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SOJn garanterar driftsäkerhet 

Yls ki kis nIoisiå nd - en alPHJl produkt 

; Alphas ytskiktsmotstånd kännetecknas 

synnerligen hög grad av låg självinduktion 

och liten egenkapacitet. Överallt inom radio

och teletekniken, där elmotstånd med kon

stanta värden fordras, är det rätta valet 

Alpha ytskiktsmotstånd, som garanterar 

apparaternas dIiftsäkerhet. 

Ytskiktet består av ett kristalliniskt, absOlut 

homogent grafitskikt, som ulan några som 

helst bindemedel inbränts på en porslins~ 
kärna. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör, 

att motstånden bli brusfattiga. 

Alphas ytskik tsmotstånd äro för"edda med 

ändhylsor och skyddade mot yttre åverkan 

genom ett speciallack. Prospekt med utför

liga uppgifter sända vi gärna på begäran. 
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Eterns gränser 
öppnas åter 

.. och radioteknikern blir 

ällnu mera efterfrågad 


De oerhörda framsteg som radiotekniken gjort un

der kriget, komm er den stora allmänheten snart att 

f å glädje av i form av starkare ändarstationer och 

bättre apparater. Radion kommer med andra ord 
alt gå mot en ny storhet tid och givetvis kommer 

detta att medföra en avsevärt ökad efterfrågan på 
radiot kniker ~iven här i landet. 

Brevskolan vill därvid göra en insats med sin kurs 
i Radioteknik_ Den grundläggande teorin är popu

lärt och lättfattligt framställd och en mångfald be

räkningse 'empel på motstånd, drosslar, transforma
torer , kondensatorer och krelsar av olika slag gör 

kursen sär. kilt värdefull för den praktiskt arbetande 
radiomannen. Kursförfattare o~h lärare är en av 

Ni som lir ,"adiotekniskt intresse,"ad - sänd in nedanstdende 
kupo'llg i dag sd fd'l" Ni ett utfö,"figt prospekt kostnadsFritt 

Yrkeskurs för radio· El ktrovärmeteknik Mekanisk fackavdelning i Språk och sociala ämnen 

tekniker Elektricit 'lärans grunder verkstadsteknik och rna· m. fl. 

Fullständig radiotekniker· Elektroma kin lärans grun- skinteknik 

kurs der 
Var god sänd prospektElektrisk montörskurs Elektricitetslära 

över de ämnen jag
El~k tl"i sl installatörskurs Växelströms teori 

strukit under. 
Elektrisk ma_kinistkurs lnstallationsteknik BREV~ 
Elektr i k verkmästarekurs Elektrisk yrkeslagstiftning 
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och hi sar Matematik 
Elektrisk mätteknik Fy ik skola 
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landets främsta f ackmän, civilingenjör Mats H olm

gren, som ständigt överarbetar kursen och alltså 
håller den aktuell. Ett gott bevis för kursens kvalitet 

är, att den användes i den muntliga undervisningen 

i ett flertal tekniska skolor. 
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Ar bättre ljudkvalitet möjlig 

vid återutsändningar och skivreportage? 
röstläge och -ansträngningsfritt hörande-. 

Då man i radio lyssnar till anföranden, återutsända från 
Amerika eller Iran nännare håll, frapperas man ofta a 

den dåliga uppfattbarheten. Det låter som om talaren skulle 
sitta i en tunna. De lägre taUrekvenserna äro kraftigt fram

hävda, under llet att det högre registret ofta förefaller att 
vara helt undertryckt.1 De betydelsefulla s-ljuden höras ej 

alls. nder dessa förhållanden är det mycket svart att 

hundraprocentigt uppfatta tt anförande, även på svenska. 

I varje fall kräver det stor ansträngning från lyssnarens 

sida. Om också bara ett och annat ord faller bort, så är 

man ej fullt tillfredsställd, och även enstaka ord kunna 

vara vikti"a för sammanhanget. 
Som exempel kan nämnas, att norske kungens tal vid 

hemkomsten, som återgavs i den svenska radion, var svårt 

att uppfatta i en ordinär mottagare, inställd på ljusaste 

klangfärg. Tage Palms anförande från USA den 16 augusti 

egerdagen - återgavs likaledes med dålig kvalitet. 
Däremot uppvisad ]l , terutsändning från Paris sanUlla 

dag mycket god kvalitet, och återgivandet av engelske kung

ens tal var acceptabelt. 
Mot anföranden upptagna på skiva (eller band?) kan 

l akell förvärra ylterligare genom egensvängningar ho~ högtalaren , 
vilket gör aU talet blir ännu mer onaturligt. Detta gäller dock ej 
högt belägna rlister, såEom In'innoröster. 

Sidstämning av mottagaren ger naturligt 

D K G21.3DG.813 

samma anmärklling ofta göras, även i sådana fall, där det 
ej är fråga om upptagningar utifrån via radion. Exempel; 

Gunnar CederschiöIds föredrag elen 23 maj 0111 »Vapen

stilleståndsdagen ] 918». Även om man här kunde uppfatta 

\'arje ord, så var klangfärgen onaturligt mörk. och det är 
otänkbart att den nämnde föredragshållaren i verkligheten 

har en sådan röst. 
Även vid återutsändnincrar av musikprogram "r klang

färgen mycket mörk. Här ligger dock saken annorlunda 
till. Vid musik måste törnivån hållas nere, för att I1IU iken 

kall bli njutbar. ilen man får ej offra alltför mycket av 

det högre registr t. Dessutom borde basregistret samtidigt 
beskäras, för att rätt tonbalans skall erhållas. Vid tal däre

mot kan mall tolerera en a sevärt högre ~törniv . D~t pri
mära är att det talade ordet kan uppfattas utan ansträng

ning. Dessutom är det ju en fördel om talet låter naturligt. 

Intetdera a\r dessa önskemål uppfyllas, då man skär bort 
hela diskanten men l ter basen, :förstärkt genom högtalarens 

egensvängningar (s. k. basbrum, på engelska »boom»), vara 
kvar . Nu är det naturligtvis ej så, att man aVEiktliiYt be
handlar talet på detta sätt - utom möjligt\ris vid grammo

fonupptagningarna - men man ul1 derlåter att korrigera 
för den förändril1g som talet undergår vid mottagnino och 

överföring. 
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Sidstämning av mottagaren hjälper. 

Är det nu så att man gärna vill höra ett föredrag, t. ex. 
från VS , som man vid korrekt inst"lIning av mottagaren 
av ova aolörda ' äl enda t med sv righet kan uppfatta, 

så behöv r man endast sidstämma mottagaren något litet. 
Resultatet är 'ofta förbluffande. -Ian fl yttar ut föredrags. 
hållaren ur hans tunna och hör hOllOm tala klart och natur· 
ligt. En viss bestämd grad av sidstämnin cr - olika i olika 
fall, även beroende av volymkontrollens inställning - ge 
bästa resul ta t. V m 501 vill, som ha en selektiv mottagare 
av ordinär typ, kan lätt över tyga sig om saken. (Med en 

flackt aystämd lo ' almottag re går det ej. ) 

Den ovannämnda korrektionen, som rätteligen b rde ~ke 
innan programmet återutsände~ , sker nu i den egna motta· 
garen, låt vara pil. ett ofullkomligt siitt. Toppen hos motta· 
gar ns resonanskurva faller så mycket på sidan om statio· 
nens bärvåg, att den tar hand om de -rafligt dämpade 
hö"re modulatiOI Irekven ema . Dessa bli ej ytterljgare däm· 

D 

pade i mottagaren, men d"remot bli de l ga modulation · 
frekvenserna, som förut voro odämpade, nu starkt dämpade, 
emedan de falla långt ned på motta arens resonanskufl'a, 
på den del som nu Iiuger invid bärvågen. Resultate blir en 

återställd balans mellan höga och låg fr v nser. 

Metoden har vissa olägenheter. Sålunda uppstår amplitud. 

distortion, vilket när det gäller tal har rincra betydelse men 
när det gäll r mu ik gör metoden olämpli O' . Vidare riskerar 
mall att gellom :idstämningen få in störningar fr, n den 
närliggande tationen , m denna är stark. Slutligen är det 
givetvis mera en lyckträff, om den resulterande frekvells, 

kurvan hlir idealisk. 

Naturligtvis höjes störnivån genom den ökade bandbred
den hos överföringskedj an . en sprak och knaster irri terar 
ej vid tal , om ej störnivån är särskilt hög. I sådana faU 
får man na turl ig tvis kompromissa, \ 'lket "r lätt om korr~k
tionen sker på vanligt säbt medelst filter . Förf. har emellertid 
vid upprepade prov med den be-krivna metoden funnit , att 
störningarna utgöra en oväsentlig faktor. Delta måste då 
gälla även vid 'orrektion på vanligt ätt. It sådan kor
rektion ej sker måste helt en el t bero på, att man ej kommit 
att tänka på saken. Men det kan knappast vara riktigt atl 
lägga ned stora kostnader på öI'edörinO' a aktuella repo~. 
tage från främmande länder, och samtidigt bort5e från en 
så själ klar ak som att talet skall höras klart och tydligt. 
Någon gång är detta dock fallet, vad det nu kan bero på, 
såsom vid den o 3nnämnda Paris.utsändningen. 

Ofta är, eft r korrektion genom sidstämning, utsändning
en alldeles st" rningsfri . Det kan således j vara för att 
dämpa störn ingarna som mall skurit bort diskanten - eller 
underlåtjt att återställa den. Det är klart att för mottag. 
ningen ofta kräves en synnerliO'en selektiv apparat, men 

detta hindrar ej att man korrigerar på lågfrekvenssldan. 

Kan korrektion ske med fullt tillfredsställande resultat på 
det s"U som ovan beskrivits, så bör den med ännu bättre 
resultat kunna ske någonstans i de lågfrekventa kretsarna 

mellan mottagaren och reläsändaren. 
Vid upptagning på skiva är det praxis i svensk radjo att 

dLimpa det högre registret så starkt, att skivbruset blir 
omärkligt. Detta måste, när det gäller tal, anses vara fel, 
ty även här gäller att uppfattbarheten och det naturliga 
röstläget är det primära. Om avsikten är att imitera dir~kt
utsändning, så är resul tatet föga lyckat, ty skivbruset torde 
observeras mindre av lyssnaren - i varje fall hellre för
dras - än den kraftiga förskjutning av röstläget, som 
blir följden aven okritisk skärning av diskanten. En lämplig 
kompromiss kan natUTligtvis lätt träffas. Så länge ingen 
ändrillO" till det bättre sker, har man även här möjlighet 
alt genom sidstämning av mottagaren åstadkomma ett hygg
ligt re ult t. Men då detta innebär både extra bes är och 
irritation för lyssnaren , så vore det ju bättre om teknikern 
på studion finge i uppdrag att utföra korrigeringen. 

En färsk illustration till det här ovan påtalade förhål· 
landet utgjorde återutsändni 1gen från Singapore den 6 sep· 
t rober. Störnivån var låg, vadör en korrigering av fre· 
kvenskurvan med fördel hade kunnat genomföras. Man 
undrar ofta över hur \'ooerbörande på Radiotjänst bära sig 

åt för att tolka dylika upptagningar, men dels äro de ju 
tränade språkmän, dels kunna de vid behov repetera ski
van , och slutligen är kvaliteten kanske från början ej fullt 
så dålig som då upptagningen återges för radiolyssnarna. 

Reportaget från Rönn skär samma kväll gjorde förf. fullt 
överty"ad om, att även en ganska obetydlig dämpning av 
det högre registret avsevärt ökar det energiuppbåd, som 
kräves av åhöraren -rid avnjutandet av ett föredrag. Vid 

normal inställning av mottagaren - varvid klangfärgen var 
en aning mörk men dock fullt godtagbar, även i betraktande 
av att det gällde tal - måste man hela tiden inrikta upp
märksamheten på det talade ordet för att kunna i första 
hand uppfalta och i andra hand tillgodogöra sig innehållet. 
Vid konigering (genom sidstämning) uppstod en mycket 
påtaglig skillnad, -j det att talet liksom trängde sig på en, 
utan atl man själv gjorde den minsta ansträngning för att 
uppfatta det, och man kunde nu inrikta hela sin uppmärk. 
sanillet enbart på att tillgodogöra sig innehållet. Vem vet 
om ej denna sak är av mycket stor betydelse och i en fram
tid kommer att beaktas. För föd. är den i varje fall efter 

det ovan omtalade experimentet en fullt påtaglig realitet. 
Att redan nu realisera detta, om man så får säga helt an· 
strängningsfria hörande, skulle åtminstone vid grammofon
reportag ej möta något hinder. FideJiteten hos lyssnarnas 
apparater och inställningen av klangfärgskontrollen äro na
turligtvis härvid viktiga faktorer. W. S. 
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Ekoradio 

Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

. / EG:s ekoradio jör handelsfarty-g. (F orts. från nr 9.) 

~\1all kan ,Utså nu säga, aLt ekoradion helt och hälleL 

kommit ö\ er experiinentsLadiel, och a lt det sn arL Lör n ua 

möjligt fö r ä\,('n dc minsla handelsfartyg att skaffa sig cn 

el) lik anläggning för alt und erlä lla navigeringen. AEG :s 

\ 'crbtäder h ar ock_ i dagarna fått färdi" en kOlurukti on , 

som här ska]] i korta drag bei'krivas. 

11ä CTgni nO'en använder n våglängd av cirka 75 cm, eller 

;)50 :\1c/ ·s. _amt är impulsl11odulerad . •ördelen av all :11~ ' 

\ ~i nda .'i~l kort \'aglängd ligger dels i all riktnntenl1systelllels 

cl il11en"i lJ ller kunna hå llas nere dels j alt liven de mins ta 

hindcr, ~,)1l1 reflektera vågorna, ä ro I I ra i förhaIIande till 

nlgl~ingd en . Om våglängd och hinder 1i ro av ungefiir samma 

:otorleksordning, blir det ing 11 r ikLig reflexio n utan endast 

en böjning a\' 'vägorua ru nt h indret. F ördel n med impuk 

mod ulerillg h ar ovan framhållils. Impulsernas varakti!!het 

iiI' cirka l Jllikrosekund och deras f reh-en ] O000 p/ s. 
AEG: s kOllEtruktioll utn yttjar för impul&IYJodulerillgen en 

lika enkel 50 111 elegall l metod. Den impuls, S0111 erhålles från 

impulsaggrega let får nämligelI dels upphäva d en blockcring 

av sändarens hf,08ci~lator 80111 erhållits <Tenom höo' neO'ativI:" b tJ 

galIerförspällll ing - varigenom hf·osci llatorn bringas alt 

svänga und er denna kopta tidrymd - dels styra katodstTål· 

oscillografens horiso nlalavlänkning. Eller m ed andra ord, 

impulserna alstras i ett vanligt kippaggregat, varvid sj älva 

spälll1ill CT _maxima j ust äro tillräckliga för alt sätta hE·oseil· 

lalorn i s ällg ning. 

