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Den här bilden känner-Ni säkert igen. 

Dien något är kanske nytt för Er: 
Det är bara en detalj, men det är sådana detaljer som lägger grunden till säkerhet och 
tillförlitlighet under rymdfärderna. 
Den hjälm astronauterna bär är behandlad med Zinksulfid Patinal®- ett säkert skydd mot 
skadlig strålning. 
Zinksulfid Patinal®är en produkt i den långa raden av E. Mercks kemikalier 
för förångningsteknik. 
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Dessa kemikalier används bl. a. för framställning av tunna skikt under högvakuum, för ytbe
läggning och för uppbyggnad av optiska system samt för många ändamål inom elektroniken. 
Rekvirera vårt utförliga prospekt. 
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elektronik 

Egen FoU bestämmer Japans framtida handelsroll . . . . . . . . .. 13 
Japan har på ett par decennier utvecklats till en av världens ledande industrinationer. 
Den ensidiga ekonomiska utvecklingen får dock nu vika inför miljövårds- och arbets
kraftsproblem, som ju även börjar göra sig gällande inom övriga delar av den industriali
serade världen. 

Artikeln baserar sig på uppgifter insamlade under drygt ett halvt år ur främst Japan 
Electronic Industry, som ges ut av det japanska Dempa Publication . 

Danskt "motståndsnäste" täcker halva europamarknaden ... 23 
Sverige är en av de viktigaste marknaderna utanför EEC för den danska komponentkon
cernen Vitrohm, en skandinavisk jätte inom framför allt området tråd lindade motstånd . 
Man betraktar det hos Vitrohm som mycket värdefullt att koncernens produkter är god
kända av FTL, eftersom ett sådant godkännande medverkar till att produkterna snabbt 
accepteras som kvalitetskomponenter i en rad andra länder. . 

Mekanförbundet och STU satsar på elektroniken ........... 41 
Produktionsteknik inom elektronikområdet är ett av avsnitten i det nya avtalet om verk
stadsteknisk forskning mellan STU och Sveriges Mekanförbund för perioden 1970-1975. 

Telekommunikationsteknik - ett nyckelämne både nu och i 
framtiden ................. ......... ....... ............. 49 
KTHs institution för teletransmissionsteori presenteras med två artiklar i detta nummer 
och med en i nästa. I den här artikeln berättas om institutionens verksamhetsområde 
och undervisningsuppgifter. I de följande §lrtiklarna presenteras några forskningsprojekt. 

Artiklarna utgör tillsammans den tredje delen av den serie reportage som inleddes i 
årets januarinummer av Elektronik. 

Att mäta nV och pA - en fråga om kompromisser. . . . . . . . .. 53 
Mätning av spänning och ström på nanovolt - och pikoamperenivå är förknippad med en 
rad speciella svårigheter, av vilka de flesta har att göra med brus och med störningar från 
olika källor. 

Aktuella instrument för lågnivåmätning ................... 58 
En marknadsinventering i anslutning till artikeln om lågnivåmätningar. 

Nya möjligheter för transversella filter med analoga skift-
register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
En av uppgifterna för KTHli institution för teletransmissionsteori är studier av metoder 
för datatransmission. När en telefonförbindelse används för sådan transmission måste 
den kompenseras . för den fasdistorsion som orsakas av ledningens egenskaper. 

Transversella filter förefaller att med fördel kunna användas för faskorrektion, och vid 
institutionen sysslar man också med att ta fram olika 'sätt att realisera sådana filter, 
exempelvis med hjälp av analoga skiftregister. 

In this issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
Utrikesnytt .. .... .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
Inrikesnytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
Arbetsmarknaden ............... . ... .. .. . ...... . . ........ ... . . 34 
Tid och plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 
Nya produkter .... ' .' ........................... 71, 77, 83, 89, 95, 96 
Nya böcker .. .... . ...... ... . . . . . ............................. 89 
Tekniknytt ... . .............. .. . .. . . . .... ...... .. ..... ..... ... 106 

Omslagsbilden: Mätteknikerns problem vid mätning av mycket låga spän
nings- och strömnivåer behandlas i en artikel på sidorna 53-57. De hjälp
medel i form av speciellt anpassade instrument man kan få tag i på den 
svenska marknaden i dag redovisas på sidorna 58-59. 
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in this issue 
Basic technical need for Japan: research and 
development ... ..... . ......... .. ... .. ... . 13 

The result for 1970 shows a declining expansion versus 1969. Japan 
is now changing attitudes and edicts in order to meet the new phase 
in the industrial evolution. Basic research and development playa 
key role in the near future. 

Vitrohm - a Danish giant in the resistor 
market .. .... ........ .. .................. 23 

Sweden is one of our most important export markets outside the 
EEC, says a spokesman for the Danish resistor manufacturer Vit
rohm. He added, "The Swedish military type. approval of the Vit
rohm resistors is regarded as most valuable as a hallmark of quaiity, 
regarding the introduction of these components on other markets". 
The Vitrohm concern is presented in this article by our Danish 
correspondent Karl Erik Thomsen. 

Advanced studies in telecommunications 
theory ........................ . .......... 49 

In a series of three articles on education and research at the Royal 
Institute of Technology the activities within the telecommunications 
group will be presented. The two first are included in this issue. The 
last article will follow in the next issue. 

The first article discusses the field of interest for the group. The 
educational work is then presented and the article end s up with some 
points for the future given by the leading professor, Lars Zetterberg. 
The second article deal s with research work done on equilizers for 
digital transmission. 

Measuring nanovolts and picoamperes ...... 53 
The measuring of very low currents and voltages is hampered by 
special difficulties, most of which are caused by noise and by un
wanted signals from different sources. In this article, a number of 
such problems and their cures are discussed. The article is followed 
by a survey of the low-Ievel measuring equipment available on the 
Swedish market today. 

Adaptive filter with bucket brigade delay 
lines . .. .. ............ .. .... ... ...... ... . . 61 

One of the activities within the telecommunications group at the 
Royal Institute of Technology is studies regarding data transmission. 
When a telephone network is used for such purposes, it is necessary 
to equalize for phase distortion caused by the characteristics of the 
telephone lines. 

A transversal filter seems to be a good circuit for phase equaliza
tion and the group studies different ways to develop such filters, 
including filters with bucket brigade delay lines. 

TEFLON:koaxialkabel 
Foto i skala 1 :1 

tillverkad enl MIL-e-17D eller special utförande. 

Koaxialkablar med Teflon-i solation 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. 

® Reg istered Trade Mark, DU PONT 

Sänd in kupongen så får ni veta mer om Habias många 
typer av koaxialkablar. -------Sänd mig information om koaxialkabel med 
Teflon-isolation. 

Namn ________ _____ __ _____ _____ -- -- - - - - - - - - - -- ---

Adress ________________________________________ _ 

InforlNtionltjinst 1 
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· PM 3110 0 . 10 MH l 

Nytt tvåkanalsoscilloskop 
Philips PM 3110 

-Lätt att lära - Lågt pris - 2 350 kr. exkl. handbok. 
-Lätt att använda -ett minimum av rattar 
-Alltid bild genom automattriggning 
-Utförlig svensk handbok med arbetsinstruk- För ytterligare information kontakta Mätin

strumentavdelningen, Svenska AB Phil ips, 
Division Industrielektronik, Fack, 10250 
Stockholm 27, tel. 08/63 50 00. 

tioner 
-Stryktål igt. Tål 250 V= på X- och trigg

ingångar. Tål 500 V= på Y-ingångarna 

e Industrielektronik e Mätinstrument 
Informationstjänst 2 PHILIPS 
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AMPMODU * ger Er mångfaldiga användnings
sätt inom samma kontaktsystem, exempelvis 

• Kort - kort i vinkel eller parallellt 

• Tråd - kort 

• Anslutning till enkeltråd, koax- eller 
flatkabel 

• Anslutningar individuellt eller ikontakthus 

• Anslutning till fiberkort eller metallkort 

• TERMI - POINT *, lödning eller WW 

För montering av kontakthylsor finns monte
ringsmaskin (över 1500/tim). 

Kontakta oss för ytterligare information. 

*) AMPMODU och TERMI-POINT är reg. varumärken för AMP Inc. 

DATAVÄGEN 5. 17500JAKOBSBERG • T. 0758/10400.TELEX 10985 
p 

AMP Scandinavia A B 
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Vv'AVETEK2001 
Svep /Signalgenerator 

En ny kompakt generator från Wavetek med 
programmeringsmöjlighet och extremt brett fre
kvensområde (1-1400 MHz). Vart och ett av de 
tre frekvensområdena (1-500, 450-950 och 900-
1400 MHz) kan svepas från början till slut med 
hastigheter från 50 svep per sekund till 1 svep 
varje 100 sekunder. Upp till sex kristallkontrol
lerade markerare kan läggas in (enkelfrekvens 
eller övertonstyp). För uppbyggnad av ett kom
plett sveptestsystem kan 2001 byggas in med 
Waveteks transistoriserade XY -oscilloskop. 

Tekniska data 

o Frekvensområde kont var l - 1400 MHz 

o Svepbrecld 200 kHz till fullt område 

OUtsignaiamplitud + 10 dBm, 0,7 V rms (min -80 dBm) över 50 ohm 

O Dämpsats ut 90 dB, 70 dB i 10 dB·steg, 20 dB kontinuerligt 

O Frekvensgång ±0,5 dB - -t0,25 dB 

O Störsignaler från -25 till - 30 dB 

O Rest FM mindre än 10kHz 

O Drift max 100 kHz under 5 min. 

ODD d- -I-DIGITA~ !I !STR!Mt! 
digital multimeter 
modell 
340A 

Behöver Ni ett praktiskt, robust och samtidigt 
noggrant universalinstrument bör Ni titta när
mare på digilins digitala multimeter modell 
340A. 

340A är robust därför att samtliga funktio
ner har inbyggda kretsskydd och instrumentet 
självt är inbyggt i stållåda med gjuten alumi
niumfront. 

340A är enkelt att använda därför att funk
tionsomkopplingen sker med tryckknappsom
kopplare, nollställningen är automatisk och det 
finns endast en ingång för anslutning av mät
objekten. 

340A har dessutom inbyggt 3-poligt aktivt 
fIlter som ger hög störundertryckning och in
gångsimpedansen är konstant mycket hög. 

Några data: 
O Lik· och växelspänningsmätning från l mV till 1000 V 
O lik· och växelströmsmätning från O, l /JA till l A 
O Resistansmätning från l ohm till 20 Mohm 
O Noggrannheten är O, l % vid likspänning, 0,2 vid likström och 

resistans, samt l % vid växelspänning och växelström 
O 340A gör 10 avläsningar per sekund och digitaliseringsperioden är 5 ms 
O Matningsspänning: 115 eller 230 V (50-400 Hz) 
O Presentationen sker med 4 siffror 

Begär närmare upplysningar från generalagenten 

Box 14.16211 VÄLLINGBY 1 • TELEFON 08 • 870345 

Informationstjänst 4 
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utrikesnytt 
Samtliga TV-sändare 
i Danmark byts ut 
Det danska Post- och Telegraf
väsendet, P& T, håller nu på med 
att byta ut sändarna i landets åtta 
TV -stationer, som togs i bruk 
under 1950-talet. Utbytet har 
varit aktuellt tidigare, men P& T 
har funnit tidpunkten lämplig 
först nu. Anledningen är bl a att 
fabrikanterna . inte förrän nu kun
nat erbjuda några egentliga tek
niska förbättringar i sina utrust
ningar. P&T har i synnerhet varit 
intresserat av förbättrad tillförlit 
lighet hos sändarna. 

Civil ingenjör H Heckscher hos 
P& T omtalar för Elektronik att 
man lät mellan sju och åtta fabri 
ka nter komma in med anbud in 
nan man bestämde sig för att 
va lja t re Marconi- och fem 
Siemens-sändare. I realiteten är 
det emellertid fråga om samman
lagt 16 U H F-sändare eftersom 
man önskar dubblera sändarna i 
de nya stationerna. Detta kom 
mer nämligen att medföra en vä
sentlig ökning av driftsäkerheten, 
då man tror sig kunna begränsa ett 
sändaravbrott till ca 10 sekunder. 
Flertalet av sändarna har en effekt 
på 10 kW (bild) och 1 kW (ljud). 

De nya sändarna är i mycket 
hög grad uppbyggda med halvle
darkomponenter. I de inköpta 
sändarna finns bara två a tre rör. 
Danmark är bland de första ut
ländska kunderna för Marconis 
och Siemens moderna TV-sända
re . 

Civilingenjör Heckscher berät
tar att utbytet av materielen -
hu,vudsakligen sändare, kablar 
och antenner - samt i vissa .fall 
även ombyggnader beräknas slut
föras under 1973. Antennmaterie
len levereras av AEG -Telefunken 
och EM I. Kostnaden kommer att 
uppgå t ill nära nio miljoner svens 
ka kronor. 

ADB för danska 
civilingenjörer 
I Danmark lade man under våren 
fram ett förslag om att utöka un
dervisningen i datateknik vid 
Danmarkstekniske H0jskole, DtH . 
Förslaget godkändes och DtH be
viljades ett anslag på drygt två 
miljoner kronor för inköp aven 
tredje generationens dataanlägg
ning, typ RC 4000. Denna har ut
vecklats och tillverkats av Dan
marks enda egentl iga tillverkare 
av datorer, Regnecentralen . 

Anledningen till att man valde 
en dator av typ RC 4000 var att 
man ville ge de danska blivande 
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civilingenjörerna möjlighet att lä
ra sig att praktiskt utnyttja en mo
dern dataanläggning av danskt 
fabrikat . 

Ämnet datateknik vid DtH om
fattar såväl datorns uppbyggnad 
och verkningssätt - t ex logisk 
och elektrisk dimensionering, 
komponentiära m m - som ut 
veckling och användning av 
programvaror. 

Ar 1964 installerades vid DtH 
en dansktillverkad dator typ 
G I ER . Datorn fick den benäm
ningen därför att den första an
läggningen installerades vid Geo
dcetisk Institut, som därigenom 
fick den första Elektroniska Räk
nemaskinen. G lER -datorn hade 
utvecklats från den danska DAS K 
(Dansk Aritmetisk Sekvens Kal
kulator) , som var en förbättrad 
version av den svenska BESK
datorn . 

GEC upphör med 
tillverkningen av 
bipolära integrerade 
kretsar 
GEC Semiconductors (förutva
rande Marconi-Elliott Microelec
tronics) i Storbritannien har be
slutat att upphöra med tillverk
ningen av bipolära integrerade 
standardkretsar. Man kommer 
dock att behålla tillverkningen av 
avancerade kundanpassade 
MOS-kretsar. Framställningen av 
dessa kommer att överföras till 
G ECs Hirst Research Laboratori es 
i Wembley medan de två fabriker
na i Glenrothes i Skottland och 
Witham i Essex stängs. 

En av anledningarna till att 
G EC nu upphör med tillverkning
en av TTL-kretsar är den starka 
amerikanska konkurrensen med 
åtföljande prisfall , som rått och 
råder på denna marknad . Under 
det första kvartalet detta år gick 
priserna ned med 50 % i Storbri
tannien . I några fall är nu priset 
på vissa TTL-kretsar endast en 
tiondel av priset för ett och ett 
halvt år sedan . Försäljningspriset 
täcker i många fall inte ens de 
reella tillverkningskostnaderna. 
G EC har förlorat ca 12,5 miljoner 
kronor årligen på TTL-markna
den . En annan anledning är att 
den brittiska regeringen vägrat att 
gå med på elektronikindustrins 
krav på importbegränsningar och 
skyddstullar . Den framtida mark 
nadsbilden skulle alltså inte kom
ma att förändras nämnvärt och 
G EC tog nu konsekvenserna av 
detta . De brittiska företag som 
nu är kvar på TTL-marknaden i 
Storbritannien är Ferranti och 
Plessey. 

Arbetslösa ingenjörer i USA 
får bidrag från myndigheterna 
I USA har the Labor Department, 
som bl a har hand om arbetsmark 
nadsfrågor, utarbetat ett program 
för att uppbåda och återanställa 
arbetslösa tekniker. De första 
bidragen på drygt 82 miljoner 
kronor har gått till de tekniker, 
ingenjörer och vetenskapsmän, 
som tidigare varit anställda inom 
de industrier som tillverkar mili
tära utrustningar och flygplan . 
De elektronikingenjörer som varit 
anställda inom dessa industrisek
torer får således även bidrag . 

Bidragen, som utgår med högst 
ca 21 000 kronor per person, kan 
av den arbetssökande användas 
till att söka nya arbeten, till om
skolning samt som bidrag till 
flyttning . 

En arbetssökande "kan få upp 
till ca 2600 kronor för att täcka 
sina kostnader för anställnings
intervjuer hos företag, som inte 
själva ersätter dessa. Flyttnings
bidraget uppgår till 80 % av den 
totala kostnaden. Skulle den ar
betssökande få onormalt långa 

resor till ett ev nytt arbete, utgår 
resebidrag med dryg 6000 kro
nor. Vidare kan den arbetssökan
de få bidrag med drygt ~ O 000 
kronor för praktikarbete i högst 
20 veckor eller till studier under 
högst 26 veckor, om detta krävs 
för att den arbetssökande skall få 
ett nytt arbete. 

För att erhålla ovannämnda bi
drag måste den arbetssökande 
kunna visa att han eller hon varit 
anställd vid företag, som till minst 
40% haft sin utkomst från försva
ret eller flyget . Vidare måste an
ställningstiden ha varat under 
minst 12 av de senaste 24 måna
derna och under minst två av de 
senaste fem åren. Om den arbets
sökande får en nyanställning 
måste han dessutom kunna visa 
att det är fråga om ett ersättnings
arbete i vilket han inte får tillfälle 
att utnyttja sin utbildning och ti 
digare erfarenhet samt att den 
nya lönen är avsevärt lägre än den 
tidigare . 

Aterigen fler delägare i SGS 
Electronics förmodanden om SGS 
ekonomiska situation hade tydli 
gen - trots Roberto Olivettis de
menti - visst fog för sig, eftersom 
Olivetti nu sålt majoritetsintres 
sena i företaget till italienska sta
ten . Denna har nämligen genom 
sin motsvarighet till vårt Statsfö
retag, Istituto Ricostruzione In
dustriale, IRI , övertagit en m1ljo
ritetspost på 60% i SGS. Dessa 
aktier ägs av STET, som är ett 
för.valtningsbolag för IRis intres 
sen inom telekommunikations
området . Olivetti har även sålt 
20% av aktiestocken till Fiat me
dan han behåller en minoritets 
post på 20 %. 

De italienska myndigheterna 
fattade sitt beslut när det blev helt 
klart att Motorolas villkor för ett 
samgående inte kunde uppfyllas. 
Inom Motorola var man nämligen 
endast intresserad av ett samgå 
ende om man fick överta aktiema 
joriteten i SGS. 

Enligt ett tillkännagivande av 
I R I kommer SGS att fusioneras 
med den statliga komponenttill -

verkaren ATES. Fusionen kom 
mer dock sannolikt inte att påver
ka SGS samarbetsavtal med vare 
sig Motorola eller övriga elektro 
nikföretag, så som Sescosem, i 
Europa. Enligt uppgift i Electro
nics Weekly väntar man sig näm 
ligen att SGS skall tillkännage ett 
utvidgat second source-avtal med 
Motorola beträffande deras 
10 OOO-serie . 

De båda företagen ATES och 
SGS kompletterar varandra gans
ka väl. ATES, som ursprungligen 
upprättades av RCA och som 
fortfarande arbetar med dess pa
tent, har en mycket stark position 
på krafthalvledarmarknaden . 
ATES tillverkar även linjära kret 
sar, men eftersom denna tillverk
ning är relativt ny kommer den 
troligen att helt överföras till SGS. 
Vidare kan man vänta sig att de 
båda företagens forskning och ut
veckling kommer att samordnas i 
framtiden . ATES har nämligen sitt 
stora FoU -laboratorium alldeles i 
närheten av SGS högkvarter i 
Milano . 

Ny koncernchef hos Siemens 
I och med att det nya verksam 
hetsåret börjar för Siemens 1 ok 
tober efterträds nuvarande kon 
cernchefen dr Gerd Tacke av dr 
Bernhard Plettner. 

Dr Plettner är född 1914 och 
kom till Siemens 1940. Han avan 
cerade snabbt och blev direk 
tionsmediem i Siemens-Schuck 
ertwerke för att 1965 bli medlem 

av det nygrundade direktionspre
sidiet för Siemens AG . 1966 pro 
moverades dipl ing Bernhard 
Plettner till hedersdoktor vid Tek
niska Högskolan i Braunschweig, 
närmast för sina insatser för stark
strömsteknikens vidareutveckling 
och för sina vetenskapliga meto
der inom företagsledning. 



1969 var ett bra telefonår 
Med en tillväxttakt på 7,3% nådde 
under 1969 utbyggnaden av tele
fonlinjerna i hela världen det 
högsta värdet på 13 år enligt upp
gifter i The Worlds Telephones. 
Antalet telefonlinjer ökade med 
omkring 17,3 miljoner till 255,2 
miljoner. USA svarade för den 
största ökningen, nämligen för 
6419 miljoner telefonlinjer. Där
efter kom Europa med 6354 mil
joner, Asien med 3391 miljoner 
och den övriga världen med 1 136 
miljoner . 

Den höga tillväxttakten ulölder 
1969 berodde på en kraftig ut 
byggnad av telefonnäten i Hong 
kong (17,8 %). Grekland (15,7 
%), Korea (14,7%) och Brasilien 
(14,9%). Dessa länder svarade 
för en tillväxttakt som var mer än 
dubbelt så hög som den totala 
tillväxten i världen . I länder med 
hög telefontäthet var öknings 
takten emellertid ganska ringa . 
Så ökade antalet telefonlinjer i 
USA med endast 5,2%. 

Den högsta telefontätheten i 
världen finner man i USA, som 
har 56,4 telefoner per 100 inne 
vånare . 'Därefter kommer Sverige 
med 53,7, Schweiz med 45,4 samt 
Nederländerna och Kanada med 
43,8 telefoner per 100 innevåna
re. Medelvärdet för hela världen 
är 7,1 per 100 innevånare. 

Bland de städer som har den 
högsta telefontätheten ligger 
Washington främst med 100,2 te
lefoner per 100 innevånare. San 
Francisco har 84,4 och New York 
73,9. Stockho,lm har 88,3, Bern 
62,4, Ottawa 61 ,9 och I:'aris 60,5. 

Men hur hög är utnyttjande
graden av telefonerna i de olika 

Tab 2. Telefontätheten i Europa 
per 100 innevånare. 

Länder 

Sverige 
Schweiz 
Danmark 
Norge 
Storbritannien 
Nederländerna 
Finland 
Västtyskiand 
Belgien 
Österrike 
Frankrike 
Ital ien 

Antal telefo
ner per 100 
innevånare 

53,7 
45,4 
32,5 
28,2 
24,6 
24,1 
23,1 
20,4 
20,1 
18,1 
16,1 
16,0 

Tab 3. Antal telefonsamtal i Euro
pa per innevånare och år. 

Sverige 
Danmark 
Schweiz 
Norge 
Nederländerna 
Italien 
Storbritannien 
Västtyskiand 
Belgien 

649,9 
368,8 
336,8 
219,7 
195,9 
180,1 
174,2 
149,7 
123,6 

länderna? En bra måttstock på 
detta är antalet samtal per inne
vånare och år. Det ledande landet 
även i detta avseende är USA 
med 745 samtal. Därefter kom 
mer Kanada med 710 och Sverige 
med 650. Beträffande utnyttjan
degraden i Europa se äyen tab 3. 

Tab 1. Det totala antalet telefonlinjer i några länder i Europa samt 
antalet sido - och huvudapparater. Uppgifterna anges i miljoner enheter. 

- . -
Länder Huvud - Sido- Totala antalet 

apparater apparater telefonlinjer 

Storbritannien 13947 7960 5987 
Västtyskiand 12456 7695 4761 
Italien 8528 6007 2520 
Frankrike 8114 3964 4149 
Sverige 4306 3253 1053 
Spanien 4126 2591 1534 
Nederländerna 3120 2001 1119 
Schweiz 2846 1883 1012 

Även Kanada anklagar japanerna 
för dum.,ning av TV-marknaden 
De amerikanska anklagelserna 
mot japanerna för dumpning av 
TV-marknaden har vållat TV-till 
verkarna i Japan svåra problem 
med bl a avbräck i exporten som 
följd. Japanerna har därför sökt 
sig ut på andra exportmarknader 
för att minska sitt beroende av 
USA. Nu har de japanska TV 
tillverkarna fått ytterligare pro
blem då även de kanadensiska 
myndigheterna preliminärt fast
ställt att anklagelsen mot dem 

samt mot TV -tillverkarna i For 
mosa för dumpning av den kana 
densiska TV-marknaden är riktig. 
Kanadensarna håller nu på att un
dersöka i vilken omfattning dump 
ningen har skadat den kanaden
siska TV - industrin . 

Japan och Formosa svarar nu 
för knappt 40 % av det totala ut
budet av svartvita TV -mottagare 
i Kanada. För fyra år sedan upp 
gick importen från Japan och 
Formosa till endast 10%. 

ubikesnytt 
ReA pr-esenterilr urtavlor 
baserade på flytande kristaller 
RCA har under en längre tid arbe
tat på att utveckla urtavlor base 
rade på flytande kristaller samt 
halvledarkomponenter för urin
dustrin . Man har nu kommit så 
långt i utvecklingen att man i 
somras för bl a de europeiska ur 
tillverkarna kunnat presentera 
prototypen för framtidens elek 
troniska ur. Denna prototyp har 
väckt stort intresse inom urin 
dustrin och RCA bedömer att 
denna sektor inom industrin 
kommer att bli en framtida mång
miljonmarknad för halvledartill 
verkarna . 

Största intresset rönte en fyr
siffrig urtavla baserad på flytande 
kristaller. Den är uppbyggd av sju 
segment . Varje segment har en 
impedans på mellan 500 MO och 

700 MO. Varje siffefdel drar drygt 
20 nW. RCA' är nu beredd att 
efter en tvåårig försökstillverkning 
starta masstillverkning av denna 
urtavla . 

RCA har även kommit mycket 
långt i sitt arbete på att utveckla 
en MOS -krets för alla de funk
tioner, som är nödvändiga för att 
driva uret . Det kommer emellertid 
att dröja ännu någon tid innan 
man .kan ta upp denna MOS
krets på sitt tillverkningsprogram . 

Enligt de kostnadsberäkningar 
som gjorts av RCA kommer ett 
elektroniskt ur med en urtavla 
baserad på flytande kristaller och 
bestyckad med en MOS-krets att 
1975 kosta mellan 250 och 625 
kronor. 

Fruktbart år för brittiska EEA 
Sammansättn ingen av den brit 
tiska branschorganisationen the 
Electronic Engineering Associa 
tion , EEA, ändrades något under 
1970. Anledningen var främst 
sammanslagningar av eller ändrad 

• inriktning av verksamheten hos 
några av medlemsföretagen. I 
början av 1971 hade organisa
tionen 45 registrerade medlem
mar mot 33 i början av 1970. 
(Se " Britt isk elektroniksamver
kan genom EEA" i Elektronik 
1971 , nr 4 s 21 .) Av de 45 hade 
41 fullt medlemskap medan fyra 
var associerade. 

De EEA-anslutna företagens 
totala produktion under 1970 
uppgick till drygt åtta miljarder 
kronor. Motsvarande uppgift för 
1969 var fem och en halv miljard 
kronor. 

Inom EEA har man funnit det 
mycket angeläget att utvidga 
samarbetet med såväl de han
delsorganisationer som företräder 
konkurrerande företags intressen 
som de industrier som använder 
elektronikkomponenter i sina pro
dukter. Man har emellertid efter 
en rad sammanträffanden med 
representanter för de konkurre -

rande handelsorganisationerna 
funnit att tidpunkten ännu inte är 
mogen för ett mer allmänt sam
arbete. Det har däremot fram 
kommit önskemål om ett utvidgat 
samarbete inom vissa områden 
som t ex kapitalvarusektorn. 

Det är en av anledningarna till 
att EEA och the British Electrical 
and Allied Manufacturers Asso
ciation upprättat ett gemensamt 
högkvarter och sekretariat i Lon
don . De båda organisationerna 
räknar med att det administrativa 
samarbetet skall utvidgas till att 
även omfatta ett tekniskt samar
bete inom området industriella 
st yr - och reglerutrustningar. 

EEA kommer vidare att utvidga 
samarbetet med the Telecommu 
nication Engineering and Manu
facturing Association genom att 
bl a upprätta "joi nt ventures" 
inom de sektorer inom telekom 
munikationsområdet som är av 
gemensamt intresse för de båda 
organisationerna. 

Adressen till EEAs nya hög
kvarter är Leicester House, Lei
cester Square, London WC2H 
7 BN . 

Intersil-fabrik för "urhalvledare" 
i Europa 
Det amerikanska företaget Intersil 
planerar enligt Electronics Weekly 
att upprätta en fabrik för tillverk 
ning av integrerade kretsar i Euro
pa . Kretsarna skall användas i 
elektroniska ur . 

Anledningen till att Intersil nu 
planerar att ta upp tillverkning av 
dessa "ur-kretsar" i Europa är att 
företaget länge levererat integre
rade kretsar till de större europeis-

·ka urtillverkarna . Beställningarna 
från dessa ser nu ut att bli så om 
fattande att Intersil kan upprätta 
en fabrik för tillverkning av ute
slutande integrerade kretsar för 
elektroniska ur. 

Intersil kommer även att i an 
slutning till den nya fabriken sätta 
upp en egen marknadsföringsor
ganisation i Europa . 
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Hubertus Obst 
Elingenjör. 29 år gammal. En logisk begåvning - det har 

vi låtit testa. Med gedigen teknisk och merkantil 
utbildning bakom sig. Och många intressanta problem 

framför sig. Era också, hoppas vi. 
Hubertus Obst är tejpexpert och vet det mesta om rationalisering 

och problemlösning med tejp. Så samla ihop era 
frågor och ring eller skriv till Beiersdorf AB, Sektion tesa tejp . 

Vi har huvudkontor i Mölndal, tel. 031 /27 51 10 och 
avdelningskontor i Solna, tel. 08/28 91 05 och vi ser till 

att ni får ett besök av Hubertus Obst. Ett besök som kan 
resultera i stora besparingar för ert företag . 

tesa har specialister som löser 
industrins problem med tejp 

Informetionatjinst 5 
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Högre känslighet och större tillförlitlighet 
Dled YEW laboratorieskrivare 

DATA: 

Antal kanaler: Typ 3046 .......... 1 kanal 
Typ 3047 ....... 2 kanaler 

Måtområden: 500 ,uV-l 00 Vl200 mm 
Ingångsresistans: 1 MO konstant på alla 

måtområden . 
Noggrannhet: ± 0,3 % vid fullt skaIut

slag (240 mm) 
Pappershastighet: 2, 6, 20, 60 cm/min 

&cm/tim. 
Dimensioner: 199x430x290 mm 
Vikt: Typ 3046 12 kg 
Vikt: Typ 304714 kg 

[YEwl 
YIIII1AII\ E1fCTIIE \OKS, DO. 

Typ 3047 2-kanalskrivare 

Utmärkande egenskaper 

• Känsligheten är hela 500 ,uV/200 mm, tack vare en unik 
likspännings-servomekanism och en högfrekvent FET -chop
perförstärkare 

• Mycket hög störundertryckning : 180 dB (DC) 
140 dB (AC) 

• Hög ingångskänslighet - 1 M fl konstant på alla ingångs-
områden 

• Skärmad ingångskrets, flytande eller jordad 
• 17 mätområden från 500 ,uVl200 mm till 100 V/200 mm 
• Mångvarvig potentiometer medverkar till att ge skrivarna 

deras höga känslighet och stabila drift 
• 8 olika pappershastigheter att välja mellan 
• Nytt effektivt pennsystem. som ger klarskrift utan "kladd" 

Ingen risk för förstoppningar i bläcktillförseln och enkelt ut
byte av bläckpatronen. 

• Veckat registreringspapper (270 mmx15 m) som är mycket 
enkelt att sätta på plats i skrivaren 

• Skrivarna kan levereras i bänk- eller rackutförande 
• Alla kontroller är bekvämt åtkomliga på frontpanelen 
• Tidsmarkering och gränslarm erhålles om så önskas 
• Vi kan även leverera tillsatsapparater såsom förstärkare, 

växelspännings/likspänningsomvandlare och logaritmiska 
konvertrar om så önskas 

Begär närmare upplysningar fiän generalagenten 

Informationstjänst 6 
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D PRESTAnDA 
D UIHT/UOlym 
D PRIS 

Hittills har S40-serien varit ett av Sveriges mest använda oscilloskopsystem. 7000-serien kommer att bli nästa standard
instrument för svenska laboratorier. 7403N är den direkta efterföljaren. 

Parameter S4SB/1A2 

~ Bandbredd DC-33 MHz 
lZl Känsl ighet SO mV/ruta 
~ Katodstrålerör 6X 10 rutor 

1 ruta = 1 cm 
~ Accelerationsspänning 10 kV 
~ Svephastighet 5 sek-20 ns/div 

~ Noggrannhet 
5xMagnifier 
3% 

~ Effektförbrukning 5.ÖO Watt 
~ Vikt 31 ,0 kg 

~ Pris 12.730:-

12 ELEKTRONIK 9-1971 

7403N/7 A 18/7BS3N 

DC-SO MHz 
S mV/ruta 
8X 10 rutor 
1 ruta= 1 ,22 cm 
15 kV 
5 sek-S ns/div 
10 X Magnifier 
2% 
160 Watt 
16,2 kg 

13.660:-

Skillnad 

+51 % 
+3 områden 
+63% 

+SO% 
+2 områden 

+33% 
-68% 
~8% 
+7,3% 

-

Expandera: 
Mer än 20 olika pluggar 
finns redan nu för kom
plettering av Ert 7403N. 
Den senaste insatsen är 
en spektrumanalysator, 
och snart kommer flera . 
Dubbla utrymmen för 
Y-förstärkare möjliggör 
exempelvis fyrkanals-
mätning. Komplettera 
standardoscilloskopet 
med en 7A18 för 3.090 : -

Kontakta TEKTRONIX AB 

Informationstjänst 7 

Box 109, 16126 BROMMA 1 

Tel. 08/25 28 30 



Egen FoU bestämmer 
Japans framtida handelsroll 
Japan har på ett par decennier ut
vecklats till en av världens ledande 
industrinationer. Den ensidiga eko
nomiska utvecklingen får dock nu 
vika inför miljövårds- och arbets
kraftsproblem, som ju även börjar 
göra sig gällande inom övriga delar 
av den industrialiserade världen. 

Artikeln baserar sig på uppgifter 
insamlade under drygt ett halvt år 
ur främst Japan Electronic Indu
stry, som ges ut av det japanska 
Dempa Publication. 

D D Japanerna står idag inför svårigheter av 
en helt annan art än för tjugofem år sedan, 
då Japan efter andra världskrigets slut skulle 
återuppbyggas. Då gällde det att på kortast 
möjliga tid hinna ifatt de industrialiserade 
länderna. Nu gäller det att bibehålla sin plats 
bland de ledande handelsnationerna i världen. 

En starkt bidragande orsak till det ekono
miska uppsvinget har varit Japans inriktning 
på en fredlig ekonomisk politik med bl a 
mycket låga försvarsutgifter. Dessa uppgår 
endast till sju procent av nationalbudgeten. 
Som enjärnförelse kan nämnas att motsvaran
de utgift för USA är 40%. En annan viktig 
faktor har varit den goda tillgången på kvali-

ficerad arbetskraft samt den ökade produk
tiviteten, som beror dels på arbetskraftens 
övergång från lågproduktiva agrikulturella 
branscher till högproduktiva industrier, dels 
på investeringar för att modernisera och ut
veckla industrierna. 

LIVSVIKTIGT MED EGEN 
UTVECKLING 
Förändringen av det japanska näringslivet har 
alltså varit en av de främsta orsakerna till 
den snabba ekonomiska expansionen. Men 
den strukturella omdaningen av industrin kan 
sägas ha haft ungefär lika stor betydelse. Efter
krigstiden har inneburit modernisering och 
förnyelse av utrustningar och fabriker inom 
hela industrin. Bland huvudindustrierna har 
stålindustrin t ex ökat sin produktion från 18 
miljoner ton till 85 miljoner ton under det 
senaste decenniet. Oljeraffinaderiernas pro
duktionsökning var 140 miljoner m3 och an
talet tillverkade personbilar ökade från 88 000 
till 2,7 miljoner. 

. För att kunna utveckla sin industri så snabbt 
som möjligt efter kriget, köpte japanerna 
tekniskt kunnande och tekniska framställ
ningsprocesser från utlandet. Genom att 
hoppa över det tids- och kostnadskrävande 
forsknings- och utvecklingsarbetet hämtade 
man snart in det ekonomiska försprång som 
de industrialiserade länderna hade. 

Beroendet av utlandet får emellertid inte 
hli för starkt och för att bevara sin självstän-

JAPANERNA REDOVISAR DEN UTAN TVEKAN STÖRSTA BEHÅLLNINGEN AV SIN BNP - TILLVÄXT 
Under 1970 okade den japanska bruttonationalprodukten, BNP, med ca 16 'lo . Omkring en tredje
del DY denna tillväxt åts emellert id upp DV pr ishöjningar, varför den reella ökningen DV BNP 
blev lägre, drygt 11 V • . I Västtysk land, USA och Frankrike gick omkring hälften och i Stor
britannien co två tredjedelar av BNP-tillvöxten åt till att motverka prisstegringarna . 

Vöst-
tyskland """" ......... ..:.--_ 

Stor-
britannien t-:-:--"'--' 

F'71 BNP- ti llvöxt som öts upp 
U DY prishöjningarna 

• Reell BNP-tillväxt 

1960 -1965 1965- 1969 

Japan 5,4 4,7 

USA 1,6 3,6 

Vöstlyskland 3,6 4,3 

Frankrike 3,9 4,5 

Storbritannien 3,2 4,0 

Ital ien 5,6 3,7 

Den procentuella årliga genomsnittprIs
höjningen 

dighet satsar japanerna nu själva på f 01 

ning och utveckling. Importen av utländ 
tillverkningsrättigheter fortsätter dock, [ 
man räknar inte med att detta skall kUl 
ske så länge till. Utvecklingen går mot 
företagen går samman i s k joint ventures e 
tecknar ömsesidiga avtal om tillverkning 
varandras produkter och om utbyte av t 
niskt kunnande. Det har alltså blivit ett l: 
villkor för japanerna att utveckla egna p 
dukter och framställningsförfaranden. D{ 
har också de japanska myndigheterna in: 
och de bidrar mycket aktivt till forskninl 
och utvecklingen inom industrin. 

För att nå goda resultat räcker det dl 
inte bara med ekonomiska resurser, n 
måste ha tillgång till högt utbildade tekni~ 
som kan bedöma och styra forskningen ( 
utvecklingen. Japan lider brist på sådana t 
niker, varför utbildningen av dessa blir ett c 
råde som man måste ägna stort intresse 
och satsa på för framtiden . 

104 MILJONER MÄNNISKOR 
pA EN YTA MINDRE ÄN . 
SVEALANDS 
Den oavbrutna höga ekonomiska tillväxtt< 
ten under efterkrigsåren resulterade gam 
snart i en överhettad ekonomi med ökning 
importen och en negativ handelsbalans. 

Guld- och valutareserven brukade tidigl 
fluktuera omkring två miljarder dollar. Fil 
tuationerna berodde på förändringar i värl. 
handeln. Under senare hälften av 60-ta 
räknades Japan emellertid som världf 
tredje exportIar 1 efter USA och Västty~ 

land. Handelsbdiansen uppgick till 1,1 milj; 
der dollar 1968 och 2,3 miljarder dollar 19< 
Guld- och valutareserven utvecklades Ii 
gynnsamt till 2,9 miljarder dollar 1968 o 
3,5 miljarder dollar 1969. Japans internati 
nella konkurrenskraft ökade alltså, men sal 
tidigt steg de internationella kraven på land 

Den ekonomiska expansionen medför 
även en stark efterfrågan på arbetskraft o 
eftersom denna endast ökade med 2% årlig 
uppstod snart en bristsituation. Denna led 
till stegrade löner, som i sin tur medför 
höjda varupriser. 

Liksom i andra industrialiserade länd 
sökte sig arbetskraften i mycket stor utsträc 
ni ng till städerna eller industriområdena i nii 
heten av havet: Eftersom endast 18% av Japa 
totala areal på 350 000 km2 är beboelig o. 
Japans befolkning nu uppgår till 104 miljon 
människor, är befolkningstätheten enon 
Bostadsbristen är mycket svår och markpI 
serna för bostäder och industrier stiger oa 
brutet. 

KREDITRESTRIKTIONER 
ÄVEN I JAPAN 
För att dämpa konsumtionen och hejda pri 
ökningarna började myndigheterna i Jap~ 
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TT 537 Transistor and LF 120 LF Signal 
Diode Tester Generator 

•• ~1-:'" Q .-og:,: .. 
, •••• '.,1 
o 9 o Ol ~ofJ, L_J ... - ::J 

Avo Digital System B 150 Universal 
Measuring Bridge 

VCM 163 Valve 
Characteristic Meter 

Ännu ett elektroniksteg fra·måt! 

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

Begär närmare uppgifter frän 

Instrumentet har mittnolla och motståndsmätning upp 
ti II 100 Mn. Batteriernas livslängd är ca 9 månader vid 
oavbruten användning. 

n 

SRA SVENSKA RADIO AB 
AGENTURAVDELNINGEN 
FACK· 10220 STOCKHOLM 12· TEL.. 08-22 3140 
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Miljoner dollar 
2500~--------------------~---------------' 

D Halvledarkomponenter 

LTI Elektronrör 
2250 

Ovriga komponenter 

2000~--------------------------------; 

6n 
1808 

345 

1500~--------------------------1 

1225 

252 

1000 ~---------------956 

585 579 

500 138 

o 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Fig 1. Utvecklingen av den japanska produktionen av elektronikkomponenter under åren 
1964-1970. 

att föra en mycket restriktiv kreditpolitik. Ett 
exempel på detta är att man höjde diskontot 
i september 1969. Åtstramningen började 
dock få effekt först i början av 1970 och mot 
slutet av detta år begärde några av de större 
industrierna lättnader i den förda politiken. 

Den förda kreditpolitiken har medfört att 
exportindustrin har gynnats på bekostnad av 
de andra industrierna. Exportföretagen har 
alltså myndigheternas fulla stöd vid finansier
ring och investering i nya utrustningar. För 
närvarande är det därför bara exportföre
tagen som köper apparater och maskiner, 
vilket haft till följd att den övriga industrins 
lager ökat. Efterfrågan på industriprodukter 
har minskat något. Partipriserna har stabili
serats men konsumentpriserna, som var det 
egentliga målet för kreditpolitiken, har fort-

satt att stiga. Man väntar sig ingen förändring 
därvidlag. 

Den nya kreditpolitiken väntas ha medfört 
att företagens vinster under 1970' skall ligga 
på samma nivå eller endast något högre än 
under föregående år. 

Även om den ekonomiska tillväxten p g a 
den nu förda kreditpolitiken avtagit något, 
räknar japanerna med att bruttonational
produkten skall ha ökat med Il % till 200 
miljarder dollar under 1970. Exporten under 
föregående år beräknas till drygt 16,9 mil
jarder dollar. 

TONVIKT pA ARBETSKRAFT 
OCH MILJÖVARO 
När Japan nu uppnått en så hög internationell 
status måste landet ta mer hänsyn till om-

världens krav på en mer liberal kapital- O< 

handelspolitik. Detta har myndigheterna vi~ 
sig mycket lyhörda för och man har red 
lättat på tullskyddet och släppt 93% av p< 
tema i import- och lillverkningsklassifik 
tionerna fria . Vidare har man släppt omkri' 
80% av kapitaltransaktionerna fria . De n 
terande 20% kommer att liberaliseras fe 
1971 års utgång. Vidare kommer u-Iane 
hjälpen att ökas. Den uppgår nu till 0,76% 
den japanska bruttonationalprodukten, d 
står på samma nivå som i Västtyskiand o' 
USA. 

Målsättningen för den japanska ekonom 
fram till 1975 har slagits fast i bl a "Develo 
ment Plan for New Economic Society". 
denna sägas bl a att 
• arbetskraftens kvalitet skall ökas genom s 

väl teoretisk som praktisk utbildning. Pr 
duktionen skall ökas för att kompense 
bristen på arbetskraft. 

• åtgärder skall vidtagas för att stabilise 
nationen och 

• industrins miljöförstöring skall förhindr 
genom aktiva åtgärder. 
Japan kommer alltså att försöka vidma~ 

hålla sin ekonomiska expansion, men komm 
nu inte ensidigt att inrikta sig på en re 
ekonomisk utveckling. Man kommer i f 01 

sättningen t ex att ägna mer uppmärksamh 
åt natur- och miljövård . 

