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SAMMANTRÄDEN 
t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Stockholms Radioklubb 

Den 23 kbm ri höll klubben sammanträde, varvid ci iIing. Rolf 
Milles talade om »Radioservisinstrument och deras användning». Han 
genomgick och demonstrerade några av Philips ervi instrument. Bland 
annat visade. hur visuell lrimning av bandfil tren t ill "år. 

Vid sammanträdet den 9 ma _ höll civiliuc'. Tord Wiklund före 
drag över ämnet : »Viktiga mätmetoder inom radiotekniken]>. Han 
beskrev konstruktio!lf"n och \"erkning=..ätlet för de viktigaste in tm
menten, som användas vid konstruktion och ut eckling av radio- och 
liknande materiel. Föredragsh Ilar n hade själv tagit med en del 
apparater, som demon trerades, och d utom hade Bergman och 
Beving AB tälJt elt fl ertal insl rllm n t av bl. a. Radiometers kon
st.ruktion till förfogande för demonstration. 

N,i3ta sammanträde blir ti sdagen den 23 mars, då civiling. O. 
Eckert talar om torrli kriktare. 

Programmet fö r årsmötet den 6 april ,ir när detta skrives ej 
fa slställ t. 

Den 16 mars h flIler klubben styrelse sammanträde. 
Sammanträdena hållas i regel P' to ·kholms nderofficer säll

skaps lokal. Bla .. ieholmstorg 11 A, 2 tr., ocb börja kl. 19.30. Emel
lertid kommer klubben eventuellt att snart by la lokal , då den gamla 
bli r för träng. 

Välkomna såsom medlemmar i klubben äIO ej blott fackmän utan 
alla, som äro intresserade av radioteknik. I synnerhet böra givetvis 
alla, som sludera radioteknik, bli medlemmar i klubben, för att få 
del av de givande och intressanta föredrag, demonstrationer diskus
sioner och studiebes··k, som anordnas av klubben. 

Aruuälan om merfl emskap mottages på sammanträdena, eller också 
kan medlemsavgif en, kr. 10:·- för akti va medlemmar , kr. 6: 
för studerande och teknologer samt kr. 8: - för passiva medlemmar 
(i landsorten) , insättas p klubbens po tgiro nr 50001. 

Uppgifter om adressförändringar o. dyl. kickas till Stockholms 
Radioklubb. Box 6074, tockholm 6. Förfrågningar besvaras av s kre· 
teraren, civ iling. Torsten Stähl under samma adress. 

Sekreteraren . 

:::::::::::::::::::::::::::!!!::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::;::: 

FRÅGESPALTEN 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

>Konstruktör.-s; Hur kommer det sig, att känsligheten hos ett pen· 
todsllltrör för batteridrift, som har en branthet om endast 1,4 mA/V, 
är så stor som ca 1/ 3 av känsligheten hos ett motsvarande rör för 
nätdrift, med brantheten 9,5 mA/V? Jag syftar på de båda Philips· 
rören DL2l och EBL21, som ge 50 mW för 1,1 resp. 0,32 V. Man 
skulle ju vänta sig långt sämre känslighet hos batteri röret. 

Smr: Detta förhållande synes ju till en början anmärkningsvärt, 
men vid närmare eftertanke finner man orsaken vara, att batteri· 
röret har större belastningsimpedans i anodkretsen än nälröret. För 
lika effekt kräves därför, om vi först antaga lika gallerväxelspänning, 
mindre anodväxelström och därmed mindre branthet hos balteriröret. 
Får detta dessutom större gallerväxelspänning än nätröret, krävea 
änn u mindre branthet hos baueriröret. 

Detta är förklaringen till alt siffemppgifterna kunna bli de an· 
givna. Å andra sidan är detta ej en korrekt definition på känslig· 
heten hos ett slutrör. Denna definition gör ej nätröret full rättvisa. 
Härför fordras antingen att gallerväxelspänningen i båda fallen är 
l V eller aU man räknar med kvadraten på denna spänning. Rätta 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
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definitionen på känsli gheten (effektkänsligheten) hos ett slutrör är 
således P/ Er/, där P är uteffekten och EII den gallerväxelspänning, 
som g r denna uteffekt. För DL21 fås värdet 0,05/ 0,1) ' =0,041 och 
för EBL21 värdet 0,05/ (0,32)'=0,49, al ltså mer än tio ggr så stor 
känslighet hos nät röret. Vid l V ger nät röret 490 mW men batteri· 
röret endast 41 mW. 

K. O. P., Gäddede. 1) Lackerad tråd kan användas i stället för 
silkesnmspunnen till kortvägsdrosslar, om Ni för övrigt i3kttar de 
an ·sn ingar, som lämnas i ifrågavarande bok (Holmgren: ~Kortvågs· 
mottagning). 2) Formel för beräkning av induktans hos polar finns 
i Holmgren : Radiot.eknisk handbok, del 1, även denna tillhörande 
se rien Pop ulär Rarlios Handböcker. 3) Med lindllingslängd hos en 
spole a es längden ho" själva lindningen, mätt tvärs över alla varven, 
allt så delsamm a som lindningstradens ytterdiam eter, multiplicerad 
med antalet \' UH, för uet fa ll alt ~p()len är tätlindad. 

::::: ::: :::::: ::: :::::::::::::::::: ::::: :: :::: :::::: ::: ::::::::: ;:::::: :: ::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 

L T T E R A T u R 
:::::::::::: :: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: ::: ::: ::::~: : :: :: ::::: ::: 

Facklitteratur för halllt:erk och industri, katalog utgiven av Svensk 
Boktjän t, upplysningsbyrå för Svenska Bokhandlarfören ingen, Stock
holm ] 942, 67 ·idor. 

Den sv .nska facklitteraturen på radioområdet är ganska tunnsådd. 
Detta bestyrkes av ovanståend katalog, dur under r ubriken »Tele
leknik och radio> endast finnas eu par arbeten av populär natur, 
vilka behandla radiotekniken i dess helhet eller de s vikt igaste sidor. 
Ett par arbeten finnas, vilka ligga pD. It högre plan, och de~ utom 
några specialarbeten. För de radiointresserade är det naturligtvis av 
stort värde att fä veta, vild som finns att vä lja på. 

Dland (ivri,,: i katalon-en upptagen litt eratur, som kan vara av 
intr sse för radiotekniker och även amatörer, märkas arbe ten upp
tagna under r ubrikerna »Allmän elektrotekni k'>, »F ysik», ) Mate
mati k» samt »Uppfinningar och patenIväsen -s;. Kala iogen omfa tt, r 
sammanlagt l 000 böcker och ti rl skrifter. Den fås grat is i bokhandeln. 

Signalgeneratorer 
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NR 3 MARS 1943 XV ARG. 

Ultraljudsändare 
Av civilingenjör Waldemar Jansson 

U ltraljud har under de senaste årtiondena blivit ett 
allt. mera anlitat hj älpmedel inom den tekniskt veten

skapliga forskningen och som resultat därav blivit prak
tiskt användbart även inom olika grenar av industrien. 
Enär många av dess verkningar, särskilt på det kemiska 
området, ej äro fullt klarlagda men mycket påtagliga, tor· 
de man där kunna vänta sig en allt mer ökad användning. 
Här nedan skall i korthet angivas några av de områden 
där ultraljud användes, dess egenskaper samt några prak. 
tiska utföranden av ultraljudsändare. För närmare stu
dium av ämnet hänvisas till den rikhaltiga litteratur, som 
på senare tid framkommit (se Bergmann : Der Ultraschall ) . 

Fysikaliska egens/raper. 

Med ultraljud . menar man vanligen ljud ovanför hör
barhetsgränsen. Gränsen kan lämpligen sättas vid 20 000 
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1000 200 0 

Gau.ss 

Fig. 1. 
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p/ . Någon övre gräns kan man ej gärna tala om, mOJ
ligen den hittills praktiskt uppnådda, vilken av vissa for
skare angives till 500 Mp/ s.l Ultraljud kan som vanligt 
Jj ud betraktas som en longitudinell partikelsvängning av 
det medium, där ljudet fortplantar sig, varför de fenomen, 
som uppstå vid en vanlig ljudvåg även återfinnas hos 
ultraljud fast betydligt mera markerade, ju högre frekven
sen är. Detta gäller särskilt partikelhastigheten och acce
lerationen och det diirmed sammanhängande ljudtrycket. 
För gaser, vätskor och fas ta kroppar blir uttrycket för 
ljudhastigheten olika och helt beroende på materialets 
egenskaper. Följande samband äro därvid påvisade. 

VR.T.y.x. p
1) För gaser v = --- = - ---0;E

(! Mol. v 

Vy.
2) För vätskor v= --

(! . fJ ;.'i 

. l E 1 
3 ) För fasta kroppar v= V (!. 2 (l+a ) 

l Mp/s (megaperioder per sekund) =~le/ s=~[hz. 

Fig. 'J 
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Fig. 3. 

där de i formlerna använda konstanterna äro de från 
fysiken kända uttrycken för div. materialkonstanter. (x = 
= Cp = förhållandet av spec. värmet, p = tr eket, e= tät. 
heten, R = gaskonsumten, T = absoluta temperaturen, Pis = 
= isotermiska kompressibiliteten, E= Youngs modul och 
a = P oissons tvärkontraktionskoefficient. ) Storleksordning. 
en av dessa hastigheter och praktiskt använda ultraljud. 
våglängder framgår av tabell L 

TABELL L 

iUedium U ng.- liudhastighet, mi s IU ltTaliudvågliingdeT, cm 

1,~,6 ·1O-4Luft 330 I 
6 - 2,4.10-4 

20 -8 .10-4 

Vätska 1200 

Fast kroPp_l_ 4000 

Genom uppmätning av ljudhastigheten kan man alltså 
enkelt bestämma någon i ovanstående formler angiven 
materialkonstant, och just genom att övergå till använd· 
ning av ultraljud för dessa mätningar vinner man, på 
grund av att våglängderna bli så korta, den fördelen att 
man kan använda små provkroppar och alltså ej behöver 
störas av randvillkor och liknande komplikationer. 

En annan viktig faktor för bedömning av användnings. 
möjligheterna för ultraljud är den dämpning av intensi
teten som ljudet undergår på sin väg genom mediet. Denna 
kan skrivas som en e·funktion enl. formeln 

l x=/. e-2ax 

där 1= utgångsintensiteten, Ix = intensiteten efter en till
ryggalagd väg x och a =dämpningskonstanten. Formeln 
gäller för ett strålknippe med konstant genomskärning, 
dvs. där varje partikelhastighet har samma riktning. Ut
trycket för a är rätt komplicerat men kan exempelvis för 
vätskor (genom att försumma inverkan av värmeledning) 
skrivas 

. 8n:2 1) 
a=-.- · -.-

3 I.- , v · e 

där 17 = inre friktion skoefficienten och 2 = våglängden. Av 
formeln framgår, att a stiger med frekvensens kvadrat, vil
ket alltså visar, att avståndsverkan av höga ultraljud ej blir 
stor. Ett liknande samband gäller även för gaser, ehuru a 
då blir betydligt större och räckvidden betydligt mindre. 