Sändarens ' ll1pul mås te väljas a så kort varakt ighet 

50111 l mikrosekund för att den reflekterade vågens indike· 

ring på skärmen ej kall bli för bred, fig. 8. Lnpulsens 

"araktigllet blir i a1Ia fall längre än så, eftersom i n· och 

J II-\. li:!I.:t!lO.\J 
;j:11.7I! i .~H 

ul ' vän gningsiö rloppen i mottagarens h el. al' äro ofrå nkom · 

li ga . lIan kan visserligen lIIinska dessa tr nsierrta föplopps 

verkan genom dämpning a\r kre!_al11a i möjliga,,, te mån, allt. 

,a relativt o~el ektiv mottagare, mcn breDden av den impuls 

so m - ~ nes å oscillografskärmen torde dock vara cirka dub· 

helt;; stOl' S0111 den från _ändaren utgående. _" Hg: 8 svaraT 

det lodrä ta lysande s trecket längst till vänster mot den 

utgående impulsen . Med hjiilp a v justeringsrattar på motta· 

ga rpallelen kan della st reck bringas att sammanfalla med 

skalans nollpunkt. . ändaTen har i detta fall varit uppstiillrl 

pa taket a\' EG :s fahri k vid lVlidsO lllll1arkraw:en, ;:, tock· 

h olm . E ft er sändaren utslag kOJ1lIner icke {lefinierade r e· 

Jh~xioner f r!\n närbel~ignan~ föremål, Jneda n den egentli u'[\ 

clip 11 llh tra a h öghusbebyggelsell vid ladshagsplan pa 

KungshoLmen . D et sudd som synes krin g mittellinjen, är 

det nf rankonJl iga rörbruse t vid dessa höga frtchcnser. 

P å fjg. ( synes det antenn~y t rn som anläggningen nor

nlalt bör vara utrustad med. Det är t\'a identiskt l ika rikt· 

antenner av Yagi·typ, vilka iiro monterade pa e tt gemensamt 

riktat tati\' . Da varj e anlennstav ej behöver vara liim!re än 

en halv vaglii llgd, cirka 371/ 2 Cnl , blir så lunda hela an· 

tennsys temet relativt lätthallterli;:,l. Vid en annau Tnätning 

kunDe ma n, fortfarande f ra n taket av AEG:. verkstäder, 

uppmäta avståndet till gasklockan vid Värtan, cirka :3 km . 

Och vid ännu en annan mätnin rt erhölls utslaO'en enli !rt fi a O O o C· 

JO, där lllan ser fran hörrer reflexi on mot Danvikens Älder. 

dom"hem, därefter en icke identifierad indikerin CT samt (lär·e ' 

efter reflexion mot Sofiakyrkan. Själva riktningen till före· 

målet kan därtill avläsas direkt pli antennsystemels JX'j Iskala. 

Fig. R. RaJioekoindikeringar erh<i llna med AEG: o nykonslruer:ldc F ig. 9, Anlen,ni')'slemet ull EG:s ekoradioanlkiggrd ng, Hda "IaliveI 
:lI1l ~i;!gn in g, Till änster SintIarens Illsla" till h,;!!!'r ~ko fran h"g. är vridha rt. ui!längden är 75 cm. Den ma Yagi·anlenncn iir kopplad 

hU.>hehyggel,.en \ id Starf~hag.plan: lill sändaren, den anclra till molta"aren, 
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Fig. 10. Från höger 5Yfle' refl exioner fr~ n: Dam·iken Älderdomohem , 
ett icke identi fi erat fö remål samt Souak r rkan. 

Givet\·is ~ir noggrannheten vid r iktn ingsbeställ1ning bero ·nde 

på \'ilket antennsysl m, som anv··ndes. 

Konstruktionen av sä11dare och mottagare för denna an
läcwninO" iir ej· i nåaot avseende un ik. bortsett f rån att appara 

0 0 b C " 

t r för så hög frekvens alltid enbjuda många problem. Å fig. 

11 synes j älva slutsteget - kopplingsslingan tm antennen 

synes i mitten. Mottagaren är av superheterodyntyp och 

arbetar med två m ellanfrekvenser. Den första blandningen 

sker i en diod, vari det inkommande ekots ultrahöga frekvens 

omvandlas till cirka 30 Mc/ s. Efter förstäl:kning sker en 

andra blandning i ett självsvängande blandarrör, varvid 

erhålles en andra mellanh ekvens om 6 Mc/ s, vilken efter 
förstärkning påtryckes katodstråloscilIogra fens vertikala\' 

länkning. 

Ekopejlingens utvecklingsmöjligheter. 

tt ett buller ute i det f ria ofta framkallar ekon endast 

från vissa föremål, men ej ans från andra , sammanhänger 

med inverk n av föremålets utst räckning, a dess beskaHen-

Fig. 12. Ekolodning med vanlig hydro[i) II ,,'ind a r ~ . 

het, des- läge i förh· lla1lCle till andra för m~t1 , ~atllt med 

lj udets våglängd. När man enligt fig. 12 anvällll f:' r hörbart 

lJ' ud vars våCllärrad är så stor att dels lJ· udströlllllletl ej g;ll", o c 

att med vanliga tratt r samla i ett s.malt strålknippe, dels 

vanliga förem ål på ha, 'botten äro av amma storlek50rdning 

som ågläJlgden och allts, ej reflektera utan encIa5t prida 

lj ud t är et svårt att få ett tydligt eko. Men om mall 

använder ultralj ud enligt fig . 13, erhålles elt end·· , tyd

ligt eko. 

Det eko, SOI11 ell föremål alstrar aven mot el ;:5 \ la infal

lande radiovåo- omtalar tvdliO"en 111)'c:ket mer än jälva av·b ' , 

ståndet till föremålet. Om det är ett järnfartyg, blir ekot 

starkare än om det är ett träfartyg. Om det är ett fhgplan 

eller 0111 det endast är en med metallstrimlor behängd radio

sond, som är uppsänd för alt registrera väderleken, biil" 

ekot olika. Om man sålunda kontinuerligt varierade frekven 

sen hos sändaren, skulle man av den variation ay ekots stor

lek, som indikeras hös mottagaren, kunna utläsa hindret5 

storlek. 

Om ekots storlek visade ett minimum vid en \' iss frekvens 

vid »bestrålning» av ett begränsat föremål , skulle detta 

kunna tolkas s1l., a lt föremålets dimensioner äro ay sallU11a 

storlek som våglängden - föremålet ger resonans. }len om 

minimet inträffade vid bestrålnin g a\' t. ex. en hel kust, 

skulle detta kunna tyda på alt markbeskaHenh ten l11edför 

absorption a vågor Illled en Y i ss frekvens _ P rec is EOJ)1 man 

all tså med ljns t5 hj älp kan ntläsa en as beskaffenh t ur 

den färg den har, skulle man alltså med radiovågornas hjälp 

kunna bes tämma en yta5 beskaffenhet medelst den radio

tekni ka »färg~ den har . Ty skillnaden mellan att med Tiktad 

radiostrålning »belysa» ett hinder samt »se» detta genom 

atl avlyssna ekot, samt att med en vanlig optisk 5trålkastare 

belysa ett föremål är försvinnande ringa. Att använda eko

radio in nebär att »lysa sig omkring i mörkret». 

!~,'p. ,

"....:.~\.i .'.

Fig. Il. AEG:s 350 yre!!> sändare till ekoradioan1läggningen_ Fig. 13. Ekolodning med ultraljud -trålar. 
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Ny amerikansk våglängdsplan 

Av civilingenjör Carl Akrell 

Radiotelejonband. (Forts. frå n nr 9.) 

Radiotelefo nens betydelse och all\'ändnin O'srnöjliCfheter har 

redan berörts i inledningen . Vi skola h är endast uppehålla 

O s vid den inlressantaO'le och orio- i11ellaste användningen . 

Området 460----470 Mc/s (ca 0,65 ro ) har reserverats för 

allmän rauiotelefonerino·• Man tänker siO' att härfö r använda 

apparater av typ \l'alkie·talki . Licens och kindare'l1lottagarc 

kOllllna att ställas till allmänheten. fön ogand, blott man 

lärt sig Yi : ~a radioför rdni ngar atl iakttagas vid rad iokolll

munikation. Inga tekn iska kunskaper bli nödvändiga. Om
I ådet ä r a sett ' p t.'C ieI1t för lågd fektfö rbindelser mellan när· 

belägna fa sta och rörliga " ta tioncr att användas a an män· 

heten, dock icke i affärssyft, exempelvis mel1an t raktor 

och fann, mellan fa mner, av läkare, vid automatiska appa

rat r för öppnand e av garagedörra r m . 111. Ingen speciell 

bandbredd föreskrives, och man förutsätter användande av 

(;nkla apparater och kr äver allt icke nå O"on h ögre grad av 
frekvensstabilitet. Vid ett sunt bedömande av problemen 

att konstruera dylika apparater kan tycka att frekvensom· 

rådet valts äl hög,t. Observera dock att polisradio, brand· 

kår, skogsvård elektricitets·, gas- vattenverk. j ärnväg:l r, 

taxibilar och kustsj öfart erMill it särskilda frekvensområden 

för radiotelefonering och förutsättes alltså arbeta med dyr. 

barare utrustn ing. 

Amatörband. 

Amatörerna, SOUl i A trax fö re kriget SOlU sport t iil', 

lade om långdistansförbindelser på - och 2, - metersbanden, 

komma efter kriget att få t illgång till rör och delar, som 

Fig. 8. M odtrrn bildsändare·moLtagal"e. Lilmande apparate r avsedda 
enbart för mottagn ing av h ild n sIl ldes i slut et a\' 19.30·talet al L 
:Invändas till=nmar med de vanliga radiomoLta f,'Grna. Racliot idningen 
trycktes på en vanlig pappersrulle. (Fig. reproducerad ur Ramo 

News, mars 194..5 .) 
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kunna medge konstruktion al' utrustningar för f örbi ndelser 

[t våsentligt h ögre rekvenser än hittills. i ' ägon kanske kla

[(ar över alt dessa n ya områden verka gansI.-a tTö5tl "s~ med 

tanke på den r inga räckvi dden, v ilh 1 k an va'ra sant. D et är 

givetvis mycket und rhåIlande att komma i förbindelse m d 

per oner i f j "mm länder m ed en egenhändigt konstru ra-d 
u trustning, en \7erksamhet som säkert komnuer att f ortleva. 

Det före{ lIer som om de gamla amatörbanden med nCigon 

modifika tioll skulle bibe]lålIa '. HäT har dock l iksom på 

övriga freh enser lIDder 25 lVIc/s Fe än nu i april 1945 
ej avgivit sit t utlåtande, utan man få r h 11a sig till ARRL:s 
och IRAe : o förslag. Sedan å ter står det att s om aTI l"uncl

radiostationer, som under kriget etablerat sig p1'l 40 m 

han d t, verkligen komma att flyt ta på sig. Ett glädjan de 

försl ag ~i r det Il .. a 21- 22 Mc/s bandet, som öppnar stora 

perspektiv. 

I övrigt torde amatörerna få : 

Mc/s Band 

28- 30 10 111 

50- - 6 »r4, 

144-- 143 2 » 

220- 225 1,"5 » 

420- - 450 0:7 » 
1125- 1225 0:2.5 » 
2 - 00- 2 700 0:11 » 
5 200- 5 750 ,3 ,5 cm 

10000- 10 500 3 ,0 'j" 

21 000- 22 000 L4 » 

ma tcirerna få h ~l r IT ancle tillfällen till Jlytt pionjärarbete. 

Enligt fö rslaget ,kulle mr det över 30000 lIc/s uppl: tas 

lrit t. 

ST-järbindelser m. /Il.! 

(jyerföring av ru ndradioprogram har under krig t I, el 
FNI·stationem a beträffar huvudsakligen sket t trådlöst. Frjrf. 
fal' här v1 rl hänvisa till sin föregående al ikel. F örbindelse 

m lian studio och sändare (ST) och m ellan olika säm are 

etablerades ~ålunda . Television program haT" överförts på 
_amma sätt med lyckat resultat. Man tänker sig nu aU på 

en bärvag kmma l11odu1era in Tundrad:iD och telelcision pro~ 

gram samtidigt:, a,r igenom , än dar o tnaden ytterligare kall 

kunna nedbringas. Är överiör ingssträckan längre än 50 km 

kunna lämpliga helautomatiskt f j ärrkontroller a de relästatio, 

lIer konstrueras, som alltså tar emot sjgnalen p , en frekvens 

och återsänder den på en annan (se fig. 2). Varje relä· 

1 e aTtikel ; Populär Radio, sept. 1944. 
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station kOll1mer sålulloa I' id tvål·ägsförbindelser att hesta al' 

tvll mottagare och tVii sändare. Dcn fön'ta trådlö"a Tv
förbindelsen mellan New York och Philadelphia iigde rum 

I ill'en 1944. En ~BC telel,jsionskabaret med ursprung i i\ew 

Yurk reliiades sålunda till 'I PTZ, Philcostationen i Phib

.Jelphia. ~ ådalla TV·förbindelser över 80 km ;;Lräckor ~kull , 

kosta ulIgefär $15000. Den 1 tidigare artiklar omnämnda 

FM-förbinclelsen kostade före kriget ca 83000. 
Westel1l L nion har varen 1945 fått licens att liigga upp 

cn reläs ta tionskedja från Camdcn, ,~..J.- Philadelphia 
\"ew BrunslI'ick , 1'\. J .- Nell- York. De frekven:'ier, mm 

härvid skola c nviinda , ligo'a på området 2000- 11 372 
Mc/ s, och tt al- RCA kon::;Lruerat månO'kanaIs 'stem kom

Iller härvid alt användas. American Telephone and T .Ie· 

g raph Co planerar en k dja mellan New York oel! Boston. 

För ändamalet har nio högt belägna punkter reserverals, 

illberäknat två bergstoppar och fyra höjder; i övrigt an· 

',ända: höga bygguader. Srstemet, som utarbetats al· Bell· 

nJolag t, k Jmmer alt arbeta på 2000, 4 000 och 12000 
~VJc/ii o·h iir även här avsett för samtidig överföring a\ 

telefon ', t elevi~i on och telegrafi. Ra) heon planerar också 

kedjor och har för ändam let begärt tillstånd att utuyll) a 

e tt antal bergs-toppar. Raytheons planer hänföra sig huvud

'Silkligen til'l Väststaterna vid Stilla ha et. De frekvenser, 
som hänrjd komma att användas, äro 2) 000. Hi 000, 
10000, 6000, 4000, 1900 m. fl. lägre frekvenser. Näten 

.anses kOllulla att användas för bl. a. långdistanstelefon ering. 

Denna nya del al' radiotekniken kommer troligen inom 

en icke alltför avlägsen framtid aH revolutionera långdii'tans. 

telefoneringen ch 50111 man får hoppas förbilliga förbin

delserna. 

törande apparater av vetenskaplig, industriell och medi

cinsk art, som innehålla oscillatorer, hänvi;o.as till de fas ta 

fr ekvenserna 13,66, 27,32 och 40,98 Mc/ s. Detta medför 

att styrkristallkontroll blir nödvändig. Irilket emellertid 

många fall ej kommer att näl11nvi~lt fördyra apparaterna. 

