
Ar:::O\;a E e~ru r lkh s: y" ,a =creroq;; 

www.aef.se 

http:www.aef.se


SIGX,\.LOJ.:NERATOR lD"d ::; " ågliilJ gd _o mril den 1&-3000 
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SAMMA 'NTRÄDEN 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Stockholms Radioklubb 
Den 23 mars sammanträdde k lubben va rvid civiling. O. Ekert heill 

fföredra" om »Spärrskikt sventil er». f örcdragshål1a ren behandlade oli
ka slagO av dylika torrlikriktare o h nämnde bl. a. något om tillverk
ningen, där r ent »homeopa tiska) mängder av främmande ämnen 
kunna ha en avgörande betyd el~e för funk tionen. 

Klubbens anmöte ägde rum den 6 upril. U r styrdsen s berättel,e 
för å r 1942 hämta vi följ ande uppgi ft er; 

Antalet medlemmar s teg fr!in 150 vid årets början till 193 vid 
å rets slut. (För närvarande är m edlemstalet. 270.) Under aret an ord
nad es l::; s31lllTlantriiden amt 3 stud iebesök. 

' tyreisen framlade et t för-lag till budget för år 1913, som ut a ick 
h·an oförändrade medlemsavgifter men minskade utgift er. De~na 
budget fas tställdes av årS ITl Ö~ e l. 

Vidare förrätt ade~ val av ,; tyrel!;e m. Ill . St yreh en ha r lIU följand e 
::;ammansättning : 

Ordförande: Civilin g_ H . Bj örkhIll I 
Vice ordf. : Dir. A_ K jörl in g 
Sekreterare: Ci\'iling. T . t, hl 
Skattmäs tare; Hr E. Bäck 
Övriga Hyrel-emedlemmar: 

[ng. E . Hullegli rd 

Tng:. R_ Hult 

Tng. S. A. Johansson 

]ug. J . Mankell 

In!\. W. Stockman 


Suppleanter i styre! en: 
F örval ta re M. Andersson 
In". 1. Sjöb lom 

Till 	rev isorer valdes : 
Civiling. G. Hulten 
In ,;. E. l\Iyckelberg 

Suppleant er för r evisorerna ; 
f:ivilin g. T. LjungS lröm 
Ing. K. O. Naud er 

E ft er ån;m(ites förhandliugallln talad.· civil in g-. St ell an Dahlstedt om 
»lIasti ghetsvarintioner vid mekani sk l juclål errr iming». H ärvid redo
gjordes för kon ~t ruktion en av svajuingsm,itare fiir uppm,itl1ing av 
dyli ka variationer i hastigh ten (sv j uingar ) hos grammofoner, ljud
film sappa rater , magnetofoner o. d . Föredragshå lla ren di skuterade hur 
mycket svajn ing, som kan tillåtas, samt visade en del mätresultat. 
Det intressanta föredraget följdes a\' en stund s livlig diskussion. 

Nya medlemmar ä ro fortfa rande vä lkomna i kl ubben och vi hoppas 
a tt den träng l, som tidvis varit radand vid vBo ren' sammanträden, 
skall försvinna i oeh med att klu bben byter lokal. Fullt bes t ~ mt, 
vilken loka l, som komm er att användas ,"id nästa sammanträde, ,ir 
det ej, varför säkraste besked erhålles p ka llelse rna, som utsändas 
till medlemmarna. 

•\nmälan om medlemskap Illottage- pa sammant rädena el ler och å 
kan medlemsavgiften, kr. 10 : - fö r aktiva medlemmar, kr. 6 ; - för 
~ tud erande och teknologer samt kr. 8 ; - för pas5iva medlemmar (i 
landsort en), insättas p. klubbens postgiro nr 50001. I medlemsav
giften in aa r prenumerat ion pil P opulär Rad io för · r 1943. 

Uppgifter om adre s för,indringar o. dyl ki cka till S tockllOlm s 
Hadioklubb, Box 6074 , Stockh olm 6. örfrugn ingar be,,·aJ"a - av sekre
leraren civilin g. Torsten St hl under samma ad res, . 

Sekreteraren . 

Väslel'ås RadiokJubb 
Västerås Radioklubb h ildade Ii-dag n den 2 mars 1943. E tt 

tjugota l rad ioi ntres-erad hade dii samlat- för att dryfta gemensal11
Ill a spörslIl ål. E ft er a tt in itiat htagaren, berr l estor Hedin, lämnat 

j' Kl'islall-piCk-up TROLDCA ] 
Lagc rfii rc8 de n ej h05 E,ler ;;To" bl, iJ eHiill ,lirekt hos 
age ut en. 
Bruttopri se r : kompl. m . t onarm la-. 5::l; -, Pick-UI) huvud 
kr. 3D: -. Krboi tall ell' men t kr . ~(j: -. 

OLOF XIJ_Z,':N. l{ulIg.• ltul,"",tr. 1:;7 Sthlm. Tel. 50943·1. 
~;~~'I 
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en redogörelse över den verksamhet "om en radioklubb kan ha, beslöts 
enhälligt alt en klubb skulle bildas. Ett aven interimstyrelse upp
gjort stadgeförslag behandlades. Av detta framgick att klubbens 
ändamål skall vara att genom sammankomster, föredrag, demonstra
tioner, samk väm o. d. utbreda kännedom om och skapa intresse för 
radioteknik samt a tt stå amatörerna till tjäw,t i mesta möjliga m ån. 
"Förslage t godkändes. 

Till tyreh e för det närmaste arbet!;1\ret ut~åg-; ordf. Evert Bä\" 
mark, sekr. Knnt Kihlberg, kassaförvaltare Nestor Hedin samt Henr} 
Holmgren, Arne Åkessun och John Andersson. Till r evi so rer lit s go. 
Börj e Klang och Stig Hjorth. Kas~afön'altaren skall även fungera 
som klubbmästare. 

S tyrel sen fi ck i uppdrag alt till ett kommande samIlIanträde an
non,era för at t intressera ö\'figa inom radiobranschen verksamIlla. 

Väs ter s Radjokl ubb hölJ tisdagen den 23 mars ordina.ri e 8am
man träde med ett trettiota l av khtbbens medlemmar närvarande. Vid 
sammanträdet uts, go till studieleda re herr ti g Hjorth salllt h~sl (i t 
vidare alt s tarta en studiec irkel för n ybörjare i telegrafering med herr 

rne .' keS50n som ledare. Ett intr ssan t anförande med ljudillustra
tioner om högtala rens utveckling gerlllm tiderna hållet a herr Rag. 
nar Geschwindt avslutad e sammanträdet . 

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

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t :::::: ::::::::::::::::::::::::::::-:::::: ::::::::::: 

RadioindlJslriens nyheter_ 

Nalional Radio, Målaregatan l , Stockh olm, för i mark naden en 
ignalgenerator för se rvi sb ruk. Den tä ·er i fem band området 18

3 000 'm 06,5 1\1 ·/5- 100 kel s ) p. grundtun. Pil överton kommer 
Illan ned till 9 m våglängd. kalan är graderad 100, och mot
sva rande frekvenser avläsas i en tabcll anbragt på generatorns över
sida, i vilken alla vanligen förekommande mellanfrekvenser och trim
jJunkter finnas angivna. 

Generatorn är modulerad med 400 p / s, vilken spänninI!; även kan 
Il tlas .cparat för lågfrekvensunder sökningar. R örbestyckn ing : l st_ 
ECH21, l 51. EF9, l sI . AZl. St römart : v,ixel~tröm 127 0 <.; 11 220 \', 
50 p/s. 

En ny serie av vår Rörp rova re nr 386 

har nu utkommit i mycket förbättra t skick 
Segär prospekt 

AB ELTRON 
Kronobergsgatan 19, Stockholm 

Telefon 507994, 507993 503401 

l 
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Rundradio och kortvåg 

Av radiotelegrafist O. A. Skoog 

Under denna rubrik kommer Reiter i Radios kortvåg. 

expert , O. . Skoog, att för vår läsekrets framlägga en 

del >;ynpunkter på de spörsmål, som en kortl'ågslyssnare 

i låra dagar st,iIle inför. Vi tro att v,lra Iiisare skola i 

hög grad uppskatta dessa artiklar och hoppas samtidigt 

all de skola I ärva nlånga nya kOrll"ägsentusia5ler. Red. 

Intet ont, som inte för något gott med sig, heter det ju. 

T. o. m. något så fruktansvärt som det pågående kriget 

har haft en del gynnsamma följder, inte minst för rund

radions \"idkommande. Den har nämligen vunnit allmänt 

erkännande som officiellt språkrör, fullt i klass med och 

i flera avseenden överlägsen dagspressen. Den anvi~ndes 

sålunda med en viss förkärlek för viktiga meddelanden 

från myndigheter, för regeringsdeklarationer m. m. 

Detta är ju helt naturligt och självklart då det gäller 

lokala utsändningar. Men inte nog därmed. Kriget har 

medfört ett ökat behov av att nå främmande folk bortom 

det egna landets gränser, på andra världsdelar och inte 

minst på andra sidan fronten. För detta ändamål har 

kortvågen tagits i anspråk i en omfattning, som endast 

ett fåtal vågade drömma om före krigsutbrottet. Anled

ningen till alt man t. ex. på ansvarigt håll här i Sverige 
inte hyst tillbörlig tilltro till kortvågens användbarhet 
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torde vara alla de svårigheter, som en kortvågslyssnare 
stiilles inför. 

Det är emellertid tydligt, att ett betydande antal lyss. 

nare övervunnit dessa svårigheter, eftersom man ansett 
det mödan värt att driva den omfattande kortvågsservis, 

&om numera förekommer från stormakterna. I London 

räknar man t. ex. med att BBC:s tyska utsändningar har 

en million lyssnare i Tyslcland trots lyssningsförbud, stör

sändare och s. k. folkmottagare ! 
Under krigsförhållanden kan det naturligtvis tänkas, 

att mången söker på kortvågen efter sensationella nyheter 

eller färdiglagade åsikter, som passa till den egna poli

tiska åskådningen. Men kortvågen har många andra trog

na lyssnare, t. ex. sådana som arbeta med kortvågen som 

n ren hobby, och vi skola i det följande nämna några 

exempel på vad dessa kunna få ut av sin hobby. 

A\' de många olika kategorierna lyssnare torde den typ 

vara talrikast, som gör ett svep då och då, i regel täm

ligen planlöst, för att om möjligt få in ett trevligt under

hållningsprogram. Och sådana program finns det gott om 

numera. Det gäller nämligen {ör en kortvågsstation att 
bj uda på tilltalande program om den överhuvud taget skall 

kunna räkna med några lyssnare. Ett riksprogram kan man 

som bekant göra mer eller mindre gediget och fostrande, 

men på kortvågen är konkurrensen om lyssnarnas upp
miirksamhet allt för stor för sådana synpunkter. 
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En populär kortvågsslatioll '! 