Fig. 4. 

Storleksordningarna framgå av tabell 2, där siffrorna be
tyda den väg ljudet behöver gå innan intensiteten sjunkit 
till halva värdet. 

TABELL 2. 

Frekv. 10 pi s 100 pi s 500 pi s I l Mpl s 

Luft 220m 220 cm 4,8 cm I 2,2 cm 

Vatten 400 km 4km 160m 40m I 


Av lovanstående framgår, att genomträngningsförmå
gan, särskilt för gaser, är mycket liten, vilket dänned 
också gör slut på den föreställningen att å tminstone med 
rimliga effekter få fram avståndsverkan av mer eller mind
re mystisk natur. 

Användningsområden. 

Förutom förut nämnda ljudhastighets- och dämpnings
mätningar har ultraljud funnit en mängd nya användnings
områden. 

Inom kemien användes ultraljud för att bättre genom
föra emulsioner än vad fallet varit med andra mekaniska 
hjälpmedel. Verkan synes därvid ofta vara störst vid en 
viss för materialet karakteristisk frekvens. Vidare kan 
man dispergera fasta metaller i lösning, där detta förut 
ej varit fallet, ex. vissa färgämnen, margarin, fotogra. 
fiska emulsioner m. m. Sönderdelning av högmolekylära 
föreningar, ex. stärkelse, till mindre sammansatta före
ningar kan även ernås med bestrålning av lämpligt ultra
ljud. Detta sammanhänger med de stora krafter och acce
lerationer, som uppstå inne i mediet. Uttrycket för acce
lerationen kan skrivas 

V2T 
a=211! - 

(i ' v 

vilket med insatta värden för ex. en 700 kpl s kvarts
kristall, vilken påtryckes el! ljudeffekt av 10 W I cm:!, ger 
en acceleration av ung. 10ö ggr j ordaccelerationen. Mot
svarande tryck blir 5,4 atm. och partikelhastigheten 36 
cm/ sek. Dylika accelerationer äro jämförliga med dem, 
som uppnås i moderna ultracentrifuger, varför det är lätt 
förståeligt att intermolekylära krafter av sådan storleks
ordning kunna uppstå, att de verka nedbrytande på vissa 
långa molekyler. 

Av liknande orsaker åstadkommes koagulering, orien-
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Fig.5. 

tering av vissa partikelslag, termiska verkningar och lik· 
nande påskyndande reaktioner. Vid förekomst av gasblå. 
sor i lösningen kunna vissa resonansfenomen uppträda, 
vilka ge upphov till påkänningar, som kunna uppgå till 
15 000 ggr det statiska trycket. 

Inom kommunikationstekniken slutligen har ultraljud 
fått stor användning, speciellt vid undervattensignalering. 
Som ex. kan nämnas ekolodning, avlyssning av ljud under 
vatten med hjälp av hydrofoner och perifoner, vilka kom· 
ma att beskrivas i senare sammanhang. Ett mera kuriöst 
försök har även gjorts med att sända signaler över land 
genom uppspända ledningstrådar, där alltså ljudet direkt 
fortplantade sig i ledningsmaterialet, vilken metod dock 
torde vara lika opraktisk som direkt ultraljudssändning 
i luft. 

Medel att å.stadkomma ultraljud. 

De tekniskt viktigaste metoderna basera sig på den 
magnetostriktiva och den piezoelektriska effekten. På tidi· 
gare utvecklingsstadium använde man sig av gasströms· 
generatorer (Galtonpipan ) med lämpligt utformade reso· 
nansvolymer och kunde på så sätt uppnå rätt betydande 
ljudeffekter (50 W). Nackdelarna voro emellertid bety. 
dande, frekvensen var låg och riktningsverkan dålig. 

Den maglletostriktiva effekten yttrar sig på så sätt, att 
vissa metaller och föreningar av dessa under påverkan 
av magnetiska fält undergå längdförändring. Denna för· 
ändring är oberoende av fältets riktning och kan utgöras 
antingen aven förkortning eller förlängning, och beror 
helt av materialet, dess förbehandling, förmagnetisering 
och temperatur . Storleken av dessa förändringar är rela· 
tivt liten och ligger i st~rleksordningen 10-5• Fig. l visar 
effektens storlek för några olika material. Särskilt nickel 
och järnnickellegeringar, såsom Inval' (36 % Ni, 64 % 

Fe), Monellmetall och Cekas ha visat sig användbara. 
När det påtryckta fältets frekvens överensstämmer med 
den elastiskt mekaniska egenfrekvensen hos sändarkrop
pen uppstår resonans, och svängningsamplituden blir 
maximum. Har man en stav av längden l cm kan dess 
egenfrekvenser bestämmas ur formeln 

POPULÄR RADIO 

Fig. 6. 

där E är elasticitetsmodulen i dyn/ cm-2, e tätheten i 
g/ cm-3 och k = l, 2, 3 ..., dvs. ordningstalet av över· 
tonen. För ex. en nickelstav av 12,5 cm längd blir grund. 
frekvensen 20,4 kp/ s. Av ovanstående framgår att bety
dande svårigheter uppstå när det gäller att åstadkomma 
högfrekventa ultraljud förmedelst magnetostriktion. Övre 
gränsen kan sättas vid ungefär 100 kp/s. Virvelströms
och hysteresisförluster göra sig märkbara vid betydligt 
lägre frekvenser, varför lamellering ofta måste tillgripas. 
För att vid låga frekvenser hålla ner dimensionerna på 
den sändande kroppen förfares så, att båda ändarna av 
den magnetostriktiva delen belastas med t j ocka metall
plattor, så att systemet som helhet får den önskade egen
frekvensen. De generatorer, som skola alstra den för åstad· 
kommande av det magnetiska fältet nödvändiga effekten 
utgöras vanligen av rörsändare, antingen med separat 
oscillator eller också självsvängande på så sätt, att den 
magnetostriktiva staven själv får bestämma frekvensen, se 
fig. 2. Därvid utnyttjar man den reciproka effekten, dvs. 
de i staven uppkommande längdförändringarna ge upp
hov till fältförändringar i den del av staven, som omslutes 
av gallerspolen, varför återkopplingen blir maximal när 
mekanisk resonans uppstår. Förmagnetisering är oftast 
nödvändig för att uppnå stor amplitud och utföres enklast 
genom en separat magnetiseringslindning eller som i fig. 
2, genom att an()dströmmen ombesörjer denna effektfria 
initialmagnetisering. 

Det andra och numera viktigaste sättet att åstadkomma 
ultraljud är det, som grundar sig på den piezoelektriska 
effekten. Denna inom sändarkretsar väl bekanta effekt 
upptäcktes redan 1880 av bröderna Curie, vilka iakttogo 
att många kristaller, vilka utsattes för tryck eller drag
ning i viss riktning, uppvisade elektriska laddningar på 
kristallytorna. Denna effekt är reciprok, dvs. utsättes en 
kristall för spänning utvidgas eller sammandrages den 
beroende på fältets riktning. Genom lämpligt val av snitt
ytor kan denna effekt bli betydande. För att få en kristall 
att utsända ultraljud förfares sålunda, att en elektrisk 
spänning av sådan frekvens, att den överensstämmer med 
kristallens mekaniska egenfrekvens, påtryckes kristallen 
förmedelst lämpliga elektroder. Dessa utföras oftast så 
att de plana kristallytorna överdragas med något tunt, 
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Fig.7. 

ledande folium, ex. påsprutad guld. eller silverbeläggning. 
Strömtillförseln sker i ytterkanterna med någon lämplig 
ring, som med fjädrar pressas mot beläggningen. Kristal
len kommer på så sätt att ligga fri och kunna utsända 
ljud utan annat mellanliggande medium än den tunna 
beläggningen. Önskar man att endast ena sidan av kristal
len skall utsända ljud, ex. i olja, ordnar man så att den 
andra sidan gränsar mot ett slutet luftrum. Den vanligast 
använda kristallen är kvarts, ehuru även turmalin, Seig
nettesalt, zinkblände, vinsyra uppvisa liknande och ibland 
större piezoelektrisk effekt. Kvarts har emellertid den hög
sta brottgränsen och kan alltså påtryckas mycket kraftiga 
svängningar. Resonansfrekvensen bestämmes helt av krop. 
pens form och kan för tjocklekssvängningar (i x-rikt
ningen) beräknas enl. formeln 

. l. /C I1 _285500 I 
!d = 2dV --;; -~ · p s , 

där CIl = en för svängningsarten och svängningsriktningen 
karakteristisk elasticitetsmodul ( = 85,46.1010 dyn/ cm-2 

för kvarts ), g= tätheten och d = tjockleken, samt för längd
svängning (i y-riktningen) enl. formeln 

Il= ~' /~ = 272 500 pIs 
2l V () l 

där E = elasticit tsmodule'n (77,22· 10lO dyn/ cm-2 för 
kvarts) och l = längden. 

För t. ex. en 0,7 cm tjock platta blir 1= 4iJ5 kp/ s, vilket 
ger en ljudvågiängd i luft = 0,86 cm och i vatten=0,37 
cm. Storleken av utvidgningen resp. kompressionen blir 
för en pålagd spänning av 3 000 V i x·riktningen = 
=6,1· lO-G cm (vid den longitudinala effekten är för
ändringen oberoende a längden ). Maximala storleken 

av denna spänning bestämmes helt av hur noggrant kristal
len är tillverkad samt på materialets renhet och homoge
nitet och den yttre mekaniska dämpningen av kristallen. 
Firman Steeg & Reuter anger för en viss kristall (d;:::::;0,8 
cm) en maximal driftspänning i luft av 12-15 kV och i 
olja 20-25 kV, vilket motsvarar en effekt av ungefär 
10 W / cm2• Söm jämförelse kan nämnas att ljudeffekterna 
i en normal högtalare uppgår till c:a 2· 10-9 och vid P-tt 
kraftigt kanonskott till c:a 10-3 W/ cm2 • 

För anpassning av kristallen till rörgeneratorn bör man 
känna dess elektriska data. Dessa bestämmas helt av plat
tans och elektrodernas form. L fig. 3 visas kristallens ekvi
valenta elektriska schema. Vid en fyrkantig platta med 
kantlängderna d, b och l och metalliserade elektroder bli 
de ingående storheterna: 

dö bl d 
L = 130'b1 H , C=2,4·10-3 d pF,R=32.5 bl ohm 

och el =0,4 d
bl 

pF 

Vid resonans uppträder kristallen som en kapacitet med 
vissa »nyttiga» förluster, till största delen bestämda a\' den 
dämpninO" kristallen är utsatt för. Denna kapacitet av
stämmes alltså med en lämplig spole, vilken bör ha så 
små förluster och låg egenkapacitet som möjligt, detta 
för att den kretsen tillförda energien i största möjliga 
grad skall förbrukas i kristallen. På grund av kristallens 
låga kapacitet blir därför denna krets mycket högohmig 
(storleksordningen megohm) , varför särskilda kopplings. 
anordningar måste vidtagas för att maximalanpassa den 
till en vanlig rörsändare. I figurerna 4, 5, 6 visas några 
olika sätt att ansluta kristallen till ett rör. Kristallen be· 
höver ej nödvändigtvis själv bestämma frekvensen, utau 
rörsändaren kan förses med särskild styroscillator, som 
i vissa utföranden i sin tur kan vara stvrd aven mindre 
h j älpkristall. 