Vad mellanvågso mrltdet och kortvagsTlIllilradioOlmådt na 

beträffa är väl någon slör re förändring knappast t~inkbar, 

och ännu har f(ir SA:5 vjclkolDmancle intet uti tande al

FCC avgivi ts. 

Xven Olll FCC:s ovanståend förslag ej helt fastställts, 

så är Ol'an tående b skrivnings avsikt att "'e en bild av 
framtidsmöjligheterna. Hur mycket av programm n, som 

omedelbart fter kriget skall kunna realiseras, är svårt att 
hedöma på grund alT brist på nyheter vad av:,er den radio

tekniska utvecklingen. I många fall ha emellertid försöh

allhiggningar varit i g, ng håde und r och före kriget, och 

da vet man att stora möjligheter öppna sig. 

Det kan här vara av intresse att införa en statistik, vars 

al'sikt är ,att ge en uppfattnjng om U A:5 radioindustris 

produktionskapacitet och rundradions omfattning linder det 
sista normala året före kriget (1940). Dessutom kommer 

att lämnas några uppgifter av senare datum. 

Antal mottagare sålda under 1940 117;)0000 

varav: 'bordsmode11er ;) 400 000 
bilradiO'apparater 1800000 
golv modeller 1500000 
reseraclioapparater 1200000 

Dessutom exporterades ·ca 600 000 apparater tiII andra län

der, vilken siffra ej är inberäknad i ovanstående uppgifter. 

Totala antalet tillv. radiorör inkl. exportrör no 000 000 

al' vilka för nya apparater 77 000000 
och reservTör 33 000 000 

I övrigt kan nämnas att i USA ar 1940 funnos 82 firmor 

~ .. "..• , . tut ' I.. ~.•,' 

[ 
~ .. ,.~.•',.....(~ ~.• [) f ....• . • I.. .' 

~. J~ . 
- ..~ .. ," .., .'.. ~; 

. c>,' L'" II..,' ";• - - ,- .-, - jj. 

Fig. 9. Skri.apparat till radiotidning jämte prov på tidningen. Linje Fig. 10. Chassi till teLevisionsapparat av en ~yp 50m användes före 
antalet är 4{) per cm. (Fig. reproducerad ur Short \Va\'e and Tele kDiget, fabrikat ir King, modell 1200. (Fi". reprod ucerad ur Radio 

\-ision, maj 1938.) News, mar;; 19'15.) 
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för tiIIverklling av radiomuttagare, 10 för radiorör och 700 

för radiodelar. 

Radioprogrammen distribuerades över ca 900 stationer, 

varav 40 frekvensmodulerade. T~l\ NBC:5 (National Broad

casting Co) röda nät voro ansl uhla 131 radiostationer, till 

NBC:s blåa n ät 92, till CnS:5 (Columbia Broadcastino' 

System ) nät 123 och till MBS :;; (Mutual BroadcastirJC' 

System) nät 168 rundradiostationer. Är 1944 voro resp. 

siffror 149, 194, ] 43 och 244, stationer. För tydlighetens 

skull må nämnas att NBC:s bIa a nät numera kaUas Be 

(American Broadcasting Co). Dessutom funnos 13 inter

nationeUa kortvågsstation er och 36 televisionsstationer. 

Antalet radioapparater i bruk var l jan. 1942 56 000000 
och l jan. 1943 59340 000, fördelade pa 30800000 radjo

familjer, som utöver en mottagare de.;;sutom förfoaade över 

16660 000 mottagare i hemmen, 3 130000 reseapparater 

och 8 750 000 bilradio3lpparater, aUtså tillhopa 59340 000. 
För att belysa stegringen a If intreSi'et för radioullderhållning 

kan framhållas, att antalet radiofamiljer år 1930 var ca 

] 2000 000, år 1932 16000 000, år 19:14 18000000, år 

] 936 22500000, år 1938 26600 000, å r 194/) 28000000 
och år 1942 ca 29700000. 

Här må nämnas att år 1938 i -SA funnos 32650 (00 
familjer oeh att dessa lyssnade på radio genomsnittligt något 

över fyra timmar dagligen. 

Kompletterande uppgifter. 

Den slutgiltiga frekvensplanen för frekvenser mellan 25 
och 30000 Mc/ s kungjordes i USA al' FCC 17 maj 1945. 

I avvaktan på vidare undersökningar och resultat rörandE' 

de ultrakorta vågornas utbredning på stora avstånd från 

sändarna, vilket allses beröra området 44 till 108 Mc/ s, 

har FCC fastlagtlre alternativa förslag för våglängd5lill

Fig. Il. 10de ru rad'iotelefon av typ »hanrly·talkie». ppamten, som 
under kriget använ1s i stor Iltsträckn;ng "id förhindelser pli nO;,.,1 
håll, förespås stor civil användning efter kriget. l bilden provas appa· 
raten av polisen i Pasadena. Ca,lil. (Fig. reproducerad Uf Radio Ne",<, 

mars 1945.) 
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delning inom della område, varav ett senare ku mmer atl 

fastläggas. 

Inom området konuner sålunda att förläggas ett amatör', 

band (4 Mc/ s brett) , ett bildöverföringsband (facsimile) 

om 2 Mc/ s, ett FM-band (18 Mc/ s brett), ett band för 

polisradio ITI. m. (4 . 'Ic/ s brett) samt televisionsband med 

t n sammanlagd bredd av 36 le/ s med plat fö r 6 bnaler. 

För frekvenser över 108 Mc/ s har våglängd~planen defi
nitivt fa stlagts. Amatörerna ha sålunda ti1ldelat~: 

28- 29,7 Mc/ s lO mbandet 

48 » 7 » », 
-

50- 54. » 6 » » .. 

144~ 148 » 2 }> » 

220- 225 » 1,35 » 

S6- 60 » 5 » » 

" 
42 450 » 0,7 » » 

1145- 1245 » 0,25 » » 

2 300- 2 450 » 1,25 dm » 
.3 250- 5 650 » 5,5 cm » 

10000- 10500 » 3 » » 

21 000- ·22 000 » 1,4 » » 

FM·rundradio har tilldeIaL : 50--M MC/ 51
, 68- 1;6 

Mc/s~, 84- 102 Mc/ sa. 
ST-förbindelser (stud.io-sändare) ha tilldelats: Ett band 

0111 30 Mc/ s inom området 44-108 IC/ 54, 196- :216 

Mc/ s samt 940- 960 Mc/ s. 
T V-rundradio (television) har tilldelats: 68-"4, 78

108 Mc/ l; 56, 60- 66, 86 104 Mc/s~; 4 SO, 
.')4 °4 Mc/ sa samt 174-216 i'Vlc/ s. Totalt 13 ka naler, 

I'ardera med en bredd om 6 Mc/s_ Dessutom har för expE'

rilllent med TV med hög bildkvalitet upplåtits 480- 920 

\ofc/ s. 
För långdistansöverföring medelst »kedjor» har re5cn e· 

rats 1245-1325 Mc/ s. 
De5sutom har för bildöverföring (facsimile) reserverats 

470-480 Mc/ s och 940- 960 Mc/ s, det senare området 

för polisens bruk, för privattelefonering 460-470 Mc/ s 
ooh för överföring av vanliga telefon.sallltai områden inom 

44---108 Mc/s, 152- 162 och 186--216 Me/ s·l . 

l Enli!!:t alternativ 1 för \'åglängdsplan inom 44- 108 ~-Ic/" . 

::! »~ » 2 » » » » ~) 


» » » » ~ » ~) 


I Då det här blir fråga om starkt riktad sändning kunna v ghngdem fI 
upplåtas även för deua bruk. Hänsyn m -ste htin'id ta~ 1ill i närheten 
befintliga F;:-''f· eller TV·rumJradiostationrr. 

Lillera/llr. 
Electronic. m"rs 1945, The FCC Allocation Plan. 
Rac!cio Nr ,,;s, Spot Radio New', au a . 1944, mars, april , maj 194.; . 
QST, ,ept. 1941, The ~ignal Corps in Engineerin'g. 
Popl1la~r Radio, juni 194.5, En 11_ internationad Frekven~plan . 
Brita'im Po,I·War Television Plan, Alen Hunter. 
Radio Retailli'nO' Today, jan. 1943. 
Radio and Television Today, mars 1941. 
nI (and Television), maj 194.5. 
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Radioteknisk revy Röntgenbehandling av styrkristaller 


Av civilingenjör Carl Akrell 

K ristaller am-(indes före kriget mycket sparsamt i radio

tekniska konstruktioner. I SA tillverkades sålunda blott 
ra 100000 styrkristaJler per år, vilken produktion år 1942 
hade stiait till 9000 000, 1943 till 21 000 000 och 1944 
till 30 000 000 enheter . Massproduktionen har medfört att 

den tidigare mera laboratoriemä~sig bedrivna tillv2rkn ingen 
helt kommit ur bruk och för niirvarande syssla över 100 
firmor med styrkl' istalltirll\7erkning. Produktionen är numera 

helt inriktad på högkvali tativ t illverkning, sålunda starkt 
>,'aktiva» kristaller med låg t('mperaturkoeffici ent. DeJl 300
l aldigade ti llverkningen, som helt få r tillskrivas den ameri

kan ka krigsmaktens beho , har fört lJ1ed sig Il radikal 
priss~inkn ing. Som ledning må här nämnas att f ' re kriget 

amatörkristaIler av enklare utförande kostade ca 3.50 och 
av finare utförande upp till $10.- . Genom denna pris

sänkning blil' styrkristallen tillgänglig för en större markna·d 

än tidigar e och förutom för telefon- och radio tekniskt bruk 

kommer denna att få stor användning inom vitt skilda om
riiden inom indust rien. hn förutser bland annat styrkristaI

lens fört'komst i vanliga l'3diomottagar'e, vi lket i1\'ell är 
antagUat på grund av utvecklingen 1110t ett allt större an 

vändande av ultrakorta radiovågor. 
Ett av de intressantaste framstegen inom st rrkristalltill· 

, 'crkninaen är tekniken att permanent förändra kristalI -ns 

frekvens genom behandling med röntgen. Då en kvaxts
kristall med BT-snitt utsättes för röntgenbestrålning sjunker 
r esonan_frekvensen med uno-efär 002 %. Beroende på ett 

antal faktorer, snittet, behandlingen före bestrålningen, v g
liingden hos den använda X-bestrålningen, begynnelsefre

kI'ensen e11er tjockleken hos plattan samt kvartsarten låter 
~ig kristallen påverkas i större eller mindre grad. Hos obe

strålade 3000 kc/ s kristaller med BT-snitt sjunker sålunda 

frekvensen mellan 00 ooh ,3 000 p/ s eller genomsnittligt 
l 400 p / s, Vi d bestrålningen sj unker frekvensen först rela· 

tivt snabbt för att sedan vid »mättning» nå sitt lä sta vi'irde. 
Man kan sålunda slipa kr is tallen o l i övrigt helt färdig

bearb eta densamma för en något högre frekvens än d n 
önskade, \-arefter m3n med röntgenbehandling sänker fre

r,=====================~1 
De lira "olymenlu 

Modern teleyisionsteknik, del III 
Radiolexikon, del VI 
ku nn a reJ.;:~ il·(,I·a;: lHl det iubetalnin g skort , som Jncd fijlj C'r 
el Ha. nummer. Ordl~rna (\x:ricdi eras i den ordning de in
komm u. 

DK G21.;1nG.r.t1.~1 : ;;3' .;;;11.() 

kvensen med en hastighet om ea 40 perio<l.er per minut 

(för 3000 kels kristaller). Behandlingen, som -kan ske med 

kristallen i sin slutgiltiga hållare under arbete, avbrytes då 

exakt frekvens uppnåtts, varefter någon ändring vid normalt 

bruk ej längre inträHar. Vi ha sålunda en övre frekvens· 

gräns för behandlingen och en undre frekvensgläns upp

nådd vid »mättning» eller långvarig behandling. Den vid 

röntgenbehandlingen uppnådda önskade exakta frekvensen 

kan emellertid fortfarande ändras dels mot lägre dels mut 

hö o-r frekveus om man befinner sig mellan frekvensgrän. 

sema, i förra fallet givetvis genom fortsatt röntgenbehand

ling och i senare fallet genom uppvärnming till 400° C eller 

mera, varvid övr frekvensgränsen nästan omedelbart upp· 
nås. Värmebellancllingens inverkan börjar vid 175 0 C, var· 

för risk för oa\rsiktlig frekvensstegling ej finnes vid lIor

malt bruk. 

Röntgenbehandlingen har sin största betydelse vid till

\'erkuil1g av styrkristaller för mycket höga frekvenser över 
15 000 kc/s, då behandlingen med vanliga metoder härvid 

blir mycket komplicerad ooh en fi njustering av -frekven~en 
medelst röntgen d;'remot blir praktisk. 

Speciella röntgenapparater lämpliga för ändamålet ha 

utexperimenterats och levererats a\r North American Phi
lips Co (Noreleo ). 

Råmaterialet till den enorma produktionen erhålles bhnd 
annat fr' n k\rartsgruvor i Brasilien, där kvarts brytes helt 
för hand. 

OllanstfIende upplysningar ha hämtats lir : 

Electfonics, no,'. 1944 ; X·Rays Lower Frequ ney of Quartz Plate; 

Eleolfonics, dec. 1944: X-ray Irradiation of Quartz Crystals; 

Electronic.s, mars 1945: Equipmm t for X·Raying Quartz Plate,; 

Electronies , mars 1945; Quartz Crystals for War; 

Radio News, aug. 1944: Crystal Processing. 


Fig. 1. Brasiliansk kvart5 ~rnva. brytning ker här helt frjr hand. 
(Fig, reproo lIcerao ur Radio News, augusti 1944.) 
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Vad menas med pinch-effekt? 


JV'!kn5 /~ ,. s;oMr/ 
r?~/' - ,~,f/) 

'-- 1 

Pinch .effekl uppkommer genom grammof o n nålens rörelse upp 
och ned i spåret. Genom det varierande nåltrycket uppstår nål~ 

.brus och hastigare förslitning av s k ivorna. Den nya AGA=Sajir 
pick.up med f jä d rande safirhållare h ar löst problemet ! 

Tid inspelning aven grammofonskiva skär gra

vcrstålet ett spår av varierande bredd. Där gra

verstålet skär »rakt fram» blir spåret brett. Där 

stålet skär »'snett åt sidan» blir spåret smalt 

( e figuren). 

Vid avspelning av grammofonskivan når nå

len på de breda ställena ner i spårets botten, 

men på de smala ställena klämmes nålen upp, 

så att den vilar på kanterna av spåret (pinch 

effekt av engelskans pinch = nypa, klämma). 

Om inga motåtgärder vidtagas kommer alltså 

nålen och pick-lipen att få en snabb rörelse upp 

och ned, vilket ger ett varierande nål tryck. Här

av uppstår ett besvärande nålbrus varjämte 'ski

vorna förslitas hastigare. 

