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Ãnclamå]et med- examensar;betet var att projektera och
tifiverka en analoginraskln med. cia 10 operationsförstärkare,
vil-ka var ockr -ôrt slml-l-e hrnna använcla.s som antingen summator
el-ler integrator genom en enkel omkoppling. överföringsf\rnktio-
ner skull-e överskåd-tigt ]mnna uppkopplas. fulaskinen. ekrrlle
vid-are innehålla en lätt avl-äsbar vol-tmeter. Dimensionerna
s.kr-r-l-le vara snå och bred-d.en fixerad_ tilt 19 turo för att passa
i ett stativ på institu-tionen. Analogimaskinen slml1e oekså
lru.nna anvå[nd.as friståend.e. X¡fotstånd" och kond.ensatorer med.

en procents noggrannJret skulle använd_as.
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Beskrivning.

Chassiet tii-t maskinen (tillverkat a,v ins'tr-umentteknil.rer
Agren) har utformats i lä,ttmetallp1rît med- d-imensÍoner som

skisserna visar.
Fast i låd.an 7 cm ba.lcom frontpl-åten sitter kontakterna.

för cle kort, Få vilka bf .a. operatlonsförstËlrkarna är pla,eerad-e,
Kor'ten och konta.lcterna är av fabrikat Veroboa:rå pat.nr 306
(Ing.firr'ran Gunna,r Pettersson). Kortet lä,ngst till vänster inne.
håJ-l-er ci.e nrotstånd- (fabrikat Philips 1 "1"; Champion Rad.io), solr
skal-l shtln-ua voltmeternr De övriga tì-o korten är id-entiska oeh
inneh-åJ-ler: operatj.onsförstä,rkare (ltrexu.s S8 1C a; ScancÌia
ivtetric AB); 2 st, motstånC i tr[ resp. 10 ],1 mecl gocltycl.Jlg noggranl
het; 6 st rno'Lst¿1.nd- (ta¡r. Bau-serùrart 1 % I lv; EIfa Rad.io), 4 pä
100 l<, 1pä 20 k och 1 på 10 k; en kond.ensator 1FF ( An Gösta
Bä,ckströrn) . (-[-'ond-ensatorerna har utva]-ts av leverantören för att
erhålla d-en noggrann-het sorn. önskad-es. K.onc"ensatorer med- 1 %

nog[jranrhet salu'"föres ieke som stand-ard..) Til]- vËinster' om kortel
är platsen för spänningsaggregatet och till vänster om detta
20 st 5 k trinpotentiometrar (charnpion Rad-io) hoptcopplad.e två
och två och hänförcia titt var sin operationsförstärkare.

Frontpanelen.
Den del av frontpanelen, sorir ligger -uill höger om d-en

strecþriclcad.e linjen på skiss 2 består' av 10 st identisha
enheter', varför bo,ra en beskr.ives ned_an.

1. strönbrytare (2-polig växling; Er fa Rad-ic ref.nr. H 221)
för ref .spännj-ngarna !> V från uttag 1j tiesp , 15,
f-(Fr'ån : ned-åt, till- = uppåt . )

2. strömbrytare (samma t;4p som 1). liär strörabry'tar.en srås
till (lrppë"t), or.rk-opplare D stäLies på p och omkopprare 4
på. P (eller C,1 P), avl-äses d-irekt på instrumentet
potentio¡neterns (6) värcle. trbl-lt utslag visar a1;t 1oo /"
(resp. 1o %) av potentiometerns resistans ar i-nkopplad-,

3. Omkoppla.re (se"ma typ som 1). Uppåt betyder att tíl1-
hö:'and,e operationsförstärk¿:.re fung,era-r som integrator,
n.ed-åt att d.en ffungerar som summator, samtid-igt som
integratorns kond"ensator u-rlad.d-as över ett notstånij-.
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4, Omlcopplare ( 1-pof . 12--¡ägs; EIfa Rad.io ref .nr. H g6O)

för olika s'påinningsonråd"en för voltmetern. Möjtigþeter:
tr\rl-lt utslag för 10 V; 2,5 Yi 1 V; Or2J \I; 0,1 V samt
d-e und.er 2 nämnd.a P och. 0, 1 P.

5. Onkopplare (samma typ som 4). Föruton d.et und.er 2 nëimncla

1äget P kan man genom tio otika iägen på omkopplaren
d.irekt på voltmetern avläsa cle olik¿r operationsför,stÈi::-
karnas utspä.nningar.

6. Potentiometer (fa¡r. Bourns t¡¡g 3500,, k, 10 varv),
7 . Trinpotentiometer (5O k; Champion Rad-ío ).
I, Plusingång tiil voltrnetern.
9. fuIinusingång til-r voltmetern. Denna är normar-t jord.ad.,

men cletta kan änd.ras genom att l-ossa yttersta polskon
på. baksid-an av voltmetern.

10, 11, 12.Potentiometeruttag. 1o är jord-ad-, 11 är utgång ocb.
12 är i.ngång.