NYA MARKNADER 
Den ekonomiska tillväxttakten i Japan där 
pades alltså något under 1970, delvis på grur 
av de kreditpolitiska åtgärder, som myndi 
heterna vidtog, delvis på grund av allmänr 
svårigheter på världsmarknaden. Så har . 
USA, som är Japans viktigaste handelspar 
ner, haft betydande ekonomiska svårighet, 
med bl a arbetslöshet och prisstegringar so: 
följd . Detta har resulterat i en alltmer utbrec 
amerikansk protektionism, som lett till in 
portkvotering av textilier och skor från bl 
Japan. De japanska TV-tillverkarna har vid; 
re anklagats för dumpning av TV-mottaga! 
på den amerikanska marknaden. Detta hl 
påverkat importörerna av fårg- TV-mottaga! 
så att de nu avvaktar den federala domstol el 
i New York behandling av anklagelsen inna 
de beställer ytterligare TV-mottagare frå 
Japan. Eftersom 90% av den totala exporte 
aven miljon fårg- TV-mottagare går till US, 
kommer utslaget att få en mycket stor bl 
tydelse för den japanska elektronikindustril 

För att undvika ytterligare protektionistisk 
åtgärder i USA har Japans handels- och il 
dustriministerium, MITI, utarbetat regler fe 
exporten dit. Om exportökningen jämfö! 
med föregående år överstiger 30% utdela 
MITI en varning. Ökar exporten mer än 50~ 
får exportören ·göra en tids uppehåll me 
denna. 

Japanerna söker nu minska sitt beroend 
av USA genom att gå ut på den övriga värld! 
marknaden. Man har t ex inlett samarbet 
med Sovjetunionen i en rad projekt i Sibirier 
På den europeiska marknaden har Japan reda 
en stark ställning. Man håller nu på att etabh 
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Registreringsp.roblem? 
Amp-ex har redan utvecklat en 
mätbandspelare för er! 

För 
laboratoriet
FR-2000 
lir den senaste modellen i en 
ny generation mlltbandspelare 
mr laboratoriet. Med 
'multiband' elektroniken 
behärskar FR-2000 alla-IRIG 
direkt och FM in/avspelnings
ändamål för alla nuvarande 
och framtida behov. 
Zero loop transporten ger 
minimal non-orthogonal 
tidsfel och slItter en ny 
standard mr flutter och 
tid-bas fel. 

I luften, till lands och till sjöss-

AR-1700 
En mångsidig IB eller WB 
mångkanalig bandspelare 
konstruerad mr flugburen 
eller annan krävande miljö. 
Den kan registrera upp till 
28 data kanaler på I N -band och 
använda upp till 14" spolar. 
AR-I700 har sex bandhastigheter, 
31-120 ips elektriskt 
valbara med servokontrollerad 
tid-bas korrektion. 

AR-700 
En kompakt, lätt IB och WB 
mångkanalig bandspelare 
konstruerad för flygburen 
eller annan krllvande miljö, 
där maximal prestanda i 
minimala dimensioner erfordras. 
Den kan registrera upp till 
28 datakanaler på IN band och 
använda upp till I2npolar. 
AR-700 har sex elektroniskt 
valbara band hastigheter med 

I servokontrollerad tid-bas 
korrektion. 

FR-1300A 
För alla övriga 
användningsområden 
PR-50 O 

Ampex senaste portabla eller 
rackmonterade mätbandspelare 
kombinerar en sex hastigheters 
servos t yrd transport med 
ES-IOO plug-in elektroniken. 
Vikt: ca 36 kg 
Storlek: 60 x 50 x 35 cm. 

AR-500j550A 
En kompakt, 6 MHz bandspelare 
med fOrstklassiga prestanda; 
roterande huvud, avsedd fllr 
flygburet eller portabelt bruk. 
Bandspelaren består av två 
separata enheter med 
sammanlagda dimensionen 
50 x 36 x 40 cm. 
En-kanal- AR-sooA 
Två-kanal- AR-SsoA 
Vikt: ca 52 kg 

Baserad på den välkända 
FR-I300 transporten, har 
FR-I300A en ny elektronik 
som erbjuder bandbredderna 
300 kHz fOr direkt eller 
40 kHz för FM vid 60 ips och 
sex bandhastigheter, nu 
elektroniskt valbara, 
14 kanaler in/avspelning, i en 
kompakt enhet. Capstandrivning, 
servostyrd från band eller 
tachometer, erbjuder exakt 
hastighet oavsett normala 
variationer på nätspänning 
och nätfrekvens. 

För ytterligare information om 
AMPEX mätbandspelare kontakta: 
AMPEXAB 
Fack 
17207 Sundbyberg 7 
tel. 08/28 29 10 

Sänd mig ytterligare information om: 

O Laboratoriebandspelare 

O Portabla bandspelare 
O Mobila bandspelare 

O Ampex magnetband 

Namn _________ _ 

Adress _________ _ 

Tel.-----'----"Fe,,-u-;;-;n 
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ra sig på de sydamerikanska och australiska 
marknaderna. Vidare söker man att ta upp 
kampen med konkurrenterna i Formosa och 
Hongkong. Dessa har t ex till en stor del över
tagit exporten av enklare radiomottagare och 
bandspelare till USA. 

EN FJÄRDEDEL AV ELEKTRONIK
PRODUKTIONEN EXPORTERADES 
Elektronikindustrins totala produktion under 
föregående år beräknas till drygt 9,2 miljarder 
dollar. Exporten uppgick till ca 2,4 miljarder 
dollar. 

Av elektronikindustrins totala produktion 
gick alltså drygt en fjärdedel på export. Svå
righeter på exportmarknaderna skulle alltså 
i hög grad påverka elektronikindlJstrins till
växt. En minskad expansionstakt skulle snart 
leda till stegrade produktionskostnader, vilket 
ytterst i sin tur skulle slå igenom i priserna på 
hemmamarknaden med en minskad efter
frågan som följd . 

Inom elektronikindustrin ser man dock med 
viss optimism på framtiden, även om man 
erkänner att svårigheterna är betydande. 

DÄMPNING 
INOM KONSUMENTSEKTORN 
Under 1969 ökade den japanska hemelektro
nikindustrins produktion i värde med 90% 
jämfört med 1968. Motsvarande värde för 
1970 var 30%. Exporten 1969 ökade med 40% 
jämfört med 1968. Ökningen för 1970 var 
endast 20%. 

Den minskade produktionsökningen gav 
som resultat att tillverkningen av TV -mot
tagare under 1970 endast ökade med 39% 
jämfört med år 1969. Produktionen av radio
mottagare ökade med 13% och ljudutrust
ningar inklusive bandspela re med 29%. Mot
svarande uppgifter för år 1969 var 52%, 26% 
och 52%. 

I sin prognos för 1970 antog TV-indu~trin 
att de japanska hushållens innehav av fårg
TV-mottagare skulle öka från 24% till 44%. 
Vidare antog TV-industrin att exporten till 
framför allt USA skulle bli betydande och 
man byggde därför upp en produktionskapa
citet, som skulle kunna möta den väntade 
efterfrågan. TV -industrins förväntningar in
friades dock inte av framför allt två orsaker. 
Den ena var hemmamarknadens bojkott av 
fårg-TV-mottagarna , som ledde till att fårg
TV -industrin tvingades skära ned sin pro
duktion med 40%. (Se Elektronik 1971 , nr 6, 
sid. 9.) Den andra orsaken var den effekt som 
anklagelserna för dumpning på den ameri
kanska TV -marknaden fick på de amerikanska 
importörerna. Dessa väntar nämligen med 
sina beställningar av japanska TV-mottagare 
tills den federala domstolen i New York be
handlat anklagelsen. 

Den dominans som Japan hade som expor
tör av hemelektronikprodukter på de utländ
ska marknaderna har nu brutits. Anledning-
arna till detta är att japanerna inte längre kan 
använda prisfaktorn som konkurrensmedel. 
Stigande lönekostnadtr samt minskad till-

gång på arbetskraft har medfört att t ex radio
och audioanläggningar nu tillverkas billigare i 
Japans grannländer, dvs i Hongkong, Formo
sa och Sydkorea. Dessa länder har i det när
maste helt övertagit exporten av enklare radio
och audioanläggningar till USA. 

Japanerna bedömer att 1971 års hemelek
tronikmarknad endast kommer att öka med 
totalt 20% till knappt 5,3 miljarder dollar. 
Därav kommer TV-mottagarna att svara för 
3,3 miljarder dollar (en 20-procentig ökning 
jämfört med 1970), radiomottagarna för 555 
miljoner dollar (ökningen ' 5%) och audioan
läggningar för knappt 1,7 miljarder dollar 
(ökningen 20%). 

Exporten av hemelektronikprodukter be
räknas öka med endast 8% jämfört med år 
1970 till 1,8 miljarder dollar. Motsvarande 
uppgifter för 1969 och 1970 var 40% respektive 
20%. 

I sin prognos för 1971 har de japanska hem
elektroniktillverkarna givetvis tagit hänsyn 
till de faktorer, som vållat problem under 
1970. Förutom arbetskraftsbristen, de ökade 
lönerna och konkurrensen från grannländerna 
måste man räkna med ökade svårigheter att 
importera tekniska framställningsprocesser 
och tillverkningsrättigheter från utlandet. Nu 
krävs istället att japanerna skall ingå cross 
licensing- avtal eller ingå som delägare i joint 
ventures. Men för att kunna göra detta måste 
den japanska hemelektronikindustrin själva 
bidra till forskningen och utvecklingen inom 
denna elektroniksektor. Vidare har hemma
marknaden börjat visa tecken på mättnad 
inom hemelektronikbranschen. 

Den japanska hemelektronikindustrin ser 
alltså fram emot en stagnation, men försöker 
naturligtvis vidta åtgärder så att denna blir så 
litet kännbar som möjligt. För att behålla sin 
position på de utländska marknaderna har 
japanerna bl a etablerat sig i grannländerna, 
där de ännu så länge på grund av den billiga 
arbetskraften kan framställa produkter till 
konkurrenskraftiga priser. I hemlandet börjar 
japanerna att i allt högre grad inrikta produk
tionen på högkvalitativa specialprodukter. 
Vidare arbetar man på att utveckla nya pro
dukter och framställningsförfaranden för att 
dels kunna delta i det tekniska utbytet mellan 
de industrialiserade länderna, dels skapa nya 
behov och därmed nya· marknader. 

KOM PON ENTTILLVER KAR NA 
BÖRJAR FLYTTA UT 
Totalt 'ökade produktionen av elektronik
komponenter jämfört med 1969 med 24,4% 
till 2 250 miljoner dollar. Därav svarade halv
ledarkomponenterna för 611 miljoner dollar, 
elektronrören för 528 miljoner dollar och 
övriga komponenter för 1 III miljoner dollar. 

Bland halvledarkomponenterna ökade till
verkningen av integrerade kretsar mycket 
kraftigt, delvis till följd av den elektroniska 
kalkylatorindustrins kraftiga expansion. År 
1966 såldes integrerade kretsar till ett värde 
av 916000 dollar. Ar 1969 uppgick försälj
ningsvärdet till 58,4 miljoner dollar för att 
1970 ha ökat till 166 miljoner dollar. Framför 

allt är det tillverkningen av integrerade krets: 
i hybridutförande som expanderat från 13 
miljoner dollar 1969 till 41 ,6 miljoner doll: 
1970. 

Bland elektronrören ökade av naturli! 
skäl tillverkningen av bildrör för fårg-T' 
mottagare mest medan produktionen av ( 
svart-vita bildrören endast steg med 3%. 

Produktionen av övriga elektronikkomp, 
nenter visade en gynsam tillväxt under 19~ 

beroende på bl a att tillverkarna av industr 
elektronikutrustningar inte påverkades i någc 
högre grad av vare sig kreditåtstramningen 
hemlandet eller de vikande konjunkturerr 
i utlandet. 

Många av de problem som komponen 
inpustrin ställdes inför 1970 kommer trolige 
att gälla även under 1971. Hemelektronii 
industrins dämpade utvecklingstakt komm. 
naturligtvis att få konsekvenser för komp. 
nentindustrin även i fortsättningen liksol 
utvecklingen på den amerikanska marknadel 
USA är nämligen den japanska komponen 
industrins viktigaste exportmarknad. Svåril 
heter på denna som t ex importrestriktioni 
och en protektionistisk handelspolitik fl 
alltså betydande konsekvenser för japanern: 

Vidare har de s k " preferenstarifferna" f( 

u-länderna, som innebär sänkta importa' 
gifter för varor tillverkade i dessa lände 
börjat gälla från den 1 april 1971. Det innebi 
att den japanska komponentindustrin fl 
konkurrens även på hemmamarknaden a 
billiga elektronikkomponenter tillverkade 
grannländerna av ev amerikanskägda företal 
Dessutom kommer de utländska komponen 
företagen att i ökade utsträckning kunn 
etablera sig i Japan när kapitaltransaktionern 
liberalisertats helt i slutet på detta år. 

Det gemensamma problemet för hela de 
japanska industrin, nämligen arbetskraf 
situationen, har medfört att ca 15 komponen' 
tillverkare etablerat sig i Sydkorea, Japanern 
förbereder sig nu på den ökade konkurrense 
genom att flytta masstillverkningen till dottel 
företag i grannländerna, medan de själva ir 
riktar sig på forskning och utveckling safI 
produktion av högkvalitativa korriponentel 

För år 1971 uppskattar man inom kompe 
nentindustrin att produktionen skall öka tio 
2 888 miljoner dollar. Dessa skulle fördela 
med 972 miljoner dollar på halvledare, 58 
miljoner dollar på rör och 1 333 miljone 
dollar på övriga elektronikkomponentel 
Man ser hoppfullt på framtiden eftersom ma: 
anser sig ha säkra kunder i industrielektronik 
och dataindustrierna. 

DATORSEKTORN MEST LOVANDI 
Industrierna för tillverkning av kommunika 
tionsutrustningar, industrielektronik, datore 
och krigsutrustningar samt mätinstrumen 
och automatiska styrutrustningar beräkna 
får en positiv utveckling under 1971 , även on 
den inte kommer att bli lika gynnsam son 
under 1970. De säkraste korten anser mal 
att datorerna och de automatiska mät- oc! 
styrutrustningarna kommer att vara. 

(Be 
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Integrerade kretsar minskar komponenternas antal men ökar lednings
mönstrets täthet. Det innebär bl.a. krav på stabil, hög ytimpedans. 
För att uppnå en rationell och ekonomisk produktion är det ofta nödvändigt 
att maskinlöda korten. Då är bra och jämn lödbarhet viktig. Ledningar.med 
Cromtrycks skärpa ger fina resultat. 

När ledningsmönstret måste isoleras mot beröring av komponenter eller mot 
påverkan i industrimiljö, är kort enligt NT-tekniken rätta lösningen. 
För att kunna utnyttja utrymmet på korten maximalt erfordras liten föränd
ring av ledarbredd och isolationsavstånd. Då är de nya laminaten med 17,5 fl 
kopparfolie lämpliga, men ännu bättre är Cromtrycks additiva direkt-metod. 

Den additiva metoden innebär att vi bygger upp folieförbindningen i hål och 
på ytan på ett från början ofolierat laminat. 

Oftast itr det ett vanligt kort som behövs. 
Ibland med metallerade hål eller tenn
pläterat, gärna smältglänst (fusat). 
Vi har både lång erfarenhet och resurser. 

Genom medlemskap i den ledande inter
nationella gruppen inom mönsterkort -
Photocircuit-gruppen* - är vi a jour med 
nya rön och vunna erfarenheter inom 
förbindnings tekniken. 

• Övriga medlemmar är bl.a. Technograph 
England, Fuba, AEG, Ruwel Väst-Tyskland, 
Lares Italien, Autophon och Brown Boveri 
Schweiz samt Chukoh och Hitachi Japan. 

Inlormetionstjil'ist 10 

Owml?tjd;® 
AVD.STRÖMTRVCK 
Jämtlandsgatan 151 C 
Postadress : Box 85, 
162 12 VÄLLINGBY 
Tel.: 08/37 26 40 
Tel.adr. : CROMTRYCK 



försvaret har talat 

komponenter i tysk smak 

t.o.m. holländarna köper 

ny "kändis" 

i kretsar 

RIPAK 

RI 

kvalitet är huvudsaken 
för schweizarna 

Rita är inte bara Rita 

Tekniska Mässan 
29 sept - 5 okt 

Om ni har följt vår annonsserie i år har ni sett 
en del av vad vi tillverkar och nyutvecklar. Rifa
komponenter har fått erkännande för kvalitet 
och tillförlitlighet från kunder både inom och 
utom landet. Det finns mycket att visa som inte 
går att få fram i en annonsserie. På Tekniska 
Mässan har vi möjlighet att komplettera bilden 
av vår verksamhet. Mycket välkommen till 
monter 26 :11. 

aktiva/passiva 

MONTER 26:11 

komponenter 
AKTIEBOLAGET RIFA 
Tel. 08/26 26 00. Fack, 
16111 Bromma 11 

Informationstjänst 11 
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Innan Ni köper den här räknaren 
- se på alternativen. . 
(Lyc~igtvis kommer samtliga från oss.) 

5300-systemet har en 6-siffrig grunden het som inkluderar 
halvledardisplay, automatiskt grindtidsval och 
digital utgång - allt för endast kr 2.370. 

Lägg därtill vilken som helst av 
följande fyra alternativa 
påkopplingsbara mätmoduler: 
l. 10 MHz räknare, kr 750 
2. 50 MHz räknare, tidintervall, 

periop, kr 1.500 
3. 500 MHz räknare, kr 4 .500 
4. tidintervall- och frekvensräknare, 

100 ns tidintervall , variabel 
dämpsats och triggernivå; 
periodmedelvärde och en unik 
fördröjningsfunktion , kr 1.800. 

Dimensionerna är 90x 160x250 mm och 
således knappast större än handflatan. 
Den utgör den mest mångsidiga i sin art av 
räknare som finns i dag. Byggd med den 
mest avancerade LSI teknologi som 
någonsin använts i en räknare , 
ger 5300 prestation 
och pålitlighet till ett pris 
som inte tidigare funnits 
tillgängligt. 

Då nätspänning ej finns 
tillgänglig kan ett laddningsbart 
batteri paket (kr 1.050) bekvämt 
sättas in mellan grund- och 
tillsatsenheterna , vilket gör 
räknaren användbar för ett fler
tal fältti llämpningar. 

Tyvärr har vi inga fler alterna
tiv för ögonblicket. Men det har Ni. 
Sänd in kupongen , så sänder vi Er 
fullständig information . 

I 
I 
I 

Hewlett-Pa.ckard Sverige AB 
Enighetsvägen 1-3, Fack, 
161 20 Bromma 20. Tel. 08/9812 50 
Var vänlig sänd mig information om 5300-systemet. 

I Namn 

I Befattning ....... ........ .......... .............................................. .. ....... ....... .. . 

I 
Företag ..... . ................. .. ... ... ....... ............................. .. ..... ..... ................. . 
Adress 

I Post-n r-adress . .......... ................ ... ............ .............. .. . 

I Tel . ................ . ......................... .. .. . (ankn.) ... ................................. ... .. . 
MÄTNING' ANALYS, BERÄKNING I 5300El = 

L - - HEWLETT [bpJ PACKARD 
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Har Ni problem med störningar? Gäller det logikkretsar 
som skall arbeta tillsammans med elektromagnetisk eller 
elektromekanisk utrustning? SGS störningssäkra Hög
nivålogikfamilj (HLL, High Level Logic) har en stör
marginal på 5 Volt vid VCC =. 15 V, och omfattar 13 
kretsar från enkla vippor och grindar till komplexa 
kretsar av MSI-typ, t.ex. dekadräknare och BCD/till
decimal avkodare/drivsteg. Anpassningskretsar ger kom
patibilitet:med DTL- och TTL-Iogik. 

Några generella data: 

5 V störmarginal både för hög och låg logisk nivå, 
oberoende av temperatur. 
Temperaturområden: O till + 750 C, - 40 till + 850 C. 
Matningsspänningen kan variera mellan 10,8 och 20 
V. 
Fan out: 25 
Keramisk DIP. Hela HLL-serien snart även i plastic 
DIP. 

För ytterligare upplysningar, rekvirera vår "High Level 
Logic Guide" genom att sända in kupongen härnedan . 

•• SGS SEMICONDUCTOR AB 

Svensk distributör: 

Fack, 19501 Märsta 
Tel. 0760/401 20. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT 
Box 1237, 161 12 Bromma 
Tel. 08/2627 20. 

Till SGS SEMICONDUCTOR AB 
Informationsavd. Fack, 19501 Märsta 

Var god sänd mig gratis SGS "High Level Logic Guide" 

Titel Namn 

Företag Avdelning 

Adress 

Postnr/Postadress EL9-71 
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Ferranti E-line, TO-92, 
• transIstorer. 

\ I 

PNP 
BFS96 
BFS97 
BFS98 

NPN 
BSF59 
BSF60 
BSF61 

VCEO 
30V 
40V 
60V 

Pd = 500 m W (vid T amb =- 25°C) 

Ic = I A (max ) 

H FE (150 mA, l OV) 
40 - 300 

100 - 300 
40 - 160 

Vn : (sat) = 0,25 V -- 0,35 V (vid 150 mA) 

fr = 150 MHz (min 

TO-18, TO-5-bockade eller raka förtennade ben . 

Pris: 100-tal för NPN ca l: - st 
PNP ca I :25 st 

Sonab Marketing AB 
Agenturavdelningen Fack, 171 20 Solna. telefon 08-282620 

Distributör: 
log. F:a BANTRONIC 

Box 268 
126 02 Hägersten 2 

Tel.: 08/ 88 33 40 
Informationstiänst 14 



Dansl<t "motståndsnäste" 
täcl<er halva europamarl<naden 
av ingenjör KARL ERIK THOMSEN 

Sverige är en av de viktigaste mark
naderna utanför EEC för den dans· 
ka komponentkoncernen Vitrohm, 
en skandinavisk jätte inom framför 
allt området trådlindade motstånd. 
Man betraktar det hos Vitrohm 
som mycket värdefullt att koncer
nens produkter är godkända av 
FTL, eftersom ett sådant godkän
nande medverkar till att produk
terna snabbt accepteras som kvali
tetskomponenter i en rad andra 

. länder. 

D D I det danska aktiebolagsregistret hittar 
man under numren 24647 och 24648 de två fö
retagen Vill·ohm Electronic·s Industriaktiesel
skab och Vill·ohm Elektrotekniske Fabrik. Går 
man vidare i registret finner man att företagens 
ändamål är: " Fabrikation och handel, näm
ligen av och med elektrotekniska och därmed 
i förbindelse stående artiklar" . Bakom den 
något knaggliga men säkert juridiskt korrekta 
formuleringen gömmer sig ett företag, som 
idag är Skandinaviens ledande inom elektro
nikkomponentområdet. Ä ven med europeisk 
måttstock mätt är Vitrohm ett företag att 
räkna med när det gäller motståndstillverk
ning - mer än hälften av förbrukningen av 
trådlindade motstånd i Europa täcks av den 
danska koncernens fabriker inom och utanför 
EEC-länderna. 

ÄVEN HYBRIDKRETSAR 
- Vi har under en rad år sysslat med att ut
veckla tjockfiImtekniken och började förra 
hösten tillverka Metal Glaze-motstånd. Enligt 
våra beräkningar skall dessa under de när
maste 4-5 åren komma upp i en volym, som 
svarar mot 10 % av omsättningen, säger 
Vitrohms tekniske direktör, civilingenjör 
Seren Kim Engel. Vi är också det första skan
dinaviska företag, som i större skala själv till
verkar och säljer tjockfiImskretsar av hybrid
typ. 

Vitrohms tjockfilmsmotstånd skall kunna 
konkurrera med - och är också bättre än -
exempelvis tennoxidmotstånd och äldre mot
ståndstyper som kolmassa- och kolskiktsmot
stånd. Metal Glaze-motstånden används fram
förallt inom den halvprofessionella elektro
niska industrin, exempelvis i dataanläggning
ar. Yitrohm har utvecklat en speciell typ av 
tjockfiImsmotstånd, kallad "pin up" , som är 
försedd med anslutnings stift för direkt inI öd-

Fig 1. En titt in i en dansktillverkad TV-apparat avslöjar att Vitrohm är storleverantör till hem · 
el ektroniki nd ustri n. 

ning på kretskort. Fördelen med dessa mot
stånd är att en operation - bockning av till
ledningstrådar - i monteringen kan elimi
neras. 

Genom arbetet med tjockfiImsmotstånd har 
Vitrohm också kommit in på utveckling av 
motståndsnät. Vid tillverkningen av sådana 
använder man en tjockfiImsmassa, som 
screentrycks på ett aluminiumoxidsubstrat. 
Med denna teknik kan man framställa ett stort 
antal motstånd som vart och ett består av 
flera (likadana eller olika) del motstånd på 
mycket liten yta. 

Dessa s k "multimotstånd" kan många 
gånger spara såväl monteringstid som plats 
för användaren och kan erhållas med från 6 
till 32 olika motståndsvärden. Man kan också 
passa in aktiva komponenter i dessa nät och 
få fram hybridkretsar aven typ som Vitrohm 
för första gången visade på Hannovermässan 
i våras. Vitrohm räknar med att redan under 
1971 kunna tillverka flera tusen kretsar av 
detta slag, och enligt företagets prognoser för 
1975 skall denna tillverkning då ha tiofal
digats i produktionsvärde. 

Vitrohm är den första skandinaviska kom
ponentfabrik som har börjat med masstill
verkning och försäljning av tjockfilmhybrid
kretsar. Även andra skandinaviska företag 
sysslar med tillverkning av sådana kretsar 
men för det mesta är det frågan om tiIIverk-

ning för eget bruk och i relativt obetydlig om
fattning. 

NYTT TUNNFILMMOTSTAND 
Inom tunnfilmområdet måste nog Vitrohm 
betraktas som ett av de mest avancerade före
tagen när det gäller användning av tunnfilm
teknik för tillverkning av motstånd. Detta 
försprång visar sig bl a i en ny typ av tunn
filmmotstånd, som kommer att introducer~s 
under eftersommaren eller hösten 1971. Det 
är här frågan om en tunnfilmsprodukt som 
inte bara kan konkurrera med tjockfilm utan 
också t ex med många av konkurrenternas 
en- och tvåprocentiga kolrnotstånd. Ett metall
tunnfilmsmotstånd har betydligt bättre egen
skaper än kolmotstånden, exempelvis med 
avseende på egenbruset, vilket är av stor be
tydelse inom både hemelektroniken och tele
kommunikationsområdet. 

Direktör Engel säger om denna produkt, att 
mal) hyser mycket stora förhoppningar -
man har t o m planer på att bygga en helt ny 
fabrik uteslutande för tillverkning av metall
tunnfilmsmotstånd. 

SÄLJER SPECIALMASKINER 
TILL KONKURRENTERNA 
Vitrohm, som grundades 1933, har j. dag lo
kaler på fem olika ställen i Danmark och har 
dessutom ett dotterbolag i Tyskland. Härtill 
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B Kapacitet: 400 mätningar per sak 
Fyra likspänningsomrlden med automatisk om
ride. och polaritetsomkoppling 

O 60 % overrange 
O AD·omvandlare av typen "Recirculating R. 

mainder" ') 
O Hög tillförlitlighet och lAg effektförbrukning 
oÖverbelastningsskyddad 

Dessutom har 8200A ett otal extra utbV9st 
nadsmöjligheter. Vi sänder girna data. Eller 
laparat artikel om Flukes patenterade "Recir
culating Remaioder". 

.) patentsökt 

TIIlllCl. 
!fOl»OIf 

MI' liME 

• 

PlDT 
Ho,m 

POsmOll 

Låt en Biomation Transient Recorder Model 610 hjälpa Er! 

Model 610 registrerar alla enkelsignaler med 
stlgtld frln 100 ns. Ingångsförstärkaren 
matar en 6 bits AD-omvandlare, vars vär
den lagras i ett MOS-shiftregister. 128 mät
värden, med sveptider från 10 us till 5 s, 
kan successivt lagras. 

Svepet kan triggas sAväl internt som externt. 

Signalen kan studeras före, under och efter 
triggertillfället. 

Den lagrade informationen presenteras i 
analog eller digital form t ex på ett oscillo
skop, YT- eller potentiometerskrivare: eller 
direktmatas till en dator. 

DVM 
8200A 

Vill Ni 
... att Er 
skrivare 
skall arbeta i MHz
området, ha ett minne 
och digital utgång . 

. . . att Ert 
oscilloskop 
skall bli ett minnes-o 
skop med digital 
utgång 

~ __ ~.K FER_ER AB LW BOX 56 161 26 BROMMA 08 / 802540 

~""l\ __ ... t 

~ 
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Fig 2. Cirkeldiagrammet visar fördel · 
ningen av Vitrohms försäljning på olika 
marknader. Som synes spelar Europa -
och i synnerhet EEC-länderna - en 
dominerande roll. 

kommer att man f n håller på att bygga en 
fabrik i Portugal. Vitrohm har dessutom köpt 
en industri tomt på 40 000 m2 i närheten av 
Holbrek på Själland. 

Administration, försäljning och pro'dukt
utveckling leds från Linde Alle, Vanl0se i 
Köpenhamn. Den egentliga produktionen 
äger rum i två fabriker i Glostrup (Köpen
hamn), av vilka den ena framställer tre typer 
av motstånd : tunnfilm (tnetallfilm), tjockfilm 
(Metal Glaze) och kolmassamotstånd (kända 
som BT-serien). Den andra fabriken är spe
cialiserad på trådlindade precisionsmotstånd. 
I Stege, ett tiotal mil söder om Köpenhamn, 
tillverkar man trådlindade motstånd av alla 
slag med undantag av de precisionsmotstånd 
som görs i Glostrup. 

En mycket väsentlig del av tillverkningen 
försiggår vid specialfabriken i Val by i när
heten av Köpenhamn. Här tillverkar man 
inga motstånd utan i stället maskiner, som 
används vid motståndstillverkningen. Hos 
Vitrohrn har man nämligen sedan många år 
tillbaka själv konstruerat och tillverkat sina 
produktionsredskap och gjort detta med en 
sådan framgång att man idag säljer tillverk
ningsmaskiner även till konkurrenterna. Si-

Tab 1. Komponenttillverkningen är, jämförd med de två övriga stora grupperna inom dansk 
elektronik (professionell elektronik och hemelektronik) den avgjort minsta. A andra sidan visar 
komponentgruppen upp den största relativa produktionsökningen under tiden 1965 -1969 
- från 129 miljoner danska kronor 1965 till 372.4 miljoner 1969, vilket motsvarar 188 procent. 
Inom den professionella elektroniksektorn var ökningen 62 procent och inom hemelektroniken 
34 procent. 

Under motsvarande period ökade importen av komponenter betydligt mindre (75 %) än 
importen av professionell elektronik (145 %) och hemelektronik (165 %). Däremot fördubblades 
under samma tid exporten av komponenter liksom också exporten av professionella elektronik 
utrustningar. (Siffrorna är hämtade ur exportkonsulent Carl Meller Valeurs artikel " Danmarks 
elektronikindustri - status og perspektiver" i tidskriften Dansk Radio Industri nr 4 1970). 

1965 

Produktion 
Professionell elektronik 431,1 
Hemelektronik 326.4 
Komponenter 129,0 

Sammanlagd produktion 886,5 

Import 
Professionell elektronik 289,0 
Hemelektronik 86,3 
Komponenter 222.4 

Sammanlagd import 597,7 

Export 
Professionell elektronik 266,0 
Hemelektronik 148,6 
Komponenter 98,7 

Sammanlagd export 513,3 

tuationen är onekligen rätt märklig. Man 
levererar många gånger maskiner som skall 
användas för framställning av produkter som 
konkurrerar med Vitrohms egna. 

Mer än hälften (55%) av Vitrohms omsätt
ning utgörs av försäljning till EEC-länder. 
Denna försäljning är koncentrerad till kon
cernens tyska företag, dotterbolaget Deutsche 
Vitrohrn GmbH & Co i Pinneberg utanför 
Hamburg. Här äger också en stor del av den 
egentliga produktionen rum. Vitrohm dispo
nerar i Pinne berg en yta av ca 10 000 m2 me
dan tillverkningsavdelningarna i Danmark 

Miljoner danska kronor 
1966 1967 1968 1969 

495,9 541,6 590.4 698,3 
320,9 331.4 371 ,9 436,3 
181,9 184,0 272,6 372,4 

998,7 1 057 ,0 1 234,9 1 507,0 

458,2 571,7 668,6 709,1 
108,8 135,6 164,7 229,8 
214,2 217,0 280,6 386,1 

781,2 924,3 1 113,9 1 325,0 

307,1 346,3 431,1 496.4 
154,5 166,7 202,5 236,8 
104.4 108,7 146.4 195.4 

566,0 621 ,7 780,0 928,6 

har ca 12000 m2. Även antalet anställda för
delar sig ganska lika mellan Danmark och 
Tyskland ; ca hälften av de I 100 anställda 
tillhör det tyska dotterbolaget. 

~ORTUGAL OCH HOLBAEK 
Under sommaren 1971 håller man på att fär
digställa en fabrik i Portugal, belägen 18 km 
väster om Lissabon. Till denna produktions
enhet skall man förlägga en del av tillverk
ningen av trådrnotstånd. Trådmotstånden är 
den produkt som jämförd med andra typer 
av motstånd kräver den största insatsen av 
manuell arbetskraft vid tillverkningen. De 
två primära orsakerna till att man förlägger 
trådmotståndstillverkningen till Portugal är 
den billiga arbetskraft som kan erbjudas där 
samt möjligheterna att via denna produk
tionsenhet få tillgång till en större marknad. 
Under det innevarande och det kommande 
året räknar man med att komma upp till 150 
anställda i Portugal. 

Som tidigare nämnts har man också planer 
på utvidgningar i Danmark. Under 1970 för
värvade Vitrohm en industri tomt i Holbrek, 
ca 6 mil från Köpenhamn. I första skedet 
skall man uppföra fabrikslokaler på 2 500 m2 
i vilka ca 150 anställda kan sysselsättas. Dessa 
siffror motsvarar ganska väl dem som gäller 
för den nya Portugal-fabriken, vilket beror 
på att man hos Vitrohm tänker i interna 
"modelproduktionsenheter" , av den stor
leksordning som man har funnit förnuftig 
med hänsyn till utnyttjandet av byggnader, 
maskiner och personal. 

Fig 3. Vitrohms "hemliga vapen" är den lilla maskinfabriken i Val by. Fabriken har 45 anställda 
som deltar i konstruktion , förbättring, vidareutveckling och tillverkning av merparten av de 
maskiner som används i koncernens tillverkning av motstånd. På fig 3 a ses specialmaskiner 
för tillverkning av " pin up" -motstånd, på fig 3 b en elektroniskt styrd spiral iseringsautomat 
som används vid framställning av metallfilm- och Metal Glaze-motstånd . 

I Holbrek, där man satte igång att bygga 
under våren 1971 , räknar man med att de lo
kaler som byggs i första etappen skall bli fär
diga för inflyttning under loppet av 1972. I 
Holbrek skall man till att börja med ägna sig 
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Mostcompanies . 
can offer 

~--

1024 bit RAM 

f samples 

But MICROSYSTEMS 
.INTERNATIONAL 

is the onewith 
production quantities 

of MOS 1103's now 
Microsystems International of Canada. That's where 
the action is on a broad range of MOS devices. 
Including: 1101A and l 10.1 Al memories, 1402A, 1403A, 
1404A, 1405, 1406/7 and 1506/7 shift 
registers. And they are all available in production 
quantities too . . 

For all the specifications please write, 
phone or Telex , 
Microsystemp International Limited , 
l Great Cumberland Place, 
London WlH 7AL. 
Telephone: 01-402 552l. Telex: 261211 
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åt framställning av precisionsmotstånd, men 
på längre sikt räknar man med att här också 
får plats för tillverkning av de nya produkter 
som kommer att tas upp på programmet un
der de närmaste åren. Det 40000 m2 stora 
området ger också möjlighet att längre fram 
samla koncernens danska produktionsenheter 
på ett och samma ställe, men några beslut i 
den vägen har ännu inte fattats. Idag är det 
lätt att komma från Holba:k till fabriken i 
Glostrup - med bil tar färden ungefär en 
halvtimme. 

Det blir idag allt vanligare att industrier i 
Stor-Köpenhamn etablerar sig i landsorts
städerna på Själland. Ofta är skälet det att det 
inte finns mark tillgänglig för utbyggnader i 
Köpenhamns-området, och dessutom är det 
oftast lättare att få arbetskraft på platser utan
för Stor-Köpenhamn. 

HALVA MARKNADEN I EUROPA 
Vitrohm-koncernen omsatte 1970 totalt ca 
100 miljoner danska kronor. Härav föll som 
redan nämnts ca 55% på den tyska fabriken i 
Pinne berg, varifrån man exporterar till EEC
länderna. Av tradition ligger företagets styrka 
inom området trådlindade motstånd, som är 
Vitrohms äldsta produkt. Under 1970 till
verkade man mellan 60 och 70 miljoner mot
stånd av denna typ. Uppgiften ger en finger
visning om att Vitrohm har en mycket stor 
marknadsandel i Europa - det danska före
taget tillgodoser mer än hälften av den totala 
efterfrågan i Europa på trådlindade motstånd. 
Vitrohms ledande ställning inom området 
trådlindade motstånd framgår också av att 
motstånd av i stort sett samma utseende och 
konstruktion tillverkas av nästan samtliga 
konkurrenter 

- De förbättringar och förändringar som 
våra motstånd undan för undan genomgår 
kopieras mer eller mindre noggrant av kon
kurrenterna mellan I 1/2 och 2 år efter att vi 
har infört dem, berättar direktör Engel. 

Av kolrnotstånd tillverkade Vitrohm under 
det senaste året 800 miljoner stycken och fick 
därigenom en marknadsandel i Europa på 
15-18 procent. 

Under 1970 sålde de danska och tyska 
Vitrohmföretagen ca 15 miljoner motstånd 
av metallfilmtyp. Vad tjockfilmsmotstånden 
beträffar introducerades de först under 1970, 
varför den totala produktionen hittills har 
varit rätt obetydlig, ca en miljon motstånd. 
Under 1971 räknar Vi tro hm med att tillverka 
ca tio miljoner motstånd av tjockfilmtyp. 

SATSNING pA PROFESSIONELL 
ELEKTRONIK 
Vitrohm har under årens lopp satsat på radio
och TV-industrin, som har varit storförbru
kare av huvudsakligen masstillverkade kol
massarnotstånd, en relativt billig motstånds
typ. Under de senaste åren har företaget som 
nämnts arbetat mycket med tunn- och tjock
filmsmotstånd - två motståndstyper som 
kan antas komma till användning huvudsak
ligen inom den professionella och halvprofes
sionella sektorn. Genom att mera uttalat 

Metal Glaze 
!tjockfilml 
motstånd 

Nya produkter 
Hybridkretsar 

Nya produkter 

Fig 4. Vitrohms omsättning ' fördelad på produktgrupper. Enligt prognoserna skall de 
traditionella kol- och tråd motstånden i mitten av 1970-talet endast svara för hälften av om
sättningen mot tre fjärdedelar i dag. 

sätta kvaliten i högsätet har man undan för 
undan för undan arbetat sig in på den pro
fessionella sektorn av elektronikindustrin och 
fått leveranser till exempelvis försvaret , rymd
forskningen och dataindustrin. Ett av skälen 
till denna inriktning är att radio- och TV
branschen är föremål för relativt stora sväng
ningar i produktionen medan den professio
nella sektorn av elektronikindustrin visar sig 
mera stabil och brer ut Sig med allt större 
hastighet. Å andra sidan kommer radio- och 
TV-industrin alltid att vara de verkliga stor
förbrukarna. Man söker målmedvetet från 
Vitrohms sida påverka denna industrigren 
mot användning av komponenter av högre 
kvalitet än de nuvarande. 

FTL-GODKÄNNANDE 
ÖPPNAR VÄGEN 
Den danska produktionen går huvudsakligen 
på export, som svarar för 95% av omsättning
eb. Från Danmark levererar man till samtliga 
exportmarknader utanför EEC (som täcks av 
Pinne berg-fabriken) och bland dessa betraktar 
man hos Vitrohm Sverige som en av de största 
och viktigaste marknaderna. Speciellt satsar 
man på leveranser till Saab, L M Ericsson och 
Asea, som idag är bland de stora köparna av 
Vitrohms metall-filmmotstånd, som samtliga 
är godkända av FTL. Hos Vitrohm betraktar 

man det som mycket värdefullt att produkter· 
na är FTL-godkända och därmed uppfylleI 
de stränga svenska försvarsnormerna. Man 
har gjort den erfarenheten att sådana god· 
kännande i hög grad medverkar till att pro· 
dukterna ifråga snabbt accepteras som kvali· 
tetsprodukter i en lång rad andra länder. 

AVMATTNING UNDER 1971 -
BOOM 1972 
Under 1970 har produktionen hos Vitrohm 
haft svårt att hålla jämna steg med ordering
gången och samtliga tillverkningsenheter har 
fått ta till skiftarbete. I december 1970 började 
en viss avmattning att göra sig märkbar, och 
denna har fortsatt under 1971. Orsaken åter
finns inom hemelektronikområdet, där exem
pelvis radio- och TV-branschen har minskat 
produktionsvolymen, något som naturligtvis 
återverkar på underleverantörerna. Hos Vit
rohm räknar man med att orderingången be
träffande kolmotstånd för hem'eiektronik
produkter har minskat till hälften, vilket na
turligtvis måste få en viss inverkan på om
sättningen under innevarande budgetår. Om
sättningen beräknas m a o att uppvisa en 
smärre nergång jämfört med föregående år. 

För Vitrohms del motverkas nedgången i 
försäljningen till hemelektronikindustrin av 
introduktionen av de nya motståndstyperna 
(tunn- och tjockfilmsmotstånd), som på lite 
längre sikt väntas komma att spela en väsent
lig roll för den totala omsättningen. Man 
räknar dessutom med ett uppsving under 1972 
beroende på att man bl a då ska ha fått de 
nya motståndstyperna ordentligt inarbetade 
och på att hemelektroniksektorn då skall få 
ett nytt uppsving framförallt på TV -sidan -
det är olympiska spel 1972 - som naturligtvis 
kommer att smitta av sig på komponentleve
rantörerna. O 

Fig 5. Vitrohms "clean room " där metallfilm
motståndens stommar, även kallade " blanks" , 
framställs. 
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Värdefulla 
TEFLON@egenskaper 

utnyttjade här: 

Krympslang 
av TEFLON motstår alla kem ikal ier, är steriliserbar 
och temperaturbeständig upp till 260°C. Ex. på krymp
förmåga : från innerdiameter 8,0 mm t ill 2,2 mm vid 
0,3 mm väggtjocklek. 

Ultra Tunn TEFLON-isolerad kopplingstråd 
för t ex micro-motorer. Isoleringen motstår alla kemi
kalier. Aldras inte. Från AWG 26 till 36. Testad 1000 V 
i vatten och 1500' V i luft. Max servicespi;inning 250 V. 

-------Jag är intresserad av 
D Krympslang D Wire-wrap D UT kopplingstråd 
D TFE GLID 

Namn 

Adress . 

"'HHHHH"HH' • HHH •••• HHHH.~ ••••••• HHH" El9 :::1i ------_.-

TEFLON-isolerad tråd för wire-wrap 
Entråd ig ledare. Försilvrad koppartråd alt. försilvrad 
legering TF. Ledn ingsförmåga 99 % resp. 85 % . Från 
AWG 20 ti ll AWG 32. Finns i 6 färger. 

TFE-GLlD torrfilmssmörjmedel 
för plast, gummi, trä, metall m m. Smörjer utan att 
smutsa. Värmebeständigt, olje- och vattenavvisande. 
Lämpligt även som elektroniskt smörjmedel. Finns i två 
storlekar : 200 g och 600 g. 

® Registered Trade Mark, DU PONT 
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Världspatenterade AXEM·SERVALCO 
Likströmsmotorer med skivformad järnfri rotor. Särklassiga prestanda. 

Kan Ni vara utan en motor med nedanstående egenskaper? 

• Steglös reglering 1~0 v/m utan momentförlust. 

• Tröghetsmoment c :a 25 gånger mindre än i konventionella motorer. 

• Synnerligen låg mekanisk tidskonstant, c:a 10 ms. 

• Acceleration och reversering 1 ~20 gånger kortare än vid normala motorer. 

• Momentant vridmoment upp till 10 gånger nominellt värde. 

• Små dimensioner, liten vikt, 3-4 gånger kortare, väger 3 gånger mindre 
än konventionella motorer med samma effekt. 

• Lång borstIivslängd på grund av god kommutering. 

• Tillverkas i storlekar 0,15-8 kW. 

Motorerna demonstreras i vår monter nr 39:11 Hall A på Stockholms Tekniska Mässa 29/9-5/10. 

Kontakta oss för ytterligare information. 

Generalagent tör Skandinavien: 

INGENIORSFIRMAN A l C R O N AB 
Östbergavägen 14. box 4 . 18251 DJURSHOLM. 
Tel. vx: 08/7552865 
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Veritron®- tyristorströmriktare 
för styrning av likströmsmotorer m.m. 

Typ C 

30 ElEKTRONIK 9 - 1971 .. 

Typ G 

Våra tyristorströmriktare finnes i 
standardutförande inom följande 
effektområden : 

TYP G: 1-fas 2,2-9,5 kW 
TYP C: 3-fas 20-400 kW 

Kan erhållas antingen som lösa 
enheter eller fullt kompletta i 
separata skåp. 

V i levererar även kompletta 
elektriska drifter för bl. a.: 

• järn- och stålverk 
• pappers- och tryckerimaskiner 
• verkstads industrin 

Kontakta oss för närmare upplysningar! 

