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Ulken liu,'S 
pIlSSIlI" biist föi

Brelfsltolans 
Stndierådgi\1oing 
hjälper Dig all välja räll! 

Jlrel'skolan har hundratals Imrser på sitt Ilrog'ram, och det 

äl' inte alItiIl så 1äU. att. väl.ia den rätta den Imrs, SOIll 

mot·svarar ,'edt~rböralldes förutsättningar och SOIll han eller 

hon konuner aU ha den stöl'sta nyttan a\'. Därför har Brev· 

siwians St.mlierl1dgil'ning blil'it en a\' skolans populäraste a,,· 

Ilelningar. Tusentals personer vänder sig årligen ,lit med sina 

stmliellroblem, och fär där råd och upplysning'llr, som de sedan 

har nytta a\' umlCl' hela studietiden. 

Utdrag ur Brevskolans tekniska kursprogram: 

!\Ieknnisk , "erk
stlldsteknik : 

Ing-enJUrskllr8~r 
Ve·rkm!i~tare 

kurser 
F('fmaJl-:."i kllrSer 
Yrkeskurse r 
l nlcdning till ,-e rk

tyg~rnu'sl;:i Il erna 
IIyvclrll~kin('r 
Ryan-ar 
Horrmnskinf' r 
Fr~i sma$ldller 
Slipmaskiner 
l'r<ssnr och sägar 

GJuterit-ekulk: 

)Iiistarekllr·ser 
Fiirmall"'ikuraor 
Gjuterilckn!k 

Smlde.t.eknik 

)fiistnrel\:lI \J r 
F(iI'1l1Unskun~er 
Sm!destcknik 

)(otorteknlk : 

VprkOlåstan'kursl'r 
l'örmun~kllrs('r 
Kurser för bil, 

moutörer 

~rotorskiita re, 
kurs<,r 

~[otorJ:ira 
FÖl'briinning~ 

motore r 
Föq:;::-nsa rmoto r 
Rilskö tgel och 

trufil,fr[lgor 

J(nskiluliru: 

I Ilgcnj ö r~kurs("r 
}.' ()rmn n~ku r:-;er 
~I3 Skj nI stknrspr 
YrI\:e~kur se r 
.\Ilmlin muskinIHra 
~Iel\:ani8J\: v1irmfl · 

tcori 
Ångpannor
Ångmaskiner 
Xngturbine r 
YaUenm()torl:.'r ol'h 

pumpar 

'(t~kanlska beriik
niug"ttr och 
konstruktioner: 

IIIg-cnjörskurse-r 
Hitarelnln.er 
!lflll fa ...t hets li.i ra 
HiHeknikens 
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Geometrisk ritning
;\las klnritning m.n, 

EIcktri.!, onliigg
nlngsteJcnik: 

I nst,a Ila tö rsk urser 
för C- oeh B
behö righet 
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EleJdr. mlu!iklnel' 
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Elektromaskin

lllrans grunuer 
Likst röms
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ViixelMröm8

Jlla'kin~l' 
Elmotort.eknik 
BIYiinnetelmll< 
F:ldrin.la kranar 

o~h his~n r 
lnsta lln ti ons

t e.knik 
Vi11ai n" taIlatlon 
Lj,.,l - och belys 
ning~::tek nik 

Elluftlcdningar 

Studierådgivningen förestås av [ng. F, 
Ejderb)', som tilL sitt för/agande har er
farna l.ärare och ingenjörer. Varje för, 
fragan behandlas individuellt och pli 
bästa still för den frågande. 
Å'r Du osäker på vilken kurs Du skall 
välja - skriv da till Brevskolans stu' 
dierådgivning, Stockholm 15, så erhål
ler Du upplysningar och jörslag kost· 
nadsfritt. Men tiUa törst igenom nedan, 
stående kupong och rekvirera genom den 
ett prospekt över det. ämnesområde, som 
intresserar Dig, Skriv redan i d,lg! 

l~lkrnrts talio ner 
oel! llndcr
statione r 

Glmiittclmik m. [1. 
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NR 11 NOVEMBER 1945 ARG. XVII 

En glimt från Holland och 

dess rörindustri 

En intervju med Mr. J. P. Engels, Manager of the Tube 
Department vid Philips· fabrikerna i Eindhoyen, Holland . 

.Mr. E ngels vill, innan han börjar tala om nagot annat, 

göra sig till tolk för de varma kän,lor a tack amhet som 

det holländska folket h ser gentemot det sven"ka för den 

betydelsefulla h j älp, som verige givit Hollan« genom att 

sända livsmedel till den hungrande delen av befolkningen. 

Holland har drabbat myc et hårt a\' kriget, och Itom· 

lands är det säkert många som hysa tvivel om att det hol· 

ländska folket någonsin skall kunna resa sig igen. Mr. 

Engels försäkrar oS-' emellertid, att holländarnas mod och 

livsvilja äro obrutna, och de äro säkra på att inom loppet 

av några år ha konun!t över svåri'ghelerua, ehuru de veta att 

det kommer att krävas a dem oerhört mycket arbete och 

många uppoffringar härför, 

Förödelsen är på sina håll i Holland mycket stor. Den 

slörsta svårigheten var, när befrielsen kom, att transports . 

stmuet var fullständigt lal1lElaget. Nu har redan järnvägstra

fiken kommit i g, ng till viss grad, och vattenvägarna möj

liggöra koltransporter inom hela landet. Engelsmännen ha 

bara i södra Holland byggt åtminstone 9 km Bailey-broar 

i stället för de raserade. 

I Eindhoven blev ödeläggelsen genom kriget ej avsevärd. 

POPULÄR RADIO 

'Ir. J. P. Engek 

Blott 20 % av bostadshusen äro förstörda. Philips-fabri

kerna bombades två gånger av engelsmännen ilåganfall, 

som voro ytterst skickligt genomförda. Ingen skada åstad

koms utanför själva mälornrådet. Skadorna på fabriken äro 

nu i det närmaste a\rhjälpta. Då tyskarna lämnade Eindho

ven togo d med sig en mängd viktiga maskiner, ävensom 

färdiga produkter och råvaror. Maskinerna befinna sig dock 

inom de av engelsmän och amerikaner ockuperade områ

dena och komma att återlämnas. Nytt råmaterial har erhål

lits från England. Arbetet är nu åter i gång i hela fabriken. 

Det (ir ju k~nl att Philips' verksamhet omfattar en mängd 
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skilda områden. Man har undan för undan kommit in på 

nya grenar av tekniken - och för övrigt även på från tek· 

niken skilda områden, såsom t. ex. \'itaminforskiling. Från 

likriktarrör för radio kom man in på likriktarrör för svets· 

apparater, och sedan dröjde det ej länge förrän man gjorde 

själva svetsapparaterna o kså . Detta är numera ett av Phi· 

lips' specialområden. En annan utvecklingskedja gick från 

fluorescensskärmen i katodstrålI'ören till de moderna lys. 

ämneslalllporna. p . radioom rådet ~ir ju Philips·namnet väl. 

känt genom en mängd uppfinningar och förbättringar. Phi· 

lips-laboratoriet i Eindhoven är ett av de största i Europa. 

Philips-fabriker finnas för övrigt i många an(1ra länder, 

bl. a. i England oL·h SA. Dessa ha egna laboratorier, vii· 

ket är en stor fördel ur måno'a synpunkter. 

En fråga som säkert intresserar många av Populär Radios 

läsare är när exporten av Philips.rör till Sverige ater kan 

tas upp. Mr. Engels svarar härpa, att både rör och andra 

produkter redan äro på väg till vårt land. Holland har av 

oss köpt 50 I komonv, a\' ilka en del redan levererats. Vi· 

dare behöver man av v ra exportvaror trä, järn och stål 

för återuppbyggnaden. I gengäld gör man nu sitt bästa för 
att yi skola få de åtrådda radiorören s.å fort som möjligt. 

En del rör äro som sagt redan pil väg, ooh före årets slut 

beräknar man att ha hW1llit få över så stora partier, att be· 

hovet av ersättningsrör är åtminstone delvis fyllt. I första 

hand blir det de välkända helglasrören, de s. k. nyckelrören, 

samt de röda rören, vilka senare man så smånringom ämnar 

gå ifrån som bestyckningsrör i nya apparater, men vilka 

givetvis under lång tid komma att tillhandahållas för ersätt

ningsä,ndamål. Det gäller nämligen nu att rationalisera, bl. a. 

genom att min~ka antalet rörtyper. Stålrör kan man ej till

verka för närvarande. Tyskarna togo med sig de härför er

forderliga specialmaskinerna, och man vet ej om och när 

man kan få dem tillbaka. 

Slutligen den frRo'a som intresserar oss alla: kommer det 

några nyheter i fråga OIll radiorör? »Ja», säger Mr. Engels, 

»forskningsarbete har under hela kriget bedrivits vid våra 

fabriker, trots att tyskarna hade förbjudit det, så vi ha nog 

ett och annat aU komma med såväl beträffande rör som 

radioapparater. Nya rörserier komma att bli tillgängliga föJ' 

apparatfabrikanterua i Sverige i början av n~ta år, så att 

de kunna lanseras i 1946 ars modeller, men det är ännu för 

tidigt att yppa några närmare detaljer.» 
l'vIr. Engels omtalar slutligen, att man hoppas inom kort 

kunna återuppta utgivandet a~- d kända Philips-publikatio

nerna, bl. a. Philips' »Miniwatt» 1ånadshäfte, vars åter

komst säkert kommer att hälsas med glädj e av alla svenska 

radiokonstTuktörer. W. S. 

Televisionens transmissionsproblem 
Ett förslag att med hjälp av ballongsändare nå större räckvidd 

Av civilingenjörerna Hans Werthen och Björn Nilsson 

Vid ulsändning a\' televisionsprogram har l1lan hittilb; 
använt ultrakorta vagor (1 - 10 m) på grund av de vid 

hög bildkvalitet nöd<vändiga -tora handbredderna. Sålunda 

erfordr:u' överföringen av exempelvis 500 linjer ett band 

a\' c:a 4 Mp/ s, det vill säga lika mycket som 400 rund

radioprogram. Eftersom frekvensutrymmet tillväxer approxi

mativt med kvadraten på linjetalet, skulle en höjning till 

JOOO lillj er (motsvarande bildkvaliteten pa hiografer), nöd· 

vändiggöra en balldbredd pa 16 Mp/ s. En dylik ökning av 

linjetalet, som troligen kommer att genomföras ganska 

~;nart, hänvisar med nödv~indighet televisl01lsöv rföringen 

till mikrovågsomraJet « l nj) , där tekn iken i hög grad 

fullkomnats under kriget. Dessa uhrecklingstendenser öka 

de redan nu stora svårigheterna vid radiering av televi-

Dl\: (i~l.a!)i.~(j 

sionsprogrammen. Pä grund ay de ultrakorta vågornas och 

speciellt mikrovagornas kvasioptiska karaktär är utbred

ningen i stort ~ett begränsad av horisonten. Bortom den

na sjunker. i synnerhet över land, fältstyrkan mycket 

snabbt, exempeh-is vid 100 JVIp/ s med femte potensen och 

vid 400 Mp/ 5 med nionde potensen a\' av-tåndet. J länder 

med hög befolknillgstäthet är denna olägenhet mindre fram· 

trädande, ty antalet mottagare per sändare blir äncl så 

högt, att utsändningen ekonomiskt möjliggöres. Program

överföringen mellan olika lokala , ändare kan dessutom 

åstadkommas tämligen billigt därigenom att man frångått 

koaxialkabelsystelllet och använder sig S'\' starkt riktad mik· 

rovågsöverföring \ria ett antal relä,tationer med låg effekt 

(högst några tiotal watt). Till följd av mottagarantenner-
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nas starka riktverkan vid ultrahögfrekvens behöva ej hel· 

ler de lokala sändarna !itora uteffekter, en eller annan kno· 

II-att är i allm änhet tilIriiddigt 

l vår glest befolkade land torDe televisionsutsiindning 

enligr gängse utländskt mönster sannolikt ej bli ekono· 

miskt möj lig annat än inom några få tätoIDråden. såsom 

Stockholm, Göteborg och Malmö. För att ka rma slå ut 

program· och -ändningskostnaderna över ett stijrre antal 

abonnenter gäller det således aU på något säll öka tele· 

I'isionssiindarnas ricickvidd. Vid ulLmkor tvEw finnes ej nå· 

gon reflekterad rymd våg, varför man får tiinka sig att öka 

siindar ns d'irekta »synkrets», d. v. s. horisontavståndet. 