Den station som f. n. torde vara mest populär bland 
sl'ellska lyssnare är Radio Metropol, dels därför att den 
ofta hörs utomordentligt bra här i Sverige, men främst 
för att den serverar program, som falla d . flesta lyssnare 
i smaken. Dess historia är i korthet följ ande: 

På Belgrad-stationens våglängder, G 100 kcj s = 49,lU m, 
I) 505 kc/ s = 31,57 m och 11 735 kc! s=25,56 m, uppen
barade sig under hösten 1941 en mystisk station, som 
kallade sig Tele Radio. D Il väckte ett visst uppseellde 
därför att den, till skillnad från andra stationer, som inte 
meddela sin geografiska belägenhet - s. k . illegala sta

tioner - illte utsände någon politisk propaganda utan 
bjöd i stället på grammofonmusik. Under vintern 194.2 
iindrade den namnet till Radio Metropol och började blan
da upp grammofonkonsert rna med nyheter på en mång
fald olika språk, såsom engelska, franska, ryska och även 
de baltiska språken. Märkligt nog kunde och kan allt
jämt ingen politisk hemvist skönjas i utsändningarnas in
nehåll. Man refererar sålunda till nyhetskällor i Berlin, 
London, New York, Stockholm m. fl. utan åtskillnad. lI

der sommaren 1942 sände den dessutom på 15240 kcj s = 
= 19,68 m -- fortfarande Belrrrads vä tTlällgd. Sedermera 
har den dock börjat frångå de ursprungliga våglängderna , 
förmodligen på grund av interferensstörningac F. n. har 
den iakttagits på ] 1925 kc/ = 2.'),16 \Jl kl. l 12 och 
14-16. Dessutom förekommer utsändningar kl. 17- 18 

och 20- 23 på nåuon av våglängderna 25,16 111, 9480 
kc! s=31,65 eller 6100 kc/ s = 49,18 m. (Överrrången 
från vintervåglängden till sOlllll1ardito är i skrivande stulId 
inte klar, varför uppgifterna meddelas med reservation.) 

Om stationen är belägen i Belgrad, är det dock miirkligt, 
att den presenterar schlagernyheter fr n London och New 

York. Den torde vara lllest uppskattad bland swingentu
siaster, men åtminstone under förmiddagsutsändningarua 
förekommer även poplll~1r klassisk musik. 

Men även de krigförande ländernas legala stationer an
stränga siu för aU i stör ta mt1jliga utsträckning anpassa 
sina program efter lyssnarnas önskemål; det gäller j u att 
locka lyssnare från fiendens tationer! 

DistaflsmoUagniTlg på mellaf/våg. 

För de inbitna kortv[lgsentusiasterna har dock program
met mindre betvdelse. Man intresserar sig i stället för 
små avlägsna stationer. Det kan möjligen vara en utpräg
lad reslust, SOI11 tar sig detta uttryck; har man inte möj
1igheter att resa och uppleva främmande miljöer på ort 
och ställe, så vill man åtminstone vara med om aU lyssna 
pii främmande länders radioprogram. I så fall är det 
naturligtvis roligare ju mera lokalbetonade programmen 

äro. De ur denna synpunkt bästa stationerna finnas givet

vis på mellanvågsbandet. Varje natt hör man i regel en 
mängd stationer på 195 00 meter, vilka äro belägna i 
främmande världsdelar. Mellanvågen har visserligen föga 
anseende som distansvåg, men eftersom någon bestämd 
rrräns inte finns mellan kortvåg och mellanvåg, kan man 

räkna med reflekterad rymdvågsstrålning även på mellan

vågen och stundom även på långvi\g. Detta fenomen är 
dock beroende av atmosfäriska förhållanden, som variera 
från den ena stunden till den andra. Distansmottagningen 
på mellanvågsbandet synes även vara bero nde av solfläc

karnas ll-årsperioder. Man kan inte förutsäga något om 
vilka stationer, som komma att höras på detta sätt, det 
är nämligen beroend av de för tillfället rådande kondi

tiollerna. De argentinska och brasilianska stationerua bru
ka dock ligga bäst till, med undantag för en enda statioIl, 
W EL, 'an Juan, Porto Rico, på 227 m ( = Malmö), som 
under det senaste halvåret varit hörbar nästan varje nalt, 
och som brukar överträffa aUa andra distansstationer i 
fråga om ~tyrka och hörbarhet. Sändareffekten lär vara 
.') kW. Men även några indiska stationer bruka höras bra 

under sina morgonutsändningar, som börja kl. 2.30 svensk 
tid = kl. 8.00 lokal tid. Vissa nätter händer det även, att 
hela mellanvågsbandet är fullt av USA-stationer från Hol
lywood till Miami. Vid ett par tillfilllen har dessutom en 
New York-station varit hörbar pa Hörbys vågli1ngd ända 
fram t iII kl. 10 på förmiddagen. Inför utsikterna om alt 
få höra sådana stationer händer det att även mera stad
gade personer bli fre tade att offra något av sin naltsönlll_ 

Förhållandena på kort.väg. 

På kortvågen är det framför allt en station i Ecuador, 
som blivit föremål för de svenska lyssnarnas intresse, näm
ligen »La Voz de los And s» (Rösten från Anderna-ber
gen) i Quito. Den sänder nämligen på svenska språket 

sönda<Yar kl. 20.00 och tisdagar kl. 23.30 på 12460 kc/ s= 
= 24,08 m och 9960 kc/ s=30,12 111. Söndagsprogrammet 
är uteslutande av religiös karaktär, medan de första ] 5. 
minuterna av tisdagsprogrammet utgöres av brevlåda och 
turistkrönika. Det är framför allt det sistnämnda pro
~ramJ1let, som väckt största intresse. Det är en f. d. sunds
vallsflicka, som då berättar om !'ociala, geografiska och 

andra förhållanden i Ecuador, varvid hon i regel även 
gör jämförelser med motsvarande förhållanden här hem
ma i Svericre. Stationen, som började sin verksamhet på 

juldagen 19:31, grundades av missionärerna Clarence W. 
Jones och Huben E. Lars on. D n sistnämnde, som svarar 
för sönda 'sprogral11men på svenska, är född av svenska 
f6räldrar i USA. De svenska programmen börj ade under 
sommaren 1941 med ett religiöst program på söndagarna 
kl. 23.00 och påföljande sommar utiikades utsändningarna 
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EIL slrålande exemp I på hur en kortvågsslalion söker h Ila kOlltakl 
med sina Iys~nare var på ,in lid den privatägda amatörslaliont'n 
Ti4NRH, Herida, Cosla Rica. Stat ionens uppgi fl ar att verka för 
fred och broderskap mellan individer mc alla nationaliteter och raser. 
Stationen, som ägdes av mr Amando Cespedes Marin, hade en sändar
effekt om 500 waLL och var krist a llstyrd. Den giinde regelbundet fyra 
timmar per vecka på 9670 ke/ s = ;1l ,02 111. Den 4 maj 1938 firad e 
stationen tioårsjubilcum, och alla IY6,n3 re, som under denna månad 
in5änd e ly.-;nalTapport . blevo aut umati skt medlemmar i »NRII Fra
temaiOrder». Som verifikaLi oll och medlemsbevis ut fä rdades ett 
»Certificate of reception» o·h dessutom ovan avbildade praklfulla 
diplom. Ordensbröderna fingo inköpa och använda orden;; spec iella 
brevpapper för korresponden inom orden . . 4.ven en minnes,krift, 
»Ten Years F llll with Ti ·'~-NRH the Voiet of Costa Rica», lItdelarl e~. 

Stationen har inte biirt s av under de senaste åren. 

med ovannämnda turistkrönika. Dessa program voro en

bart iimnade för skandinaver i Sydamerika och i någon 

Illåu ä\·en i USA. Det visade sig emellertid, att stationen 

hördes utomordentligt bra här i Sverige på 24,08 m, och 

Iys&narrapporter börj ade strömma in f rån hemlandet. PlI 

grund av det stora intresse, som visades från hemlalldet, 

ändrades söndagsutsändningarna till ett specialprogram 

för Sverige. Tiden ändrades, och sändaren försågs med 
en hitåt riktad alltenn. Sedan dess ha dock inte de atmo

sfäriska förhållandena medgivit någo n god mottagnillg; 

det torde endast vara under försommarelI, som man kan 

räkna med fullgod hörbarhet för denna station. 

Detta program är måhända primitivt, men i all sin an
språkslöshet förmår det dock fäno-s!a en stor lyssnarskara. 
J varje fall bör givetvis rundradion hellre utnyttjas för 

dylika ändamål än för den hatfulla krigspropaganda, som 

storstationerna utspy. 
Som tidigare framh ållits är det j första hand små pri

vatägda stationer, som intresse ra dc verkliga kortdigs-
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Detta är en verifikation från stationen Ti4RlIIH, samtidigt ut";5rande 
bevi s för medlemska p i »NRH Frat ernai Order». Till vän~ e r ses 
Mr Marin, till höger en interiör från sta tionen. - Övriga illustra

tioner vi .,g \'erifikation, kort frän olika hörn av världen. 

entusiasterna, medan man i regel går förbi de stora sta

tionerna med sina för en världspublik tillrättalagda ut

,ändnin ar. De flesta småstationerna finna vi i Syd- och 

Mellanamerika. Många gånger blir mall storligen förvånad 

(iver den hörbarhet dessa prestera med hälls\ n till särt

dareffekten , som i regel håller sig mellan 2.~ och l 000 

watt. Anledningen till alt t. ex. sydamerikanska statioller 
höra bättre än de nordamerikanska lär vara. all förbin

delseleden Sydamerika- Europa är mindre utsatt för stör

ningar fr iln den magnetiska n ordpolen än leden Nordame

rika- Europa, som j u stryker närmare iutilI polen. 

L)'sslIarrapporter. 

För atl erhaIla närmare kontakt med sina lyssnare hruka 
sändarföretagen be åhörarna att skriva och tala om hur 

stationen hörs, vad man tycker om programf11 n m. 111. 

D t är f. ö. med ledning av sådana lyssnarrapporter, som 
en station experimenterar sio- fram till lämpligaste våg

längder och utsändningstider. Antalet lyssnarrapporter 

torde också i vi s mån utgöra en ärdelUätare för statio

nen , som, l.iksom upplagans storlek beträffande en tidlling, 
~i r av betydelse när det aiilIer att uppskatta stationelIs vär

ne som annons- och propagandaorgan. StatiOllen CR7BE, 

Luorenco Marques, Port. Östafrika, på 984.5 kc/s = 30,4-7 
111, påstår sig exempelvis ha illte milldre än en million 

lyssnare i Afrika, vilket den framhåller i samband med 
reklamen för sina reklamprograrn. Ett annat exempel på 

"ilken ornfatluino- en sådan kOlTespondens kan få återfin
ll es i Carl Crows bok »Räklla med Sydamerika». Där heter 
rlet nämligen: »Radioutsändningarna på kortvåg av före

tälIningar på Metropolitan-op r an ha fått mycket stor 

publik i Sydamerika, trol igen 111~ eket större lin hemma 
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Exempel på verifikationskort, vilka sändas som bevis på att upp· 
gifterna i ly '~n arrapport en äro korrekta. Att samla sådana kort är 
en in tressant hobb)', för alt ej Lala om själva lyssnandet. 

För att uppmuntra lyssnarnas korrespondens ha de allra 
fl esta korl vågsstationer s. k. verifikationskort, vilka till
sändas rapportörerna som tack för en lyssnarrapport. För 
att erhålla en verifikation erfordras i regel aU man på 
något sätt bevisa r att man hört ifrågavarande station. 
Detta gör man enklast genom aU ange någon detalj ur 
programmet. Rapporten skall dessutom innehålla uppgift 
om stationens styrka och hörbarhet, samt helst även om 
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Rodiodifu",ol"Jll Nocional 

T~f1l!m~ eJ e"u.,,(o d~ Ii!;UPlUT rccibo dt" 
MI rt'porh.' por n u lm 1"ln ..~mi ;< i6n .Id 
L--deo -........o-.l ___dc 193 ...........
de-----a_____TSC. 

lh PJ'eK!rttc ~iTVC" .:om a VElUFIC A
e lON pu q ur- ru.:s d.atc; te rnc1J~ll1 flm 
d .,cucnl C'dtr!ta flon. y orogmma dot- ~ 
<f!, . cn ~.....I---~. 