Det från kristallen utstrålade ljudets homogenitet och 
riktning bestämmes helt av kristall ytans form. Är dennas 
utsträckning stor i förhållande till ljudets våglängd ut
strålar ljudet i huvudsak i form av ett strålknippe med 
konstant genomskärning. Homogeniteten kan emellertid 
störas i hög grad av ojämn slipning av kristallytan, vilket 
även kan ge upphov till farliga punktformiga belastningar, 
så att kristallen spricker. 

För att uppn mycket höga ljudintensiteter använder 
man sig i vissa fall a specialslipade kristaller med kon
kav strålningsyta, varvid hela ljudeffekten kan koncentre
ras till en brännpunkt ett stycke ifrån kristallen. 

Den högsta hittills uppnådda ljudfrekvensen ligger unge
fär vid 50 Mp/ s för en kvartskristall som svänger med 
sin grundsvängning. Plattan var då endast 5/ 100 mm tjock 
och alltså ur praktisk synpunkt föga användbar. För att 
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Fig. 8. 

erhålla frekvenser av den storleksordningen blir man där· 
för nödsakad att åstadkomma övertoner av kristallens 
grund frekvens, vilket även lätt låter sig göra, ehuru den 
då avgivna effekten kraftigt sjunker. 

Teklliska utföringsformer. 

Till sist skall i korthet beskrivas ett par i praktiken 
använda ultraljudsändare, där den magnetostr iktiva resp. 
piezoelektriska effekten utnyttjats. 

Vid ekolodning eller avståndsmätning under vatten an· 
vändes vanligast en magnetostriktiv sändare och mottaga· 
re. Apparaturen är i princip uppbyggd enligt fig. 7. Den 
funktionerar i korta drag på följande sätt. Motorn (4}, 
som styres av centrifugalregulatorn (5), driver en axel 
med kontaktvalsen (3) och glimlampan (l). Då den se~ 

nare passerar noll på skalan (2), ger kontakten en impuls 
till sändaren (6), som ger en strömstöt till sändaren· 
svängaren (7). Denna råkar i vibration och utsänder ljud. 
vågor av högfrekvens, vanligen 30 000-40 000 p/s. Den· 
na frekvens är vald så, att ljudvågIängden skall bli till· 
räckligt kort i förhållande till svängarens dimensioner så 
att ljudknippet skall bli tillräckligt riktat, men dock ej 
så hög att dämpningen av vågen i vattnet blir för stor. 
Denna ljudvåg går nu från svängaren mot bottnen, reflek· 
teras och uppfångas av mottagaren·svängaren (8). De i 
denna alstrade spänningarna förstärkas i förstärkaren (9) 
och komma glimlampan att lysa upp. Eftersom ljudhas. 
tigheten i vatten är känd och glimlampan vrider sig med 
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konstant hastighet kan skalan direkt graderas i meter och 
bottendjupet avläsas vid den punkt där lampan lyser upp. 

En perifon, dvs. en apparat för mätning av avstånd till 
ljudreflekterande kroppar under vatten i horisontell led, 
arbetar i princip på samma sätt. Skillnaden består i, att 
den ljudsändande och mottagande kroppen har sin maxi· 
mala riktningsverkan i horisontalplanet, samtidigt som 
den är fästad i en vridbar axel för att därmed möjliggöra 
riktl1ingsbestämning. Önskar man bestämma avståndet till 
ex. en ångare, ställer man perifonen på lyssning och pejlar 
in propeUerljuden till maximum. När så riktningen är gi. 
ven ställer man om till kombinerad impulsgivning och 
mottagning på salllma sätt som vid ekolodning, varvid 
även avståndet blir bekant. Att man med perifonen, som 
ju närmast är känslig för ultraljud av viss frekvens, kan 
uppfatta propellerljud, beror på, att dessa lågperiodiga 
ljud även innehålla övertoner av sådan frekvens att de 
överensstämma med eller ligga i närheten av den magneto
striktiva svängarens egenresonans. 

I fig. 8 visas en vid Svenska Radio AB tillverkad ultra· 
ljudsändare för kvartskristall, avsedd för forskningsända. 
mål. Kristalleffekten ar c:a 600 W och sändarens totala 
effekt c:a l kW. Kristallavstämningsspolen, vilken synes 
överst på sändaren, är utförd som en variometer, varför 
inga yttre avstämningskapaciteter erfordras. Sändaren är 
försedd med kontinuerligt inställbar styrgenerator samt 
med ett mindre katodstrålrör, vilket via en kapacitiv spän· 
ningsdelare indikerar den högfrekventa växelspänningen 
på kristallen. Denna indikering är nödvändig för att man 
skall kunna kontrollera, att kristallen ej belastas för hårt. 
Fig. 9 visar kristallen nedsänkt i paraffinolja och utsatt 
för en spänning av c:a 20 kV, motsvarande en effekt av 
350 W. Man lägger märke till en tydlig oljefontän ovan· 
för kristallens centrum. 
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Geiger-Mueller -röret 

En intressant fysikalisk apparat, som blivit ett betydelsefullt tekniskt hjälpmedel 

Av ingenjör Sten-Arne Johansson 

V id Stockholms Radiokluhhs sammanträde den 6 okto
ber höll civiling. H. Fredholm föredrag över ämnet: 

»Geiger-Mueller-röret i teknisk mätteknik». I anslutning 
till föredraget var anordnad en demonstration aven 
svenskbyggd apparatur, vilken med Geiger-Mueller-rörets 
hjälp indikerade olika slags strålning (kosmisk, gamma-, 
röntgen- och ultrastrålning) . Nedanstående artikel bygger 
till stor del på nämnda föredrag. 

Senare tiders forskare inom fysiken ha allt mer och 
mer inriktat sig på ett speciellt område, nämligen atom
forskningens. Atomernas värld har ju länge varit en olöst 
gåta och är det kanske i många avseenden ännu. Många 
hypoteser om atomernas byggnad ha framkastats, men 
någon visshet om vad som förs iggår i atomernas hart när 
dimensionslösa värld ha vi inte haft. Det är först de 
senare årens intensiva forskning på detta område som 
givit oss en del fakta. För lekmannen verkar det väl otro
ligt när man påstår att en atomkärna är så och så stor 
och väger så och så mycket etc. Det finns ju, säger han, 
inte några vågar som kunna indikera så små vikter och 
inte några mätapparater som kunna mäta så små längder. 
Hand i hand med den fysikaliska forskningen går emel· 
lertid utvecklingen av den fysikaliska apparatteknikim. 
Utan dessa många gånger enkla men snillrika apparater 
skulle den fysikaliska forskningen inte vara vad den i dag 
är. Några för atomforskningen mycket bety,delsefulla ap
parater äro den så kallade Wilson-kammaren, där man 
indirekt kan se elektroner, positroner, neutroner och vad 
det nu kan vara, samt räkneröret, vilket registrerar eller 
räknar ovannämnda partiklar. 

Ing. Fredholms föredrag behandlade r äkneröret eller, 
som det vanligen kallas, Geiger-Mueller.röret. Det är, sade 
han, det känsligaste instrument som finns, och något käns

ligare kommer aldrig att kunna åstadkommas, eftersom 
det reagerar för enstaka energikvanta (fotoner). 

Apparaturen består i sin enklaste form av ett räknerör 
(Geiger-Mueller-rör), ett mycket högohmigt motstånd samt 
en spänningskälla, alltsammans seriekopplat (se fig. l). 
G-M-röret är elt gasurladdningsrör (glimlampa) och be
står aven cylindrisk katod samt en inuti denna koncent
riskt placerad tråd (anoden) . Elektrodsystemet omslutes 
aven glasballong, som är fylld med någon lämplig gas. 
Spänningen mellan rörets elektroder ligger någonstans mel· 
lan 800 och l 500 volt olika för olika rör. Något genom
slag i röret blir det trots den höga spänningen inte. För 
att röret skall tända fordras nämligen att joniseringen av 
gasen i röret utlöses. Detta inträffar om aven eller annan 
anledning en foton inkommer i röret och i katoden eller 
i gasen utlöser en elektron. P sin väg mot anoden (cen· 
traltråden) stöter elektronen emot en eller flera gasatomer, 
varvid bildas po itiva gasj oner och frigöras nya elektroner. 
De nya elektronerna stöta ihop med andra atomer osv., 
och vi få en elektronlavin som bildar en brygga till själv. 
ständig urladdning [1].1 Genom att giva elektroderna 
lämplig form samt genom att välja ett tillräckligt högt 
seriemotstånd på c:a en milliard ohm (109 ohm), erhålles 
en ostabil urladdning, dvs. urladdningen avbrytes efter en 
kort tid, och hela händelseförloppet kan återupprepas, om 
en ny foton eller annat energikvanta intränger i röret. En 
foton eller t. ex. en a-partikel uppenbarar sig således som 
en kor t strömstöt genom röret, vilken förstärkes och re
gistreras av ett räkneverk eller på annat sätt. 

l Se lilleraturEörteckning i slutet av artikeln. 

Fig. 1. Fig. 2. 
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Då spänningen mellan elektroderna sj unkit under ett 
vis5t värde, kan urladdninClen ej längre upprätthållas. Den 
egentliga stöten är avslutad, men anoden är nu uppladdad. 
Laddningen avledes via spänningskällan E och det mycket 
högohmiga motståndet R (se Hg. l ) till katoden. Det hög
ohmiga motståndet tillsammans med r örets kapacitet (c:a 
10 pF) ger emellertid en mycket stor tidskonstant åt ur
laddningskretsen, varför urladdningen sker relati vt lång
samt. Någon ny registrering kan ej äga rum förrän den 
gamla laddningen ebbat ut. Den tid som förflyter innan 
röret åter är arbetsdugligt uppgår till c:a 10-2 sek. Man 
säger att rörets upplösningsförmåga är 10-2 sek., emedan 
röret endast registrerar impulser (fotoner), som inkomma 
med ett tidsintervall av 10-2 sek_ eller däröver. 

För att den i fig . l skisserade anordningen skall funge
ra, måste motståndet R vara av storleksordningen 10° ohm, 
vilket ger en för teknisk strålningsmätning otillräcklig upp
lösningsförmåga hos röret. Dessutom erfordras en mycket 
god isolering mellan elektroderna och tiIIedningarna till 
dessa. Motståndsvärden på 109 ohm äro ej heller lätta att 
åstadkomma. 