För den lr dlösa pwgramöverföringen mellan stationerna 

bör problemet ställa sig rela tivt enkelt i år kuperade ter· 

räng. En ytterligare fördel erbjuda de långa kustlinjerna 

och insjösystemet, vilka dels öka den fria sikten, dels med· 

föra något gynnsammare ulbredningsförhållanden. Ett nära 

till hands lio-gande, fa tän kanske något radikalt förslag att 

öka de lokala sändarstati,onernas räc1..'""V'idd består i aU ett 

högt över marknivån befi ntligt föremål (flygplan, luftskepp, 

ballong etc.) får tjäna som bärare aven relästation eller 

reflektorantenn båda påverkade av en markstation . Ett 

starkt joniserat skikt, åstadkommet med hj älp av de stora 

energibelopp, som i en framtid synas kunna bli tillgängliga, 

ger sanUlla resultat. Det örsta förslaget borde redan nu 

kunna realiseras och har för övrigt sedan något år tilLbaka 

diskuterats inom Tekniska Högskolans teletekniska insti· 

tutioner. En liknande tankeg ng har även frarnförts av den· 
na tid·skrifts redaktör, ing. William Stockman. * ) 

För att belysa fördelarna med luftburna sändare beräk· 

nas den approximativa relationen mellan antennhöjd och 

räckvidd vid ultrakorta vågor, se fig. L Med hänsyn till 
att under alla omständigheter antennhöjden h <{ jordra. 

dien R = 6370 km erhalles utbredningsradien r = JI2Rh 

= 113· rh km. Detta betyder att vid en vanlig n upp

nåelig antennhöjd av 100 m räckvidden blir c:a 35 km. 

Med de högsta i Amerika förekommande antennhöjderna, 

*) I pressläggningsögonblicket erfara vi , att ett liknande projekL 
oebil nyligen framla gts i den amerikanska tidskriften »Time». 

(Empire State Building, c:a 400 m), kan man få mottag· 

ning intill ett avstånd av 70 km. Men om utsändningen 

sker från tl flygplorTI på .t. ex. 7000 m höjd, ökas räck

I:idden till 300 k""IU, varför tre ii. fyra J yfika sändare skulle 

kunna förse hela vårt land med telel'isionsprogram. Givet· 

vis bli kostnaderna för fly gplansutsiindningar höga. Ett 
annat al ternativ är då att använ'da förankrade, obemannade 

ballonger, VIHVid på grund av !invikter m. m. man fEtr tänka 

sig höjden begränsa~ till 1000 m och räckvidden följaktIi. 

cren c: a U O km. Den av ballongen medförda utrustningen 

kan bli r elativt enkel beroende på all såväl kraftfrekvens 

som modulerad ultrahögfrekvens lämpligen tillföres med 

kablar från marken. Kartan fig. 2 visar en tänkbar gmp· 

pering av sju ballongsändare, viH<a tillsammans nå ungefär 

80 Il/O av landets befolkning. 

Många andra problem av ekonomisk art, som äro för· 

knippade med upptagning och uts'ändning av televisions· 

program, ha i det föregående ej kunnat beröras. Televisi· 

onens vara eller icke vara hos oss är fö r övr igt en ekonomisk 

fråga i minst lika hög grad som en teknisk. Men just därför 
är det förhastat att ur utländska kalkyler draga enbart neo 

gativa slutsatser för Sveriges vidkommande. De speciel1a 

förhållandena vårt land erfordra ingående undersök· 
!linga .... 

Fig. L Samband meHan antennhöjd och räckvidd vid u ltrakorta Fig. 2. Exempel på fördelningen av sj u ballongsändare, som skulle 
nå ca 80 % av Sveriges befolkning. vågor. 
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Re-generatorn 
Elementär teori. Olika kopplingar för stabilisering av amplituden 

Av ingenjör John Schröder 

En signalgenerator för ton frekvent vä, elspänning är ett 

oumbärligt hjälpmedel inte elldasl för ingenjörer på svag

strömslaboratorier utan även för mera avancerade servismän 

och radioamatörer_ Tonfrekvent sinusspäIlning behövs i rör

sta hand vjd mätningar i impedansmätbryggor av olika slag. 

Vid upptagning av frekvenskurvor för förstärkare, trans

formatorer, högtalare, korrektionsnät osv. måste man likaså 

ha tillgång till en tonfrekvensgenerator för större frekvens
område_ 

I föreliggande uppsats kommer att genomgås principen 

för en signalgenerator av s_ k_ RC-oscillatortyp. Deuna typ 

av lågfrekvensoscillatorer karakteriseras främst av att de 

sakna svängningskretsar och att de frekvensbestämmande 

elementen i desamma utgöras av kondensatorer och mot

stånd. Dylika oscillatorer lämpa sig därför m 'cket väl för 

amatörbygge, då ju induktanser med föreskri\'I1a data kunna 

vara nog så besvärliga att tillverka för en amatör- RC
osciHatorer ha dessutom stor frekvenskonstans_ V ~JriaLioner 

i nätspänningen inverka sålunda endast mycket obetydligt 

på den genererade frekvensen, vilket ju är en icke oväsentlig 

fördeL En annan tilltalande egenskap hos RC-generatorn är, 

att frekvensen ändras linjärt vid ändrin rr av de frekvens

bestämmande elementen i densamma_ Det-la innebär, att 

man med en avstämningskondensator av ordinär typ kan 

täcka hela frekvensbandet mellan 10 och 10 000 hz i endast 

tre frekvensområden (l0- 100, 100-- 1000 och 1000
10000 hz). 

Om man i stället använder \'ariabla och gangkopplade 

mulstånd som resislanser i RC-nätet för all variera frekven

sen kan man t. o. m. täcka frekvensområde-t 10- 10 000 p/ s 
i ett enda Evep. 

Principen. 

Principen fÖl" den typ av RC-o.'Ocillator, som här närman~ 

kommer att beskrivas_ framgar av skelettschemat i fig. l. 
Oscillatordelell utgöres helt enkelt aven tvårörs motstånds

förstärkare, vilken är dimensionerad för konstant förstärk

nin<r inom hela det frekvensområde, inom vilket svängningar 

skola genereras. Förstärkaren måste de:;sutom vara dimen

sionerad så, att nämnvärd fasförskjutning inom hela det 

lrek\Tensomrade för vilket oscillatorn är avsedd icke upp

står mellan spänningen V"2 över förstärkarens utgångskläm-

DE: G21.39()_ta~.tI~!IA 

mor Uj och U2 och spänningen VI över förstärkarens in

gångsklämmor Il och 12 , 

Ö\rer utgångsklämmorna Uj - U2 är en kvasiresonanskret~, 

uppbyggd som en spänningsdelare med två »RC-Iänkap>, 

inkopplad. Den ena länken innehåller ett motstånd (R) och 

en kondensator (C) kopplade i serie, den andra länken 

innehåller samma element parallellkopplade. Från spänning;;

delaren uttages delspänningen Vj, som påföres förstärkan:>n~ 

ingångssida. Förhållandet mellan spänningen Va2, som på

föres spänningsdelarens ytterk,lämmor, och den de!spänning 

VI ' som från densamma uttages till ingångsklämmorna, är: 

VI l 

Ji = ( l )
a2 3 -f- j wCR - wCR 

Fasförskjutningen er mellan dessa spänningar är 

l
(p= -arcto- ~ (wRC _ _ _ ) (2)

t 3 ~ wCR 

A\, ekv. (2) framgår omedelbart, att för vinkelfrekvell5en 

w=l/RC är 9)= 0 °, vilket innebär, att in- och utgång_;.. 

spänningarna på spänningsdelaren dii ligga i fas. Vid fre

kvensen 10= 1/ 2JlRC, som vi i det följande benämna reso

nansfrekvensen. är tydligen fasvillkoret för uppkomsten a\

svängningar uppfyllt. InEätte~ vinkeUrekvensen w = 1/ RC 
i eh. (l) erhålles förhållandet mellan V j och Vli~ vid 

resonansfrekvensen. Vi få 

V lj 

V
a2 

= 3" 

För aH självsvängningar skola uppslå, måste tydligen 

spänningRförstärkningen VadVj vara större än 3. 
Genom atL ändra antingen C eller R i de båda R -län· 

kama i kvasiresonanskretsen kan man ändra den frekvens, 

vid vilken fasvillkoret för uppkomsten av självsvängningar 

uppfyIles. Denna frekven.s är omvänt proportionell l1lot 
R och C : 

l 
14)IO=2'- R-(" 

J1 .~ 

För alt en oscil'lator a v denna typ skall fungera lUed till

räcklig frekvenskomtam, ål· det nödvändigt, aU i oscillator

delen införa negati\' återkoppling. Detta kall åstadkommas 

på ett mycket enkelt sält genom spänningsmotkoppling enl. 

fig. ]. Den moLkopplade spänningen V/m som uttages över 

POPULÄR RADIO 214 



- ,\+---+-1 

-~__~~____-4____~+-~~~__+-~ 

R~ i den öve r utgångskläm morna inkopplade spännings

delaren R t 1- R2 , är 

Ro 
V V (5)m = 112 R +-R 

\ 1 \ 2 

Införes motkopplingsfaktorn fJ= RdR t + R2 fås 

Vm = fJV1l2 (6) 

Om anodmotståndet R1l2 är ,tillräckligt lågohmigt i för

hållande till övriga i andra rörets anodkrets inkopplade 

impedanser kommer vid resonansfrekvensen V ffi att vara 

motriktad VI' \7arför amplitud\rillkoret för uppkol1lsten av 

svängninga r nu blir [ jmfr ek . (3) och (6)] 

Fo= F' . Fil ~ _ V02 _ = _ l (7 ) 
- VI- Vm 1/ 3- fl 

där Fo = F" F" är de båda osciJlatorrörens sa rnman1agda 

för&lärkn ing. " ekv. (7 ) fram o-år omedelbart, att för att 

svängninga r överhuvud t aget skola kunna komma till stånd , 

rnaste /1 vara < 1/ 3. 

Selektiviteten. 

Det kan v'sas att selekti viteten (S) - oberoende av 

frekvensen - för ett Re -nät enligt fig. l är 

(8) 

Det fram gflf av denna ek"., Itt ju mera värdet på mot.

kopplingsfakt orn närmar sig värdet 1/ 3, desto s.törre blir 

Ef"lekti\riteten hos RC- nätet. Man bör därför - för all 

uppnå god selektivitet och diirmed också god frekvenskon

stans - efter.sträva st{)r förstärkning i oscillatorrören, så 

att man i osciIJatordelen kan arbeta med sa stort värde på 

motkoppli'ngsfaktorn som möjligt. 

Sambandet mellan motkopplingsfaktorn och förstärkni ng

en Fo i os illatordelen är enligt ekv. (7) : 

l 
F,, = 1 /3 p

I - I) 

Insättes detta värde på Fo i ek". (8 ) fås : 

S = !...o (9) 
9 

För exempelvi" F0 = 360, vilken förstärkning lätt kan 

uppnås med tv rör, få r ma n exempelvis samma »resonans-

R 

~ 
Fjg. 1. , kd u ' chema f,jr RC-generator med l v, (,öcill alorrör. 
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sl ärpa» som om oscillatorn innehållit en resonanskrets med 

godhetstalet 40 som irekvell.5bestämmande element. 

A mplitzulstabiliseringen. 

I Re-generatorer måste de alstrad s\'ängnin o-arnas ampli

tud sit abiliseras vid sådant v'ärde, att oscillatorrören kormlla 

att arbeta på den linjära delen av karakteristikan. Detta 

är ju nödvändigt pa grund av fränva ron av övertoll selimi· 

lIeralId svkingni ngskrets ar. 

Manuell amplitlldstabilisering. 

Amplitudstabiliserin kan åstadkommas i eJl Re-genera

tor en]'igt fi g. l helt enkelt genom alt R, utformas som en 

va riabel res lstall s, som in j u teras så, all motko ppling"cy raden 

blir just nätt och jiimt så stor, att sväll cyningar uppträda _ 

Cöre" denn a injustering med omsorg, kan man få mycket 

god kurvform på de genererade s\'ängningarna, men man 

kan inte komma ifrån aH delta manuella stabiii erincys{ör

far'ande är en mula obekvämt. Man måste nämligen vid 

varj e ändring av generatorfrekvensen ef.lerjustera med R, 
f"r att hålla oscillatorn kvar på svänglllingströskeln.1 

Drives å terkopplingen endast obetydligt in över sväng

Ilingsgränsen, måste man räklla med, att de genererade 

svängningarna bli deformerade. Ju starkare äterkoppling 

man välj er, ju övertonsrikare bli de genererade sväng

nmgarna. 

Det är emellertid inte endasl sviingningarnas vågforln 

utan också svängninga rnas frek vem . som ännras vid aHtför 

I IIg t driven äterkoppling. Det är därför nödvändigt, alt 

mall vid manuell ampl itudstabiliseriug ser till , alt R, stän

di et t halles injusterad å, att generatorn star just på eHer 

strax innanför svängningsgränsen. \ Dea a manuella stabili

1 Teoreti ökt skull e egentligen någo n eftel'ju 8lering inte vara nödvän · 
dig, enär j u nligt eh . (3) den återkopp lade spänningen VI är 
oberoende av frekvensen. I verkligheten komma rör· och kopplin gs· 
kapaciteter a tt medföra vi sa smärre oreg",lbundenhetcr, vilka icke 
hel t kun na elimineras med trimkond ew alo rer. 