Brown Boveri Svenska Aktiebolag BBC 
BROWN BOVERI 

DROTTNINGGATAN 50-52 . BOX 1124 . 111 81 STOCKHOLM ' TFN 08-2487 30 . TELEX 1823 
S:I Pauligatan 33 A . 41660 Göteborg ' Tfn 031-19 45 63-64 . Telex 208 98 
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Philips metallfilm-motstånd 
till metalloxid -pris 

Till metalloxidpris får ni lackerade 
metallfilm-motstånd som har bättre 
långtidsstabilitet (0,2 %, 2000 h) och • 
lägre temperaturkoefficient (+100 ppm ) 

Dokumenterad tillförlitlighet. 
MR25 och MR30 har godkänts av FTL 
för användning i militära utrustningar. 
Philips tillförlitlighetsprov: 18000 mot
stånd har provats i 106 328 000 kompe
nenttimmar. Felintensitet 0,009 xl 0-6 
vid 60% konfidens. 

Philips har utvecklat en lackerings
teknik som håller de svetsade uttagen 
helt fria från lack. 

·En!. datablad+l00 ppm (+100xlO-6/Co) : 
Faktiskt utfall i produktion +30 till 
+50 ppm. 

I 

Två storlekar - två toleranser. 
Metallfilm-motstånden finns i två stor
lekar - MR25 och MR30 - med ±1% 
och ±2% tolerans. 1% tolerans lager
förs i Stockholm. Motstånden levereras 
bandade för att underlätta er hantering. 

God lagerhållning av ytskiktmotständ 

I I 

Även ytskiktmotstånden CR25 och 
CR37 är godkända av FTL. Priset är 
obetydligt högre än för massamotstånd. 
E 12-serien i 1 OOO-förpackning kan 
levereras direkt från lager i Stockholm. 

Trädlindade motstånd för större effekter 

Motstånden 2322 320, som är trådlin
dade och emaljerade, lagerförs i 
Stockholm. Två effektklasser är 
nndlkii'lClaav FTL. 

Ring Lars Lindström, 
telefon 08/67 97 80, 
om Ni vill ha prover 
och en utförlig pro
duktöversikt över hela 
sortimentet av motstånd. 

AB E LCOMa 
FACK • 10250 STOCKHOLM 27 
TELEFON 08/67 97 80 • TELEX 10776 

Dessa produkter säljs också av: 
Miniwatt AlS, Emdrupvej 115, Köpenhamn NV Electronica AlS, Middelthunsgate 27, Oslo 3, Oy Philips A.B. Elcoma Division, Kaivokatu B, Helsingfors 10 



inrikesnytt 

Ampehnol övertar 
Fairchild Controi 
Amphenol Controls Division har 
övertagit en stor del av Fairchild 
Controls produktsortiment. vilket 
i framtiden kommer att marknads
föras under namnet Amphenol. 

Marknadsföringen i Sverige, 
som tidigare sköttes av Gösta 
Bäckström AB har därmed över
tagits av Firma Johan Lager
crantz KB, Solna som sedan 
många år representerar Amphe
nol. 

Konduktiv plast, flervarvspo
tentiometrar, skalor och tryck
mätgivare kommer som förut att 
tillverkas i och levereras av Fair
chi Ids fabrik i Hicksville av samma 
personal som förut . 

Övriga produkter i sortimentet 
flyttas över till Amphenol Con
trols Division, Janesville, Wisc. 

Ny komponent
ingenjör hos Ferner 
Ingenjör Jan 
Govella har an- . 
ställts som för
säljningsingeojör 
på komponent
avdelningen hos 
Erik Ferner AB, 
Bromma. Jan Govella 

STU-anslag 
Bland anslagen för styrelsen för 
Teknisk Utveckling återfinns bl a: 
• 385000 kr till G HelIgren, KTH, 
institutionen för tillämpad elek
tronik. Projekt: tillverkning av in
tegrerade halvledarkretsar med 
utnyttjande av datorstödd kon
struktion och elektronstråletek
nik. Automatiserad uppbygg
nadsplanering av elektroniska 
kretsar och funktionsenheter. 

Elektro- Hermas 
Ingenjör Björn Akesson har an
ställts som försäljn ingsingenjör 
vid Elektro- Hermas AB i Sollen 
tuna för försäljning av företagets 
likriktare och växelriktare . 

Tektronix öppnar 
Göteborgskontor 
I början på autugsti öppnades 
Tektronix nya fil ialkontor i Göte
borg på Kommendörsgatan 6 och 
med telefon 031 -244790. 

Mats Grundin svarar för besök 
och demonstrationer, Raimo Eng
berg har hand om servicedelen 
medan Harriet Skogh sköter den 
administrativa sidan såsom tele
fonkontakter, trycksaker, katalo
ger etc . 
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Ultrakust -
ny agentur 
for lIT Komponent 
Ultrakust Gerätebau GmbH & Co 
KG i Ruhmannsfelden, Västtysk 
Iand, har utsett ITT Komponent i 
Solna till representant för sina 
temperaturmätinstrument . 

Tillverkningsprogrammet om
fattar såväl batteri- som nätan
slutna instrument för både halv
ledarprobar och termokoppel. 

I programmet ingår också ut
rustning för programmering av 
processförlopp och sk~ivare . 

Solid State Scientific 
halvledare till Abemi 
Abemi. Solna, har fått representa
tionen för den amerikanska halv
ledartillverkaren SSS, Solid State 
Scientific Inc. 

SSS tillverkar huvudsakligen : 
• komplementära MOS-kretsar 
(CMOS) för användning i min
nen, dataanläggningar, elektro 
niska klockor, m m 
• bipolara i~tegrerade kretsar till
verkade efter kundspecifikationer 
samt 
• HF, högeffekttransistorer för 
kommunikationselektronik och 
CATV (Community Antenna TV) . \ 

M Stenhardt får ny VD 
Efter 26 år som verkställande di
rektör för M Stenhardt AB i Väl
lingby övergick Mårten Sterihardt 
den 15 augusti till att verka som 
arbetande styrelseordförande. 

Den nye verkställande direktö
ren Bo Johnsson har hämtats från 
ett tidigare Stenhardtägt företag 
- Saven AB . 

Nya agenturer till 
Tryggve Sundin AB 
Tryggve Sundin AB i Stockholm 
har utsetts till svensk represen
tant för bl a följande företag : 
• F Grigelat, Ruckersdorf, Tysk
land, som tillverkar el-apparatur 
av olika slag, bl a olika typer av 
Ij usstyrkeregulatorer, 
• Heinrich Böckeholt, Ostbevern, 
Tyskland, som t i llverkar batteri
eliminatorer och andra elektrome
kaniska apparater av olika slag, 
• Hosiden Electronics Co Ltd, 
Osaka, Japan, som tillverkar 
strömställare, elektriska motorer, 
stereohörtelefoner, huvudmikro
foner, kuddhögtalare, magnetiska 
mikrofonelement. magnetiska 
tonhuvuden m m. 

Magister represen
terad av Connectron 
Connectron AB i Skärholmen har 
utsetts till svensk representant för 
det franska företaget Magister, 
som tillverkar bl a delar till kon 
taktdon. 

Wiltron till 
Erik Ferner 
Erik Ferner AB har som ny repre 
sentant tag it upp det amerikanska 
företaget Wiltron, som specialise 
rat sig på tillverkning av appara
tur för fasmätning . Förutom fas 
mätutrustningar tillverkar Wiltron 
också svepgeneratorer, utrust
ning för mätning på telefonled 
ningar samt analysatorer för H F 
och mikrovåg. 

Ett annat nytt företag för Erik 
Ferner AB är det amerikanska fö
retaget Vibration Instuments Co, 
vilket specialiserat sig på instru 
ment för vibrationsmätningar. Så
lunda t il lverkar man olika slag av 
" Tracking Analyzers" med en 
eller flera kanaler, 'Tracking Fil
ter", analoga och digitala fasmet 
rar samt diverse kringutrustningar 
till analysatorerna . 

Ny säljare för 
Tektronix bild
skärmsterminaler 
Tektronix Data 
tek N V, Holland, 
har anställt ing 
enjör Jan B Eng 
ström, från AB 
Nordqvist & 
Berg. 

Ingenjör Eng - Jan B .Engström 

ström skall svara 
för marknadsföringen av bild 
skärmsterminaler m m i Skandi
navien med placeringsort i Brom 
ma. 

SRT har fått 
exportorder 
på 19 miljoner kr 
Det danska post- och televerket 
har lagt tre beställningar. hos 
Standard Rad io & Telefon AB i 
Vällingby. Totalt omfattar beställ 
ningarna tontelegrafiutrustningar 
(en tontelegrafiutrustning med
för att man kan överföra upp till 
24 telexmeddelanden samtid igt 
på en telefonförbindelse) till ett 
värde av 19 miljoner svenska kr. 
Den sista beställningen av ton 
telegrafiutrustningar uppgående 
till 8 Mkr kommer att levereras 
successivt under sex månader 
fr o m augusti 1972. I och med 
det har det danska post- och tele 
verket helt förnyat sitt telexnät. 
De däri ingående tontelegrafiut 
rustn ingarna har till 85 % levere 
rats av Standard Radio & Telefon 
AB . (Se f ö "Nytt telexnät i Dan
mark, Elektronik 1971 , nr 7/ 8, 
sid 8.) 

Sonab fördubblade 
sin omsättning 
under 1970 
Sonab började 1966 att t i llverka 
och sälja högtalare med en helt 
ny konstruktion . I stället för att 
vara riktat framåt strålar ljudet 
från de s k Carlsson-högtalarna 
ut i alla riktningar. Under 1970 
började Sonab sälja inte bara hög
talare utan hela hi fi-anläggningar 
med skivspelare och förstärkare . 
Sonab har nu egen produktion av 
hela sitt hi fi -program. 

Under 1970 har företaget börjat 
bygga upp en utländsk försälj 
ningsorganisation med dotterbo 
lag i Holland, Storbritannien och 
Västtyskiand. Sonabs andra stora 
satsning' under 1970 har varit 
uppbyggnaden aven utvecklings
avdelning för industrielektroni k 
med inriktning på informations 
överföring . Närmare 50 ingenjö 
rer var vid årsskiftet verksamma i 
det helägda dotterbolaget Sona b 
Development AB . Utvecklings
arbetet syftar till framställning av 
en serie elektroniska produkter 
för mar)<nadsföring med början 
under s1u'tet av 1971 . 

Antalet anställda vid Sonab har 
under 1970 ökat f rån mindre än 
20 till 120. Företagets omsättning 
har under samma tid ökat från 
4,8 till 10,9 Mkr. En direkt jämfö
relse av omsättn ingen per anställd 
kan inte göras för dessa år, då 
tidigare större delen av företagets 
produktion var utlagd på främ
mande tillverkare. Idag är Sonab 
ett företag med integrerad utveck
ling, produktion och marknads
föring . 

Resu ltatet före utvecklingskost
nader för nya projekt men efter 
ful la avskrivningar har kunnat 
vändas från ett underskott 1969 
på 0,7 Mkr till ett överskott 1970 
av drygt 0,7 M kr. Resu ltatet före 
dispositioner och skatt visar ett 
underskott på 0,5 Mkr. 

För 1971 räknar Sonab med en 
fortsatt snabb utveckl ing med 
omsättning över 20 Mkr. Ätmins 
tone ett par europeiska markna
der skall bearbetas aktivt och 
exportandelen beräknas bli cirka 
25 %. Resultatet är till stor del be
roende på försäljn ing av hemelek
tronikprodukter. Den svenska 
marknaden har under årets första 
månader påverkats negativt av 
det osäkra avtalsläget . 

Nukab flyttar 
Nukab i Västra Frölunda flyttar 
och har efter 1 aug 1971 den nya 
gatuadressen Fröuiisgatan 6 i 
Västra Frölunda . Postadressen 
Box 2039, 421 02 Västra Frölun
da, samt telefon 031 -450635 är 
oförändrade. 



Höstkurser 
på SIFU 
Följande elektronikkurser kom
mer under hösten att hållas i regi 
av SIFU Elteknik: 
• Grundläggande elektronik i 
Älvsbyn , Stockholm och Malmö. 
• Halvledarteknik I i Stockholm, 
Luleå och Malmö. 
• Halvledarteknik II i Skellefteå, 
Stockholm, Älvsbyn och Malmö. 
• Halvledarteknik III i Stock
holm, Älvsbyn och Göteborg . 
• Halvledarteknik IV i Älvsbyn 
och Stockholm. 
• Integrerade digitala kretsar i 
Skellefteå och Stockholm. 
• Operationsförstärkare i Stock
holm. 
• Tyristorteknik i Stockholm. 
• Mjuklödning i Stockholm. 
• Mätteknik 1 I i Stockholm. 
• Mätteknik 1 E i Stockholm. 
• Oscilloskopteknik I i Ståck
holm. 
• Förberedande mätteknik i Älvs , 
byn . 
• Mättekni k 2 D i Älvsbyn . 
• Dator 1 i Stockholm. 
• Digitalteknik I i Stockholm. 
• Digitaltekn ik II i Stockholm. 
• Digitalteknik (internatkurs) i 
Falsterbohus, Tylöhus och Sko 
kloster. 
• Färg-TV -service i Stockholm, 
Älvsbyn och Göteborg . 
• Tillämpad färg -TY-service 
Stockholm. 
• Videoteknik i Stockholm. 

Detaljerade upplysningar om 
kurserna kan erhållas hos SIFU 
Elteknik, telefon 08-241400. 

Ny SATT-agentur 
SAn Elektronik AB har antagits 
som generalagent för Sverige av 
Tideland Signal Corporation . 
Agenturen omfattar navigeri ngs 
tillbehör såsom mindre fyrar, lys 
bojar, mistlurar etc . Speciellt in 
tressant är det nya utförandet av 
fyrlinser. Dessa specialgjuts i 
akrylplast, vilket medför att Ijus
utbytet ökar med ca 40 % i jäm 
förelse med en vanlig glaslins. 
Samtidigt erhålls plastens övriga 
fördelar låg vi kt, lågt pris och 
'ökad slagtålighet . 

Novotronic nytt 
instrumentföretag 
Ake Norden, tidigare försäljnings 
chef för mätinstrumentavdelning 
en hos Scantele, har startat in 
stru me ntförsä Ij n i ng sföretaget 
Novotronic AB i Spånga (08-
7611463) . Företaget som f n be 
finner sig i inkörningsskedet 
kommer att koncentrera sig på 
mätinstrument för forskning, ut 
'veckling, produktion, service och 
underhåll. Bland agenturerna 
finns den amerikanska pulsgene 
ratortillverkaren Dytech, vars nya 
pulsgenerator 801 / 802 presen 
teras på sidan 89 i detta nummer. 

Försäljn ingsingenjör 
hos Electrona 
Ingenjör Rune 
Uppmark har an 
ställts som för
säljn ingsingenjör 
hos Electrona 
Telekomponent 
AB i Farsta. Han 
har t idigare varit 
verksam som 
distriktschef hos 
Gylling Teledata 
senaste två åren 
företag . 

Rune Uppmark 

och under de 
drivit ett eget 

Flygvapnet beställer 
ny flyg rad io 
från AGA 
Ett kontrakt har nyligen tecknats 
mellan Försvarets Materielverk 
och AGAs Elektronikdivision. Or 
dern avser utveckl i ng och tillverk -
ning av ett nytt flygradiosystem, 
som arbetar- på frekvenser inom 
såväl VH F- som U H F-området. 
AGA har tidigare levererat flyg 
radio ' för installation i flygplanen 
J29 " Tunnan", A32 " lansen" 
samt J35 " Draken" och levererar 
f n flygradioutrustningen till J37 
"Viggen". 

Ordern innebär att AGA nu tar 
nästa steg mot en ny generation 
av små lätta flygburna radiokom 
munikationsutrustningar, i vilka 
den konventionella uppbyggna 
den med diskreta komponenter 
delvis kommer att ersättas med en 
integrerad teknik. VH F- resp 
U H F-sändarna görs i bredbands-, 
" sol id -state" -utförande. Sändare 
och mottagare skall kunna arbeta 
med både AM- och FM. Vid 
frekvensmodulation är typiska 
värden för sändarens medeleffekt 
75 W inom VH F-bandet och 40 
W inom UHF-bandet. 

l everansen skall ta sin början 
under 1974. Kontraktsbeloppet 
uppgår till ca 30 Mkr med option 
på utveckling och tillverkning av 
ytterligare utrustn ingar för ca 40 
Mkr. 

Teknologföreningen 
tar över STF-TU 
Kursverksamhet 
Avtal har träffats mellan Svenska 
Teknologfören ingen och Ingen
jörsförbundet TU att STF skall ta 
över hela ansvaret för den tidigare 
gemensamt bedrivna STF-TU 
Kursverksamhet. STF kommer 
framöver att driva verksamheten i 
eget namn (STF ingenjörsutbild 
ning) och helt i egen regi. Änd 
ringen medför inga direkta för 
ändringar i kursutbudet . 

Telonic till 
Martinsson & Nordqvist 
Representationen ' för amerikans
ka Telonic som tid igare inneha 
des av Scantele har nu övergått 
till Martinsson & Nordqvist. 

Ny VD vid 
SATT Elektronik AB 
Platschefen vid 
SAn Elektronik 
AB, direktör 
Karl-Emil Wer
ner, har utnämnts 
till VD vid företa
get. Han efterträ - Karl -Emil 
der Ingmar Nor- Werner 
lindh, som övertar posten som 
styrelsens ordförande . 

Wang Laboratories Inc 
startar dotterbolag 
i Stockholm 
Wang laboratories Inc, USA, 
som tillverkar programmerbara 
bordskalkylatorer och minidato
rer, startade den 1 juli sitt sjunde 
internationella dotterbolag, Wang 
Skand inaviska AB . Wang-pro 
dukterna har marknadsförts i Sve
rige de senaste åren av M Sten 
hardt AB, Vällingby, som också 
kommer att samarbeta med Wang 
Skandinaviska AB under inkör 
ningsperioden. 

Wang Skandinaviska AB har 
sitt huvudkontor vid Drottning 
gatan 80 i Stockholm, men har 
även öppnat kontor i Göteborg 
och planerar kontor även på andra 
platser i Sverige. 

Premiär för Aseas 
första miljonvolt
transformator 
Asea har konstruerat och tillver 
kat sin första transformator för 
den ultrahöga spänningen 1,5 
MV. Asea bedrivet ett omfattande 
utvecklingsarbete i projektet " ul 
trahöga spänningar" (U HV) dvs 
1 MV och högre, tillsammans 
med American Electric Power 
System (AEP) , USAs största 
kraftföretag . Man inriktar sig bl a 
på konstruktion aven framtida 
U HV -transformator. Man har 
tänkt sig tre enfasenheter, som 
bildar en trefasgrupp med märk
effekten 3000 MVA och drift
spänningen 1500/765/ 420 kV. 

En enfastransformator, som nu 
förverkligats av Asea, har tagits 
fram för att öka provningsresur
serna i ludvika. Den skall använ
das för provning i full skala, dels 
av vitala delar i kommande UHV
transformatorer, dels av de shunt
reaktorer som kommer att ingå i 
framtida U HV -system. 

Transformatortanken är 8,6 m 
lång, 3,7 m bred och 5 m hög . 
Totala höjden till toppen av ge
nomföringen är 17,5 m. Transfor
matorn väger totalt 290 ton , och 
effekten är 333 MVA. 

inrikesnyU 

Telko AB har 
öppnat filial 
i Malmö 
Telko AB Telekomponenter, 
Stockholm, har öppnat ett kontor 
även i Malm. Adressen är Nobel
vägen 54, Box 1001 , 20043 
Malmö 10. Telefon 040-79073. 

Philips övertar AGAs 
intressen i RTM 
Under 1966 träffades ett samar
betsavtal mellan AGA AB och 
Svenska AB Philips rörande ' till
verkning och marknadsföring av 
radio och TV av märkena AGA, 
Radiola och Conserton. Därvid 
bildades ett gemensamt försälj 
ningsbo�ag ' RTM marknadsaktie 
bolag, som sedan dess marknads 
fört dessa produkter. 

Överenskommelse har nu träf
fats om att AGA ABs intressen i 
RTM vid utgången av 1971 helt • 
övertas av Svenska AB Philips. 
RTM kommer därmed att ingå 
som dotterbolag i Philipskoncer 
nen . Varumärket AGA utgår i 
samband med detta ur RTM-sor
timentet. Ansvaret för garanti och 
service på berörda AGA-produk
ter övertas av Philipskoncernen 
och RTM . 

Philipskoncernen övertar från 
AGA AB namnet Radiola, vilket 
sedan 50-talet är ett av Philips 
koncernen etablerat varumärke 
flera länder på kontinenten. 

Nya TH-agenturer 
TH :s Elektronik har utsetts till ge
neralagent för det amerikanska 
företaget Computer Microtech
nology Inc (CMI) , som tillverkar 
halvledarminnen av ROM -, RAM
och PROM-typ. 

CMI tillverkar även såväl bipo
lära, MOS som hybridminnen. 

Minnen finns från 64 bitar till 
8000 bitar. Militära och industri 
ella typer kapslas i Dll- eller 
flatkapsel i keramiskt eller epoxy
utförande. 

TH :s Elektronik har även utsetts 
till generalagent för Elec-Trol i 
Kalifornien . Elec-Trol tillverkar 
omkring 80 olika standardtyper av 
tungreläer - från små Dll-kaps
lade typer till standardstorlekar. 
Reläerna finns med slutande, 
växlande samt brytande funktion, 
såväl torra som kvicksilvervätta . 

Elec-Trol tillverkar även tryck
knappsomkopplare med inbygg
da tungelement samt kompletta 
tangentbord . ~ : 

ELEKTRONIK 9 - 19n 33 



inrikesnytt 
Är ni mogen för SI-enheterna? 
Hur beredda är företagen för en 
övergång till SI-enheterna? Kan 
svenskt näringsliv klara att införa 
det moderniserade metersystemet 
(som sedan 1964 använts i sko
lorna) åtminstone internt under 
1972? På vilka punkter behöver 
företagen hjälp med övergången 
till SI och kan man göra en ge
mensam samordnad övergång? 

Det är några av de frågor Sve
riges Standardiseringskommis
sion, SIS, söker svar på i en enkät 
som sänts ut till cirka 400 svenska 
företag. Det börjar bli bråttom 
med övergången - SI-enheterna 
avancerar kraftigt internationellt, 
unga tekniker och'ingenjörer tän
ker redan i SI , och det gäller att få 
företagen att helst samtidigt och 
så snabbt som möjligt införa de 
nya enheterna . 

I enkäten frågar SIS bl a om en 
tidsplan för en gemensam över
gång . Tanken är att företagen 
under 1972 och 1973 skall övergå 
till SI i sin interna kommunikation 
(en rad stora företag har redan 
gjort det, bl a L M Ericsson) och 
redan 1974 övergå till SI externt. 
Fr o m 1978 skall SI-enheterna 
vara fullständigt genomförda, de 
äldre enheterna skall då inte god
tas ens som upplysning . Kilopon
det och hästkraften är då lika ur
modiga som idag skålpundet och 
alnen. 

För många företag kan över
gången till SI-enheterna vara en 
enkel procedur, som inte kräver 
mycket mer än en PM till perso-

nalen, men för andra kan det 
i nnebära en komplicerad omställ 
ning. Man kan t ex behöva ändra 
beteckningarna på alla gamla rit
ningar, göra om tabeller, byta 
skalor på instrument eller ändra 
specifikationer. 

Enligt SIS förslag till tidsplan 
skall alla beställningar av mät
och provningsutrustningar gälla 
skalor och paneler med SI -enhe 
ter fr o m 1974. 

Det gäller också att se till att 
alla företag, när de nu går över till 
de " nya" enheterna, verkligen går 
över till samma enheter. På ett 
par punkter är tillämpningen av 
enheterna inte riktigt klar - det 
gäller bl a enheten för tryck, där 
både pascal (=N/m 2 ), MN/ m 2 

och N/ mm 2 förekommer. Det gäl
ler också decimalindelningen av 
vinkelgraden i stället för indel
ningen i bågminuter och båg
sekunder. 

SIS planerar en omfattande ak 
tion för att hjälpa företagen med 
övergången till SI-enheter -
genom föreläsn ingar, broschyrer, 
artiklar och information direkt till 
företagen . Genom enkäten hop
pas man bl a få klarhet i precis 
var problemen med övergången 
är störst - samtidigt som det gäl 
ler att få alla att inse att övergång 
en är en nödvändighet som man i 
det långa loppet kommer att tjäna 
på och som kommer att göra livet 
lättare både för tekniker och all-
mänhet . 

Scandia Metric övertar Keithly 
Scandia Metric AB i Solna har nu 
från Oltronix AB övertagit agen
turen för Keithley Instruments, 
Cleveland, Oh io. Keithley tillver
kar bl a mikro- och pikovoltmet
rar, elektrometrar, resistansmät
instrument, faslåsförstärkare och' 

växelspänningsförstärkare av oli 
ka slag. 

Närmast ansvarig för mark
nadsföringen av Keithley-pro
grammet hos Scandia Metric är 
civ ing Björn Bahnsen . 

arbetsmarknaden 
I tabeflen redovisas annonser i DN under j.uni 1971 i enlighet med de 
förutsättningar som presenterades på sid 21 i Elektronik nr 7/ 8 1970. 

Administr Teknisk Säljande Övrig 
pers pers pers pers 

Akademiker 4 6 1 1 
Ing TG / TI 4 31 10 2 
Tekniker 2 13 1 

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

Administr Teknisk Säljande Övrig 
pers pers pers pers 

Akademiker 2 1 - -
Ing TG / TI 2 22 2 1 
Tekniker - 12 2 2 
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Ny chef för 
SRTs radiosektor 

Pol mag Jan Raf
tell har utnämnts 
till överingenjör 
och chef för ra 
diosektorn vid 

.... . Standard Radio 
~ & Telefon AB. 

Jan Rafteli Han tillträdde 
befattningen den 1 september. 

1963 - 65 var RaftelI organisa 
tionskonsult vid konsultföretaget 
Asbjörn Habberstad AB och har 
sedan dess varit anställd vid Atlas 
Copco, där han varit chef för ope 
rationsanalyssektionen och sedan 
1968 materialchef vid Atlas Cop 
co MCT AB, Sicklaverken . 

Nordiskt samarbete 
om hybridkretsar 
Ett nytt nordiskt samarbetsorgan 
för mikrokretsar har nyligen bil
dats i Stockholm. Föreningen kal 
las ISHM - Nordic och den är an
sluten till International Society of 
Hybrid Microcircuits (ISHM). 

Initiativet till föreningen togs i 
samband med ett tjockfilmsympo
sium i Stockholm i vintras (Elek
tronik nr 5/71 , sidan 41) . En ar
betsgrupp bildades då som skulle 
utreda förutsättningarna för en 
ISHM -förening och nu har man 
alltså håll it konstituerande stäm
ma . 

ISHM-Nordics målsättning är 
att främja kontakterna och öka 
informationsutbytet mellan dem 
som aktivt arbetar med mikroelek 
tronik i de nordiska länderna. Man 
inriktar sig främst på hybridkretsar 
dvs kretsar av tunnfilm- eller 
tjockfilmtyp. 

Två sammankomster per år pla
neras. En sammankomst är av
sedd för en bred publik med all
mänt intresse för mikrokretstek
nik, medan den andra samman
komsten skall utformas för delta
gare med expertkunskaper om 
hybrid kretsar och mikroelektro 
nik. 

Föreni ngens styrelse innehåller 
kända namn från samtliga nor
diska länder. Ordförande är fil lic 
Hans Dan ielsson, Saab-Sca nia, 
vice ordförande försäljni ngschef 
Björn Gjersöe, Akers Electronics, 
Horten, Norge, sekreterare ingen
jör Ingemar Fredriksson, LlF-Pro
dukter, kassör tekn dr Ralf Graef
fe, Paramic, Helsingfors, pro
gramarrangör ingenjör Bengt Lin
de - Ovist, Hafo och konferens
ledare civ ing Sten O Hansen, 
Vitrohm, Köpenhamn. 

Arsavgiften för medlemsskap är 
20 kronor. Man kan bli medlem 
genom att sätta in beloppet på 
föreningens postgirokonto nr 
851249 -3, Stockholm. 

Närmare upplysningar om för
eningen kan fås genom styrelse 
medlemmarna eller via ISHM
Nordie, Box 2003, 127 02 Skär
Dolmen . 

Datascope 
etablerar eget 

Datascope Corp, USA, til lverkare 
av bl a det i Sverige marknadsför
da batterikardioskapet 850 har nu 
etablerat Europa-kontor i Hol
land . Till VD för detta kontor har 
utsetts ing Ernst Janzen tidigare 
VD i Nordiska Godart-Statham 
AB . Marknadsföringen i de nor
diska länderna administreras nu 
av nystartade Datascope AB i 
Skärholmen (08-7401 354) . VD 
är ing Donald L Lilliach . Han har 
tidigare varit verksam som försälj
ningschef för Nordiska Godart
Statham AB . 

Datascope tillverkar apparatur 
för' hjärtövervakning, återuppliv
ning och kardiologisk funktions
assistans, samt en patientisolator 
för övervakningssystem. I pro
grammet ingår även utrustning för 
överföring av EKG på telefon, 
snabbtelefon, radio, samt EKG
kassettbandspelare. 

Italiensk beställning 
på datorstyrd 
LM E -telefonstation 
L M Ericsson har genom dotter
bolaget FATM E i Italien erhållit en 
orderfrån den statliga Societa Ita
liana per l'Esercizio (SIP) på en 
mycket stor datorstyrd automa
tisk telefoncentral för interurban
trafik. Kontraktets värde har inte 
tillkännagivits. 

Elektronikindustri
föreningen 
provar ny giv 
på Tekniska Mässan 
Små intressanta elektronikindu
striföretag som sällan eller aldrig 
tidigare deltagit i utställningar, 
kommer man att få stifta bekant
skap med under Tekniska Mässan 
29/ 9 - 5/ 1 O i Stockholm . Det är 
Svenska Elektroniki ndustriför
eningen som nu provar att ge
mensamt hyra ett 150 m 2 stort ut
rymme och fördela detta på de 
medlemmar som är intresserade. 

I pressläggningsögonblicket har 
19 av Elektronikindustriförening
ens medlemmar anmält sitt intres
se för del utrymmen allt mellan 2 
och15m 2

• 

CTC bild
skärmterminaler 
till Scantele 
Scantele, Stockholm, har utsetts 
till svensk representant för Com
puter Terminal Corporation, 
(CTC), USA. 

CTC tillverkar bildskärmtermi
naler såväl för anslutning till tele
nätet som en s k intelligent termi
nal med maximalt 8 K minne. Bå 
da typerna är försedda med " inter
face" för direkt anslutning av klar
textskrivare för 30 tecken per se
kund samt kassettbandspelare. 



Vår målsättning är att lösa 
Era problem innan de uppstår. 

Därför har vi fyra av Europas bästa specialforskarlag 

In Components Group Europe har 
en ambition. En verkligt stor 
sådan: att kunna leverera de 
komponenter Ni vill ha när Ni 
behöver dem. Vi har lärt 
oss Er lokala marknad för 
att kunna förutse framtida 
komponentbehov. 

71/D/29S 

Detta är endast ett axplock ur 
In:s breda reläprogram som 
innehåller alltifrån tungelement
reläer med såväl torra som Hg
vätade kontakter ti II högspän
ningsreläer i vakuumutförande 
med maximalvärden 28 kVolt/ ll0 
ampere. 

Kontakta oss gärna för detalje
rade data på vårt reläprogram. 

In Komponent 
Nybodagatan 2 
Fack 171 20 Solna 
08/83 00 20 
En avdelning av 
Standard Radio & Telefon AB 
Vår lagerdistributör är 
Multikomponent 08/8351 50 
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Därför har vi fyra välutrustade och v~l
bemannade forskningslaboratorier i 

Europa. 
Världens första hjärtstimulator (pace

maker) byggde på In:s kretsteknik. 
Vi har tillverkat komponenter till 

förstärkare för atlantkablar. 
De skall fungera tillförlitligt 

i undervattensläge minst 
20 år. Vi framställer 
vår egen kvarts , för 

bl.a. kristaller. 
I laboratoriemiljö 

framställer vi på tre 
veckor produkter som det 
tar naturen tre miljoner år 

att få fram. 
Det sker genom påverkan av 

extrema temperaturer och 
extremt tryck. 

Vårt program bygger på kontinuerlig 
forskning efter nya material och nya 

fysiska fenomen. En ständig ström 
av krav, ideer och erfarenheter 

utmanar oss - att lösa Era 
problem inna'n de uppkommit. 

KOMPONENTER ITT 
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tid och plats 
EUROPA 1971 

25/9 -4/1 O: Bordeaux. Interna
tionell rad io- och TV-utställning . 
Upplysningar: Parc des Exposi 
tions, 33 Bordeaux. 
29/9- 5/1 O: Stockholms Teknis
ka Mässa, Stockholm (Älvsjö) . 
14 - 20/10: D iisseldorf. I nterka
ma, internationell mässa för auto
mation, elektronik och mätteknik. 
Upplysningar: Interkama, 4 Diis
seldorf 10, Du isburger Str 1 a. 
18 - 22/1 O: Lausanne. Eurocon 
71, internationell konferens för 
elektronikkonstruktörer. Upplys
ningar: Eurocon 71, 24 Chemin 
de Bellerive, CH-1 007 Lausanne. 
16-25/1 O: Lyon . Internationell 
utställning för radio, TV och au
diovisuella hjälpmedel. Upplys
ningar: Palais de Cong res, Lyon 
6e. 
21 - 28/1 O: Bryssel. Internationell 
utställning för medicinsk utrust
ning . Upplysningar: Secretariat 
general du Sal on, 1060 Bruxelles. 
9-14/11 : Internationella utställ
ningen " Elfack 71", Göteborg. 
Upplysningar: Svenska Mässan, 
031-200000. 
10 -13/11: Wien . Internationell 
utställning för indu.strielektronik. 

Upplysningar: Palais de la Foire 
de Vienne. 
6 -11/12: Paris . 63de fysikut
ställningen. Upplysningar: Comi
te d'exposition, Societe Fran 
ca ise de Physique, 33, rue Crou
lebarbe- Paris 13°. 

ÖVRIGA VÄRLDEN 
1971 
1 -10/ 10: Osaka. Japansk elek
tronikutställning. 
4-6/ 10: Toronto. Internationell 
elektronikutställn ing . Upplys
ningar: lEE, 1819 Younge Str, 
Toronto 7. 

Nya "räknestickan" 
visas på utbildnings
utställning 
Den stora skandinaviska utbild
ningsmarknaden är målet för 
utställningen " Advanced Educa 
tional and Industriål Training 
Equipment'i den 21 - 25 septem 
ber på US Trade Center i Stock
holm. 

Utställningen riktar sig i första 
hand till lärare, skolor och skol 
myndigheter, anordnare av kurser 
och semin,!rier, företagsskolor, 
yrkesskolor, kursledare och hela 
informationssektorn inkluderande 

annonsbyråer och PR-konsulter. 
Trettiotvå amerikanska företag 

deltar. Av dessa är närmare hälften 
helt nya för den skandinaviska 
marknaden och söker representa 
tion här. 

B land utställarna märks Ampex, 
Fabri-tek, Litton, Audio Devices, 
Dynair, Educasting Systems, 
Wang, m fl. 

En klar tendens på utställningen 
är TVs intåg på utbildningsmark
naden. Också datasektorn upptar 
en markant del av utställningen . 
Det gäller både i form av elektro 
niskt styrda inlärningslaboratorier 
och i form av kurser i datateknik 
och elektronik. 

Bland det material som är av 
sett att direkt underlätta lärarar 
betet märks bl a en automatisk 
rättningsmaskin för skriftliga prov. 
Maskinen, som är elektronisk, kan 
lätt programmeras för ol ika prov 

och ger automatiskt besked om 
antalet rätta svar på frågor med 
flera svarsalternativ. 

Litton visar bl a den elektronis
ka miniräknaren Monroe 10 -
en behändig räknare med 12 
siffrors kapacitet, alltid fyra deci
maler och elektrotermiskt tryckt 
kontrollremsa . Monroe 10 är 
framtagen i samarbete med ja
panska Canon och kommer att 
kosta strax under 2000 kronor. 

Ändrat datum 
för Paris-salongen 
Arrangörerna av Komponentsa
longen i Paris har nu flyttat utställ
ningen något i tiden för att den 
bättre skall passa utställare som 
kommer från Hannover-mässan . 
De nya tiderna är torsdagen 6 
april - tisdagen 11 april 1972. 

Arets måste för tekniker: . 
Tekniska Mässan 29/9-5/10 

!I! Störst i Skandinavien. Produkter 
från 900 företag j 28 länder. 
I Stockholms nya, stora mäss- och 
kongresscentrum. 

Mångsidigt kurs- och konferensprogram, 
T. ex. Verkstadsföreningens 75-årskongress. 
Ring eller slqiv efter program. Och boka sedan 
"dina" dag~r för mässbesöket. 
Öppet för fackfolk 29/ 9 - 5/10 kl. 9 - 17. 

AB S-t Eriks Mä- 10680 Stockholm, _ · ssan Älvsjö Tel. 9901 00 
Telex 106 60 Telegr,am Eriksfair 

Tekniska Mässan har en egen station 9 min med pendeltåg 
från Centralen. Mässområdet ligger i södra Stockholm 
strax intill E4. Följ skyltar "Mässan". 3.000 parkeringsplatser. 

~:" ,,' ,,!!! I~~!i~ 
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Välkommen till vår 
lilla kammare!! 

att komponera 
Du är välkommen till vår lilla kammare för att komponera och testa dina 
system av räknedekader, förvalsomkopplare m m. Vi ställer speciella kontakt
plintar, komponenter och oss själva till förfogande. 
Ring och bestäm tid. 

a. NORDISKA INSTRUM 
ENT · SODR 

A KUNGSVÄGEN 
/ 236 · 181 62 L/DINGO 3. TE 

L 08/766 02 80 
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Därför så lätt att anpassa 
till mätvärdesgivare 
med digital utgång. 

I remsstansen Facit 4070 finns redan erforderlig driv-. 
elektronik. Dessutom finns utrymme för anpassnings-. 
elektronik och färdigt kabla ge. Facit 4070 är också redan 
förberedd med strömförsörjning för det extra 
elektronikkortet. 
Därför är Facit 4070 så lätt att anpassa till olika system. 
Det gäller både för anslutning till datorer eller mätvärdes
givare med digital utgång . 

Interface till PDP-8. 

. För många datorer t.ex. PDP-8, Honeywell, Varian, Hewlett-Packard finns redan 
anpassningselektronik färdig. Och för mätvärdesregistrering finns en mångfald olika 
varianter.framtagna av våra kunder. 

Remsstans Facit 4070 -75 teckenJsek. 
När Ni väljer Facit 4070 slipper Ni dyrbart och tids
krävande interface-arbete. Ni får dessutom andra 
fördelar t.ex. 
• Driftsäkerhet 
• Moduluppbyggnad - serviceintervall 500 rullar 
• Obemannad drift - nät eller batteri 
• Lätt att handha 
• Mer än 2 års produktionserfarenhet 

Ring Lars Rilegård eller Bo Sonden. 
De ger Er gärna mer teknisk information 
tel: 08/29 00 20. 

FACIT AB 
17184 Solna 



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 kanske den 
största fördelen med dessa kontakter. 

Andra fördelar är, att man kan uppnå hög kontakt
täthet med bibehållen pålitlighet även med den reduce
rade yolym som finns tillgänglig i dagens datorer och 
~ontrollutrustningar. Kontakter för variliga ledare kan 

. blandas med koaxiafkontakter avsedda för subminiatyr 
Koaxialkabel. 

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

En_J3urndy 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. 

.QBURNDV · 
~SVENSKA AB 

Fjärdholmsgränd 19 
12704 Skärholmen 
Telex 10982 - Tel. 7100375 



Vi expanderar 
på !!f.!!~ra~fJ! 

fabrikslokaler och toppmoderna 
maskinella utnJtryckt 

lednin sd nin 

AB TELEREPRODUKTION 
Häradsvägen 107 ·14141 HUDDINGE· Tel. 08/75741 02 



Mel<anförbundet och STU 
satsar på elel<tronil<en 
av civilingenjör CURT ANDERSSON, Sveriges Mekanförbund 

o O Produktionsteknik inom elek
tronikområdet är ett av avsnitten i 
det nya avtalet om verkstadstek
nisk forskning mellan Styrelsen för 
teknisk utveckling (STU) och Sve
riges Mekanförbund för perioden 
1970-75. Inom Mekanförbundets 
avdelning för verkstadsteknik har 
under 1970 bildats ett forsknings
utskott för elektronikproduktion. 
Sekreterare i utskottet är civiling
enjör Curt Andersson. Han redogör 
här för bakgrunden till utskottets 
bildande och för dess verksamhet, 
bl a beträffande förbindningstek
nik, småserietillverkning och funk
tionskontroll. Särskilt betonas vär
det av dessa utredningar för små 
och medelstora företag. 

D D Av rubriken bör man inte förledas att 
tro att Mekanförbundet står i begrepp att 
skifta verksamhetsområde. Det nyligen på
började arbetet inom elektroniksektorn är 
endast en nödvändig utvidgning av förbundets 
aktiviteter betingad av den tekniska utveck
lingen. 

Denna utveckling har tagit sig olika uttryck. 
Man kan först iaktta hur allt fler medlems
företag med ursprungligen mekanisk eller 
elektromekanisk produktion har börjat till
verka elektronikutrustningar. Sådan materiel 
är ofta avsedd att ingå i de egna mekaniska 
basprodukterna men framställs även i ökande 
utsträckning för separat försäljning. 

Vidare omfattar vad som benämns "elek
tronikproduktion" vanligen även tillverkning 
av mekaniska detaljer som skåp, ramar, ma
növerdon etc. Det har därför legat nära till 
hands också för företag som startats för till
verkning av "elektroniska utrustningar" att 
som medlemmar utnyttja förbundets tjänster 
på det mekaniska/elektromekaniska fältet. 

Sammanfattningsvis är idag de företag, som 
svarar för den större delen av Sveriges produk
tion av elektronikmateriel samlade i Mekan
förbundet. Det har därför framstått som na
turligt för dessa att söka skapa ett bransch
samarbete av det framgångsrika slag som se
dan länge bedrivits på den mekaniska sidan. 

Till detta kommer att även företag utan 
egen elektronikproduktion har visat ett be
tydande intresse för området. Man torde 
kunna förutspå att eget elektronikkunnande 
blir nödvändigt för större delen av verkstads
industrin om den skall kunna bibehålla kon
kurrenskraft och överlägsen kunskapsnivå 
gentemot andra länders industri . 

Resultatet av denna utveckling inom verk
stadsindustrin är att elektronikproduktion 
blivit ett av avsnitten i ramavtalet mellan 
Styrelsen för teknisk utbifdning, STU, och 

Mekanförbundet samt att ett forskningsut
skott som skall föreslå utredningsuppgifter 
och fungera som remissinstans ha r bildats. 

Utskottet består av tolv representanter för 
ledande elektroniktillverkare, avnämare och 
forskningsinstitutioner. Dess nuvarande ord
förande är direktör Kay Hansson, Standard 
Radio och Telefon AB. 

För perioden 1970-1975 har mellan STU 
och Stiftelsen för verkstadsteknisk forskning 
(Sveriges Mekanförbund/Svenska gjuteriför
eningen) träffats ett avtal om medel för ett 
produktionstekniskt forskningsprogram. 

Dir Björn Nilsson , Philips Teleindustri AB . 

Sagt av direktör Björn Nilsson, Philips 
Teleindustri AB, ordförande i Forsknings
utskottet för elektronik vid dess bildande 
1970: 
- Den svenska elektronikindustrin har 
goda framtidsmöjligheter, men den måste 
satsa hårt för att klara konkurrenhotet 
utifrån, bl a från länderna i Fjärran Östern. 
- De små serierna och de höga arbetslö
nerna ger oss speciella problem här i lan
det. Dessa problem är gemensamma för 
alla svenska elektronikföretag och de 
borde kunna studeras i samarbete. På den 
mekaniska sidan har de svenska företagen 
samarbetat under flera decennier och upp
nått mycket goda resultat. Nu vill vi kom
ma igång med ett liknande samarbete på 
elektronikområdet. 
- Ett visst samarbete har redan tidigare 
förekommit inom Verkstadsföreningens 
ram, där det gällt att på bästa sätt utnyttja 
etablerad teknik (genom utarbetande av 
arbetSinstruktioner). 

Programmet , som omfattar utredningsupp
gifter inom hela verkstadsindustrins område, 
finansieras enligt .fif( l. Utöver dessa direkta 
anslag bidrar svensk industri årligen med ca 
I, I Mkr (30 % av totala direktanslaget) i form 
av deltagande i utrednings- och stödkommit
tearbete. 

Med ungefär samma belopp årligen hjälper 
industrin till genom ringa eller ingen debite
ring för utredningsarbeten som bedrivs vid 
olika industriföretag. Dessa uppskattningar 
gäller för budgetåret 1970/71. 

Det direkta anslaget till den kollektiva 
forskningen inom elektronikområdet visas i 
fig 2. Om man räknar in industrins indirekta 
bidrag enligt ovan kommer man till att minst 
1,4 Mkr kommer att användas inom elektro
niksektorn under avtalets löptid . 

Ansvaret för uppgifternas genomförande 
vilar ytterst på styrelsen för Institutet för 
verkstadsteknisk forskning, IVF, och utred
ningarna kan antingen utföras vid IVF eller 
vid t ex industriföretag eller högskolor. 

IVF - INSTITUTET FÖR VERK
STADSTEKNISK FORSKNING 
IVF är ett branschforskningsinstitut, etablerat 
1964 av svenska staten och den av Sveriges 
Mekanförbund bildade Stiftelsen för verk
stadsteknisk forskning. IVFs uppgift är att 
bedriva teknisk forskning avseende verkstads
tekniska produktionsmetoder, maskiner, verk
tyg etc. 