QuedomOl'J dc Ud. mU)' ogmdecido, . 

i Förenta Staterna, 0 111 man tar häJlsyn till antalet ägare 
av radioappa rater. Det gå r inte en enda månad, då iule 
de lyssnarhrev, som Metropolitan får från sin publik i 
Sydamerika, gå upp till mer än tretusen det vill säga 
hundra Olll dagen -- och de öka ständigt i antal.» 
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mottagarapl-'aralens storlek och antennens beskaffenhet. 

För att underlätta dylika rapporters utskrivande har Rös. 

ler i Radio i dagarna utgivit ett speciellt rapportkort med 
ett formulär, som är utarbetat enligt principen »det ej 

tillämpliga överstrykes». Kortet torde därför i första hand 
vara av värde för icke språkkunniga lyssnare. 

De lyssnare, som lägga an på verifikationer, ha natur

ligtvis särskilt stor glädje av kortvågen. nder rådande 

förhållanden äro verifikationerna givetvis svårare alt er

hålla, men i synnerhet bland äldre lyssnare finnas en hel 

del intressanta samlingar. Märkligast här i Sverige är 

måhända den samling, som äges av herr John S. Bohm, 

Malung. Den består bl. a. av 77 verifikationer från utom
europeiska mellanvågsstationer. 

Verifikalionskorten påminna om sändaramatörernas 

QSL-kort. Deras utseende framgår f. ö. av illustrationerna. 
De här återgivna korten tillhöra herr Sture Eriksson, Re

leneborgsgatan 36, Stockholm. Ran använde sig aven 
fem rörs all~Lrömsmottagare och en 12 il 15 meter lång 
utomhusantenn. 

Den radiotekniska upprustningen i USA 

Av civilingenjör Harry Stockman * 

1. F orskllingsarbete vid un iversiteten. 

Den radiotekniska forskningen har gamla anor, såväl 

i Europa som i Amerika. Det var dock först under 

förra kriget som man började organisera forskningen och 

sätta den i system. Under den tid som förflutit sedan 

fredsslutet 1918 har man alltmer insett forskningens stora' 

betydelse för dell tekniska oeh industriella utvecklingen. 

Man har fått klart för sig att teknisk forsknin CT utgj urt 

källan till många av de upptäckter, som betecknat mil

stolpar i den tekniska och industriella utvecklingen. 

För teknisk forskning fordras forskningslaboratori r 

och furskningspersonal. Många småföretag inom indu

strien, som Eakna resurser för forskningsarbete, ha inlett 
samarbete med universiteten och på denna väg funnit 

möjligheter till viss forskningsverksamhet. Samarbelet kan 

ha den formen, att företaget i fråga köper in sig på uni
versitetets forskningslaboratorium, eller kan bestå däri, 

alt företaget utnyttjar universitetets professorer och assi

stenter i deras egenskap av konsulterande ingenjörer. 
De stora industriförelau'en ha i regel egna forskllings

laboratorier, men ä en storföretagen bedriva samarbete 

med universiteten på den tekniska forskningens område. 

Det viktiga forskningsarbete, som j ust nu pågår vid 

universiteten, har organiserats av nationalförsvaret på 

sätt som beskrives i fortsättningen. Den tämligen tvära 

övergång till »likriktat» forskningsarbete som företagits, 
har haft en genomgripande inverkan på de furskningen 
berörda arbetsförhållandena vid universiteten, Sålunda ha 

\' issa professorer och assistenter helt avskilts från under

• Sverige· Amerika StifLelsens (le!l Tekniska Högskolans ötipendiat. 
Jnstructor in Electronics, Harmrd U nivenoity. 
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"isningen och överförts på forskningsarbete, om vilket 
mycket litet är känt. Ä ven studerande, speciellt sådana 

som arbeta på doktorsgrad, ha enrollerats i forskningsar

bete för National Defense. En del av de studerand upp
bär lön för detta speciella forskning;;arbete. 

Det är helt naturligt att det forskningsarbete, som faller 

inom National Defense's domäner, omgives med allra stör

sta sekretess. Sommaren 1940 erhöll författaren tillträde 

till flera universitetslaboratorier, mell redan före årsskif

tet hade flertalet av dem stängts för besökare. De som 
arbeta på sådalla laboratorier äro ala<rda viss tystnads

plikt. De ha utsträckt arbetstid och arbeta betydligt hår
dare än vad tidigare varit fallet. Vetenskapligt arbete i 
skift förekommer. 

MIT kan framhållas såsum ett exempel på de universi

tet, där forsknino-en i dessa dagar givits en mycket fram

skjuten ställning. MIT:s forskningslaboraturier äro nu
mera stängda för var och en, som ej har speciellt pass. 

Belysande för ställnillgen av den forskning, som befin

ner sig P' gränsomr det mellan fysiken och radiotekniken, 
iiI' ett uttalande av Associate Professor of Physic , J. R. 
DU/millg vid Columbia University i New York". »För 

många forskningsuppgifter måste vi bygga speciell appa
ratur», sade l-'rofessor Dunning, »och j allmänhet betalar 

universitetet kostnaderna för des;;a, i varje fall så länge 

det är fråga om doktorsarbeten för våra egna studerande. 

Universitetet mottager de ekonomiska medlen antingen 
såsom direkta stipendier för de studerande, eller såsom 
gåvor för mindre starkt specificerat ändamål från skolans 

fonder. I båda fallen är det fråga Olll gåvomedel, Ly den 

* Profe,;oor DUllIling arbe-tar i Columbia, cyklotronlaboratorilIm, där 
författaren intervjllade honom. Det anförda 'ir ord för ord ett citat. 
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Fig. 1. Den tekniska forskningen har på någrtl få år kommit upp 
från en ganska undanskymd ställning till en plats i brännpunkten 
för det tekniska och militära intresset. Bilden ovan fr n Bell Labo
l'atories ä r en :;ymbol för det t lamod och den extrema noggrannhet, 

forskningsarbetd inom elektroniken fordrar. 

inkomst Columbia Univ rsity har av elevavgifter uppgår 

endast till en fjärdedel av totala inkomsten, som är 10 il 
] 2 miljoner dollars_ Resten kommer frÄn andra håll; 

exempelvis bidrager Radio City med nära fyra miljoner 
dollars. (Columbia University äo-er marken. ) I1tverst

tetet självt finansierar salunda praktiskt taget allt dok

torsarbete. För arbeten i C} klotronlaboratoriet och för 

förbättrino"ar på cyklotronen få vi donationer fl" n olika 

foundations utanf(ir universitetet. Dessutom ha vi en viss 

inkomst f rån industrien, i det vi utföra mätningar för en 

del industriföretag. Vidare hjälper oss industrien genom 

industristipendier, SOI11 vi använda vid sidan av våra egna 

stipendier, och genom forskningsbidrag. På många håll 

inom industrien täller man sig mycket förstående inför 

"årt krav pa ekonomisk hj älp. 

Sådana företag som Bell Laboratories Ila många ingen

j örer, som arbeta på en högre grad. De utföra sina forsk

ningsarbeten häruere meu betalas från Bell. Vidare byg

ger Bell-bolaget experimentapparaterna - antingen här 

eller på de egna laboratorierna - och ofta överlämnas 

apparaterna till oss såsom gåva, då doktorsarbetella av
slutats. Samarbetet med industrien har även andra for

mer. Det är alltid angenämt och givande för båda parter.» 

,il långt professor Dunnino-. 

En synnerligen god till1ulans för universitetsforskning
en är d 11 vidareutbildnin 17 • SO IU står till buds för varje 

ulexaminerad elev, som anställts vid universitetet som as

sistent eller dylikt eller som arbetar på en grad. Som ett 

exempel må nämnas Harvard University, där avancerade 
kurser i radioteknik sta öppna för var och en, SOIll önskar 

studera vidare. Dessa kurs r äro i stor utsträckning av

giftsfria - - formellt betalas de med stipendier. Personalen 

utnyttj ar i stor utsträckning den givna möjligheten, och 

återbäringen för universitetet består i bättre undervisning 

för IIndergraduates, bättre forskningsresultat - och fler 

doktorer. En del kurser äro synnerligen avancerade, och 

för undervisningen svara forskare av elitklass, kända värl

'ten runt. 
Om den tekniska forskningen vid universiteten kan all

mänt sägas, att den ~lr väl omhuldad av såväl statsmakten 

"om den privata företagsamheten, industrien. Man har 

futlnit att rätt bedriven forskniu o" är en synnerligen vinst

givand affär - och dc amerikanska universiteten äro i 
stor utsträckning affärsföretag. Givetvis måste dock i hög 

<Yrad elen enorma livaktigheten av i dag inom universitets

forskningen skrivas på det politiska lägets konto. Den 

tekniska -- icke minst den radiotekniska - forskningen 

har stort militärt värde. 

2. Forskllingsarbete illom il/(!us/ricll. 

Om man vill studera radioteknisk forskning i alla dess 

olika former, bör man gå till RCA i Camdell, där forsk

ningen satts i system och ägnas allra törsta uppmärk

s:lmhet. Vid förf:s besök sammanfattade laboratoriechefen 

E. W. Engstrom - ell svenskättling - syftemålet med 

forskningsverksamheten på följ ande sätt. 

»Det vi syssla med här i dag på forskningslaborato

riefJIa innebär måhända upprinnelsen till upptäckter av 

oberäkneligt värde för morgondagens värld. Vi arbeta på 

en bred front och syssla med många saker, som tidigast 

0111 ett par iiI' kunlla bli av intresse för våra fabrikations

"Ivdelningar, ehuru vi givetvis ägna det största inlresse~ 

ål dagens aktuella frågor. Ofta giva vi oss på uppgifter, 
som \' i ulldel'kasta en intensiv bearbetning, utan alt veta 

vad slags resultat vi eventuellt skola få - än mindre 

hur vi skola utnyttja dessa resultat. Vi träna oss i att 
utföra olika saker med hjälp av elektroner och hoppas 

alt kOlllIna på n 'a förlopp, processer och produkter av 
intresse för alla de olika områden av radiotekniken, som 

vå r produktionskapacitet omfattar. Vi vilja ha känslan av 

att ligga ett å r eller ett par före behovet i utvecklingen. 

Beträffande forskning och forskare är det första vill

koret, att de män vi anställa ha skaparförmåga. Ehuru 

nyallställda ha hög kompetens redan när de komma till 
oss, giva vi dem ytterligare träning under ledning av våra 

fränr ta specialister. Många av dem vi anställa ha doktors

grad , så vidareutbildnillgen ligger på en hög nivå. Efter 

en sådan fortsättningskurs är den nye forskaren beredd 

att taga upp en ide, granska den, diskutera den, angripa 

den och göra någonting av den.» Så långt Mr. Engstrom. 
RCA har många forskare i arbete i Camden, men för 

rundl'adioindustriens vidkommande finns ett forsknings

laboratorium i New York, The ReA Licel/se Division 
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Fig. 2. National Youth Administration, NYA , försöker fylla vakan. 
serna inom indu~trien genom alt giva ungdomen yrkesutbildning. 
O\"an en d e\- fr n Radio Communications Course, New York, i arbet 
på ett koppling;schema. Schemorna komma till användning på kon
struktion,a\"delningen. där andra un"domar bygga sändare, mottagare 

och annan utm otning. 