'" 
I 

IR 

VI 
I 
I 
~-

Fi g. 2. ~ kelettsch ema fiir RC·gener;tlor en l. fig, l med am plitud · 
, tabil i. cring gellOII1 va riah~l flir &l ärkni nl!". Andra oscill.atorröret är 
d t \·ar iabel ·," ·rör, va rs Lrantht:t kontroll eras av 1I1 gangsspälln ingen Va2• 
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seringsförfaTande påminner f. ö. om det sätt, på vilket åter· 
kopplingen skötes . d 1110ttagningav telegrafi från en myc· 

ket svag rad iosändare med omodulerad bärvåg: återkopp· 
lingen drives j ust så långt - men in te ett steg längre 
än att mottagaren råkar i sj älvsvängniugar.) 

Automatisk amplitudstabihsering. 

Automatisk amplitudstabiliFering kan i en Re -oscillator 
enl. fig. 1 åstadkommas på olika sätt. Man kan exempelvis 
göra oscillatorrörens branthet beroende av oscillatorns ut
gängsspänning på så sätt, alt ökad utgångsspänning sänker 
rörens branthet och därmed deras förstärkning. För detta 
ändamål kan man exempelvis som oscillatorrör utnyttja rör 
med variabel branthet, vilkas gallerförspänning göres be
roende av amplituden på oscillatordelens utgångsspänning. 
Man kan också ernå ,ampl1tudstabi]j.sering genom att göra 
motkopplingsfaktorn beroende av utgångsspänni'llgen. Här
vid kan man exempelvis utnyttja värmekänsliga motstånd 
eller elektrourör i iI11otkopplingskanalen på sa sätt, alt mot
kopplingsfaktorn minskas vid ökande utgångsspänning och 
vice versa. 

Amplitudstabilisering med oscillatorrör 
med variabel branthet. 

Vid användandet av oscillatorrör mel variabel branthet 
kan man likrikta utgångsspänningen, exempelvis med hjälp 
aven diod, och lägga den Hkriktade spänningen som negativ 
gallerförspänning på andra oscillatorrörets galler. I fig. 2 
visas ett schema för en Re-generator enl. fig. 1, försedd med 
ett variabel-f~-rör för amplitudstabiliseringel1. Förloppet vid 
amplitudstabiliseringen blir följ ande: 

Vid inkoppling 'av strömkällorna 'till oscillatordelen ökar 
till en början utgående spänningens amplitud. I och med 
att utgångsspänningen ökar, ökar emellertid också den 
växelspänning, som tillföres diodHkriktaren. Det andra oscil

latorröret tillföres härvid en alltmera ökande negativ galler
förspänning, så alt rörets branthet och dänned förstärk
ningen minskar. Ett jämviktsläge uppstår, då de båda oscil
latorrörens sammanlagda förstärkning, Fo, nedgått till värdet 

F = 1 
o 1/ 3-(1 

j mfr ekv. (7). 
Man kan lätt åskådliggöra sammanhanget i eH diagram, 

om man känner den kurva, efter vilken oscilla;torrörets för
stärkning ändTas, då gallerförspänningen ändras. Reglerpen
toder, exempelvis EF 11 (eller EBF 11, som j u även har 
den för likriktningen erfo rderliga dioden inbyggd) ha ell 
med tilltagande negativ gallerförspänning ungefärligen ex
ponentiellt minskande branthet. För ett sådant rör är för
stärkningen F 

(10) 

där Eg är rörets negativa gallerförspänning och k en kon

stant, vars värde beror bl. a. av om fast eller glidandt> 
skärmgaller5pänning användes.~ I Re-oscillatorn enl. fig. 
2 är den från likriktarröret erhållna likspänningen ( = ne

gativa gallerförspänningen på andra o ci llatorröret) unge
färli gen = maximalvärdet av den på likriktaren pålagda 
växelspiinningen (Va.:! ), larför för and ra oscillatorrörets för
stärkn in r giiller 

(11) 

Förstärkningen i de båda oscillatorrören (I och II) 

Re-oscillatorn i fig. 2 är tydligen: 

F= F'F" ~F'F"maxe- I•y;;: v"' 

Införes beteckningen Fomax = F'F"max få vi slutligen 

F~F e- I,v2Va, 
............... Om ax 


I fig. 3 är detLa samband mellan F och Va2 antytt för 
tre olika värden på Fomax (kurvorna 1, 2 ooh 3). I Ean1ll1a 

diagram är även funktionen F= 1/ (lh- fil inritad. Stabi
lIserings örloppet kan man nu tänka sig åskådliggjort i fig. 
3 på följ ande sätt: 

tgångsspänningen Va2 stiger till en början, men då 
samtidigt oscillatorns förstärkning F minskas genom den 
ökande negativa gallerförspänningen på andra röret, uppnås 
slutligen den förstärkning, 'som just behövs för att sväng
ningarna i oscillatorn skola hållas i gång vid det förhan
denvarande värdet på motkopplingsfaktorn. Utgångsspiin
ningen kommer att stabiliseras vid denna förstärkning_ 

I diagrammet är som exempel angivet ett visst värde på 
motkopplingsfaktorn (= {Jo). Detta värde på {J svarar m()t 
en förstärkning = Fo, som måste var·a förhanden i oscilla

" För EF 11 är exem pelvis k= 1/4 för fast skänngallerspänning 
och = 1/6 för glidande skärmgallerspänning. 

F.-----------------~~ 
f 

J 

L!,;o2 
F - Fomax ,e - 4"" 

Or---~------4_----~ 

o 
Fig. 3. Diagram åskådliggörande förloppet vid amplitudstabiJisering 
genom variabel förstärkning. För det i diagrammet wm exempel 
angivna värdet på motkopplingsfaktom {Jo krävs att oscillatorns för
stärkning är Fo för att svängningar skola komma till stånd. Denna 
förstärkning är förhanden, då utgångsspänningen uppnått värdet Vo 
(kurva 2). Utgångsspänningens amplitud stabiliseras vid värdet Vo' 

POPULÄR RADIO 216 



torn, föratL svängningar överhuvud taget skola uppstå [kur

van F = 1/eJa- fl)] . Det är vid detta värde på förstärk
nincTen som sta!biliseringen av utgångsspännintyens amplitud 

intTiider. För exempelvis kurva 2 i diagrammot i fi..-. 3 
motsvarar denna förstärkning (Fo) utg ngsspänningen Vo, 
vilket är den utgångsspänning, som oscillatorn konuner att 

ge, om motkopplingsfaktom är flo. Självfallet måste stabi

lisering av oscillatorrörens utgångsamplilud ske vid så liten 

utstyrn ing av varriabel-,u-r" ret att nämnvärd övertonsbild

ning icke uppstår i detta rör. Likaså m ste andra oscillator

rörets anodkrets göras tillräckligt lågohmig, så att belast

mngen av l ikriktaren icke kommer att medföra övertons

bildning. 

Amplitudstabilisering genom variabel motkoppling. 

Som redan omnämnts kan man, genom att i spännings

delaren R[ +R2 (fig. 1) utbyta R[ mot ett vairiabelt mot

stånd, justera in motkopplingsfaktorn så, att sväl1!mingar 

nätt och jämnt uppträda. Ampli ludstabili eringen åstadkoms 

i detta fall av icke-lineariteten i oscillatorrören. Om mall 

nu ersätter det variabla motståndet R[ med ett motstånd 

så beskaffat, att dess resistans minskar särskilt snabbt vid 

uppvärmning, kommer värdet på motkopplingsfaktorn att 

bli beroende av utgångsspänu ingen. Uppvärmningen av mot

ståndet R[ kQmmer ju att bli beroende av _Irömmen genom 

detsamma, och eftersom resistansen minskar vid uppvärm

ningen, kommer tydligen mo tkopplingsfaktorn Rd(R[+ 
+R2 ) att öka vid ökad utgångsspänning. 

En på detta sätt mdnad amplitudstabilisering kan givetvis 

avvägas så, att en mycket liten u:tstyming av osciIlatorrören 

med en därmed följande ringa övertonshalt hos de genere

rade svängningarna uppnås. Amplitudstabiliseringen sätter 

I 

I 


V02 
I 

I 


Fig. 4·. Skelettschema för Re-generator enl. fig. l med amplitud
stabilisering genom variabel motkoppling. Motkopplingsfaktorns värde 
kontrolleras av utgångsspänningen Va2 genom att ett variabel-fHör 

inkopplats i motkopplingskanalen. Se vidare texten. 
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~ålunda in innan oscilIalorrörens ic:ke-linearitet börjar göra 

sig gällande. 

l\"aturligtvis kan en liknande amplitudstabilisering upp

nås med hjälp av ett motstålId med positiv temperatur

koeffic:ient, dvs. ett motstånd vars resistans ökar med upp

,riirmning n. Detta motslånd måste då insättas på R2 :5 plats, 

om motkopplingsfaktorn skall öka vid ö andB utgångs::pän

ning. För samma ändamål kan man oc:kså använda elt reg

lerrör, vars inre motstånd parallellkopplas med R2 (som ju 

inte får utelämnas, Bftersom det fungerar som katodmot

stånd för första osciIlatorröret) oc:h vars inre motstånd 

göres beroende 3\' u tgångsspännin<Tcn (se fig_ 4) på så sätt, 

att rörels inre motst Ild stiger med stigande utgångsspä-n
nll1g_ 

I fig. 4 visas en dylik Re-generator med ampl r.tudstabili

5ering anordnad med hjälp av et t i motkopplingskanalen 

inkopplat reglerrör (IV) . Regleringsförloppetblir följ ande: 

GaIIerspänningen på rör IV i fig. 4 utgör ~ av den i en 

diod likriktade utgångsspänningen, som påföres gallret på 

rör IV via en silkrets bestående av motstånden Rs[Rs2 oc:h 

kondensa,torn Cs' Inre motståndet i röret IV, som utgöres 

av ett \'ariabel-p-r ör, är beroende av gallerförspänningen. 

Ju me.r den negativa gallerförspänningen ökas, ju större 

blir rörets inre motstånd. Vid myoket litet värde på ut

gångsspännlngen är den via diodlikriktaren erhållna galler

förspänningen på IV liten oc:h Ri i detta rör antager då ett 

r lativt lågt värde. Vid ökad utgångsspiinning ökar nd

levtid den negativa gallertörspänningen, och därmed ökar 

även Ri. D Ri växdströmsmässigt ligger shuntande över 

R2• kommer motkopplingsfaktorn fl = R2/(R[ +R2 ) att öka 

vid ökat värde på R i . Vid ökat värde på rnotkopplingsfak

torn minskas emeIIertid tendensen till svängningar, och en 

stabilisering av oscillatorns amplitud kommer till stånd. För 

F ~2.-______________~____-,-, 

l' l 

o 
Fig. 5. Diagram åskådliggörande regleringsförloppet vid amplitud
stabilisering genom \' riabel motkoppling. För den i diagrammet som 
exempel angivna förstärkningen Fo i nscillatorn krävs att motkopp
lingsfaktorns värde uppgår till {Jo för att svängningar skola uppstå_ 
Detta värde på motkopplingsfaktom uppnås vid utgångssphningen 
Vo' Amplituden på utgångsspänningen stabiliseras vid detta värde. 
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att få ner inre motst ndet i rör I V så, att det kommer att 

bli a\' ~amma storleksordn ing som Rt , maste rör IV spän. 

ningslllo tkopplas myckel kraftigt. 

Ä en för denna fonn av amplitudstabilisering kan lllan 

i etl diagram åskådliggöra regleringsförloppet. Man maste 

då känna sambandet mellan fi och utgang55piinningcn V"2' 
Detta 5amband kan man konlllla åt genom direkta miit· 

ningar. NIan kan exempelvis mäta upp inre motståndet i 

rör IV vid olika värden pil den pä dioden palagda iixel· 

spännlngen Va2 • Man kan sedan beräkna mOlkoppling5fak. 

torn för d'~5~a värden på utgangsspänningen V02 ' 

Sambandet mellan fl oeh ulgangs'pänningen 1/ (/2 antage

\'ara upprniitt och antages l)veren5ställ1ma med kurvan /] = 

--' I( Va!) ) i diagralllmet fig. 5. I samma diagram har även 

funklionen F= 1/ (1/::_ (7'1 uppritals. \ 'fan kan nu asläd· 

Radioteknisk revy 

Av civilingenjör Carl Akrell 

En lrekven~llIodulerad Eändare·mottaaare, som under dc 
sena~te ,ren i allt s lörre utsträckning b ljrjat anviindas av 

de amerikanska -ignaltrupperna, är den ". k. SCR·300, , ;) 111 

konstruerats och tillverkas el\' Calvin Mig Corp., Chi ' 0-0 

(se fig. 2) , pparaten kan hänföras till en kategori militära 

radiokonsll"uktioner, 50111 under kriget i A fått namnet 

»walkie·lalkie»; dell är sålunda a\Tsedd alt bära~ på ryggen 

liggöra realeringsförloppet i en RC-generator enl. fig. 4 

med hjälp av diagrammet i fig. 5 på följande sätt: 

U tgångsspänningen tiger till en början. Härvid ökar 

emellertid l11otkopplingsfaktorn, och ökningen fortgår tills 

en punkt på kurven J= /(V a2 ) uppnås, vid yilken motkopp. 

lingsfaktorn är jmt sa slor som krävs, för att svängningar 

med den forhanden varande förstärkningen i osci'l\atolll 

skola uppstå. Detta F·värde f s direkt ur diagrammet (kurva 

F= l / (1/3-(J) . För del i diagrammet SOln exempel an· 

givna viirdet på förstärkningen (Fu) är det för svängning.! r. 