Ett dylikt motstånd utgöres av ett litet glasrör, i vilket 
är insmält ett par elektroder. Röret är fyllt med en bland
ning av pyridin (e5H5N) och xylol (eoH4·(eHs)2). l 
volymdel pyridin och 2 volymdelar xylol ge vid ett elek
troda~stånd på 50 mm och en inre rördiameter på 8 mm 
c:a 5 X I09 ohm dvs. 5 milliarder ohm_ Högre xylolhalt 
ger högre motståndsvärde. Det är av slor vikt att bland
ningen är vattenfri. Då dess kokpunkt ligger över 100° e, 
är det emellertid lätt att koka bort vattnet i ett dragskåp. 
Utvändigt är glasröret paraffinerat för att undvika läck
strönunar. Fig. 2 visar några dylika motständ. 

H. V. Neher och W. W. Harper [2] ha angivit en me
tod, där man med hjälp av ett elektronrör kan reducera 
motståndets R värde till storleksordningen 107 ohm, var· 
vid svårigheterna med isolationen vid milliardohmsmot
stånden helt bortfalla. Fig. 3 visar kopplingsschemat enl. 
Neher och Harper. Spänningen, som uppstår över R då 
G-M-röret tänder, påföres elektronrörets B gallerkrets. Rö
ret B är normalt blockerat genom spänningskällan El' så 
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att ingen anodström förefinnes. Redan vid ett relativt litet 
spänningsfall över R drar röret B stor anodström, vilket 
har tiII följd ett så stort spänningsfall över anodmotstån· 
det Ro (lO') ohm ) , att G-M·röret åter slocknar. Genom 
denna anordning slipper man inte blott ifrån ett besvärligt 
isolationsproblem utan får dessutom rörets upplösnings
förmåga stegrad något hundratal gånger, eftersom minsk· 
ningen hos anordningens tidskonstant är proportionell mot 
motståndsminskningen. 

Av ovan sagda verkar det som om upplösningsförmågan 
skulle vara i huvudsak beroende av de yttre kopplings
anordningarna och inte så mycket av det inre förloppet i 
G.1f-röret. Att även det inre förloppet j röret har sin bety. 
delse belyses av följande: Trost vid Reichsröntgenstelle j 

Berlin konstaterade att de Geiger.Mueller.rör, som han 
lade ned största omsorgen på vid tillverkningen. visade 
sig alldeles odugliga. Däremot inträffade det att flera rör, 
som på grund av brådska ej blevo så väl befriade från 
rester av rengöringsmedel (j detta fall alkohol) fungerade 
bättre än alla andra han använt. En närmare undersökning 
visade att en liten alkoholtillsats (c:a 10 mm Hg) helt änd
rade rörets funktionssätt. Vid en fyllning av argon (Ar) 
och alkohol (e2H50H) tycktes urladdningarna strypas av 
en mekanism inom röret, vilket bl. a. bevisades av att 
motståndet R kunde nedbringas tilllO(J ohm, utan att själv
ständig urladdning inträdde. Förklaringen torde vara alt 
den speciella gasblandningens (argon+alkohol) moleky. 
ler hade en hög j oniseringspotential, dvs. en elektron måste 
ha ett stort energiinnehåll (stor hastighet) för att kunna 
jonisera en sådan molekyl. I stället blev det här en ofull· 
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ständig jonisation, en så kallad molekylexitering. Först 
när elektronen närmade sig anoden (centraltråden ), erhöll 
den på grund av den ökade fältstyrkan intill anoden en så 
stor hastighet, aU jonisation inträdde. De vid jonisationen 
bildade tunga jonerna vandrade endast långsamt mot kato· 
den och kommo därför aU bilda en rymdladdning, som 
till den grad nedsatte fältstyrkan i närheten av anoden att 
joniseringen uteblev och urladdningsförloppet avbröts, 
oberoende av avledningsmotståndets storlek. 

Vid lämplig gasblandning och gastryck kan upplösnings. 
förmågan ökas till 10-5 ii. 10-6 sek. Gränsen bestämmes 
av elektronernas löptid och ligger omkring lO-i sek. 

Geiger.Mueller·rörets konstruktion. 

Att det här ej är fråga om en glimlampa i vanlig me· 
ning har väl läsaren redan kommit till klarhet om. För 
att ett räknerör skall bli bra, måste man ta hänsyn till en 
mängd olika faktorer vid tillverkningen. Så t. ex. måste 
man använda kaliumfritt glas, emedan kalium är, låt vara 
svagt, men dock radioaktivt, vilket kan ge upphov till 
falska impulser i röret. Vidare har som tidigare nämnts 
den använda gasblandningen en viss inverkan på rörets 
funktion. Vilken gasblandning som är den riktigaste eller 
bästa är svårt att ange, eftersom skilda forskare ha olika 
åsikter i detta hänseende. Vid Philips stora laboratorier 
i Holland har gasblandningens betydelse närmare under· 
sökts,varvid man kom till den uppfattningen, att valet av 
elektrodmaterial och gasblandning inte har så stor bety. 
delse som man först ville tillmäta dessa faktorer [3]. Där· 
emot är det av största vikt att elektroderna och rörets väg. 
gar äro fria från absorberande föroreningar, vilka vid 
användandet kunna fri göras och bilda jonisationskärnor. 
Därför måste röret under stark upphettning omsorgsfullt 
avgasas, innan det fylles med den rätta gasen, en procedur 
som för övrigt är vanlig vid tillverkning av radiorör. Rö· 
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rets konstruktion i övrigt framgår tydligt arv fig. 4 och 
5. Röret i fig. 5 är tillverkat vid firma Georg Schönanders 
röntgenlaboratorium i Stockholm, där för övrigt hela den 
här nedan beskrivna apparaturen konstruerats. Konstruk· 
tionen har utförts av teknolog Fredzell i samråd med 
ingenjör Fredholm. Fig. 4 och 5 äro röntgenbilder, där 
man tydligt kan se G·M·rörets elektrodsystem. Vid röret 
i fig. 5 utgöres katoden aven silverbeläggning på glas. 
väggens insida. Kontakten förmedlas genom en tunn tråd, 
som insmälts i rörets glasvägg. Vid röret i fig. 4 utgöres 
katoden däremot av en rund metallcylinder. 

Fig. 6 och 7 äro ett par bilder från experimentarbetet 
i firma Georg Schönanders laboratorier. I fig. 7 ses ett 
par relativt stora G-M·rör. Rör av denna storlek eller 
större begagnas speciellt vid undersökningar av den kos· 
miska strålningen. Antalet registrerade stötar från denna 
strålning äro nämligen direkt proportionella mot rörets 
volym. Detta åter är en bidragande orsak till att rörets 
dimensioner hållas nere då det är avsett att användas vid 
andra mätningar, där den kosmiska strålningen enbart 
verkar störande. Ett annat sätt att nedsätta den kosmiska 
strålningens inverkan är att avskärma röret med ett pansar 
av järn. eller - vilket givetvis är betydligt bättre - av 
blyplåt. Fig. 8 visar ett par rör, vilka omsorgsfullt skär· 
mats genom aU de helt inneslutits i en blykapsel. I kapseln 
är upptaget ett fönster genom vilket strålningen kan in· 
tränga i röret. Röret märkt 3 har en yttre mantel. Genom 
att vrida på denna kan man reglera fönsteröppningens 
storlek från någon kvadratcentimeter till ett mycket litet 
hål. Fig. 11 visar den kompletta apparaturen. 

Kvaliteten hos G·M·röret kan man bestämma genom att 
upptaga rörets s. k. räknekurva. I fig. 9 återges en dylik 
kurva. Utefter ordinatan äro avsatta antalet impulser per 
minut, och abskissan återger spänningen. Kurvan visar 
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Fig. 8. 

således antalet impulser per minut (dvs. känsligheten eller 
kanske riktigare upplösningsförmågan) som funktion av 
pålagd spänning. Vid låga spänningar händer ingenting, 
enär spänningen är för låg för att åstadkomma jonisering. 
Vid 950 volt hörja de spontana urladdningarna, vilka öka 
i antal rätlinigt upp till c:a l 000 volt, då en stabilisering 
inträder, dvs. rörets maxiluala upplösn ingsförmåga är 
uppnådd. Vid ytterligare ökad spänning förblir därför 
antalet impulser per minut konstan t. Vid l 200 il l 250 
volt stegras upplösningsförmågan och därmed antalet im
pulser, och rörets arbetsförhållande blir labilt. Endast nå
gon volts ökning av den pålagda spänningen är nu tillräck
lig för att åstadkomma en kontinuerlig urladdning. 

Den praktiskt användbara delen av kurvan ligger såle· 
des mellan de här ovan anförda gränserna, dvs. utgöres 
av den horisontella delen av kurvan. Detta område brukar 
kallas räkneområdet, och ju större detta är, desto bättre är 
röret. Det bör tilläggas, att räkneområdets omfattning i 
viss mån även är beroende på energiinnehållet hos de i 
röret inträngande fotonerna. Ju större energi dessa be
sitta, desto trängre blir räkneområdet. 

Fig. 10 återger schematiskt en apparatur för registrering 
av impulser (fotoner) med hjälp av ett räkneverk [4]. 
Som synes är detta på sätt och vis en utveckling av det 
i fig. l återgivna schemat. Vid uppmätning av mera inten
siv strålning kan ett räkneverk ej användas, ty detta hin
ner i regel ej med att räkna mer än ett visst antal impulser 
per sekund . Visserligen har man konstruerat räkneverk, 
vilka endast räkna varannan eller t. o. m. var femte im· 
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puls. Vid ett dylikt förfarande ökas givetvis räkneverkets 
upplösningsförmåga. Ing. Fredholm angav emellertid en 
ännu elegantare metod. Han låter impulserna uppladda 
en kondensator, vilken placerats mellan galler och katod 
på ett rör. Spänningen över kondensatorn ger sedan röret 
en viss gallerförspänning, vilken i sin tur ändrar rörets 
anodström. Om man nu i rörets anodkrets lägger in ett 
instrument, kommer dettas utslag att vara proportionellt 
mot strålningens intensitet. På detta sätt kan man således 
mera kontinuerligt följa strålningsintensitetens variationer. 
Genom denna anordning får G-M-röret en betydligt större 
tekn i 'k användbarhet. 

Som redan tidigare antytts är den anodspänning som 
erfordras c:a l 200 volt. Då det här rör sig om ström
styrkor, vilka kunna mätas i mikroarnpere, kan man med 
fördel använda en metod, som går ut på att med hjälp 
av Iikriktarelement och kondensatorer multiplicera upp 
en växelspänllings toppvärde E till 2 E, 3 E, 4 E osv. Hur 
anordningen är kopplad framgår tydligt av schemat i 
fig. 10. 