Laboratory. Detta laboratorium administ.rerar patent· och 

jicensväsendet och giver radioindustrien fri servis. 

Ehum ReA har väldiga resurser till förfogande, stod 

det redan före utgången av 1940 klart för ledningen, alt 

forskningsresurserna voro otillräckliga för alla de lIya 

uppgifter, som rustnillgsaktiviteten kräver. Den 6 mars 

1941 tillkännagav ReA:s pre ident, David Samoff, att 

företaget g tt i författning 0111 byggande av världen::; stör· 

sta forsknin gslaboratorium. Detta jättekomplex kommer 

alt förlägCfas till Priuceton , den kända universitetsstaden 

mellan Camden och Te\\" York. Vid tillkännag ivandet ytt

rade Samoff bl. a. följande: 

»Vårt nya laboratorium blir ick blott det största i 

världen, utan också det modernaste. Det blir utrustat med 

alla de moderna hjälpmedel tekniken av i dag är mäktig. 

Anläggningen kommer att innehålla en föreläsningssal och 

ett bibliotek med all den litteratur, även patentlitteratur, 

som vårt företag förfogar över. Ti tro , aU detta steg mar· 

kerar en mil tolpe i den radiotekniska utvecklingen. 

Elektronikens tillämpningar inom industrien äro långt 

flera än vad det är os radiotekniker möjligt att skönja. 

Jag vill uppmärksamma pa den mängd problem inom 

massfabrikationens område. som redan lösts avelektro· 

niken. 

Utvecklingen går nu framåt med oerhörd fart. Det är 

föga troligt att vi vilja nöja oss med mätmetoder av i går. 

Ltvecklingen i laboratorierna kommer att följa nya rikt

linjer, taga i a nspråk nya metoder. Om vi vilja dirigera 

utvecklingen , måste vi skaffa oss de rätta medlen härför. 

Att vila på tidigar VUlma framgångar är ingen vis polio 
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tik j ust nu. Vi måste framåt, ständigt framåt! Vi måste 

mobilisera alla hjärnor i den tekniska forskningens tjänst. 

Intelligens och erfarenhet måste utnyttjas till det yttersta 

och alla anstriino-ningar koncentreras i fö rsvarets tJans!. 

Vå r forskarfönm ga och forskarutrustning tillhör Natio
nal Defense.» 

I fortsättningen av sitt tal framhöll Sarnoff, att all elek. 

Ironik ej är radio. »Numera är radion och televisionen 

endast en del av elektroniken», sade han. »TilI elektroni

ken hör också exempelvis elektronmikroskopien. Snart sagt 

varje månad framkomma nya speci Ila rörtyper - radio

rör som ej användas för radio - och ständigt tager elek

troniken hand om allt flera kontroll- och övervaknings

uppgifter inom teknik, industri och handei.» 

Sarnoffs anspelningar på kraven på modern mätutrll ~t

nin"" innebär inga överdrifter. I själva verket haller en ny 

mi-i tteknik på att födas, den där knappast kan kallas radio, 

mätteknik, möjligen elektron mätteknik. I denna mätteknik 

utnyttjas e1ektrOlIer och joner för att få informationer OIll 

fakta och företeel ser, vilka tidiLYare studerades via ljuset, 

l j udet eller den till ledare bundna elektriciteten. Ett av 

de mångsidigaste verktyg elektroniken satt i vår hand är 

katodstr loscilloo-rafen, ett annat elektronmikroskopet. 

I anslutning till utvidgningsplane rna säges ReA ha gått 

i författning om frambringandet aven ny ingenjörstyp 

-- forsknin o-singenj ören - för alt äkerställa rekryte

ringen av forskarpersonal för det nya laboratoriet. Det 

är möjligt att en ny linj e planeras vid Princeton Univer

sity, där man sedan lång tid tillhaka haft välrenommerade 

professorer i matematik och fy sik. Emellertid tillhöra pla

nerna National Defense-området, varför det för ögonblic

ket är svårt att erhålla säkra informationer om dessa iu

tre santa åtgärder pil den tekniska utbildningens område. 

:;. OmvälvllJngar gel/om rustnillgen . 

Redan under förra kriget gj ordes i l SA många viirde

fulla rön ueträffande behovet av tekniskt tränad civil- och 

militärpersonal" . nder den tid som förflutit från förra 

kriCfet har radion utvecklats i oerhört hög grad. Teknikens 

och industriens resurser av i dag äro gigantiska jämförda 

med dem av 1918, men behoven ha också vuxit och dess

utom ändrat karaktär. merika hefinner sig j list nu i ett 

utvecklingsstadium, karakteriserat dära , att varken forsk

ning, teknik industri eller arbetskraft förslå, llIed andra 

ord ha erforderliga proportioner. 

Såsom åt<> ärder i försöken att samla all aktivitet inom 

telekOll1munikationsol11rådet under enhetlig ledlling, ha elt 

• I april 1917. omedelbar-t före krig,; fijrklarin gen mot Tyskland, räk
nade Army Signal Corps omkring 50 officerare och l 500 meniga. 
Redan i maj 1918 hade kåren svällt ut till 18000 officerare, 180000 
meniga och 10 000 civila. På ungefär ett år ökades sålunda kåren 
med över 200000 man. 
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Fig. ::I. En av NYA:. kortväcrssämlare, W5JAW i AUotin, Texas; 
byggd och skött av NY ·ungdomar. T. . . ändar tativet med de 
olika chassierna, överst sllltsteget, därunder exitern och modulatorn 
och längst ned nätanslulningsdelen. T. h. på bordet en trafikmot· 

tagare, loggbok, frekvenstabell m. m. 

flertal nya organisationer bildats. Dessa fungera vid sidan 
av eller i förening med Federal Communications Commis
sion, FCC, som tidigt ägnade frågan om en nyordning 
I'tor uppmärksamhet. En av FCC:s uppgifter har sedan 
länge varit att tillvarataga det strategiska värdet hos rund
radion utau att oroa den radiolys nande allmänheten, dvs. 
att göra erforderliga omläggningar så mycket som möjligt 
i det t ysta_ En av FCC:s förnämsta uppgifter just nu är 
att fungera som »eterpolis» i aktivt samarbete med Fede

ral Burea.u of Investigation, FBI. 

Som nästa organisation bör nämnas National De/ense 
Research Committee, NDRC, vilken organi ation har forsk
ningens samordnande på sitt program. En annan organi
sation är National Inventors Council, NIC, som samarbe
tar med Patent Office De/ense Committee, PODC, under 
strävan att tillvarataga allt tillgängligt i uppfinningsväg, 
speciellt från den tekniskt intresserade allmänheten här
rörande uppfinningar. PODC har även till uppgift alt 
förhindra offentliggörande av viktiga patent av intresse 
för det militära och att tillse, att uppfinnare ej lämna 
uppgift om sina uppfinningar till tredje person_ Myndig
heterna ha sålunda gjort ell aktiv insats för att tillför
säkra sig det privat-tekniska initiativet. Hösten 1940 upp
läste man i alla radioklubbar och tekniska fÖTeningar en 
proklamation av innehåll, att var och en , som hade någon 
ny ide eller uppfinning - speciellt om den tillhörde ultra
kortvågsområdet - skulle delgiva iden eller uppfinningen 

till Washington före eventuell patentansökan eller publi
cering. Det är närmast NIe som handhar dessa ärenden. 
Ehuru endast en liten procent av de uppfinningar allmän

heten bidrager med visat sig ha militärt värde, är rörelsen 
vinstgivande. Den obetydliga procenten giver då och då 
en uppfinning eller ett uppslag av mycket stort värde. 

En organisation av största betydelse för radiotekniken 
och radioindustrien, är den i september 1940 bildade 
Dejense Commullicatioll Board, DCB. I denna konunitte 

sitta representanter för regeringen, armen oeh flottan. 
Speciella delkommitteer med olika arbetsuppgifter finnas, 
.och nya bildas i mån av behov. Denna kommilte har di
rekt kontroll a industrien, och genom indusLrien n' r den 
även den industriellt betonade tekniska forskningen. En 
av komI1!ittens uppgifter är att koordinera denna forsk
ning. En annan är att tillse, att fabrikant rna taga matt 
och steg för att tillförsäkra sig personal för framtida be
hov. Kommitten anmodar industrien att utbilda specialis
ter, detta utan att giva företagen något bestämt löfte om 
att själva få utnyttja de utbildade' specialisterna. Med 
andra ord, man försöker uppmuntra skolaktiviteten inom 

industrien. 

I Washington finnes en särskild institution, National 

Roster of Scientijic and Specialized Persollllel, N R, för 
registrering av all skolad arbetskraft. Radioingenjörerua 
inom industrien och vid universiteten ha fåt t fylla i listor 
med frågor om allt Olll Leknisk utbildning som kan vara 
av intresse. DCB och NR ha i Prepuredness Committee, 

PC, en representant för aktioner i olika riktningar, och 
denna ·kommitte är i sin tur uppbyggd av National Re
SOllrces Planning Board, NRPB (under vilket verk NR 
direkt sorterar), Civil Service Commission CSC, och In 
stitute of Radio Engineers, IRE. De senast uämllda orga· 
nisationerna stå för utformningen av den tekniska forsk
ningens program och tillse så långt möjligt, att utveck
lingen följer utstakade linjer. Enligt rapporter utgivna av 
NRPB sysselsättas över 70 000 personer inom industrien 
med teknisk forsknin g, fördelade på 2 200 laboratorier. 
Den årliga kostnaden för att hålla detta forskningsmaski
neri i gång är av storleksordningen 100 miljoner dollars. 

Under den första rustningsivern stoppades publiceringen 
av vetenskapliga resultat i stor utsträckning. men en re
aktion synes nu vara på väg att inträda, sedan NRPB 
O"jorde ett uttalande emot hemlighållande av allt, som icke 
är absolut nödvändigt att hemlighålla. Från en del håll 
föreligga nu förslag att forskningsresultaten skola publ j. 
eeras i största möjliga utsträckning, så att samarbetet 
mellan olika forskare och laboratorier främjas på ett na· 
turligt och rationellt sätt. Ett närmare samarbete mellan 
regering och industri rekommenderas allmänt. 

Radiotekniker i militär tjiinst samlas till speciella trä-
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Fig. 4. En bild från Army Signal Corps School vid Fort Monmouth, 
New Jersey, som förfogar över ett väl u trustat radiolaboratorium. 
Stolparna användas för experimentuppsättningar av radio· och tele
fonförbindel er a,' det slag, om användas inom den militära kom

munikationen. 

ningsläger, av vilka ett av de största är Fort MOlZmouth i 
New Jersey. Här få radioteknikerna en fortsatt utbildning, 
som omfattar såväl populär radioteori som avancerad 
forskning. För undervisningen står Sigllal Corps School. 
Såväl experiment- som forskningslaboratorier finnas ut
rustade med sändare, mottagare, pejlingsapparater, tele
typeutrustning 111. m. Härifrån givas di.rektiv till indu
strien, avseende att göra den teletekniska utrustnino- som 
fabriceras m ra fältduglig; den underkastas stränga leve
ransprov. 