Institutet finansieras av STU och Sveriges 
Mekanförbund via medel till kollektiv forsk
ning samt via uppdragsforskning utförd för 
grupper av eller enskilda industrier. 

Forskningsprojekten avser huvudsakligen 
områdena skärande, plastisk och klippande 
bearbetning, gjutning, värmebehandling, svets
ning, sammanfogning, ytbehandling, verk
tygsmaskiner, mekanisering och automatise
ring, montering, kvalitetskontroll och mät
teknik, industri planläggning och materialhan
tering samt tillverkningsteknik inom elektro
niken. 

Forskningsarbetet består i litteraturgransk
ning, insamling och analys av data och erfa
renheter från in- och utländska forskningsfält 
och industrier samt i erforderlig utsträckning 
laboratorieundersökningar och praktisk prov
ning. IVF samarbetar med industrier, uni
versitet, högskolor och forskningsinstitutioner 
inom och utom Sverige. 

Forskningsresultaten publiceras av Sveriges 
Mekanförbund som IVF-resultat. Resultaten 
från uppdragsforskningsuppgifterna rappor
teras konfidentiellt till uppdragsgivarna . 

Ansvarig hos IVF för såväl kollektiv som 
uppdragsforskning på elektronikområdet är ~ 
civilingenjör Sten Lindskog, tel 031-81 O I 80. 
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ISEI SYSTEM 1700 
styr glasfibertillverkning vid 

Gullfiber IB 
Tillverkningen av Gullfiber isoleringsmaterial sker 
i en mycket komplicerad fibreringsprocess med 
stora krav på noggrannhet. För att rationalisera 
tillverkningen och skapa en ännu bättre produkt 

. samt öka tillverkningskapaciteten har Gullfiber 
installerat en processdatoranläggning. Denna 
skall i fuilt utbyggt skick styra tillverkningen 
från uppvägning av råmaterialet till emballering. 
ASEA levererade förutom processdatorutrust
ningen, ASEA SYSTEM 1700, även kontrollrums
instrumenteringen till Gullfiber AB. 

Kontakta oss för närmare information om 
processdatorsystem. 

Allt fler företag installerar processdatorer för 
övervakning, reglering och styrning av prOduk
tionen. De gör det därför att bLa. följande för
delar kan erhållas: 

Noggrannare reglering 

Kortare omställningstider 

Högre produktion och bättre produkter 

Förbättrad information och större kunskap 
om processen 

ASEA 
Avdelningen tör datorsystem och processtyrning, VÄSTERAS 



BRANSCHEN INRIKTAD 
pA PROFESSIONELL ELEKTRONIK 
Den svenska elektronikindustrins situation 
kan schematiskt beskrivas på följande sätt. 
Den första punkten är gemensam för bransch
en världen över medan de sista är ett välkänt 
svenskt problem: 
• Snabb teknisk utveckling 
• tekniskt högt kvalificerade produkter med 

stora krav på tillförlitlighet, garantiansvar 
och reservdelshållning 

• små serie storlek ar 
• höga arbetslöner. 

Punkterna avspeglar tydligt inriktningen på 
"professionell" elektronik. Om man för 1966 
och 1967 studerar den svenska elektronikpro
duktionens saluvärde finner man att posten 
"hemelektronik" endast uppgår till ca 8 % av 
det totala värdet. Om man räknar bort tele
fonutrustningar och dithörande materiel blir 
andelen ca 16% : 150 Mkr av 900 Mkr. 

Man bör vidare uppmärksamma förekoms
ten av ca 100 mindre företag med mellan 5 och 
100 anställda jämsides med 15 - 20 företag 
med mellan 150 och flera tusen arbetare och 
tjänstemän. 

Slutligen har man i Sverige saknat för 
branschen gemensamma produktionstekniska 
forskningsresurser av det slag som utgörs av 

Miljoner kronor 
5 

4 

3 

2 

1 

-

t ex PERA i England och i viss mån av Elek
tronikcentralen i Danmark. Detta sagt utan 
underskattning av den ofta framgångsrika 
samverkan som bedrivs mellan åtskilliga före
tag i informella arbetsgrupper. 

I detta sammanhang bör även påpekas, att 
fördelarna med internationell koncern till hö
righet, som i fallen Philips, lIT etc, ibland 
överdrivits. Utländsk expertis har t ex sällan 
kunnat anlitas för den stora del av produk
tionsvolymen som utgjorts av militär materiel. 

LANGTGAENDE PRIORITERING 
NÖDVÄNDIG 
Den ekonomiska ramen för utredningsverk
samheten är trång och en långtgående priori
tering bland alla föreslagna utredningsupp
gifter har varit nödvändig. Utskottet har 
strävat att ta upp de för hela branschen aktu
ella problem som skisserats. Samtidigt vill 
man bygga upp IVFs elektronikkunnande till 
en nivå som motsvarar den existerande meka
niska kapaciteten. 

Som första utredningsuppgifter har utskot
tet valt att studera olika företags organisation 
av småserietillverkning. Man skall också inom 
områdena förbindningsteknik och funktions
kontroll söka sammanställa den snabba te k-

I II 

, 

o 
1971 1972 ·1973 1974 1975 

Fig 1. Totalt direkt bidrag till kollektiv forskning fördelat på bidragsgivare. Heldragen svart 
linje markerar STU + Stiftelsen för verkstadsteknisk forskning. Blå linje markerar Stiftelse(l 
(Mekanförbundet/Gjuteriföreningen) . 

niska utvecklingens resultat i en för produk
tionsändamål hanterlig form. 

Det förtjänar att understrykas att ett me
ningsfullt arbete med dessa angelägna men 
komplicerade uppgifter endast är möjligt tack 
vare industrirepresentanternas betydande ak
tiva insats i utredningsarbetet. 

FÖRBINDNINGSTEKNIKEN 
MAsTE ANPASSAS 
FÖR AUTOMATPRODUKTION 
Som känt har komplexiteten hos elektroniska 
utrustningar ökat mycket kraftigt under sena
re år, bl a beroende på stigande funktionstät
het hos tillgängliga komponenter och under
heter. Antalet komponenter/funktioner i en 
utrustning kan idag vara många tiopotenser 
större än för ett par decennier sedan. Trots 
ansträngningarna att i en och samma produk
tionsprocess tillverka både komponenter och 
inbördes förbindningar mellan dessa, t ex 
genom tjockfilmteknik, blir mängden av "kon
ventionella" förbindningar mellan olika krets
kort eller för att fästa komponenter/kretsar på 
mönsterkort betydande. 

Följdriktigt är det idag en produktionseko
nomisk nödvändighet att använda förbind
ningsmetoder som förenar snabbhet och enkel
het i utförandet med god tillförlitlighet. Meto
derna bör dessutom kunna anpassas till pro
duktion i automatiska maskiner. (Olika upp
fattningar råder om betydelsen av begreppet 
förbindning; t ex Teli definierar förbindning 
som " Iedare+anslutning av ledaren" i den 
aktuella· uppgiften behandlas endast anslut
ningsförfarandet). 

Åtskilliga sorters förbindningar som uppges 
ha de önskade egenskaperna har presenterats. 
Den pågående utredningsuppgiften syftar till 
att systematisera informationen om dessa till 
en metod guide, som skall kunna användas vid 
val av förbindningsmetod för ett visst arbete. 
Bland de frågor som för varje metod måste 
tas upp till diskussion i en sådan vägledning 
kan nämnas : 
• Investerings-, arbets- och materialkostna

der. 
• Lagring och ytbehandling av förbindnings

materialet. 
• För- och efterbehandling av ledare, stift etc. 
• Verkan av mekaniska och termiska påkän

ningar på förbindningen. 
• Tillförlitlighet hos och kontroll av gjord för

bindning. 
Utredningen startades under sensommaren 

1970 med en opretentiös enkät till industrin· 
för att begränsa ämnesområdet. Slutrappor
ten, som koncentreras på kolv- och masslöct
ning samt virning och klämning, beräknas 
kunna bli publicerad under december 1971. 
Stödkommittens ordförande är civilingenjör 
Torsten Ståhl, Philips Teleindustri AB. Verk
sam inom uppgiften vid IVF är ingenjör 
Göran Clarmo. 

INDUSTRIN LÖDER 
OCH KLÄMMER 
För att få en viss uppfattning om vilka för
bindningsmetoder som används i industrin 
och om med dessa förknippade problem ut-I 
förde stödkommitten för förbindningsteknik 

ELEKTRONIK 9 -1 971 43 



4800 DC-noggrannhet 0,005 %. 1 sillra 
Stabilitet 0,005 % över 3 månader och 10·C 
temperaturändring 
4 siffror + 100 % overrange 
10 uV upplösning (1 "V option) 
Automatiskt områdesvII 
Kvotmälning, BCD- och analogutgång standard 
Utbyggbar med plug-in kort lör 
mV. AC, Ohm och isolerad programmering 
1oo,!JO - 200 MQ resistansmätning 
30 Hz - 1 MHz baildbredd 

3800 DC-noggrannhet 0,1 % ± 1 siffra 3 m!nader lS-3SoC 
3 sittror + 100 % overrange 

A Mäter DC, AC, Ohm, DC-ström 
100 KHz bandbredd 
Hög störspänningsundertryckning med aktiva filter 
1000 MQ inresistans 
BCD-utg!ng (option) 
0,1 % stabilitet över 6 m!nader 

DC-noggrannhet 0,003 % ± 1 sittra 
Stabilitet 0,003 % över 3 m!nader 
Dana garanterar en absolut noggrannhet av 0,01 % 
av avläst värde ± 1 siffra över 1 !r utan n!gon 
nollställning eller kalibrering 
S siffror + 10% overrahge 
Utbyggbar med plug-in kort för 
mV, AC, Ohm, 9 omr!den, Kvot, DC/ DC, AC/AC, 
AC/DC etc_ i reell tid 
ISolerad programmering och BCD-utg!ng 
Upplösning 0,1 pV DC, 10" Ohm, 10"V AC 
Omkopplingsbara aktiva filter tör hög stör
spänningsundertryckning 

Pris: 21.850:- - 43.000:-

4500 

5300 

DC-noggrannhet 0,01 % ± 1 siffra över 3 m!nader 
4 siffror + 20 % overrange 
10 "V upplösning 
Automatiskt omrAdesval 
Utbyggbar med plug-in kort tör 
AC, Ohm, Kvot, 
analogutg!ng och BCD-utg!ng 
Hög störspänningsundertryckning 

DC-noggrannhet O,OOS % ± 1 siffra 
Stabilitet 0,003 % ± 1 siltra över 6 m!nader 
och 1 DoC temperaturändring 
S siffror + 20 % overrange 
Automatiskt omrAdesval 
1 "V upplösning 
Utbyggbar med plug-in kort tör 
AC, Ohm, Kvot, 
Analogutg!ng, 
Isolerad BCD-utg!ng och programmering 

• • • slå 08/372955 
och tala med Per Ove Stopp 
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Tusen kronor 
200r---~----,-----~:=~----, 

100r-----r----1-----1----~----_4 

O~1-9~71~-1~9~72--~19~7-3~--19-n--~1-97-5~ 

Fig 2. Direkt bidrag från industrin till kollektiv forskning på elektronikområdet. Diagrammet 
är, liksom diagrammet i fig 1, hämtat ur Mekanförbundets publikation 70212. 

under hösten 1970 en schematisk enkätunder
sökning. Svar erhölls från ett 40-tal företag/ 
produktionsställen. 

Man kom till följande slutsatser: 
• Kolvlödning är som väntat den stora meto

den. För denna har också de flesta företag 
tillfredsställande arbets- och provningsnor
mer. 

• Masslödning tillämpas och bedöms som 
intressant; stort behov av beskrivningar och 
normer för denna teknik finns. 

• Efter lödning är klämning och virning de 
volymmässigt mest betydande metoderna. 

• Man har problem med dålig lödbarhet hos 
komponenter vid masslödning av mönster- , 
kort. 

• Vidare har man svårigheter vid avsyning 
och kontroll av lödnings kvalitet. 
Det måste understrykas, att enkätmaterialet 

är ofullständigt och att vissa företag med sär
präglad tillverkning kan vara överrepresente
rade. Slutsatserna är ett resultat av stödkom
mittens bedömning. Materialet bör därför inte 
utnyttjas okritiskt. 

KARTLÄGGNING 
AV SMAsERIETILLVERKNING 
Kundorderstyrd tillverkning i små serier kan 
vanligen inte placeras med traditionella meto
der för serieproQuktion. Någon lagerhållning 
av fårdigfabrikat förekommer sällan och kund
kraven på snabba leveranser skapar ett sug i 
produktionsprocessen som lätt inbjuder till 
dyrbara engångslösningar. 

Den planerade utredningen skall utföras 
som en kartläggning av småserietillverkande 
elektronikföretag~ produktionstekniska pro
blem och lösningar till dessa. Man bör med 
utgångspunkt i dessa lösningar och erfaren
heter kunna få uppslag till rationaliseringar 
inom det egna företaget. I beskrivningarna 
kommer de ekonomiska aspekterna självfallet 
att vara av avgörande betydelse. Preliminärt 
avses slutrapporten behandla bl a 
• Produktionsstyrning, främst manuell eller 

ADB-styrd, finplanering, möjligheter att 
minska produkternas genomloppstid. 

• Materialplanering, manuell eller ADB
styrd. 

• Provning och kvalitetskontroll, lämpliga 
organisationsformer. 

• Rutiner för konstruktionsändringar, till
verkningsanpassning. 

• Verkstadens flexibilitet , möjligheter till me
todrationalisering samt till att tillämpa 
gruppteknologi, metod beredning i form av 
modellbygge. 

• Synpunkter på tillverkningsunderlag, un
derleverantörsarbeten samt möjligheter till 
såväl extern som intern standardisering av 
t ex använda komponenter. 
Undersökningen, som startades i december 

1970 beräknas publiceras i början av 1972. 
Stödkommittens ordförande är ingenjör Tor
björn Andersson. Stansaab Elektronik AB. 
Vid IVF bedrivs arbetet av civilingenjör Per
Olof Bäckman. 

FUNKTIONSKONTROLL 
MED DATOR 
Kostnaderna för funktionsprov av de fårdiga 
produkterna vid små serietillverkning tenderar 
att bli mycket höga per tillverkad enhet. Man 
finner exempel, där investeringen i provappa
ratur är av storleksordningen 1-2 Mkr per 
produktgrupp. 

Provutrustningarna, som under 50-talet och 
början av 60-talet konstruerats som särskilda 
"svarta lådor" för varje enskild produkt, har 
med åren blivit allt mångsidigare. Med hjälp 
av utbytbara kretskort kan man med samma 
"låda" dels styra ett provningsförlopp för en 
produkt, dels kontrollera uppmätta värden 
mot ett facitkretskort. 

Man kan dock anta att antalet produktspe
cifika provutrustningar fortfarande är av sam
ma storleksordning som antalet existerande 
produktgrupper. Vidare gäller att kostnader
na för konstruktion och tillverkning av st yr
och facitkretskorten långtifrån är försumbara. 

Det står klart att man för prov av kompli
cerad apparatur skulle vinna mycket på ett 
generellt uppbyggt och för olika produkter 
anpassningsbart provningssystem. Med den 
snabba utveckling som terminaltekniken hitt 
inom datasektorn är det naturligt att försöka 
använda datorns flexibilitet för denna uppgift. 

Denna användning av datorn studeras hos 
flera företag, men en djupare inventering av 
vad som hänt saknas. Industrin bedöms ha ett 
stort behov aven sådan inventering redan idag 
eftersom planeringen av funktionskontroll av 
nya produkter drivs parallellt med utveck
lings- och konstruktionsarbetet. 

Utredningsuppgiften är uppdelad i två 
etapper : 

Etapp I utförs som en enkätsundersökning, 
omfattande digitala produkter och provnings
utrustningar för dessa. Enkäten väntas bl a 
informera om: 
• För vilka utrustningar är datorprovning 

resp produktspecifik apparatur lämplig? 
• principer för konstruktion av adapter mel

lan provad produkt och dator 
• ställtider för provningsutrustningen, prov

ningstider i produktion 
• programkostnader kontra kostnader för 

styr/facitkretskort 
• adapterkostnad kontra kostnad för modi

fiering av produktspecifik apparatur samt 
• provningsutrustningarnas livslängd, främst 

med hänsyn till snabbt förbättrade prestan
da hos de provade produkterna. 
Rapporten bedöms även böra innehålla en 

förteckning över hos olika leverantörer till
gängliga testutrustningar . 

Etapp II skall resultera i ett principförslag 
om uppbyggnad av testningar. Arbetet bör 
antagligen drivas efter två linjer: 
• Enkla, möjligen produktspecifika testut

rustningar för mindre komplicerade system 
tillverkade i stora serier. 

• Datorsystem, generellt uppbyggda och via 
programvaran anpassningsbara för olika 
komplicerade produkter. 
Etapp I startades vid Datasaab i Linköping 

i april 1971 och beräknas avslutas under okto
ber/november 1971. Materialet från etapp l 
skall tjäna som utbildningsplattform för den 
personal från IVF som under senhösten 1971 
skall påbörja etapp II. 

Ordförande i stödkommitten är civilingen
jör Bengt Ryden, LM E, Mölndal. Verksam 
inom uppgiften vid Datasaab är ingenjör Toivo 
Sköld och vid IVF i Göteborg civilingenjör 
P O Bäckman. 

DALlG LÖDBARHET GÖR 
NYA NORMER NÖDVÄNDIGA 
Ett stort svenskt elektronikföretag uppger, att 
uppskattningsvis 20 % av de komponenter 
man använder är direkt olämpliga i produk
tionen enbart med tanke på dålig lödbarhet. 
Dålig lödbarhet innebär främst stor variation 
i den tid som krävs för olika komponent
exemplars fastlödning, vilket omöjliggör auto
matiska förfaranden som masslödning. Detta 
orsakar inte endast stora kostnader för om
lödning utan är också en källa till svårupp
täckta fel. 

Många svenska tillverkare är för små för 
att klagomål hos stora internationella kom
ponenttillverkare skall vinna gehör, och det 
har föreslagits att man borde ena sig om ge
mensamma krav på komponenters lödbarhet 
för att därigenom vinna större tyngd åt sin 
kritik. 

Uppgiften avses koncentreras kring den 
modifierade IEC-provningen för komponent· 
ändar (IEC-68-2-20) som utvecklats av Gen 
Becker m fl vid LME samt även omfatta för· 
slag till lämpliga mätmetoder för lödbarhet 
hos mönsterkort. Genom litteraturgranskning 
och intervjuer hoppas man finna lämpliga 
mätmetoder för uppstigning i hål och dewet· 
ting. c: 
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Nu har Can non tagit upp tillverkningen av den 
funktionella ribbon-kontakttypen , redan välkänd i Sverige. 

Med sitt kunnande och sin kapacitet har Can non lyckats 
förena hög Cannon-kval itet med ett synnerligen 

konkurrenskraftigt pris.Vi har stor sortering i RC-" Ribbon" 
och JD-" Ribbon " -miniatyrserierna. 

Ring oss och fråga . 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖm 
-ledande i elektronik 

Information.tjänat 27 
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Skulle Ni vilja ha en noggrann pulsgenerator, 
sqm Ni verkligen kan lita på? 

Ep, som Ni inte har några problem med, som ar
betar dag ut och dag in- tillförlitligt, utan tillsyn 
och .noggrant? En som uppfyller alla Era krav, ja, 
tiH.och med överträffar dem? Och som med allt 
d((tta inkluderat inte kostar så mycket? . 
. Det är helt klart - ' Ni behöver en av Hewlett

Packards pulsgeneratorer. 
Dessutom-' innan vi kommer till de viktigaste 

tekniska detaljerna: Det är ett rent nöje att arbeta 
med ge nya pulsgeneratorerna 
från Hewlett-Packard efter
som de är lätta att sköta-en 
följdavden klara, översiktliga 
insttumenteringen. 

Modell 8007 A. Högsta 
repetitionsfrekvens 100 MHz. 
Variabel stig- och falltid mel
lan 2.5 nsek. och 250 l'Sek. 

Skr. 9.6ÖO,-. ModeU 8012 A. Högsta repeutionSr 
frekvens 50 MHz. Variabel stig- och faUtid mellan 
5 nsek. och 0.5 sek. Skr. 5.250,-. ~odeU8013A. 
Högsta repetitionsfrekvens 50 MHz. Stig- och 
falltid 3.5 nsek. Samtidig positiv och negativ 
utgång. Skr.3.750,-. 

Kontakta oss gärna for ytterligare informatiOt 
ner! Hewlett-Packard Sverige AB, Enigh~tsvägen 
1-3, fack 16120 Bromma 20, Tel. 0819812 SO. 
Telex 10721 hpabs~. 
Hewlett-P~kard S. A.t 7 rue .du Bois-du-Lan, 

1217 Meyrin 2 Geneve, Tel. 
(022) 415400, Telex 22486. 

HBWLBTT PACKARD 

Våra nya polsgeoeratorer är 
ytterst ftexibla 
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Telel<ommunil<ationsteknik-
ett nyckelämne både nu och i framtiden 

KTHs institution för teletransmis
sionsteori presenteras med två 
artiklar i detta nummer och med en 
i nästa. I den här artikeln berättas 
om institutionens verksamhetsom
råde och undervisningsuppgifter. 
I de följande artiklarna presenteras 
några forskningsprojekt. 

Artiklarna utgör tillsammans den 
tredje delen av den serie reportage 
som inleddes i årets januarinummer 
av Elektronik. 

UDK 621.37/ .39.029.6:378.962(487.1) 
D D Tekniska högskolans institution för tele
transmissionsteori bildades 1963, dvs sam
tidigt med institutionen för teletrafiksystem 
och den i årets januarinummer av Elektronik 
presenterade institutionen för tillämpad elek
tronik. (1)1 Den tog då över stora kunskaps
avsnitt från de äldre institutionerna för radio
teknik samt telegrafi och telefoni, se fig 1. In
stitutionens prefekt, professor Lars H Zetter
berg, . tillträdde sin befattning 1965. Han var 
tidigare professor i teletransmissionsteori vid 
Lunds Universitet. 

TELETRANSMISSIONSTEKNIK 
I TEORI OCH PRAKTIK 
Institutionens verksamhet kan delas upp i två 
huvudaktiviteter , nämligen 
• studium av de teoretiska grunderna för sys

temarbete inom teletransmissionsområdet 
• utveckling och tillämpning av på dessa grun

der baserade metoder inom såväl teletrans
missionsområdet som angränsande om
råden. 
Dessa båda aktiviteter bör, enligt professor 

Zetterberg, resultera i en fruktbar växelverkan. 
Teoristudierna skall ge användbara kunska
per för tillämpningar inom en vid teknisk ram. 
Han tillägger " Det känns stimulerande när vi 
ser metoderna använda inom förut oprövade 
verksamhetsgrenar. Men de konkreta till
lämpningarna kan också leda till att vi går 
bakvägen, dvs de får oss att ta upp teoretiska 
studier som har räckvidd utöver en viss speci
fik tillämpning. Institutionens engagemang 
inom medicinsk signalbehandling kan ses som 
ett exempel på detta". (2) 

TEORETISKT ÄMNE 
FÖR ELEKTRIKER OCH FYSIKER 
Vid KTH behandlas teletransmissionsteorin 
som ett grundläggande ämne inom det system
tekniska området. I ämnet studeras samspelet 

l Siffror inom [) hänvisar till litteraturför-
teckningen i slutet av artikeln. [) 

mellan kretsar, signaler och den information 
dessa signaler bär. Förutom att ge grundlägg
ande begrepp och relationer presenterar ämnet 
också metoder för räknemässig analys av 
representativa delar i ett transmissionssystem. 
Ett väsentligt moment därvid är att kunna 
formulera matematiska modeller för de verk
liga systemen .. Olika metoder för signal mot
tagning vid närvaro av störningar ger exempel · 
på detta. Vidare behandlas såväl analoga som 
digitala transmissionssystem. 

Teletransmissionsteori är till karaktären 
ett utpräglat teoretiskt ämne. Institutionens 
kurser bygger på elevernas förkunskaper i 
matematik och matematisk statistik. Särskilt 
viktiga avsnitt i dessa ämnen är Fourier- och 
Laplace-transformer, funktioner aven kom
plex variabel samt sannolikhetskalkyl inklu
sive grunderna för stokastiska processer. 

Institutionens kurser vänder sig till civil
ingenjörsstuderande inom sektionerna för 
elektroteknik och teknisk fysik samt till dem 
som arbetar vidare mot doktorsexamen. 

Undervisningen är uppdelad på följande 
fyra kurser: 
• krets teori 
• signalteori 
• telekommunikationsteori I 
• telekommunikationsteori II. 

Kursen i kretsteori behandlar analys och 
syntes av passiva och aktiva nät. Kursplanen 
innehåller teori för två- och fyrpoler samt ett 
omfattande avsnitt om filter, vilket behandlar 
approximation av önskefunktion, vissa frek
venstransformationer, användning av filter
tabeller samt aktiva Re-filter. Institutionen 
har under flera år ägnat sig åt just aktiva filter 
(3) och en del av materialet har nu förts in i 
undervisningen. 

Kursen i signalteori innehåller följande 
huvudmoment: 
• matematiska grunder för stokastiska pro

cesser, särskilt stationära sådana 
• linjära och olinjära operationer på stokas

tiska processer (motsvaras tekniskt av filt
rering och demodulering) 

• amplitud- och argumentmodulering av kon
tinuerlig typ. 
Kursen är obligatorisk för alla telestuderan

de medan den är valfri för elkraft- och fysik
studerande. Kursen hålls under våren det 
tredje studieåret. 

Telekommunikationsteori I behandlar opti
mala mottagare för digitala signaler, teorin 
för signal detektering samt analoga transmis
sionssystem, särskilt system för pulskomrnu
nikation. Den här kursen är valfri för både 
telestuderande och fysiker och den hålls under 
hösten det fjärde studieåret. 

Fig 1. Schematisk framställning av in
stitutionsförändringen vid KTHs E
sektion under 1963. 

Telekomrnunikationssystem II, slutligen, 
behandlar digitala transmissionssystem analy
serade från informationssysnpunkt samt kod
ningsteori. Även denna kurs är valfri för både 
telestuderande och fysiker och den hålls under 
vintern det fjärde året. 

Laborationsplaneringen viktig 
Laborationsmomenten utgör en mycket viktig 
del av undervisningen. Det är viktigt att varje 
laboration innehåller rätt stoff på rätt djup 
och att de kommer in vid rätt tidpunkt. Pro
fessor Zetterberg säger här bl a följande: 
"Det sades tidigare att laborationer var nå
gonting som traditionellt kom efter en tenta
men. På vår institution har vi sagt oss att 
detta förfarande måste vara fel. Vi har därför 
lagt upp verksamheten så att laborationerna 
löper synkront med föreläsningar och räkne
övningar. Vi har tagit fram alla laborations
utrustningar i flera satser och organiserat 
arbetet så att flera laborationer kan utföras 
parallellt. Vi har nu hunnit så långt att en 
laborationsserie i en även mycket stor kurs 
kan klaras av på en fl två veckor. 

Detta med laborationerna har också en 
annan sida. Att utveckla en laborationsut
rustning hör som regel till en assistents första 
arbetsuppgift. Det ger honom erfarenhet av 
praktiskt arbete och gör honom samtidigt till 
en intresserad och sakkunnig instruktör för 
laborationerna. Som en följd av denna mål
sättning har institutionens tio laborationsut
rustningar successivt förnyats. 

Det som jag upplever som det mest positiva 
i institutionens undervisningsarbete gentemot 
teknologerna är utan tvekan examensarbete
na. Under arbetet med dessa träffar vi perso
ner som är intresserade av ett ämne och som 
har en hel del kunskaper. Vi försöker lägga 
examensarbetena så att de på något sätt kny
ter an till institutionens forskningsprojekt. 
Detta har visat sig höja motivationsgraden 
för både handledare och elev. Handledningen 
av examensarbeten försöker vi fördela bland 
lärare och assistenter. Det ger en träning i 
arbetsledning som jag tror är väsentlig" slutar 
professor Zetterberg. 
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f 
SlEMENS 

Bestseller? . 
la, för komponentintresserade. 

Nu ligger den tryckt och klar 
- den första lagerkatalogen 
över alla elektronikkomponenter 
som vi lagerhåller i Sverige. 

Lagerkatalogen ger dels översiktliga, tekniska data 
och måttanvisningar, dels prisindikationer för de kvan
titeter som anges för de olika komponenterna. Ni kan 
alltid rekvirera gällande antalsstafflade kompletta 
prislistor över sektion TK:s olika komponentgrupper. 
Beställ omgående den nya 300-sidiga lagerkatalogen. 
Låt den bli en effektiv hjälp i den dagliga rutinen och 
ett bra underlag i kontakten med oss och distributö
rerna. 

Leverans via distributörer 
bäst och billigast 
vid mindre kvantiteter 

En stor del av Sie men s elektronikkomponenter levere
ras via ett antal välkända distributörer och återförsäl
jare med egna lager. Lagerkatalogen innehåller en 
uppställning över de större distributörerna, som är väl 
spridda över landet. 

Fyll i kupongen och skicka in den till Siemens. Lager
katalogen sänds utan kostnad till inregistrerade före
tag. Till övriga intresserade mot postförskott. Pris 10:
exkl. moms och porto. 

r----- -------, 
Till Siemens AB, sektion TK, Fack, 10435 Stockholm 23 

Sänd omgående: -I -I ex av Siemens lagerkatalog 
__ för elektronikkomponenter. 

I 
I 
I 

Företag ---------------- I 
Namn I 
Gata, box, fack --------------- I 
Postadress _______________ _ 

Telefon _________________ I 
L __ _ _EL~71J 

Siemens lagerkatalog 
för elektronikkomponenter S2·952 

Informationstjänst 30 
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30 examensarbeten, fyra licentiat
examina och en doktorsdisputa. 
tion under 1970 
Institutionen för teletransmissionsteori tar för 
närvarande emot ca ISO civilingenjörsstude
rande per år. Detta innebär att kurserna för 
tredje årskursen, dvs Kretsteori och SignaI
teori, läses av omkring 150 personer per år. 
På grund av linjeval och bortfall är antalet 
studerande i fjärde årskursen lägre. Omkring 
80 elever läser Te1ekommunikationsteori I 
och ca 50 Telekommunikationsteori Il. 

Studerandeantalets utveckling kan lämp
ligen illustreras med hjälp av antalet utförda 
examensarbeten per år. Under läsåret 1966/67 
var detta 20. Det steg under följande läsår och 
blev 22. Läsåret 1968/69 innebar en markant 
ökning, nämligen till 33. Under 1969/70 sjönk 
antalet något till 30. Här bör dessutom obser
veras att det är ganska vanligt att två tekno
loger arbetar tillsammans på ett gemensamt 
examensarbete varför antalet avlagda examina 
är större än antalet arbeten. 

Ett tiotal högrestuderande är knutna till 
institutionen och ett något mindre antal från 
andra håll avlägger tentamina för doktors
kompetens. Bland de senare bör särskilt en 
medicinare, Arne Wennberg, nämnas. Han 
är formellt doktorand vid Karolinska Insti
tutet men gör en väsentlig del av arbetet vid 
KTH. 

Under 1970 avlade fyra studerande licen
tiatexamen vid institutionen för teletrans
missionsteori och en har disputerat för tekno
logie doktorsgrad. 

DATORSERVICE FÖR UNDER
VISNING OCH FORSKNING 
Vid institutionen finns det ett uttalat behov 
av tillgång på datortjänser både med tanke på 
undervisning och forskning. Under 1969 på
börjades en verksamhet beträffande dator
analys av kretsar och under 1970 hölls en 
serie seminarier inom området. Beträffande 

forskningen behövde man tillgång på dator- I 

tjänster för det signalanalysprojekt som pågått 
några år. 

För två år sedan köpte institutionen sin 
första datorutrustning, en programmerbar 
bordskalkylator av typ Hewlett-Packard 
9100A. Denna kompletterades först med rems
skrivare och plotter och senare med yttre 
minne och remsläsare. Denna lilla anläggning 
har betytt mycket för institutionens verk
samhet. 

U nder förra året togs nästa steg i riktning 
mot en mera datororienterad verksamhet. In
stitutionen beställde då nämligen en dator av 
typ PDP-Il från Digital Equipment Corp. 
Centralenheten, som levererades vid årsskiftet 
och som nu satts i drift, innehåller ett kärn
minne med kapaciteten 12 K ord. I beställning
en ingick också konsolskrivmaskin, alfanu
merisk bildskärm, skivminne samt A/D- och 
D/A-omvandlare. Det kompletta systemet 
beräknas vara i drift nu i höst. 

Genom den nya datorutrustningen får in
stitutionen omedelbar tillgång till datorservice 
och verksamheten behöver inte, som hittills 
varit fallet, begränsas av den alltför knappa 
tillgången på maskintid från Stockholms data
central. Avsikten är att utrustningen i första 
hand skall användas för signal behandling och 
för simulering av system. 

SATSA pA INFORMATIONSÖVER
FÖRING I STÄLLET FÖR FYSISK 
KOMMUNIKATION 
Hur ser då professor Zetterberg på framtiden 
för sitt kunskapsområde? Elektronik ställde 
frågan. 
- Jag vågar påstå att vår fantasi inte räcker 
till för att vi skall kunna föreställa oss hur 
långt teletransmissionstekniken kommer att 
kunna påverka samhället. Man måste välja 
ut något delområde och diskutera detta 
grund. Låt mig då välja följande fråga. 

Fig 2. Samling framför institutionens nya PDP-11 . Från vänster syns tekn lic Kjell Ahlin , profes
sor Lars Zetterberg, in~titutionssekreterare Britta Sandegren och civ ing . ~taffan Westbeck. 

Hur kan en kvalificerad trans
missionsteknik påverka dagens 
samhälle? 
På den frågan skulle jag vilja svara så hä 
Tekniken för databehandling, presenta tio 
och transmission har nu nått ett sådant st. 
dium att den borde kunna utnyttjas i stön 
sammanhang. Jag anser att det borde finne 
möjlighet att få geografiskt utspridda arbet: 
grupper att samarbeta. Man kan i dag konst. 
tera att samhället är beroende aven gigantis 
transportapparat som flyttar människor 
enorma kvantiteter till och från arbetsplatseJ 
Dessa fysiska transporter skapar en rad ol~ 

gen heter och de förstör vår miljö. Jag undra 
om det inte går att byta en stor del av denn 
fysiska transport mot en informationstram 
port. Jag kan tänka mig ett nät av kontor oc: 
fabriksenheter runt stan vilka är förbundn 
genom ett kvalificerat nät av koaxialkablar 
länkar och databehandlingsutrustningar. EJ 
del av de medel samhället i dag lägger ned 
motorvägar m m kunde i stället överföras til 
utbyggnaden av informationsnätet. Dett 
skulle både samhälle och individer tjäna på 
längden. 

Givetvis skulle en övergång medföra mång< 
problem - inte minst av social natur. Alh 
arbeten kan inte decentraliseras utan de sorr 
skulle komma ifråga vore arbetsuppgifter a, 
typen skrivbordsarbete, sammanträden oct 
utredningar. Jåg tror emellertid att iden ock~ 
kunde införas på laboratorie- och till verk 
ningssidan. Vaför skulle det inte gå att led~ 
utvecklingsarbete med hjälp av bild och tal ' 

Men, fortsätter professor Zetterberg, ja~ 
ser en stor risk för~unden med en utvecklin~ 
av det här skisserade slaget. 

Vi måste rädda vår intellektuella 
miljö 
Ett sådant här informationssystem kommer 
med nödvändighet att hantera mycket stora 
informationsmängder och den stora risken 
ligger i att vi lätt kan drunkna i dessa. Man 
kan tänka sig att en utveckling i den här rikt
ningen kan leda till att vår intellektuella miljö 
kommer att förstöras på liknande sätt som de 
fysiska transporterna i dag håller på att för
störa vår fysiska omgivning. 

Uppbyggnaden av ett riksomfattande in
formationssystem för kommunikation i arbets
livet måste därför med största säkerhet styras. 
Det gäller att redan under planeringen vidta 
åtgärder sådana att vår situation inte för
värras, slutar professor Zetterberg. (GC) 

MER ATT LÄSA 
(I) Avancerad utbildning i elektronik - åt 
många. Elektronik 1971 , nr l, insticket på 
sidorna 54 och 55. 
(2) ZETTERBERG, LARS, H och AHLIN, 
KJELL : Datoranalys av EEG kan ge lättare 
och säkrare diagnos. Elektronik 1970, nr 12, 
sid 50. 
(3) ÅKERBERG, DAG och MOSSBERG, 
KÅRE : Aktiva Re-nät - en översikt. Elektro
nik 1970, nr 2-6. (Även rättelser, se nr 7/8, 
sid 53.) 
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Programmerbara räknare 
från 

SVSTRDN DDNNER 

Denna nya räknarserie är framtagen med tanke på flexibilitet men 
framför allt med tanke på att vara servicevänlig. De flesta komponenterna 
är monterade på plug- in-kort och IC-kretsarna i hållare. 

50 ·200 512 
MHz MHz MHz 

Frekvens-
modell 6050 6051 6052 raknare 

Universal-
modell ' 6150 6151 6152 

raknare 

3 
GHz 

6053 

6153 

Väljer Ni denna räknarseriefrån Systron Donner får Ni bia 

• Möjlighet att när. som helst utöka frekvensområdet från t ex 50 M Hz 
till 200 MHz, 512 MHz eller 3 GHz . . 

• Möjlighet att programmera externt. 
. . 

• En känslighet på 10 mV upp till 500 MHz, 50 mV upp till 3 GHz. 

• Val mellan 5 st kristalloscillatorer. Den noggrannaste ± 5 • 10-10/ 24 timmar. 

• Val mellan 4 olika typer av BCD output. 

• Tidintervall med 10 ns upplösning. 

Ring oss så sänder vi utförliga datablad 



Att mäta nVoch pA-
en fråga om kompromisser 
av civilingenjörerna GRANT BLACKINTON och GUNNAR FERNQVIST 

Mätning av spänning och ström på 
nanovolt- och pikoamperenivå är 
förknippad med en rad speciella 
svårigheter, av vilka de flesta har 
att göra med brus och störningar 
från olika källor. Störningarna kan 
delas in i två huvudgrupper: dels 
sådana som kan elimineras genom 
noggrann konstruktion av mätin
strumenten, dels sådana som inte 
alls kan fås att försvinna, utan 
tvingar mätteknikern att ta till 
kompromisser. 

UDK 621.317.(31 +32) 
D D Mätningar av signaler med låg nivå och 
låg frekvens (under 100 kHz) hindras av åtski l
liga naturliga företeelser, som i praktiken be
gränsar mättekniken. Ä ven om forsknings
laboratorier kan bygga speciella utrustningar 
för att mäta e~tremt låga nivåer, har i allmän
het de kommersiella instrumenten egenskaper 
som ger en eller två tio potenser sämre resultat. 
För att få ut bästa möjliga prestation ur dessa 
kommersiella instrument fordras inte bara för
ståelse för problemen i den yttre mätkretsen, 
utan också förmåga att uppskatta det använda 
instrumentets egna kompromisser. Denna arti
kel behandlar, utan att egentligen tränga på 
djupet, de vanligaste problemen och de kom
promisser som kan göras för ett visst mätbe
hov. 

Artikelförfattarna Grant Blackinton (t v) och Gunnar Fernqvist i färd med störningsbekämpning . 

" ,",l 
~Hzl 

.---
Il 

PrirTlÖr- r~--::[FI.I.I~==f1=~=n---oU 
lindning.... Cl L Rl1 I 

Sekundörlindning 

Det är i dag möjligt att köpa instrument i 
standardutförande, som kan mäta 10- 17 A 
(ungefår 60 elektroner per sekund) eller 10- 9 

V. Ju närmare en mätning kommer dessa nivå
er, desto fler försiktighetsåtgärder måste vidtas. 
Dessa åtgärder blir beroende av vilka fenomen 
som måste beaktas : termiskt genererade po
tentialer, statiskt brus eller andra störsignaler. 
Den sista gruppen, som redan genom sin 
sto rlek blir svår att behandla, inkluderar 
jordströmmar, magnetiska störfålt , högfre-

Primör 
elektrostat isk 
skärm 

kvensstörningar och common mode-spän
ningar. 

SE UPP 
MED JORDSTRÖMMARNA 
I ett idealt mätsystem utnämns en punkt till re
ferenspunkt och alla p~tentialer mäts relativt 
denna punkt. I alla verkliga system blir där
emot den gemensamma punkten oftast utdra
gen till en linje och ibland även till en slinga. ~ 
Ström som flyter genom de ändliga resistanser- • 

Primörskörm Sekundäl .. kärm 

n-~~ h-~-" 
Hf---i I 
I C3 L ___ --..J R . I 

..L 

Fig 1 . En av de vanligaste källorna till common mode-växelspänningar är oskärmade nättransformatorer. I a) gör den fördelade kapacitansen 
C, att en spänning U uppstår mellan sekundärlindningen och jord. För att förebygga detta skärmar man primärlindningen elektrostatiskt och 
kopplar skärmen till jord enligt b) . Den fördelade kapacitansen C 2 hos sekundärlindningen åstadkommer emellertid en ström från sekundär 
lindningens jordsida till referensjord. En andra skärm enligt c) används i många högspänningsaggregat för att eliminera denna ström. 
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"Guard" 

---J 
I 
I 
I 

I 
H 

C3 I C2 

I 
I 
I 
I 

L 

H I 
L ___ ~ 

Fig 2. Eftersom ett mätsystems jord potential på grund av oskärmade transformatorer drivs 
upp och ned i takt med nätfrekvensen kommer en ström att flyta genom voltmeterns jord
ledning i takt med laddningen i C3 (fig 1 c), För att motverka detta används vanligen ytter
Ii are en skärm, kallad "guard", 

na ho "jordens" utgreningar ger små poten
tialskillnader till varje punkt i systemet. Pro
blemet är att värdet hos en spänning som upp
mäts i ett sådant system kommer att vara be
roende av det fysiska läge där instrumentets 
jord punkt ansluts. Den elegantaste lösningen 
är alltså att utnämna en punkt till referensjord 
och koppla varje jordledning separat till denna 
punkt. I stora system är detta förstås oprak
tiskt och ofta onödigt. I praktiken kan man an
vända två separata jordledare, en som leder all 
ström och en som ger referensjordpotentialen . 

från kapacitansen e I kan nu, utan att skada, 
gå till jord och de få mikrovolt på skärmen 
som strömmen genererar är helt utan betydel
se, Nu blir ett annat problem dominerande. Se
kundärlindningen kommer att ha en fördelad 
kapacitans e 2, av samma slag som e l, Denna 
kapacitans kommer sällan att inverka som en 
kondensator ansluten vid sekundärlindningens 
jordledning, och 50 Hz-spänningen över e 2 ge
nererar därför återigen en ström från sekundär
jord till referensjord. Fastän denna i allmänhet 
utgör ett mindre problem än strömmen genom 
e h är strömmen genom e 2 en funktion av se
kundärspänningen och kan därför bli större än 
strömmen från el i transformatorer med hög
spänd sekundär. En andra skärm, applicerad 
som fl{] J c visar, används i många högspän
ningsaggregat för att eliminera denna jord
ström. 

GUARD 
YTTERLIGARE EN SKÄRM 
En andra skärm skulle utgöra tillräckligt 
skydd om alla transformatorer i systemet var 
skärmade på samma sptt. Normalt är dett1,l 

inte fallet , utan systemets jord potential drivs 
upp och ner med nätfrekvensen. Trots att sy
stemets jordpotential mycket ofta svänger 
hundratals volt på grund av oskärmade trans
formatorer, måste mätningar utföras med den
na potential som referens. Detta betyder att 
ström kommer att flyta genom mätinstrumen
tets jordledning i takt med upp- och urladd
ningen av e 3 (fig J e) , Resistansen i denna led
ning kommer då att omvandla jordströmmen 
till en spänning över instrumentets ingång, dvs 

' resistansen kommer att omvandla common 
mode-spänningen till en ingångssignal till in
strumentet. 

För att eliminera inverkan av kapacitansen 
e3 används vanligen ytterligare en skärm kal
lad "guard". Denna måste helt innesluta trans
formatorns sekundärlindning och hela instru
mentets elektriska kretsar (fig 2. Om man ger 
"guarden" common mode-potential (t ex sy
temjord) blir växelspänningen över e3 noll. 
Ingen ström flyter alltså genom R s o'ch mät
ningen kommer inte att påverkas av common 
mode-spänningen. I praktiken är "guard en " 
naturligtvis inte helt " tät" utan det kommer 
fortfarande att finnas en liten kapacitans till 
jord, Denna kan räknas ut på följande sätt med 
ledning av specifikationen på common mode
spänningsdämpning : 
CMRR=-20Io 'log2nR,es 'f (I) 
där f är frekvensen vid vilken specifikationen 
är uppgiven och R är specificerad källresistans. 
Om R inte är specificerad är instrumentet van
ligtvis inte försett med "guard" och begränsas 
därför a,v andra strökapacitanser. Användan
det av "guard" är också en bra metod för att 
reducera högfrekventa störningar från tyristo
rer, kolborstar och liknande. "Guarden" är 
helt enkelt en elektrostatisk skärm och som så
dan mycket effektiv vid dämpning av elek
triska störfålt. Magnetiska störfålt däremot är 
inte lika lätta att reducera med motsvarande 
magnetiska skärm. 