Das uppkom-t erforderliga värdet pa l1lotkopplingsfaktorn = 

= (Jo' U tgangsspiinnjngen stiger 5cllunda till sådant värde, 

att detta värde på motkopplingsfaktorn uppnås. Vid detta 

värde pli ulgangsspänningens amplitud (Vo) stahiliseraE 

svängningarna. 

»W alkie-Talkie» I en FM-sändare-mottagare 

Uh" 	li:.!1.:;\JG.73 (T:~) 
n:21,:)!)(LOl / .(j~ 

o(;h väger k mplett med ballerier och valtenlät låda ca 

17 kg. Försöksmodellen var färdig i början av ar 1942 och 

m85sproduklionen kom i gång åren 1<)43. ' törsta vikt har 

lagts pa att apparaten skall vara enkel att handha som 

möjligt, och goda förbind elser kunlla i normal terräng upp· 

n å~ på aVEtånd av 5 a8 km. Sändaren.mottagaren, som in· 

Fig. 1. Frekvensmodulerad radiostal ion typ SCR·300 utrustad med 
miniatyrrör och avsedd att bäras på ryggen. Den väger ca 17 kg, 
är vattentät och tillhör en kategori av militära apparater i USA 

som under senare år fått namnet »walkie·talkie». 

Fig. 2. Frekvensmodulerad radiotelefon typ SCR·300 avsedd för 
förbindelser p avst nd upp till 8 km. I ~iguren synes överst i apparat· 
enheten lådan med sändaren och mottagaren under vilken batteri. 
l dan är fastsatt. Det hela bildar en enhet, som bäres på ryggen. 
Dessutom är i figmen avbildad sändaren·mottagaren urtagen III lådan, 
antenndelarna samt mikrotelefonen. (FigllIen är reproducerad ur 

Radio News, aug. 1944, sid. 32.) 
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n lllmes i den övre delen a\- den i fig. 2 intörda bilden av 

hela appan:ten, är helt utförd med på senare år framkomna 

miniat) tTör och delar. Vid mottagning användes 16 av de 

i apparaten ingåend 18 rören. Mottao-al'en ä r så känslig 

att med den nurmala 5tavuntennen medge- förstklassig mot

tagning vid fäl t"tyrkor ~å låga 60m l u V / m. Det ät· hilr 

haga om en dubbelsuperheterodyn med högfrekv ns·, första 

blandar., föröta och audra mellanfrekvenssteg arbetande på 

4. 300 kel s, varefter följ er andra blandarsteget med kr i

;.tallstyrd os illator, trooj > mellanfrekvenssl ,o-el oeh t il 
amplitudhegränsarsteg amt diskriminato r ll1ed mellan· 

frekvensen 251.5 kels. :Motta <>u ren avsJutas med ett lagfre. 

b 'enssteg, 50111 lämnar den erforderliga utganaseHekten till 

hörtelefonen. Då apparalen är avsedd för mottagning av 

F\ol·signaler inom frek\- nsområdet 40 000 o 000 k J s är 

alltsa antenn och blandarrörels gaHerkretsa r avställ1bara 

inolll o a nll ~i mnda område. Den till första blandarröret er· 

furderliga os iIIatorspärmingen alstra a'v en sepa rat oscilla

tOI'. som arbetar pa halva oscillatorfrekvens n . E fte r \' eder

börlig f rekvensfö rdubbling i Lt "pedellt steg erhålles den 

önskade ,;ci llatorspänning 11 variabel inom frekvensomnldet 

3.- 1"00- '13 700 kel s. Den si tnänm da oscillatorn -' t rekven 

ka n relativt ett medelvä rde piherkas mot högre eller lä~re 

Fig. 3. OYansidan av apparaten SCR-300 med tillhörande manöver
rallar, ullag, anlennfäste m. m. Speciellt framgår antennens 
infästning vid apparaten medelst en böjlig led som möjliggör rik· 
tandet av antennen vertikalt oberoende av soldatens läge. (Figuren 

är reprod ucerad ur -Radio News, sept. 1944, sid. 107.) 
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frekvenser av ett till oscillatorkretsen kopplat reaktanssteg. 

Detta påverkas aven från cliskrirninatorn erhållen AFK· 

spilllning. Genom att mottagaren är AFK·kontroUerad er· 

hå lles sålunda i frekvensd rifL;,hällseelld en 5-faldig förbätt

ring. Till ovanstående fnnkt ioner ha . tgall 13 av de 10 

omlalade rören, vara de a terstående tre rören å tgå för en 

effekliv . k . »squelch»-kopplilw, :;om medför att ingenting 

höres i hörtelefonen utom då en signal med tillräcklig 

styrka inkommer på mo~tagaren . 

V id sändning är oscillatorn identisk med första motlaaa r

oscillaLorn , som ju P< verkas av ett reaktan~steg. Den från 

mikrofonen el'h ållna lågfrekvensspänningen martas nu in på 

reaktans~teget, som ants?! f rekven modulerar ·tyroscillatorn. 

B ter det ti digare Olllll~i rrll1da Erekven ' fördubblarsteget få" 

sålunda (>n frekvensU10dulerad signal variabel inom området 

:35700- ,3 700 ke/ . S ignalen påföres nu ett kombinerat 

kr i~ta ll5 ty rt blandar- och drivsleg, dä r oscillatorfrek e115en 

iir 1300 k / s. l anodkretsen fa s nu signal en variabel inom 

det önskade vågliingdsområdel 40 000- 43 000 kc/ s, som 

häl' förslärke~ i slulförslä rka rcn för att sedan malas ut pa 
anten nen. Antennkrelsen är gemensam för ;-avät sän.cIarrö· 

l-ets anodkreL- SOlll mottagarens ingängsgallerkrets. l fågOll 

omkoppfi ng förekommer här 'j . Genom aU samma oscillator 

bestämmer såväl sändarens SO I11 mottagarens frekvenser och 

alla variabla k ret:ar äro enrattsavs tämda erhålles en vä· 

sentli g förenkling av handhavandet av apparaten. Sändaren 

beotår <;a lunda principiellt av fem st g, varvi rl blandningen 

måst tillgripa;; på grund av n) s niimnda konstrukti onsfi· 

lle5~ . Apparalens nyttiga sändareffekt är a 0,3 \\'att . n· 

termen ä r in fäs t pa så sätt att flen allt id oberoende av 

bäraren-soldat ens läge kan ri.ktas vertikalt (5 lig. 3) . 

Det kan vara av intresse att h ;' r nämna all det varil myc

ket v' rt att uppnå förbindels er i tr upiska urskogar med 

Fig. 4. Löpande band med sändare-mottagare, som pa~serar tv" vär
mekamrar för bOrllagande av e ventuell fukt , wm inkommit i appara
ten under til:lverkningen. (Figuren reproducerad ur Radio News, au.g. 

1944, sid. 33.) 
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dess oerhört täta vegetation. För detta ända m l har en 
speciell »dj ungelantenn» konstruerats, varvid stationel1 

dock ej längre är bärbar, men som vid förbindelser mellan 

fast förlagda posteringar visat sig vara av stort värde. Den 
nya antennen, benämnd RC-291. är av typen kvartvågs. 

vertikaIsta med fyra aItsvågs h risontella tavar radiellt 

placerade; den monteras högst upp i en trädkrona och 

anslutes till apparaten genom en koaxialkabel. Detta arran

gemang möj liggör förbindelser ö er den tropiska vegetatio
nen i st.;illet för rrenom densamma.•~ven i vanliga fall med 

normal terräng har denna antenn visat sig användbar, då 
den väEenLligt ökar räch Yidden. 

Enär det på förhand är svår t att bedöma under vilka 

klimatiska förhållanden en militär radioapparat skall komma 

alt användas, måste den konstrueras så att den fungerar 
lika bra i ell arkt iskt som i ett tropi kt kli mat. Sålunda 

undergår varje apparat mycket våra prov, av vilka några 

här skola omnkimnas. Eft [ de första ingående p roven, som 

sändaren-mottagaren underkastas så snart den lämnat löpan. 

de bandet, hamnar den på ett nytt löpande band, som pass 
rar genom ett par värmekamrar , där temperaturen är 63° C. 

Apparaterna passera värmekamrarna med en hastighet av 

25 mm per minut och tillbringa en timme i vardera av 
värmekamrarna oeh en timme mellan dessa i IUmstemp 

ratur (se fig. 4) . Avsikten med denna behandling är all 

torka ut all fuktighet som kan ha inkommit i apparaten 

un;jer tillverkningen. Alla sändare-mottagare underkasta~ 

sedan förnyad omprövning och eventuell omtrimning. Sex 

apparater i taget insättas sedan i ett kombinerat värme- och 

kylskåp, varvid samtliga -pänningar tillföras dessa samt den 

avgivna högfrekvel1ta eH kten uttages i vanlig ordning. Un

der drift uch under kontinuerlig kon troll av apparateflla~ 

prestationsförmåga utEättas nu dessa för följ ande temperatur

variationer: rö _t rumst mperatur, sedan - 37° C, så rums

temperatur, sedan 65° C och slutligen rumstemperatur. Efter 

varj behandling, som varar en halv timme, kontrolleras 

apparaterna med avseende på frekvensdrift. Slutligen kan 

omnämnas ett regnpro , som går ut på att apparaterna 

dusdIas under tvåtimmarsperioder och en viss procent under 

24 timmar. Slutligen doppas hela apparaten ned i vatten 

helt och hållet. Avsikten med detta är att konstatera even

tuella läckor, som kunna ha uppstått under tillverkningen. 

Har då 4 11 5 droppar vatten inträngt j lådan kasseras 
enheten. 

Ovanstående upplysningar äro hämtade ur: 
Electronics, juni 1945; 

QST, sept. 1944 : The U. S. Army Signal Corps; 

Radio News, aug. 1944: Weather Testing Walkie-Talkies ; 

och i ÖVl",igt ur förf:s tidigare artikel i P. R. okt. 1944. 


Pentod 5 S 1, ekvivalent till 807 

Likriktarrör 22 S2, " ,,5Z3 

Mätdioder . Stabilisatorrör 

Tyratronrör 

Reläer - Omkopplare 

Högfrekvensd rosslar 

A-:fJ. Stan 
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SERVISMÄN OCH AMATORER 


Signalgenerator 
Av Ragnar Henriksson 

I denna signalgenerator arbetar rör l som hÖt,>1rekvens
generator och rör 2 som lågfrekvellsgenerator för modula
tion av första röret. Bada äro vanl iga trioder, t. ex. E 424, 
AC 2, E 438 eller 76, 6J5 av 6,3 V typ. Det sistnämnda 
som metallrör är särskilt lämpligt 50111 högfrekvensgenera
tor. Likriktardelen behöver inte avge mer "n 10- 20 mA, 
varför ett mindre likriktarrör kan användas. Tar man ett 
6,3 volts rör med indirekt upphettning och för övrigt an
vänder 6,3 volts rör, behöves ej någon särskild glöd'ströms
lindning för likriktarröret, som då kan få glödström från 
den för de övriga rören avsedda glödströmslindningen. 

Spolarna. 

Spolsystemet är konstruerat som »spolkarusell» enl. fig. 
2. Spolarna för mellanvåg och långvåg ha tagits ur kasse
rade mottagare och äro små och kompakt lindade. Särskilt 

DK ()21. 30G.()1;).()~O .. ){ : li21.:30G.6W 

lämpliga skulle spolar på korskärnor ha varit, då sådana 
taga litet utrymme och äro lätta att trimma. Kortvågsspo
lama äro lindade på isolitrör med 0,6--0,8 mm emaljerad 
tråd. Alla spolar, fem inalles, äro monterade på en rund 
isoli'l5kiva, som är monterad med axel och vridbar. Häri
genom inkopplas endast den spole man behöver. V arj e spole 
har två lindningar, vilka äro anslutna till 1/ 8", 1/ 2" skru
var med kullriga huvuden. Dessa göra kontakt med fjädrar 
av mässing eller fosforbrons. De nmda skivorna a och b 
äro på modellapparaten 9 cm i diam. och utgöras av ett 
par \ an liga karottbrickor. De kunna köpas i en järnhandel 
eller på Epa, så slipper man arbetet med att såga ut dem. 
Storleken får naturligtvis rätta fig efter de spolar man 
tänker använda, då spolarna ej böra placeras alltför tätt 
intill varandra. I kanten av den undre skivan filas hack. En 
fj äder c, spänd mot skivkanten, faller in i dessa och mar
kerar och fasthåller de olika spollägena. Listen d av isolit 
el. dyl. är fastsatt vid panelen på eUpar cm avstånd. Axeln 
löper i en bussning genom panelen. Den övre runda skivan 

Signalgem'ratorns extenor. Nederst i miUen en signallampa, som Signal generatorn uttagen ur skännlådan. Till vänster på cbassiet är 
visar rött sken när strömmen är tillslagen. spoltrUJnman t ydligt synlig. 
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uppbär trimkonden5atorerna. Genom att krelskapacitansen 

med dessa göres större, inverka rörbyte och spänningsvAria. 

tioner mindre, då C~ står i minimiläge. För att inte spol. 

systemet skall sk j utas ifrån f jädrarna, om ratten skulle loss· 

nu, låses det med en bussning med skruv i sitt läge. Med 

fem spolar täcke5 området från ung. IS till 3000 m. För 

det lägsta kortvågsomradet bör liten trimkapacitans ameän· 

das, då dN elj ~t kan bli sv rt att konllua ned till 15 m. 