Undervisningsverksamheten vid Fort Monmouth är syn
nerligen omfattande ; man har över tusentalet elever. Un
der det senaste året har mycken ny radioutrustning till
kommit, och det gäller att träna upp manskap och befäl 
i skötsel och underhåll av alla nya apparater. Den nya 
materielen omfattar såväl stora fältstationer som små bär
hara »Walkie-talkies» med en räckvidd 0111 ungefär en 
svensk mil och huvud akligen avsedda för dirigering av 
artilleriets eldgivning. De ingenjörer och tekniker, som 
äro sysselsatta härute och arbeta med all ny materiel, få 
en träning, som de ej skulle kunna erhålla på Il got annat 
håll, och som kommer att bli till stor nytta för dem, niir 
de en gång återvända till det civila livet. 

Med lärdom från förra kriget och dc nyligen timade 
krigshändelserna i Europa och med erfarenhet från de 
ödeläggelser eld och vatten tidvis orsaka, då orkaner svepa 
(iver kontinenten, har man i USA ägnat sändaramatörer
:ta och deras verksamhet den allra största uppmärksamhet. 
Ett mycket stort antal »hams» befinna sig nu i militär
tjänst, där deras träning gör dem synnerligen lämpliga 
på olika poster. Under förra kriget samlades nära 4 000 
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sändaramatörer under fanorna, men denna gång räknar 
lilan med tio gånger denna siffra som minimivärde. Ame
rican Radio Relar League, ARRL, har samlat ej endast 
drivna amatörer utan även nykomlingar på området till 
direkt eller indirekt militärtjänst. - Parollen är att ingen 
kunskap eller färdighet på något område får förfaras. 

Ett spe iellt organ för tillvaratagande av den insats ny
komlingarna i »ham»-skaran kunna göra är National 
y outh Administration, NYA", vars verksamhet inom radio
området kontrolleras direkt av FCC i Washington. NYA 
har sallJlat unga radioentusiaster, till övervägande delen 
studerande, i en gemensam strävan att bilda ett över hela 
den amerikanska konLinenten utsträckt nätverk av sändar
och lyssnarposter. Man planerar att bygga ett halvt tusen
tal stat.ioner med en personal av 10000 ungdomar. Sän
darna skola ha egna kraftcentraler och en effekt om en 
tredjedels kilowatt, »Phone» och »CW», samt arbeta på 
160 meter för lokal- och 20 meter för distansförbindelse. 
Arbetet pa att bygga stationerna samt driften av dem ut
gör en inkomstkälla för radiotekniskt studerande, som 
arbeta sig genom universitet eller institut, samt för arbets
lösa, som bedriva självstudier. Projektet avser även att 
giva rekreation iit de unga. Man har på många håll bildat 
klubbar med sändarlicens som inträdesfordran, och i dessa 
klubbar bedrives ett intensivt arbete under fria och ge
l1lytliga former. Även flickor taga sändarlicens och sköta 
.-tationer, som ingå i systemet. De äro auktoriserade av 
FCC under samma villkor som pojkarna. 

' ätet är ännu I ngt ifrån färdigt, men när det så blir, 
kommer Amerika att få ett »fool-proof» kommunikations
system, som arbetar helt vid sidan av övriga system, okäns
ligt för snart sagt varj e slag av påfrestning. 

Ett område, inom vilket sändaramatörerna visat sig 
vara till ovärderlig nytta, är uppspårandet av illegala sänd
ningar. Tusentals amatörer lyssna regelbundet efter miss
tänkta signaler i etern i samarbete med de lyssnarposter, 
som stå under direkt kontroll av FCC. Första linjen av 
FCC:s lyssnarposter innefattar över hundratalet fasta och 
rörliga stationer. Dessa stationer äro i stor utsträckning 
bemannade med tekniskt studerande »hams». Sålunda" skö
tes en lyssnarpost, som är förlagd till Princeton University, 
av graduates, som arbeta på högre grader. 

Parallellt med det arbete NRRL och NYA prestera fö r 
att stärka radiovapnet, har De/ense Division 0/ the Board 
0/ EdllcatiolZ, DDBE, uppl'ättat flera skolor i olika stater 
för träning av män under och över värnpliktsåldern. Exem
pelvis har man i Chelsea Vocatiollal School i New York 
över 200 elever, som tränas i teoretisk och praktisk radio
teknik samt i telegrafi. Denna skola har en enda inträdes

• NYA har tillkommit för att under National Defen.e'5 ledning träna 
pojkar och flickor för vakan!'er inom industrien. 
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fordran - att man är intresserad av radioteknik. Vad 

förekomsten av ell dylik skola betyder för den tekniska 

allmänbildningen på orten i fråga är uppenbart. 

Ehuru utbildningen av radiofolk för det militär,a maski· 

neriet ägnats stor uppmärksamhet, är dock utbildll ingen 

av raclioingenj örer för inclu ·trien huvuduppgifteIl. Tiotal 

miljoner dollars ha anslagits för »after-hour-trailling» vid 

universitet och institut, i tekniska skolor och yrkesskolor. 

Man räknar nu med att ha ett halvt hundratal skolor med 

korta , intensiva kurser. l en del av dessa skolor arbetar 

lIlan i skift Illed skoltjden utsträckt till ent pa nattelI 

en skola dutar natt-ki ftet klockan två! Denna uppgift 

vittnar om hur långt man gått för att tillförsäkra så många 

som möj liot en rationell utbildlling. Nattkurser förekomma 

mest i skolo r av yrkesskoltyp lTIed en exklusiv park av 

verktygsmaskiner eller speciella mätuppsättningar. 

Ehuru radioillclustrien förlorat en del arbetskraft i värn
pliktiga, är personalsituatiollen ej akut. Enär praktiskt 

taget hela radioindustri en är på ett eller annat sätt enga
gerad i l-atiollal Defense, ha många illgenjörer befriats 

från militärtjänst. Då vidare ett stort antal av dem äro 

frikallade på grund av familj eskäl, ha radiolaboratorierna 
gått jämförelsevis fria frAn rustnincrsirritationer. För när

varande är det ej personalbristen som hotar radiolabora

tori erna och radiofabrikerna mest, utan den allt akutare 

r i'lJllaterialbristen, exempelvis bristen på aluminium. Even

tllellt kommer lTIan att såsom skett inom bilindustrielJ 

skära ned produktjonen för det civila behovet till SO u/u 

och på detta sätt frigöra material och arbetskraft för rust

ningen. Det må nämnas, att förslag allvarligt dryftas att 

stoppa utvecklingen av frekvensmodulationen och att även

så fördröja utvecklingen av tel visionen (hittills har för

dröjningen varit mer eller mindre oavsiktlig). Om tele

\·is ionen nu kommer igång på allvar, blir elen en ganska 

kraftig belastning för industrien, till förfån g för rust

llillgen. Emellertid framhålles från forskningshåll , att det 

är önskvärt att vidfrekvenstekniken omhuldas så mycket 

som möjligt, enär den har direkt intresse för National 

Defense - större intresse än den tillämpade vidfrekvens

tekllik televi sionen kan säo-as utgöra. Man räknar ockslI 

med att det vore sy nnerligen förmånligt att få i gång 

television en under krigsåren, så alt den kan absorbera de 

tiotusental - kanske hundratusental - av radioingenjörer 

och radiomontörer, vilka komma att bli arbetslösa i den 

kris, som troligen är ofrånkomligt förenad med ett freds

slut. 

Räknemetoder vid växelströmskretsar 

III. Praktiska tillämpningar 

Av teknolog Nils Hunnefelt 

I detta sista avsnitt skall ges uågra genomräknade exem 

pel, belysande symboliska metodens användning och 

metodik. Vi skola först visa, att impedansen hos en paral

lellresonanskrets bestående av induktans plus motstånd, 

dvs_ en spole med förluster, i ena grenen och en konden

. V(WL) 2+ W 
sator i deu andra blir Z= 

RwC 
Vinkelfrekvensen kallas som va nligt w. 

Väll~tra grenens impedan - blir (~e fig. 121 

Z,. = R + jwL 
Högra grenen s illlpedaus blir 

1 
Zf/ = -:-C

]!tJ 

Resulterallde impedallsen Z"'s mellan 1 2 fas 
trycket (parallellkoppling) : 

1 l l l l l . _
- = - + - = --+--= --+ /wL 
Zres Z" Z" R + jwL 1 R +jwL 

jwC 

ur ut

. 

E·fter invertering fås 

Z _ .!!:.i" jwL R + jwL 
'res- -CC~--"'-=-"7"' 1-0)~LC+ jwRC ]+jwRC+ J' w~LC,

Vid resonans, ovs. da jwL +. l c = 0, förenklas ovallstii
JW 

enoe uttrYck (mall har ju w 2 /,C = l ) till 

Z _ Il -+- ju}.L w L- jR 

Z _ 
res 1

I 1.'11 av tämd 

' re. - jwRC wRC 

J/ (wL~ + R~ 
wRC 

krets för raoiofreh'ens, exempelvis en 

avstämd allodkrets, kan R~ försummas i j ämförelse med 
( uJL I~ , och formeln förenklas till 

(uL L 
IZresl = Z res= UJRC" = R-C 

Fasvinkeln blir 0, ty tg 9, =0. Parallellmotståudet är då 
med anara ord rent ohmskt. 
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r 
I 

c 

l 

rig. 12. Kre[-~Il '; impedull_ ,il' Z= Vi(·-, T,) ~+R' Viu hijga frekven-

RwC L 
, er, då R' ~a~ [jjrslImlllas i j,im[örehe med ("jL) ' , blir l= Re 

nästa ex ' lll)Jel "kola vi beräkna impedansen m lian 
ytterklämmorna hos kretsen i fig . 13. I övre grenen är 

LJ , vars reaktans blir jwL1, seriekopplad med R; des

impedans Z ii bli r alltså 

Zii = U+ jwL1 

Den undre i nduktansen, vars reaktans är jwL~, är paral

lellkopplad med Zö; följ akt Iigen fås resulterande impedan. 

sen ur uttl') cket : 

l l l jwL~+R+ ,;wL,Z: = R+ jwL1 + jwL~ jwL2 (R + jwL 1 1 

Z _ jwRL2 +Fu./L1L~ jwRL2-W~LJL~ 
res -- R + jOJ(LI ~ L~ ) R + jw(L 1 + L2 J 

l\är man SOlll här får ett hråkuttryck med j·term i näm· 
naren, måste denna bejrias från j.termen för att vi skola 

kunna tyda \' årt resultat. Detta tillgår så, att bråket för
länges, dvs. 11ämnare och täljare multipliceras med (a- jb ), 

om vi antaga att nämnaren har formen (a+ ju). I utl ryc

ket för Zrr skola vi alltså förlänga 111 el R- jw (L l +L2 

Vi få 

(,iwRL2-UJ~LJL~) [R- jw(L1 + L2 )] 

[R + jw(L1 + L~)] [R jw(LI -t- L~1 J 
jOJR2L2-UJ2LJ,~R-Fw~RL2(LI + L~) + 

Z"" = R~-?UJ~(LI + 
+jU!;1 LIL~ ( LI + Ltl 

+L.,Jc-' 

l\ämnaren .fås enligt formeln (a + b) (a- b ) =a~-b2.1 ) 

Sedan vi satt F = - 1 o('h samlat för sig de termer i tälja

rell, som innehålla j , fås 

Z _ w2RL2(LI + L2)-(1)2LIL~R + j rR~L2(J) ...!... 
're - R2 + W 2 L + 

I 

+ u):1L1L2 (L, +Lt ) l 
- +L~ I~ --

Om vi reducera samt skriva j-termerna i ett bråk för sig 
o('h bryta ut U), få vi 

') Eller direkt elll. formeln (a f- jb) (a- jb) = 11' +- b' . - Red. anm. 
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ekvivalen t mep 

F i;;. U. Beträffande "irclena P' Rrl'S och ' < texten.Lres 

Z _=_ w~RL/ '. R2L2 + {J)2L!--2(LI + L2~ 
rr f,) ~ ...!... ~(L -j- l J~ +JU R)~ ~ L + L )2

t {J) ~2 T {J) ll 2 . 