G-M-röret har mest utnyttjats av vetenskapsmännen. Det 
är först på senare tid som det fått mera teknisk använd
ning. Man använder det allmänt för påvisande av bland 
annat y.strålning, röntgenstrålning, ultraviolett strålning 
och även för indikering av synbart Ij us. Genom aU genom
lysa ett visst ämne med t. ex. röntgenstrålar kan man 

Fig. Il. 
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med hjälp av G-M-röret få en uppfattning om ämnets 
ifråga absorption av röntgenstrålar. Är denna absorption 
känd, kan man med stor noggrannhet bestämma tjockleken 
hos en platta av ämnet. Vid t. ex. tillverkning av rör, där 
det är svårt att mäta godstjockleken med mekaniska mått, 
kan man göra en mycket god homogenitetsmätning med 
G·M-röret. Många andra användningsmöjligheter finnas, 
men det skulle ta alldeles för mycket utrymme att här 
beskriva alla. 

Till sist ber jag få rikta ett tack till civilingenjör Helge 
Fredholm, som givit siu tillstånd till denna artikels publi
cering samt bidragit med bildmateriel och upplysningar, 
förutan vilka artikeln ej kunnat tillkomma. 

Litteratur: 
[I] 	 J. H. Gisolf, Elektronnentellers, Ned. T. Naluurk. 4, 129, 1937. 
[2] 	H. V. Neher och W. W. Harper, Phys. Rev. 49, 940, 1936. 
[3] W. de Groot och J. n. Gisolf, Ned. T. Natuurk. 3, 161, 1936. 
[4] A. 	 Bouwcrs och F. A. Hei jn, Philips' Technische Rundschau, 

mars 1941. 

Amerikanska radioklubbar 

och ingenjörssammanslutningar 

Av civilingenjör Harry Stockman* 

T ankeutbytet och umgänget amerikanska radioingen. 
j örer emellan är synnerligen intensivt och givande. 

Detta är ingen tillfällighet utan en naturlig följd av arne· 
rikanens fallenhet för umgänge med andra människor; 
hans intresse att se folk då och då. Radioingenjören dri· 
ves också av strävan efter gemensam representation för 
den yrkesgrupp han tillhör. 

Konventioner och sammanträden. 

Au radiolivet pulserat så friskt och ohämmat i Amerika 
beror till stor del på den utmärkta organisationen bakom 
alla »conventions», »meetings» och »exhibitions». Man 
har en mängd olika radiotekniska sammanslutningar, och 
de största av dem stå i ständig kontakt och sända då och 
då inbjudningar till varandra. 

Mest omtalad i Sverige är The Institute o/ Radio Ellgi
neers, IRE,l välkänd genom sin »Proceedings» - en upp· 
skattad månatlig publikation. Föreningen håller varje vin· 
ter en årskonvention och varje son:l'ln~r en sommarkon· 
vention. Dessa konventioner bruka omfatta trenne dagar, 
späckade med föredrag om ungefär en halv timmes längd. 
Studiebe ök pågå oavbrutet under konventionerna, och 
dessutom har man radioutställningar, där olika firmor 
passa på tillfället att få demonstrera sina nyheter inför 
sakkunskapen. 

En annan förening med stort anseende, som håller lik· 
nande konventioner, är The American InstitlLte of Elec· 

• Sverige·Amerika Stiftelsen5 och Tekniska Högskolans stipendiat. 
Instructor in Electronics, Harvard University. 

'IRE har lokalföreningar i alla större städer i Amerika och även 
medlemmar i Sverige. 

trical Engineers, AIEE (The Communication Group). 
Utom konventionerna har man i AIEE såväl som i lRE 
månatliga sammanträden, där föredragen ofta följas av 
intressanta demonstrationer. 

En tredj e sammanslutning, känd över hela världen, är 
The Radio Club of America, RCA, till vilken Stockholms 
Radioklubb utgör en motsvarighet. 

De ovannämnda föreningarna - och ett flertal andra 
med radiotekniska inslag iföreläsningsprogrammen 
äro aktiva ej endast i New York utan även i andra större 
amerikanska städer. Speciellt är detta fallet med de två 
förstnämnda, som ha ett stort antal lokalföreningar. Dock 
samlas givetvis den största aktiviteten till New York, där 
de flesta föredragen hållas i »teknologföreningen» ~ 
Engineerillg AuditorilLm vid 39:e gatan. Radio Clubs fö
redrag hållas dock på Columbia University.2 

Redan tidigare har antytts, hur en konvention är an · 
ordnad . Man gör allt för att besökarna skola trivas och 
serverar n "heterna i lättsmält form. Dock bjuda vissa 
föredrag på ganska teoretiska saker, men föredragshål
larna sätta en ära i att förklara allt så lättfattligt som 
möjligt, och det anses oförsynt aU försöka glänsa med 
matematik. Största anseende har den föreläsare, som med 
enkla ord och 1. gester med händerna» kan åskådliggöra 
för genomsnittsingenjören vad som menas med exempelvis 
»rot» och »div» i en formel för vågors fortplantning. Om 
en dylik förelä are säger man : »He knows what he is 
taJking about», och det är ett mycket gott betyg i Amerika, 

• En viss samhörighet mellan Radio Club och Columbia University 
uppstod redan för mänga år sedan, då professor Annstrong höll 
en serie föredrag om kretsar, selektivitet, störningar m. m. 
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där formelbollande ingenj örer ha små framtidsutsikter 
i varje fall som undervisare. 

Enär en del konventioner samla ett stort antal åhörare, 
måste man vidtaga särskilda arrangemang för att var och 
en skall kunna följa med. Förstärkaranläggningar finnas 
alltid, med en mikrofon vid talarstolen och en bärbar 
mikrofon - ofta en knapphålsmikrofon - för föreläsa· 
ren. Hans ord nå därför alla i salen, även då han vänder 
sig om för att peka ut detaljer i figurer eller utföra någon 
demonstration. För diskussionerna har man vid större 
möten en ultrakortvågssändare med mikrofon och sändare 
hopbyggda i en liten burk,försedd med ett antennspröt. 
Då en åhörare vill yttra sig, reser han sig upp, varvid en 
pojke springer ned till honom med den portabla sändaren. 
Transmissionen uppfångas av en . d talarstolen placerad 
mottagare, och talet reproduceras via separata förstärkare 
och högtalare eller över den ordinarie högtalaranläggning· 
en. Att intresset för föredragen är stort framgår av den 
livliga fotograferingen - man knäpper bilder direkt från 
duken. Flertalet föredrag publiceras aldrig, och enda möj· 
ligheten att få referat är att taga bilder och göra anteck· 
ningar. Ofta sänder f irmor sina ingen j örer lång väg för 
att på detta sätt få del av nyheterna inom ett visst område. 

De i samband med konventionerna anordnade studie· 
besöken och demonstrationerna samla ett stort antal del· 
tagare. Allt går med fart och precision. Grupp efter 
grupp av deltagare föres in i ett demonstrationsbås, där 
man matar i dem ett visst kvantum vetande; och buss 
efter buss åker iväg till någon rörfabrik eller vad det nu 
är, där man gör sitt bästa föl' att »sälj a fabrikatet» genom 
att göra besöken så trevliga som möjligt. 

Vid föreningssammanträdena mellan konventionerna ta· 
ger man upp mera vittomfattande saker, som fordra en 
föreläsningstid om en timme eller mer. Mycket ofta varar 
sammanträdet i nära tre timmar. Man börjar då med en 
föreläsningsperiod på ungefär en timme, varefter följer 
en »recess», som giver folk tillfälle att röra på benen, 
röka och träffa bekanta. Härefter följer en andra föreläs· 
ningsperiod av ungefär samma längd som den första, och 
slutligen diskussionen, som i regel är intensiv och lång. 
varig. Många variationer av det ovan skisserade schemat 
förefinnas. Man kan sålunda ha olika föreläsare för de 
olika föreläsningsperioderna. 

Vad som ovan sagts om föreningslivet klarlägger i viss 
mån dess betydelse för individens radiotekniska träning. 
Speciellt i New York giva de praktiskt taget varje kväll 
i veckan återkommande föredragen en vidareutbildning 
av ett slag, som inget universitet i världen skulle kunna 
bjuda på. Styrkan hos föreningslivet ligger till stOl' del i 
d~n oerhörda stimulans det giver den tekniska pressen. 
Utan denna stimulans skulle pressen vara långt mindre 
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avancerad än vad fallet är. Man har allmänt fuimit, att 
den som ej tager upp referat från föredragen med nog· 
granna anteckningar och illustrationer utan endast lyssnar 
till vad som säges, tillgodogör sig en ganska liten del av 
den kunskap som föres till torgs. Det är av detta skäl 
värdefullt för föredragspubliken aU senare få det sagda 
i tryck. Än mer värdefullt är det att föredragen på så 
sätt bliva tillgängliga för hela världen; icke endast för 
tillfället utan för all framtid. 

För publicering av föredrag står en mångfald av värl· 
dens bästa radiotidskrifter till förfogande, bland dem 
Communications, Electronics, IRE Proceedings, RCA Re· 
view och QST. Redaktionerna för dessa tidskrifter räkna 
en eller flera välkända radioingenj örer till personalen, och 
dessa tillse, att det tekniska innehållet står på en hög nivå. 
Communications har sålunda R. D. Rettenmeyer och 
Electronics D. G. Fink. Dessa välkända tekniska skriben· 
ter hålla då och då föredrag och visa i dessa, att de ha 
erforderlig kompetens för bedömning av tekniska artiklar 
och att de följa med de allra senaste framstegen inom 
radiotekniken. Dylikt skapar för troende för en tidskrift. 
De nämnda .- och flertalet andra facktidskrifter - äro 
också synnerligen vederhäftiga. 

Utställningar och museer. 
I det föregående nämndes något om de radioutställ· 

ningar , som ofta åtfölja de stora konventionerna. Utstäl· 
larna äro i regel fabrikanter av delar och mätinstrument. 
Iden är att de industrimän, som bevista konventionerna, 
skola få en överblick över vad som finnes att välja på 
för en eventuell utökning av produktionen, om höjning 
av den tillverkade varans kvalitet eller en sänkning av 
tillverkningspriset. Trots denna praktiska inriktning ha 
konventionsutställningarna stort bildningsvärde för unga 
ingenjörer, enär man utställer en hel del nyheter - spe· 
ciellt nya mätinstrument. Ibland demonstrerar man så 
pass nya instrument och apparater, att de ännu ej kommit 
t ill produktionsstadiet. Utställningsföremålet åtföljes då 
av den informationen, att de första exemplaren kunna 
levereras vid ett datum, som kan ligga ett halvår eller 
ett år framåt i tiden. 