Har C2 stor minimikapacitan :i, bt:höves ej någon trimmer. 

Trimrarna "kola vara a\r god 1,."valit t, _:1 att kalibreringen 

inte iivent / 's. Philips typ är lämplig men i minsta laget. 

De kunna et. parallellkopplas med små fasta kondensato rer 

på ungefär .=jO pF. Vridkondensatorn är på ungefär 500 cm. 
Som framgå! av 5che:ma l skall den monteras isolerad frdn 

chassiet. I mod llapparaten har använts en Torotortyp, där 

axeln gör cH helt varv \'id konden a toms ökning t ill maxi· 

mal kapacitans. Siilpdes f r man skalan 36() o. NatuI' 

ligtvis kan vilken god tabil kondensator' m h Ist använ· 

das, ev. kombinerad med utväxling och fi nim:tällning av 

niigot ;dag. n\'ände.. ell skala i stil med m odellapparatcll5. 

får den utskj utand e axeländan isoleras från kondensator· 

axeln med i~oJitrör el. d) L, då en viss str,lning kan oke 

frän denna. E n vaulig vridkondensator få r först monteras 

på en isolerande skiva, mlll s dun i si n 'tu r fastEä tles vid 

panelen eller eha iet. 

Om kor5ki~rnor tagas till de tre längre vaglängdsomra. 

dena, kunna följande lindn ingal' paläggas. MinimikapacitaIl~ 

hos spolar, vridkondensator och trimrar beräknad till tOo 
pF och maximal kapacitans 600 )F. 

200- 500111 (l SOO- 600 khz): L1 = 45, L 2 = 15 arv 

.')00· -1200 m (600- 250 khz): L1= 130, L 2 = 4;) varv 

1200- 000 1!1 (250- 100 khz ) : L 1 = 300, L2 = 80 lafV 

Lindning- talen iiro något beroende aIr den trart man tag r 

till linclJ.lingarna, I' arför en justering kanske får göras med 

H, = 30 kQ. 
H..,= 6- 10 kQ. 
R: =-20 1000 ohm. 

H; = t ){Q. 


H.~, =i> L' texten. 

H~= 200 kQ. 

oR; i'e tpx lell . 

1', = 100---200 ohm. 

1'.,= 100-- 200 ohm. 

C~ = O,l ."r, ind.·fattig. 

C., = ·:;OO cm. 

C;' = loo0 pF, iad.·fattig. 

[ ,= 200 pr', ind.·fatlig. 

C, = 200-.j()() pF, ind.·fattig. 

Co = 0,1 ,2S ,uFo 

C, = ung. 10000 pF, .e te xten. 

C. = 8 - .32 (/F . 


C, = 8-32 ,uFo 

C,o = 10 000 pF, ind.·fauig. 

C" = 10 000 pF, ind.·fattig. 

C,, = 25- -50 .LlF, 10 V. 
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trimskruvarna. Li'- · eller vanlig tråd kan användas. Till 

korskärnorna t 6es trespårig bobin. Får man tag i 5ma 
kompaKta &polar från kasserade mottagare, kunna dessa lätt 

trimmas till passande våglängd genom att avlinda tråd. Kort· 

vags polarna äro lindade på isolitrör. Då man tager vad 

man haver, har diametern på 'dessa blivit olika. För det 

kortaste områd t äro varvtalen: L I = 6 varv, L2 = 5 varv 

pa rör med 20 mm diam. För det andra äro vanetalen : 

L[ = 20 och L 2 = 10, diam. 30 mm. Varven på L 1 iiro lagda 

IIled ung. 1 mm mellanrum pa förra spolen och med 1/ 2 
mm d: o pa andra spolen. I mellaurummen ligga L2 :5 varv. 

Skalan till vridkonden5atorn ~ir ,klippt ur 1 mm alumi· 

niumplåt. På jJ!h len klistras tunn kart ong, på vilken cirkel· 

linje!' till J e f rn viiglklngdsområdena uppdragas med tusch. 

Sedan ~tryke5 kartongen med tUDn cellulosalack, på vilken 

gradering och textning sker. Därefter strykes ånyo med 

lack. Klistt-ingen av kartong elle r papper mot plå t går ut· 

märkt med sådant 'klister, som 8<umakare använrla , t. ex. 

o co·Cem.ent. Metallytan ruggas upp med en syl kors och 

tvärs, S I a tt kli slret h r bra fäste . Den kalibreras eh e.r l'n 

aunan t ignalgenerator eller en llIottarrare, där skalan stäm· 

mer väl med sta tio nerna. Skall ~kalaIl ndast göra et t hah·t 

I'al'l', kan .man ordna med visare, d'iametralt motsatta, och 

ha ko r tvågen på ena halvan och de övriga områdena pa 

den andra. Halvcirklarna och ev. också siffrorna text 5 med 

olika färgad tusch, och motsvarande färger användas till 

spolomkopplarens kylt. Visaren är gjord av celluloid, i vil· 
ken dragits ett streck med en srl. 

Övriga detaljer . 

N ättransformatorn har omlindats, sa att den lämnar glöd· 

-U'öm till li kriktarrör och de övriga rören samt 2 X 12.=j 

loll. Högre -spänn ing behöves ej, och elektrolyter med läi!-T' 

arbetsspänning J-.unna alwändas. En vanlig liten nätlrall" 

L: 

J 

H~'d" 

Fig. 1. Signal generatorns kopplingsschema. Värden på motstånd och 
kondematorer till vänster. 
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fUl'Inator kan naturligtvis också tagas, uch spänningen sän· 

K'::S med spänningsdelare eller motstånd j stiillet för drossel. 

Spänningsfallet i de" a bli r ' mellertid "törre, da både rör l 

och 2 äro inkopplade, än då endast anod5tr··m lämnas till 

rö, 2. Tonen i lågfrekveusgenerator n ändras då, så ,Ht man 

far en lon då man tar ut lågfrekl'ens, och n annan, da 

maIL vill ha modulerad h ··gfrekvens. D lta kan avhjälpas 

geno m ett inkoppla elt mot lånd R, mellan den lediga kon· 

takten i omkopplaren 1 och j ord. Detta avpassas, så alt 

l l tar lika mycket an d lröm som rör L El 'k trolyterna 

tagas tillräckligt stora, så att inle modulering Ined nätbrum 

sker. Skärmlindning bör finna på transformatorn. I annat 

I Il får avkoppling m ed C11l och e11 göra5 . H modellappa. 

ra len ha dessa skärmats mellan has iet o h en plåt och 

placerat - j IH där niltsladdcn g< r genom cha;;sie l. 

Tran"fo fmatorn T I har li ndats på en kärna I r fl en (fa m· 

mal utgångstran3fo11mator. Kärnarean :' r ungefil f 3--4 cm2 • 

En större låcrfrekvenstr nsf rmatorkärna duger gott. Lind· 

ning l tag ·:; ungefär 2000 var och lindning .. 800 van'. 

Lindning 2 har etl utlag fter -O va rv frun ~, j ordade 

ä ndan räknat. Den har sammanlagt 300 var\'. Tnlddimen. 

.::i ()]wn är intl~ 53 kir kig, blDtt man tänker p~ att li ndni nga rna 

.;:kola f å rum på bobinen. Till de ovannämnda -o varven 

tag/'_ Ii et gröne tråd , 0,4.-0,5 mm. id det första pro 'et 

me-d :lppar ten kan det hända, att L gfrl'lo(\7enSrör t j vill 

~ iiu lYa. Ledningarna till lindlling l eller 3 måste clii kasta ' 

0111 . 7 får utpro as, å a tl man får lämplig to r.höj d. Lik aså 

i tl\~erkar' R:l på denna . Katoden avkopplas inte, vr.t'i.:'enu!TI 

man får mj ukare ton, 

Omkopplaren Ot är 2.polig, 3-vägs. Potentiometern PI 

F'i g , ,3 , Ski"s \'i ; and ,' ('ha~5j ~ts lItförande. 

~kall tillsammans med j acken Jt ' kä nnas i en särskild liten 

~kärl11box , L ex. en avsågad sadan [rån ett ·polsystem. Glöd· 

-trömsledningen till för~ta röret skärrna också och avkopp· 

las In d el inpel :.ijälva rö r! illlaren. J~ är av vanlig enkel 

typ. en bryter förbindelsen mellan li ndn ing 3 och ,... llret, 

då yltr modulation anslutes. D n yltre modulatiunen kan 

oeba k pplas mellan jord och Il . Förbindelsen mellan Ca 
och lindn ing 2 h rytes naturligt\is d Detta förfaringss;'U 

reko mmendera , om den -ttre mudulationen är stal'k, t. ex. 

0 111 den tages frå n en m ottagare ell r förs lärka re . 

e

Höo-freh n elr Jsseln och kondell~l1torerna C I och C5 an· 

slutas s .nära 2 eller L. om m ·· jligt. Ro kan inkopplas, 

om tonen ändrar höjd vid omkoppling från högfrekven s till 

, I gfrekH'n3, D et bör ha samma värd" som res ulterande mot· 

ståndet av PI och P2 , då de~,;a äro pal'allellkopplade vid 

bgfrekvensuttag Udl belasta T I • Genom aH öka eller Jl1 in~ka 

6 eller R2 kall man ändra wodulatiol15graden. Första röre!' 

Vl·idkondensatorn och spols)'stemet plae ras intill varandra. 

Till Jl10dellappa raten har tagit eU gammalt eha sj fnin 

en liten m ottagar . Finns ej nåaot sådant till hands, får 

man gö ra tt 3\' 1- 2 mm aluminillmplåt. Fig. 3 visar tt 

utföri ngs ätt, God skärmning erhålles, om man Ö\·er de till 

,------r--- T/II Q '10Q5F 

h ll dra".1 

Fig, 2. Rilning till spohystemN, Fig, 4. Allenluliv allo~dning av modulatorn. 
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högfrekvenskretsen hörande delarna anbringar en huv, som 
skärmar de~;;a från de övriga delarna. Frontplattan har i 

vinkel vikta kanter, för att tätningen till lådan skall bli god. 
Göres chassiet i enlighet med fig. 3, placeras på avsatsen 
bakom skärmhuven rör 3, T2 och rör 2. Under chassiet 

anbringas drossel, TI , elektrolyter, motst nd o. d. Hög
frekvensröret under huven monteras stående mellan spol
system och vridkondensator. Des liggande läge på fotot har 
nödvändiggjorts av ett stort urtag i chassiet. Avkopplingen 
av högfrekvensen sker inom skärmhuven, och helst skäTmas 
också de därifrån kommande ledningarna. 

Lådan till det hela kan be~tällas hos en pI tslagare, som 
svetsar ihop den . Material: l mm järnplåt. Den kan slipas 
och lackeras. Mindre ömt.ålig och väl så prydlig blir den, 
om man klistrar väv, t. ex. crammal rullgardinsväv, över 
den och sedan stryker den med utspädd svart spritfernissa 
ett par gånger. Det förut nämnda klistret är utmärkt till 
detta arbete. Läderimitation kan också med fördel använ
das. Vid hopskruvningen av såväl den inre som den yLtr~ 

skärmboxen sparar man inte på skruvarna. Kan man kom
ma över självgängande plåtskruv, gåT arbetet lätt. 