Vårt reouktionsresultat blir alltst{, att nät t är ekvivalent 
med ett ohmskt motstånd av storleken 

w2RL..~ 

R(l's =R~ + w~(L,+L!)~ oh111 

och en illduktans om 

L - R2L~ + {J)~L1L2(L l + L2 ) henn. 
res - R~ T (02 ( [I +L ) ~ 

2 

kopplade i serie. 

ntag att L1 = 1 H, [2 = 2 H och R = 1 000 ohm. Hur 
:stora bli elementen j den ekvivalenta kretsen vid en fre

kvens av 800 p/ s, och hur stor är dess impedans o('h 
fasvinkel ? 

Vi sätta in dessa viirden i ovanståellde formel och få 

(w = 2., . J, d s. w = 2:l300 :::::; 5 000) 

S OOO~ . 1 000 . 22 52 . 1 000 . 2~ 
R".s= l 000~ + 5 OOO~(l+ 2 j:! = l + 5~' 3~ = 44-2 ohm 

10002 .2+5000 2 .1 .2(1+2) 2+ S2 ·6 _ 
L res = 10002 + 5000~(1 + 2)--= 1 + 5~'3~=" 0:6i H 

Zrl's = 442 + j. 5000· 0,67 = 44.2 + j. 3 360 

Vi övergå till belopp och fasvillkel : 

IZml =r442:! + 3 360~= :~ 390 ohm 
3360 

tg cp = 442 = 7,6; rp= 32,.5° 

Zrcs = 3 390/82,5° 

Kretsells impedans är alltså 3390 ohm vid 800 p/ s. Föl' 

en allnan frek vens blir naturligtvis impedansen en annan. 

Vi behandla ytterligare ett fall, se fig. 14. Kretsen består 
av en spole med induktansen L och resistansen r i serie 

med en kondensator e, som är parallellbelastad med för

lustmotstålIdet R, vilket kan antagas vara mycket stort i 

förhållande till kondensatorns reaktans vid ifrågavarande 
frekven . Sök resulterande impedansen ! 

Först skall emellertid visas, hu r ett parallellmotstånd 

under vissa förutsättningar enkelt kan förvandlas till ett 
sel'iemotstånd. I fi g. 15 är reaktansen X, som kan vara 

positiv eller negativ, parallellkopplad med ett motstånd R, 
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r L 

c 
o 

1 
Fig. 14. R~ uJe 

mycket större än X. (R?>Xl. Impedansen mellan yller
klämmorna blir (obs. att intet w skall ,-ara med här; X 

betyder j u wL resp. lC)
( , ) , 

jX.R 

Z=R+jX 


På känt sätt bortskaffas j-termen i nämnaren: 

jXR(R- jX)
Z=-- Rt+X2 

.:p kan enligt förutsättningen försummas i jäJl1förelse med 

R~, alltså fås 

Följaktligen är parallellkopplingen ekvinlent med eu krets 
enligt fig. 16, dvs. reaktansen seriekopplad med ett mot

stånd 
XR. Eftersom reaktansen växlar med frekvensen, får 

man olika Ytlrden på seriemotståndet vid olika frekvenser. 
Omvänt är ett seriemotstå nd r ekvivalent med ett parallell

X2 
motstånd 

r 
Vi tillämpa ovanstående på vål' krets i fi g. 14. Konden

satorns C parallellmotstånd ersättes alltså m d ett serie 

motstånd r\, där 

l 
r l = (wCj2R 

Kret~en övergår alltså till den i fiO". 17. Dess impeclnns 
blir följ aktligen 

Zrfs = r + jwL+ rl +..2(' = (r + rJ + j ((oL- lC)
jW w 

Storleken bl ir 

IZm != & / (r+-r I )2 + (wL- l .)tV (:) C 

Fasförskj utningsvinkeln fås ur uttrycket: 

l
(OL-

( ,JC 

tgcp= - -
r+rl 

Även ett exempel på anvällllningen av impedanser under 
formen A = A/(p o skall ges. 
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xo-----r--=CVUJ=--t-o 

l? 

Fig. 15. R~X. 

x·
X R 
~ 

F ig. 16. Kretsen ekvivalent med den i fig. 15. 

Den s. k. karakteristiska impedansen »karakteristiken», 

f6r en dubb !ledning beräknas ur uttrycket: 

Z= & F+ jwl
V a + jwc 

där r =ohmska motstå ndet pr km dubbelledning 

l =induktansen » » » 


a=avledningen » » » 

c=kapa'itansen » » » 


Vi antaga i detta fall att r = 85 ohm, 1= 0,65 mR, c 
= 0,035 F, a= 10-G siemens, som äro värden för en tele-

l 
fonkabel. (l siemens = h- ; alt avledningen är lO-G sic-

o m 
mens innebär alltså, alt ledningens isolatiol1smotstånd är 

i o-l 
= lOG ohm = l MQ.) Sök Z vid 1=800 p/ s! För:;tu 

fås U) = 2:-c800 ~ 5 000. Alltså 

85 + j. 5 000.0,65.10-:1 

Z = 
& 

V 
/ 

lO-U+ j . 0,035· lO-G . 5 000 

detta fall blir det fördelaktigast att var för SIg om

vandla täljare och nämnare till formen A/(po . 

Täljaren ger; 85 + j. 5000.0,65.10-3 =85 + j . 3,25 = 

= Y85~ +-3,25~/arc tg~~ 
'r "l' 0- l /O 2° a jaren = 0.), , 

N iimnaren ger: 
10-v+ j. 5 000· O035.10- °= lO-o(l+ j. 175) 

175 
I j älllförelse med 175 kan l fÖr~U1ll11laS och tg lP = T = 

= 175 ger q:; = 89,7 ° . 
AlILå nämnaren = lO-- G·lTj/89,ic 

Vi få allt å 

Z=' / 8 5,1/0,2° 
V 175.10"':'G@9,io 

Enligt de regler som givits tidigare blir resultatet : 

Z=& / ~5,l-= Il /~ ( 0 , 2 °-89,7 ° IV 175· lO-G - - 

Fasvinkeln blir alltså halva skillnaden mellan täljarens och 

nämnarens, d,-s. i detta fall negativ. Slutresultat: 

Z= 700~,7.) o ohm 
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Fig.. 17 .. Kretsen ekvi valent med den i fi g. 1·J... 

Ännu ett exempel.. En lednings karakteristik kan även 
beräknas ur formeln 

Z= { if-:J 
där R är ledningens s. k .. kortslutningsimpedans och l dess 
tomgångsimpedans .. Båda kunna mätas enkelt, den förra 
då fjärrändan är kortsluten, den senare då den är öppen .. 

l ett visst fall ha uppmätts värdena R = 200/10~ och 

1= 1500/ 20° 

Beräkna Z! 

Z = y 200/1O° .. 1 500L20° = y200" l 500/ 1/2 (10° + 20~ 

Z = 548/15° ohm .. 

Gra/isk framställning av addition 
och multiplikation vid tvåtalsstorheter .. 

Reglerna för addition resp .. subtraktion oeh multiplika .. 
tion resp .. division kunna lätt åskådliggöras grafiskt.. Antag 

att storheten ..4 = 3+ 5j och B = 5 +2j äro givna .. Vi pricka 
in dem i talplanet och förbinda dem genom räta linj er med 
origo, se fig .. 18.. Dessa linjer, som alltså representera de 
båda storheterna , bruka kallas (plana) vektorer2 )3) .. (Vek.. 
tor betyder riktad storhet..) Deras SlUnma är som bekant 

A + B=3 + j .. 5 + 5 + j .. 2 = 8 + j .. 7 
Den mot summan svarande vektorn erhålles genom att 
bilda en parallellogram med A och B som sidor. Se fig . 
] 8. A + B erhålles då som diagonalen i denna parallello .. 
g ram. Vi se också att konstruktionen är liktydig med att 

parallell/ör/lytta A till B :s spets och sedan draga en linje 
från origo till A:s spets. Att vektorns (A +B ) komponen .. 

ter bli 8 resp. 7 framgår tydligt av konstruktionen. Mot .. 
svarande gäller för addition av flera vektorer: man sam .. 
manlogM dem e/ter varandra med hänsynstagande till att 
vinkeln med våglinjen blir den rätta. Summan blir sedan 

räta linj en från origo till slutpunkten .. Subtrakt ion är ju 
negativ addition. Sökes alltså A- B , rita vi upp vektorn 
··- B , som har samma liingd som B men rakt motsatt rikt .. 
ning. Därefter utföres konstrukt ionen som vanligt, s fi g. 

' J Benämningen vektor är ej riktigt l yckad, då den kan förväxlas 
med en annan grupp vektorer inom fysiken, vilkas lagar ej äro till .. 
lämpliga här. Som teknici emeIleTtid ej kunnat uppfinna någon bättre 
term får den kvarstå .. I tyskan heter motsvarande term »Wechsel .. 
s.tromzeiger~ . 
") Docent Ekelöf har nyli gen infört benämningen >visare>.. Se Tek .. 
nisk elektricitetslära, del 2, recenserad i januarinumret.. (Red. anm.) 
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Fig .. I S. Grafi -k addition av tvåtaIs .. torheter. Jämför >kraftparallello
grammen». 

18.. På detta sätt kan man alltså enkelt addera storheter 
givna under furmen A / o utan att först gå över till kom .. 

ponentframställning .. Metoden är givetvis mindre noggrann 
än numerisk räkning men för många fall tillräcklig. 

Även multiplikation kan ges en åskådlig tydning .. Se fig. 
19.. Om vektorerna A=A/,ljJ och B=B/q; äro givna, är 
deras produkt A· B=ABI!p+ cp. Grafiskt erhålles alltså 
..4 • B aenom att från A avsätta vinkeln cp och i denna 
riktning draga en vektor av längden A .. B. Genom rent 
geometrisk konstruktion kan A· B erhållas som sträckan 
OP på så sätt att triangeln ORPO uppritas likformig med 
den triangelOSTO, som erhålles, då B:s spets S förbindes 
med punkten T på den vågräta linj en med avståndet l från 
OrIgo .. Då gäller nämligen på grund av likformigheten 

OP OS 

l ' tlvs OP
OR 

Den grafiska betydelsen av multiplikation med j. 

Antag att vektorn A = 5 + 2j är given .. Se fig. 20. Mul
tiplicera med j! 

j .. A = j(5 + 2j) = 5j+ ?" 2= - 2+ 5j 
Den nya vektor vi erhållit inprickas i talplanet, och det 
syns genast att den är vinkelrät mot den ursprungliga men 
med sallllna längd . . .. nnu en multiplikation med j ger 

(- 2+ 5j) j=-2j+ j2 .. 5=-5- 2j 
Även denna vektor är inritad :i figuren, och den ligger som 
synes i rakt motsatt r iktn ing mot den ursprungliga. Vi 
se alltså att varje multiplikation med j betyder en vrid.. 
Il ing av motsval'and e vektor 9(j o i positiv riktning, dvs. 

moturs.. 