Transformatorverkan från ett magnetiskt 

ANVÄND INTE BCD-UTGANGEN 
Det är inte alltid möjligt att dela upp jordled
ningarna på nämnda sätt. Många digitala volt
metrar har t ex BCD-utgång vars digitaljord är 
direkt hopkopplad medjordsidan hos den ana
loga ingången. Då digitaljorden är kopplad till 
systemjorden kommer den alltså att definiera 
ingångens referensjord, och alla störsignaler 
som finns på digitaljord kommer att summeras 
algebraiskt till den uppmätta signalen. De enda 
riktiga ICsningarna på detta problem är an
tingen att inte använda BeD-utgångarna eller 
att köpa en digital voltmeter med helt isolera
de in- och utgångsanslutningar. Spänningen 
som kan förekomma mellan ingångens och ut
gångens jordanslutningar kallas för common 
mode-spänning. Common mode-spännings
dämpningen hos ett instrument är ett mått på 
hur bra isolerade från varandra ingång och ut
gång är. En common mode-spänningsdämp
ning på t ex 60 dB (l 000: I) betyder att varje 
volt common mode-spänning komme{ att sy
nas som I mY ingångssignal till instrumentet. 

Tab 1. Några exempel på den termiska emk som uppträder då vissa ämnen bringas i kontakt 
med koppar. 

NÄTTRANSFORMATORERNA 
MAsTE SKÄRMAS 

En av de vanligaste källorna för common mo
de-växelspänningar är oskärmade nättransfor
matorer. lfig J a gör den fördelade kapacitan
sen el mellan primär och sekundär att en 
spänning U uppstår mellan sekundärsidan och 
jord. Kapacitansen e kan, beroende på trans
formatorns konstruktion, framkalla spänning 
upp till 220 Y eller flera mA kortslutnings
ström. För att förebygga detta skärmar man 
primärlindningen elektrostatiskt och kopplar 
skärmen till jord såsomfig J b visar. Strömmen 
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, 
Material 

Germanium 
Nikrom 
Järn 
Kadmium 
Guld 
Lödtenn med särskilt 
låg termo kraft 
Koppar 
Silver 
Berylliumkoppar 
Manganin 
Mässing 
Fosforbrons 
Karma 
Aluminium 
Bly 
Tenn 
Lödtenn 
Zink 
Dumet 
Platina 
Nickel 
Kova'r 
Kisel 
Kopparoxid 

Termisk emk. Användningsområde 
~yrC 

+300 Halvledare 
+22 - Motståndstråd 
+13 

+1 
+0.2 

±0,3 (70% Cd, 30% E'b) 
±0,2 
-0,2 
-1 Kontakter 
-1 Motståndstråd 
-2 Kontakter 
-2 Kontakter 
-2 Motståndstråd 
-2 Bondning 
-3 
-3 
-3 --3 
-3 Transistortilled ni ngar 
-7 

-22 Komponenttilledningar 
-35 Komponenttilledningar (genom glas) 

-400 Halvledare 
-1000 



flöde genom en ledningsslinga genererar över 
varje avbrott i slingan en spänning, som är pro
portionell mot Ilödestätheten och slingans yta . 
Om denna slinga består av de två ingångsled
ningarna till en voltmeter, kommer den alstra
de spänningen att adderas direkt till den mätta 
signalen. De vanligaste lösningarna på stör
ningsproblemen från magnetiska fålt är, i ord
ning efter ökande svårighetsgrad hos stör
ningarna: 
• Minska ytan hos den påverkade slingan. t ex 

genom att använda tvinnad parledning. 
(Varje liten slingas inverkan motverkas av 
bredvidliggande.) 

• Reducera magnetfältets styrka genom att 
ändra systemkomponenternas inbördes lä
gen. 

• Reducera magnetfåltet genom att placera 
högpermeabelt magnetiskt skärmmaterial 
så, att Ilödet böjs av från det påverkade stäl
let. 
Den bästa kombinationen av dessa åtgärder 

måste vanligen utexp~rimenteras för varje 
mätsituation. 

INVERKAN AV TERMISK EMK 
KAN BEGRÄNSAS 
Samtliga de problem som nämnts ovan har vis
sa gemensamma drag : de härstammar från den 
uppbyggnadsteknik som används i praktiken , 
deras lösningar ligger i noggrann konstruktion 
och uppbyggnad och de påverkar mätningar 
på alla signalnivåer. Men eftersom denna arti
kel hehandlar lågnivåmätningar, skall termiskt 
genererade spänningar behandlas som ett sepa
rat ämne, trots att det ofta betraktas som en del 
av ovannämnda problemgrupp. 

Termisk emk kan naturligtvis vara önskvärd 
ibland, t ex i ett termoelement, men är helt o
önskad när det gäller att mäta spänning inom 
mikrovoltområdet. För att en termisk emk 
skall alstras måste två villkor uppfyllas: det 
skall finnas två skarvar mellan två olika mate
riaIoch det skall föreligga en temperaturskill
nad mellan dessa två skarvar. I själva verket 
genereras i varje skarven absolut spänning 
som beror på den absoluta temperaturen, men 
en enstaka skarv är ointressant, då det behövs 
en sluten krets för att göra en mätning. En 
krets kan visserligen slutas med en kondensa
tor, men då förloras likspänningsinnehållet i 
kretsen. Därför måste ytterligare en skarv läg
gas till, och då den troligtvis inte har samma 
temperatur som den första, genereras en ter
misk spänning i kretsen. 

Konstruktören har två vägar att attackera 
ett problem med termo-emk. Han kan reduce
ra antalet skarvar mellan olika material genom 
att använda så få olika material som möjligt 
och han kan reducera temperaturskillnaderna 
mellan skarvarna. Eftersom koppar blivit det 
vanligaste elektriska ledningsmateria let, bör 
konstruktören använda ren koppar där så är 
möjligt och reducera antalet skarvar till det 
minsta möjliga. Signalspänningar mellan 1 och 
100 nY kräver kretsar av ren koppar med 
skruv- eller presskarvar. För signaler mellan 
100 nV och 10 !lV duger i allmänhet koppa r
tråd lödd med speciellt lödtenn (70 % kadmium 
och 30 % tenn). För signaler större än 10 !lV 

duger vanligt lödtenn. H/b J visar den termiska 
spänningen mellan koppar och ett antal andra 
vanliga ledarrnateriaI. Tabellvärdet på koppar
oxid är uppseendeväckande, men det normalt 
tunna kopparoxidskiktet är inte så skadligt 
som man först kan tro, beroende just på dess 
tunnhet. Temperaturskillnaden genom en kop
par-kopparoxid-kopparskarv beror på tjock
leken hos oxidskiktet, som kan vara så liten att 
tabellens 1 mVr C blir 100 nVr C med rimliga 
försiktighetsåtgärder. Av samma skäl kan nor
malt plätering i en skarv försummas. Om t ex 
en guldpläterad kovarledare, som används på 
en del metall kapslade transistorer, kopplas till 
två kopparledare, blir den termiska spänning
en ungefår densamma som om rena kovarleda
re hade använts. Detta gäller även för transis
torns inre. Den mycket stora termoemk som 
alstras av kislet i transistorn genom aluini
niumetalliseringen till gu ldtråden och kovar
tilledningen är så väl balanserad mellan bas
och emitterledningarna (så länge transistorn 
arbetar på låg effektnivå) att ett differentielIt 
transistorpar kan arbeta med en drift mindre 
än l uVr c. 

TERMISK EMK I MOTSTAND 
;\Iågon balansering liknande den som just 
nämnts förekommer inte när det gäller mot
stånd. Fastän de flesta motstånd har pläterade 
koppartilledare för att inlödningen skall under
lättas, vill tillverkarna inte löda tilledarna till 
motståndstråden (i trådlindade motstånd), då 
de kan svetsas mycket snabbare. Motstånds
tråden låter sig emellertid inte svetsas till kop
par särskilt bra och därför används ett mellan
stycke av något lättsvetsat material. Olyckligt
vis görs denna bit ofta av nickel , som är billigt , 
lätthanterligt och mycket lättsvetsat. En blick 
på tab J avslöjar emellertid att nickel är ett 
mycket olämpligt material sett från termoelek
trisk synpunkt. Nickel används också ofta i 
ändhylsor på metallfilmmotstånd, där det både 
ger elektrisk kontakt mellan motståndet och 
tilledarna och utgör mekanisk förankring för 
de senare. 

Denna uppbyggnad avslöjas lätt. Det miss
tänkta motståndet kopplas med koppartrådar 
till en mikrovoltmeter med åtminstone 10 !lV 
känslighet. Low-klämman på I1V-meterns in
gång jordas (för att undvika 50 Hz-störningar) 
och utslaget justeras till noll. Den motstånds
tilledare som är jordad fattas nu med fingrarna 
nära motståndskroppen. När värmen från 
fingrarna börjar strömma in i motståndet och 
därmed genom nickelskarven alstras naturligt
vis en temperaturskillnad mellan svetsen mot
ståndstråd/ nickelbit och svetsen nickelbit j 
tilledning. Den av temperaturskillnaden alstra
de spänningen kommer att stiga till ca 50 - 60 
I1V på tre sekunder och sedan långsamt åter
vända till noll allteftersom motståndet upp
värms och värmeIlödet minskar. Det är bara 
trådlindade motstånd med motståndstråden 
lödd till tilledningen (det finns sådana) och de 
välkända kolmassamotstånden som inte är be
häftade med den beskrivna svagheten. 

Lyckligtvis påverkar inte denna effekt låg
nivåmätningar när man har fått konstant tem
peratur, men den bidrar till lång uppvärm-

ningstid och dålig reaktionstid vid temperatur
ändringar. Detta indikerar också att den första 
vägen att attackera ett termo-emkproblem 
inte alltid är öppen för konstruktören. 

Den andra vägen är, som förut sagts, att re
ducera temperaturskillnaderna i den kritiska 
kretsen. Typiska metoder för att lösa detta pro
blem är termisk koppling av alla skarvar och 
komponenter till en gemensam plåt, termisk 
koppling mellan matchade transistorer, mon
tering av alla kritiska komponenter i en tem
peraturstabiliserad ugn och användning av 
mycket tunn tråd för att undvika värmeled
ning från en skarv till en annan. 

ANDRA STÖRSIGNALER 
Om störsignaler inte kan elimineras vid källan, 
kan deras inverkan på mätningen ofta reduce
ras genom att ett fas- eller frekvensselektivt in
slrument används. Den vanligaste metoden att 
uppnå selektivitet vid likspänningsmätningar 
är helt enkelt användning av ett lågpassfilter. 
Helst skulle ett sådant filter helt avlägsna alla 
signaler över en viss frekvens. Detta ideala fil
ter har bara två nackdelar : det är fysikaliskt 
omöjligt att bygga och om det ändå kunde för
verkligas skulle det få oändligt lång insväng
ningstid. 

I praktiken behövs inte detta avancerade fil
ter, utan det vanliga RC-filtret av lågpasstyp 
ger tillfredsställande resultat. Insvängningsti
den hos utgången på ett enpoligt filter för en 
språngfunktion på ingången ges i ekvation (2) 

T'=818 · TRe (2) 

där 
T , = insvängningstid i s. 
A = önskad noggrannhet hos utgångssigna
len i dB 
8,68 = 20· lOlog e 
TRC = Filtrets tidskonstant (= R x C för ett RC
filter) i s. 
Dämpningen hos ett sådant enpoligt filter ökar 
linjärt med frekvensen ovanför filtrets 3 dB
frekvens, dvs den frekvens där utgångssigna
lens storlek är 3 dB lägre än ingångssignalens. 
Dämpningen ökar med 6 dB/oktav eller 20 dB/ 
dekad i frekvens. Denna dämpningsökning 
kan fördubblas med ett tvåpoligt filter och tre
faldigas med ett trepoligt etc, men insväng
ningstiden ökar approximativt med roten ur 
antalet poler. 

BRUSET SÄTTER GRÄNSEN 
NEDAT 

De problem som hittills har diskuterats, com
mon mode-, normal mode-spänningar, termo
emk etc är samtliga tekniska problem av första 
ordningen. Därmed avses att de alltid kan lö
sas med en viss arbetsinsats, även om insatsens 
storlek ökar exponentiellt med minskande sig
nalnivå. Det finns däremot en naturlig gräns 
för möjligheterna att mäta låga spänningar. 
Denna gräns beror på det termiskt genererade 
bruset - ett mätproblem av andra ordningen. 
Här existerar ingen lösning, bara kompromis
ser. Det är t ex omöjligt att mäta spänningen 
över ett 1 Megohms motstånd med en nog- .. 
grann het av 1 !lY snabbare än på 100 ms. ,. 
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Spänningen kan mätas med en noggrannhet av 
l ).LV eller den kan mätas snabbare än på 100 
ms, men båda villkoren kan inte uppfyllas sam
tidigt. 

Termiskt brus har sitt ursprung i elektroner
nas slumpvisa rörelse i materialet. Denna rö
relse alstrar en momentan ström i materialet 
och, om detta är en ledare, en spänning i enlig
het med Ohms lag. Denna spännings effektiv
värde kan räknas ut med följande ekvation 
E2 = 4 k · T R,' B (3) 
där 
EN = brusspänningens effektivvärde i volt 
k = Boltzmans konstant= 1,38 x 10 - 23 Ws/ 

°c 
T = absoluta temperaturen i Kelvingrader 
R s = resistansen i ohm 
B = bandbredden vid mätningen uttryckt 

Hertz. 
Vid rumstemperatur (300 0 K) reduceras det

ta till 

E N =0,127 J"iCB (4) 
Bandbreddsfaktorn är bildad med nollbi

drag från alla frekvenser utanför det aktuella 
området, och även om en sådan faktor kan an
vändas för teoretiska beräkningar är den inte 
särskilt realistisk. I praktiken har många mät
system en förstärkning som minskar med 6 dB/ 
oktav (20 dB/dekad) ovanför 3 dB-frekvensen. 
Om denna frekvens i stället används som ut
gångspunkt för brusberäkningar måste den 
ökade bandbredden räknas ut med följande 
ekvation: 

B=~ "f3dB 

(för en pol, fu A ) 
eN I+sT" 

Om systemet har en tvåpolig lågpassfunk
tion måste bandbredden modifieras enligt 

B=~ "f6dB 

(för två poler, fu = (l A_y ) (6) 
e +s-r 

Detta till synes minskande total brus kan 
förklaras med att tvåpolfunktionen bara släp
per igenom hälften så mycket signal som 
" låd" -modellen vid den karakteristiska fre
kvensen. 

MAT BRUSET VID 
FLERA FREKVENSER 
För att förenkla brusanalysen mäter man oftast 
brus hos ett system vid ett antal punktfrekven
ser, dvs mängden brus inom en viss bandbredd 
uppmäts vid ett stort antal frekvenser. Därefter 
upprättas ett diagram med brusets storlek di
viderat med roten ur bandbredden utmed ena 
axeln och mittfrekvensen för mätningen utmed 
den andra axeln. Med följande ekvation som 
definition på brusets effektivvärde kan man se
dan räkna ut det totala bruset mellan två val
fria frekvenser 

f2 
E~ = I e~ df (7) 

fl 
I ekvationen är 
E n = totalt brus, effektivvärde i volt 
en =e n(f)=brus per JHz som funktion av 
frekvensen , i volt 
f l = undre frekvensgräns i Hz 
h = övre frekvensgräns i Hz 
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Brus från många olika källor kombineras 
ofta i ett system. Om dessa källor är oberoende 
(okorrelerade) adderas brusbidragen kvadra
tiskt (t ex e~ = e2

n l +en
2
2 • På detta sätt kan man 

bryta ner ett system i delar för att förenkla 
analysen och totalbruset kan då lätt räknas 
fram. Detta förfarande skall nu användas för 
att undersöka I/{-brus. 

Den uppmätta bruseffekten/Hz av l /f-brus 
ökar linjärt med minskande mittfrekvens vid 
mätningen. (l /{-brus är ett slags "skärt " brus. 
Bruseffekten hos "skärt" brus följer alltid nå
gon funktion av frekvensen. Motsatsen är 
"vitt" brus, där bruseffekten är oberoende av 
frekvensen .) Detta innebär dels att brusspän
ningen hos l/f brus minskar som roten ur fre
kvensen (vid konstant impedans), dels att varje 
oktavs frekvensband innehåller lika mycket 
bruseffekt som övriga oktavers. Om man i ek
vation (7) sätter in 

e~ =K21~ 
f 

erhålls 

El = K 2 J. ln .b. (8) 
n e f l 

för l/f-brus, där 
E n= total brus i volt RMS 
K = punktbruskoefficient vid fe i volt/JHz 
fe = brusspecificerad frekvens i Hz 
f l = undre gränsfrekvens i Hz 
f2 = övre frekvensgräns i Hz 

Tar man som exempel frekvensbandet 10- 3 
Hz (16 min)-103 Hz och tänker sig två brus
källor, av vilka den ena är konstant 10 nV/J Hz 
i hela bandet och den andra l/f-brus med 10 
nV/J Hz vid 100 Hz. Effektivvärdet hos den 
spänning som genereras 'av den konstanta 
bruskällan kan räknas ut med ekvation (7): 

f2 
E~= / (10 nV/.jHz)2 df=(lO nV/.jHz)2 

f l 

if2 - fd 

O/o 
100 

10 

0,1 

0,01 

1 2 3 4 

'. ' E n= (1O nV/JHz) (J W - IO 3) 
E n=316 nV (" Låd" -bandbredd ,") 

Ä ven bruset från I/f källan kan räknas ut 
med ekvation 7: 

f 2 J. 
E~ = /(10 nV/JHz)2 j (!f=(10 nV/.jHZ)2 

fl -

j , l f 2 
c n r

, l 

E n =(10 nV/.jHz) (JfOO) (~) 
E I1 =245 nV 

Det totala bruset från de två källorna är 
alltså: 
E~ =(316)2+ (24W= 160000 
E n=400 nV 

Lägg märke till att detta fortfarande är en 
" låd"-bandbredd och att omvandling till en
kel pol funktion görs genom att multiplicera 
" vittbrus"-delen av bruset med faktorn 

Jf 
(l/f-bruset påverkas också av enkelpolfunk

tionen, men inte märkbart i detta exempel). Då 
är det totala bruset i ett enpoligt system : 
E~ = (316)2 (1 ,26)2 + (245)2 = 237,000 
E n=487 nV 

l/{-bruset bidrar alltså relativt litet i ett sy
stem med moderat bandbredd. Däremot är 
svårigheterna större när man mäter vid låg
frekvens (med systembandbredd mindre än l 
Hz). Reduktion av bandbredden för att redu
cera bruset ger 10 dB brusspänningsminskning 
per dekad bandbreddsminskning ända tills 
området för l /fbrus nås,. I detta område blir 
brusspänningsminskningen bara någon nano
volt per dekad. Detta förhållande skall beröras 
ytterligare i avsnittet om chopprar. 

I de flesta mätsystem är det inte tillräckligt 
att veta brusets effektivvärde, eftersom det är 
brusets topp till topp-värde som bestämmer 
den användbara upplösningen i mätningen. 
Erfarenheten säger att en faktor fem gånger 
" låd" -brusets elTektivvärde ger realistiska topp 
till topp-värden i allmänhet. Fig 3 visar att mo
mentanvärdet av brusspänningen går över det
ta topp-till-toppvärde under något mer än en 
procent av tiden, 

Fig 3. Ofta är det inte tillräckligt att känna till 
brusets effektivvärde, eftersom det är topp
till-toppvärdet som bestämmer den använd
bara upplösningen vid mätningen. Diagram
met visar att momentanvärdet av brusspän
ningen går över detta topp-till-toppvärde 
under något mer än en procent av tiden . 
Diagrammets x-axel framställer den faktor 
effektivvärdet skall multipliceras med för att 
nominellt topp-till-toppvärde skall uppnås , 
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Kollektor 

Emitter 
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transistor 

Kollektor 

Emitter 

Fälteffekt
transistor 

Fig 4. Brusmodeller för a) bipolär transistor, b) fälteffekttransistor. 

frekvenser under 1 kHz och båda l/f-kompo
nenterna anses vanligen härstamma från ytfe
nomen hos transistorn. Spänningsbruskällan 
har i allmänhet en brytfrekvens (frekvens där 
l/f-bruset börjar dominera över det termiska 
bruset då frekvensen minskas), som är obero
ende av kollektorströmmen hos transistorn 
och ligger i närheten av 100 Hz. Brytfrekven
sen hos ström bruset varierar å andra sidan 
med kollektorströmmen från ca 100 Hz vid 1 
I-IA till ca 1 kHz vid 100 I-IA. Fig 5 är ett dia
gram över det totala bruset från en transistor 
som en funktion av kollektorström, basström 
och källresistans. Då brusmodellen inte inne
håller I/fbrus eller högfrekvenseffekter gäller 
diagrammet bara inom det ungefårliga områ
det 100 Hz-100 kHz. UPPLÖSNING 

OCH INSVÄNGNINGSTID 

Med hjälp av ovan beskrivna kriterium på 
upplösningen och relationen för insvängnings
tid, (ekvation 2) skall den maximala mäthastig
heten för ett system med en serie töjningsgiva
re räknas ut. Antag att dessa givare har högsta 
utspänning 1 m V och källresistans 10 kil, att 
man vill mäta utgångsspänningen med en nog
grannhet av 0,01 % och att man vill använda 
bara en ingångsförstärkare och en avsöknings
enhet för låg nivå. Kravet på 0,01 % noggrann
het innebär en upplösning på 100 n V. Detta be
tyder att en brusnivå på 20 n V effektivvärde 
kan accepteras. Om man antar att förstärkaren 
har enkelpolfunktion, kan man räkna fram den 
för högsta brusnivån 20 nV RMS nödvändiga 
f.~dB ur ekvationerna 4 och 5: 

E~ (n V) (20)2 
fJdB (0,127)2 (1,25)2 R s (0,159f~04 
= 1,57 Hz 
Tidskonstanten hos enkel polen är då: 

TRC =-2 If - = 101 ms 
7r JdB 

Ur ekvation 2 erhålls då: 

T=~x 101=930 ms 
> 8,68 

som är den totala insvängningstiden, vilket i 
teorin skulle innebära en maximal hastighet av 
1,07 mätningar/sekund. I praktiken blir hastig
heten något reducerad på grund av det extra 
brus som mätförstärkarna introducerar. 

Därefter skall brus bidraget från ingångstran
sistorn i en förstärkare undersökas. Bruset från 
alla efterföljande steg kommer att reduceras 
med forstärkningen hos ingångssteget, vilken 
vanligtvis är hög. Man kan därför anta att allt 
brus på utgången, som inte härstammar från 
ingången till förstärkaren, kan refereras till in
gången (RTI-brus) och är genererat i ingångs
transistorn. 

TRANSISTORER BRUSAR 

Varje transistor kan beskrivas som en ideal 
transistor med en spänningsbruskälla i serie 
med ingången och en strömkälla parallellt med 
ingången. I den enklaste brusmodellen aven 
bipolär transistor i gemensam-emitter-kopp
Iing (fig 4 a) alstras spännings bruset som ter
miskt brus i emitterresistansen re och basresi
stansen r' b och är sålunda omvänt proportio
nellt mot kollektorströmmen i transistorn (vid 
strömmar mindre än 100 IlA). Strömbrusgene-

ratom kan härledas till hagelbrus av basström
men och är därfor en direkt funktion av kol
lektorströmmen och strömforstärkningen hos 
transistorn : 

en=0,127 A+~) B (9) 

i n= .J21 B • q . B - 566 ~ '10) 
där 
r' h = basresistansen hos transistorn i ohm 

r e = ernitterresistansen i ohm = 26 m V 
lc 

B = "Låd"-bandbredden hos mätsystemet 
i Hz 

J B = transistorns basström i A 
q =elektronladdningen=1,602·1O- 19 

Coulomb 
I denna fOrenklade modell är inte medtagna 

sådana bruskällor som hagelbrus från kollek
torbasläckströmmen och l/f-brus. Läckström
men kan normalt försummas i moderna kisel
planartransistorer. Om man har en arbets
spänning kollektor - bas som är mindre än 
2-3 V kan bruset fOrsummas även vid höga 
arbetstemperaturer (dock till priset aven ökad 
kollektor - bas-kapacitans). ll.f-br~set finns 
inte med i modellen då det ännu inte finns nå
gon helt användbar modell. Både spännings
och ström bruset uppvisar l/f-karakteristik vid 

Brus nV/1{Hz 

Bruskarakteristiken hos en transistor BC 
109, framtagen ur brustalsspecifikationen, är 
också inlagd i diagrammet för jämförelse med 
modellen. Under antagandet att r~ = 500 Q 
och att H FE hos transistorn är 100 vid J c = 100 
I-IA överensstämmer teorin ganska bra med 
verkliga transistorer. 

Brustalet hos en forstärkare framgår också 
av diagrammet. Det här härlett ur följande 
ekvation: 

Brustalet (dB) = 20· 10 log tot~lt_brus (Il) 
termIskt brus 

Man kan nu lätt konstatera att det lägsta to
talbruset inte alltid kommer från den transistor 
som har det lägsta brustalet. Brustalet 1 dB 
och källresistansen 1 MQ betyder en total brus
spänning på )43 nV effektivvärde, medan brus
talet 20 dB och källresistansen I kQ bara bety
der 40 n V effektivvärde brusspänning. Detta är 
mycket viktigt att komma ihåg när man jämfor 
fålteffekttransistorer med bipolära transistorer. 

För brusmodellen aven fålteffekttransistor, 
sefig 4 b, är bruskällorna mycket lika dem som 
använts for den bipolära transistorns brusmo
del!: 

eN =0,127 )32 . B (12) 
gm 

Emitterresistans 

Fig 5. Det totala bruset från en transistor som funktion av kollektorström, basström och 
källresistans. Diagrammet gäller bara inom frekvensområdet ca 100 Hz -1 00 kHz eftersom 
det inte innehåller 1 If-brus eller högfrekvenseffekter. Bruskarakteristiken för en transistor • 
Be 109, framtagen ur brustalsspecifikationen, är inlagd som jämförelse. 

----~~------------------------
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i N= 566 Jj~·13 
där 
g m brantheten hos transistorn vid aktuell 

ström i A(V 

(13) 

l g är styre-Iäckströmmen hos transistorn i A 
B är "Låd"-bandbredden i Hz 

Spänningsbruset hos en faltetTekttransistor 
är i allmänhet högre än hos en bipolär transis
tor, då konstruktören tvingas att använda fält
etTekttransistorn med en kollektorström som 
är 1/2 - 1/3 av max l DSS på grund av den stora 
spridningen. För de flesta fältetTekttransistorer 
ger detta en branthet mellan 10 I1A(V och 1 
mA(V och därmed brus ekvivalent med från 1 
!dl till 100 kil. Brantheten hos en FET kan 
räknas fram grovt ur ekvationen 

gm =Jp J ID' l DSS (14) 

där 
u p = strypspänning i V 
l D = emitterström i A 

.1 DSS = emitterström i A med st yre-kollektor
spänning =0. 

elektronik 
översikten 
Aktuella 
instrument 
för lågnivåmätning 
Keithley Instruments 
Keithley Instruments, Ohio, USA, tillverkar en 
lång rad instrument för mätning av låga 
spännings- och strömnivåer. 

Modell 640 är en elektrometer med vibre
rande kondensator med möjligheter att mäta 
ström, spänning och laddning samt att fungera 
som mätfOrstärkare. I strömmätningsfuktio
nen har modell 64022 mätområden från 10- 15 

A fsu till 3 x 10- 5 A. Noggrannheten på de 
lägsta områdena är ± 4 % av fsu. Under 10- 9 

A kan man emellertid med hjälp av yttre spän
ningskälla och inbyggda kalibreringskretsar 
kalibrera till ± 2 % noggrannhet. Bruset är 
lägre än 2 x 10- 17 A. 

Spänningsmätområdena är tretton till anta
let och sträcker sig från 30 11 V till 30 V (fsu). 
Laddning kan mätas i tio områden från 2 x 
10- 14 C till 6 x 10 - 10 C (fsu). Priset är 14140 
kronor. 

Modell 602 är en allsidig batteridriven elek
trometer (nätdriven variant modell 61OC) för 
mätning av spänning (0,001 V fsu till 10 V i nio 
områden), ström (10 - 14 A fsu till 0,3 A i tjugo
åtta områden, noggrannheten på de lägsta 
ström mät områd ena är ± 4 % och bruset lägre 
än 3x 10- 15 A), laddning (10- 13 C till 10- 6 i 
femton områden) samt resistans (100 il till 
1013 il i tjugotre områden). Dessutom finns in
byggd förstärkare med varierbar förstärkning. 
Priset är för den batteridrivna modellen 4400 
kronor och för den nätdrivna modell 610C 
4000 kronor. 

En prisbilligare (3130 kronor) bärbar el ek
trometer ur Keithleys program är modeIl600B. 
Den har samma grundfunktioner som 602 
resp 61OCoch strömmätområdena - somärde 
enda som sträcker sig ned mot lägre nivåer -
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Styrets läckström är vanligtvis mindre än 1 
nA, t o m vid högre temperaturer, och bidrar 
därför mycket litet till bruset såvida man 
inte har att göra med mycket höga källresistan
ser. 

För att man skall kunna mäta signaler på 
låg nivå, måste det av mätförstärkaren genere
rade bruset vara mindre än den önskade upp
lösningen. De flesta brusproblem kan hänföras 
till termiskt brus och inte till hagel brus, och 
kan därför bemästras genom att man antingen 
reducerar temperaturen, bandbredden eller 
Boltzmanns konstant. Eftersom Boltzmanns 
konstant inte låter sig påverkas och en tempe
ratursän~ning om 270°C endast ger en dekads 
minskning i brus, är det naturligt att de största 
ansträngningarna måste koncentreras till en 
reduktion av band bredden. Som tidigare kon
staterats är emellertid en vanlig bandbredds
reduktion verkningslös vid frekvenser under ca 
100 Hz på grund av II.f-brus. Man får här söka 
lösa problemet med hjälp aven chopper. 

CHOPPERFÖRSTÄRKARE 

En chopperförstärkare består väsentligen aven 
modulator, en smalbandsförstärkare och en 
synkrondemodulator. Modulatorn jämför in
gångssignalen med en referens- eller motkopp
lingssignaI och avger en amplitudmodulerad 
signal som har chopperns bestämda frekvens. 
Smalbandsförstärkaren förstärker denna sig
nal och demodulatom omvandlar åter signa
len från växel- till likspänning. 

Bandbredden hos en chopperförstärkare be
stäms i huvudsak av det filter som i demodula
torn filtrerar den likriktade signalen. Band
bredden är emellertid nu centrerard runt chop
per frekvensen och inte runt noll. En direkt
kopplad förstärkare med l Hz bandbredd för
stärker allt brus mellan O och l Hz lika mycket 
som ingångssignalen. En chopperförstärkare 
med 1 kHz chopperfrekvens och l Hz band
bredd förstärker ingångssignaler mellan O och 
1 Hl, men bruset från ingångstransistorn för-

• Den som har behov av att mäta spänningar och strömmar nere i trakten 
av 1 nV resp 1 pA, kan beroende av sina krav på noggrannhet, upplösning, 
stabilitet och mångsidighet få instrument till priser allt mellan 2-3000 
kronor och 50000 kronor . 
• Elektronik ger en aktuell marknadsinventering. 

-Fig 1. Keithleys prisbilliga pikoamperemeter 
410A med tjugo mätområden från 3 x 10 - 13 

A till 10- 3 A. Pris: 3540 kronor. 

går från 10 - 13 A fsu till 0,3 A i t j ugosex områ
den. Noggrannheten på de lägsta strömmätom
rådena är ± 5 % och bruset är lägre än 10- 14 

A. 
Keithley-modellerna 416 och 417 är 'två 

mycket snabba och känsliga pikoamperemet
rar vars 18 mätområden sträcker sig från 10- 13 

A fsu till 3 x 10- 5 A. Noggrannheten är på de 
lägsta mätområdena ± 3 %. Modell 417 skiljer 
sig från 416 genom att den är försedd med kali
brerad strömundertryckning. Priset är för mo
dell 4164920 kronor. 

Dessa båda senare modeller har sina an
vändningsområden när det gäller att mäta sig
naler från fotomultiplikatorer, snabba mass
spektrometrar, jon kammare, flamjonisations
detektorer och dito för betastrålning. Instru
menten är även användbara för mätning av 
strömtransienter, brusstudier, gaskromatogra
fi samt vakuum- och plasma fysiska studier. 

Modell 410A,fl{l l , är en prisbillig pikoam
peremeter med tjugo mätområden från 3 x 
10 - 13 A till 10- 3 A. Noggrannheten är ± 3 % 
och priset 3 540 kronor. 

När det gäller rena nanovoltmetrar har 
Keithley helt nyligen presenterat en 41/2-sitTrig 
digital nanovoltmeter med automatisk om rå
deskoppling, isolerade in- och utgångar och 
med möjlighet att få isolerad BCD-utgång. 
Känsligheten är lOn V/sitTra och noggrannhe
ten är ± 0,03 %. Bruset uppgår på det mest 
känsliga området till omkring 6 n V (efl). Priset 

för denna Keithley-modell 180 är 11200 kro
nor. 

10040 kronor får man betala för den analo
ga nanovoltmetern modell 148 med lägsta 
mätområde 10 nV fsu. Inalles sträcker sig 18 
överlappande mät områden upp till 100 mY. 
Noggrannheten är ± 2 % och bruset understi
ger 0,2 n V. Stabiliteten över 24 timmar ligger 
inom 10 nY. 

Nöjer man sig med 100 nV som fullt utslag 
på lägsta området finns Keithley modell 149 
till ett pris av 6790 kronor. Noggrannheten är 
± 3 % och bruset understiger 0,6 nY. 

Ett relativt nytt instrument från Keithley är 
den digitala pikoamperemetern modell 440 
som med nio mätområden sträcker sig från 
100 pA fsu till 10 mA. Instrumentet har tre 
"fulla" sitTror plus en extra "etta" och nog
grannheten på de lägsta mätområdena är 
± 5 % av avläst värde ± 1 sitTra. Priset är 
7480 kronor. 

Nya modell 445 är en digital pikoampere
meter med automatisk mätområdesomkopp
lare. Området sträcker sig med en upplösning 
av 10- 12 A från 10- 9 A fsu till 10- 2 A. På de 
lägsta områdena är noggrannheten ± 0,5 % 
± 1 sitTra. Priset ä[ 10800 kronor. 

Keithley som tidigare representerats av 01-
tronix AB i Vällingby, företräds nu sedan 1 
augusti av Scandia Metric AB, Solna, 08-
820410. 

Tekelec-Airtronic 
Franska Tekelec-Airtronic har en serie instru
ment för lågnivåmätningar. 

TE921 är ett instrument för användning an
tingen som mikrovoltmeter/förstärkare/noll
detektor eller som pikoamperemeter. Känslig
heten för instrumentet som har mittnolla är l 
I1V fsu resp 100 pA. Noggrannheten är ± 3 % 
fsu och bruset uppgår till 7 x 10 - 13 A. Pris: 
2475 kronor. 



stärks bara mellan frekvenserna 999 Hz och 
l ool Hz. Därmed kan man försumma l lf-bru
set, och en bandbreddsminskning kommer 
å terigen att ge 10 dB brusreduktion/dekad . 

Den i och för sig önskvärda reduktionen av 
band bredden måste emellertid begränsas på 
grund av nödvändigheten att få fram ett mät
resultat inom rimlig tid. För att slippa arbeta 
med ytterst små band bredder som skulle re
sultera av försök att mäta spänningar lägre än 
100 n V, kan man koppla en transformator di
rekt efter choppern. Transformatorn är en pas
siv komponent som genererar mycket litet 
brus själv och vars utspänning kan göras till
räckligt hög för att transistorbruset skall bli 
försumbart. Då man emellertid vill undvika 
låga impedansnivåer på primärsidan, måste in
gången till transistorn göras mycket högimpe
div: En idealisk applikation för fåIteffekttran
sistorns låga brustal vid hög kä llresistans. An
vändning av transformator medför naturligtvis 
nackd(!len att mätförstärkarens känslighet för 
magnetiska störfålt ökar. Den naturliga filtre
ringen i den modulerade förstärkaren gör dock 

Fig 2. Tekelec-Airtronics digitala multi meter 
med mätkapacitet bl a inom 0,1 nA-2 A. 
Pris: 4625 kronor. 

Typ TE923, fig 2, är ett digitalt instrument 
(max 1999) med mätkapaciteten O,lIlV -1100 
V, 0,1 nA-2 A samt 0,1 0-2000 MO. Priset 
är 4 625 kronor. 

Pikoamperemetern TE941 (3775 kronor) har 
16 områden från ± 10 - 13 A fsu till ± 10 - 6 A. 
Noggrannheten är 2 % på de lägsta ol1l!"ådena. 
Batteridriven. 

Tekelec-Airtronic representeras numera av 
Systemteknik AB på Lidingö, 08 - 767 05 00. 

Takeda Riken 
Japanska Takeda Riken erbjuder dels digitala 
voltmetrar, dels elektrometrar av skilda slag. 

TR-6567 är en integrerande digital voltmeter 
med automatisk mätområdesomkopplare och 
en noggrannhet av 0,0003 % ± l siffra. Upp
lösningen är l ppm, känsligheten 10 n V medan 
indikeringen maximalt kan uppgå till l 290000. 

Upplösningen 10 nV per siffra har även 
TR-6515, även det ett integrerande digitalt in
strument. Indikeringen sker med fem siffror. 
Ett antal insticksenheter finns tillgängliga var
för TR-6515 kan karakteriseras som ett all
mänt användbart instrument. 

När det gäller elektrometrar finns TR-84M, 
fig 3, med vibrerande tunga för 7760 kronor. 

Fig 3. TR-84M från Takeda-Riken är en 
elektrometer med vibrerande tunga. Bästa 
känsligheten är 20 IlV, 10- 17 A. samt 10- 15 

C. Pris: 7760 kronor. 

magnetisk skärmning onödig i de allra flesta 
fall. 

Filterverkan hos chopperförstärkaren grun
dar sig på att chopper (modulator) och demo
dulator arbetar synkront, vilket gör att varje 
signal som inte är en jämn multipel av chop
perfrekvensen dämpas. En förstärkare med 
exempelvis 1kHz chopperfrekvens och l Hz 
band bredd förstärker bara signaler från lik
spänning till l Hl, 999 Hz till l ool Hl, I 999 
Hz till 2 ool Hz o s v. Detta förhållande antyder 
att chopperfrekvensen inte bör ha några hel
talsmultiplar 'som ligger inom ± l Hz från 
heltalsmultiplar av 50 Hl, om man eftersträvar 
maximal undertryckning av störsignaler med 
nätfrekvens. 

När inverkan av l /f-bruset avlägsnats i och 
med användningen av chopperförstärkare be
stäms undre gränsen får spänningsmätningar 
av choppern själv. Av de tre olika chopperty
per som fn används i instrument för lågnivå
mätningar är den mekaniska choppern bäst 
för nivåer av mellan 1 nV och 100 nV. 

En mekanisk choppers hÖgsta arbetsfre-

Bästa känsligheten är 20 Il V, 10 - 17 A samt 
10- 15 C. Ingångsimpedansen är större än 1015 

O och bruset lägre än 10 IlV (effektiv värde). 
Noggrannheten i läge strömmätning är ± 5,3 
% fsu ± meternoggrannheten. 

Elektrometern TR-865l har bästa känslig
heten 20 IlV, 10- 14 C, 10- 15 A och 1014 O. 
Noggrannheten på de lägsta strömrnätornrå
dena är ± 2 % ± meternoggrannheten. Priset 
är 4760 kronor. 

TR-8641 är en elektronisk pikoamperemeter 
med 21 områden från 10- 12 A till 10- 2 A fsu. 
Bästa känsligheten är 5 x 10- 14 A och nog
grannheten är bättre än ± 2 % fsu ±meter
noggrannheten. Instrumentet är helt uppbyggt 
med halvledare, inget elektrometerrör finns 
och uppvärrnningstiden är kort. Priset är 3030 
kronor. 

Takeda Riken-representant i Sverige är So
nab, Solna, 08 - 282620. 

Rohde & Schwarz 
R & S mikrovoltmeter UIG för likspännings
och -strömmätningar har mätmöjligheter mel
lan 200 n V - 320 V (30 k V) resp l pA - 320 mA. 
Instrumentet (klass 0,5) har mittnolla och för
stärkarutgång - 50 ... + 100 dB. Priset ligger 
omkring 3 300 kronor. 

Svensk representant är Erik Ferner AB, 
Bromma, 08 - 80 25 40. 

Polyamp 
Polyamp i Jakobsberg (0758 - 367 70) erbjuder 
marknaden en egentillverkad elektrometer typ 
PA28l. Elektrometern som hin tresiffrig digi
tal indikator (plus "överområdesdata") har 
inalles fyra mätområden : 20,00 pA, 200,0 pA, 
2,000 pA samt 20,00 nA fsu. Kalibreringsfåltet 
uppgår till ± 1 % inkl korrektioner Gonkam
martemperatur, tryck samt volym och isotop
faktor). 

Instrumentet är närmast avsett för mätning 
av isotoper i jonkamrnare och är kalibrerat i 
mCi. Upplösningen på känsligaste området är 
0,Ql pA. 

Philips 
Philips digitala multimeter PM 2421 är ett in
strument med automatisk mätområdesom
koppling och möjlighet att mäta Iik- och växel-

kvens ligger emellertid omkring l kHz. Hos d( 
återstående två choppertyperna, nämligen d( 
som utnyttjar fotornotstånd resp fålteffekt· 
transistorer, har man ännu svårigheter mec 
termisk kontakt mellan det aktiva materialei 
och den övriga kretsen. FälteffektchopperI1 
kan användas med chopperfrekvens ända UPI= 
i megahertzområdet, men medför en offset· 
ström som härrör från kapacitiv koppling a\ 
styrets drivspänning till ingången. Denna 
ström ökar med frekvensen och kräver kom· 
plicerade åtgärder för kompensation. 

Fotochoppern å andra sidan har en högsta 
frekvens av ungefår l kHz. Den introducerar 
dock ingen offsetström och har praktiskt tagel 
obegränsad livslängd om den drivs av glim· 
lampor. På grund av den mekaniska chopperns 
begränsade livslängd och offsetströmrnen hos 
fålteffektchoppem är därför fotochoppern för
delaktig vid mätningar i spänningsområdet 
100 nV och med hög källresistans. Vid mät
ningar med låg kiillresistans är dock fålteffekt
choppern vanligen den mest ekonomiska lös· 
ningen av de tre. C 

elektronik 
översikten 

strömmar från 10 pA upp till 1,4 A. När det 
gäller lik- och växelspänningar sträcker sig 
mätkapaciteten från 10 Il V till l kV och när 
det gäller resistanser från 0,01 O till 1400 MO. 
PM2421 är alltså inget speciellt lågnivåinstru
ment utan är universellt användbart. Priset 
exkl moms är 4490 kronor. 

PM 2436 är en analog Is-meter vars lägsta 
mätområden håller 10 IlV resp 10 pA fsu. In
strumentet erbjuder även möjligheten att mäta 
resistans upp mot 5 TO. Priset är 3 loo kronor 
+ moms. 

Närmare data om dessa båda instrument 
kan man ra hos Philips Industrielektronik, 
Stockholm, 08 - 63 50 oo. 

Radiometer 
Radiometer har nyligen presenterat en ny 
megohmmeter typ IM6,fig 4, som mäter resis
tanser mellan l MO och 109 MO efter en loga
ritmisk skala i nio områden. Strömmar kan 
mätas i åtta Olnråden mellan l pA och l mA. 
Skrivarutgång finns på bakpanelen , Priset är 
4450 kronor. 

Svensk representant är Johan Lagercrantz 
KB, Solna, 08 - 83 07 90. 

-_ ... -
~ 
• 

Fig 4. Radiometers nya megohm-jpikoam
peremeter IM6. Strömmar kan mätas i åtta 
områden mellan 1 pA och 1 mA. Pris 4450 
kronor. 

Medistor 
Medistor Instrument Company, Washington 
tillverkar modell A-62 (fig 5) en nanovoltme
ter/nolldetektor som i nio mätområden rår på 
spänningar mellan 10 nV och 10 mV. Instru-
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mentet som kan fås antingen batteridrivet eller 
drivet från nätet har flytande skyddad ingångs
sektion. På ingången finns även 80 dB växel
spänningsundertryckning. Noggrannheten är 
± 2 % av fsu eller 30 nY. Priset uppgår till 
5080 kronor + moms. Svensk representant är 
Scandia Metric AB, Solna, 08 - 82 04 10. 

Fig 5. Medistor A-62 är en kombinerad nano
voltmeter /nolldetektor med nio mätområden 
för spänningar mellan 10 nV och 10 mV. 
Priset är 5080 kronor+moms. 

Hewlett- Packard 
Hewlett-Packard tillverkar en mikrovolt-am
peremeter modell 425A, fig 6, som mäter lik
spänningar från 1 IlV till 1 V i elva områden 
samt likström från 10 pA (fsu) till 3 mA i 18 
områden. Noggrannheten är ± 3 % av full 
skala. Ingångsimpedansen på de lägsta ström
mätområdena 10 pA, 30 pA och 100 pA är l 
MU. Instrumentet innehåller förstärkare med 
105 ggr förstärkning och likspänningsband
bredden på lägsta områdena 0-0,1 Hz. 

Tänkbara användningsområden för mo
dell 425A är inom medicinen och biologin där 
man med instrume!1tets hjälp kan studera nerv
och cellpotentialer samt inom fysiken och ke
min där man kan göra mätningar på jonkam
mare, termoelement, kemisk-elektriska reak
tioner, mm. 

Instrumentet säljs av Hewlett-Packard Sve
rige AB, Bromma, 08 - 98 1250, till ett pris av 
3510 kronor. 

