
Solid Logic Technology (SLT)
30 år

I slutet av 1500-talet gjorde den engelske läkaren William Gilbert 
(1540-1603) - tillika drottning Elizabeths livmedikus - upptäckten att 
det fanns ämnen med märkvärdiga egenskaper, som han kallade 
”elektriska”. År 1600 publicerades De magnete - Gilberts klassiska 
studium av de elektro-magnetiska fenomenen. Det relativt nya ordet 
elektronik kan hänföras till den naturvetenskapliga disciplin som i dag 
kallas för elektronfysik, dvs läran om och studiet av laddande partik
lars rörelser i vakuum, gaser och fasta kroppar. Inom datorteknologin 
utgör elektroniken det område som täcker utveckling och tillverkning 
av komponenter och kretsar avsedda för behandling, förmedling och 
lagring av information. Elektronikens utveckling inom ramen för vårt 
tema kan delas in i 1: elektronrör (vakuum), 2: transistorer (fasta 
kroppar = det fasta tillståndets fysik) och 3: integrerade kretsar.

I en tysk lärobok från 1921, Elektronen-Röhren, kan man läsa 
följande: ”En mäktig teknisk och ekonomisk utveckling har påbörjats 
inom området informationsbehandling.” Ungefär femtio år efter att 
den tyska läroboken kom ut, skriver en amerikansk historiker: 
”Transistorn innebar en teknologisk revolution, som förändrade 
människans sätt att leva.” Då hade även femtio år förflutit sedan 
ryssen O Lossjew uppfann kristalldetektorn. Däremellan finns ett 
historiskt datum: 1947. Det året publicerar de amerikanska forskarna 
John Bardeen, Walter H Brattain och William Shockley resultatet av 
årslånga och målinriktade experiment med vissa ämnens elektriska 
egenskaper, närmare bestämt elektrontransporten i halvledarkristal- 
ler: Transistorn. Utvecklingsarbetet ägde rum vid Bell Laboratories, 
USA. År 1956 belönades de tre forskarna med Nobelpriset i fysik.

År 1955 byggde Bell Labs världens första transistoriserade datama
skin, TRADIG. Året efter, 1956, konstruerade Electrotechnical 
Laboratory i Tokio en transistoriserad laboratoriemaskin uppbyggd 
av laboratoriets egna transistorkonstruktioner. Under de följande två 
åren byggde samma laboratorium samt de amerikanska företagen 
Burroughs, Univac (Remington Rand) och IBM i tur och ordning var 
sin transistoriserad datamaskin.

Transistorn såsom enskild komponent (solid State device) skulle 
visa sig ha många fördelar jämfört med elektronröret, bland annat i
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1. ”Principschema över arbetsprocesserna vid uppbyggnad och kontroll av 
elektroniska kretsar via enskilda komponenter i jämförelse med den nya 
integreringstekniken.” Ur Dick Lundqvist, Den tredje generationens elektro
nik. TVF 1966, vol 37, nr 1, s 10-20.

fråga om utrymme, effektbehov, tillförlitlighet och livslängd. Dess 
egenskaper som byggelement gjorde det möjligt att tillsammans med 
andra halvledarkomponenter, till exempel dioder och kondensatorer, 
konstruera små och lätthanterliga enheter. Sådana enheter, moduler, 
monterades på kort, kortmoduler. Samtidigt började man experimen
tera med oupplösliga förbindningar av enskilda element (integrerad 
kretsteknik) som komplement till eller ersättning av lödda eller svet
sade förbindningar (diskret komponentteknik). Grunden hade alltså 
lagts till miniatyrisering - och därmed till modern mikrominiatyrise- 
ring i form av mycket högintegrerade respektive ultraintegrerade 
kretsar (VLSI). Termen mikrometer, en miljondels meter, var i dator
sammanhang en abstraktion 1959. Tio år senare, 1969, ansågs den vara 
en realitet att räkna med. Då hade redan begreppet ”computer on a 
slice”, ”dator på en skiva”, myntats. I skrivandes stund, september 
1989, sysslar konstruktörerna med dimensioner understigande 1 mik
rometer. Man börjar - enligt vissa forskare - att närma sig gränserna 
för vad som är fysikaliskt möjligt.

Det är bara trettio år sedan IBM introducerade sin så kallade SMS- 
dator ”7090” (Standard Modular System) uppbyggd av transistorise
rade kortmoduler i storleksordnignen 63,5 X 114,3 mm. 1964 introdu
cerade IBM den första i vedertagen bemärkelse moderna datorn, 
”System/360”, uppbyggd av kretskort bestående av halvledarkompo
nenter och tryckta kretsar (Solid Logic Technology SLT) - allt som
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2. IBM ”System/360”, SLT-kretsar. Foto IBM 1964.

ett resultat av en enorm satsning kallad Project COMPACT (Cost- 
Oriented Machine Program in Advanced Computer Technology). 
Redan då var man nere i kretsstorleken en halv kvadrattum (ca 18x18 
mm).

Jörgen Lund
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