För den som läst dessa artiklar noga torde det ej vara 
någon större svårighet att på egen hand tillämpa symbo .. 
Jjska metoden även på Ohms och Kirchoffs lagar.. Man 
utgår från en pänning eller ström som tages' till »riktfas», 
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Fig. 19. Grafisk mllltiplikation av lvåtal ,storheter. 

dvs. ges Jasvinkeln noll, och sedan erhållas övriga ström
mars och spänningars fasvinklar i förhållande till denna. 
Bland svensk litteratur, som behandlar symboliska meto
den, kunna nämnas Reilalld, Elektrotekniken och Pleijel, 
Teoretisk telefoni J, av vilka den senare är mest utförlig. 

Bland artiklar i tidigare årgångar av Populär Radio, 

Kortvågsmottagare 

Av teknolog Carl Akrell 

IV. Stora superheterodyner med enkel 
frekvensomvandling (forts.) 

Efter att steg för steg ha genomgått den större sliperns 
konstruktion och verkningssätt följer nu en kortfattad 

heskrivning aven färdig apparat, ungefär lika stor som 
den tidigare föreslagna. Härvid har en fabrikstillverkad 
s. k_ »Communications»-mottarrare utvalts där konstruk
tionen speciellt lämpats för den avancerade radioamatö
rens krav, och som medger god 1110ttaa ning av såväl tele
grafi som telefoni och vanlig musik. Apparatens utseende, 
1938 års modell SX 16 »Super Skyrider», framgår av 
fig. 17. 

Till skillnad från den vanliga för hemmet avsedda mot
tagaren S0111 iir konstruerad sa, att inställningen blir så 
enkel som möjligt, och som ofta i flera avseenden är 
mindre lämpad för kortvågsrnottagning, ä r en »commu
lIications»-apparat utrustad med ett flertal fiuesser av spe
ciell art. Sålunda tillgodoses kraven på att kunna variera 
selektiviteten inom ytterligt stora gränser, dessutom är 
känsligheten hög, bandspridningsmöjligheterna goda samt 
spegelfrekvenser sällsynta, åtminstone på längre vågläng
der än 20 meter. Som även framgår av figuren måste en 
sådan apparat utrustas med en imponerande kvantitet rat
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Fig. 20. Den grafiska betydelsen ay multiplibtiun med j. 

som torde förstås bättre med kännedom om symboliska 

metoden , kunna nämnas: 
1938, nr 3- -4: H. Stockman, Anodåterverkan och inre 

återkoppling. 
] 9.38, Il och 1939, 2: H. Stockman, Radiotekniska mät

ningar. 

Fig. 17. }[odell SX 16 »SlIper Skyrider», 10+ 1 rör, mottagare. 

tar, omkopplare och skalor av olika slag. Detta betyder 
emellertid ej, alt skötseln skulle vara besvärlig. Signalens 
art och mottagningsförhållandena motivera i varje enskilt 
fall inställningar på många rattar, de flesta dock en gång 
för alla, varefter volymen och eventuellt bandspridnings
ratten äro de enda av kontrollerna, som behöva röras. 

Apparaten är utrustad med 10+1 rör: ett 6K7 hög
fr kvenssteg, ett 6L7 -6J.5 blandarsteg, två 6K7 mellanfre
kvenssteg, 6R7 andra detektor, AVK samt lågfrekvens
steg, två 6V6G i push-pull-slutsteg samt .523 likriktar

steg. Dessutom finns en 617 svävgenerator vid telegrafi
mottagning och ett 6J7 kontrollrör till indikatorinstru
mentet. Kopplingsschemat är infört j ämte data ii ingående 
element i fig. 13. 

Möjlighet att ansluta en vanlig L-antenn med jord eller 
en »doublet»-antenn finnes genom de tre uttagen märkta 
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Fi;.;. II!. Motlagarens koppling5,chema. Apparaten är bland annat II: rtJ .' tad m~" högfrekvenssleg, krislallfilier, svävgeneralor. signabtyrke. 
mätare, push·pull·slut steg :;amt dri ve., med växelotröm. I .chemat är: S~ l strömbrytare för 111'. och inkoppling av kristallfiltret, SW3 
strömbrytare för frånslagning av AVK, SV/7 selektil'itetsomkopplar.:, (~ , + C" + C j avslämningskondensator. Alla motstånd 1/ 2 watt, 

där ej annal angives. 

C, = 420 pF. (,'17 = 120 pF. C",, = O,Ol ,III'. C•• = 2S0 pI'. R. = ,5 W. R'8 = 100 kO. 
C. = 420 pF. C' 8= 2000 pF (;3. = 0,05 ,IIF. (;:'0 = 0,05 ,III'. R; = 1O W, 2,5 watt. MO.R'9 = 1 
C; = 420 pF. C,. = 0,05 ,uF. (,':15 = 0,05 ,I/F. (;, = 10 pF. R, = 10 kO, 2,5 watt. R20= 1 W. 

(;. = ]00 pF. C20 = 0.1 l/F. C:10 = 0,05 ,uF. C". = ]O pI'. R,; = 285 O. R2 ,= 1 MO. 

C:; = 100 pF. (;2' = 2000 pF C"7 = 0,05 ,uFo C53 = 1O pF. Ru= 50 kO. R •. , = 20 kO. 

C. = 31O pF. C.9 = 100 pF. C38 = 100 pF. (;4 = 10 pF. R7= 10 kO, l watt. R~;= 100 kO. 

(;7 = 880 pI'. C;; = 0,05 ,uF. C:19 = 100 pF. C,;:, = 50 pF. R. = 100 kO. R2. = 100 kO. 

C. = 1400 pI'. (,'2, = 25 pF. C,0 = 10 ,uF. C"r. = 10 pF. R. = 28S O. R 25 = 950 O. 
C. = 590 pF. C25 = 2000 pI' C,, = 500 pF. C;'7 = 10 pF. RJO = 29 kO, l watl. R •• = 1 MO. 

CIO = 1000 pF C20 = 0,05 ,uFo C'2 = 5000 pI' C,>8 = 10 pF. R lI = 50 kO. R27 = 20 kO. 

('11 = 350 pF. C,, = O,05 .'IF. C,,, = 0,02 /IF. C,;9 = 25 pF. R'2 = 50 kO. R2S = 1 MO. 

C'2 = 180 pI". C2s= 2S pF. C..= 16 ,uFo C60 = 0,05 ,IIF. R,, = 50 kO. R.v= 1O kO. 

C13 = 120 pF. C.9 = 0,05 uF. c,,, = 16 ,IIF. C", = 0,05 ,uF. R14 = 500 kO. R"o= 500 O. 

C,. = 1000 pI' C~o = 0,25 ,liF. C,. = 1 ,uFo (;.2 = 2000 pF R", = lOO kO. R~, =95 Q. 

C'5= 350 pF. C:ll = 1O pF. C., = O,Ol ,/IF. C".1= 2000 pF Rta = 380 O. R". = 235 O, watL 


R17 =(.',6 = 180 pF. C~2 = 0,01 ,uF. C'2=50 pF. R, = 100 kQ. 100 kO. R:J:J = l kO. 

A, G o(;h D. Våglängdsområdena äro sex och täcka hela en bekväm finavstämning äro över sektionerna i den tilr 
området mellari14,8 och 550 meter, varvid den använd huvlIdskalan kopplade vanliga tregallgskondensatom an· 
bara känsligheten är störst inom området 13 till 200 me· slutna finavstämningskondensatorer. Det hela är sarnman· 
tf'L Alla ej använda spolar hållas kortslutna. Frekvensema byggt till en enh t som är avbildad i fig. 19. 
äro graverade på den på framsidan synliga stora runda De två stora G cm avstämningshjulen äro kopplade till 
avstämningsskalan, arvid det inkopplade våglängdsomrä· var sin av tregangskondensatorerna. Finin tällningsskalan 

det markeras av avläsningspilens läge. För att möjliggöra är graderad i l 000 skaldelar och placerad i högra » jll· 
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Fig. 19. Avbildning av de båda trerrangskondensatorerna, vara,· den 
ena C, + C~+Ca= 3X420 pF. 

strument».fönstret, och bandspridningen är så god att på 
10 meter betyder avståndet mellan två skalstreck ej mer 
än 2 500 perioder! En station kan sålunda alltid återfin
nas utan det annars så vanliga sökandet. Mitt under huvud
skalan är våglängdsomkopplaren placerad med volymkon
trollen R~6 till vänster och kontrollen för högfrekvensför
stärkningen R2 till höger. Med omkopplaren SW7 äro 
mellanfrekvenstransformatorerna, som äro avsedda för 
460 khz, omställbara för två selektiviteter (Expander: 
broad-sharp). Med omkopplaren SWl längst till ltöger 
kan dessutom ett kristallfilter in- och urkopplas, varige
nom en hög grad av selektivitet erhålles; denna varieras 
med kondensatorn C28 (Crystal phasina ) . 

Lågfrekvensförstärkaren är försedd med uttag för an
slutning av hörtelefon samt omkopplare för att kunna slå 
ifrån lj udet vid sändning, placerade nederst till vänster; 
tonkontroll är även inlagd (R2 ). :Möjlighet att slå ifrån 
A VK-regleringen ger SW3 längst till änster. Beträffande 
.svävgeneratorer och avstämnino-smätinstrument återkom
mer förf. i en senare artikel. 

För att ge en klar bild över delarnas placering ha i 
figurerna 20 och 21 införts bilder av chassiet ovanifrån 
-och underifrån med numrerade delar, vars värden åter
finnas under schemat i fig. 18. 

Super Skyrider SX 16 är blott en av de många kon· 
struktioner av detta slag som finnas i marknaden. Att 

Fig. 20. Avbildning av apparaten sedd ovanifrån. 
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1938 års modell beskrivits beror på att av denna tillräck· 
ligt utförliga beskrivningar varit tillgängliga. Det enda, 
som i schemat ej kan anses vara fullt modernt, är valet 
av vissa rörtyper. Sålunda bör i stället för högfrekvens. 
löret 6K7 och blandarrörkombinationen 6L7-615 använ
das någon av de i förra artikeln rekommenderade typerna. 

Mottagare av detta slag användas ej blott av radio· 
amatörerna utan vid all kommersiell trafik samt nu· 
mera givetvis inom alla vapenslag. De skilj a sig från van
liga apparater genom sin stabila mekaniska uppbyggnad 
och äro utförda så att de tåla de svåraste klimatiska -för· 
hållanden. 

Lj udkvaliteten är enligt uppgift den bästa tänkbara, 
beroende dels på push-pull-slutsteget och dels på den va
riabla selektivitetsinställningen. 

v. Superheterodyner med dubbel frekvens
omvandling 

Fabrikstillverkade mottagare a denna typ ha förekom
mit blott i sälls nta fall. Största svårigheten ligger i att 
komma ifran piptoner. Konstruktionen, speciellt anpassad 
för kortvåg, skulle emellertid kunna erbj uda en rad för
delar. Ett blockschema över en sådan apparat är infört 
i fig. 22. 