Därför har AGA-Safir pick-up försetts med en 

f j ä d r a n d e s a f i r h å 11 a r e, som förhind

rar att rörelserna upp och ned överföras till 

pick-upen. Det har i 'stället visat sig, att AGA

Safir pick-up »polerar» spåret, så att nålbruset 

efter exempelvis 200 spelningar faktiskt är lägre 
~n det var från början. Vi ha också på vårt 

laboratorium spelat skivor ända upp till Ioeo 

gånger, utan att skivorna blivit onjutbara. 

SAFIR PICK-UP 
POLE RAR SKIVSPÅRET TILL MINSKAT NÅLBRUS 



3:e delen nu utkommen av 


Modern telellisionsteltnilt 

Av civilingenjör Harry Stockman 
For.knlngslngeoilir ,"Id Ifanard lJnhersliy, Cnmbrldge. Ma••.• lJS.\ 

Behandlar tele\'lsionen l USA på grund-.al a-. egoa s~udler somt diskunioner 
med framstående amerikanska specialister och pionlärer 

Fack!lreSSOOS onulömell 

Teknisk Tidskrift: 
~Författaren lämnar pA 140 sidor en sammanfattande 

framställning av televisionens nuvarande stadium, delvis 
baserad pA studieresor. Kapitelrubrikerna äro följande: 
En Aterblick pA utvecklingen, televiseringens princip, tele· 
visionskameran, televisionsstudion, televisionssändarens an· 
ordning, frekvensutrymme och vAgform, televisionsanten· 
nen, televisionsmottagaren. 

Boken är enligt slutorden avsedd att göra läsaren för· 
trogen med televisionsteknikens elementära grunder. 

Arbetet läses med behAllning, väl ocks! med nöje; man 
kan dock tillAta &ig den misstanken, att en förutsättning 
härför är, att de elementära grunderna äro för läsaren 
dessförinnan bekanta. Detta gäller i synnerhet apparat· 
beskrivningarna, exempelvis den rätt avancerade framställ· 
ningen av ikonoskopet i kap. m. En alldeles särskild eloge 
förtjäna kapitlen V och VI, där den icke sA lätt förstAeliga 
moduleringen - väl den största stötestenen vid ett mera 
abstrakt tillägnande av grunderna - mycket klart och med 
ett detaljerat illustrationsmateriel serveras. Detta är av 
värde, desto mera som läroböckernas kost i detta hänseende 
brukar vara skäligen mager. 

Författarens beskrivning av 1/2·vAgal.edare plus kabel 
för mottagning vid ultrakortvAg är utförlig och förtjänst· 
full och ett av bokena för praktikern viktigaste partier. 
---.~ 

Elementa, Tidskrift för elementär matematik. fysik och 
kemi: 
~Med stor sakkunskap, delvis förvärvad genom studier i 

England, det land som torde ha hunnit längst pi televi&ions· 
teknikens omrAde, lämnar författaren en redogörelse för den 
i verklig mening moderna televisionen. Han förbigår sA· 
lunda de system, vilka arbeta med sAdana 'mekaniska' 
anordningar som hålskivor och spegeltrummor, och ägnar 
sig helt åt det 'elektriska' systemet, som använder katod· 
strålar sAväl för bildens 'avsökning' pA sändarsidan som 
för bildalstringen i mottagarens bildrör. 

I fråga om televiseringens princip framhålles betydelsen 
av bildpunktsantalet och bildfrekvensen. Ikonoskopet, sän· 
darens viktigaste detalj, behandlas med tillbörlig bredd 
liksom även det för televisering speciella sättet för bär· 
vAgens modulering. Ett kapitel ägnas åt anordningarna i 
televisionsstudion och ger en god föreställning om de 
speciella svårigheter, som här möta, icke minst i frAga om 

om del I och II: 

belysIIingen och de agerandes kläder och 'make up'. Mot. 
tagarantennen har gjorta till föremål för en mycket ingA· 
ende behandling, varemot redogörelsen för själva televisions
moUtigaren kan synas väl summarisk. Författaren anser 
dock, att en närmare behandling av den speciella typ av 
kortvågsmottagare, som användes inom televisionen, skulle 
falla utom ramen för ett arbete, vars huvuduppgift är att 
göra läsaren förtrogen med den moderna televisionstekni· 
kens elementära grunder.~ 

ERA: 

~Huvudvikten i framställningen är lagd på televisionens 
principer och fysikaliska grunder medan apparatkonstruk. 
tionerna behandlats mera ytligt. 

Ehuru boken egentligen är avsedd för radiokunnigt folk 
kan den även tänkas ha ett visst värde för den utomstAende 
inttesserade, som önskar bilda &ig en uppfattning om hur 
långt denna nya, i vårt land hittills praktiskt taget oprövade 
gren av radiotekniken avancerat fram till hösten 1939 
dA kriget tills vidare satte stopp för utvecklingen i före· 
gångsländerna England och Tyskland.~ 

Radio Ekko, Danmark: 

~Fflrste Delomhandler Televisionens Principer (og For· 
historie), medens anden Del kommer ind paa de mere 
tekniske Enkeltheder og omtaler Sender· og Modtager· 
apparater. 

Det lille, serdeles veIskrevne Verk vii vere till stor 
Nytte for enbver, som gerne vii have et klart Overblik over 
Fjernaynsteknikens Virkemaade og Apparatur. Vi kan an· 
beWe den paa det allerhedste.~ 

Siemen. Kundtjänst: 

~Detta arbete avhandlar såväl televisionens grunder som 
de moderna televisionssystemen. Verkningssättet hos den 
moderna televisionskameran med ikonoskop beskrives ingA· 
ende. Åven de ulttakorta vågornas utbredning samt televi. 
sionsantennernas konstruktion bebandlas. Huvudvikten har 
lagts på televisionens inttoduktion för den, som ämnar mera 
ingående studera televisionstekniken. Därjämte behandlas 
mAnga praktiska saker, sAsom televisionsstudions inredning, 
studiotekniken, televisionsprogrammet m. m.~ 

I alla boklldor eller från Populär Radios expedition, Postbox 450, Stockholm. 
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En trerörssuper 
Allströmsmottagare med 3+l rör för mellan- och kortvåg 

Av teknolog Olle Gerdes, C. T. H. 

Föreliggande kOllstruktiOll, som av fö,rfattarell provats i 

över elt års tid, har visat sig ge så pass goda resultat, att 
det kunde vara av intres.seaU publicera något om densamma. 
Den byggdes med tanke på att få fram e11 billig och god 
mottagare, i vilken man kunde använda några rör, som 
funnos liggande. Vidare borde den ge något mera än vad 
en ordinär 2.rörsmottagare kan. En 3.rörssuper i stil med 

dem, som förekommo för ett tiotal år sed'an i kommersiellt 
utförande, hade i viss mån sysselsatt förf:s fantasi och ett 
experiment beslöts i enlighet härmed. 

Följande rörkombinartion kom till användning: ECH 3, 
CF 7, CL 2 och CY 1. Rör a\1 typen CL 2 står numera ej 
lit få i pla,rlmaden, utan detta ersättes lämpligen med CL 6, 

varvid man får tillse, att glödtråd och styrgaller får riktiga 
spänningar. Beträffande detta och en del andra ändringar, 
som förf. har funJlit lämpligt att påpeka, hänvisas till annat 
ställe i artikeln. 

] JK ,t.:l. :}W;.H:!I 

Schemat vIsar modellapparateus kopplino- och upptar 

ECH 3 som bbndare och oscillator följt av ett bandf ilter. 

Mellanfrekvensen är 450 kel s. Sekundä,rsidan av f iltret iir 

kopplat till en galler likriktande detektor med återkoppling, 

och detektorn är sedan i sin .tur drosselkopplad till s ut röret 

på vanligt sätt. En volymkontroll är inlagd för s ulröret, 

men denna kan mycket äl slopas, då man erhåller bra 

volymkontroll gellOm att återkopplingen reglera" med en 

potentiometer koppIad till detektorns skärmgaller. I stället 

för den lågfrekventa volymkontrollen kunde dd vara berät· 

tigat med ett variabelt motstånd i blandarens katodkrets. 

Detta skulle medföra möjlighet till minskning av känsli:r

heten före deteklorn, vilket är av värde vid mottagn ing av 

starka signaler (ev. från en lokalstation ), d dessa h u över

belasta mottagaren. Man bör likväl behålla motstå det Hl 
i serie m d det variabla. 

Del färdi ga eha 5S iel. 
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Sp ilarna. 

D am'ända spolarna ha tillverkats och stuvats in där det 
ansetts lämpligt, eftersom mottagaren givits små dimen

sioner. ,i1glängdsomkopplaren har tre lägen, och två av 

dessa inkopplar de inbyggda spolarna för mellanvåg och 
kortva lY • Det tredje låg t är anslutet till hållare för utbyt

ba ra ;;pola , vilket medför att man har tillgång till ett valfritt 

v å o-]än ~'{l sområ rle, eventuellt flera i den mån man vill göra 

sig be~\"är med att byta el ~ ~a spolar. (Obs. att spolarna stå 

under "pänuin rr ; mottagaren måste helt skilj as från nätet 

före spolb} t ) Omkopplaren h ar förse~ts med en särskild 

sekli 11 för inkoppling av en paddingkondensator även i 
signa T tsen, detta för att möjligo-öra bandspridning av 

det nillria området. 

:\fellannlgs- o ,h mellanfrekvensspolarna är o lindade pi 

järnp lh ~rkä rnor , men på grund av att des_a äro a\' en typ, 

som pa sellar tid ej förekoflUlli t i han deln , kunna inga 

(;xakLa ,aITtal upprrivas. Förf. har nöjt sig med alt angiva 

in-clukt rulsE'n, och - dan tord det vara möjligt för ' ar och 

f'fl alt med hj älp a\ data fö r det använda nögfrekvensFirnet 

nagorlunda beräkna nrvtalet. Pa det kortvågsområde, "om 

sträcker sig från 19 till 49 meter, har paddingkondensator 

i o cillatorkrelsen ansetts obehövlig. Beträffande spolarna 

till detta våglängdsområde hänvisas till fig . 2. Mellanfre

kvensspolarna ha i modellapparaten ej skärmats, och delta 

har visat sig medföra ytterst få olägenheter, men skärmning 

hör kanske tillrådas för fullständighet5 skull. Det är under 

alla om~tändi O'he ter lämpligt att hålla isär ingångs- och 
mellanfrekvenskrelsarna. Antalet varv på återkopplingsspo

len på andra mellanfrekvenskretsen får man prova ut med 

hänsyn tiU dn rört)'p, m an använder, så att detektorn ej 
sviinger för lätt, vilket medför dålig förstärkning. (Genom 

C! tt detektorn får för låg -ärmgallerspänning. ) Svängning:: 

gränsen bör ligga där ungefär 1/ 4 till 1/ 5 av R6 är kvar. 
Avståndet mel1an spolarna i mellanfrekvensbandfiltret kan 

det vara lämpligt att prova ut, så aH bandbredd oeh för

tärknillg passa r var och en. Detta går bra om ena spolen 
är fö rskj u tbar i ett avlangt hål för fästskruven. K ondens ::t 

torerna ej och Cs bÖTa ha glimmerisolering. 

Hf-drossel n i detektorns anodkrets har lill uppgift alt 

no', 1. :'- Iollagaren 

C,,=200 pF. 
Ct , C~= 2 X 4,90 pF. 
,;,=C4 = 1 000 pF. 

Cr, =Cij=lOO pF (gl.) . 
C7 = C = 200 pF (gl.) . 
Cg-IOOOO pF. 
C,"= l00 pF (gJ. ) . 
ClI =C1.:l= 100 pF. 

koppling5schema. Yärdena på motstånd, kon denslro rer m. m. 
kärna, däremot icke L" Geh L•. ) 

C,,,=100OO pF. 
CI4 = 1 ,uF. 
C, .; =2.5 ,u F, 60 v. 
C1,,= 10ooo pF. 
C17 = CI 8 = 16 +16,uF (eller ~törre), 450 V. 
R1 = 210 ohm. 
R.=50 000 ohm. 
R~ = 30000 ohm. 

nedan. (Ob,. La och L7 skola ha gemensam 

R.1 =- 30 000 ohm. 

R.,= 2 MO. 

RG= 50000 ohm (linjär). 

R7 = 0,5 MO. 

Rs= 2:38 ohm fUr CL 2, 140 ohm för CL 6. 

R9 =25 000 ohm. 

Rtn , se iig. l. 

DR = 10- 20 H, max. 150 ohm. 
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~toppa mellanfrekven~en, vilken annars kan orsaka en del 

)ldiJ:ligheter i lågfrekvellsförstärkarell . Till If-drossel väl· 

jer man en ::ådan, som är specielI l Clv"edd f >Or "ndamålet., 

men man kan utan stölTe olä".enhet använda ekundären på 

en g - il If· transfo rmator. ten'biometern R7 kan som ovan 

niimnt::; er~ä~tas med en enkel gallerläcka , men man hör 

lä Cfg in ett stoppmot tän d på exempelvis 10000 ohm elle r 

mera i serie med gallerledningen som säkerhet, ifall de t 

"kull vara någon högn'ek ns kvar f ram till slutröret~ gal. 

ier. En enkel tonkontroll R9C1G är inla ad å anHgt ~äLt. 

iV iitanslutning. 

;vloclellapparaten är utförd för alLtröm för c tt kunna an· 

~luLas \i',arhelst det finus belysningsström till förfogande. 

Förf. l] ar funnit det lämpligt att uttaga apparaten- anod· 

~pännil1g från gr'du , dam as för opplingsmotst Dnd, så att 

denna aldrig överskrider det värd , som erhålles vid ansllJt· 

n ing ti ll 110 volt. (Detta ä r j u inte alldeles riktigt, då spän. 

Ii ingen 1>1i1' något h ögre på äxelström än p likström.) 

~kaIl m ottagaren anvämlas uteslutande på samma spänning, 

kan man höja anodspänningen ifall llä tet t illå ter detta . Man 

kan 'ven luell t "ven 'äga tt vid vii. els tr ömsnät uLför a mot· 

l.:lgaren 50m ren växelstr ömsmottagare aned exempelvis 6, . . 
I·oltsr"r. I och med att anodspiinningen ökas, kan man s OO tta 

in ylLer ligare fillrerin rr med ett motstånd· ( v. drossel· ) 

konden ' atorIilt er i detektorns anodkrets, vilket ger tystare 

I.,akgru nd . end er samma förhållanden kopplar lTJan ett fast 

motstånd i serie med Ra n ärmast plus så att potentiometern 

inte genomgås av för stor ström . S torleken av det fas ta 

ll10lstandet beror på anodspänni ngen och torde håna sig 

omkrin g 20000 lin -O 000 ohm. Vid h öjning av anodspäll' 

r;inrren f r man också se app med slutrörets katodmotstånd, 

,<il att detta får ett riktigt vär de. F ör atl kW1l1a utnyttja 

a terkopplingen till fullo bör d etektorns, eventuellt även 

GseiI1a toIlls sptil1lungar hållas så konstanta som m öjligt, 

\ ilket bch ämast sker mecl -en glimsLahilisator. F örf. lämnar 

,g ii rna och tar lika gärna emot upplysningar, ifall Jl iigon 

företar xpcriment i enlighet härmed . 