För 2850 kronor kan man få HPs nollvolt
meter modell 419A som har 18 spänningsom
råden från ± 3 IlV (fsu) till ± looo V och sju 
strömområden från ± 30 pA till ± 30 nA. 
Känsligheten är 0,1 Il V eller 1 pA på denna 
batteridrivna modell som har noggrannheten 
± (2 % av området +0,1 1lY) resp ± (3 % av 
området '+ 1 pA). 

Fig 6. Hewlett-Packards mikrovolt-ampere
meter modell 425 A mäter likspänningar från 
1 IlV till 1 V i elva områden samt likström från 
10 pA (fsu) till 3 mA i 18 områden. Pris: 
3510 kronor 
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Guido Gay 
Ing Guido Gay i Milano tillverkar en elektro
trometer modell MMP för mätning av milli
volt, megohm samt pikoampere. Ingångsresi
stansen är 1013 U medan läckströmmen på in
gången uppges vara mindre än 0,1 pA. Instru
mentet som har en 1 mA, 2 kU skrivarutgång 
har förutom områdena 50 till 5000 m V, 5 till 
500 V och 0,1 MU till 105 MU, även ett antal 
områden från 50 pA till 50 IlA. Noggrannheten 
är för instrumentet ± 1 % fsu utom för de två 
lägsta pA-områdena där noggrannheten är 
± 5 % av avläst värde. 

Priset är- 1 980 kronor. 
130 kronor lägre pris har megohmmetern 

och pikoamperemetern MP som har sju Iik
strömsområden från 50 pA (fsu) till 50 ilA. 
Noggrannheten är ± 1,5 % av skalans längd. 
MP kan användas för snabba mätningar av 
såväl resistans som läckström i kondensatorer, 
mätning av läckströmmar i transistorer, fålt
effekttransistorer och dioder samt mätning av 
ingångsströmmen i högimpedansförstärkare 
utan spänningsfall. 

Robert E O Olsson AB, Motala, 0141-
12229 säljer dessa instrument. 

General Radio 
General Radio typ 1807 är en kombinerad 
mikrovoltmeter j nanoamperemeter för lik
ström. Spänning med valfri polaritet kan mätas 
inom ni9 områden täckande 15 Il V-l 500 V 
(fsu) och med en bästa upplösning av 50 nV på 
de känsligaste områdena. Strömrnätning kan 
ske inom nio områden från 15 pA till 1,5 mA 
fsu. Priset är 4825 kronor hos Johan Lager
crantz KB, Solna, 08 - 83 07 90. 

Tinsley 
H Tinsley & Co Ltd, England, tillverkar en 
nanovoltkompensator modell Stabaumatic 
med fyra mätområden från 0-2,111 110 V i 
steg om 11lV till 0-2,111110 mV i steg om 1· 
nY. Noggrannheten (den kalibrerade) sträcker 
sig från ± (0,001 % av avläst värde + 0,5 Il V) 
till ± (O,ool % av avläst värde ± IO nY). En 
intressant del i denna utrustning är det auto
matiska strömkontrolldon som ger en på 
några ppm när konstant spänning över de va
rierbara konduktanserna i kompensatorn. Pri
set för Stabaumatic 5545 inkl strömkontroll
don 5750 är 11 350 kronor. Till nanovoltkom
pensatorn kan man även erhålla olika typer av 
termospänningskompensatorer och nollpunkt
indikatorer. 

Tinsley har även ett mätsystem, R 100, som 
grundar sig på Stabaumatic-potentiometern 
och där man kan mäta i steg om 1 n V inom 
0-2,111110 V. Priset ligger omkring 37000 
kronor. 

Ingeniörsfirma Carl-Eric Larsson AB, Li
dingö, 08 - 7652750, representerar Tinsley. 

Julie Research 
DVP-108J, fl{} 7, är en dubbel potentiometer
utrustning försedd med en dubbel Kelvin
Varley-delare och försedd med fem mätområ
den från 0- ± 12 V till 0- ± O,oo12 V. På de 
två lägsta mät områdena är den inställbara 
upplösningen 0,1 resp 0,01 nY. På mätområdet 
med upplösningen 0,1 nV är systernnoggrann
heten 1 ppm av avläst värde + 0,005 IlV och 
på området med upplösningen 0,01 nV är sys
temnoggrannheten 2 ppm av avläst värde + 
0,001 IlV. 

Julie Research Laboratories Inc, New York, 
representeras av Amerikanska Teleptodukter 

AB, Skärholmen, 08 - 710 99 50. Priset för 
denna dubbla precisionspotentiometer är 
50000 • • -

II 
'~ 

\ 

Fig 7. DubbelpotentiometernDVP-108J 
från Julie Research är försedd med dubbel 
Kelvin-Varley-delare. Bästa upplösningen är 
0,01 nV och priset ligger omkring 50000 
kronor. 

Guildline 
Guildline säljer en sexsiffrig nY-potentiometer 
modell 9176G, fig 8, som är en kompensator 
speciellt tillrättalagd för mätning av mycket 
låga likspänningar (tre områden till ett maxi
mum av 0,121111 Y) med hög precision. Den 
bästa upplösningen potentiometern kan erbju
da är 0,001 IlV och den återstående termiska 
emk:n är mindre än 2 n V. Linjäriteten är 
::: (0,002 % av avläst värde + 0,005 1lY) på 
grundområdet. 

Priset är 20000 kronor exkl moms. Guild
line säljs av Ingenjörsfirman Gunnar Petter~ 
son, Farsta, 08 - 93 02 80. 

Guildline tillverkar även en likströmkompa
rator-potentiometer användbar för mätning av 
kontakt resistans, ledningsresistans, termisk 
emk, mm. Potentiometern har modellbeteck
ningen 9930 och erbjuder mätupplösningen 1 
n V samt linjäriteten 2 x 10- 8 fsu . 

En variant av 9930 är modellen 9932 som i 
tre mätområden mäter spänningarna inom 
± 2,1111110 V, ± O,2111111O V samt 
± O,021111110 V. Upplösningen per steg är 
0,1, 0,01 resp 0,001 IlV. 

Fig 8. Guildlines sexsiffriga nanovoltpoten
tiometer ·har en upplösning av 1 nV. Priset 
ligger omkring 20000 kronor. 

Brookdeal 
I engelska Brookdeals 4oo-serie av instrument
förstärkare finns förförstärkaren modell 431 
för nY-mätningar. Spänningsförstärkningen är 
fixerad till 60 dB och ingången kännetecknas 
av impedansen 15 kn parallellt med 25 pF 
eller 6 kU parallellt med 68 pF i den normala 
respektive extra låga Rs-moden. Summan av 
växelspännings- och likspänningskomponen
tema bör inte överstiga ± 5oo mY. Nominella 
utsignalen är 1 V topp-topp. Brustalet är 
maximalt 2 dB och frekvensområdet är 1 Hz-
100 kHz. Olinjäriteten är maximalt 0,1 %. 
Priset för denna förförstärkare för nV-mät
ningar är 2400 kronor och den säljs av Tel 
Inter AB, Farsta, 08 - 64 1800. (BG W) 



Nya möjligheter 
för transversella filter 
med analoga skiftregister 

Transversella filter med analoga 
skiftregister förefaller att kunna 
användas vid signaldesign i sam
band med datatransmission. 

Elektronik presenterar här filt
rens uppbyggnad samt redogör för 
undersökningar som pågår vid 
KTHs institution för teletransmis
sionsteori. 

UDK 621.37/.39.029.6:378.962(487.1) 
O O Vid KTHs institution för teletransmis
sionsteori pågår en rad forskningsprojekt, till 
vilka den högre undervisningen i regel är an
knuten. Verksamheten levandegörs nämligen 
genom att många av de blivande civil ingen-

jörerna får göra sina examensarbeten i anslut
ning till projekten. De mest betydande av 
dessa skall här och i följande nummer presen
teras i korthet. Projekten avser 
• fasutjämnare för datatransmission 
• utvärdering av EEG-information 
• aktiva Re-nät 
• icke-linjära systems inverkan på stokastiska 

signaler. 
I den här artikeln skall endast projektet 

rörande fasutjämnare behandlas. Anledningen 
är att man i anslutning till detta undersöker 
de s k transversella filtren och eftersom dessa 
är ganska 'okända utanför en liten krets av 
specialister har redaktionen valt att koppla 
ihop en presentation av filtren med redovis
ningen av de arbeten som inom institutionen 
pågår för just dessa filter. 

De övriga projekten kommer att presen
teras i nästa nummer av Elektronik. 

PRINCIPEN FÖR FASFELSUTJÄMNING 
MED ANALOGT SKIFTREGISTER 
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BEHÄNDIGA FASUTJÄMNARE 
MED ANALOGA SKIFTREGISTER 
Institutionens intresse för fasutjämnare måste 
ses mot bakgrunden av samhällets tilltagande 
krav på snabb och tillförlitlig datatransmis
sion. Genom att kravet på överföringshastig
het stiger klarar man sig inte längre med de 
konventionella transmissionskanalerna. Den 
övre gränsen för en normal telefonledning, ca 
2 400 bit/s, är för låg för att kommande behov 
~kall kunna täckas. Man tvingas därför att 
välja mellan två alternativ för utbyggnaden. 
Antingen förser man det befintliga telefon
nätet med lämpliga tillsatsutrustningar, såsom 
fasutjämnare, eller också bygger man ett se
parat nät för datatransmission. Frågan är 
för Sveriges vidkommande ännu inte löst 
men Televerket utreder f n framtida kom
munikationsbehov och studerar olika tek
niska lösningar. 

Om man försöker använda en ledning för 
att överföra data med en hastighet som när
mar sig ledningens övre gräns uppstår tydlig 
interferens mellan nära varandra liggande 
si~alelement. Denna interferens resulterar i 
att elementen distorderas under sin vandring 
längs ledningen, se fig l. Orsakerna till denna 
distorsion är dels ledningens dämpning, dels 
dess faskarakteristik. 

Dämpningsdistorsionen utgör inte något 
allvarligt problem eftersom ledningsnätet in
nehåller förstärkare, som kompenserar dämp
ningens frekvensberoende. Däremot är fas
distorsionen ett större problem efter örat inte 
är känsligt för denna typ av distorsion. Tele
fonledningarna är därför inte faskompen
serade. 

Vid datatransmission måste man emellertid 
ta hänsyn till fasdistorsionen och förse nätets 
ledningar med t ex fasutjämnare. De typer 
av ut jämnare som man hitintills har kunnat 
tillverka har dock inte varit billiga. Nu tror 
man sig emellertid kunna tillverka sådana 
till ett överkomligt pris genom att använda 
s k transversella filter. Sådana filter kan fås 
att arbeta automatiskt, dvs de kan anpassa 
sina egenskaper till dem hos den ledning som 
de för tillfället ansluts till. Dessa s k adaptiva 
filter förefaller att ha egenskaper som är syn
nerligen värdefulla i samband med telefonnät. 
Växlarna söker nämligen upp lediga ledningar 
och dessas transmissionsegenskaper kan vara 
kanska olika. 

Det finns inte någon nämnvärd erfarenhet 
av adaptiva ut jämnare i Sverige. I USA har III 
man däremot ägnat sig betydligt mer åt den , 
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Fig 1. Exempel på signaldistorsion . 
a) visar kurvformen hos ett tänkt 
signalelement som tillförs en led
ning . b) visar kurvformen hos ele
mentet när det matas ut från led
ningen. 

~ t 

För dröjning 
Fig 2. Idem bakom korslänken, a) kan förverkligas med hjälp av 
ett överbryggat T-nät, b) . 

här tekniken. Anledningen är de särskilda 
förhållanden beträffande telenätet som råder 
där. 

NAGRA METODER 
FÖR FASUTJÄMNING 
Principen för fasutjämning går ut på att man 
förser en ledning med ett filter med sådan 
karakteristik att summakurvan för ledningens 
och filtrets grupplöptidskurvor får önskat 
läge och utseende. Den s k korslänken utgör 
ett enkelt exempel på ett sådant filter, sefig 2. 
Om det dimensioneras riktigt kan det an
vändas för fasutjämning utan att amplitud
karakteristiken hos signalen påverkas. Filtret 
är enkelt och billigt men kan inte fås att auto
matiskt ändra faskarakteristik. 

En annan metod för att utjämna distorsion 
p g a en kanals faskarakteristik går ut på att 
man på sändarsidan utformar signalen så att 
den får den önskade formen efter transmis
sionen. I de fall överföringen avser binära 
signaler kan man använda ett skiftregister, 

Skiftpulser -

In 

sefig 3, och i de fall det är frågan om en analog 
signal ett transversellt filter, fig 4. [1-4]1 

Det finns dock en betydande nackdel med 
att göra fasutjämningen vid sändaren : man 
känner ju inte signalkvaliteten vid mottaga
ren. Det är därför i de flesta fall bättre att 
göra fasutjämningen vid mottagaren. Man 
använder då lämpligen en ut jämnare som auto
matiskt ställer in sig för minimal distorsion, 
dvs ett adaptivt filter. Detta optimerar sitt 
verkningssätt allt efter den för stunden in
kopplade ledningen och om man väljer ett 
analogt utförande kan signaler med många 
nivåer överföras. Problemet är dock att finna 
en ekonomiskt sett rimlig problemlösning. 
Med konventionell teknik blir sådana här 
filter mycket komplicerade och därigenom 
dyra. 

Det analoga skiftregistret [S] förefaller att 
vara det funktionsblock med vars hjälp man 

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

Ut 

t 
Referenstapp 

Fig 3. Skiftregister för fasutjämning på sändarsidan. I a) visas filtrets uppbyggnad, i b) en 
inpuls till filtret och i c) ett exempel på hur man kan bygga upp en utsignal bestående 
av huvudsignal och ekon. Ekonas nivåer bestäms med hjälp av potentiometrarna i a) . 

62 ElEKTRONIK 9-1971 

skulle kunna tillverka enkla och billiga adap
tiva fasutjämnare för användning före data
mottagningsutrustningar, vilka får sina sig
naler via telefonledningar. Registret utgör 
hjärtat i det transversella filtret. 

Raka och återkopplade 
transversella filter 

Det transversella filtret, se fig 4, består aven 
fördröjningsledning, t ex av typ bucket 
brigade. Längs denna finns uttag, s k tappar, 
på tidsmässigt sett ekvidistanta avstånd. Sig-

Signaldesign i korthet 
Prmcipen för signaldesign kan ftamstiDai 
enkelt med bjillp av fig 3. Anta ett ex.ernpel 
med binära signaler. Sådana kan nlmli.gen 
syntetiseras med hjilp av ett sIåftregister. 

Varje steg i"skiftregistret ifig Ja består av en 
symmetrisk, bistabil vippa. Mellan vippans 
bAda utgAnpr ligger en potentiometer med 

bjlllp man .kan bestämma polaritet och 
lUnplitud hos utsignaten från vippan ifråga. 
Utsigna1en frAn registret utgör summan av 
utsignalema f~ vipporna. Registrets .verk
ninpsitt illustreras av fig 3b och e. I b visas 
kurvfonnen för en tänkt insignal och i e ut
signalens form. Nivåerna hos .,ositionerna 
1-1 svarar mot de inställda värdena hos 
potentiometrama PI-P1. Huvuc:lsignalen har 
position nr 4, vilket svarar mot att man låtit 
reptrets mittvippa. dvs nr 4, markera denna 
signal. De övriga positionerna i fig 3e utgör 
till polaritet och amplitud varierbara avbild
Dingar, s k ekon. av huvudsignalen. Genom 
att välja instillningarna av potentiometrama 
lä.mpligt kan på det bär sättet alltså en önskad, 
binär signal byggas upp frAn en puls. 

Exemplet i fig 3 avser en insignal med en 
nivå. Om man vill kunna tillföra en signal, 
$001 kan anta flera nivåer måste man använda 
flera register som arbetar paralleUt - ett för 
varje nivå. Komplexiteten hos utrustningen 
ökar snabbt med antalet nivåer och som regel 
bör man inte använda flera än fyra register. 
Dl antalet nivåer är fem eDer större bör man 
i stiIlet använda en analog fördröjniapled
.nia& eftersom denna hanterar ett obep'änsat 
inta! nivåer. . 



nalerna från tapparna tillförs var sin multi-
multiplikator, vilka möjliggör val av polaritet 
och amplitud. Utsignalerna från multi- In 

plikatorerna adderas i summator till en total 
utsignal, som utgör en vägd summa av de 
avtappade signalerna. Om insignalen är x{t) 
avger registret utsignalen 

Il 

uut=E, ai'x(t-ii:) 
i=l 

( I) 

Om man utser en av tapparna, lämpligen 
den mittersta, till referenstapp och om man 
gör alla nivåjusteringar med ledning av nivån 
för denna tapp får man en utsignal som består 
aven fördröjd version av insignalen plus ekon 
av denna, jfr föregående avsnitt rörande det 
konventionella skiftregistret. På liknande sätt 
som för detta kan man alltså skapa en ut
signal med önskad kurvform. 

Det transversella filtret i fig 4 är ett rakt 
filter. Detta kan efter behov förses med flera 
tappar och flera multiplikatorer. Förutom 
den raka versionen finns också en återkopp
lad. I fig 5 visas hur ett återkopplat, trans
versellt filter kan vara uppbyggt. De åter
kopplade filtren har behandlats av bl a Göran 
Salomonsson och Margareta Mählberg [6 
resp 7]. 

EXPERIMENT MED TIO TAPPAR 
Iden att i automatiska fasutjämnare pröva 
analoga skiftregister av typen Bucket brigade 
fick professor Zetterberg när han hösten 1969 
besökte Philips grundforskningslaboratorium, 
Nat Lab, i Eindhoven. Våren 1970 startade 
han en verksamhet kring iden och till projekt
ledare utsågs civilingenjör Lars-Erik Eriks
son. Han har byggt ett rakt transversellt filter 
med en Bucket brigade-Iedning, se fig 6. Led
ningen, som har tio tappar, är alltigenom be
styckad med. standardkomponenter. Transis
torerna är av typen 2N3704 och de back
spänningsupptagande dioderna av typen 
IN4148. Länkarnas kondensatorer består av 
parallellkopplade par, vart och ett med en 
kapacitans på ca 3 nF. Registrets utseende 
visas ifig 7. 

Civilingenjör Eriksson har inlett en rad 
mätningar på registret. Här skall i korthet 
ges några förhandsresultat från följande mät
ningar: 
• distorsion 
• brusspektrum 
• temperaturberoende 
• efterledning. 

Distorsionsmätningen redovisar hur eri 
sinusformad in signal deformeras beroende 
på insignalens toppvärde. Frekvensen hos 
denna är 100 Hz och samplingfrekvensen 
8 kHz. Utsignalen filtreras i ett lågpåssfilter 
med gränsfrekvensen 3,4 kHz och flanklut
ningen 48 dB per oktav ovanför denna frek
vens. Resultatet visas i fig 8 där både in- 'och 
utsignalernas distorsionskurvor finns inlagda. 
Observera hur registrets distorsionsbidrag är 
litet inom det nedre spänningsområdet och 
hur det sedan skjuter i höjden. 

Mätningarna på registrets brusspektrum 

Fig 4. Det raka transverse((a filtrets upp
byggnad och verkningssätt. 

In 0------

Fig 5. Återkopplat transverse((t filter. a, - a 3 

och b, - b~ betecknar multiplikatorer, r för
dröjningslånkar. 

-4V 

n n +sv 
..J U L-lOV 

----<> Ut 

j· 7 

LOi · X(t-i . ~) 
j .. l 

Ut 

Ut 

Fig 6. Analogt skiftregister byggt vid KTHs institution för teletransmissionsteori. Dioden 
längst ti(( höger utgörs i verkligheten av två, en som motsvarar en basjemitter-diod och 
en som tar upp större delen av backspänningsfa((et. 

visar att brusspänningens effektivVärde är 
mindre än 0,1 mV inoIi'i' frekvensområdet 
2-3400 Hz. Brusspänningen beror vidare 
inte av registrets arbetstemperatur förutsatt 
att denna är lägre än 40 il 50 °C. 

Resultatet från mätningarna beträffande 
det analoga skiftregistrets temperaturberoen
de visas i fig 9. I a visas utspänningens topp 
till topp-värde vid olika temperaturer och 
uttagspunkter längs kedjan av dubbellänkar 
(signalen kan ju endast tas ut efter varannan 
länk). I b visas signalens likspänningskompo-

sant vid olika temperaturer och uttagspunk- . 
ter. Mätningarna visar "lltt utsignalens växel
och likspänningskomposanter ligger på en 
nära konstant nivå vid temperaturer upp till 
ca 50 °C. Ovanför denna börjar likspännings
nivån att skena i väg. 

Mätningen av efterledningsegenskaperna 
syftar till att undersöka hur en puls som pas
serar raden av länkar i registret påverkas av 
den närmast föregående pulsen. Denna på
verkan är en följd av att kedjan av länkar inte 
kan ges ideala egenskaper. Resultatet av mät-
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ningen visas i fig 10. Som synes beror efter
ledningen i hög grad av amplituden hos 
pulserna. 

De hittills gjorda mätningarna visar att det 
analoga skiftregistret är väl lämpat för an
vändning i transversella filter. "Man skall 
kanske inte låsa sig till ut jämnare som enda 
tillämpning" säger civilingenjör Eriksson, 
som fortsätter "utan snarare säga att trans
versella filter säkerligen kommer att få ökad 
spridning nu när vi har tillgång till en enkel 
och bra fördröjningsledning. Det är mycket 
lätt att finna fler användningsområden för 
transversella filter än fasutjämnare. Så t ex 
arbetar institutionen nu med en analog ver
sion av " Fast Fourier Transform, FFT". 

Växelspönnings
komposant 

V 
5,0 

(GC) 

... -- ... .1 ,"-
..---,' 

.".,.,. ........... _---
....... 

4,0 

} 

Buffertförstörkore 
och toppar 

Bucket brigode
lönkor 

Fig 7. Det analoga 
skiftregistret i fig 6. Fo
tografiet har tagits med 
sådant perspektiv att 
detaljerna på det övre 

Pulsalstrande kortet framträder. På 
kretsar detta finns nämligen 

den egentliga bucket 
brigade-Iedningen. Ka
pacitanserna hos län
karna erhålls med hjälp 
av kondensatorpar, en 
huvudkondensator och 
en justeringsköndensa
tor. 

MER ATT LÄSA 

(I) LUCKY: Automatic Equalizatibn for 
digital communication. Bell System Technica! 
Journal, 1965, april. 
(2) LUCKY: Techniquesfor adaptive Equaliza
tion of digital communication systems. Bell 
System Technical Journal, 1966, februari . 
(3) LUCKY; RUDIN: An automatic equilizer 
for general-pur pose communication channels. 
Bell System Technical Journal, 1967, novem7 
ber. 
(4) LUCKY; RUDIN: Generalized automatic 
equalizationfor communication channels. IEEE 
Proc, 1966, vol 54, mars. 
(5) Lovande framtid för ny fördröjningsledning 
Elektronik 1971, nr 7/8, sid 48. 

, ,go'C , 
, O·C 

Li kspännings
komposant 

V 
+0,1 

o \ 
\ 

-0,1 \ 

-0,2 
'-, 

-0,3 

-0,4 

-0,5 

-0,6 

0,7 

Distorsion 

Fig 8. Distorsionsegenskaper hos KTHs 
analoga skiftregister. Mätningen avser 
övertonshalten hos utsignalen vid sinus
formad insignal. 
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Fig 10. Ju större amplitud en puls har. 
under sin vandring längs registret desto 
mer påverkar den efterföljande puls. 
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Fig 9. Temperaturberoende hos KTH-registrets utsignal. I a) 
visas signalens topp till topp-värde mätt efter olika antal dubbel-
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länkar. I b) visas signalens likspänningskomposant. Insignalen ut
görs aven sinussignal med topp till topp-spänningen 4 V. 
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Titta noga på modell! 
alla Ni med arbetsuppgifter inom datainsamling, 
sekvensstyrning och enklare processtyrning. 
Effektiv mini-dator i lågprisklassen. Titta också noga 
på Intertape kasettbandspelare. 

Titta noga på modell 4 
med sin kraftfulla instruktionslista och många 
utbyggnadsmöjligheter med ROM - moduler. 

Titta noga på modell 5 
med höghastighetsaritmetik och flytande räkning 
som standard. Med realtidsoperativsystem (RTOS) 
är den kanske det bästa alternativet för avancerad 
processtyrning. 

Titta noga på 
vad Interdata 

kommer med härnäst. Interdata är ett dynamiskt företag 
med intensiv produktutveckling, som genomförs i kon
sekvens med den byggnadsfilosofi som gör Interdatas 
datorer så lättprogrammerade, kärnminnesbesparande 
och effektiva. 

Se Interdata Modell 5 på utställningen »Kontor 7 J! » 

NORDISK ELEKTRONIK * 
Nordisk Elektronik AB, Fack, 10380 Stockholm 7, telefon 08·248340 '" J,"""u" 

fnlt'lilq 
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TIrnrn digitalmultimeter 
I(EITHLEY 

ljjV upplösning 
- max.drift. 2 fl V/dag. 
- 1 fl V-1 000 V i 1 steg 

+ I .9 9 9 
I " Il' l 

k,U '"'' L--, •••• - MU 
n-iN • J r 18• ' ... -

mA 

- 0,1 nA-2A i 8 steg 
-0,1 ohm-2000 Mohm i 

8 steg 
- 0,1 % noggrannhet 
- 100 % överområde 
- .Option BCD-utg. 

AC/DC probe 

Rekvirera Keithley's katalog 1970/71 över 
picoamperemetrar; mikro voltmetrar, elektro
metrarm. m . 

Pris 3.650:-

.... --- -_. --_ .... -_. _. _. -- _. - ---- -_. - .-_._. _. -- _. _. - ._. _._. 

DANMARK; se. METRIC AlS TEl.(OI) 804200 
NORGE; M·ETRICA.S TEl. (02) 282624 
FINLAND; FINN METRIC OY TEl. 46 08 4.4 
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RIGISTRIRING 
med KIENZLE 
digitaltryckare 
Med Kienzle siffertryckare får Ni en ekonomisk och drifts
säker lösning för registrering av mätvärden i parallell form. 
Antalet siffror kan väljas upp till 16 st. Tryckarna kan även 
förses med mekaniskt räkneverk, datumverk, 11-ställigt 
adderverk samt specialgravyr. 

Samtliga modeller kan erhållas i bordsutförande eller för 19" 
- rackmontage. 

Mod. 044 - Siffertryckare med BeD-ingång. 
Mod. 021 och 024 - Siffertryckare med decimalingång. 
Antal dekader: 5-16 st. 
Tryckhastighet: 4 raders/s. 
Extra utrustning : Datumverk, tidverk, radnummerverk, ad

derverk etc. 

~ffi0[ID~ffiMETRICffi[ll-
DALVÄGEN 12 - 17103 SOLNA 3 - TEL 08/820410 
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HOTTINGER BALDWIN MESSETECHNIK GMBH 

•• • • : T MATOMVANDLARE 
med inbyggd 
förstärkare 

KRAFTGIVARE TYP U 1-V 
med inbyggd förstärkare 

B egår fullständig information från 

+ 

Hottinger Baldwin förstärkare U l-V med integrerad för
stärkare mätningsspänning ca 24V. Utsignalen ± 1 V 
kalibreringssignal O,5V. 

Box 1237, 16.112 Bromma. Tel. 08/2627-20 
Nr2 

Informationstjänst 39 

KOMPO 
från 
LAGER 

Strömställare 
Automat· 
säkring 

Tidmätare 

NTER 
Vårt komponentprogram har under de senaste 
åren vuxit och vi vill därför ge en redovisning av de 
olika komponentgrupperna. 