Som synes påminner schemat om det i fig. 13 införda 
så när som på att första mellanfrekvenssteget utbytts mot 
ytterligare ett blandarsteg. Huvuddelen av apparatens se
lektivitet och förstärkning erhålles även i föreliggande 
konstruktion i den på 460 khz avstämda vanliga mellan· 
frekvensförstärkaren. Genom införande av det extra blan
darsteget kan ett friu val av mellanfrekvens allt efter den 
mottagna signalens våglängd äga rum. Om exempelvis 
apparaten har tre kortvågsområden: 10-17, 17- 28 och 
29-52 meter, väljas lämpligen första mellanfrekvenserna 
till resp. 5 000, 3 000 och 2 000 khz, eller vid en enklare 
konstruktion till 3000 khz i alla tre fallen. På grund av 

Fig. 21. Avbildning av apparaten sedd underifrån . 
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Fig. 22. Blockschema till en kort v.1g_dllhbelsllpel'heterod yn med 10 f- 2 rt;r. För"ta mel laJlfrek vens 1,::;00 khz, andra mellanfrekvens 460 
khz. Verkan av frekven sdrift [la det högre frekven, området eliminera med en fei reslagen AFK·koppling 0111 tre rör. Mottagaren har 

toll' a\'s tämda kretsar, därav tre va riabla. 

att impedansen hos an odkrelsen i för 'la blandarsteget är 
relativt låg fås här ej så stor förstärkn ing. Detta har 
mindre betydelse, ty vid mots\-arande mottagare med två 
l11eIlanfrehenssteg arbeta dessa nästan aldrig med maxi 

mal förstäl·kning. I ovanst.tende fall kopplar givet"i våg
längdsomkopplaren om saväl ol11rade som första mellan 
frekvens. Den senare bör el11ell rtid ej väljas högre ~in 

;) 000 khz, ty då är andra mellanfrekvensen 460 khz ej 
lilIriickligt hög för att här förhindra spegelfrekvenser. 

Möjlighet finnes även att på ett enkelt sä tt finavst~irnma 

ell dylik apparat. Om första mellanfr ekvensen göre varia

bel inom exempelvis 3300- 2 800 khz, fås pa all a våo 
längdsområden, oberoende a om det är fraga om mot· 
tagning på 5 eller 50 meter, samma banJspridnin o' lIer 
500 khz, Oell en synnerligen behaglig sådan, då inga kor t
v[lgskretsar påverkas. Denna av tämning sker då med en 
liten tvågangskonden~ator, inlagd i gall ]"- och osc illator
sektionerna hos andra blandarröret. Dessutom kan en så 

dan mOLtagare förse med automaLi.ok frekvenskontroll 
(AFK) , vilken anordn ing här i första hand ej ä r avsedd 
aU _un derlätta inställningen utan av er att kompensera för 
e\'. frekvensdrift, som i regel alltid gör sig gällande även 

efter en längre stunds drift av apparaten vid mottagning 
pe våglänO'der korta re än 15- 20 meter. Hur och var 
en (Idan lämpligen inlägges framgår av bJocksch mat. 

p rl gr und av att AFK-regleringen hela tiden påverkar 
en krets, avstämd till ungefär konstan t våglängd, verkar 
dellna lika på alIa områd n. 

I fig. 23 har tt blandarsteg (III : b ) i täIIet för mel
lanfrekvenssteget (III: a ) inför , dessutom ha sektionerna 
IV, V och I varierats för alt ge den ev. konstrukt6ren 
möj lighet a lt alwällda andra rör än i originalschemat i 

fi g. 14 och IS. I ~aIIerkretsen lill blal1darrör t (III :b) ur 
inla O'd en melJanfrekvenstransforlllator för 1500 khz; 
kulle en sådan vara SI'< r att Ut tag i, kan där inlägo-as en 

vanlig O'allerspole för mellanvåg J )m avstämme' med en 

c" 

R,o 

Ru 

I 
I 

C'S i 

Fi " . 23. Fiir a lt ö\'erfö ra det ursprungliga _chemat i fig. 14- och 15 am t 13 till dubbel -uperheterodynen behöver blott s ktion III : a i 
fig~ 14 utby tas mot III: b i fig. 17. Vi sa modifikatione r av sektionerna IV, V och VI ha även infört s. Data elemen t som ej återlinnas 
i fig. 14 och l äro angim nedan. Alla lllQt. tånd 1; 2 W, där ej anna t angi ve,. 

C,,,,= lOO pF, gl immer. C,, = o,Oj .lIF (ind.·fri ). Ro, = ;::; kr.!. No, = 25 kr.!. R::, = 2.; kn , 

(.",,4 -200 pi", glimlller. c,w = ;:p text . R,;r, -- 0,2 :l IQ. R34= 50 kr.!. R,:t,= SO k. l . 
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regleras mycket bekv,lmt. 
Strumförb rukning 50 W.ltt och 
cnt.bst un&:r lodandet. Auta
Inol ti~k belysning, 
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TRANSFORMATORER 
V~r slrcg,,=n artikel I V.Hf~ sort och 
\"c rkst.i Il"lI1dc lcvc-reras pol kort an" 
5t~ntl. 13 ClJj f offert. Aven till sär· 
ski ld tillve rkning. 

GRAMMOFON. 

FÖRSTÄRKARE 


HdgSl p~lit1ig .1pparat. fickfo rmat. 
till elektra- och Perm. d ynam is k 

högtalare. Vo l)· m~C'g ula tor. Om... 
t)'ckt fo r rum. sm,) ho tell o. s. v. 

SÄKERHETSHYLSOR 
S!S rskll t lämpliQ till inbygHolland gande i b~stående radio<lpp.l
rater. En artikel med vilken 
Ni 	 skall få stor hamg~ng.levererar ännu 

.MONTAGE-ett urval av förstklassiga ,~I STÖD
"" ' ~ Oumbärlig.apparater och monterings

vid radioap
paraternas byggning och lage 
~

delar för radio-och elek n ing. Levereras med 2 tlln 
of lödade ~glor. gedigen mon· 
luade pa stark ,.. Ptrtinax".trotekniken. "De Drie" är 

den framstående fabriken 

för .kvalitetsarbete och 

snabb leverans. 

Upplysningar, anbud och 

katalog sända vi Eder utan 

förbindelse. 

Koln lolttl lgcn transporte ras med radio.. 
apparaten, därför utmjrkt mottagning 
p3 V.lJIC plats, Myckct ];impHgt till 
;lila \ 'illJor, En idielllosning ;)v mancJA 
antcnn::i\'&righctcr. 

LÖDAPPARAT 
Alltid driftsf.irdi\J u t.).n f6 rlustcf 
p~ tid och Strom. Temperatur 

Bordmodell. Till snabb och sakta 
nltarbetcn I varje Indus trI. Mycket 

stor avldstnlnD (25 cm.) Potdrivkrarc. 
Bekv3.m och l.:ill stiimpc!vj x!ing. 

trimmer. Oscillatorspolen skall dimensioneras så att oscil
latorn svänger på l 960 eller l 040 khz. Det senare fallet 
väljes, om apparaten ej är avsedd för mottagning av 
mellanvåg, varvid en vanlig detektorspole för mellanvåg 
med järnpulverkärna kan användas, vilken då avstämmes 
med en padder C36 • Största försiktighet måste iakttagas 
för att oscillatorerna ej skola påverka varandra. Till detta 
problem återkommer förf. vid beskrivning aven motla
gare av ovanstående typ i n~ista artikel. 
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~ Rällel5e 
I beskrivningen över »Rörvoltmeter för lik· och växelström» i nr 

4/ 42 har insmugit sig ett fel. Vid användning av ett l mA instru· 
ment skall totala anodströmmen vara 10 ggr strömmen för fullt ut· 
slag hos instmmentet, dvs. 10 mA. Vid användning av ett 2 mA 
instnunent kan totala strömmen däremot vara 5 ggr instrument· 
strömmen, vilket även detta gör 10 mA. 

I artikeln »Ultraljudsändare» i marsnumret ha insmugit sig ett 
par felaktigheter. Sid. 40, vänstra spalten, rad 2 skall inom paren
tesen stå: r. = Cpicl' = förhållandet ... I tabell 2 skall i andra, tredje 
och fjärde koltunnerna stå kp/s i stället för p/s. 

Beriktigan.de. 
Följande artiklar, publicerade i Populär Radio, äro av resp. för· 

fattare utarbetade pä grundval av föredrag, som dessa hållit i Stock· 
holms Radioklubb. Genom förbiseende frän redaktionens sida blev 
detta ej angivet vid artiklarna. 

Nr 12/ 42: Robin Hult, Störningsproblem vid kapacitiv ingångskopp· 
ling pä allslrömsförstärkare. (Föredrag den 10 nov. 1942.) . 

Nr 3/ 43: Waldemar Jansson, Ultraljudsändare. (Föredrag den 13 
okt. 1942.) 

Nr 3/ 43: G. Samuelson, Servis på nätapparater. (Föredrag den 8 
dec. 1942.) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::::;: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!~::::::::::::::::::::::: 
Under denna rubrik Införa vi atandardl..,rade radannon...r av nedan
atAende utseende tllJ ett prla av kr. Il: - per rad. MInimum I raden 
ut~e. DM" radannouer liro ,nlledda att .kapa en fllrdlJDlnp
kontakt radJoamatönorna emellan. 

Kri8t"llmikrofon('r saInt linjetransformatorer till d :o säljas. 
B. KIlonder, Adolfsberl!'. ................................. .. .,................................................................. " ... ,...... 


~liitlJlstrlllD..nt (uni\·er salins trume nt) samt katodstri\ leoscillogrnf ön · 
skas ktipa, S\·ar med pris (l. beskr. till C. II. Nord1öw. Hänlö8llnd. 

Ordentlig 16 ',rs yngling m ed intres,e för radio söker plats som prak· 
I iknnt p1\ ruc!i(l\'crkstad " l. <lyl. S,'a r till ··Rlldloservlce.tudier på frI
tid". Göddede \1. r . ..................................................................,.......... ,.................................... 

.PhiUps kotods trillPOsdllogrllf G~[ 3153 oe h frek~·('nsmodulator GU 2881 
kompletta med orig, tillbehör sil ljes konta n t till högs tbjudande. In: 
"trumente n so m nya o. obet. b gagn. Anbud till G. KillIström, LJungs
bro. 

Grnmmofonmotor. växel s tröm. sönderbriind. ön.kas köpa. 'Vilhelm 
" 'allström. GIUlrp. 

NY STA\'ANTENN. en as t:tcnd e effekt;'· och stabil, sä ljes 
både till deta ljist~ r och printtpe rsoner. Begär lIärmare 
upplys nin g-a r. ~ 

F :,. HADAR SWEDBERG RADIO 
F .'\.R ILA. 

http:Beriktigan.de


o I cy linderformigo ugnor undergå 
radiorörets delar en rengörings· 
process innan de togas i bruk för 
monteringen. 

Ett verkligt precisionsarbete utföro vorj.. flic ka vid mont.ringen och 
svetsn ingen av rörets inre delar. 

o Vid "socklingskorusellen" förenos 
sockeln och det i övrigt färdigo 
roret. 

o Varje rör provas och mätes nog
gront och ett vi"t onto l undergår 
dessutom stickprovskontroll under 
1.000 timmar. 



En m produkt 

det svenska kvalitetsröret 
Under fredstid v r u. . A. den största leve· 8 av land ts ledande radi ofabriker ha hittills 
rantören av radiorör för den sven_ka markna· öve °tt till att använda SER som be tyck
den. Kriget har medfört att vi numer få avstå ning rör i sina apparater. 

ån denna _ betydelsefulla import. Vi ha SER - det ven ka kvalitet röret - är en 
blivit hänv isade till egna resurser. LM-Ericsson·produkt, som även under (red
Sedan några år tillverkas ho AB Svenska liga fö rhållanden kommer att väl hävda sin 
Elektronrör det helsvenska radioröret SER. ställning i jämförelse med de bäs ta utländska 
Detta är ett fullgott rör av amerikans\: typ. fabrikaten . 

På varje SER-rör lämnas 6 månaders garanti 
Begär redan i dag lista över tekniska data och pris hos ensamförsäljaren 

radio a.b. 
stockholm 