Prakti.sl..a detalj r. 

Då aet gäller en del detalj er vid uppbyggnaden av appa · 

('aten har förf. tiinkt att påpeka en de1, som den minche 

erfa rne inte alll id tänker på . Mottagaren är uppby."ad p 

el L cha$sl 240 X 140 X 50 rum. Då aluminiumplåt numera 

iir tillgäuglig gör 111 II sitt cha- i av 2 m m sådan, som 

hockas till en t da, n itad eller hopskruvad i hö rnen. Det är 

.1 \ ' yikt att m an får ett stadig t u nderlag att bygga på. .11a 

:.:pol r f·d 055eln s mt mindr koppllngselement mOllteras 

på un d l'siclan a chassiet. På översidan placeras såsom 

fram går av fotos bl. a. elen dubbla elektrolytkondensatorn 

cch EiIdros.;elll . Elektrolytkondens torn är 11l0nteraJ på en 
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pall al' aluminiumplå t, då utrymmet under chassiet ej till· 

låter alt den montel'as direkt. "Ma'l1 får eventuel1t se upp, sa 

att If·dro <eln ej Lar IJpp störningar fn'm sildrosseln, och 

I Hl så är fallet för"öka vrida dem j förhållande till var· 

Hnclra. Som regel k an man säga, att d eras spolar skola 

placeras med sina axlar i rä t vinkel mot vararndra. 

Kätmotståndet är v omodern typ med motståndstråd på 

asbesLkärna upplindad på en eternitpIatta. Utförandet av 

detta blir var~ och ens smaksak. Högtalaren kopplas till 

mott garen med en plugg, som dessutom innehåller en kort· 

"lutnino·sJ) 'gel, som bryter anodspärrninaen, då plugaen tages 

ur. (Detta är nÖlhrändigt för att _kydda slu tröret. ) M otla· 

garens chassi ä r di'rekt förbundet med kopplingens noll· 

potent,iaI, ,"ilket innebär, att det stundom blir spännings. 

förande mot verklig jord oeh ma"t e beröringsskyddas. Alla 

kupplingselement, 0111 skola an-Iutas till »j ord» i apparaten, 

anJu tas m el kor ta ledningar till chassiet. Detta fram gå r 

ej av schemat där chassiet är ritat ans.lutet i en enda punkt. 

Antennuttaget har en skydd kondensator på vanligt vis och 

har monterats i en eho nitbit, som täcker eha siet omkring 

uLtaet, så att man ej oavsi/"'-tligt kommer å t plåten med 

banankontakten. Kondensatorn Ca kan [Hed fördel ha högre 

provspilIlning än normalt fö rekonll1mnde. Något uHag för 

j ordloonin cr fi nns inte. ( läte t tj änstgör son1 jord.) 

Detektorns gallerkontakt skärmas och i hUIlen placeras 

kondensator och läcka. Denna I unkt tal' j u särskilt gäma 

upp stö rnino'ar i fonn av nätbm m. Då slutröret eL 6 kom. 

mer till användning, kan det ibland vara va rt alt fä de t alt 

gå stabilt, och därför rekommenJ ras motstånd i serie med 

styr· oeh skänngall . Storleken av dessa få r man kanske 

prova ut, men såsom preliminära vä rden föreslås 10 000 
ohm i serie med sLyrgallret och 100 ohm i se:ri e med skärm

gallret. Skull s. k modulatiOllsbrum uppträda, vilket yttrar 

sig så om brum, n ä r åtel'kopplingen drages över svängnings. 

grilnsen , ener då en stark bärvåg kommer in, kan detta i 
cie flesta fall <avhjälpas med en kondensator på några tusen 

pF mellan anod och katod på lihiktarrÖret. Denna kon· 

den~a tor skall monteras direkt på rörhållaren, om den skall 
göra n ·tta . 

Modellapparaten är f örsedd med en enkel skala, som 

utgöres aven cirkulär pappskiva med en eentrumvisare av 

celluloid. Genom en enkel ul ilxlingsanordning (linskivo 

Fig. _. Ski -- till kor.tl'ågsspcjle. Mätt i mm. 

199 

http:Prakti.sl


cch skalwire ) rör sig visaren 330 0 
, vilket i föreliggande 

fall åstadkommer en verklig skallängd av ungefär lika många 
mm. På pappskivan kan kalibrering inritas för de använda 
frekvensområdena. 

Trimning. 

För att mottagaren skall fungera så bra som möjligt ford . 
ras att mellanfrekvenskrelsarna bli rätt inställda. Det bästa 
bir att ha tillgån cr till en signalgenemlor, vilken al15lutes till 

ECH 3:s toppkontakt Dch inställes på 450 ke/s . Signalen 
från denna uppsökes genom att man skruvdf kärnorna på 
Lu och Lö ' Man börjar med L6 uch kan dra återkopplingen 

över svängningsgränsen, så att inställningen av denna krets 
kan göras exakt. Därefter minskas återkopplingen och man 
~täller in L5 • Därvid är att märka, att kretsarna vid för 
fast koppling inverka avsevärt på varandra. Då man anser 

att kretsarna äro rätt inställda, varieras siglJalgeneratorns 
frekvens något på ömse sidor om resonans, och man lyssllar 
då efter ifall man fått en enda resonanstopp eller om denna 
är dubbel på ett eller annat vis. Skulle så vara fallet, får 
man försoka med förnyad justering av Lö lUlder det aH 
man varierar frekvensen enligt ovan för att konstatera om 
uågon av topparna fl)1tar sig. Eventuellt får man minska 
kopplingen mellan spolarna (öka avståndet ) . Vid korrekt 

inställning skall man ha endast en reso'nanstopp, som blir 
skarpar ju närmare svängningsgränsen återkopplingp.n 
drives. 

För den som ej har tillgång till någon signalgenerator, 
behöver emellertid ej trimningsarbetet erbj uda oöverstigliga 
svårigheter. Det gäller endast att fastlägga mellanfrekvensen 
på rätt stäl'le. Detta kan man göra med hjälp aven annan 
mottagare, som inställes på 900 kc/ s (mellanvåg). I denna 

mottagare kan man 'lyssna på övertonen Iran den återkopp· 
iade detektorn. Sålunda varieras Ls, tills man får in öv [ 

tonen på 900 kels. Skulle det vara svårt att få tag på 
någon signal, få mottagarna flyttas nära varandra. När Lu 

är inställd, varieras L,; tills man finner ett läge, där detek· 
torn har svårare att .svänga, och detta är oftast liktydigt med 
rätt inställning av Lo. Man kan nu i flesta fall, trots att 

förkrets och oscillatorkrets ej äro trimmade, söka upp nägon 
station på mellanvåg och göra eventuella efterjusteringar 

samt lyssna efter eventuella dubbeltoppar. Man förfar på 
5amma sätt som ovan, men i stället för att v triera signal
generatorn varierar man mottagarens e"en avstämning. 

När mellanf rekvensen är klar, trimmar man signal. oeh 
oseillatorkretsarna på mellanvåg, varvid trimkondensatorer
Ila justeras ett litet stycke från högsta frekvens (lägsta våg· 
längd) och indill:tanserna ett litet stycke från lägsta frekvens 
(högsta våglängd). Med oscillatorns trimningselement fast· 
lägges läget a\' högsta och lägsta frekven.s och sedan justeras 

signalkretsen till max. känslighet. Man får kan5k~ ,äxelvi5 

ställa in vid högsta och lägsta frekvens några gång r II1nan 
man funnit ett optimalt läge. 

På kortvåg förfar man på enahanda sätt. Det ilr inte ",a 

bekvämt att justera induktanserna ; man får linda av eller 
på spolarna ett eller annat var eller en del a\" ett van. 
ifall resultatet ej blir bra från början. Ett sätt är att låla 
sista halva varvet gå på insidan av spolröret, nU'vid mall 
kan justera induktansen något genom att böja denna slinga 
mer eller mindre i vinkel mot de ö riga valTen . Ett annat 
sätt är att försp. spolarna med speciella järupulverkärnur 
för kortvåg, vilket medger samma bekväma trimni ng som 

på mellanvåg. 

För den som vill tillverka spolar för andra n\glängch. 
umråden, \rill författaren till sist omnämna, att samtliga 
data för dessa kunna be.räknas enligt am7isningar i en arti· 
kelserie i Pop. Radio 1941 eller enligt en förenklad 11l p tod, 
beskriven i OZ 1942. 

Slutord. 

Författaren avsikt med denna artikel har \"ar it aU ge 
några synpunkter på hur en enkel och driftsäker mottaga("{·· 

kan byggas. För den, S0111 eventuellt gör ett försök i =,a111l11a 
riktning, gäller det att inte sla\'iskt följa modellapparaten :: 
uppbyggnad, utan låta den egna fantasien spela fritt. Andra 
rör med motsvarande egenskaper eller någon k(}mbination 

av rörfunktioner av samma slag kunna komma till använd· 
ning. För den , som är mindre erfaren, kan denna mottagaTe 
kanske vara en lämplig första bekantskap med superhetero
dynen. Mottagarens styrka ligger framför allt i den goda 
mellanvågsmottagning, som den presterar. På kortvåg gäl. 
ler framför allt, att man är oberoende ~v den n yckfulla 
inverkan, som antennen alltid har, då det gäller vanliga 
enkrets-detektormottagare. Vid sidan aven större mottagare 

är det ofta av stort värde att ha en mindre sådan, varl'id 
ovanstående konstruktion målhända ej skulle sakna beräl· 

tigande. 

Spoltl1bell. 

Mellanvåg: 
L2= 19's ,uH.L l = 

L 3 = 110 ,IlH. 
L4= 0,8' L~ (g,ilIer varvtalen). 
C/,=49.3 (500) pF. 

Kortvåg (19-49 m): 

L l = 11,5 varv på 18 mm spolrör, 21 mm längd, tradtjoc ·I eJ l. lllllJ 


(se fig. 2). 
L2= 5 varv med klen tråd (lindas mellan L,: E "arv). 
L,,=L l • 

L4 =8--10 varv med klen Had mellan L,: s \'an·. 
Cfl : kort luten (e\'. 4,000 pF) . 

Mellanfrekvens: L,, = LG= 570 ,,,II. 
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Oljedämpad 
graverdosa 

för skivinspelning 

DK (j81.8~I.UXl 

Ull 1(3Y, sid . 23T be5kri~~e - n f) rpuli ff gra \lerdo~3 . 

Da el \l UR heskriming förefalle r a tt \ra ra mycket vederhäf

tig, sk la \"i häl" göra ett kort r ferat. Själva kOllstl'llktionen 

\ j~;~~ i [if!" . ]. Det anmärkningsvärda är, atl som dämpning,,

ll1edel HI iillcles ett oljebad av ricinolja, Will lär ha n 

rrek\'ell_uberoen el e el ii mpni ngskarakteristik. 

Man hö r lägga märke till, alt anka ret ej som i vanliga 

fall ii I' lag rat i gurli m i utan fastsatt med två ~om membran 

\ .?rkan de bromstycken, vilka äJ~n avstiimda till en hög fn::

kl en,. Fjiidring och dämpning äro alltså här -kilda ~il och 

inte" III hos \'anliga graverdosor förlagda till en gPlllen"alll 
konstn l - ti on~detalj. 

KOli trul.-tiollsdetaljer. 

För-t am kaffar lIlall 10'11 kraftig häslskomagnet, ,"om har 

en skä nkelbredd av ungefär 40 mm. Ankaret utföres aven 

hit bandj[irn av dimensionerna 2 X 15 mm. Man skär därav 

ett stycke, un gefär 5 mm brett, och borrar i länO'driktningen 

ett hål, 1,1 111111 i diameter och ca 4 mm djupt, i mitten 

lJa det aVokurna stycket. om skall bli ankare i graverdos:ll1_ 

1 detta hål ~kall senare gra" målen fästas. På den motsatta 

~idan horra r man, l ikaså i längdriktningen, ett hål av unge

filr 1,5 mm diameter för skaftet på dämpningspbttan. Fa

rallel'lt med den undre sidan Lätt vid kanten borrar man 

ett hal för nålhållarskruven och gängor för 1/10'" Ankaret 

Iastlöcles mellan två bron fjädrar av 3,5 mm bredd och 

r Magnet 

..- Oljebad
Dämpnings
instållnin g 

Dåmpskiva Dämpskiva 

Tätning 
Ankare 
Spole 

dP"""-'--"''''-'\,- Bronsfjäder 

ig. l. chemati sk hild av den fä rdiO'a dosan. 
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Den Hirrli p,a p;rave rdosan med tOna puhk Il ,amt ~lalmap,n e lt;n h'll't
tup,na för ull \ isa konstruktionen. 

0.2 111m tjocklek, o ·h de utskjulande i111darna "amrnanpr;:s

sas i ~åS()ln visas i ng. 2. 

olskorna tillverka av ett styckE' f) rkantjärll av ] G JJlm 

höjd och en bredd, soru motsvarar ruagn eten_. Järnbit en 

~a "as itu p recis på mitten . Därefter ulfräses ett par spår (ör 

spolarna. Tj ockleken av de uppstående tungorna ä r 2 )))111 

llch bredden S mm , motsvarande bredden a\' ankaret. Det 

i fig . 3 angivna måttet a motsvarar magnetens Lredd. T j ock

leken av ankaret ä r 2 mm och luftgapet är ungefär O,.) mm 

brett. Däreft er framställes basplattan av 2 mm t j (Jck m~1S

sing. varefte r polskorna fastskruvas, å att det uppstå r ett 

luftgap av 3 mm. Ankaret insättes i luftgapet och den bakre 

hronsfjädern avklippes, så att den nätt och jämnt berör 

grundplattan. N u förfärdigar man en miissingsskiva av .5 mm 

bredd och sågar en skåra för fastsättande av de båda bakre 

bronsfjädrarna (fig. 2 ) . Lällgden av dessa båda hrollsfjäd

rar måste avpassas sa, att det mellan grundplattan och fjiid

rama finns kvar litet plats. Man löder fast bronsfjädern i 

mässingsplattan, fyller skanren väl med lödtenn och skruvar 

på mässingsskivan på grundplattan_ På samma siitt förfar 

1-- -15'-1 
, 
I / I 

/ / 
/ / 

/ /
/ 

/ 

Fig:. 2. Ankare t med de~s fastsäl.tningiifjädrar. Till I'än ster nal;;krul'tn 
oeh till höger dämpskivan . 
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Något om ledningstrådens betydelse 


man med en lännre mässingsskiva, som skruvas på pol. 

skorna. Ankarets egensvängning kall aigga på ungefär 

:1 000-4000 hz. Om det är lagrat för hårt, yttrar det sig 

i dålig känslighet hos den färdiga dosan samt genom fel· 
aktigheter vid de låga fr ekvenserna. NIan måste då avlägsna 
tenn med en fil på del fj ärde lödstället (utmärkt me{l U 

kors i fig. 2) tills e!Yensvänguincyen får det rätta vä rdet. 
Därefter gör man två spolstoml11a r a elluloid och lindar 

spolarna sa, att gra\'erdosan får rä tt impedans och passar 
till den använda transfon natorn (vid 10 Q impedans 0,7 
ml11 emalj . tråd ) . 