I första läget ger omkopplaren DI olllodulerad högfre
kvens, i andra modulerad d:o och i tredj e lågfrekvens. 
Anslutes yttre modulation, skall omkopplaren stå i andra 
läget. PI och P2 reglera båda högfrekvensen, medan P2 

ensam reglerar lågfrekvensen. I tredje läget kortslutas de 
50 varven på lindning 3, och då skall rör 2 sluta svänga_ 
EventuelIt får man ändra värdet på Ra, om det ej upphör 

med svängningen. 
En annan an,ordning för yttre modulering, som ger bättre 

resultat, om denna är svag, visas i fig. 4. Kopplingen enl. 

fig. l har vissa brister, då det gäller yttre modulering. Rör 
2 arbetar där som lågfrekvensförstärkare med transformator
koppling. men T I är ju inte lämplig som lågfrekvenstrans
formator. Dels sker en nedtransformering, dels är primären 
avstämd. En tredje olägenhet är, att R2 kommer att dämpa 

och minska förstärkningen, som erhålles i rör 2. R2 kan 
naturligtvis ersättas med en drossel. Genom a~t lägga på 
en lindning 4 med ytterligare några tusen varv, koppla bort 
e, samt ers"tta R2 med en drosad får man rör 2 att arbeta 

bättre och ge en jämnare förstärkning. Katoden avkopplas 
med en konden1'ator på 25 a 50 ,aF eJ2 • Eli dubbel om
kopplare 4-polig, 4.vägs användes, och lägena ge följande 
möjligheter: l = umod. högfr., 2=mod. högfr. , 3 = högfr. 
med ytln-" nod., 4 = lågfr. Urkoppling av kan ordnase 7 

automatiskt, d proppen med yttre modulation isättes. 
Den ovan beskrivna modulationsanordningen är natur

ligtvis on'ödig, om man inte har så stora fordringar eller 
kan tillföra kraftig yttre modulation direkt till e~, som i 
det föregående nämnts, 

En 6 Wallströmsförstärkare 
Av fil. stud. Rolf Pettersson 

DE: 621.396.64(;.30 

I nr l, 1937 av Populär Radio ä,r en allströmsförstär ursprungligen avsedd för det amerikanska röret 25C6G, 
kare på 6 W beskriven. Apparaten är försedd med ett push men då detta ej kunde uppbringas, då apparat'en byggd~, 
pull-kopplat slutsteg. Numera finnas slutrör som ge lika valdes i stället Telefunkenröret UL 12, vilket dock lämnar 
hög utgångseffekt, utan att man behöver tillgripa push-pull något lägre utg ngseffekt. ;Ied någon ändring av schemat 
koppling. Bland dessa rör märkas Marconi KT 33, Tele kan UBL 21 även användas. 
funken UL 12 och Syhrania 25C6G. Modellapparaten var Om vi betrakta kopplingsschemat i fig. l, så finna vi. att 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
In sammanslutning av radloteknlcl och amatl5r.r. 

Räknar vart lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De basta utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare upp
lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
10: - pr år, för studerande kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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e, 

I 
Rz 

Fig. 1. Kopplingsochema {ör 6 W allström rör.l[irkare. Data äro följande: 

220V 

p~11 

C, = O,l ,uFo C7 = 2 pF, 250 V. R, = 1 Mn. 
C,= 25 ,uF, 10 . e s= O,Ol ,uFo R,, = 3 0oo n. 
C~= 2 ,u F, 250 V. C, = 50 /tF, 2S . R~=50 000 O. 
C,= O,1 .uF. C1O = 8 ,/lF, 4 O V. R, = 0.5 MO. 
C,,= O,OI ,uFo C,, = 16 pF, 45 0 V. R.; =2 MO. 
C,,=25 ,uF, 10 V. e '2 = 16 ,uF, 450 V. 

det ej är märkvärdigt på något säl't lutsteget föregås av 
två stegs lågfrekvensförstärkning. Då slutrörets glödströms. 
förbrukning avviker fr n de övriga rörens, om äro av 
amerikansk typ, så måst man lägga en shunt på 300 fl 
parallellt med slulrörets glödtråd. TaturIigtvis är det ingen· 

ting som hindrar att man väljer andra rör än de som 
använts i denna apparat. Om man t. ex. tar samtliga rör 
ur Telefunkens .serie, -1 får man en förstärkare med 

endast 100 mA glödströmsförbrukning. 
Till slut några ord om apparatens utförande ur säker

hetssynpunkt. Vid allströmsapparater kommer chas iet att 

bli spänllingsförande till jord. Det måste därför byggas in, 
så att det blir beröringsskyddat. Ingången på första röret 
måste göras över en transTormator.1 Om man använder den 
vid växelströmsapparater mycket vanliga ingången, som 

GaJ.Ierkondensatorn e, och gallerläckan R , i Hg. 1 ha i detta fall 
ingen uppgift att fy lla och kunna utelämnas. (Red. anm.) 

Det kompletta förstärkarchassiet. En extra rörhållare finns för att 
slutsteget senare skall kunna utökas till push-pulL 

POPULÄR RADIO 

Rn = l Mn. RIl = lOO n, 3 W. R,G =41O n, 60 W. 
R7 = 3000 O. R'2 = 8000 O, 3 W. T: Sundbergs typ PT-l. 
Rs = 0000 O. R,. = lOO n, l W. D: 10 H vid 100 mA 
R, = O,l 1\1 _. R\,,= loo O, l W. (lägsta möjliga lik
R IO = 0,5 MO. R,o = 3oo O, 25 W. strömsresi~tans) . 

består i, all den ena polen f rån nålm' fofonen anslutes till 

första rörets galler över n koudensat'or och den andra till 
jord_ så konuner metaHhöljet på nålmikrofonen alt bli spän
uingsförande till jord. I Populär Radio nr 12, 1942 be
skrives en kapaciliv ingång,koppling för allströmsförstär
kare. Enligt nuvarande bestämmel -er är dock denna kopp
ling ej S-miirksenlig, ty bl ckeringskondensatorerna få vara 
på max. 2 000 pF. - Värdena i schemat gälla endast för 
slutröret L 12. 

Chas5iet sett hån över- och undersidorna. 

225 



ii 

................. ' ......... ,....................... ,.............................................,................
............. " ........ " ....................................................................................... .. 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:: :::::::::: ::::::::::::::!!:::::::: :~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Under denna rubrik infcim \' 1 stnndardisenade radnnllon!iier (tv nedan
stuellde utseende Ull ett pris av kr. 2: - per rad. llinimom 2 raders 
u trymme. D~8sa radnnllouse r ii.ro avsedda att skapa en rUrsii.ljnlng8
kontakt mdJoamutUrerna e_mellan. 

SÄ~DARA~L\TtiRN.R! Aga ljudfilm.nirs!., iiIdre ulf. med li l<r. 
,00 . 200 Ma. Sllltrur 2 si . 1<; 305. I",lrllmen t : 2 st. 150 .\la. 1 s t. 
± 0,2 .\la. J. t. 10 v. Hel r se rv sa ts rör medf. Pri s 150: - . Erik 
8J.ciberg. nox 198, LekSn.lld. 

Di". heg. rudio- ()('_h granuno!undt"l,ar t i ll "'aln eller uytas lnot 
12't högtalare. 8. Björklund, )~i:h1'u., Glnnt. 

RAD)OTI·:J{NII{l~R. il ,l r s lahol"fltul'il' - oc:h tH..'rdeepraldil,. fors k
ningsintr(\::.serad öm;;kar plat :::; 1J ' t e. Syal' till " God tNlretilH'r", Pop. 
Hndio r. \'. b. 

Div. n.v och b er;. rl'uliomatel'iel t ill ", .aln. Hpg-lir fi.j rtec kuillg 0"11 
pris li st a. II:. Yse l1 . lInnt"erlnu egut. 18, ){arls]uol1U. 

Månadens Fynd 
Radiorör: 6L6G oc.h IJ..\.(",21. EIt'ldrolytkondensatorer: 

Siemens, hal \" \"tlt1l i alnmiuilllll\Jiiga!'e för enl!:l b:; 


lllUll ta ,!("~ 

8 + 1O."F, :3f)()/ 38:t '" ...................... . . . .. k r . 9: 30 

12+ 4.uF, 500/ ;:150 y . ............. .. ........... » JO : 

15 ,«F . 250/ 275 Y . . .. ......... .... ...... . ... » ·1: 70 
lU+ 1fI ,u l-" :350/:-\1';) V . ................ . .. . ...... :. 10 : 00 
32 + 32 .uF, 200/ :!;'",() Y ............. . .. ... ........ » 12: 50 
Rnbnth~r: Mu)im'ör 35 -' •• e)(~ktrolyt1iondell!;atorer 110 .,.~ 

U L T R A, handelsfirma 
Box 9039, StoddlOlm 9. 

f:ndasf skdftli,t;a besti.il'n;ngar 

NY STOR KATALOG 
Regiir v:'tr l00 ·-s idig a katalog' Inn ph,llan,le bl. a . 01 

olika radi o tiduiug ar 0(' 11 kO)1pIiil ff~~chcmor. Bifoga 30 öre 
i f ri mH rken . 

HOBBYFÖRLAGET, AVD S, BORÅS 

Radioreparatörer ! 
rlnr Ni r(irbe kJ' mm e r'f Vänd Ell e r dft till Os.s, Yj hat' 

s tor :5ortrring :1\--' f:uropeiska Udl am("rik~\nska 111ottngarc 
rö r . XV011 bat1 pririir i ~tor s.ortc l'ill g . 

Y:lnlig l'alHlt t: liimna :s. 

R:\.DIOBOL.\GET, AI·vidsjaur. 

RADIOSERVISMJlN och amatörer 

Byg~ Eder s.ig:nulg"enerntor sjUI\'. RegleriJn t· liF och 

LF. LJo~· llIod. 500 p/s och \'a gliingdsoIllralle n 13---35 
m. ~!OO-500 m samt 50( 2000 m. K on '!J1lktiollen ii!' 

gjord Sil, att mottaga !'c1eln r med förd el kli Il 11 ll\'ii nda s. 

Till I!'t :a. fJTUll.t; , TuuJ1t'fors. 

S~ind mo t po~ t fiir:-;kol t plll~ l) Ort o ...... ~t. al'l, r- t sh fts krh'
ni.ng· Ol'lI kopVIiIl;.p:,~dll ' JIIi1. Pri,· J) C' I' ~il.t:-; kr. :!: - . 

:\"umn: 

AdI'P~~ : ...•......... ... . ..... .... l) 1{. Il 


' I 

Få vi sända Er den 
N y A katalogen? 
D e n inneh:..l1er beskrivningar oc h p l' i. ' 
uppgifter nYPf samt,lig-a mikrofo nty'p er 

nc:ll t illhpII UI', ~om vi t n . f(iru. 

Mikrofonlaboratorium 
\'allal'ägen 5, FLYSTA. Tel. Sthlm 36 26 27 

Skaffa den nya 

FDRVARINGSPIRMEN 

o·ch 81itt in I den tidningsnumren l de n ordning de utkom
m a.. D,i r 1> " ra r :"1 in te att Luppa bort något numm er. 
Pärmen ko s tar kr. 3 : - (ink!. porto oeh emballage) oeb 
re-kvirc rufo! fr:1n 

POPULÄR RADIO 
BOX 450 STOCKHOLM 1 
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Lilleralur 

.l!. N~,.kol!,' Physics and Radiu. Edward Arnold & Co., London 

19·14, 388 s idor. 507 illus~ralioner . inb. 8 5. 6 d. 

Denna bok, som är elemenlär och avsedd för radiomekan.iker och 
I 'kniskt , Illderande på det lägre stadiel, behandlar i huvudsa k fö]
jande: :nateT ien, uJ7llbyggnad, likström, mätning av resistans, ohms 
lag, elektrostalik, strömmen värmeverkan, kond ensa torer, magnetism, 
elektromagne lisk induktion, växelström, växelströmskret:;ar, elektron
rör av olika lag, röret som spännin gsWr'5lärkare och u-ciUator, 
muttagarens sllltsteg, akustikens grunder, antenner, modulering och 
demodlllering, optikens grunder, jonosfären, katodstr loscilIogra.fen. 

Då förfaltaren av all I atl döma är mera fysi ker än radiotekniker. 
ha vi för bedömning av boken - värde anse lt det tillfyllest att bläddra 
litet i den grundläggande delen, dv . elektri eilc lslä ran, och göra en· 
staka ,tickprov där för att j sIäIlet grundligare ta del av de avsnitt, 
sum behandla elek tronrören och deras använd ning. Della iir natn )"· 
ligtvio ockoa det som i första hand intresserar den radiot kni skt stu
derand e, men å andra sidan ger den na bok den matemati skt mind r 
skolade en chans att sätta sig in i äxelströmsteorien, som han 
absolut ej hör nnderl, ta att ta vara på. Behandlingen är här mycket 
utförlig, och det bä. ta är alt förfatlaren i texten la"t in lö ta öv
ning:;exempd, 'om ge läsare.n en bättre först· dse av funnet. Ytl er· 
ligare expmpel å terfinnas efler varje kapit el, väl alt märka med .var 
i slutet av boken. Svar till givna exempel tycker ma n ~ir en sjäh-
klar ,ak, men icke desto mindre saknas de i de fl esta radioböcker. 