Informationstjänst 40 

MAngpoliga 
kontakter 

rtdur4M Omkopplare 
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VISSTE NI ATT ... ~ SATT () 
~) SO år ~( 

~~~ 
vår till volym och vikt största 
produkt är 

GRUVLOK 

SATT Elektronik AB har nyligen levererat tio gruvlok till LKAB i Kiruna. 
Lok~n är tillverkade av AEG- TELEFUNKEN GMBH • 

... och vår minsta produkt är 

•• 
TJOCKFILMSKRETSAR 

Dessa tillverkas vid vår produktionsenhet för tjockfilms
kretsar och ingår i ett stort antal utrustningar, där stora 
krav ställs på låg vikt, I iten volym och hög driftsäkerhet. 

Våra produkter mellan dessa ytterligheter? Ja dom kanske Ni redan känner ti". Om inte -
så bestä" vår 16-sidiga fyrfärgsbroschyr eller ring 08-81 01 00 för närmare informationer. 

SATT Elektronik AB 

68 ·ELEKTRONIK 9 - 1971 
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SIFAM 
\ , 

5 
\ \ 

\ 

A 

10 
I I 

I 

/ {Jo 
/ 

INTE EN SKUGGA ... 
. . . brukar man ju säga när något är i absolut toppklass. Därför säger vi det om SIFAM panel
instrument. Men inte bara därför - rubriken anknyter också till konstruktionen. SIFAM vet 
hur viktigt det är att man inte luras vid avläsningen. 

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

, ' , . , '1', 

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

0-4 ().6 
fJ1. \ . \ \ I , I , I 00 

\ • , I 

' / ' :"0 

mA 

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

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

OBS 1 Serieleveranser 4-6 veckor efter order 

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

TElTRONIC AB 
Vårbergsplan 31 • Box 4035 • 12704 Skärholmen 
Telefon 08/7100080 

Informationstjänst 42 
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NYHET 

PFL SFL 

Naturlig storlek. Naturl ig storlek. 

Nu leveransklar 
• Låg strömförbrukning. 

• I det närmaste obegränsad livslängd. 

• Okänslig för spännings- och strömförändringar. 

• Inga inkopplingsströmstötar. 

• Liniärt ljusutbyte. 

PS Lamphållarna kan även levereras med glimlampa eller 
glÖdlampa med 1.000 alternativt 25.000 tim. bränntid. 

I H H I H. SI:HUR I ER RI:i 

Informationstjänst 43 
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Kontakten för ledande produkter

Upplysningar. Eall 
katalogmaterial 
och lager genom 
generalagenten- STÅHLBERG & NILSSON AB 

Box 25 . 12521 Älvsjö1 . Telefon 08-472980 



Ny puls
generator från 
Data Dynamics 
Data Dynamics nya pulsgenera
tor, typ 5109, är ett snabbt instru 
ment med samtidig tillgång till 
positiva och negativa pulser av 
varierbar nivå . Utgångarna leve
rerar ström upp till 200 mA och 
kan internt avslutas med 50 Q eller 
100 Q. Dessutom finns en speci
ell IC -utgång, som är direkt an
passad att driva TTL-, DTL- och 
RTL-kretsar. Alla utgångar är 
kortsl utn i ngssäkra . 

Pulsernas stig- och fallt ider är 4 
ns och maximal repetitionsfre
kvens 'är 10M Hz (vid dubbelpuls 
20 MHz) . Pulsbredd och fördröj 
ning kan varieras från 10 ns till 
100 ns. 

Fyra arbetssätt kan väljas: Fyr
kantvåg, enkelpuls, enkelpuls för
dröjd i förhållande till referens 
triggpulsen eller dubbe)puls. 

Pulsgeneratorn kan triggas med 
yttre signaler på flera sätt. Två ut 
gående triggpulser finns tillgäng 
liga, nämligen en referenstrigg 
puls och en fördröjd triggpuls . 

Priset är 2540 kr. 
Data Dynamics tillverkar även 

modell 5101 , som har liknande 
data men med max repetitionsfre 
kvens av 50 M Hz. 

< Svensk representant är ingen 
jörsfirman Gunnar Petterson, Far 
sta, 08-930280. 

Allband 
databandspelare 
Sangamo Electric Co har nu kom
mit ut med sin nya allband por
tabla analoga databandspelare 
Sabre III för 14 alternativt 32 ka
na�er . Den arbetar helt enligt 
samtliga standardiserade I R IG 
frekvensband samt " wide band 
group" 2. Alternativt 1" eller 1/ 2" 
band kan användas. Som stan
dard levereras maskinen med sju 
hastigheter inom området 120-
1 7/ 8"/. Trots det robusta utfö
randet är vikten endast 44 kg för
delad på två bärhandtag, varför 
maskinen är lätt att transportera. 
Övriga data är av den klass man 
väntar sig att finna hos stora labo
ratoriebandspelare. 

Svensk representant är AB Mar
tinsson & Nordqvist, Stockholm, 
08-424050 eller 434450. 

Bredbandig digital 
multimeter 
3469A är beteckningen på en ny 
digital multimeter från Hewlett
Packard . Den kan användas för 
mätning av växelspänningar inom 
frekvensområdet 20 Hz -10M Hz. 
Den har fullskalaområden från 1 
mV till 500 V, och noggrannheten 
är från ± 0,25% (fsu) till ± 2,5 
(avläst värde) ± 2,5% (fsu) be 
roende på frekvens och mätom
råde. 

Resistansområdena är från 1 Q 
till 10 Mn, och noggrannheten 
varierarfrån ± 0,2 % (avläst värde) 
± 0,2 % (fsu) till 0,25% (avläst 
värde) ±1 % (fsu) beroende på 
använt mätområde. 

Vid likspänningsmätning är 
noggrannheten ±0,1 % (avläst 
värde) ±0,2% (fsu) på 100 mV
området samt ± 0,1 % (avläst vär
de) ' ±0,1 % (fsu) för områdena 
1 -1000 V. Ingångsimpedansen 
är 1 00 M n på 1 00 m V - och 1 V
områdena samt 10M Q på övriga 
områden. Polaritetsindikeringen 
är automatisk och samtliga områ -' 
den har överbelastningsskydd . 

3469A kan även användas för 
mätning av likström från 1 ilA till 
100 mA. Mätnoggrannheten är 
då ±0,2% (fsu) . 

Svensk representant är Hew
lett-Packard Sverige AB, Brom 
ma, 08-981250. 

nya produkter 
Generator
förstärkare 
Exact Electronics Inc har introdu 
cerat en effektförstärkare, avsedd 
att drivas av vågformsgenerato
rer och liknande instrument. 

Utspänningen är 100 V' topp
topp över öppen utgång eller 50 
V topp -topp vid 50 Q last. Ut
gångarna är kortslutningssäkra. 

Modell 170 har fast förstärk
ning, 1 eller 5 ggr, ingångsimpe
dansen 600 Q och utgångarna är 
50 Q eller 600 n . Utgångarna är 
valbart balanserade elier obalan 
serade. Brum och brus ligger mer 
än 70 dB under max utnivå . Stig
och falltider är bättre än 70 V/ ilS. 
Priset ligger omkring 2700 kr. 

Svensk representant är Scandia 
Metric AB , Solna, 08-820410. 

Portabel mät
bandspelare med 
sju olika hastigheter 

Bell & HowelI har introducerat en 
ny portabel mätbandspelare, typ 
CPR4000. Den har sju elektriskt 
omkopplingsbara hastigheter från 
15/16 tum/s till 60 tum/s. Anta
let kanaler för in- respektive av
spelning är sju . 

Frekvensområde vid direktin
spelning är upp till 300 kHz vid 
60 tum / s och vid FM upp till 40 
kHz. 

CPR4000 har automatisk band
inmatning och den likströmsser
vostyrda transporten har en has
tighetsnoggrannhet av ± 0,15% 
eller 0,05 % vid bandkontrollerad 
hastighet. Vikten är ca 35 kg . 

Urban Landen är ansvarig för 
Bell & HowelI hos svenska agen
ten Johan Lagerkrantz KB, Solna . 
08-830790. 

DVM för 
RMS-mätning 

Hewlett- Packard har en digital 
voltmeter, modell 3403, för mät
ning av verkligt effektivvärde hos 
växelspänningar från 1 Hz till 100 
M Hz. Voltmetern har tre siffrors 
halvledarindikator med en ' extra 
"1 " till vänster. Växelspännings 
områdena är från 1 O mV till 1 000 
V och mätnoggrannheten är 
± 0,2% (fsu). Instrumentet kan 
även utrustas för mätning av dBV 
från -60 till + 60 dB med en 
noggrannhet av 0,1 dB. 

3403 kan användas för mätning 
av likspänning, LF och H F. Möj
ligheten till mätning av verkligt 
effektivvärde är speciellt värde 
fullt vid mätning på brus, multi
plexsignaler, modulerade vågfor
mer och andra sammansatta sig
naler med högt övertonsinnehåll. 

Svensk representant är Hew
lett- Packard, Sverige AB, Brom
ma, 08-981250. 

Portabel Ijus
stråleskrivare 
med upp till 18 kanaler 
Bell & HowelI presenterar en ny 
oscillografskrivare, typ 5-134. 
Den är _en portabel ljusstråleskri -
vare med 6, 12 eller 18 kanaler på 
7 tums pappersband. Ljuskällan 
är en 100 W Hg-lampa med en in
tensitet som medger skrivhastig -
heter på upp till 75000 tum/s 
med Bell & HoweIIs DP-1 pap
per. 

5-134 har servostyrda hastighe
ter från 0,1 tum/s till 100 tum/s 
antingen i kontinuerlig frammat
ning eller med frammatning i kor
ta steg. Vikt ca 25 kg och pris i 18-
kanalsutförande omkring ' 22000 
kr. 

Svensk representant är Johan 
Lagercrantz KB , Solna, 08-
830790. 
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Burroughs NYHETER 
e SELF-SCAN PANEL DISPLAYER 
e PANAPLEX DISPLAYER 

SELF-SCAN ENHET 32 POSITIONER. (ALFABETET + SIFFROR) 

PRIS25'KR * PER POSITION 
INKL. ALL ELEKTRONIK. 
(INNEHÅLLER 
H ELA ASCII-KODEN). * (500 PRIS) 

SELF-SCAN ENHETERNA FINNS I DAG FRÄN 16 POSITIONER 
upp TILL 256 POSITIONER. BURROUGHS UTVECKLAR JUST 
NU ÄVEN EN 1000-POSITIONERS VERSION. 

PANAPLEX ENHET FRÅN 8 TILL 16 POSITIONER. 0-9, +,-. 
LÅG EFFEKTFÖRBRUKNING. 
HÖG LJUSSTYRKA. 

PRIS 8.40 KR* PER 
POSITION EXKL. 
ELEKTRONIK. MINDRE ÄN 
2 ANSLUTNINGAR 
PER SIFFRA. * (1000 PRIS) 

DESSUTOM HAR BURROUGHS SITT STORA PROGRAM AV 
NIXlERÖR, AVKODARE, DRIVSTEG, RÄKNARE M.M. 

FÖR KOMPLETT 
INFORMATION 
RING 0817600190 
ELLER SKRIV TILL 
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TH:s ELEKTRONIK 
Box 2019 
16302 SPÅNGA 
KONTOR o. UTSTÄLLNING GRIBBYVÄGEN 1 



CsALE) har nu TK så lågt som 10 ppm 
'10ppm!°C för 1/10-1/2 watt (O till 80°C) 
100-400 K. 

industriens 
mest avancerade 
standardprogram av 

Bredare program för 15 och 20 ppm. 
26 olika varianter att välja på 25 ppm/oC 
(-55°C till + 175°C) i området 15 ohm till 
5.11 Mohm. 

Toleranser så låga som 0,01 % 
1/1 0-1/2 Watt 49.9 ohm till 2 Mohm 
tillverkas under skärpt kontroll (MIL-R-SS182) 

Resistanser från 1 ohm 
till 1800 Mohm metallfil m motstånd 

... och till verkligt 
1/10-1/2 Watt = 1 ohm (150 ppml. 50 Mohm 
(150 ppm) 
1/4-5 Watt = 80 Mohm-1800 Mohm 
(1000ppm) 

konkurrenskraftiga Effekt så hög som 10 Watt 
Epoxylackerade och ingjutna typer. 
(L=-S6 mm ,,0=9.5 mm) 

För komplett 
information 
ring 08/7600190 
eller skriv till 

• priser: Avger 10 Watt vid 25°C. 5 Watt vid 70°C. 
Klarar mer effekt i mindre utrymme 
än tidigare typer samt har utmärkt 
stabilitet och TK-kontroll. 

TH:s ELEKTRONIK 
Box 2019 Danmark: 

163 02 SPÅNGA A. Fredslund Pedersen 

Krets.:rekniker! 
Nya D/P-komponenter från C DAL~ 

DIP-TRIMRAR 
85/87 för snabbmontage 
Envarv. och flervarv. Cermet·modeller. 0 .5 Watt 
(25°C) 10ohm-l Mohm.±20%. T.K. 150 ppm/ 
°C. Helt fuknäta. Bredd 6.73 x 7.11 mm längd. 
Maskin eller handmontage. 

2600/8600 för snabbmontage 
Trådlindad modell (2600) 1 Watt. 40°C. 10 ohm 
-50 Kohm. ± 10 %. TK = 50 ppml°C. Cermet
modell (B600) 3/4 Watt (25°C) 10 Kohm- 2 
Mohm ± 10 %. ±20 %. TK 150 ppmfOC. Helt 
fukttäta. 19.05 mm längd. Maskin eller hand· 
montage. 

DIP-MOTSTANDS- NETWORKS 
WDP/FDP Film (FDP) networks finns i 14 och 
16 stift· kåpor. Max. 15 motstånd. 0.05 Watt 
max. med max. 0.5 Watt per kåpa. 10 ohm till 
1 Mohm per motstånd. ± 1 %. 10-200 ppm. 
Trådlindade (WDP) networks . max. 7 motstånd 
vid 14 stift-kåpa. 0.5 Watt per motstånd. 3.5 
Watt max. per kåpa . 1 ohm till BOO ohm per 
motstånd. 0.1 %-5 %. ±20. ±50 ppm. 

TKR Ingjutna eller lackerade networks med 14 
(T.0.116) 16 och 1 B stift. l /B Watt max. per 
motstånd. 3/4 Watt max. vid 125°C per kåpa. 
10 ohm till 1 Mohm. ±2.5 %. 200 ppml°C. DIP 
eller P.C. stift. 0 .3 tum " 0. 1 tum eller 0 .6 tum x 
0.1 tum-delning. 

DIP-PULSTRANSFORMATORER 
PT-14/PT-16 med 3 (14·stift) eller 4 (16·stift) pulstransformatorer per kåpa . Induktans 11'H till 
2 mH vid -55 till 125°C. Temperaturstabilitet ± 10 %. tolerans ±20 %. Helt fukttä ta kåpor. 0 .3 tum 
xO. l tum delning. Maskin· eller handmontage. 

Som tillägg till nämnda standard-DIP·kJpor har DALE stor tillverkning av RC
networks. aktiva och passiva hybridkretsar till kunders egna specifikationer. 

För komplett 
information TH:s ELEKTRONIK 

Box 2019 
163 02 SPÅNGA 

ring 08/7600190 
eller skriv till 

Kontor o. utställning Gribbyvägen 1 
Danmark : 
A. Fredslund Pedersen 

Norge : Finlarid : 
Elis Als 
Skipperg .32.0slo 
Tel. 42 19 10 

Inform.tionstiinlt 48 

Finland : 
Hilvonen Technical Products Oy 
Mechelininkatu 51 . Helsinki 25 
Tel. 4400 82 
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Stor 
frekvens
noggrannhet 
med utläsning 
på sifferrör 

Stort 
frekvens
område 
2 Hz-200 kHz 

Linjärt och 
logaritmiskt 
svep
spänningstyrd 

Begär utförligt datablad eller demonstration. 

--
~ 
.. ,:., ':::.::' -. . , -. 

~. ." .. ',... ' ~." 

• • 

." 

71-26 

SvenskaAB BRUEL &KJ.lER 
KVARNBERGSVÄGEN 25 • 141 45 HUDDINGE. TEl. (08) 711 2730 
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DEKADRÄKNEVERK SYSTEM HARTMANN 
• Enkelt byggsystem 

• Plugg-in eller lödanslutning 

• Decimalkodad read-out kontakt 

• Standardtyper direkt från lager 

• Pan'elmontage utan fästhål 

• Lämplig som digitalt urverk 
och datumverk med kontaktutgång 

• Adderande eller subtraherande 
räknesätt 

Dekadräkneverk 

Kopplingsexempel för 2 dekadräkneverk typ ZR-24-A- N 1 O med förval. Vid ett förbe
stämt antal in-pulser erhålles en ut-puls och dekaderna nollställes, 

.24 V 

H1 

.1. 
--<) 0--

H1 - H3 = Hartmanndekader 
X1 - X3 = Dekadens nollställ 

ningskoritak,t 
Y1 - Y3 = Dekadens överförings

kontakt 

Begär specialbroschyrer - skriv eller ring till generalagenten 

inggnjörsfirma 
, . 

ItU.slel,nll' 

Fl - F2 = Förval 
A = Mellanrelä 
B = Arbetsrelä 

alt I 
Informationattänst 48 

Tel. 031/840300 
Box 13110,40252 Göteborg 13 
Gamlestadsvigen 14 
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08-233640 

Ring oss 
och Ni är i goda händer, 
om Ni har problem. 

Vi kan lära och ge råd, 
antingen det gäller ritnings
eller kopieringsproblem 
inom varv, maskinteknik, 
elektronik eller kart
framställning. 
o vera lit där reproduktion 

och ritteknik kommer till 
användning har våra system 

givit ny standard. 
CRONAFLEX* 

Extremt måtthaltiga ritfilmer och 
reproduktionsfilmer på polyesterbas för alla ändamål. 

CRONAFLEX* 
I CRONJ).,FLEX* systemet ingår Ou Ponts "know how" och 

komplett service .. 
Lyft på telefonen och slå vårt nummer eller fyll i kupongen. 

Det lönar sig! 

.. inreg. varumärke 

• Oversänd närmare informationer över 
CRONAFLEX s stemet. 

• Jag är speciellt intresserad av 

• Jag önskar besök av Er tekniker. 
~N...::..a:::..:m...:...:..:....n ____________ ----l Amerikanska 
f---=A.,,:.:n...::..s:...:t.=.ä:...:..:"n...:..:.i.:...:.n~g __________ ----l Filmimporten AB 
~F~ir~m~a~ ______________________ ~Box1126 

Adress EL9-71 111 81 Stockholm 
Informationstjänst 49 



Bordskalkylatorer med hög kapacitet 
till lågt pris 
Metric-gruppen representerar se 
dan juli Compucorp Calculating 
System AG, ett dotterbolag till 
Computer Design Co, Los Ange
les. 

Företaget tillverkar en serie 
bordskalkylatorer, vilken omfattar 
30 olika modeller för affärs -, in 
genjors - och vetenskaps bruk. 
Kalkylatorerna uppges vara myc
ket enkla att betjäna, och trots den 
stora kapaciteten ha ett mycket 
attraktivt prisläge. Det finns möj -

lighet att välja mellan modeller 
med tryckverk eller sifferrör, och 
det finns såväl enklare som pro 
grammerbara modeller. 

Kalkylatorerna är utrustade med 
MOS/ LSI -kretsar, vilka har möj -
1iggjort ett omfattande urval av en
tangentstyrda multistegprogram. 

Prisnivån ligger mellan 8000 
och 19000 kr. 

Generalagent för Norden är 
Scandia Metric AB , Solna, 08-
820410. 

0,0001-11 MHz vågformsgenerator 
En ny VC F -vågformgenerator med 
frekvensområdet 0,0001 Hz -11 
MHz har introducerats av Exact 
Electronics Inc, USA. 

Modell 7030 har enligt uppgift 
den största band bredden av de nu 
på marknaden existerande våg
formsgeneratorerna . Generatorn 
ger sinusvåg, fyrkantvåg , triangel
våg, ramper, pulser och synk -pul
ser. Den inbyggda "Kelvin - Var
ley" -delaren borgar för stor fre
kvensnoggrannhet, stabilitet och 
reproducerbarhet över hela fre
kvensområdet. Instrumentet har 
god amplitudstabilisering över 
hela frekvensområdet. 

Likrestspänningen kan varieras 
kontinuerligt mellan -10 V och 
+ 1 O V eller väljas positiv eller ne
gativ, så att utsignalens positiva 
eller negativa topp ligger på noll 
och kvarstår där oberoende av ut
amplituden. Då ingen restspän-

ning är inställd ger 7030 en utsig 
nal symmetrisk kring noll . 

Genom spänningskontroll kan 
likrestspänningen fjärrstyras och 
kontrolleras med en analog signal. 

Kurvsymmetrin kan kontinuer
ligt varieras inom området 1 :19 
till 19:1, vilket exempelvis möjlig 
gör justering av pulsbredd och 
pulsmellanrum samt variation av 
sågtandens stig - och falltider. 

Ännu en nyhet med 7030 är 
synkingången, vilken möjliggör 
låsning till en extern klockgenera 
tor. Detta kombinerat med synk
utgången ger möjlighet att bygga 
upp ett system av enheter helt lås
ta till varandra i frekvens. 

VCF-ingången möjliggör tre
kvenssvep över 3 dekader eller 
fjärrstyrning av frekvensen med 
en likspänningssignal eller växel
spänningsmodulering av frekven
sen . Manuella frekvenssvep Över 
3 dekader kan utföras tack vare 
ett s k " search-mode" -läge på 
frekvensomkopplaren . 

Utgångarna är valbart symme
triska eller osymmetriska och ger 
30 V topp -topp över öppen ut
gång eller 15 V topp - topp över 
50 !l. 

Exact 7030 kostar 4 140 kr och 
säljs genom Scandia Metric AB, 
Solna, 08-820410. 

nya produkter 
Behändig testpinne med gripklo 
På svenska marknaden har nu 
kommit en amerikansk, liten, lätt 
och behändig testpinne med grip 
klo. 

Testpinnens längd är 57 mm 
och akterkulans diameter är 14 
mm. Mätkroppen består av nylon 
medan den rörliga innerledaren 
är tillverkad av guldpläterad be 
rylliumkoppar. Vikten på denna 

"Mini - Hook" uppgår till 3 gram. 
"Mini -Hook" tillverkas i tio 

olika färger: röd, svart, vit, blå, 
grön, orange, gul, brun, violett och 
grå. 

Priset i stycketal är 4:75 kronor . 
Svensk ensamförsäljare är I n

genjörsfirman L G Österbrant AB , 
Jönköping, 036 -1281 96. 

Digitalklocka i panelutförande 
Beckman I nstruments tillverkar en 
digitalklocka i panel utförande 
med beteckningen modell 4050, 
som med sex siffror mäter timmar, 
minuter och sekunder antingen i 
reell tid eller i systemtid. Normalt 
levereras klockan med 24 timmars 
funktion men 12 timmars utföran
de kan erhållas. Inställningen av 
rätt tid sker enkelt även när kloc 
kan är panelmonterad. Alla kon
trollerfinns placerade underfront 
panelen, vilken endast tryckes på 
plats: Noggrannheten är 2 s/ 24 
tim vid ± 0,02 Hz frekvensavvikel-

se . BCD-utgång finns som stan
dard. 

Svensk representant är AB Mar
tinsson & Nordqvist, Stockholm, 
08-424050. 

Audioinstrument för analys 
och registrering 
General Radio har i sitt akustik
program presenterat ett nytt kom
binationsinstrument för ana"lys 
och registrering . Typ 1523 består 
aven huvudenhet med nivåskri
vare samt tre insticksenheter. 
1523- P1 är en förtörstärkarenhet 
för nivåregistreringar inom 1 Hz-
500 kHz med 100 dB dynamiskt 
område och 1 00 ~V känslighet. 

1523- 2 är en sveposcillator 
enhet, vilken ger registrering av 
frekvenskarakteristik inom Q/Tlrå 
det 1 Hz-500 kHz med samma 
känslighet och dynamik som hos 
1523-P1 . 

Enheten 1523-P3 är en auto 
matiskt framstegande 1/3-oktav-

bandanalysator för frekvensområ -
det 1 Hz-80 kHz (50 band) och 
med 1 00 ~V känslighet. För tids
besparande registreringar har 
1523 - P3 automatiskt varierande 
tider för medelvärdesbildning . 
Alla ingående enheter är program
merbara . 

Detta kombinationsinstrument, 
som kan användas för audiolo
giska undersökningar, mätningar 
på audioförstärkare och buller
mätningar kostar omkring 20000 
kr. 

Svensk representant är Johan 
Lagercrantz KB, Solna, 08-
830790. 
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DG3! 

PULSGENERATORN FÖR HÖGNIVÅLOGIK 

[+DTL-TTLl 

DG 3 är en vidareutveckling av DG 2, som konstruerades för använd
ning i TTL/DTL-Iogik. Pulsamplituden kan i DG 3 justeras mellan ca 3 
och 12 v. 

• Täcker kontinuerligt 0.5 Hz-5 M Hz 
• Pulsbredd kontinuerligt inställbar 100 ns-1 s 
• Kan belastas med 20 enhetsbelastningar 
• Ingång tör yttre triggpuls 
• Tryckknapp tör enkelpuls 
• Uppbyggd med kvalitetskomponenter - cermettrimrar. 

tantal kondensatorer m m. 
• Svensk tillverkning 

Pris: 1 .250 :-

(För Er som jobbar med enbart TTL/DTL-Iogik är DG 2 fortfarande 
bästa köp. Data som ovan, men med fast pulsamplitud. Pris 950:-.' 
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Serie 25 UFC/ 
från lager 

ISOLERKROPP AV GLASFIBERFYLLD DIALYLFTALAT 

GE TYP MAI-30 GODKÄND FÖR MIL-M-14 

KONTÄKTER AV FOSFORBRONS MED TREDELAD SPÄRRFJÄDER 

LAGERFÖRDA KONTAKTTYPER OCH YTBEHANDLINGS

ALTERNATIV SE TABELLEN NEDAN 

CONT1NENTAL U.S.A. 
t'aNNE Cl0R. CORPORATlON 

HUV H-1 

Lagerförda kontakter- stiftdiameter 1.6 mm 

FÖR LEDARE TYPNUMMER 

GOLD FlASH Min. 1 .25/u Au 
över 1.25/u Ni 

KONTAKTSTIFT 
AWG 16-18·20 2500P6A16 2500P6A 16-50 
AWG 20-22-24 2500P6A20 2500P6A20·50 
Normalvirpinne WW2500P6A16 WW2500P6A 16-50 
Minivirpinne MW2500P6A16 MW2 500P6A 16-50 
KONTAKTHYLSOR 
AWG 16-18-20 2500S6A16 2500S6A 16· 50 
AWG 20·22-24 2500S6A20 2500S6A20· 50 
Normalvirpinne WW2500S6A16 WW2500S6A 16·50 
Minh{irpinne MW2 506S6A 16 MW2 506S6A 16-50 

HANDTÄNGER OCH TRYCKLUFTSVERKTYG BASERADE PÄ 

MIL-T-22520 ANVÄNDES FÖR FÖRBINDNING AV KON

TAKTEN OCH DEN MÄNGTRÄDIGA LEDAREN . VI LAGER· 

FÖR HANDTÄNGER OCH SÄLJER ELLER HYR UT DESSA. 

NI KAN HYRA TRYCKLUFTSVERKTYG HOS OSS . 

ANTAL 
POLER 

9 
14 
18 

20 
26 
34 
42 
50 
75 

104 

REKTANGULÄRA STIFT- OCH HYLSTAG I MINIATYRUTFÖRANDE 
ÖVERENSSTÄMMANDE MED MIL-C-22857 
MED LÖSA KONTAKTSTIFT OCH KONTAKTHYLSOR 
FÖR PRESSFÖRBINDNING TILL MÄNGTRÄDIG LEDARE 

ELLER MED VIRSTIFT FÖR NORMAL- ELLER MINIVIRNING 

BASTYP 

25-34SSK 25-34PS 

Lägg följande till isolerkroppens bastyp för 
att få beteckningen för ett komplett don 

MED STIFTTAG HYLSTAG 
ISOLERKROPP 

Enbart styrstift P S 

25 ·9 
25 · 14 
25-18 
25-20 
25-26 
25-34 
25·42 
25-50 
25-75 
25· 104 

H uv med kabel uttag i topp PH SH 

och styrstift 
Huv med kabeluttag i sida PH·' SH - ' 
och styrstift 
Chassidel med fasta PS SS 

skruvlås 
Enbart.roterande skruvlås PSK SSK 

Huv med kabeluttag i topp PSKH SSKH 

och roterande skruvlås 

Huv med kabeluttag i sida PSKH · ' SSKH · l 

och roterande skruvlås 

Beställningsnumret för ett 34-poligt hylstag 
med enbart roterande skruvlås blir : 25-34SSK 

VI LAGERFÖR DE VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR ISÄTT

NING ELLER URTAGNING AV KONTAKTERNA UR ISOLER 

KROPPEN . 

ULTRA ElECTRONlCS SWEOEN AB-
Telefon 08/290255 Box 350 17203 Sundbyberg Telex 17154 

Informationstjänst 51 
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GENERAL The Delco Radio DRS-163 thru 249 silicon rectifiers are for positive base units, pink cerarnic to identify negative 
DESCRIPTION hard soldered, double diffused devices intended for high base units). To specify negatives, add "R" after the part 

current, high voltage applications. The diffusion results in number. These rugged units are mounted in a 00-9 case. 
low leakage, and the hard solder perrnits more extreme 
thermal cycling. All units are hermetically sealed in a cold II 
welded, nickel-plated copper package. A cerarnic insulator Delco lilectronics 
is used between cap and mounting stud (white cerarnic 

ELECTRICAL RATINGS AND CHARACTERISTICS 

ORS ORS ORS ORS ORS ORS ORS ,------------j;;t 
Symbol Parameter Amps 163 164 165 166 167 168 169 Units ~I ... 
VUI Max. transient reverse voltqe 

w 

(non-rep) '" 5ms 160 400 525 650 800 925 1050 1200 volts 

VU. Max. peak reverse voltage 300 400 500 600 700 800 900 volts 

1-24 51:15 60:90 70:60 80:35 90:10 99:80 110:-
Prlce Skr. Tax not Included 25-99 

39:35 46:85 54:30 61:80 69:30 76:80 84:30 

ORS ORS ORS ORS DRS ORS ORS 
Symbol Parameter Amps 203 204 205 2Q6 207 208 209 Units II) 

II) 
Q) 

VRM Max. transient reverse voltage ... 
"C 

(non-rep) '" 5ms 200 400 525 650 800 925 1050 1200 volts ca 
Cii 

VRM Max. peak reverse voltage 300 400 500 600 700 800 900 volts E 
E 

II) ::;, 

1-24 58:- 65:75 75:50 85:20 94:95 105:- 115:- c: II) .5 
E 

Q) Prlce Skr. Tax not Included 25-99 
65:55 80:55 88:-

... II) 

43:10 50:60 58:05 73:05 ca "C o 

I z < D-

I ORS ORS ORS DRS DRS DRS DRS 
Symbol Parameter Amps 243 244 245 246 247 248 249 Units I Sänd information I 

Max. transient reverse voltage 
lom Delco likriktare I VRM 

volts I GENERAL MOIORSI (non-rep) '" 5ms 250 400 525 650 800 925 1050 1200 

I NORDISKA AB I VRM Max. peak reverse voltage 300 400 500 600 700 800 900 volts 

1-24 60:90 70:60 80:35 90:10 99:80 110:- 120:- Ilndustriavdelningen I 
Prlce Skr. Tax not Included 25-99 

46:85 54:30 61:80 69:30 76:80 84:30 91:75 I Fack, 10460 Stockholm 20 I 
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VÄRT RELÄPROGRAM ÄR OMFATTANDE 

NYHET 

Typ MZ/K 
2 vxl 550 W kontakter 

Serie 191 
4 vxl kontakter 

Typ 003 
Upptill 3 vxl kontakter 

Typ 4410 och 4415 
10 A Impuisrelä 
Spolar, 6-380 V 
S-märkt 

PASI 

Typ K 
Upp till 7 vxl kontakter 
Spolar, 6-380 V 

FUJITSU 

Serie 491 
6 vxl kontakter 

B&R 

Typ D 09 
Upp till 3 vxl kontakter 

MANG 

Typ 4620 
16 Almpulsrelä 

Typ SK 
Upp till 6 vxl kontakter 
Spolar, 6-380 V 
Kapslat. Starkström 

Serie 181 
8 vxl kontakter 

Reed reläer 

Spolar, 6-240 V 

Typ R 06 

Typ R 08/4 

Dessutom PROGRAMVERK, MIKROBRYTARE; STRÖMSTÄLLARE, TIDRELÄER m. m. 
Vi lagerför de flesta av ovanstående artiklar. 

ALVIKSVÄGEN 65 • BOX 15034 • 161. 15 BROMMA • TEL. 08/26 2510 
TELEX 17376 

I nform.tion.tjänst 53 

ELEKTRONIK 9-1971 81 



ELEKTRONISK MULTIMETER 

.l +- ... , 

'1",1" '! 
:~~ ~-,:-,;1R ~ 

UNISOR 6e 

Jot. . v A 

mV 

En av 
marknadens 
bästa 
kom bi nqtion 
prestanda/pris 

1 mY, ll!A 
810mrGden 
kr. 775:-

Unigor 6 e för mätning inom HALVLE
DAR- och IC-TEKNIKEN med rörvoltme
terns egenskaper 
Extremt HUG INGANGSIMPEDANS upp 
till 10 MQ 
GEMENSAMMA LINlÄRA skalor för AC 
och DC 
MÄTNOGGRANNHET ::!:: 1 % 
Högkänslig AUTOMATSÄKRING 
MÄTOMRADEN för ström, spänning, 
resistans, kapacitans, temperatur. 

HUVUDKONTOR: Box 55 • 16211 Väll ingby. Tel. OS/87 02 50 • Telex 1339 

A/B TRANSI'ER 
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GöTEBORG 
St. Badhusgatan 20 
411 21 Göteborg 
Tel. 031 / 178360 

MALMö 
Skomakaregatan 1 
21134 Malmö 
Tel. 040/129988 

Informationstjänst 54 

FALUN 
O. Hamngatan 18 
79100 Falun 
Tel. 023/ 17585 

SUNDSVALL 
Solgatan 17 
85241 Sundsvall 
Tel. 060/11 4275 



Wescon-nyheter från Systron-Donner 
Systron-Donners Datapulse Divi
sion presenterade på Wescon-ut
ställningen i slutet av augusti en 
serie nya pulsgeneratorer och di 
gitala multi metrar. 

En prismässigt intressant puls 
generator (väntat pris i Sverige är 
3400 kronor) är modell 220. Det 
är en vidareutveckling av modell 
201 som fått maximala klockfre 
kvensen 20 M Hz. 

SD presenterade även en grupp 
nya 50 M Hz-generatorer. 

Modell 218, fig 1, är en kombi 
nation av snabb pulsgenerator 
och 16-bitars datagenerator i 
prisläget 6300 kronor. Klockfre 
kvensen kan varieras kontinuer 
ligt mellan 10Hz och 50 M Hz. Ut 
gångsspänningen är varierbar 
mellan -4 och + 5 V samt +4 och 
-5 V över 50 O. Stig - och faliti 
derna är 5 ns. 

SQm pulsgenerator är det möj 
ligt att variera pulstiden mellan 10 
ns och 100 ms. 

Modell 115, fig 2, är en efterföl 
jare till Systron-Donners modell 
101 . Huvudsakliga skillnaden är 
att 115 fått maximala klockfre 
kvensen 50 M Hz (kan varieras 
kontinuerligt från 1 Hz) . Stig- och 
falltiderna är under 3,5 ns. Lik
spänningsnivån på utgången kan 
antingen läggas fast till jord eller 
varieras mellan -5 och + 1 V eller 
omvänt. Modell 115 kan även för
ses med möjligheter att variera 
pulsfördröjning och pulstid inom 

10 ns-1 s. Generatorn kan även 
förses med fyrkantutgång 0,5 Hz 
- 25 M Hz, synkron/asynkron-ut
gång, engångsförlopp-funktion 
via tryckknapp på panelen, mm. 

Modell 116 liknar modell 115 
men den erbjuder dessutom bl a 
varierbara stig - och falltider. Pri 
set är 5800 kronor. 

Modell 117. är en variant av mo
dell 116 och saknar den inställba
ra restlikspänningen på utgången . 
Priset för modell 117 är 5100 kro-
nor. 

På multimetersidan presentera 
des tre nya modeller. Modell 
7004, som är den minsta bland de 
nya från Systron- Donner, har 
4 1 /2-siffrig indikator och är när
mast avsedd för fält - eller labora
toriebruk. Instrumentet, se fig 3, 
kan antingen drivas från n,ätet, 
från ackumulatorer med inbyggt 
laddningsaggregat eller från yttre 
+12 V. 

Modell 7004 har fem lik
och växelspänningsområden som 
sträcker sig upp mot ± 1 100 V 
med en upplösning av ± 1 O ~V . 
Antalet strömmätområden är fem 
som med inbyggda shuntar sträc
ker sig upp till ± 1 ,3 A med upp
lösningen ± 1 O nA, (Is och vs) . 
Fem resistansmätområden finns 
med minsta upplösningen 0,1 O 
upp till 13 MO. 

. Noggrannheten är ±0,01 avav
läst värde ± 0,01 % av fsu. Stör-

Fig 1. Systron-Donners nya kombinerade 50 MHz data- och puls
generator modell 218. Väntat pris i Sverige är 6300 kronor. 

Fig 2. Pulsgeneratorn modell 115 erbjuder 1 Hz - 50 M Hz och varier
bar restlikspänning på utgången för 4100 kronor. 

Fig 3. 4400 kronor kostar Systron- Donners 7004-multimeter med 
4 1/2 siffror och nog'grannheten ±0,01 % av avläst värde ±0,01 % 
av fsu. 

nya produkte 

Fig 4. 5 1 !2-siffrig multimeter som i standardutförande mäter li~ 
spänningar från ± 1 O ~V till ± 1100 V till en kostnad av 8800 krono 

Fig 5. Modell 7110 gör 30 avläsningar per sekund med bästa nog 
grannhet. 

Fig 6. " Curve tracer" -tillsats för 5100 kronor. 

undertryckningen är bättre än 60 
dB i normal mode och i "common 
mode" bättre än 120 dB vid lik
spänning . 

Priset är 4400 kronor. 
Modell 7005A, fig 4, är en mul

timeter med 5 1/2 siffror som är i 
första hand avsedd som laborato
rieinstrument. Den arbetar med 
dubbelrampintegration och ett 
inbyggt snabbt aktivt filter som 
hjälper till att reducera bruset. I 
standardutförande kostar modell 
7005A 8800 kronor och den in
nehåller då fyra likspänningsmät
områden som tillåter mätningar 
från ± 1 O ~V till ± 1 000 V. Genom 
instickstillbehör kan man få auto 
matisk mätområdesomkopplare, 
fyra växelspänningsområden, re 
sistansområden, likströmområden 
och BCD-utgång. Inklusive alla 
dessa tillbehör väntas modell 
7005A kosta 15000 kronor. 

Nya :nultimeter-modellen 7110 
har fem "fulla " siffror och arbetar 
med en avance(ad dubbelramp-

teknik som ger hög störunder 
tryckning och 30 mätningar pe 
sekund med bästa noggrannhe 
utan att man behöver använd; 
filter. Modell 7110, fig 5, är när 
mast tänkt för laboratorie- elle 
system bruk. Instrumentet har au 
tomatisk mätområdesomkopplan 
från ± 1 ~V till ± 1 100 V Is. Prise 
är omkring 11 500 kronor. 

Bland tillbehören märks auto · 
matisk mätområdesomkopplare 
för växelspänning, isolerad BCD · 
utgång och fjärrkontroll . 

Ett annat intressant instrumenl 
som Systron- Donner presenterai 
är en "curve tracer" för halvleda
re. Det är en tillsats som kan an
vändas tillsammans med varje xy
oscilloskop. Utförandet är som 
framgår av fig 6 men tillsatsen 
finns även i insticksutförande fÖl 
Tektronix-oscilloskopen 530, 540 
och 550. Pris: 5 100 kronor. 

Svensk Systron -Donner- repre 
sentant är Scantele AB, Stock
holm, 08-245825. 

ELEKTRONIK 9 - 1971 83 



Ultra låga D.I.L. hållare för P.C. 
eller wire wrap finns i 14- eller 16-
pins 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-S. 4O-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, 
nickel guldplätterade kontaktytor. På 
programmet finns även transistorhål
lare i alla storlekar. För ytterligare 
information begär katalog. 

Mätadaptor för 
testning direkt på 

84 ELEKTRONIK 9-1971 

D.I.L.-kretsar finns i 14 och 
16-pins utförande. 

SPECIFIKATION 
Isolationsmaterial : Noryl 
Kontaktmaterial : Berylliumkoppar 
Guldplätterade kontaktställen 
Max spänn. 500 Vdc 

Informationstjinst 55 

Järntorget 7,41304 GÖTEBORG 
Telefon: 031/170120. Telex210n 
AB KUNO KÄLLMAN, Selmedalsvägen 38, 
12655 HÄGERSTEN. Telefon: 08/887305 



Formica Limited har nöjet tillkännage att Edvard 
Schneidler ab har utsetts till återförsäljare i 
Danmark,Norge och Sverige för FORMICA* 
Laminat för mönsterkorttillverkning. 
För information samt omgående leverans från 
lager i Stockholm av FORMICA Epoxyglas-Iaminat 
(inkl. FORMICA CFG83 tillverkad i enlighet med 
miL spec. klass I, II, III) kontakta någon av 
följande adresser: 

Edvard Schneidler AB 
Malmskillnadsgatan 54 Box 3312 
10366 Stockholm 3 
Telefon: 23 24 20 - 23 47 25 
Telex: 174 34 ESAB S 

1 Danmark: 
Ing. Elias Hendeljowitz Kastels Vej 19 
21 00 Köpenhamn O Telefon: Tria 7767 
1 Norge: 

. Ing. David Kristiansen 
Slengasen 4 2020 Skedsmokorset 
Telefon: Lilleström 72 69 86 
Telex: 189 46 ESAB N 

industrial laminates • FORMICA is a registered trade mark. 

Informationstjinit 56 
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Vår kontaktman står till Er tjänst med infor
mation. 

ringen. 

Ökad kapacitet tack vare högmoderna 
maskiner - här en specialborrmaskin 
i arbete. 

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 20.11251 Stockholm. tel. 08/131855 
Info'rNItionltjiinst 58 
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Analysera testresultatet 
direkt på platsen . 

med Honeywells oscillograf 
2206 Visicorder mätpaket 

88 ELEKTRONIK 9 -1 971 

• Mätpaketet innehåller 6 eller 12 kanaler 
• Frekvensområde 0-1000 Hz med RMS omkoppling 
• 6 kalibrerade spänningsområden från 1 m V/cm till 100 V/cm 
• 5 strömområden från 10 !-lA/cm till 100 mA/cm 
• Matning 12, 24 eller 28 V DC alt. 115 eller 220 V 40-400 Hz 
• Stöt- och vibrationstålighet enligt MIL-T-21200 för portabel utrustning 
• Fjärrstyrning av tidsmarkering, referenslinjer, kanalidentifiering och 

"event marker" är standard 
• Servostyrning av pappershastigheten, inbyggd pappersupprullning 
• Alla kanaler skriver över hela pappersbredden 150 mm 

Användningsområdet för mätpaket är mycket omfattande. 
Vill Ni veta hur det kan [ösa Ert mätproblem - kontakta oss. 

HoneY"'ell 
Mätinstrumentavdelningen 

Stockholm 88 00 00 • Malmö 733 70 • Göteborg 40 90 30 
Karlstad 15 65 15 • Sundsvall 15 0640 
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En "het" panel meter 

Vår amerikanska kollega Electro 
nic Design News kunde nyligen 
berätta hur en provningsingenjör 
hos amerikanska företaget Analo 
gic en dag provade nio 6D·C spe
cificerade digitala panelmetrar vid 
en temperatur av + 185·C i 2'0 mi
nuter. Exteriört förstördes panel 
metrarna (se bilden) men vid den 
efterföljande elektriska provning 
en fann man inga avvikelser på 
någon av de specificerade elek 
triska parametrarna. 

Den panelmeter som var inblan 
dad i denna hårdhänta provning 
var Analogics nya typ AN251 D. 
Den är specificerad att kunna ar
beta vid max +6D·C samt i övrigt 
tåla +85·C. Denna senare tempe
raturgräns bestäms huvudsakli -
gen av temperaturkarakteristikor - , 
na hos de individuella kdmponen 
ter som används. Även om man 
använt goda komponenter i AN -
251'0 så är endast ett fåtal specifi
cerade för så hög temperatur som 
+ 185·C. Höljets material är Le
xan, som är känt för sin utomor
dentliga tålighet mot värme. 

Efter det att den största över
raskningen hade lagt sig beslöt 
man att prova ett tionde instru 
ment. Skillnaden från den första 
provningen var att man nu följde 
provn ingen med större uppmärk
samhet. Först vid + 162·C kunde 
man märka förändringar i Lexan 
höljet. Vid + 168·C började bubb
lor uppstå och en kraftigare de
formation märkas. BI a ramlade 
frontfönstret ur. Temperaturen 
tilläts gå upp till + 185·C och sta 
biliserades där under 2'0 minuter. 
Därefter fick AN251 D svalna i 
rumstemperatur och man började 
mäta för att kontrollera eventuella 
avvikelser mot specifikationen. I 
likhet med van man fann hos de 
första nio panelmetrarna stämde 
varje elektrisk parameter med spe 
cifikationerna. 

I specifikationerna finner man 
att AN251 D har 3-1 /2 -siffrig in 
dikator med områdena '0-199,9 
mV eller '0-1,999 V som stan 
dard. Polaritetsindikeringen sker 

automatiskt och noggrannheten 
är '0 ,'05%. Ingångsimpedansen är 
1 D· n och BCD -utgången är 
kompatibel med DTL och TTL. 
Samplingen sker med 1 '0'0 per se 
kund. 

Svensk representant är Johan 
Lagercrantz KB, Solna, tel '08-
83 '07 9'0 . 

18 GHz 
svepgenerator 
Marconi Instruments/ Sanders har 
presenterat en helt halvledarbe
styckad svepgenerator modell 
67'0'0 som med insticksenheter 
täcker frekvensområdet 1 D M Hz 
till 18 GHz. 

Svepfunktionen inkluderar svep 
mellan två inställbara frekvenser 
f, och f, med två markerfrekven
ser m, och m" omvänt svep, samt 
symmetriskt svep (nio kalibrerade 
svepbredder från '0 ,25 % till 1 '0'0% 
av totalt band) runt centerfre 
kvens m, . 

Sveptiden är kontinuerligt vari 
erbar mellan '0,'01 s/ svep och 1 '0'0 
s/ svep. Även manuellt svep är 
möjligt. 

Bland övriga egenskaper kan 
man nämna: oavsiktlig FM är ty 
piskt mindre än 2 ppm, inre eller 
yttre " Ievelling" samt relativa mar
kerfrekvenser för smala svep. 

En speciell insticksenhet gör 
instrumentet till en signaIgenera
tor med frekvensområdet 1 D M Hz 
-2 G Hz, uteffekten + 13 till - 7'0 
dBm med kalibrerad dämpare, 
svep upp till 1 G Hz svepbredd 
samt yttre AM och FM. 

M l/Sanders produkter säljs 
genom agenturavdelningen hos 
Svenska Radio AB, Stockholm, 
'08-22314'0 . 

~ . II 

nya produkte 
Ny pulsgenerator för 
svepgenerator 
Dytech, en amerikansk tillverkare 
av pulsgeneratorer, har utvecklat 
en pulsgenerator där fördröj 
ningsfunktionen även kan använ
das till att ställa in en tid under vil 
ken ett godtyckligt antal pulser 
kan erhållas. Dessa pulser kan se 
dan utlösas antingen manuellt el 
ler genom en yttre triggpuls. Man 
kan alltså programmera genera 
torn för ett godtyckligt antal pul 
ser (5, 1 '0,26; 1 'ODD ... ) vars an 
tal endast begränsas av genera 
torns yttre prestanda. 

Denna egenskap är användbar 
vid en rad Jillämpningar. För t ex 
RADIX+1-provning av räknare 
kan man ställa in ett pulståg som 
omfattar en hel cykel plus en 
puls. Härigenom provas en räkna
re en hel cykel samtidigt som den 
matas fram ett steg . 

Generatorn kan även underlätta 
provning av "serie - in/parallell 
ut" skiftregister. Genom ett lämp
ligt valt pulståg kan vilken parallell 
utsignal som helst väljas. 

En annan tillämpning är som 
frekvensmultiplikator. En god 
tycklig frekvens med godtycklig 
pulskvot kan multipliceras med 
ett helt tal (2 , 3, 4 ... ) . Detta be
gränsas endast av generatorns 
huvuddata som är: 
• PRF: 1 Hz-1D MHz 
• pulsfördröjning: 5'0 ns -1 s 

• amplitud: D -1 D V 
• stig- och fa'IItid: <5 ns 

Generatorn finns i två utföran
den; 8'01 med positiv och komple 
mentär utgång samt 8'02 med po
sitiv och negativ utgång. Priset 
ligger omkring 25'0'0 kronor. 

Svensk representant är det ny
startade företaget Novotronic AB , 
Spånga, '08 - 761 1463. 

Ny våganalysator 
från Bruel St Kjaer 
Bruel & Kjaer har kommit med en 
ny våganalysator typ 2'01 D, även 
användbar som linjär förstärkare 
och tongenerator. Den täcker i tre 
områden 2 Hz-2DD kHz, linjär 
eller logaritmisk skala. Frekvens
räknare med digitala indikatorer 
finns inbyggd. Bandbredden är 
omkopplingsbar' i sex steg från 
3,16 Hz till 1 'ODD Hz. 

En extra finess på analysatorn 
är att bandbredd och tidkonstant 
kan programmeras så att automa 
tisk frekvensanalys och spektral
tättletsanalys kan göras snabbare 
än vanligt med bibehållen nog

grannhet. 
Bruel & Kjaer, Huddinge, har 

telefonnummer '08-757273'0 . 

nya publikationer 
Produktregistret : Inköpsre
gistret över den tekniska 
vetenskapens hjälpmedel för 
industri'. forskning och 
undervisning. Stockholm 
1971. 

Arets upplaga av Produktregis 
tret har kommit ut. Boken som har 
385 sidor är uppdelad i fyra olika 
register: produktregister med över 
2 'ODD produktgrupper, speciellt 
produktregister över vissa special
produkter, firmaregister samt 
agenturregister. 

När det gäller inköp och för 
frågningar är Produktregistret 
synnerligen lämplig som en första 
vägledning. Dock skall använda 
ren vara medveten om att registret 
inte är helt fullständigt vad beträf
far potentiella leverantörer. Varje 
företag som är upptaget i reg istret 
betalar nämligen en viss avgift för 
sitt deltagande. De företag som 
avstår från detta finns naturligtvis 
inte i Produktregistret. 

Genom detta arrangemang blir 

framställningskostnaderna . täckta 
och upplagan kan således kost
nadsfritt distribueras till inköpare 
av olika slag. Arets TS -kontrolle 
rade upplaga är 15 'ODD ex. 

(BGW) 

WENNRICH, PETER : Anglo
amerikanische Abkurzungen 
und Kurzwörter der Elektro
technik. VEB Verlag Technik, 
Berlin, 1970. 312 s, Pris 38:15 
+ moms, 
Föreliggande bok utgör ett elek
trotekniskt förkortningslexikon 
med ca 17 'ODD uppslagsord och 
förkortningar av angloamerikanskt 
ursprung. Alla förklaringar görs på 
engelska. 

Den här boken försvarar mycket 
väl sin plats i elektronikerns fack
bibliotek. Att t ex " ham" kan be
tyda radioamatör är känt men att 
ordet också används i betydelser
na 'high -speed automatic moni 
tor' och 'hardware associative 
memory' är säkert mindre bekant. 

(Ge) 
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DATA DEVIC'ES from Gl Gl [3 

SYNCRRO/RESOLVER ANGLE JNDJCATOR 

Model SR-I02 omvandlar synchro- och re
solversignaler till digital form samt presen
terar vinkelvärdet på en 5-siffrig LED
Display , Dessutom finns 5 dekader BeD
data tillgänglig på ett kontaktdon , (Buffered 
DTLJ 

Upplösningen är + 0,01 o med ett vinkel
område om 000,00°-359,99°. (Kontinuerlig 
rotation .) Största fel , samtliga orsaker kom
binerade, överstiger inte ±0,03° (1,8 min.). 

SR-I02 kontrollerar automatiskt sin egen 
funktion och indikerar eventuella funktions
fel både visuellt och elektroniskt. 

För informationer om DDC's omfattande 
program inom området dataomvandling ring 
eller skriv till : 

BYBBIDTEKNIK AB 
MORELLVÄGEN 16 
13501 TYRESÖ . TEL. 

InformationitjinIt 80 

• LÄTT ATT ANVÄNDA- Inga juste
ringar, Ingen drift, Ingen uppvärmning. 

• NOGGRANN - +0,03 o (1,8 min.) största 
möjliga fel. 

• SNABB- 1,080 o/ sek. vid 400 Hz. 

INGJUTNING 
Al KOMPONENTER? 

TVÅ blandare Q 
med vardera 5 L 
Nyttovolym 

TVÅ doser- Q 
pumpar med 
steglös regle-
ring 0,1-10 cm3 

Blandarhuvud 
med kammar
volym 50 cm3 

Med eller utan 
vakuumutrust
ning 
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GAS 120: DOSERI\IGS
OCH 

• Upp till 1200 Doseringar per timme 

• Doseringsinställning 0,2 till 20 cm
3 

• Blandningsförhållande 1 : 1 till 1 :20 

• Arbetstryck 760 till 0,5 mm Hg 

• Uppvärmning 20 till 100° C 

• Ca. pris Skr. 28.000:- exkl. moms 

BALZERS 

NORDISKA BALZERS AB 
BOX 272. 43401 KUNGSBACKA '. TELEFON 0300-14045 



rån' nätspänningsreglering 
till konstant ström 
automatiskt 

Racpac är ett gott ·exempel på Oltronix 
filosofi att alltid överträffa väntade speci
fikationer och att alltid göra aggregaten 
lättare att använda än vad deras komplexi
tet skulle ge anledning att tro. Här några 
konstruktionsdetaljer och standardfördelar: 

- Racpac är en serie kompakta likspännings
aggregat med många ovanliga finesser, bl a 
går aggregaten automatiskt över i läge 
konstant ström (CC) med mycket goda 
data så snart de börjar strömbegränsa. 
Detta indikeras också automatiskt på pa
nelen. 

Utspänningen regleras elegant med en lås
bar 10-varvs digital potentiometer. De tio 
varven är fördelade på fullt utslag genom 
en speciell växellåda. För 32 V modellen 
är det alltså 10 varv mellan 0--32 V, vilket 
betyder förbättrad upplösning. Spännings
och ströminstrumentet har två områden för 
extremt god upplösning, även vid låga,vär
den. Omkopplingen sker automatiskt och 
indikeras på panelen. 

Aggregaten kan öppnas helt utan verktyg, 
alla effekttransistorer är åtkomliga utifrån 
och är av plug-in-typ; kretskortet är utfäll
bart. Det enda som det behövs något verk
tyg till, en s,kruvmejsel, är överspännings
skyddet och detta för att skydda mot oav
siktlig felinställning. 

Strömbegränsningen justeras 2 %-110 % 

OLTRONIX 

med en 1-varvs kalibrerad potentiometer. 
På baksidan finns en kontakt med alla ut
tag som finns på panelen + uttag för mo
dulering, spänningsprogrammering, fjärrin
dikering för CV och CC samt "Master
Slave"-parallellkoppling. 
Naturligtvis har Racpac-aggregaten det 
som gjort namnet Oltronix till ett begrepp 
när det gäller strömförsörjningsaggregat: 
Nämligen lång livslängd och hög drifts
säkerhet. 

Ingångar: 110, 117, 220 och 235 V ± 10%, 
50 Hz 
Utgång: Flytande, plus eller minus kan jor
das. Utspänningen är variabelt justerbar 
från noll 
Stabilitet för 10 % nätändring: 0,0"1 % eller 
1 mV 
Stabilitet för 100 % laständring: 5--10 mV 
(beroende på effektklass) 
Brum: 0,2-0,5 mV RMS 
Temperaturdrift: 100 ppm/oC 
Långtidsstabilitet: 0,02 % per 8 timmar 

Fläkttillsats värdefullt tillbehör 
vid rackmontage 
Som standard levereras Racpac som 
bordsmodell med perforerade täckplåtar, 
fötter och dekorIist. För ev. rackmontage 
kan en tillsats medlevereras bestående av 
fläkthus med fläkt, operforerade täckplåtar 
och racköron. 

Priser 

Effekt-I 
kiass Modell I sPän-1 nmg V 

Ström I Pris bords-
A modell 

150W B32-5R 32 5 2.150:-
B60-2,5R 60 2,5 2.250: -

300 W B32-10R 32 10 2.350: -
B6Q.5R 60 5 2.450: -

flXJW B32-20R 32 20 2.750: '-
B60-10R 60 10 2.85Ö: -

1000 W B32-30R 32 30 3.350: -
B60-15R 60 15 3.450: -

För rackmodell med fläkt tillkommer 275: -. Samt
liga priser gäller exkl. moms. 

"Du, sälj skruymejseln 
medan du får 
något för den", 
sa vi i ett \llll.T.- ~-
brev. ", ~ ;S .. , ~ ~,. 
Men vi .~ ~ ~,. 
hade fel! .' '40 

Behåll den för 
överspänningsskyddet. 

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

Informationstjänst 62 
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MATA 
KAMAVA massamotstånd Re 1/4 S är ett av de 

mest använda massamotstånden inom svensk industriell elektronik. 

Vi kan nu ~ven erbjuda RC 1/8 S som fyller MIL-R-11, RC OS. 

, Massamotstånden är induktionsfria och 
användes ofta liggande på dubbelfolie
kort då motståndskroppen är isolerad . 
Massamotstånden brinner ej av vid en 
kortvarig överbelastning varför tillförlit-

En komponents lödbarhet är i dag myc
ket betydelsefull och Kamaya har genom 
en enkel men effektiv metod lyckats 
sänka lödtiden till under 1 sek. (svenskt 
testprotokoll visar O. 1 ~. 7 sekunder) 
enligt metod i IEC-68-2-20 L M Ericsson 
tennkulemetod. 

~~~--- ligheten mot katastroffel ökas. 

_ . -_.=- Lågohmsmotstånd 1 W kostar 210:- per 

NYHETEN RC-1/8 S __ """"" .. ,,..,.,_ ."""'_~ 1 000 st för 5 % typ. 

har mycket små dimensioner. ,.,.,,--, 
Diameter: 1.57± 0 . 1 O mm 
Längd : 3.7± 0 .3 mm 
Pris : 1 90:- per 1 000 st för 10 % typ. 

Kamaya massa motstånd är dessutom billiga i inköp. 
Kamaya tillverkar också metallfilmmotstånd. 1 W 0,22-22 ohm 

och metalloxidmotstånd 1-7 W, 10 ohm-200 kohm. 

AUG. EKLÖW AB ELEKTRONIK 
Ynglingagatan 18, 10435 Stockholm 23, tel. 08/230620 

Danmark: AUG. EKLÖW AlS. Lager: MULTIKOMPONENT. Norge: THERMA 
Informatlonstiänst 83 

7250 TRANSDIGIT 
DIgita' sysfemtelenile 
- frt uf."dnlngspro.'em? 

TRANSDIGIT är ett utbildningspa
ket i digital systemteknik, som för
utom själva apparaturen också om
fattar en självinstruerande mjuk
vara. Transdigit kan användas på 
olika nivåer, alltefter ' Era utbild
ningsbehov. 

• Transdigit lär ut de enskilda 
kretsarnas funktion 

• Med Transdigit kan man även 
studera komplexa system 

• Transdigit kan också användas 
för att styra elektromagneter, 
pneumatiska ventiler, kontak
torer etc. 

Driftsäleer, 'ättltanferlig, 
eleonomisle: 

Högklassiga komponenter garan
terar stor livslängd och driftsäker
het. Uppkopplingen sker snabbt 
och säkert tack vare överskådlig 
placering av ingående komponen
ter. Transdigit kan lätt byggas ut 
med nya moduler: fina fördelar 
ekonomiskt sett! 
Transdigit består aven STYREN
HET och en DIGITALENHET. 
Standardtillbehör: sladdsats, 
handledning, teoribok och arbets
bok med lab.anvisningar. Mjukva-

II 
ran är produce-rad av 

Utbildningsförlaget 

AB TRANSINTRO 
..-----------_ .... -
I Till 048 TraMintro, Höger,ten,vögen 173, 12609 Höge",'_" 

Sänd mig kostnadsfritt utftirtiga informationer om I TRANSINTRO, produktprogram 

I Nomn : .... •...•••••.....•• 

ETT FÖRETAG I NAVIGATORGRUPPEN I Fö,etog,. ............ . . ... .. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I Adress : ........•.•.. , .. • .•.•.•.•.•... . .•....•.••• ... •...••• 

POdodress: ....••........•.. •. •.•. , . .....••.•••••••.....•• , . I 
EL 9-71'" '---------------------------------------------Hägerstensvägen 173 

Tfn. 0817440330 
12609 HÄGERSTEN 
Telex 172441"lerel S 
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O<UHNIo<E] 

UNIVERSALRELÄ 

U-Relä i plug-in utförande med hållare 
för löd- och skruvanslutning. Även hål
lare för PC-montage. 

Kontakter : 1-3 växlingar. 
Kontaktspänning , -ström : 250 V, 6 A. 
Kontakteffekt 250 Va 106 växlingar 

1 200 VA 105 växlingar 
Livslängd : Cirka 30 mil l. växl. 

Leverans från lager. 

{t<UHNIo<E] 

TUNGRELÄ 

R-Relä, kapslat, i miniatyrutförande, stift 
för PC-montage med 2,5 mm delning. 

Kontakter : 1, 2, 3 och 6 slutningar 
1, 2 och 3 växlingar 

Manöverspänning: 6, 12, 24, 40, 48 och 60 
yen likspänning 

Omgivn ingstemp.: - 5°C till + 600 e 
Kontakteffekt: Med standard kontakter 

3 watt växling 
10 watt slutn ing 

Andra kontakttyper kan erhållas för olika 
krav som konstant övergångsmotstånd, hög
frekvens upp till 100 MHz, m. m. 
Leveranstid ca 8 veckor. 

Finns nu även i Dual-in-Line 
utförande T01 16 14-leads. 

(Io<UHNIo<E] 

VRIDMAGNET 

D-Magnet med vridmoment upp till 21 
kpcm. 
Vridvinklar från 25° till 95°, höger- eller 
vänstervridande, i fem storlekar med 
d iam. 25 mm-100 mm. 
Standardspänning : 24 V= och 180 V=. 
b-Magneten kan erhållas med retur
fjädrar, inbyggnadscentrering för extra 
stabilt montage, genomgående axel 
m. fl. specialutföranden. 

(lo< UH Nio< E] 

SLAGMAGNET 

H-Magnet för dragande eller stötande funk
tion . 
Krafter från 75 p till 7,6 kp. 
Finns i 6 olika storlekar. 
Manöverspänning : 24 och 220 volt 50 Hz, 
24 och 180 volt likspänning. 
Leveranstid ca 4- 6 veckor. 