Cylindern för dämpningen har en oenomskäming av 10 

mm och en längd av I S mm. Tä tninaen "örs a\' en gU lllmi. 
handsk el. d I. På mitten kan den läl pligen förstärka
med n liten bit något tj ockar e gummi. Man löder därefter 
fast stålstiftet, som skall M11a dämpnin!!Sskivan sätter där. 

efter på gummitätn ingen, och s dan lödes dämpningsskiva11 
fast (S X S 111m 0,2 mm bron ) . Dämpningscylindern f ylle 
med ricinolja . (Ricinolja angriper ej gummi). När man 

vid kortvågsspolar 
Av teknolog Ernst Frornen 

Sammandrag av innehållet: Några mä tn inga r på kort vdg,, · 
spolar med flera olika ledningstyper jämföras, van'jd bl. a. 
framkommer, att aedigcn lråd är väsen tli gt bättre än· wire 
med motsvarande aT a på de~a fr h 'en er. 

Mången amatör har ~äkert funderat över varför man inte 
am'änder wire till kortvågsspolar, när man använder dylik 
i antenner och andra led re - eJt större yta O'er ju bättre 

ledningsförmåga (= mindre re5Hans) eftersom strömmen 
oår på ytan. Men detta är ty\'ärr, när detcyäller spolar, el 
annin cy med modifikation. Orsaken ligaer i det förhållandet, 

att strömtätheten är störst vid ledningsvarvens insida. Så· 
lunda utbildas extra överledninasmotst&nd av både rent re· 

sistiv och di Jektri k karaktär mellan de olika t rådarna i 
den tvinnade wiren. Ur tabellen framgår att dessa mot· 
stånd ej äro försumbara . 

Det var närmast för att få ett begrepp om storleksord· 
ningen hos detta tillskottsmotstånu som undertecknad ut
förde en serie mätningar på olika spolar . Mätningarna till· 
gingo så, att på en keramisk spolstomme lindacles spolar 
av olika trådsorter med samma varvtal (4 varv) och spol. 
längd (3 cm), varefter spolarnas Q.värde uppmättes vid 

har inställt graverdosan (se uedan) täckes cylindern med 
ett papplock ooh vax eller med ett skruvloek. 

För att kunna inställa dämpningen gör man ett l ·for· 
migt 3 mm brett bronsstyeke som mer eller mindr kan 
skjutas över dämpningsfjädern. 

Dosan fordrar för alt fungera en utgångseffekt av unge· 
fär 2 5 W. Någon avskärning av basen behöver ej företaga~ 

. förstärkaren. ty de lägre frekvenserna dämpa;; automa
ti 5.kt i uo~an. Rolf Peltt>r 011. 

!-- 16' - - / 
/ _ _ / . I 

Fi g:. 3. En Jlolsko till magnettn. 

I~ G21.3fHi.fiG::!. :..! ] ~ 

tyenne olika frekvenser (iI = 35 Mc/ s och h=15 :r...lc/ s). 
På samma gång gjordes ännu några jämförande mätnu JO'ar, 
som framgår av tabellen. De olika spolarnas växelströms· 
resistanser äro om\~änt proporti onella mot Q.värdena. De 
angivna värdena utgöra medelvärdena från ett flertal olika 

mätningar med olika spolar. 

QTrådrnateriai Di l1Il.och li = 35 I 1, =1- 'fe/sJIun
i olatlon Ci =.50 C2 = 2.501lF 

Koppar, flirt ent . ... . . . ... . . 

» blank, duh b. silke . . 
» fÖTt"ent . ... . .. . .. .. 
» förtent ... . . . .. . . .. 
» wire .. . ... , ...... . 

• Yttre diam. = 2 mm, blank 7 X 7 X 0,20. Alltså ~amma genOImkär· 
ningsal'ca S()m en träd med 1,4 mm diam. 

Slutsats: All användning av wire är förkastlig vid dessa 

frekvenser . Grövre massiv tråd ger bättre r sultat, men vid 
dimensioner över l mm diameter blir vinsten rätt obetydlig. 
T. o. m. förtent koppartråd tycktes vara att föredraga fram· 
för blank silkesomspunnen koppartråd. 
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99 0,5 232 
336 125 1,0 

130 I1,0 344 
137 

I
3641,5 

• 106260 
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Lilleralur 

Th. Christiansen: Radio-Fejliindi/lg og Repara/ion. t"wen al' 

To-R RaJio A/~ , Köpenhamn 1944, 237 . idor, rikt illu5 trerad, inb. 
kr. 10 : 55. 

När en välkiind dansk radiofirrna u tger en lärobok i radiosen i5, 
sit ligge r natur l.ig tvis dUri en viss gm'an t.i för att hoken är veder
häftig. Fiirfatta ren synes också ha stor crfarenl let pil området. Bäde 
fiirlag och författ are framh tl ila i sina förord. att av,ikten ingalunda 
\'a rit tlt l skriva en t eoreti ~k Eirobok. Därmed ,}'ne - man vilja a v
I' ända krit ik mut eventuella svagheter hos hoken pa denna p unkt. 

Vi ha cnda5t läst ens ta ka partier famt gjor t s tick prov heir och 
va r frir a tt f:l en upp fattn in g om hokens värde. lzltry ket är a lt dt'! 
är en bra och v'ärdefllll bok, 'kliv-en a v e n l>er ' on , om är väl Jör
tIogen med sitt eimne. 

Boke n har tre huvudavdel nin gar: L anliga fd ( i all striim <
IEottagare ) , 2. PlI s.h-p ull , motkopplin,g, rei lex m. m., .3. Servis. 
avd . 2 1J;>handlas mera _peeidla saker, bl. a. ,)m gicka ,igal», bat t.eri -, 
li k~tJ'öms- och "ej, elströmslllntlaga re , nålmikrofuner och grammofon
motorer, ant Qllller och störn ingar. Avd. 3 innehåller en h eskri \llilli~ 
ij vcr rad iove rkstaden och dess ut rus tninz och behandlar des"utolll 
r ;j rpro m ing m . m. samt ger prakt i"ka d.d liir servi sarhe tet. 

Genom g!lngEfI av' olika fel kel' -i an ~l l! t nj ng till komplett a scheman 
iiv'er mottagare m ed alla värden på Je i ngående detal j erna angirna. 
De~a !,eheman äro även i ' ig -jäl va viirdefnlla fiir rep aratö ren, t. ex. 
i de fall d1i ha.n ej har Il' got kopplingsoclrema tiIl giingl i!!t över den 
ap'parat han lir sysselsatt med. 

I bijrjan förklaras i korthet funktionen hos olika steg i m ottar-:aren, 
varvid början göre. m ed "! utst eg et. Den omvända ordnin gs följden 
skulle ha ~it slöne klarhet ,t f ramställningen . I samband med 
"lutsteget om talar författa ren funktionen hos olika galler j bl. a . 
högfrekwnsriir, "ar Hir det lr' la bli r en smu1a riirigt . E lektrolll'ör et 
k uude med iördel ha kla ra ts av i e tt t idigare avsnitt . P il. lal om en 
!lögfrekvcn-spen tod begagnad 80m Eigfrckvens[(i rstiirkare säges p li sid_ 
16, att skärmgall erkondensatoTllS uppgift är »at l kor tsInta cventllella 
lågae -vent a \' äxelspännillgar s m e1jest ku nna up p-tå pa detta ga t. 
ler». (Kurs. a anm.) Ordet i nslabiti te t begagnas p il. ett sätt som 
gör framställnin gen okla r ( j d. 78) . M ed e n »mycket ini'tabil mot · 
tagare» >l >er författ a.ren en sådan SCJm sjähsviinger, och li " ger man 
under s\'ängnil1"sgränsen, säges a pparatcn, ha »mindrc utp rä"lad 
instabilite t». Bät tre är väl då : stab il = unJer v"ngningsgrä nsen och 
instabil = ii"er samma griins. (Sedan talar man -u ibland ä ven om 
ett labilt tills tån d.) »Vild5vän gningan> a vser s 'ängn ill gar öI'er hli,
barhetsgränsen, o h »motorhoati ng» är hörba ra s ,'ä:ngnillgar. En nClgot 
llnderli~ nomenklatu r! P ara, i tsviirlgllingar i »nt <T'1ngskrets m> (här 
avses f -rmodligen slutrij ret) »kunna vaTa av' mycket hög frekven " 
- - - mm äro naturlig tvis lågfrek ve nta». I ställ et äro ju dylika 
•vängningar i mycket h" g grad högfrek-ven ta (ult rahögfrek w m sv1ing. 
ningar ) . l l , g fr ekvensr öret (som '" r före sIll tröret) sä"es dd van: 
mest sannoli kt at t in stabili tet uppslilr på grund nI' den stora f Öl
q ärkningen i dptta rör. An t ingen ä r f1i rfattar rn ej insa tt ideosa 
fö rlopp, eller n kEå har ha n ej kunnat få fram vad han aV' er att 
"äga. Ä andra. , idan har han förkl ar at motkopplingens yerkan' i 
för stärkaren mycket bra (sid . 124 ) . Att bruset hos grammofonski
vorna ii I' b egränsa t till omrad et 3000 - 000 p/s ,i r .in ej r ikligt. 
I fig . 3 skriv·eg lllikrohenry I, / H y i stöJ l t f,ir ftH. För övrigt synas 
rikt,iga beteckningar ha använ Lo.. 

Sådana e j fullt k orrekta Ilp pgiftt- r , p :1 vil ka giv,; ts prov här m-an , 
minska n at urlig tvis i någon m II bokens vederhäftighet, men den 
ha r otvi dak~ igt ett mycket ~tort värde som Hirobok i radioservis_ 
Den innchilIlel' mån?;" go,1a tips oeh ger n, ~ynpunkter på olika 
probl em, l] ~h i helraktml(!e a~ dl.rr tidigare praktiskl taget obefintliga 
litteraturen pil Om t del, när det gäller dc nordi ska sp,aken, kommPr 
den säkert a Lt nr o ~las med tacksamhet av d en ka tegori av Tad io
tekn iker, för vilken den är avsedd. 

w. S. 

Radioinduslriens nyhete r 
,Vya s/;enska rörtyper. 

Aktiebolag t Svenska Elektronrör, Stock holm 20, har uL än t en 
lista över tcl efonförstärkarrör och speoi"l r(i r av egen tillverkning, 
märke SER. - tan upptar 18 t 'per, däribland en elekt-rometertriod 
samt ett gasf -lit halvvågslikriktarri:ir. 

På S:t Eriksmäs~an demons trerades av ci\ilin gt njör Gunnar Svala 
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en ekoradioanläggning, byggd på SER-fabriken för delllOIl't rJl i"ns
undamål. I denna ingick en hel del nya rörtyper, samtliga tillv " rk.J.de 
av SER, bl. a. det kl ystrc)J1rör , som alstrade de ultrahiigfrekventa 
sviingningarna (v' glängd 10 cm). Övd ga rör voro i stor llt~tr'i ck nin.!': 
a v helglastyp. Tillverkning av rad iorör av vanlig typ ( i de ttA fan 
6V6G) visades i en anna n av firmans montrer pil mäS"IIl. 

Amerikanska kortvågsapparaler. 

Johan Lagercrantz, !'iirtavågcn 57, Stockholm Ö. har lIbim en 
ame.rikan.k origi nalkalalog ijyt r Hallierafters' kortv1!gsmottagare ~rh 
kort\'ugi'8'in dare. Bland_ an nat åt erfinnes dä r en kombinerad AM, "d, 
F :VT-motlagare fÖl fre henser mellan 130-210 ?vfpjs .samt fleta. t yper 
av ~ändare ~ 

E n vensk upIJ1aga av de nna -a Lalng kommer all nt ges 1I1"m k·,ri . 

i11ikr%n er av sveTlsk tillverkn ing. 

Pe(/rl Mikro jonlaboratoriwn, Flys/a, nar u t~änt en n y ka ldl"J ~; -. e'
k ri,tall - och elekt rodynamiska mikrofo ner nI" e g~t fab ri b l. Xv,.n l-n 
hand llli krofon tilIverka5. FrekvenskuITor fi nnas upptal,'11d i b lahgen 
för sanltJ iga typer. U;,a sy tem flir kristnll- och elekt-rod yn:tmi3ku 
mikrofoner kunna erh1ilI as. 

Förstärkare, må/instrument , radiodclaljcr. 

Radiokompanict, OdtJngata:/Z. .'}6_ Stockholm, har utg iv it. en n~- b l .. 
l og fö r 19405- 1946, uppt agande fijrstärkare. Illikro[on,'r, h;;::; la ].r!"_ 
mä t.ins trument amt. alla :>lags r adiodetaljL'r. Bland anna t miirb s 
trildlindade potentiometrar av egen tillverkning med v"nl~1I fran 
ID till .35 000 ohm och belastbal'a upp till 6 il 8 • 

På S :t E riksm,issan demonstreTade" bl. a. nläer samt !le ar!
m otst' nd och kondensat.orer av egen tillverk ning. Den väl kända riir
provaren typ 712 demonstr rades a v herr K ahn pa ett ö,'erty gande 
sätt, Den är syn nerligen lätt att handha och säges ge tL ful l t 
ut slagsgivande r esultat vid provning av alla rörtyper, även likr iklani;r. 

Aktiebolaget Plronoteknik, Viirtavägcn 33, Stockholm , som ii v rt!l ,~it 
P am-Samson AB, repre-enterar Bru h De elopment Co. och A~! ati[: 
M icrophone Lahoratory Ine. i Amerika. Laboratoriechef och t kn i,k 
l edare ä.r ingen jör C. Myckelberg J r, som har lån" er fa:renh~t inom 
radioområdet. F irmans program omfattar Ijud förstärkningöanEip:z
n ingar, grammofoninspelningsagf,'fega rad io· och elmtitin.>tILul1 cnt 
m . m. Från Arne_rika har inkommit bl. a. krjstal l-pick·ups meu safi r
nål , kristallgraverdosor sam t kr istallmikrofonkapsla r a,v ovannrimnda 
fab rika t, Dessu tom föras kompletta m ikrofone..r, och spe ialförsrärk:m' 
u tfö ras enli o-t kundcll.3 önskemål. Beträ ffande tekniska d ~t lllj" r till 
ovannämnda produk ter skola vi lit erkomma. 

Grammofonspallen 
Ny gramnw jontid skrife. 