P å :;id. 119 ur avbildad en elektromagnet i hästskoform, vars skänk· 
lar helt omoliverat äro förenade med e tl tvär<t )'cke 3\ trä i ställ et 
för järn. Ibland förenklar förfatlar p.lI litet fi5r mycket,' såsom på 
~id. lB2, där han ;;äger alt likspänningen eh r r ~ ildros" eln är lika 
stor som före densamma, då man tar ut ström f n likriktaren. R e· 
sistans henämnes, oavsetl om det är fra ga om växel- eller lihtröms
resi,lan-, »D, . resi -tan 'e», \ilket ju är förvillande_ 

Framställnin gen är ej genomgående så exakt , ,om ore önskvärt. 
Sa för ut sättes I. e;"(. att anodströmmen i en diod ej börjar flyta 
förrän anoden ä r positiv. I själva verket f s ju en st röm redan d 
anoden är svagt negativ (begynnelse trömmen) . Ej leller l·äknas med 
någon galle.rström vid trioder förrän vid positivt värde på gallerspän
ningen. I fig. 273 gå r elektronsl römmen givetvis vägen SDBE och 
ej vägen SE. I figll1' erna sk rives »positive» och »r~egative» på följand e 
sätt : » + ve» resp. »- ve». 

På sid. 227 '- 'g s ett heh'åg ikriktarrör bestå av tva anoder oeh 
en glöd lråd i samma glaskok Som bekani fordras två helt sk ilda 
diodsystem_ ty i annat fall upphäva fält en frän de två anoderna 
varandra invid glödlr den. (Det gälle r här högvakuumrör.) In
verkan av gallerström v;d fö r' lärkarriir omta la. men vad som för
or -akar distortion en . t. ex. för hög impedan i gallerkretsen, nämn s 
ej. Förfallaren ger f. ö. en ,god framställning al elek tronröret som 
förstärk are, med ~kvivalent ,;cheman för beräknin g av för5lärknings· 
grad och i viss mån frekve n5'k ur va. Trioden och dess kon stanter be
handlas ingaende. Övera ll t i boken ges värdefulla hänvi,;ningar till 
andra kapilel , 'om beröra amma saker mera utförligt el ler i prin
cip. Inre återkoppling (via anod-galler-kapacil3nsen) behandlas på 
sid. 259 k anti tati vt utan al t ga ll er-katod-i mpedansen beröres, och 
trioden säges pli gr und val al' denna analys vara mycket lämplig som 
spänningsfö rstiirkare vid l gfrekvens. I verklighelen har den ju nack
delen av både högre inkapacitans och lägTe förSlärkning vid mot
otiindskoppling i jämförelse med högfrekvenspen toden. Nu hör l11an 
kanske ej ställ a för stora krav på detaljbehandling, när det som i 
Wreliggallde fall gäller en gmndhiggande över-ikt av radiotekniken. 
me.n å andra sidan bör man kunna vän ta, au förfalt aren ej drar 
fur långt gående slu t;.aL av Lie förenklade resonemang, som fram
lägga~. 

Vid moi si' nd skopplin g (sid. 273) förutsättes rörets inre resistans 
konslant vid olika värden p .1 anodmotst.l. ndet, vilket ju ej är fall et 
\"id konstant arlOdbatteriöpänni!l g. Vidare lll giir [(irfatlaren från en 
s' hög anodström om 2 111_\ vid 120 V anodsp:innin g och komrn,,, 
lill de n >lulsa lscn, att. cH mOlstii ndskopplat rör ic:ke kun arbeta 
distorlinnsfrilt med ett så högt värde p~ anodi!l1ol st, nd ct som 40000 
ohm. Varje radioamatiir l'e t j ll, att ett s1\ lagt I'iinle P' anoclmot
slåndet " ill an [örekomm er i praktihn. Frekven!;kur l'o rna för olika 
slags fiir"tärkur. leg äro ritade på en hiift, \fan få r väl anta att 
fr ekven skaiuJI är logarit nlisk , ehuTu en j äm[(i r~lse med fig. 434 och 
4..3 .> in ger l'i>5U farha .!!or. , ' id . 281, rad 4 fdin "lutet skall vara 
R i liiljaren, j Xc' D~t f[i [(~ runrner här och , ~ r mindr korrekta z 
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uppgift er, t. ex. att den störsia dämpningen som kan tilli\tas i ba6
registret vid tal är 30 % vid 100 pi s. För beräkning av öne gräns
frekvensen betraktas reaktansen hos näSla rörs inkapacitans ( härtili 
komma j u äl'en en del andra kapacitan<er! ) i förhå lland e till galler
hickan s r . istans. Skall i stället vara anodmotståndets resistans; är 
förut an tagen mycket rnlndr~ än gallerläckam. Om läcknjngsrew
nansen vid lågfrekvenstransforma torer "ynes förf. ha oklara begrepp 
(s id. 285) . :\'löjl.igheten att rhålla höjning av bit_en genom mindre 
kopplingskondensa tor vid sid s t ~lld primär är ej omtalad. Tvärtom 
sägs att kondensatorn måste vara stor, l .uF. Spolen i e11 svä ngnin g,
het , benämnes ibland »choke», dvs. drosselspole. Bandfilt rverkan 
~äge; uppsta vid lös koppling mellan t v~ kret sar. I stället skall det 
vara faH kopplin g. lmp dansen ho en höglalare kalla;; »dynamic 
impedance); det räcker med »impedance1! . I fig. 389 skall R. 
vara högtalarens jmpedan<, ej des- regi-tans. »lIbximal di stortionsfri 
effekt» brukar räknas vid t. ex. S 0/" diSlort ion, men här förutsätt s 
O % . I fig. 392 är B- T sekundär, ej A- T. I fi g. 449 ligger avkopp
lingskondensatorn för hön-frekvens på fel sida om dro5seln uch kort
sl uter dioden. 

Det finn s många andra fel av liknande slag sam t mer eller mindre 
korr kta uppgi ft er, som minska bokens värde. I auuat iall hade 
den förtjänt ett m yck t högt betyg. Det är dock lättare a tt finna fel 
i en bok ii n att skriva en bok utan fel, och ~fr. ' elkon s »Physics and 
Ra,lio» har så !!tora förtjän ster, all den trol s bristerna masle be
traktas som elt vä rdefullt tillskott till den elemcul;;ra radiut ekniska 
littera tu ren. 

Tr. S. 

Whil.e's Radio Log. 

riir förbindelserna över Atlanten nu återknyta", lil' efterfrågan på 
amerikansk radioli u eralur stor här i Sverige_ Detta gä ller inte enda,t 
teknisk litlL'ratur utan även amatörtidskrift er, rundradiolidningar o. d. 
En »Radio lOg), som kommit tämligen regelbundet wlder hela kriget 
hil till Sverige, är »White's Rad·io Log». Den ntge- av C. DeWiu 
White Co., P. O. Box 142, Bronxville 8, N_ Y., och utkommer kvar
tal svis. Den kostar 15 cents per lösn ummer och 50 cent" fö t helårs
prenumeration. 

Det 32-sidiga häftet är begärligt bland de \ e rk liga D '- IYC6sll arna, 
som iigna sig å t nattli" jakt på amerikanska melland.g, -tationer. 
Dessa å terfinna niimIigen här först ordnade i anropssignalernas al 
fabeti ska ordning, däreft er i [rekven_ordning och i en tredje tabell 
. tcrfinnas de i aJfrubelisk narnnordning. Dessa tre tabeller omfatta 
samtli ga rundrad iostatiuner P' mellanvågen i USA och Kanada_ 

Häftet innehå ll er även en tabell över kortvågsstationer, men en 
båd e full ständiga re oeh aktuellare sådan torde gå att uppbringa på 
närmare h Il. Räl' å terfinnas t. ex. italienska stalioner, som varit 
tysta -edan september 1942, meda n and ra sta lioner, vilka äro hör
bara varje dag, sakn -. Denna kortv!l.g tabell, liksom de flesta ame
r ikanska kortvågstabeller, publicera r endasl stal.ionernas [re hens, me
dan vllgliinguouppgifter saknas helt och håll et - ett förh ållande som 
b iir observeras ov vara radiokon5truktörer. Det kan ju tänkas a lt 
även ägare av svenska apparater få till gan u till amerikanska tabel
ler. oeh då är det bra att ha en frekvpnsgraderad kala. Att utge 
en sådan tabell utanvågläng(ler vore otänkbart i vårt land f. n., men 
en ,indring i dessa förhållanden kommer utan tvivel med å ren. 

hite' , Radio Log innehåller vidare en förteckning över ameri
kanska po lisstationer. ~" väl kommunala som stat5polisens fa sta sta
I ioner. En annan relativl s iar tabell utgöre- v de fyra _törsta ame
rika n ka rad iobolagens fasta programpunkter. Fört eckningar över tel e
vi5ion55ändart oeh fr"kvensmodul erade sändor... saknas inte he ll er, och 
bland övriga smärre tabeller återfjnner man t. O. m. en lista över 
kortvagsutsändn ingarna från Sverige. 

O. A. S. 

Radioinduslriens nyheler 
Morse-summer för telegrafiträning. 

A .-B. Norr/andia, Postbux 3285, Swr.kholm 3. för i marJ..-:naden 11 

morse.summer av i'eh wei,i5kt fahrikat. Summern ä r fö.." edd med nyc
kel och inbyggt ficklmnp~balteri. Vid hop koppling av flera aggrega t 
erfordras batt~ni endast i elt av dem. Summern förbrukar endast 70 
m ..... 

Denna summer lämpar .i' för undcni,ning i telegrafering klas;;
vis elkr en., k ilt. et iinus Ivå lyper. ~n och ~IlK , al' vilka den 
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förra är avsedd för anslutning till en eller två andra sumrar, den 
senare för an slutning till summer resp. hörtelefon. Typ MIK lämpar 
sig även Iijr t.elegrafering över längre avslånd. 

ELEKTROMETER 30 
PrecisioDsuniversalinstrumellt, 1000 ohm/ volt 


[ör lik- o. ,'iixclstrÖtm o. 'spli nning Eamt motstiind och ut


hö g' precision, 1 /" sam t fl r i Ur ett m ed tyd.lig a 

effekt (deci!.H,lska la ). fö r'edd med Lnbyggd konden«ator
s p~irr . I(apae i tet::~m i.itnl ng enli g t ta bell. I nst rum ell t€> t har 

° . ~to ra t 

skalor. Om kopplIng mella n aUa om r den s ker 
m 'll enda st 0 11 k ra fti g omkopplare. 

Prospekt oell ofCcl' t en'm 

TESTER 
ön'g rund·sgutan 8, Stockholm. T el. Dl JS GS. 

~ 
GRAHAMS 
VIBRATOR 
Typ lV 6 V max.4A ~ 

SMÅVIBRATORER, från lager 

Genom ett extra ankare, en extra lindning och speciell 
fjäderkonstruktion, ha dessa småvibratorer fått en 
säkerhet mot koDtaktklibbning och fjäderbrott som 
nästan når Allformatorns. Säkerhetslindningen verkar 
även som en högfrekvensdrossel varför avstörningen 
underlättas. Teknisk beskrivning medföljer vaJ'je 
vibrator. Mått utan sockel H = 88 mm, D = 54 mm. 

GRAHAM BROTHERS A/B 
STOCKHOLM 16. TEL. NAMNANROP. 

Enli gt uppgi ft ha Kungl. Marinförvaltnillgen och Flygvapnet gätt 
in för typ MIK för sina skolor. 

»Pearl» bandmikrojoner. 
Pearl 111ikrojonlaboratorium, Flys/a, tillverkar ej endast en typ 

av bandmikrofoner, vilket vi på.todo i oktobernumret, utan tvii ty
pe r, nämligen BD7, som är tillverkad med tanke på att få största 
möj liga känslighet, samt PDS, vilken är gjord för filmbruk och en
Ligt uppgift användes av samt.liga svenska filmbolag. 

De elektrodynamiska typerna PD och P1D sägas vara ytterligare 
förbättrade, så att fr ekven kurvan ligger inom ±3 dB mellan 40
10000 ph . Kri stallmikrofonen tl'P RK har kardioidformad riktka
rakterjstik; en " dan är ofta till s t.or förd el vid högtalaranläggningar. 
Kristall mi krofoninsat.erna typ K-45 och K- 52 levereras nu i 
gjutna alumin inmkap.Jar med påmonterad ring av svampgummi. 

'I 
Nya kataloger. 

Aktieholaget Alpha, Sundbyberg, har ut sänt nya listor över glim
merkonden:,atorer , vilka komplettera den tidigare utgivna samlingen 
prisli stor och kunna insätt as i deu samtidigt m ed dessa levererade 
rillgpärme n. De nya li storna uppta tre typer: 1. kondensatorer med 
täckplattor av pertinax och impregnerade med skyddsvax, 2. kon
densatorer i bakelitltöIje, 3. kondensatorer i keramiskt hölje, in· 
gj utna i försegling!Smas~a. De nya katalogbladen, som ha numme!' 
C VU/ 1-· 6 , uppta dimensioner och tekni ska. data för dessa konden
satorer. 

Sammanlräden 
Stockholms Radioklubb. 