11. ReferensspÈinning * 1, V.
14. Jordpu:rkt.
15. Referensspänning - 15 V.
16, 17, 18. Ett-ingångar för sun$iatorn och tio-ingångar för

int egratorn.
19, Fem-ingång för surnnatorn.
20. Tio-ingång för su-mmatorn.
21 ,22r2t. Tre san¡lranko-oplad_e kontakter.
24. Sunming jr-rnetion.
25,26,27 . Utgång;ar,
28. Trunkl-ed-ning. Kontakt 28 är för'bund.en med- motsvarand-e

kontakt på d_e ovriga nio enheterna.
voltmetern åir Gn shuntad- ampèr"emeter ned. spegelsirala,
noggrannhetskla.ss 1 ,5. (lrririps tavelinstrument -25
0 - +2J p.L; Seancl_ia ivletrie AB. )
KontairLhylsorna B 28 är köpta tros Elfa Rad_io ref.nr.
J 1450 (svar.t) och J 1411 (röd.).
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Bn;ksanvÍ sni-

Ställ- al-la brytare ned.åt och omkopplare 5 på 0. Koppla
in analogimaskinen på nåitet. Låt analoginaskinen stå orörd- för
stabilisering nPagra minuter efter inkopplingen. Därefter kan
trirnnÍngen av operationsförsttirkarna börja. Detta tillgår enligt
föfjand-e: Inst¿il-l omkoppJ-are ! på d.en förståirkare som trimmas.
Jord-a kontakthylsan 20 (tio-ingången). Justera nr:. med. trimpot. 7

så att ingen utslagsåinclring syns på voltmetern (hogsta känstig-
hetsområd.e) on jord-slad"d.en nr 20 uttages. Om onkopplaren J nu
stäl1es i ttupplËigett (integration) ser man en viss d.rift hos
voltmetern. Denna korrigeras med. hjä}p av trinpotentiometrarna
på ana-logimaskinens vänstra sid,a. Lämpligen göres grovinst€tlI-
ningen ne,i d.en övre och fininstälJ-ningen med- clen und-re av de
två trirnpotentiometra,r, som hör till varje operationsförstar-
kare. Sed-an alla 10 enheter trimm¿fs, insättes d-e önskad.e
potentiometervärd-ena enligt tid-igare beskrivning. Nu kan d-en

önskacle överföringsf\rnktionen uppkopplas ned- hjälp av slad.d-ar
med- banankontakter (nrra Rad.io ref.nr. J 1420 (svart) och J 1421
(rOd.)). Observera att kontakthylsorna 16 18 är ett-ingàngar
för suflmatorerna men tlo-j.ngångar för integratorerna"

)
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KOSTNANER FJB AITA',OGI1úASKIIVI'N.

Analogimaskinen består av tio id.entiska en-
b.eter förutonr d.e gemensamma d.elarna såsom chassi,
spännlngsaggregat, voltmeter, fl.lTt.

Kostnader för var.'ie entret:
1 st. operat j-onsförstärkare
fabrikat: itlexrs SQ 10 a, försäIjare; Seand.ia fuletric
AB, S. Långgatan 22, SoLna J, tel. 08/820410

1 st . 10 \rarvs vri dpotentiometer
fabr. Bourns tSOO 5k, förs. AB Elektroutensj-1ier,
-Âkers Rurrö, teJ. . OB/ZO110

1 st.trtryotentiometrar, 2 st. på !k oeh 'l st.
på þ0k
fabr. PhilÍps, förs. ChamFion Rad.io, Regementsgat.
1 0, lúal-mö C , t el . O4A/7 297 j

1 st. ratt titl vrid-potentlometern
fabr. Phllips, förs. Champion Rad.io

1 st. uppkoppllngsplatta med. ]contakt
fabr. Veroboard-, förs. fng.firman Gunnar Pettersson
östuarksgat . 3l ,Farsta, tel-. OB/949gtO

1 st . i ¡l' kond.ensator
fabr. Erie Am 1O5, förs. Ing.firman Gösta Bäckström
Syssloruansgat . 16, Stocldaol-m 12, tel" OB/D4O|!O

2 st. 2po1. 2-vÈtgs omkopplare
reg.nr. H 221 El-fa Rad.io, Sysslomansgat. 18,
Stoelclrolm 12, tel. OB/24O2BO

"19 st. kontakthylsor
reg.nr. 1+5O och- 1411 EIfa Rad.io

89:50

67, -

3:7 5

,

21:8O

5;40

6 st.
fabr.

10: l0

17 :67

1% motstånd-, 4 st. 1OOk, 1 st. AOk, 1 st. 10k 6:-
Bausenhart, förs. Xlfa Rad.io

222:62Surqma
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Kostnad-er for d-e ensa,Íurla d.elarna.
1 st, -25 0 - +25 ¡rÄ-neter
fabr. Phi.lips, förs. Scand.ía Metric AB

1 st. 2 pol. 2-vägs onkopplare
reg.nr. H 221 ELfa Rad-io

2 st. 12poL. 1-våigs onrkopplare
reg.nr. H e60 EIfa Rad.io

1 st. Bpänningsaggregat t 15 ''d

Seltron 0S 4, förs. Sel-tron teteÍnclustri, Egnah.ems-
vägen 15, Spånga, tel. 08/|6TT90

2 st. kontakthylsor.
reg.nr. 145A och 1451 Xlfa Had.io

20 st 1'ñ molstånd. tilt pA-metern
fabr. Phillps, förs.Champion Rad_io

Summa:

+ Ett antal banankontakter, passancle till- kontakt-
hylsorna, nämnd.a ovan, pris pr stycii_ gzTD

+ 1 st. Chassi titl- analoginaskinen

till--¡erkare rnstr.tekníker Agren, rnstitutionen fõr
tillämpad" elektroteknik, Lund_s Tekniska Högskola

pris ej speeifieere.t

1652 -

5:25

77.

24O: -

1:86

20

46rt 1 1
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