Sedan någon ti,1 tillbaka utger R adio- och grammofoncent r.l.l ~ n 
S terl ing i Stockhol m S veriges enda grammofon tid - Tift Di.co. D n 
har h it till s u tkommit med tre nummer, vardera betingande clt Jös
nnmmerpris a 50 öre, och skaI! enlig t sin anmälan tu den skiv
J.cipando allmänh eten till tj unst med väglednin g, uppl ysn ing och 
k riti k av musik på fITammofon. Red ak tör för den nya tidskriften Jr 
den i musi k- och gT~uno fonkretsal' inte okände Bengt P leij el , , om 
f. ö. har tidigare fli rsök i bransch/l(l bako m sig. T ill sin nppläggning 
är Db; O kopiera r! på u lhndska förel,ilder ; m an kommt!l' s-- r-k ilt 
a tl tänka v ii deJl mycket förnämliga engelska T he Gramoplrone. H et: 
man emeller tid blanc! mycket anna t saknar vic! en jämfiirel-e mellan 
de bäda tj dskri ftern a är T he GTllIIIophones viibkött a tekuia a ll\llel
ni ng. Säkerligen föreligger det liven h,iT i land et ett hehov av up p
l ysni ng i elementä ra grarnmofontek n iska frågor. AMlulning.s]lm blcmet 
av olika pick -ups till skilda typer a v radioap parat er, korre.ktion -filt er 
för haslyftn ing o h nålraspred nceri ng; k lllllla nämnas ~ Olll ex..:mpel 
på dylika fJ:å n-or. 

Större d elen av tidskriftens innehm u'pptas av' anmä lningar av 
nya och gamla grammofoninspelningar av lh ä1 klass isk , om !,opuliir· 
och swingmu~ i k . De anlllii lda. inspelningarna behandla ur mu~ik
h istorisk, form ell, utf" randemä,sig och upptagning-; teknisk synpunkt. 
De tekniska omdiimena, som dessbättre förekomma rät t spanarn!' fil 
ibland sådana formT d eri nga r at t man har svl1. rt att för sta, vari an
mälaren egentl igen vill ha sagL I det förs ta numret tala, det exem
pelvis på sidan 7 om att l> inspelningen har orkestral rnmh, och i 
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V i leverE?I'a frå n l age r fill l ä g sfa pris: 

Korlvå~s"ondensalorer 
Ele"'roly'kondensa 'orer 
Motstånd 
Polenliomelrar 
Trans jormatorer 
Mikrojoner 
Bö~Ialare 
Si~na's!eneralorer 
Rörprovare m. m. 

K;l1 log fö r 194 5- 46 utko mm en , s:imles mo t .JO ö r~ i frimär ken . 

RADIOKOMPANIET 
O dengata n 56 STOCKHOLM Tel. 313114, 3220 60 

Skaffa den nya 

FORVARINGSPIRMEN 

CX'h sät t In l den t id ul ng,numrcn i dc n ord nIng de utkolli 
ma. D" ri s l<'Cra r Ni in te att tappa bort n:1got nuntmer. 
1',lrme n kosta r kr. 3 ;  (l nkl. porto och emballage) och 
r~l" Ir ra, f ran 
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det anura numret farmhå lles det på siuan 3'1, alt »där finn s cn 
helgjutenhet i hela klangl"olymen». Ibland Hir man anledning atl. 
betvivla an mäla rens omdöme:;gi llh et i .aväl musika liska som tekniska 
frågor. Igna tiu s-J ärnefeh s inspelnin g pa Siemens S pezial av Sibeliu ~' 
viol inkonsert , som anmälaren berömmer ur a ll a :;ynpunkter, hör enli ~t 
min meni ng kna ppast till de in <p Jn ingar , som ett bolag meu <j 'iJv. 
kritik uch sjä lvaktnin g släpper ut i ma rknaden. ÖverhU\'uu tagd :i r 
det anmä rknings\·ä n , att nästan all a ue anmä lda inspelningarna ~ r · 
hållit myc ket superlat iva omuömen. lVIåhänua är detta förh li Ilande 
en !!anska naturlig följd a \' de t fak tu m. all ert skidörsä ljanue för t ta ·' 
stä r 80m ut gim re s\· den (J~'a ti (hkriften. 

Nya Deccaskivor. 

F red.l"veranSerna ay gramm fo oski\ or ha n u kum mi t igang. Fö r~ t 
kom utan all konk urrens Deccabola rreL , SOll! r da n i mitten av j ul i 
kunde tillhandaha lla ett urval a pop ulär ch kl assisk IDlI ., ik till 
förkrig. p ri::er och utan den besvä rl iga skivmaterial kompt!llSdtiontn. 
Det \'ärdcfulJ aste i koll ekt ionen 1Itgör s av 

T j aj koEkijö femte "ymfon i e·moll opus 64 , in!'pelad av Nati"na l 
Symph ony Orchestra un der lcdnj ng av Sidney Beer (5 , t, 

30 cm De.cc3.skivor nr AK 01032--01036 aut. il kr. (j : 50). 
) fcc! denna inspelning kommer det HU a lt finn as å tmiustoCl c ., ·x 

olika ve rsioner all välja pa för dm , .om vill införliva denna T ja i. 
kovski j ,;ymfoni med si n skivsamling. Beecham mcd Londons Filha r
moniker och R odzinöki m eu Cleve.la nu orkeste rn h a presen te ra t sina 
versioner på Columbia, tokowski och Ormandy ha gjort \ ar -in 
upp tagning mer! Philadelphiaorkestem på H Irs bondens R öst re,;p . 
Victor, och :'l engdberg ha r l ämna t sill b idrag på T eldunken med 
Berli ns J.·ilhalmoniker. 

Ur teknisk synpunk t gör den HU föreliggande De'cainspeln in gen 
ell gau.:;ka blanda t intryck . Till dess (örtjän · ter hör den goda \ iohn 
kla ngen, den djupa och fylliga basen, den lagom langa efterklangs· 
tiuc n i npptagnin~lo kal en , den skickl igt utförda dynam i kre gler i n ~cn 
sa mt uet näs ta n freds.IIläi s ig t högklassiga skivmaterialet. Den a ll,·a r
Ji ga i'-te n ackdelen r pre..<enteras av den icke helt l l'ckacle placeri n g~ n 
av mikrofonerna. De"a ha genomgående placera ts för nära inpa 
ork fiö tem, vari g<,nom orkesterbalansfn för~kjntit s till n acku el fiir 
träb lIb a re och bleck. Dessutom klinga skilda in. trument grupper i 
a kusti skt olika plan på ett ganska irritera nde sä tt. H ornen ha fatt 
en sän.kilt m i "~ gynnad placering i förh åll ande tila mikrof erna . 
Delar a\' den anura ,atsens berömda hornso lo tiickas så lunda nä , tan 
helt av stråkar och träblåsare, som h är ha bistämmor. Förekomsl en 
av speciell trä blft5a rmikrofon gör si" stundtals påminu p . ett pa · 
trängande öätt. Klangen har vidare e.n viss be nägenhet a tt bli r öri g 
och koot urlös i t nttipartierna. Den bristfälli ga mikrofonplacering n 
ä r särski lt påfa ll ande i slntet av fina len, d ä r trumpeterna i de nna , 
höjUpun kt skola bä ra fram symfoniens hu vudtema med triumfera nde 
kra ft . F örekomsten av trumpeter får man här mera ana s ig till , 
eft er som d e p rlet hela tage.t täckas av ert myckenhet av mella!l ' 
och understämmor. K. 5-1,. 

Sammanlräden 
Stockh olm s Radiolclllbb . 

T orsdagen den 30 a ugusti _amlade klubben första gången ((ir 
säsongen , \-an~d b esök anordna ts pa Racliolllställnin grn ~vid S : t Erik!-· 
mässan i Ostennans M annorhalla r. 

Ett 70· tal m ecUemmar hade infunnj t sig och togo intresserat d el 
~v d et stora ut ställda ma teri B'let. Särskilt AB Svenska E lektronri;r , 
ekoradio för 10 om glängd samlaue s tora skaror besökare . 

Styrel ~en sammanträdd e den 13 sept. Nä rmaste sammanträden fiir 
klubbr-n hli den 25 sept. och 9 oktober på l\1euborgarhuöet. 

Sekreteraren . 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::: :::::::::::::::::::::tt t:: :::!!::::::::::: :::t: t::::: :::;:::::::::::::::::;:::::::::::~: : : :::: : : :: : : :::::: : : : : 

'l' ILL SALU : Ph iii l) 25 ",nUs rör~t;irJ<:lrcJ""l('J med högtalare oeh 
Wright d e Cos te r h ligtnl ll r t> .med l jll (\rildur~ . J . Bäd,ström, AI·llt.
m u re n 12 , StockJlOlm . T el. 30 66 08. 

Kntotlo""Ulogr:lf, b yggd mell rör, D G 7- 2 ti ll salu , P ris 200 ; - kr. 
B·. Ryhnge, Oskars\'ägen 1, Rromste n. 
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NR 6 1945 

ORGAN FOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Redaktör: HANS ELlÄ:.SON, SM5WL 
Järnmalmsvägen 2 TRAN EBERG Telefon 259418 

Från Redaktionen 
Sedan nännast föregående epistel under denna rubrik 

skrevs har även kriget i Fjärran östern hunnit avslutas. Vi 
gå tydligen sakta men säkert mot den efterlängtade tidpunkt 
då myndigheterna kunna släppa oss lösa i etern. llehand1 
rykten börja redan spridas genom pressen och på annat 
sätt men de skola här ej tterligare diskuteras. Det enda 
vi med visshet kunna säga är att det ej kan dröj:! så värsL 
länge till innan SM·staLionerna åter bli hörbara. 

I nästa nummer hoppas Red. kunna börja publicerandet 
aven artikelserie med beskrivning över en enkel mottagare 
av superheterod nntyp, så upplagd att den lätt kan kom
pletteras. Den är därigenom synnerligen lämplig för ny
börjare, men även mera erfarna amatörer torde ha en viss 

behållning av densamma. 
Till ledning för eventuella bidragsgivare kan till slut 

meddelas att text till artiklar bör vara redaktionen tillhanda 
senast den 23 i månaden. Text till novembel11umret skall 
således inlämnas före den 23 september. Renritning av 
schemor o. dyl. ombesörjes av Populär Radio. Skisserna 
till dessa klioheer böra dock vara Red. tillhanda senast den 

13 i månaden. 
Väl mött på årsmötet! WL 

Selektiv LF-förstärkare 
K 621.3!H.645.3.021J.4 

I en mottagare är det vid telegrafimatlagning ibland lämp
ligt att ha ett lågfrekvensfilter , som framhäver den önskade 
signalen, samtidigt som det undertrycker eventuella stör
ningar. Ett sådant filter kan utföras på flera olika sätt, men 
här nedan skalt beskrivas ett, i vilket endast motstånd och 
kondensatorer ingå och som därför är mycket lätt att sam

mansätta. 
Fig. l visar etl kopplingsschema ö er en lågfrekvensför-
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Fig. 1. Kopplingsschema för den selekt iva förstärkaren. 

R, =200kQ R. = 200Q I= O,m/IF C3 = O.""uF 
R. = 200kQ Ru = lMQ C2 = O,ol/. F Vl = E I-l21 
Ra = 20 kQ Rs=lMQ 

stärkare med ett sådant selektivt filter. Som synes, bestar 
förstärkaren av heptoddelen i en triod-heptod av typen 
ECH 21. Filtret är inkopplat mellan anoden och blandar

gallret (G3). 
Filtrets egenskaper äro sådana att det verkar som en 

spärrkrets för en viss frekvens lo -om bestämmes av de 
ingående elementens dimensioner. Den över motståndet R t 

alstrade tonfrekvensspänningen tillföres filtret mellan punk
terna Y och Z. På grund av filtrets spärrverkan kommer 
frekvensen to ej att tillföras blandargallret (ingen växe1
spänning mellan punkterna X och Z) . Frekvenser pä båda 
sidor om to återmatas däremot med sådan fas aU negativ 
återkoppHng erhålles mellan anoden och blalldargallret. Re
sultatet av det hela blir en förstärkare som ger maximal 
förstärkning vid frekvensen lo och kraftig dämpning av 
övriga frekvenser. Önskas ingen filterverkan lutes ström

brytaren S. 
Filtret dimensioneras enligt nedanstående formel. 

159000 /
lo Re p s 
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där R angives i MO och C i ,u,uF. För lo = 1 000 p/ s tager 

man lämpligen R=l MO, van>id C=l60 p,aF. 
Fig. 2 visar förstärkningen som funktion av den inmatade 

frekvensen. Värdena ha upptagits med den i fig. l angivna 
dimensioneringen av förstärkaren med filter och vid 200 V 
anodspänning. Maximala förstärkningen (O decibel) är 63 

ggr. Dämpningen uppgår till ca 10 decibel vid halva och 
dubbla lo, vilket betyder att vi vid dessa frekvenser erhålla 
ungefär 32 % av den maximala förstärkningen. 

Handhavandet är mycket enkelt: Beatoscillatorn justeras 
till den tonhöjd (Jo), som ger den största förstärkningen. 

S.-E. Gemming, SM50Y 

o 

dd 

-lO 

-ZO~/O~O------------------/~O~OO~--------------~~~OOO 
P/s 

Fig. 2. Förstärkaren frekvenskllrva. 

Inför starten 
I en tidning har uppgiften skymLat, att amatörerna i 

Amerika väntas komma igång i full utsträckning inom den 
allra närmaste tiden. Med anledning av detta glädjande 
meddelande och med förhoppning att också vi SM-hams 
snart skola få lov att använda våra nycklar o~h mikrofoner, 
är det kanske på sin plats att dra fram några goda före
satser, som vi inför starten skola beväpna oss med. 

För att börja med det som för närvarande är viktigast, 
så skola vi SM-amatörer \>isa, att vi äro värda det förtro
ende, som myndigheterna hysa för oss. Det kunna vi bäst 
göra genom alt vara lojala och inte under några omstän
digheter frestas aU sätta igång med någon sändning innan 
vi fått officiellt tillstånd. Vårt framtida vara eller icke vara 

kommer helt att bero på hur den enskilde amatören sköter 
sig. Före kriget fanns det tyvärr några enstaka tjuvsändare 
här i Sverige, och en del hams tycktes inte inse, att allt vad 
tjuvsändare heter är något som under alla förhållanden skall 
motarbetas. Det är vars och ens plikt att se tm att eventuella 
tjuvsändare eftertryckligt stoppas. Det ligger inte i vårt 
intresse att i vår krets upptaga personer, som inte kunna 
leva efter lagar och förordningar. 

När seda,n den efterlängtade signalen kommer, skola vi 
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naturligtvis fortfarande rätta oss efter skrivna lagar, men 

det finns dessutom en hel del, som man hör tänka på. Ett 
gammalt ordspråk säger att enighet ger styrka, och det 
uäller i höu grad för oss. Vi måste ha ett starkt central· o o 

organ, som kan tillvarataga våra intressen, och det kunna 
vi få i SSA, men då måste också alla dra sitt strå till stac
ken. SSA skall inte endast vara en styrelse i Stockholm, 

som man betalar sin avgift t1ll och som då och då anordnar 
tävlingar och förmedlar QSL. Det skall i stället vara en 
sammanslutning a\' amatörer, som var och en i sin stad 
bidrar till att främj a sammanhållningen och samarbetet. 
Eftersom vår tidning QTC är den förmedlande länken för 
många medlemmar, hliren av våra vihigaste uppgifter att 
självmant och ofta stödja vår redaktör -WL i hans arbete. 
Det skall inte behöva vara så, aLt re{l. på grund av brist 

på material skall skriva halva tidningen själv. Det skall 
vara medlemmarna själva, som skola stå för författarskapet. 
Alltså, hjälp till att göra QTC till en verkligt bra tidning. 