Vi skickar gärna katalog över Kuhnkes elektro
tekniska program som innefaltar: SLAGMAG
NETER, VRIDMAGNETER, RELÄER, SUMRAR, 
KONTAKTLOSA EFFEKTOMKOPPLARE och 
KONSTANTSP.l>iNNINGSHALLARE. 

(lo< U""" N lo< E] 

INDUSTRIRELÄ 

l-Relä i plug-in utförande med hållare 
för löd- eller skruvanslutning. Även hål
lare för PC-montage. 

Kontakter: 2, 4 eller 6 växlingar. 
Kontaktspänn ing, -ström : 380 V, 6 A. 
Kontakteffekt : 600 VA 106 växlingar 

3000 VA 105 växlingar 
Ligslängd : Cirka 15 mill. växl. 

Leverans från lager. 

(lo< U""" N lo< E] 

ÖVRIGA 
RELÄ 

UTFÖRANDEN 
C-Relä, nytt universalrelä i miniatyrut
förande. Storlek 22 x 31 x 40 mm. 

l-Relä kan även erhållas som Fördröj
ningsrelä, Wisch-relä, och Blinkrelä, 
vi lka alla äro elektroniska, samt Impuls
relä. 
De elektroniska reläerna kan även er
hållas i kåpa med 11-polig amerikansk 
plug-in sockel. 

Effekt-Relä, 1-polig slutning eller bryt
ning, för max. spänning 380 Volt och 
max. ström 50 Amp. 

Spärr-Relä är en kombination av två 
U-Reläer med vardera två växlingar och 
med ömsesidig mekanisk låsning av an
karrörelsen . 
De båda lindningarna kan manövreras 
med korta pulser som tillförs växelvis. 

Cylinder-Relä för två till åtta växlingar 
med pertinax- eller keramisk isolation. 

BOX 17081 
10462 STOCKHOLM 17 BO PALMBLAD AB TEL. 08/2461 60 
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TRYCKOMKOPPLARE 

Typ Fl 

TypCl 

Typ Cl Tablå 

INGEN~ÖRSFIRMAN 

SERIE F OC·H FL 
Schadows välkända F-omkopplare kan nu också 
levereras med belysning typ Fl samt med läges
indikering utan belysning . 

Kontaktbestyckning: 2-8 växlingskontakter per 
sektion, S-märkt nät. strömbrytare 4 A 250 V. 

Mekanik: Grupputlösning, dubbeltryck och åter
fjädrande . 

Knapp-delning: 10, 12,5,15. 17.5.20,22,5 
och 25 mm. Vid Fl-utförande 17,5, 20 och 
22,5 mm. 

FL. lampor (Osram 6 V-30 VI. Stort urval av 
knappar med olikfärgade linser. 

SERIE C OCH CL 
Typ C med belysning Cl är en exklusiv omkopp
lare i byggsatssystem för professionellt bruk. Alla 
tänkbara varianter är mojliga. 

Kontaktbestyckning: 2-11 Växlingar + 1 slut
ning per sektion. Max. ström 2A Max. effekt 
100 W ,25 W =. Nätströmbrytare -6 A 250 V 
4 A 250 V = S-märkt. 

Mekanik: Grupputlösning även i flera sektioner, 
centralutlösning, dubbeltryck. spärrmekanik, 
återfjädrande. 

Knapp-delning: 17,5 och 22,5 mm. 

Cl. lamphållare för telefonlampor typ T 4,6 och 
T 5,5 för 6-60 V. 

Knappar: Färg svart. elfenben med olikfärgade 
linser. 

c + Cl Tablå: Med max. 1 50 (1 5 Xl O) knappar 
sammanbyggda till ett block med mekanik enl. 
ovan. 

C- och CL levereras från lager 

Vi kan erbjuda ett stort urval av omkopplare. 
Kontakta oss för närmare information och spe
ciaiprospekt. 

PRODUKTANSVARIG : Ing. Lars Jaensson. 

BO KNUTSSON AB 
SOMMARVÄGEN 2 • 171 40 SOLNA· TEL. 8306 80 
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nya produkter 
Automatisk 
IC-provare 

General Radio , USA, har presen 
terat en automatisk IC-provare 
för linjära kretsar. Typ 1730 utför 
Go/ No-Go provning och nog 
granna mäfningar av data. Upp till 
18 olika prov kan utföras. De prov 
man önskar göra väljer man ge
nom tryckknappar. 

FÖljande parametrar kan mätas: 
1. Strömförbrukning, positiv 
2. Strömförbrukning, negativ 
3. Offsetspänning 
4. Offsetström 
5. Biasström 
6. Spänningsförstärkning 
U ndertryckni ngsförhållanden : 

7. Common mode 
8. + Kraftaggregat 
9. - Kraftaggregat 

10. Utimpedans 
11 . + max utspänning 
12. - max utspänning 
13. + Common mode gräns 
14. - Common mode gräns 
15. Förstärkningsbandbredds-

produkt 
16. + Spänningsderivata 
17. - Spänningsderivata 
18. Extra 

Mätvärdena presenteras digi 
talt med 31 / 2 siffror. Alla mätvär
den fin'ns tillgängliga i BCD-kod 
för matning av utskriftorgarl. Go/ 
No-Go-indikeringen finns också 
tillgänglig i form av signaler för 
matning av automatiska sorte 
ringsutrustn ingar. Priset ligger 
omkring 40000 kronor. 

Svensk representant är Johan 
Lagercrantz KB , Soln'a, 08-
830790. 

De nya signalgeneratorerna 6055 
och 6058 från Marconi Instru 
ments Ltd, Sanders Division, är de 
två första i en serie som kommer 
att omfatta frekvensområdet 400 
MHz till 18 GHz. 

6055 (se bilden) täcker fre
kvensområdet 850 till 2150 M Hz 
och har en uteffekt av typiskt 100 
mW. Frekvensen indikeras genom 
ett 4-siffrigt mekaniskt räkneverk 
vilket ger en upplösning av 0,1 %. 
Utspänningsdämparen består aV 
en PIN-diodenhet, vars genom 
gångsdämpning kan varieras an 
tingen genom en nivåkontroll på 
frontpanelen eller genom en yttre 
förspänning via en BNC-kontakt. 
Inre (1 GHz) elleryttrefyrkantmo
dulering är·möjl.ig . En likspänning 
på 0-20 V direkt proportionell 
mot frekvensen finns tillgänglig 
genom en BNC -kontakt. Spän 
ningen kan t ex anslutas till x - in
gången på en X-Y -skrivare och 
medger således en enkel och pris 
billig svepmöjlighet. 

6058 täcker frekvensområdet 
7,0 till 12,4 GHz och har en utef
fekt av typiskt 10 mW. I övrigt 
samma specifikation som 6055. 

Svensk representant är Svenska 
Radio AB, Agenturavdelningen, 
08-223140. 

Programmerbar kapacitansmeter 
med basnoggrannheten 0,5% 
Med Boontons nya programmer
bara kapacitansmeter, modell72A 
är det möjligt att snabbt göra dif-

ferentialkapacitansmätningar och 
" tre-terminals" -mätningar inom 
området 0,1 pF-3000 pF. Mät
ningarna sker vid 1 M Hz med en 
provspänning av 15 mV effektiv
värde och med möjlighet att lägga 
på likförspänning på provnings
terminalerna. Det totala kapaci
tansområdet är uppdelat i åtta om 
kopplingsbara områden från 1 pF 
-30000 pF fullt skalutslag med 
en noggrannhet av 0,5% av av
läst värde ±0,5 % av fullt skaIut
slag och en upplösning av 0,25%. 

Svensk representant är Telein
strument AB , Vällingby, 08-
870345. 

InlomrMionstjlnst • •• 

•• 

BEHOVER 
NI VETA 
MERA 

elektronik 
hjälper Er gärna 

-. ytterligare 
upplysningar om 
de produkter SOrl' 

annonseras i tid
ningen. Vänd på 
sidan och se hur 
lätt det går till. 

----.-----------

ELEKTRONIK 

BOX Jt77 

10J aJ STOCKHOLM J 

---------------
PRENUMERATION 

~a, jag prenumererar på ELEKTRONIK 
ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) 
för kronor 57:-. ~ag betalar senare när 
inbetalningskortet kommer 

Bransch 

o Mätinstrument 

D Komponenter 

D Industrielektronik 

o Medicinsk. elektronik 

D Reglerteknik. 
pro.cessdetateknlk 

O ... ......... . 

~t:r2~~DLlGTII0712021392 
Efternamn Förnamn 

c/o 

Gata, postlåda, box etc 

Postnummer T Ad ressposta nsta It 
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Informlltionstjänst . .. 

GÖR 
sA 

HÄR .. 
Samtidigt som Ni läser Elektronik kan Ni på informationstalongen 
ringa in eller stryka under numren på de annonser som Ni önskar veta 
mera om. Varje annons är nämligen försedd med ett nummer. Sen 
pehöver Ni bara fylla i kortet med namn, adress etc. och posta det till 
oss . Vi ser till att Ni snabbt får svar på Era förfrågningar! All informa
tionstjänst är kostnadsfri. --------------
Jag vill veta mer om de(n) inringade annonsen(erna) i detta nummer : 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ·1 l 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 2 l 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 l 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 991001011021031041051061071081091101'1 112 

l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145146147148149150151152153 .154155156157158159160 
161 162163164165166167168169170171 172173174175176 
177178179180181 182183184185186187188189190191 192 
~ 93 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 
209210211212213214215216217218219220221222223224 
225226227228229230231 232233234235236237 238 239 240 
241 242243244 245 246 247248249250 

FÖRNAMN 

EFTERNAMN 

T1TEl/YRKE 

FÖRETAGSAORESS 

POSTANSTALT 

BRANSCH H9-7I --------------

ELEKTRONIK 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 3 
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Frankeras 
hör 

nya produkter 
Prisbillig 
1 G Hz sampling 
Hewlett- Packards nya samplings 
enhet för oscilloskopen i sin 180-
serie gör det praktiskt taget lika 
enkelt att utföra samplingsmät
ningar som att använda ett real
tidsoscilloskop. 

Den nya enheten, · modell 
1810A, har kontrollerna märkta 
och placerade som på en rea ltids 
enhet. Det finns t ex inga kontrol 
ler för "smoothing" och " respon
se", och triggkontrollerna ser ut 
och reagerar på samma sätt som 
på ett vanligt laboratorieoscillo 
skop. Svepet triggar med mindre 
än 0,03 ns jitter på 100 mV pulser 
och man får användbar triggning 
ända ned till 5 mV. 

H p 1810 A är en 2 -kanals enhet 
med avböjningsfaktor från 2 mV / 
skaldel till 200 mV/ skaldel, och 
med fininställningen kan känslig
heten ökas til11 mV / skaldel. Stig 
tiden är 0,35 ns och band bredden 
är 0-1 GHz. 

Ingångsimpedansen är 50 n och 
reflektionen från varje ingång är 
mindre än 6% (det skall jämföras 
m·ed 15 % hos ·tid igare typer med 
50 n ingång) . 

Sveptiderna kan varieras från 
50 J.ls/ skaldel till 0,01 ns/ skaldel 
(med svepförstorning) . Förutom 
möjligheten t ill val av triggnivå 
och lutning erbjuder instickseQ
heten en autofunktion, där man 
får en baslinje vid frånvaron av 
signal. Svepet triggar därvid auto
matiskt med mindre än 0,03 ns 
jitter på positivt gående signaler 
när de passerar 30 mV ovanför 
nollinjen upp till 200 MHz, samt 
upp till 1 G Hz om man inte har allt 
för stränga krav vad gälier jittret. 
Det finns fördröjningsledningar i 
båda de vertikala kanalerna, vilka 
medger triggn ing på framkanten 
av den presenterade signalen. 

Svensk representant är Hew
lett -Packard Sverige AB, Brom
ma, 08-981250. 

Panel meter med 
lysdiodmatriser 

Hewlett- Packard har annonserat 
en ny digital panelmeter 3431 A, 
en DVM med indikator av Iys
diodtyp. Mätområdet för 3431 A 
är 0-1 ,999 V (eller i specialutfö
rande O -19,99 V) . Noggrannhe
ten är ± 0,1 % ± 1 siffra inom tem 
peraturområdet 20 - 30' C med 
temperaturkoefficienten ± 0,1 mV 
inom 0- 20' C. Svarstiden från 
noll till fullt utslag är 55 ms. 3431 A 
har även en BCD-utgång av serie
typ. 

Typ 3431A är programmerbar. 
Samplingshastigheten kan varie
ras till 1 / s till 15/ s genom fjärrma
növrering . Priset i USA ligger be
roende på kvantiteten inom 295 
till 225 dollar. 

Svensk representant är Hew
lett - Packard Sverige AB, Brom
ma, 08-981250 eller Mölndal 
031 -276800. 

Snabb 15 bitars 
AD-omvandlare 

Analogic, USA, tillverkar en ny 
kompakt 15 bitars snabb AD -om 
'\Iandlare, AN2715M , som består 
av tre små kretskort, som monte
rats på ett moderkort. Kretsarna är 
elektrostatiskt och elektromagne
t iskt skärmade. 

AN2715M har 0,01 % absolut 
noggrannhet och 0,002 % linjäri 
tet. Konverteringshastigheten är 
0,5-1 ,1 J.ls/ bit. Ordlängden är 
valbar inom 8-15 bitar. Tempera
turkoefficienten är 7 ppm/'C (för
stärkning) och 0,001 % av fullt 
skalutslag /,C (offset) . 

Svensk representant är Johan 
Lagercrantz KB , Solna, 08-
830790. 



Chemical AB 
tinnegatan 76 ' 
11523 Stockholm 
rtJ 08/246680 

Ii:L 'l -i'l 
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Dunker 
@motorer 

GmbH 
specialister på 
BATTERI
MOTORER 
Ined elektronikens krav: 

• små dimensioner 

• högt vridmoment 

• liten strömupptagning 

• lång livslängd 

GK-serien 
ett BYGGSYSTEM 
Regulatorer Motor Växlar 

T6-AC 
SG50 

• 4 storlekar från 16-32 mm 
• påbyggda kugg- el. snäckväxlar 
• inbyggd tachogenerator el. 

centrifugalkontaktreguhitor 

Typ Gk16 22 26 32 

max.-
spänning 24 30 60 
IV) 
max." 
varvtal 12.000 12.000 15.000 15.000 
('pm) 
diameter 
Imm) 16 22 26 32 

längd Im m) 31 39 60 79 
vrid -
moment 10 30 80 300 
lpem) 
ovg. 

effekt 2 6.5 16 
CW) 
max. 
verkn. 55 70 80 80 
p'od 1%) 

Rekvirera Dunkerlcata/ogen med ett 
hundratal motortyper kombinerade 
med lika många växlar för sAväl 
växe/- som liksttÖm. 

VEGA 
TRANSISTORVÄXELRIKTARE 

SINUS 
Anslutning: 12, 24, 28, 48, 
60,l10V. 
Utgångsspänning :110,115 
el. 220 V, 50/60 el. 400 
Hz. 
Frekvensstabilitet : 
-+-1 % el. 0,1 %. 
Effekt: 1 00-2000 VA. 

KANTVÄG 
Anslutning: 12 och 24 V 
Utgångsspänning : 220 V 
Effekt: 250, 500 och 
1.000 VA. 

Begär datablad och när
mare informationer. 

Fol' 
annons
bokningar 
ellel' 
infol'ma
tionel' 

r;] kontakta 
Rune Wannerberg ELEKTRA 

RATIONALISERINGS AB 08/~40080 
Solingevägen 1 • 63233 ESKILSTUNA • Tel. 016/20902 

Informationstjä~st 89 Informationstjänst 70 

~f.IeX 

REFLEX kopplingsurförveckoprogram 
Bevakar alla radioprogram under hela 
veckan 
Kopplar bandspelaren och spelar in' 
,program nör Ni inte ör hemma 
Kopplar vörmen i sommarstugan lA all 
det ör varmt nör Ni kommer dit 

En del av Gadelius 
KRISTALLER 

I 

KRISTALL FILTER 
KRISTALL OSCILLATORER 

Från NDK (specialist och störst 
i Japan inom detta område). 

Japansk elektronik - den mest expansiva i 
världen - representeras i Skandinavien av 

GADELIUS 
~""''''P:~_''''~ Kopplar belysningen nör Ni ör bortrest 

för all ge sken av all nAgon ör hemma 
........ a,; ..... ~ioiI.,.,~ .. _~ 'Väcker Er med musik pA morgonen 

Gadelius & Co AB. Eriksbergsg. 1 A. 114 30 Stockholm. Tel. 08/23 28 00. 23 28 75 

D Sänd mig närmare information om I Dunker-komponenter. I 

I 
Namn: .. . .. ....... . 

År dessutom en vacker prydnadiklocka: 
med exakt gAng . 

INDUSTRI AB 
REFLEX 

Sundbyvägen 70, 163 59 Spånga 
Tel. 36 -46 "2, 36046 38 

Adress: . . . . .• ... .... ~I 
I Postadress: . . . . . . . . . . . ~I a... __ ...-. __ ~ •••••••••••• 
. Intormationstjinst 88 Informationstjänst 71 
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En ny räknare. frekvensmeter 
som kan programmeras! 

Beckrnan 

BECKMAN INSTRUMENTS. ledande inom avancerade mät
instrument. med fabriker i .Fullerton och Richmond. USA. 
BECKMAN INSTRUMENTS har även en fullt utbyggd för
säljnings- och serviceorganisation i Europa med kontor i 
Geneve. . 

e 136 MHz. ingång A. 
Två räknare i en. 

e 10 MHz. ingång B. 
e· Komplett program

mering som standard. 
e Hög stabilitet. 

AB MARTINSSON & NORDQVIST 

Kvarngatan14 11626STOCKHOLM Telefon 06/424050.434450 
Informationstjänst 73 

e Integrerade kretsar i 
hållare - Servicevänlig 

e BCD-utgång som standard 
e Atta siffror som standard. 

nio som alternativ. 
• Indikeringslampa för opti

mal.triggningspunkt. 

NY SERIE TYRISTORER 
SKT16 

* 200-1600VRRM 

* 16 AAV 

* Surge:330A(125°C) 

* di/dt: 200 A//-Ls 

* du/dt: 200-1000 V//-LS 
* T-off: 10-15/-Ls(125°C) 

SKT24 

* 200-1600 VRRM 

* 24 AAV 

* Surge: 350 A( 130°C) 

* di/dt: 200 N/-Ls 

* du/dt: 200-1000 V//-LS 

KONTAKTA OSS FÖR NÄRMARE 
INFORMATIONER - DATA 

SEMIKRON NORDISKA AB 
STORHOLMSBACKARNA • 
Tel.: 08/7107825/7107830 . Telex: 10995 

• BOX 4028 

Informationstjänst 74: 

• 12704 SKÄRHOLMEN 
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BETATRON 
SWEDEN 

Ingjutet i epoxy. för inbyggnad. 

Ingen inre eller yttre elektrolytkond. 

Största livslängd. 

Väl isolerad nättrafo. 

Stort reglerområde. 180 till 250 V. 

Stor utström. 500 m A vid 5 V. 

Försänkta anslutningskontakter 
för lödanslutning. 

Uttag för fjärravkänning. 

Kortslutningssäkert. 
strömbegränsning. 

Lågt inre motstånd. 2 mQ . 

Hög stabilitet. 0 .003 % loC. 
Små dimensioner. 50x60x85 mm. 

Låg vikt. 550 g. 

Fasta standardspänningar 2.3.4.5. 6. 
9 .10.12.15.18.20.24.28 och 30 V 
samt ± 12. ± 15. ± 24 oCh ± 30 V. 

FÖRSTÄRKARPROGRAM 
-komplett med: 

bryggor 

differential 
förstä rka re 

galvanometer
förstä rka re 

bandspelar
förstärkare 

automat
kalibrator 

matningsenhet 

9" chassi för 16 kanaler 

TÖJNIN.GSGlVAR
MÄTBRYGGA 

Ined matning och automatkalibrering 
0.02 ggr till 10000 ggr förstärkning i 
32 steg med filter 0 .1-0.3-1 - 10 kHz. 
Brus 0 .2 pV. Anpassning för givare 
120. 350 och 600 Il i 1/ 1- 1/2- och 
l/4-brygga . Bryggspänning 0-2- 5 
och 10 V. Bryggkalibrering 10 till 
1280 k Il i 10 steg med automat
inkoppling av alla kanaler samtidigt . 

2 ggr så billig x.2 ggr så bra = 4 ggr 
bättre eller = BETATRON. 

BETATRON SVENSKA AB 
Fack . 17500 Jakobsberg . Swaden 

tel 0758/ 118.11 

rnformatiOnatjin.t 7"5 

100 ELEKTRONIK 9-1971 

Välj alltid rätt 
klämma! 
ENTRELEC 
KOPPLINGSKLÄMMOR 

HAR NÅGOT SOM 

INTE ALLA KLÄMMOR 

HAR, DET RÄTTA 

PRISET. 

Kontakta oss för narmare upplysningar 
gällande data och priser. 

16AB ~ INGENIURSFIRMA 
GUTE ANDERSSON AB 

Box 145~ 611 01 Nyköping 
Tel. 01.:>5/86070 

Informationstjänst 78 

Transformatorer, drosslar mm 
för industri och hobby. 

.'tf.' 

Korta lev. tider, konkurrenskraftiga anbud. 

Fack 49 , 16125 Bromma 1 
08/894060 

Informationatjänat 78 

Konstruktionsfiness. Principen med 
den runda fjädern ger cherry-kompo
nenter extremt lång livslängd och 
exaktare manöverlägen. De har dess
utom självrensande kontakter. 

Subminiatyrswitch 
med ett flenal varian
ter. Manövrering me
delst hävarm. rulle 
eiler knapp. Kontakter 
för endera 5mA. 5A 
eiler 1 OA. U L och 
CSA godkänd. 

Miniatyrswitch 
UL-. CSA-. 
SEV- och 

med 
VDE-. 

Semko-
godkännande. enligt 
CEE 24. Kontakter 
från 5mA och upp tiil 
15A. Manöverkrafter 
ned till ca 1.25P. 

Grundmodell för 15 _~--'-
eiler 25A!250 V. UL ~ 
och CSA godkänd. ~ 
med knapp. hävarm . 
eiler ruile. . 

2-polig basmodell en-~ 
dera 15 eller 25 Amp.~ 
UL och CSA godkänd. . 

, f.-:.Ö-,~;;< 

Höger- eller vänster
gående. vridmanövre-
rad switch med myc-' '''''- ~ 
ket lågt manöver-~ ~ 
moment. 5A!250 V. 
UL och CSA godkänd. 

Cherry mikroströmstäilare finns i 7 bas
modeller och i tusentals varianter. 

~ SKANDINAVISKA 
TELEKO MPAN I ET AB 
Veddestavägen 14 . 170 23 Barkarby. 
Tel. OB/760 02 55 

SSntJ. in kupongensA fl, Ni 
utförlig broschyr. - .... ------
Frtn SKANDINAVISKA TELE KOMPANIET. 

I Bark.rby 
Je, slnd mig utf6r1ig katalog pi Mi~roI Switchar 

Namn .. ....••.. .. . .. .....• · · •·••· . 

: F6< ... g .. ... .. : .. _ .. _ ...... .. . · · .. · i 
Adr ••• . .. ... . . .... . . .... ... . . .... . 

I Postnr . . . . . . . . Postadr ... . .. . ...... . 

I ~ ........................ _~l!.-;-!J 
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Behöver ni en varvtalsreglering? 
Vi har denl 

Och har vi den inte så gör vi den åt Erl 
Vi har ett stort urval av tyristorregulatorer för varvtalsreglering 

av shunt och compoundmotorer, i storlekar från 100 W och 
uppåt. Upp till 10 kW finns för omgående leverans från lager. 
Vi har även ett stort antal olika specialutföranden. 

Typiska data för en standardreglering. 

Typ TRB 2H. 
Anslutning. 220V 50 P/S. Effekt 2 kW. 
Försedd med strömgräns I, 8 X märkström. 
Inställbar I R kompensation. 
Reglernoggranhet: 
±. 2% av motorns märkvarvtal, med tackoreferens bättre än 1%. 
Reglerområde 1:30. 

II ELEKTRON I KSYSTEM 
TRB3-20F Max 20 kW. 

3-380V 50 P/S. 

GME - SYSTEM AB 
Kaggeholmsv. 32 - 12240 Enskede - Tel. 08-48 1708 

Informationstjiinst 79 

KOMPONENTUGNAR 
för transistorer, dioder och IC-kretsar 

Klixon komponentugn är tillverkad av ett polykristalli
serat halvledarmaterial med positiv temperaturkoeffi
cient. Komponentugnens uppgift är att stabilisera 
komponenttemperaturen vid varierande omgivnings
temperatur. 
Komponentugnen är självreglerande, varför någon 
yttre termostatreglering ej erfordras. -

För TO 5, TO 18, DO 7 och IC-kretsar • Currie-tem
peraturer : 65,80 eller 115°C • Arbetsspänning : 24V 
-+-4V • Temperaturförhållande : 20: 1 • Arbetsområde: 
-55°C - + 75°C • Effektförbrukning: ca 0,8 W • 
Självreglerande. 

Kontakta oss för ytterligare information. 

STIG WAHLSTRÖM AB 
M'rbackagatan 27 . Box 52 . 12321 Farsta 1 . Tel. 08/940300 . Telex 100 16 

Avde lnmgskontor : Goteborg Tel. 031 /494603 . Malmö Tel. 040/93 9059 

FINLAND : STIG WAHL$TROM OV • BOX 35011 • HElSINGFORS 35 • TEl. 90/457021 

Informationstjin.t 80 
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• 

Miniatyrlampor 
för medicinska och elektroniska instrument 

Med oc;:h utan sockel i stor sortering 

Finnes i alla förekommande spänningar 
och strömarter 

Speciallampor tillverkas 
enligt specifikation 

TELE - INVEST AKTIEBOLAG 
POST: 402A1 GÖTEBORG 
TEL . 031 - 420135 VÄXEL YEAB 

Informationstjänst 81 

Informationstjänst 83 

lembcke 
lembcke 
lembcke 

lembcke 
lembcke 
lembcke 

TECHNI
RITE 

/ 

Snabb
skrivare 
• Pennmotor - dc till 125 Hz 

• Värmepenna - ger smetfri 
registrering 

Portabla skrivare för 1, 2, 4 och 8 kanaler samt inbyggnads- och 
händelseskrivare. 

Techni-Rite 's pennmotor har förutom inbyggd elektrisk signaIbegräns
ning en s k hastighets-återföringslindning som ger en säker kontroll 
av dämpningen vid alla frekvenser och amplituder. Techni-Rite-skriva
ren kan korrekt återge så komplicerade signaler som verklig kantvåg . 

Begär demonstration 

ZANDER & INGESTRÖM 
Avd . Mätare och instrument 
Box 12088, 102 23 Stockholm 12 
Tel. 08-54 08 90 

InformatiOnstjänst 85 
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HAR NI 

"" 

LORECTA 
ELEKTRONIK 

AB 

för: 

utbildning kring 

mönsterkort 

och 

klicheritningar 

näsan ove r 
TEL DB -7600900 

TISSLlNGEPLAN B 

S - 163 61 SPÅNGA korfproblemen o 

Informationstjänst 82 

PAliYMPNING AV 
"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 vAr broschyr "ASO" . Ni får den kostnadsfritt. 

Informationstjänst 84 

KARL LEISTER 
SVENSKA AB 
Box 2022 
42202 
HISINGS BACKA 2 
Tel. 031/23 23 01 
Telex 20071 

3-vägs sälesventil 

Finns som standard i 7 utföranden. 
Maximalt arbetstryck 12 bar. 
Genomlopp 2 mm. 

Kuhnke Miniatyrpneumatik 
spar utrymme i konstruktionerna 
- komplett program;;-
-levereras från lager i Göteborg 

Ring 031-200650 och beställ 
katalog! 

HALLENBORG + ANDERSON AB 
Box 530 01 
400 14 Göteborg 53 

Informationstjänst 86 . 



ENDAST 

DRAR DETTA DUAL-INLINE REED-RELÄ 
TILLVERKAT AV VÄLKÄNDA ELEC-TROLlnc. 

Några data 
• 10 W Kontaktbelastning 
• Switch-tid mindre än 500 uS 
• Testat 500 miljoner operationer 
• Möter militära miljöspec, -55+ 85°C 
.5.6.12.24 V Spole . 

OCH SIST MEN INTE MINST - DET FINNS 
EN 2-POllG VARIANT OCKSÅ! 

Ett axplock ur programmet 

För komplett 
information 
ring 0817600190 
eller skriv till 

Kontor o. utställning Gribbyvägen 1 
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Kodväljare RVK 3 

L M Eriessons nya giv för elektromekaniska 
kopplingsanordningar, nu tillgänglig även 
som komponent för industrin. 

Unik binär kopplingsprincip i kompakt ut· 
förande. 
2040 kontaktslutningar i ett utrymme av 
12,7 dm3• 

Avpassad även för lågnivåkoppling. 

Begär specialbroschyr. 

LM ERICSSON 
TELEMATERI8 AB 
STOCKHOLM Box 23039,10435 Stockholm 23, 08-223100 
GOTEBORG Fack, 421 20 V, Frölunda 1, 031-4505 00 
MALMO Fack, 200 22 Malmö 3, 040-75720 
OREBRO Fack, 700 07 Orebro 7,019-136320 
SUNDSVALL Fack, 851 01 Sundsvall 1, 060-123430 
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Nikon tillVerkar en rad mikroskop för IC-industrien. t. ex.: 

Nikon stereo·zoom SMZ-2 kr. 1 925:-

Differential-interferenskontrastmikroskop 

BegAr kataloger 

c:a kr, 5300:-

MIKRO OPTIKAB Tel,08/991707 
- Glanshammarsgatan 67. 12446 Bandhagen 4 

TRYCKTA KRETSAR 
.Tillverkning 

• Montering 

• Snabba I'everanser 

ÄLVANIDS ELMEK AB 
Box 35,44040 Älvängen 

3 mil frAn Göteborg 
Tel. 0303/36370 

Informationstjänst 90 
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Bärbar 
• uni termometer 

TS67 

• Termoelement Fe-konst. och 
1--::~--:--;"~~IIii:1 NiCr- Ni 

• Motståndstermometer 
Pt 100 ohm. Ni 100 ohm 
samt temperaturdifferens. 

.8 mätområden från -50·C 
upp till + 1240·C. 

• Inbyggd justeringsanordning 
för varierande ledningslängder. 
RING OSS! 

Nya 
Rustrak 
miniatyr
skrivare 
serie 300 

Med Rustraks nya dubbel
skrivare kan Ni registrera 
1 till 2 storheter på 

• EH papper med 

• En tid bas 

Ni kan t ex kombinera 2 av följande storheter: spänning, ström, 
effekt, temperatur, händelse, tryck etc. Skrivaren kan fås med 
min/max-kontakter för reglerändamål. Liksom hos Rustraks övriga 
skrivare sker registreringen utan bläck- Ni får en tydlig och smet
fri registrering. 

Kontakta oss på Mätaravdelningen så får Ni också veta mer om 
R ustraks sen aste nyhet, en potentiometerskrivare med m i n iatyrm ått. 

ZANDER & INGESTRÖM 
Avd. Mätare och instrument 
Box 12088, 102 23 Stockholm 12 
Tel. 08 - 54 08 90 

Informationstjänst 93· 
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r:'GI~ --l 
~STRUMENTS 

Lättare smidigare verktyg 
tör elektronik . 

r---:-----, Stort sortiment 
av moderna verk
tyg för elektronik. 

Programmet om
fattar: tänger, 
pincetter, saxar, 
peanger och 
skalpeller. 

EREM 90 
ALL-RON D tång 

'---'--___ ---' m ed spets i 

40° vinkel. Speciellt hårda skär. ..... 
MODERNA LÖDVERKTVG 

Stort sortiment av spetsar och 
tillbehör. 
Finns i lager för 8, 12, 15, 25 och 
40 watt och för olika spänningar. 

VAR MONTER SN 52- S-hallen. 

TEKN MÄSSAN t 
Begär broschyr: elix 

ELEKTRONIK AB 
Utställning och kontor: 

~
indstigen 1, 16130 BROMMA 

Tel. 08/26 20 99 

------ - J 
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ELEKTRONIKS PRENUME 
RATIONSTJÄNST 

Postadress: Box 3263 
10365 Stockholm 3 
telefon: 08/ 340790 
postgirokonto: 889500-5 
prenumerationspris: helår 
11 utgåvor (12 nr) 57:
inkl moms 

Prenumeration kan 
beställas 

direkt från prenumerations
tjänst. Box 3263. 10365 Stock
holm 3. i Sverige på postan
stalt med postens tidningsin
betalningskort, postgirokonto 
889500-5 . 

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 . 
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Annonsörsregister för 
Elektronik nr 9 1971 

AEG 68 
Alcron AB 30 
Amerikanska Filmimporten 76 
Ampex 16 
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ASEA 42 
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Burndy 40 
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Sp~gue 86 
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Telix Elektronik AB 104 
Teltronic 69 
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Transfer AB 82 
Transintro AB 92 
Ultra Elektronics 79 
Wahlström Stig AB 101 
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Zander & Ingeström 102, 104 
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FAG 420. 600 

Naturligt kräver varje tillverkningsprocess speciellt anpassade och ändamålsenligt 
konstruerade hjälpmedel. Det har vi tänkt när vi valt och tänker när vi väljer de 
produkter vi erbjuder våra kunder inom elektronikindustrin. . 
F AG cirkelsågar för mönsterkort har genom flera led utvecklats för sin uppgift 
och är nu försedda med funktioner som tillvaratar möjligheterna och underlättar 
bearbetningen av just den här typen av arbetsstycken. Ytterligt effektiva utsug 
sörjer för arbetsmiljön. 
Samtliga tillverkare av våra produkter har erfarenhet av, är specialinriktade och 
väl dokumenterade inom respektive fack. 
Begär ytterligare information direkt av oss eller sänd, efter vår nya katalog över 
maskiner, utrustningar, verktyg och tillbehör fler elektronikindustrin. 

Önikar KATALOG 7172 

namn 

adr." 
tfn 

15ITR diitributlon lA 
bOK 45028 

Informationstjänst 95 

104 30/tockholm 

tfn 319000 
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tekniknytt 

UTVECKLINGEN 
INOM "DISPLAY-TEKNIKEN" 

Det engelska ordet "display". an
vänds ofta som benämning på 
indikatorer och bildskärmar av 
olika slag, både när det gäller in
dikatorrör som visar ett enda tec
ken och stora bildskärmar som 
kan återge hundratals tecken. Det 
låter som en paradox, men man 
har under senare år arbetat på att 
få fram såväl så små som så stora 
"displays" som möjligt. Man för
söker dessutom pressa tillverk -
ningskostnaderna, så att även re
lativt avancerade presentations
enheter skall bli attraktiva för t ex 
konsumentprodukter och reklam
skyltar. 

Urtavlor med flytande 
kristaller 
Armbandsur med digital "urtavla" 
i form aven flytande kristall-indi
kator kommer kanske att finnas i 
handeln inom kort. Vid RCA, 
USA, har man nämligen utvecklat 
en sådan urtavla som har ca 35 
mm diameter och som anger tiden 
med 6 mm höga siffror. Indikatorn 
drivs från ett 1,5 V batteri och har 
en inbyggd spänningsomvandla
re som höjer spänningen till 15 V. 
Man räknar med att ett batteri 
skall räcka minst ett år. 

Tidigare utvecklade flytande 
kristall-indikatorer har som regel 
krävt en drivspänning av minst 
15 V. Drivkretsarna för sådana in
dikatorer är betydligt dyrare än de 
drivkretsar som används för indi
katorer uppbyggda med halvle
darelement. Vid International Li
quid Crystal Co, USA, har man 
därför utvecklat en flytande kri
stall-indikator som kräver endast 
5 V och som kan drivas me.d låg
priskretsar av TTL-typ. Man räk
nar med att dessa indikatorer från 
ekonomisk synpunkt skall bli 
t o m fördelaktigare än indikatorer 
uppbyggda med lysdioder. 

Indikator med 7000 
lysdioder 
Vid General Electric i USA har 
man lyckats framställa ärida upp 
till 2000 lysdioder inklusive mel
lanförbindningar på en 1/4" halv-
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ledarskiva. Genom att tillämpa 
monolitteknik har man kunnat 
nedbringa antalet mellanförbind
ningar med ca 90%. Detta innebär 
att det krävs endast 1 200 mellan
förbindningar (mot tidigare 
14000) i en indikator som är upp
byggd med 7000 lysdioder och 
som kan återge 200 tecken samti
digt. Det uppges att man lyckats 
reducera även antalet yttre till ed -
n i ngar. avsevärt. 

Man räknar med att indikatorer 
tillverkade med den nya tekniken 
skall få större livslängd och högre 
tillförlitlighet än de indikatorer 
som företaget tillverkat tidigare. 
Dessutom kommer tillverknings
kostnaderna att bli lägre, vilket 
förväntas leda ' till större efterfrå
gan på indikatorer av denna typ. 

Indikatorerna kan användas i 
t ex datorterminaler och i bild
skärmsenheter i informationssy
stem. General Electric planerar 
att inom en snar framtid börja till
verka dessa indikatorer i olika 
storlekar som samtidigt skall kun
na återge 1 0-200 tecken . 

Indikatorrör med tjock
filmelektroder 
Sony i Japan har utvecklat en ny 
typ av indikatorrör, kallat Plani
tron. Röret består av två glasski
vor med elektroder emellan. På 
den ena skivan anbringas elektro
derna med samma teknik som 
den man utnyttjar vid tillverkning 
av integrerade tjockfilmkretsar. 
Ovanpå tjockfilmskiktet läggs den 
andra glasskivan. De båda skivor
na sammanfogas med smält glas, 
så att de bildar en sandwichfor
mad enhet. Det tjockfilmskikt som 
utgör indikatorrörets katod utfor
mas som' en åtta och en anod 
läggs in.i varje "ögla" på åttan. 

Den första indikator av denna 
typ som Sony avser att börja serie
tillverka ä.r en numerisk indikator 
för 16 siffror och tecken med höj
den 8 mm. Indikatorn skall använ
das i en ny elektronisk räknema
skin. Man räknar med att kunna 
tillverka denna 16-teckenindika
tor till ca en femtedel av den kost-

nad man skulle komma upp till 
om man '- som hittills - använde 
ett separat rör för varje tecken, 
dvs sammanlagt 16 teckenrör. 

Gasurladdningsmatriser 
ger flata bildskärmar 
Gasurladdningsmatriser eller 
"plasma panels", som de också 
kallas, är en typ av indikator som 
kan användas i helt flata bildskär
mar som har stor yta och som är 
endast ett par cm tjocka. Bland 
de 'företag som arbetar med ut
veckling av sådana matriser kan 
nämnas Bell, Owens, Burroughs 
och Zenit Radio Corp i USA samt 
Standard Telecommunication La
boratories i England och det ja
panska företaget Fujitsu . 

En ' gasurladdningsmatris är 'i 
stort sett ett gasfyllt platt glas
hölje med två "nät" av parallella 
ledare lagda i 90· vinkel så att de 
bildar ett rutmönster. Avståndet 
mellan ledarna kan vara 0,5 -1,5 
mm och totala antalet vertikala 
och horisontella ledare är således 
beroende av indikatorns storlek. 
Hittills har man tillverkat proto
typer i storlekar från 25 x 25 mm 
upp till 250 x 250 mm. Informa
tionen på indikatorn framställs 
genom ljuspunkter (urladdningar) 
i skärningspunkterna mellan de 
vertikala och de horisontella le
darna. Punkttätheten är således 
beroende av avståndet mellan 
ledarna. 

Indikatorer av denna typ drivs 
med växelspänning, vanligen 200 
kHz sinus- eller kantvågspänning. 
Under de första försöken använ
des drivspänningar på upp till 800 
V, men för modeller som utveck
lats senare har man kunnat sänka 

spänningen till 150-200 V. Ljus
styrkan från indikatorn kan regle
ras genom att man ändrarfrekven
sen. Genom ' att använda olika 
slags gasblandningar kan man· 
även få önskad färg på återgiv
ningen. 

Urladdningarna som ger upp
hov till ljuspunkterna utlöses 
genom pulser som 'överlagras på 
växelspänningen . Man kan mata 
utlösningspulser till ledarna i en 
hel rad eller i en hel kolumn sam
tidigt eller också till selektivt. ut
valda .ledare i varje rad och ko
lumn. Om punkttätheten är till
räckligt hög kan man således 
återge vilket mönster som helst. 

Enligt uppgift kommerserietill
verkade indikatorer av den här 
beskrivna typen ut på marknaden 
under 1972. Owens uppger att en 
prototyp med 512 vertikala ()ch 
512 horisontella ledare: dvs för 
max 262144 punkter, ko'star ca 
15000 dollar, men att man vid 
tillverkning i serier om minst 100 
"displays" kan reducer.a kostna
den till ca 2500 dollar per .enhet. 

Man har stora förväntningar på 
dessa indikatorer, bl a därför att 
de kan göras helt flata och så 
tunna att de kan hängas dire.kt på 
en vägg . De kommer i stor ut
sträckning att användas inom un
dervisningen, men även i flyg
plansinstrumenteringar, i infor
mationsskärmar på flygplatser och 
järnvägsstationer samt i datorter
minaler av olika slag. 

Några av de nämnda företagen 
håller även på att utveckla fler
färgsindikatorer av ovannämnda 
typ. Det finns emellertid ännu 
inga uppgifter om när sådana kan 
tänkas komma ut på marknaden . 

DOKTORSAVHANDLING 
OM DIELEKTRISKA ANTENNER 
De uppgifter som hittills funnits 
om verkningssätt och data för an
tenner tillverkade av plast, kera
mik eller andra isolerande material 
har huvudsakligen varit baserade 
på praktiska försök. En dansk 
ingenjör, J Bach Andersen, vid 
Danmarks tekniske Höjskole har 
nu disputerat på en do.ktorsav
handling om "Metallic and Di-

electric Antennas", i vilken såda
na antenners verkningssätt be
handlas matematiskt. Avhand
lingen, som bl a redogör för ut
bredningsförhållandena längs an
tennstrukturen och för hur an
tennlängden skall beräknas, upp
ges vara ett mycket värdefullt 
dokument för alla antenntillver
kare. 



Smalprofilinstrument för 
mätning och reglering 
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Anslut säkert 
Amphenol serie 48 

Serie Pff finns som rent mätinstrument eller 
med inbyggda signalkontakter. Mätverket är 
av vridspoletyp. Speciellt utmärkande för Pff
serien är det smala utförandet, Följande stor
lekar finns att välja på : 48 x 18,5 mm, 72 x 
18,5 mm samt 96 x 24 mm, 

INDUSTRIAVDELNINGEN 

08/246040 

BERGMAN & BEVING AB 
Fack 10055 Stockholm 10 

, SERVICE 
S~ B&B -gruppens 

• 23 SERV'CETEKNE':~ 'Ffi~~KHOLM 
• REPRESENTANT 

PLATSER I LANDET 
08/246040 

OHAN LAGE RCRANTZ KB 

BERGMAN & BEVI NG AB J 
AB ERMI 

Vi har säkra skarvdon , För industriellt och 
militärt bruk. Kompakta, runda don med 1-
155 kontakter. Standarddon med stort val av 
utförande, 

Hör med oss vilket alternativ som är bäst för 
Er! 

KOMPONENTAVDELNINGEN 

08/830790 

JOHAN LAGERCRANTZ KB 

Box 314, 171 03 Solna 3 
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- TEKNIK OCH MARKNAD ...................... _tt. OREBRO EL 

väg Era Re-komponenter 
ur marknadens största kva/itetssortiment 
Några huvudtyper: 

MKT-1813 

MKT-1822 

SK-2 
-----------~~-------

MK-2 

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

ETP 

EK 

Metalliserad plastfoliekondensator , cyli ndrisk, med axiella trådanslut

ningar, i spänningsserier från 63 V- 1000 Vo, kapacitanser från 4700 pF 
tilllOJ,LF. 

Dito i rektangulärt hölje av special plast, ingjuten , för montage på Tl-kort. 

Kolfilmmotstånd, 1/8_1/4 watt vid 70°C, 0 2,4 mm, längd 6 mm, 10 ohm 

till 4,7 Mohm. Tol. ± 5% eller ± 2%. Typgodkänt av FTL. 

Metallfilmmotstånd, 1/ 8_1/ 4 watt vid 70°C, 0 2,4 mm, längd 6 mm, 10 

ohm till 150 kohm, lagerföres i tol. ± 1%, TK 100 ppm och 50 ppm. Typ
godkänt av FTL. 

S. k. dropptantalkondensator med sintrad anod i epoxyhartsdoppat utfö

rande, för såväl professionell som allmän elektronik. 4 storlekar med 

marknadens största täckning betro kapacitans och spänning. Typprov 
EXACT /KYEB lP 4987-9079. 

Allround-aluminiumelektrolytkondensator, för montage på Tl-kort, i 

läcksäkert plasthölje, temp.-område -40° till + 70°C. Kapacitanser 

från 470 J,LF 10V- till 220 J,LF 25 V- eller 47 J,LF 63 V- ned till l J,LF 63 V-o 
Enhetstrådavstånd 5 mm eller 2 moduler. 

OLOF KLEVESTAV AB 

Närmare data, priser, lagerhållning hos 

BESÖK VAR MONTER 26:26 
TEKNISKA MÄSSAN,ÄLVSJa 29·9-5·10 

(j}!%dJffJ 
Box 601 . 12606 Hägersten 6 . Tel. 08/8801 35 