För de radiotekniska bildningssträvandena spela de per· 
manenta utställningarna i tekniska och naturvetenskapliga 
institutioner och museer stor roll . Dessa utställningar ha 
givetvis sitt största värde för skolungdomen, men vissa 
avsnitt av dem äro även av värde för äldre tekniskt stu· 
derande. Speciellt är detta fallet, då radioutställningen 
avser att hedra någon bortgången forskare. Det är typiskt 
för amerikanska museer, att de alltid medtaga i utställ· 
ningen objekt, representerande de allra senaste tekniska 
framstegen. Den som besöker ett tekniskt museum, rör 
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sig därför ej endast i den svunna epokens tidevarv, utan 
kan även få till livs det allra senaste om exempelvis fre
kvensmodulation_ 

På amerikanska tekniska museer och utställningar för
söker man göra den besökandes vistelse så intressant och 
lärorik som möjligt_ Man anordnar turer, demonstrationer 
och föredrag, som ständigt avlösa varandra, och förf. har 
funnit, att den undervisning som meddelas, står på ett 
jämförelsevis högt plan. Föredragshållarna äro i stor ut
sträckning graduates från universiteten. 

De tvenne exempel, som anföras nedan, giva en ide om 
museernas betydelse som bildningsinstitutioner. 

The Museum of Science and Industry i Chicago har 
många radioförsök av enklare slag, som utföras av besöka
ren. Denne kan till exempel sända hertz'ka vågor från 
en antenn med parabolisk reflektor och tända en glim
lampa på mottagarsidan, dä r den riktade sändningen upp
fångas aven annan parabolisk reflektor. Demonstratörer 
och föreläsare arbeta i kedjor, så aU den som an8luter sig 
till en grupp successivt kommer till alla olika sevärdheter 

i tur och ordning_ Föreläsarna äro i allmänhet mycket 
drivna i konsten att hålla åhörarnas intresse uppe, och 
de kunna förklara olika fenomen utan aU tillgripa en 
mängd facktermer. Speciellt intresse erbjuda demonstra
tionerna av stroboskopiska fenomenen; man får se hur 
strängarna på olika instrument svänga och dylikt. Inom 
elektroakustiken demonstreras komplexa ljudvågor, reso
nans- och interferensfenomen m. m. 

I The Museum of the Franklin Institute i Philadelphia 
har man många utställningsföremål av typen: »Push the 
button and see the wonders of science perform for you». 
Besökarna leka med stående vågor på strängar och dylikt 
eller sända en radiostyrd modellbåt härs och tvärs i en 
stor vattenbassäng. Bland dyrgriparna har JCllan ett av de 
få originalexemplaren av Fleming's valve (1904) och De 
Forest's audion (1906), båda donerade till museet av 
uppfinnarna. Den moderna tekniken är representerad ge· 
nom lyssningsprov för bestämning av hörselförmligan, en 
proj ektionsskärm för studium av »telefonrösten» och myc
ket annat. 

Servis på nätapparater 

Av G. Samuelson 

I november- och decembernumren 1941 av Populär Ra
dio omtalades under rubriken »Nätapparaters utföran

de ur säkerhetssypunkb>, vad man har att iak-ttaga vid byg
gandet aven radioapparat eller förstärkare. Detta gällde 
alltså synpunkter, vilka enliO't de gällande provningsbestäm
melserna äro fundamentala och viktiga, för att en apparat 
vid proven skall kunna fylla g~illande fordringar och alltså 
kunna bliva godkänd och S-märkt. 

Denna gling gäller det vad en apparatinnehavare eller 
servisman har aU tänka på ur säkerhetssynpunkt, t. ex. 
vilka risker som finnas vid en reparation. 

Då el! radioapparat tystnat eller krånglar uppstår hos 
ägaren vanligtvis den frågan: hur skall j ag till en rim
lig kostnad få min apparat att åter lå ta ungefär som förut? 
För att då börja med enkla fel, såsom i stickpropp och an
slutningssladd, så förekommer helt säkert fall, då glapp
kontakt med åtföljande avbrott eller störninaar kunna 
bero på, att t. ex. anslutningsskruvarna i proppen varit 
dliligt tilldragna redan från början, eller lossnat. Ett sådant 
fel är ju lätt avhj älpt, och är sladden skadad, bör ju 
lämpligen den skadade delen avlägsnas, eller hela sladden 

utbytas. Irriterande biljud kunna ibland härröra sig från 
på bakstycket dåligt fästade märkskyltar, vilka komma i 
vibration då apparaten är i drift. 

Apparatinnehavaren kan eyentuellt utifrån se, aU t. ex. 
ett av rören saknar synlig värme, d. v. s. det är kanske 
avbrott i glödströmskretsen och man kan misstänka, att 
röret är slut. Han gör då kanske ett försök att taga ut 
röret och hos någon servisman få detsamma ersatt. I de 
allra flesta fall en förefinnes på apparaten den s. k. säker
hetsställaren, vilken då automatiskt frånkopplar spännin
gen, innan innehavaren kan komma åt några spänning;;
förande delar. Risken ur säkerhetssynpunkt med åtföljande 
personfara är alltså här rätt liten. 

Om det nu inte gäller dessa mindre fel eller rören , så 
kan felet naturli ntvis vara av oerhört skiftande slag. Appa
ratinnehavaren måste snart nog övergiva tanken på att 
själv klara frågan och uppsöker därför en auk~oriserad 
servisman, där apparaten alltså lämnas för reparation. Här 
kommer moUao-aren j mer eller mindre goda händer och 
servisen börjar kanske genast med en tankeställare hos re
paratören: jaså fabr. A, typ 4711, i den brukar anodmot-
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Fig. 1. En modern apparat med väl utnyttjat utry mme pli chassiets 
undersida. 

ståndet gå kaputt - och som en rovfågel dyker auktori
teten in på den kända platsen, där han sedan lång tid till
baka är väl lokaliserad. 

På chassiets översida förekommer numera vanligtvis rör, 
transformatorer, llätmotstånd, spännings omkopplare etc. 
och ovanför dessa delar högtalaren. De flesta andra de
taljer, såsom motstånd, kondensatorer och de flesta kopp
lingarna ligga vanligtvis på chassiets undersida, numera 
tyvärr ofta nog i ett virrvarr. (Fig. L) För att nu komma 
at det kända motståndet måste kanske av bekvämlighets
skäl några kopplingar, kondensatorer eller andra detaljer 
makas åt sidan. Härefter skall lödkolven ned och ett par 
lödningar lödas loss. Utbyte av motståndet göres, lödning 
på nytt och så prov fortast möjligt för att se, om saken 
är klar. 

Apparaten fungerar, saken är klar men vad hände ur 
säkerhetssynpunkt? Jo, ett par kopplingar blevo förskjut
na, och i en av dessa fanns en kondensator, vilken nu kom 
att ligga emot ett annat motstånd, som i drift blir vannt. 
En koppling blev utan isolering lagd alldeles för nära en 
oisolerad lödtunga. En k0l1s1utning på denna senare plats 
kan förorsaka ett nytt fel , eller fara ur säkerhetssynpunkt. 
Med andra ord, ett utbyte aven detalj kan ofta nog oav
siktHgt förorsaka en farlig förskjutning av detaljerna re
lativt varandra. Dessa förskjutningar kunna äventyra sä
kerhetens båda faktorer, som gälla personfara och brand
fara. Uttaget för antenn kan t . ex. i en allströmsapparat 
bli spänningsförande, och en relativt brännbar sak kan 
komma att ligga an mot ett för varmt motstånd. 
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Som en allmän rege'! enligt provningsbestämmelserna 
gäller, att isolati,onsavstånden skola vara 3--4 mm, både 
såsom kryp- och luftsträckor. En förflyttning, som kan 
se ut som förbättring, kan tyvärr bli en ödesdiger försäm
ring. Ett exempel härpå: Ett motstånd måste bytas, det 
har fri placering och kan lätt anbringas på san1ma plats 
där det skadade satt. Tyvärr finns inte i servislagret något 
motstånd med samma värde, utan ett annat kommer dit 
i stället. Detta blir nu kanske alldeles för varmt, och strax 
ovanför har en kondensator sin plats. Denna senare blir 
härigenom för varm och gråter snart bittra paraffintårar 
och dör en för tidig död. 

En så enkel sak som en kondensator, vilken i en all
strömsapparat blockerar antennuttaget, får t. ex. inte er
sättas med en större kapacitet, då man vid beröring av 
antennen kan få alltför stor ström genom kroppen, vari
genom alltså antennen blir beröringsfarlig. Som regel gäl
ler alltså, att de delar, som utbytas, måste ersättas med 
andra, helst exakt samma som dem, vilka tidigare gjort 
sin tjänst. Regeln, att man tager vad man haver, är här
vidlag mycket farlig. Vidare måste omsorg ägnas åt att 
placeringen blir den rätta och att arbetet utföres med 
omsorg och noggrannhet. En slarvig lödning kan t. ex. 
medföra att ett isolationsavstånd blir alldeles för kort, 
och detta kan senare förorsaka ett allvarligt fel. På appa
rater, som inlämnas för prov hos Semko, ha bl. a. även 
förekommit anmärkningar mot slarvigt utförda lödningar. 

Vad som här har angivits gäller vanliga reparationer, 
där delar utbytas och apparaterna åter bli iståndsatta. En 
gammal, icke godkänd apparat kan vara förhållandevis 
bra, men många av dessa äldre apparater äro faktiskt 
farliga att nyttj a. Särskilt gäller det de amerikanska appa
raterna med löst förkopplingsmotstånd eller motstånd i 
nätsladden. För en sådan apparat bör servismannen varna. 
För den händelse att en dylik apparat ombygges, måste 
den besiktigas och S·märkas, innan den åter får tas i 
hruk. (Fig. 2 och 3.) 

Samma sak gäller, då en apparatinnehavare kommer 
på den ljusa iden att försöka få en omändring av sin 
app'arat till stånd. Han vill t. ex. ha ett uttag för att kunna 
ansluta en extra högtalare, en pick-up, eller kanske vill 
han ha ett rör till i apparaten. Dylika om- eller tillbygg
nader iå absolut inte ske, utan att apparaten på nytt blir 
föremål för prov. Anstaltens godkännande gäller endast 
det utförande som ursprungligen provats och godkänts. 
Företagas alltså ändringar, måste detta förevisas hos Sem
ko, som avgör om förnyad provning skall ske. 

En så till synes enkel sak som att taga chassiet ur .en 
godkänd apparat och flytta in det i en annan låda, är 
helt förkastligt. Det finnes intet försvar för någon som 
helst ändring av det godkända utförandet, och ofta kunna 
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Fig. 3. En annan apparat med i nätsladden inbyggt förkopplings
motstånd, som fö rorsakat eldsvåda. 

hållare för fi nsäkringar, böra säkringar av godkänt ut
förande och med rätt strömvärde isättas. Finsäkringar 
ge ett visst skydd, varför de nog efterhand mer och mer 
komma till användnIng. 