En annan sak som vi också skola gå in för när vi konun3 
igång är att få bort det drag av opersonlighet, som ti digare 
präglade många av våra QSO. För nybörjaren är det kanske 
inte så lätt att släppa loss sig själv, när han använder nyckel 
och mikrofon. Men om man bara några gånger gör allvar
liga försök att komma ifrån de s. k. standard-qsona, kOJ1lmeI 
man snart underfund med att då får lllan ut mycket mera 
av v r trevliga hobby. Det blir någonting helt annat än den 
stereotypa jakt efter rapporter och QSL, som vi nog litet 

var alltför ivrigt idkat. Det finns mycket man kan prata 
om tekniska problem, våra personliga förhållanden, o h 
eftersom vi amatörer i regel äro ganska mångsidiga av oss, 
andra hobbies och intressen. En sak skola vi dock fort
farande undvika att diskutera: krig och politik! 

Axel Nordgren, SM7UC 

Kontakt med LA 
Av SM50K 

De få upplysningar om {le norska amatörernas öde, vilka 
under avspärrningens många tunga år letat sig fram till 
oss, ha i stor utsträckning e.ndast haft ryktets karaktär. Det 
var därför undertecknad med särdeles stort intresse emotså" 
ett möte med ,några representanter för var broderorganisa
tion, NRRL. 

Med en särdeles slor portion tur lyckades jag taga mig 
över Kölen i början på juli, närmare bestämt på U A:s 
nationaldag den 4. Att komma till Oslo just denna dag var 
i och för sig något alldeles speciellt. Yankees hade »vänt 
upp och ned» på staden och dominerade fullständigt gatu
bilden. Stjämbaineret vajade på de flesta flaggstänger och 
återfanns på alla rockuppslag. Stor trupprevy, hårresande 
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.flyguppvisning, dans och fyrverkeri utgjorde dagsprogram

met, och _taden var e t hav av festl igt upprymda männi

"kor. - Men jag går \ 'sst händelserna i förväg. 

Re~an startades icke, 0/11 man skulle kunna tro, från 

Kungl. Huvudstaden, diir undertecknad vanl igen dvälj es, 

utan från CharloltenberO', där övriO' del av semestern till

bringades. 

Då det berättats mig 0111 den förtvivlade livsmedelssi tua

lionen i Norge, hade jag fÖL ett m i" med så riklig t till

tagen matsäck att något ku nde bli över för utdelning bland 

amatörerna. Bland de så över'blivna varorna återfanns några 

paket tobak, cigarretter, chokladbitar, "mör, socker etc., vi l

ket oivetvis rönte en livlig uppskattning. - I detta samm,1l1

hang skall j ag passa på LiIlfället att föreslå en liten aktion: 

»Vi, . :\f·hams, ~(\m linder [reIIstid iiru sll goda vän· 
ner i etern med vära norska bröder. skull e inte \'ar och 
en al' o. kunna hjälpa en nnrs k an~atör med exempelvi 
ett puket varor'? Tag; r eda på Fn L ·hams adre-,. - Denna 
'rhailes siikra~t frå n NRRL dvs. Norsk Radio Relre Liga , 

Dox 898, 0,,10. (Obs! n ytt pos tlJOxnummer.) Troligt. ä r 
att int e ens N RRL känner till alla nya adresser. d å dr, 
hams, som finna s kvar, linder kriget flyttat åt.,killi gu 
gångn och nu äro "våra a lt ko mma i kontakt med. Det kan 
nämnao, att NRRL t. o. m. s"knar en medlelll 51lla trikcl 
frå n riden. fiir e kriget. Alla medlemsmatriklar hränd e-s 
nämligen, då t y~ karna invaderade Norge. - Sänd edan 
nagot lit et paket m ed exempelvis hiHIbara matvaror oåsom 
socker ( helst bit socker, vilket är en ren sen,ation i Norg~ ), 
kakao, tobak etc., . am t gärna något i kläd· eller skoväg, 
då norrmännen icke fått nägot h ärav under hela kriget. 
Lita på all gava ll kommer att uppskattas! Sätt gena;;l 
i gang, ty dd är nu. och illom den närmaste fr am tiden 
som hjälpen behövs. 

Väl anländ till den norska huvudstaden skulle Jag leta 

upp någon amatör. A o a ll angivna orsaker var detta emel

lertid lätta re tänkt än gj ort. Ingen kunde å terfinnas p 

II gon gammal adress, oeh telefon- och adresskalenderns 

sista upplaga var från 1942. Enklast var att välja ett mindre 

van!iO't Hamn och söka . påra upp innehava ren . Härvid låg 

Jet nära till hands att söka upp SSA:s ende norske heders

ledamo t LA1Y, men hur det var kom jag i stället i kont:tkt 

med LAIX. T ur var kanske att jag i.nte sökte förbindelse 

Fi·, l Frun mee ting hos L \l V den 7. juli 19' \" . Frun hiiger: 
",. LAl V:s -YL, LA7,R, L1\60. LA4L, LA3Q, och S"180K. 
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med -l ,då denne för närvarande har adress : Grini eller 

lieb)', som det numera heter. -IX var en verklig old timer, 

aktiv redan i slutet ay 1920-talet, och a honom fick jag 

hälsningar till flera svenska hams, som voro i farten vid 

denna tid , bl. a . -T. och -TO. Ett improviserat meeting 

ordnades hemma hos -IV oeh ti·lI detta infann sig presi

denten i l RRL LA3Q, skattmästaren LA4L, QSL-mana

gem LA60 samt LA7R. Hur underligt det än lå ter bjöd 

-lV:s YL p kaffe och stora fat med smörgåsar, och till 

varje kuvert hörde en svensk flagga - allt till min ära. 

Men det var ju om LA-hams under kriget, vi skulle tala. 

- Vid krigsutbrottet i Eeptember 1939 fingo de norska 

amatörerna, till skillnad mot de svenska, behålla sina sta

tioner och endast skriva under en edsförbindelse att ej 

bruka dessa. Så kom den t 'ska invasionen som en blixt 

från klar himmel. Bland det första inkräkta.rna företogo 

sio var att hämta amatörernas stationer. För att belysa 

huru angelägna ty~karna voro att omedelbart. få kontroll 

över all amatörutrustnillg kan n~imnas, att i Oslo hämtades 

de flesta stationerna den 10 april , d\· '. dagen efter tyskarnas 

ankomst. Det hade givetvi s icke gåtlt att omedelbart spåra 

upp alla amatörer om inte medverkan funnits från quis

lillghåll. En känd gosse, LAIG, had gästat de f.lesta hams 

och under uppgift att hall endast ville hjälpa dem, tal?it 

reda på "å mycket om möjligt 0111 vederbörandes inställ

ning till NS ooh tyskarna, apparaturens beskaffenhet etc. 

Då sedan stationerna hämtades återkom -lG tillsammans 

lUed tyskarna och då fortfaranJe endast för att »hjälpa» 

amatörerna. Genom denna aktion steg -lG omedelbart i 

graderna från sekreterare till chef för bankinspektionen 

en högst anmärkningsvärd karriär. 

Det \'ar inte många radiodetaljer amatörerna lyckades 

gömma, och L'skarna toge. givet\ris allt de kommo t, sän

dare. mottagare, nyckel, lösa radiodelar, QSL, loggbok, ja 

Fi g. 2. NRRL:s Head Quarter station s"d'an tyskarna »juste rat) dem'3. 
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LA7A LA6R 

Arne Eikrem Andreas Berlnes 

SändareamaWr. H emmafrontsledare, Radio Sändareamatör, Student, Fi1 o ~ofie stud eran
tel granst , Fänrik Yid ingenjörstrupperna. de vid uni\'ersitctet i Oslo. Stupad 11)41. Ar· 
Stupall i N or llmarl<en unller strill m ed res terall 1()-I0 i Sund0fjord, död sdömd ifäng· 
tyskar lien 18 mars 194(;. elset och skjuten pl Akershu s fäst ning 19-11. 

HODDÖI' löl' LA7A och LA6B 
LA 7 A, radiotelegrafist Arne Eikrem, var med bland dem 

som in i det sista kämpade mot tyskarna, då norrmännen 
efter den 9 april 1940 under strid sakta drogo sig tillbaka. 
-7A var med ända upp till Narvik, men tog sig sedan så 
småningom till Oslo och började där samarbete med -41. 
Englandskontakten ombesörj des från Nordmarken nästan 
hela tiden av ·7A. Telegrammen erhöllos genom ·41. I 
börj an av 1945 hade ·7A etablerat sig med stationen i en 
hydda uppe vid Movattnet i Nordmarken och hade legat 
där i några månader. Hans medhjälpare var en herre vid 
namn Nerdrum samt en kvinnlig ordonnans. Den 18 mar:; 
pejlade tyskarna in stationen, omringade denna och under 
en kort eldstrid nedskötos såväl Eikrem som Nerdrum. Den 

kvinnliga ordonnansen togs till Viktoriaterrassens tortyrkam
mare, men lämnade trots fruktansvärd tortyr inga medde· 
landen. Eikrem krypterade själv telegrammen och tyskarna 
funno såväl koder som frekvensförteckningar och stations· 
signaler. Englandskontakten övertogs sedermera av -7R. 

LA6R, fil. studerande Andreas Bertnes, var student vid 
universitetet i Oslo, men vid tyskarnas bekanta aktion mot 
studenterna reste ·6R hem till Sandefjord. Under en bröl· 
lopshögtidlighet 1940, där bland andra -6R jämte ·lF och 
-3C voro närvarande, kom Gestapo och arresterade alla 
manspersoner. -6R kastades i fängelse och blev 1941 döds
dömd och arkebuserad. 

Åke Alseus, SM50K 

t. o. m. anteckningsböcker med kopplingsschemor. Denna 
första husundersökning var någorlunda human, men senare 
gjordes flera razzior hos amatörerna, och vid dessa under
sökningar, som nästan alltid ägde rum mellan 3 och 5 på 
natten, kunde en bostad fullständigt förstöras. Tre a fyra 
gestapomä'll och ett par quislingar kommo då åkande i bil, 
trängde sig in i lägenheten, välte ut innehållet i alla skåp 
och byråer på golvet, revo ned och slogo sönder alla tavlor, 
speglar etc. och bläddrade igenom alla böcker för att leta 
efter däri instuckna lösa papper. Var det någon liten detalj, 
som inte riktigt passade Gestapo, var det bara alt följa med 
till Viktoriaterrassens tortyrkanunare. Lyckades man få stan· 
na hemma, lappades givetvis bostaden ihop så gott som sig 
göra lät. Värre var emellertid att vederbörande ofta kommo 
igen flera nätter å rad och gjorde om förstörelseverket, låt· 
sande att de aldrig sett offret tidigare. 

Vid indragning av stationerna fingo de fle ta hams behålla 
friheten, men efter hand var del allt fler, som ~hämtades» 
med någon obetydlig detalj som motivering. Oslogruppen, 
som (till skillnad från den dubbelt så stora stockholmsavdel
ningen av SSA) hade egen klubblokal, bl. a. inrymmande 
NRRL:s HQ.station, fick såväl station som lokal med inred· 
ning och allt beslagtaget. NRRL:s skattmästare -4L hade 
ca tusen kronor i kassan och hann faktiskt med att retur
nera t;a sexhundra till medlemmarna, innan tyskarna togo 
hand om resten. 

(Forts.) 

Lokalavdelningsverksamheten 
Föreningen Halmstads Kortvågsamatörer höll den 7 aug. 

ordinarie månadsmeeting å »Nyktran». Omkring 35 med
lemmar hade hörsammat kallelsen. Ordföranden, radiotele· 
grafist Åslund, förklarade sammankomsten öppnad. Han gav 
en återblick på föregående månads verksamhet och konsta· 
terade att telegraferingsträningen gått väl i lås. Sekreteraren, 
herr M. Kruuse läste upp föregående meetings protokoll, 
vilket godkändes. Lokalfrågan ventilerades åter och en kom
mitte bestående av dr Bergling och herr Håkansson tillsattes 
för underhandlingar i denna fråga. Sekr. gav därpå en 
kortfattad redogörelse över för kortvågsamatörer intressan· 
ta artiklar, vilka varit införda i de senaste radiotidningarna. 
Ordf. höll som sista punkt på programmet ett livligt applå· 
derat anförande om sina upplevel.~er som gnistmatros och 
radiotelegrafist på den tiden, då ännu Telefunkens gnist. 
sändare och kristallmottagare användes på fartygen. 

.7QB. 

Föreningsmeddelanden 
SSA :s stockholmsavdelning har meeting fredagen den 26 oktober 

1945 kl . 19.30. L kal: Förelä5nin i,. 5alen, Medborgarhuset. Forcdrag, 
diskussion. 

Medlemmarna påminnas om årsmötet den 29 sept. å restaurang 
Gillet. 

Årsavgiften 10 kronor gällande för återstoden av innevarande kalen · 
derår samt hela år 1946 torde benäget insä ttas på SSA:s postgiro· 
konto nr 52277. Glöm ej utsätta anrop och tyd'ligt namn och adress 
på talongen. Sekr. 
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•• 
AMERIKANS A r 
MATINSTRUMENT 

BOONTON;T. Q -metrar 
c=, , --" .""-..::;---~ 

FERRIS signal-generatorer fip'.,~... ' 

CLOUGH-BRENG LE service-instrum. 
ASTATIC , 

TRIPLETT mill ia mp ere metrar 
KRISTALL MIKROFON KAPSLAR 

GRAVERDOSOR och PICK-UPsREADRITE milliampere metrar 
o'lngdende f,'dn lager 

TOMTEBOGATAN 2, STOCKHOLM UNIVERSAL- IMPORT AB • TELEFONER 3338 18, 3010 84 

RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMAfORFABRIK· TUREBERG 


TELEFON STOCKHOLM 351681, 351672 


ELTRON 

Pick-up nr 78, E 


leveransklar 

Pris Kronor 16.50 

AB ELTRON 
KroDoberg8gataD 19, Sthlm. Tel. SO 79 93, SO 79 94. 



-	 lös inställningsproble 

MIKROSKALAN M·150 

• Inställningsnoggrannhet l: 10000. 

• Två visare med utväxlingen l: 10 sinsemellan. 

• 	 Utväxling mellan instäLlningsratten och utgående 

axeln l: 40. 

• Den snabbgående visaren lagrad i kullager. 

• Total skallängd för denna visare c:a 3,8 m. 

• 	 Kuggväxeln är helt glappfri och användes endast 

för att driva visarna. 

• 	 Innerbelyst skala av mattetsat glas, tryckt i två 

färger. 

• 	 Täckglaset kan lätt tas bort, så att de blanka skal· 

områdena kunna graderas. 

• 	 Utgående axeln är försedd med glappfri, fjädrande 
koppling, som passar till 6 mm eller 1/ 4" axel. 

• Täckringens diameter: 150 mm. 

• Skallamporna lätt åtkomliga för utbyte. 

• Lätt och stabil montering med endast tre skruvar. 

Pris netto kr. 55: - (inkl. oms.). Levereras omgående fr. lager 

z 
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