Radioservisen påminner i viss mån om urmakeriet; den 
kräver ordning, precision och noggrannhet. Slarv kan här 
däremot kosta människoliv, brandskador etc. och alltså 
få långt allvarligare följder. 

Svensken är i regel känd för ordning och noggrannhet. 
Detta är ett gott betyg, som bör kunna få prägla varje 
radioservisman, och det skall säkert då också i framtiden 
skapa förtroende hos den stora allmänheten. 

Fig. 2. Typisk amerikansk apparat med motst nd i nätsladden. En 
del av baksidan har brunnit upp. 

gärningar, vilka servismannen gör i allra bästa välme
nina, bliva rena ogärningar, då alltså S-märket, typbe
teckningen och fabriksmärket rätteligen skulle avlägsnas. 

En sak, som efter den utförda reparationen bör påmin
nas om, är rattarna och deras fastsättning. Är det fråga 
om en allströmsapparat, så äro vanligtvis axlarna spän
ningsförande. I sådana fall måste rattarna vara tillförlit
ligt fästade och skruvarna låsta med gj utmassa. Försum
mar en sen'isman detta, så vet kanske inte nästa reparatör 
någonting om, att det skall vara fyllmassa i skruvhålen. 

Slutligen kan ~ämnas, att om apparaten är utrustad med 

Den nordiska radiopressen 

En presentation av danska, norska och finska kolleger 

I dessa avspärrningens tider är en presentation i Populär Radio 
av våra närmaste pressgrannar, de nordiska radiotidskriftcrna, sär· 
skilt väl motiverad . De tyska tidskrifterna anlända med förvånansvärd 
punktlighet, men de engelska och amerikanska m stc vi helt avstå 
ifrån. För dem, som ej äro språkkunn iga, äro de nordiska tidskrif
terna givetvis av särski lt stort intre;;se ; danskan t. ex. lär sig den 
radiokunnige susrt att behärska, om han flitigt studerar danska radio
tidskrifter. Dessutom komplettera dessa nordiska tidskrifter på ett 
utmärkt säll Populär Radio, emedan de i allmänhet äro mera prak· 
tiskt inriktade och publicera flera kOllstruktionsbeskrivningar och 
kopplingsschernor. 

Radiotidningslandet nllmmer ett är Danmark, som har ej mindre 
än tre tidskrifter av samma art som P opulär Radio, nämligen ~Radio 
Ekko>, >Radio Magasinet> och l:>Popul rer Radiol>. Därtill kommer 
de danska sändaramatöremas organ >0 2 », som uteslutande behandlar 
kortvågsradio, samt. >Farad>, de danska apparatfabrikanternas organ, 
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som i fråga om innehållet alltmer fått fomlen aven teknisk fack
tidskrift. 

I Norge ha vi f. n. kontakt med en enda radiotidning, >Radio
Handlerenl>, som är organ för Norske Radioforhandleres Landsfor. 
bund (N.R.L.) . Tidigare fanns ju det välkända , Radiobladet>, en 
programtid skrift med endast några få sidors tekniskt innehåll. Dessa 
sidor voro emellertid så mycket värdefullare, frän1st genom red. S. W. 
Flood beskrivningar över kommersiella rundradiomottagare. Han var 
den förste a lt - för en radiotidnings räkning - med hjälp av 
moderna precmonsin~trumen t anställa mätningar av känslighet, se
lektivitet och fidelilet pli apparater av olika märken. Han publicerade 
därefter ku.rvor över mätresultaten till tjänst åt den apparatköpande 
allmänheten, varvid han förstod att framlägga resultaten så, att läsa
ren verkligen kunde dra nytta av dem. Radiobladet studerades även 
på de in· och utländ ka r adiofabrikerna, där man j Il alltid är in
tresserad av att se vad konkurrenternas apparater duga till. 
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I Finland har, sedan ~Radiosanomu nedlades, ej på många ilr 

funnits någon radiotidning, men en ny tidskrift, ~Radio», har nu 

startats. Denna är finsksprilkig, varför innehållet ej är tillgängligt 

för svenskar i allmänhet. 

Här nedan följer nu en presentation av de nordiska radiotidskrif

terna. I Sverige ha vi endast en kollega, nämligen A.·B. Radiotjänsts 

programtidning ~Röster i Radio», där det r ent tekniska innehållet 

är starkt begränsat och mycket populärt hållet, dä det ju är avsett 

för den stora radiolyssnande allmänheten. Den f. n. löpande artikel

serien : »Vad är radio?» tiJIgodoser på ett utmärkt sätt detta behov. 
Av intresse för alla kortvilgslyssnure äro radiotelegrafisten O. A. 

Skoogs regelbundna översikter över mottagningsförhållandena samt 

utförliga, periodiskt å terkommande kortvå"5tabeller. 

• 
~Radio Ekko». Denna välredigerade tidskrift utges av den kände 

danske radioredaktören och tekniske skribenten George W. Oiesen. 
Radio Ekko firar i dagarna femårsjubileum, men innan red. Olesen 

startade den, var han under hela tio år knuten tiII Radio Magasinet, 

där han gjorde ett omfattande experirnentarbete och publicerade en 

mångfald beskrivningar över mottagare, sändare, mätapparater etc. I 

sitt privata laboratoriwn utexperimenterar han nu tillsammans med 

sina medarbetare konstruktioner för Radio Ekko eller utarbetar artik

lar om dc nyaste mdiotekniska rönen, så upplagda, a lt även amatörer 

och tekniker utan högre skolning kunna förstå dem. 

Ehuru red. OIesen och hans fasta tekniska medarbetare sålunda 

själva skriva många av artiklarna i Radio Ekko - och härigenom 

ha möjlighet att i stor utsträckning anpassa innehållet efter läse

kretsens önskemål och kunskapsmått - har Radio Ekko även utom

stående medarbetare, vilket är en styrka för en facktidskrift. Bland 

originalbidragen kunna nämnas artiklar om elektroakustiska mät

ningar, frekvensmodulering, förlus ter i kondensatorer , trimning och 

justering av superheterodyner m. m. Talrika konstruktionsbeskriv

Hingar förekomma i tidskriften. Ett omfattande nyhetsmaterial, saxat 

ur den in- och utländska dags- och fackpressen, gör samtidigt Radio 

Ekko till en radions nyhet tidning. Under rubriken »Radiolitteratur og 

Tidsskrifts·Ekko» omtalas böcker och tidskriftsartiklar av särskilt 

intresse. 1 »Vagabundus» har »Radio Ekko» sin »Free Grid» efter 

mönster från ~Wireless World». 
Radio Ekko utgives av förlage t Dansk Radio-Presse, SssIIer~dvej 62, 

Holte, Danmark. Samma förlag utger även en tidskrift för radio

handeln, »Rateksu. 

»Radio Magasinet> redigeras av ett triumvirat, bestående av ingenjö

rerna Preben Bptker, Gerhard Honsen (ansvarig redaktionsrnedlem) 

samt Svend Ramsby. Den förstnämnde är professionell radiotekniker, 

under det att de två andra redaktionsmedlemmarna torde ha radion 

som hobby, dvs. att de ej syssla därmed i sin dagliga gärning, men 

ändå äro skickliga radiotekniker. Ingenjör Hansen har varit aktiv 

radioamatör sedan 1920. 
Radio Magasinet får genom ingenjör B~tkers utmärkta artiklar om 

mätapparater och mätmetoder en viss särprägel. Dessa artiklar äro 

främst av intresse för tekniker, men de äro så skrivna, att även den 

avancerade amatören kan draga nytta av dem. De utom avhandlas 
givetvis i tidskriften en mångfald andra radiotekniska problenl. Kon

struktioIlsbeskrivningar över mottagare, mäiapparater m. m. förekom· 
ma regelbundet. De tre redaklionsmedlemmarna synas för det mesta 

själva lev rem allt artikelmaterialet till tidskri ften, och delta erbjuder 

ju den fördelen , att innehiHlet lätt kan avpassas efter läsekretsens 

behov och önskemål. 
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Radio Magasinet utgives av Radiopressens Forlag, Knippelsbro
gade 2, Köpenhamn K. 

»Populrer Radio». Huvudredaktör för denna tidskrift är den kände 

danske tidningsmannen, red. O. Llwd-Johansen, som ända sedan ra

dion infördes j Danmark varit verksam på detta område. Red. Lund

Johansen krev på den tiden också en radiobok, och han har nyligen 

utgivit en mycket praktiskt uppställd handbok för kortvågslyssnare. 

Vem eller vilka som f. n. äro direkt ansvariga för det tekniska inne

hållet i tidskriften får man ej veta. Det allra mesta artikelmaterialet 

torde levereras av tidskrift ens fasta tekniska medarbetarstab. Original

artiklar av utomst&ende fackmän förekomma ibland. 

PopuIrer Radio ägnar synnerligen stort utrymme å t praktiska kon

struktionsbeskrivningar över mottagare, tiIlsatsapparater av olika slag, 

tonkontroller, Hörningsdämpare m. m. E tt intensivt arbete bedrives 

tydligen j tidskriftens laboratorium - de danska radiotidskrifterna 

ha samtliga insett betydehen av att hålla sig med ett dylikt - för 

att få fram konstruktioner, som kunna intressera amatörerna. 

PopuIrer Radio utgives av Interessentskabet Berlingske Tidende, 

Pilestrrede 35, Köpenhamn K. 

»OZ», Tidsskrift for Kortb~lge-Teknik og Amatpr-Radio, är organ 

för Experimenterende Danske Radioamatprer, de danska sändararna

töremas fören ing. Huvudredaktör är Arne Sin dal S/lrensen och tek
nisk redaktör Knud E. Lregring. Tidskriften har ett inehålI, sorn 

särskilt måste tilltala de amatörer, som äro intresserade av experi

ment med kortvågsmottagare, prov och mätningar rn. rn. I fråga om 

det rent tekniska innehållet synes ett mycket förtjänstfullt arbete ha 

nedlagts av tekniske redaktören, som dels själv bidrar med intres

ffinta artiklar och konstruktionsbeskrivningar - för det mesta två 

artiklar i varje nummer - dels förstår att vinna andra framstående 

tekniker inom föreningen som medarbetare. OIll det omfattande och 
kvalificerade frivilliga arbete som nedlägges av medlemmar vittnar 

den under utgivning varande läroboken i radioteknik, till vilken ätta 

sidor medfölja varje nummer av ~OZ~. 

~OZ~ utgives av Experimenterende Danske RadioamatjSrer, Post

box 79, Köpenhamn K. 

»Farad ), Tidsskrift for Radio-Industri, Handel og Service, Organ 

for Foreningen af Radio·Apparatfabrikanter i Danmark. Redaktör är 

civilingenjör Otto Ring, känd specialist på radio- och televisions

patent och ledare för Radio·Industriens Patent-Forening. Tidskriften 

hette tidigare ::.Dansk Radio Union» och bebandlade mest bransch

frågor. Ingenjör Ring, som tillträdde redaktörsposten i oktober 1942, 

har gjort »Farad» till en högtstående teknisk facktidskrift, i vilken 

förutom redaktören själv medarbeta ett flertal andra framstående 

radiotekniska fackmän. Artiklarna i Farad äro i första hand tillrätta

lagda för fackmännen, sll.väi de högre skolade som servisfolket. Som 

exempel kan nämna·s artiklar om delningsfilter för högtalare, kvarts

kristaller, hastighetsstyrda kortvågsrör, fjärrkontroll av mottagare, uni

versalmätinstrument, generator för trimning, radiohandlarens problem. 
Farads adre s är Civiling. Otto Ring, N. Voldgade 34, Köpen

hamn K. Till utlandet sändes tidskriften endast till branochsamman

slutnin gar och liknande. Prenumeration mottages sålunda ej. 

»Radiohandleren», Organ for Norske Radioforhandleres Landsfor

bund ( N.R.L.) . Redaktör : M. G. Kvaal. Della är, som också framgår 
av namnet, en ren branschtidlling. En teknisk spalt redigeras av 

ingenjör G. Rllabe. Den innehåller intervjuer med radiofackmän, ar

tiklar om radioservis, utdrag ur fackpressen m. m. 
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, Radiohandlcrens» adress är Red. M. G. Kvaal, Kristian IV 
gt. 8--10, Oslo. 

, Radio». Delta är en ny finsk radiolidskrift, som redigeras aven 
sjllmannakommitte med diplomingenjör l. Hintikka i spetsen. Då vi 
ej behärska fin ka språket, måste vi grunda värt omdöme enbart på 
t.idskriftens allmänna utseende samt bildmaterialet. Tidskriften gör 
ett synnerlig n vederhäftigt intryck. Innehållet förefaller att vara både 
ecl i"et och omväxlande, och lidskriften är säkerligen av stort in· 

tresse för de s\'enskar, om behärska språket. 
»Radios» adress är Kustannuso akeyhtio Ki i, Yrjönkatu 13, Hel· 

ingfors. 

• 

Vi önska nu blott tillägga, att om ,i genom ovetskap eller av för
biseende råkat fijrhigå någon nordisk radiotidshift, hoppas vi bli 
salta i tillfälle att gottgöra detta i ett följande nummer. Om felaktiga 
lIpplysnin:rar i något fall lämnats, äro vi givetvis angelägna att korri
gera de sa. 

w. S . 
.... ........... . ... . 6 .. .. .. . .. ......... ....................... 0 .... . .............. .. ...... ... ..................... . 
.... .............. .. . . ... . . .. . . ... . ..... ................................................. .. .. .................. '0' 
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»Herr Redaktör. 

Får härmed presentera Kristinehamns Sändare· Amatörers utställning 
på jubileumsutställningen i Kri tinehamn med anlednnig av stadens 
300·årsjuhilewn. 

Entir det nu inte går att ffl någon förbindelse amatörer emellan 
annat än genom tidningar och lidskrifter, ber föreningen all på delta 
sätt få ge sig tillkänna, och hoppas vi att om det finn s flera liknande 
föreningar, des a skola på liknande säll eller genom Populär Radio 
visa alt det fil1ll ' intr "se för kortvåg ute i landet. 

Föreningen nestor och ordförande är Sven Jansson (S~f5PG). 
adr. Gamla Kyrko"atan Il , Kristinehamn, Han är nog välkänd för 
de flesta SSA·medlemmar runt om i verige. 

Vi ;;kulle vara väld igt tacksamma om vi per brev eller genom 
Populär Radio fin ge höra något QSO utifrån landet. 

Så fii \"i tacka -ä mycket för de utmärkta artiklar i de senaste 
numren av P opulär Radio, där kortv gsmoltagare varit beskrivna. 

l hopp om att vll r vädjan ej skall klinga ohörd teckna vi 

Högaktningsfullt 

Kri sl inehamns Sändare-Amatörer 


gm F. Johansson.» 
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Resonans vid högfrekvens (kortvåg) 

Av ingenjör Uno Johansson 

Sambandet mellan frekven , induktans och kapacitet i 
resonanskretsar, avstämda för kortvåg, framgår av om· 
stående nomouram. F"r fullständigheten . skull täcker våg, 
längdsskalan mrådet 12-200 m. I tillämpliga delar gäller 
vad förut avhandlats i te. tem a till nomogra.nunen för 
lång. och mellanvåg. 

Tillämpningsexempel. 
l ) Kortvågsspolen i en mottagares fö rkrets har en in· 

duJ...1:ans av 1,4,3 .uH. Kapaciteten i ganokondensatorns för· 
kretssektion kan v r ieras mellan 25-490 pF . Övriga fasta 
kapaciteter uppgå till 20 pF. ilket våglängdsband täckes 
av förkretsen ? Svar 51- 5,1 m , 

2) Högfrekvenssteget i en amalörmoUacyare för kortvåg 
skall kopplas kapaeitivt till antennen . F örkretsem induk· 
tans är 4 llH, och totala kapaciteten i kretsen kan varieras 
mellan 25-95 pF, frånräknat antennkapaciteten. Vilket 
Irekvensband täckes av h ögfrekvenssteget, ifall kopplings. 
kondensatorn väljes så, att den resulterand antennkapa .j. 
teten uppgår till a ) 9 pF ? b ) 25 pF ? var : a ) 4 ,uH och 
34-104 pF täcker 13,65- 7,3 Mc/ s. b) 4 ,uH och 50- 120 
pF täcker 11,25-- 7,25 Mc/ s. 

Stationstätheten vid olika våglängder. 
I en rundradiomottagare erhållas vanligen olika våg. 

längdsområden med hjälp av olika fas ta induktanser. Den 
variabla kondensatorn är gemensam, o h minimi· och 
maximikapaciteterna äro approximativt lika för olika om· 
råden. Under sådana betingelser har man möjlighet att 
med olika spolar för lång·, mellan· och kortvåg samt en 
vridkondensator med vissa data täcka t . ex. följande om
råden : 18000-6000 kel s (16,7- 50 m) , 1500-500 
kc/ s (200-600 m) samt 450-150 kel s (667--2000 m). 
Förhållandet mellan högsta och lägsta frekvens (resp. läg· 
sta och högsta våglängd) är som synes lika för alla om· 
råden, i detta fall 3: l (resp. l : 3 ) . Vi finna således, att 
den relativa frekvensändr ingen ( resp. den relativa våg· 
längdsändringen) är lika stor mellan samma minimi· och 
maximikapacitet i kretsar med olika fasta induktanser. 

Den absoluta frekvensändringen ökar däremot med fre· 
kvensen. För aU å tergå till vårt exempel, blir densamma 
för långvåg 300 kc/s, för mellanvåg 1000 kc/ s samt för 
kortvåg 12000 kel s. Om vi utgå ifrån att för varje radio· 
kommunikation erfordras en bandbredd av 9 kel s, få vi, 
aU inom långvågsområdet rynUllas 33 stationer, inom mel
lanvågsområdet Ul samt in om kortvågsområdet 1333 
stationer. I en radiomottagare komma således stationerna 
att ligga j ämförelsevis glest på långvågsskalan men oer· 
hört tätt på kortvågsskalan. . 

I speciella kortvågsmottagare samt i vissa mera påkos. 
tade rundradiomottagare är kortvågsområdet uppdelat i 
ett flertal smärre band, varvid kondensatorer med liten 
kapacitetsvariation komma till användning för bandsprid. 
ning, eventuellt i samband med parallellkopplade, fasta 
kondensatorer för ökning av minimikapa iteten. 

Fördelningen av stationerna inom samma våglängds. 

POPULÄR RADIO 

område är beroende av ridkondensatom s kurvform. An· 
vändes n kondensato r med halvcir ' eHormiga rotorplattor, 
fi g. l A, kommer frekvensen som funktion av inställningen 
alt följa kurvan A. Stationerna komma här att ligga myc
ket tätt i början av skalan och mycket glest i slutet. Vrid
'ondensatorer med likformig kapacitetsändr ing över h ela 

skalan äro således olämpliga för detta ändamål. I avsikt 
att f stationerna bättre fördelade utefter skalan ger man 
vanligen rotorplattorna en sådan form, att kapacitetsänd. 
r ingen per grad i början av skalan är avsevärt mindre än 
i lutet. Fig. l B, l C och l D vi a olika principiella 'bt
föranden av rotorplattorna hos dylika vridkondensatorer . 

Kurvformen är i samtliga fall grundad på enkla, mate
matiska funktioner. Fig. l B kara "t ris ras av att åg
längdsändringen per grad är lika stor ö er hela skalan. 
Emedan rundradiostationerna ligga t ätare på de kortare 
våglängderna än på de längre, komma dock statioO nerna 
alltj ämt att liooga tämligen ojämnt fördelade, vilket fram· 
går av kurvan B. Fig. l C karakteriseras av att såväl den 
procentuella våglängdsändringen som den procentuella fre
kvensändrillgen per grad är lika över hela skalan. Fördel
ningen av stationern a blir här i det närmaste idealisk, se 
kurvan C. Fig. l D slutligen karakteriseras av att frekvens
ändringen per grad är lika över hela skalan. Stationerna 
komma då överallt att ligga på samma avstånd från var
andra enl. kurvan D, men kondensatorer i detta utförande 
ha vissa mekaniska nackdelar. 

En hel del fabrikanter tillverka vridkondensatorer med 
specialskurna rotorplattor, vilka emellertid i huvudsak 
bygga på någon av ovannämnda principiella kurvformer. 
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Skaldelning 

Fig. 1. Olika principiella utföranden av rotorplattorna hos vridkon· 
densatorer. Motsvarande kurvor visa frekvensen som funktion av in· 

ställningen. 
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Den l:a april Ilylla vi 

konlorI bulik och verkstad 


lill nya slörre lokaler 


VCirlavCigen 57 
Med anledning härav utförsäljes 


fr.o.In. den 25 mars ett stort antal udda radiodelar 

till kraftigt reducerade priser 


Endast direktförsälining från vår nuvarande butik Värtavägen 21 

F:a JOHAN LAGERCRA TZ 
' I 

Motstånd 
Genomföringar 

Järnpulverkärnor 
Skärmad ledning 

Potentiometrar 

l~,IUI.'INIUMIMlWilf»Ml1 
Rlpnuntant. [ivilingtniir 

ROBERT EnGSTROm unD HA6EnS6.124· STHlm 
UL5119 25 •TE1l6R. SUBTIT 



o Gallren lindas under kontroll aven 
sörskild expert . 

Varje elektrodsystem måste synaso noga. Hör kontrolleras montaget av 
ett sändarrör. 

o I den roterande socklingsmo.kinen 
lastsättas socklarna. 

Ett av de många Ikontrollstadier o 	varje radiorör har att genomgå ör 
provning lör mikro,lonellekt. 

Vid laboratoriet löretagas de mest 
skillande prov lör undersökning och 
kontroll av rören . 