Tisdagen d en 25 september sammanträdde Stockholms Radioklubb 
i J\Tedborgarbusets lilla sal. En ny programpunkt, »TidskrifIseko», 
presenterades. Civiling. StAhl refererad e kort en artikel av intresse. 
Kvällens föredrag hölls av civiling. N. H. Lundquist över ämnet 
»Gasurladdningsfysik och dess tillämpningar inom tekniken». Det 
intressanta föredraget å t.följdes av en åskådlig demonstration. 

Höstens sammanträden håUas kl. 19.30 i Medborgarhusets liUa 
sal tisdagarna 9/ 10, 23/ 10, 6/ 11, 27/ 11 och 11/ 12. 

Nya medlemmar äro hjärtligt välkomna till klll.bben. På samman
trädena hallas intressanta föredrag och äga demons trationer rum. 
Tidshifter utlånas till medlemmarna. Diskuss ioner och studirbe3Ök 
anordnas. Alla, som äro intresserade av radiot eknik, yrkesmän som 
amatörer, studerande sam fackmän, ha glädje av medlem skap i Stock
holms Radioklubb. 

Arsavgiften är kr. 10: - (för teknologer och studerande kr. 
6; - ) och någon int rädesavgift förekommer ej. I avgiften ingår 
prenumeration på P opulär Radio. Avgift som inbetalas nu gäller för 
år 1946, men kallelser till sammanträdena ut,ändas omedelbart. 
Medlemskap vinnes enklast genem inbetalning av avgiften på klub· 
bens postgiro 50001 eller också vid något sammanträde. 

Adressändringar o. d. meddelas till Stockholms Radioklubb, Box 
6074, Stockholm 6. Sekreteraren, civiling. Torsten Ståhl och tek· 
niske sekreteraren, ing. (rl;sta Brohman nås under samma adress. 

Sekreteraren. 
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NR 7 1945 

ORGAN FO R SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Re dak t ör: HANS ELIk.SON, SM5WL 

Jö rnmalmsvögen 2 TRANEBERG Telefon 259418 


Från Redaktionen 
Här följ er en kor tfattad rapport han SSA :s rsmöte den 

29 septem b r. n utförligare redogörehe för ad som till 

drog ig på delsanlll1a inflyter i nästa nummer. 

Årsmötet, som var det fö rsta pa sex a r. va r synnerligen 

livligt besökt. Drygt IOO-ta·let medlemmar had näm1 igen 

in fu nnit sig, va ra\, en oväntat stor del rep resen t rade den 

s. k. land ' orten. 

Som föreningen gäster hade inbjudit byrad irektör S . 

Lemo ine (Telegrafst) relsen - Radiob ra ) , kapten . Lars

son (Försvarsstabens signaltjän5tavdelning) , l'irektör Elm

quist ( MZS ) och civil in o- . vala (SER). Dessutom hade 

infunnit s i 0- tvenne amerikanska !<iinda ramatörer 8VYG 

och W9LR::\T. 

Den av ,rsmötet valda ny a styrelsen fick föl jande sam

mansättn ing : Ordf. prof. E. Löfg reIl, vice t; rdf. dr G. Silj e. 

holm (SM5SI ) , "ekreterar e hr A. No rdgren (SNI5 UC), 

bi trädand ,ekreterare in o-. G. Granath (SMSNM ) , tekn. 

sekreterare civiling. S. Rudh ist (S!\lI5RF ), bit . tekn. sek

reterar civiling. .-M . E riksson (S 'I5PJ ), QSL.manager 

ing. -- Is ~ u" (SMSOK ), försä ljnin (Jchef hr G. Roas 

( M.) L ) och red. föl' QTC ing. H. Elireson (SMSWL ) . 

Den nyinr"ttade posten S0m för"varssektionsledare anför

troddes å t civilin o-. A . Lindberg (SNI5VR ) . 

Civili llg . Svala höll ett kraftigt applåderat föredraO' om 

ult rakortv gsteknikens 	u lvec ling under kriget. 

Vid supen avlös te talen va randra. "amtl iga talare b 

r örde det goda samarbete om nu 

militära myndigh tema och SS 

vi sso kommer att biira rik f rukt. 

illletts mellan d 

ett sumarbete 

statlio-aj 

SOIU för

- R och - WL 
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En utbyggbar KV-super 
Av S. Stjerno. SMSVW 

OK B;U.306.G21 

Ett uv de största problemen för nybörjaren är mottagar. 

fr gan . De allra flesta kanske ej ha möjligh t att inköpa 

en kommer5iell kortvågsmott:J.gare utan äro hänvisade till 

att själva bygga den. 

Man ställe då först och främst inför alet mellan en 

onverter till rundradiomoftat\"ä rell och en separat kortvågs 

moltagare. En conve rter har vissa förd elar, stJsom möjlighet 

ti ll enkel bandspridning och hög mellanfrekvensförstärkning 

mell medför även en hel del Ilackdelar. bl. a. risk för icke 

önskad-e kombillat ionsfrekvenser, nödvändigheten av att göra 

di,'erse ingrepp i rundradioappa raten samt icke minst att 

apparat n är blockerad för rundradiomottagnin Cf till stor 

förtret för den ö\rr iga delen a familj en. 

Om man då beslutar sig för att bygga ell särski ld kort 

d gsmotlagare, vilken typ ska,ll man d välj a ? En rak mot

tagare eller en lI perheterodyn '~ 

En rak mottagares frekvem påverkas aven svajande 

antenn , om mottagarell ej är försedd med h ögfr ekvens5teD', 

och även om så är fallet har den ej tillräcklig selekti\citet 

för den trängsel, som förr var vanlig på amatörbanden och 

om säkerligen blir än värre, när vi på nytt släppas loss. 

Den mottaga re som här kall beskrivas ä r därför utför d 

som superheLerod m. Den är U\~edd att ul'ökas, när byg

garen s' önskar, med ett eller flera mellanfrekvenssteg, se 

Jarat beatoscillator, störningsbegrällsare. l.1g frekvenssteg 

för högtalaranslutning oS\'. H ögfrekv ensclelen a nvändes oföT

iindrad under utbyggnaden, ' ~ rför den redan f 'ån början 

gö res liå bra - 0 111 möjligt. pnlsystem et är uppbyggt krin" 

II omkopplare ay Yaxley-typ, som tillverkas av 10hansons 

Hadiofabrik i Sund bybe rg oeh för spolarna användas tro
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ECH 21 CCH21 

r------------r-------,r-------~-----r----~----------~250V 

Cl> C2= 2-fack "ridkond. 2X 805 

Ca= vridkond. 25 ,' I,,uF. 

C,, = trimmer 3- 30 ,u,uF. 

C,;, Cs• C13 = 100 1'!IF glimmer. 

CG• C7• G,o. G lI ' C,;; = O.Ol ,llF 

C•• Clu = 300 fl,aF glimmer. 


KopplingsschePla till utbyggbar kortvågssuper. Här nedan värden på m otstånd o h kon den;;atorer. 

e," = 205 I'F, 15 V elektrolytkondcn'Oator. 
Ct<. C!7~ 0,5 ,aF papper. 

Ro= 200 n. 1/ 2 W. 
R IO = l kQ. 1/ 2 W. 

lOO kQ. 1/2 W, 
R,,,=-o5 OO kQ. 1/ 2 W. 
RI1 = 

/' ,IlF (rak frehell ) . 

R" R2= 25 kn (hels t tr dlindadd . 
Ra. R" RH= 50 kQ, l 

papper. R.j • Rg= l :VIO, 1/ 2 W. 
R.;. R' 2= o50 kQ. 1/2 

litulstommar. Givetvis kunna även utbytbara spolar av van
lig typ användas, om man föredrar detta . I modellapparaten 
användes en 2·fackskondensator på 2 X 85 pF kap.1citans
variation tillsammans med en utväxlingsanordning för linjär 
skala. Den som så önskar kan parallellkoppla en mindre 
2-fackskunuensator för bandspridning och an ända någon 
annan skalanordning. Chassiet bör dimensioneras med tank 
på senare utbyggnader. 

I sin .första ulföringsfonn är mottagaren en enkel super 
med återkoppling på blandarsteget och terkopplad andra
detektor följt av ett steg låo'frekvensförstä rkning för hör· 
telefolt . Rören äro 2 sI. ECH 21, ' lket nog är det bästa 
blandarrör som f. n. fi nnes tiJigängligt. Genom alt gallret 

i triod n ej är förbund et med heptoden inuti röret, kunna 
rörsystemen amrändas nära nog oberoende av varandra. 

Nyligen har SER börjat tilh'erka ett blandrör med skilda 
rörsystem, vilket alltså bör kunna användas, om ECH 21 
ej går att an~kaffa. ( Forts. i nästa nr.) 

En SM for till W 
Någon kontakt mellan de amerikanska och sven a sän· 

daramatörerna har under kri aet knappast alls förekommit. 
Enstaka exemplar av QST h handboken ha letat sig fram 
hit, men i övrigt ha vi inte nännare kän t till hur kriget 
inverkat på radioförhållanden3 där borta. 

Trots att det besök i USA, från vilket jag just hemkom· 
mit, inte varade mer än en vecka, kunde jag inte underlåta 
aLt »offra» elI kväll på amatÖrrJdio. 

Med hjälp av ett telefo nsamtal till West Hartford fick 

jag reda på adressen till ARRL: s division manager för 
New York, Mr. Charles Ham, Jr (ett uromordentligt namn 

för en sändaramatör ). -- Dumt nog hade jag före avresan 
från Sverige inte tänkt på att titta bland QSL.korten och 

välja ut för besök några amatörer jag haft QSO med tidi
o-are. - - Men en trevlio-are bekantskap än 1\'Ir. Ham, 
W2KDC, visade Stg vara, hade jag i alla fall inte kun

nar gör . 

Mr. Ham bodde i en av New Yorks förstäder och hade 

ett h lt rum fullt med radiogrejor. Före krige t hade han 
haft en kilowattstation. Till denna hörde en exciter med 
bandsll' itching, som var ett förnämligt amatörarbete. Slut

steget var utfört mer i breaclboardstil. Mätinstrumenten i 
detta steg vor o urmonterade. Dessa hade för~ålts till staten 
i början av kriget, då materielbristen var svår, och indu
strin inte hunnit anpassa sig efter de oerhörda behoven . 
Till stationen hade 'också hört en HRO·motragare, vilken 
Mr. Ham sålt tiI! mili tärmyndigheterna efter P earl Harbor. 

De amerikanska sändaramatörernas radioutrustningar ha 
tydligen i Förenta staterna likso m här utgjort en vid snabb

upprustnina vä rdefull tillgång för myndighet'erna. Emeller
tid fi ck jag den uppfattningen, att många sändaramatörer 
behållit ina utrustningar och varit inlänkade i 5ärskilda 
resen rkommunikationssystem, avsedda alL användas vid luft· 
anf n, naturkatastrofer osV'. De lha därvid få tt deltaga i 
verklicrhetstroan3 övningar och haft ganska rikl:iga tillfällen 

att h Ila på med sändni.ng. Men allt onödigt prat liksom 
tekniska samtal har varit förbjudet, endast meddelanden i 
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samband med trafikproceduren ha utö er -j älva telegram

men vari r t illåtna. Fö r o sändaramatörer ligger dock myc· 

ket a tjusningen med vår ho hb . i själ a eA1lerimenterandet 

llled apparaterna och i det faktum, alt förbi ndelse verkligen 

(' rhålIe" med en avläg""en pI a! ;;. I det. La a eende h a de ame· 

rikanska amatörerna EUlullda '-,ar it lyckl igare ställda än vi, 

samtidigt som de gjort en \'iinlefu l! insats för sit r land . De 

räkna ocks, med att erhålla s~inelllin(ts t illdånd för am atör· 

hekyensbandcll i enlighet med ARRL :s förslag, vilket j u 

publicerats i QTC för några m' nader edan. 

Redan elen 21 augusti , en vecka fte r Japans kapitula tion, 

erhöllo sändaramatörerna tiIl ,.tand till amatörtrafik på 2, .5 
metersbandet. Denna "nabbh2t ho· de amerikanska myn· 

dighe terna att bevilja lättna ler i silndningsförbudlet ä r \T;r 
!igen förbluffande för den, som är \'an vid andra förhAl· 

landen, och dessutom synn r!igen fö redömligt. Tillständet 

för de ameri anska amal" rerna utgå r den 5 november i 

är, och vad som skall komma sedan visste inte W2KDC, 

men om allt utvecklar sig normalt, bli r det väl närmast 

fråga om en utö ning av antalet till ma ban d. 

Den mest revoluti onerande utveoklinge på radioomnldet 

under krig t har ~kctt inom ultrakortvagen, som nu kon1lner 

ati: få en helt annan betydeLe än tidigare. Många anse 

kanske, aU det inte kan bli lika intressant m ed UK på 

grund av dess begränsade räck i del. Min erfar enhet under 

m:tt be.sök hos W2K DC ä r emeller tid. at t det ä r lika spän

nande att ja crtL kilometrar pa 2,5 meter som det var att 

före kriget fö rsöka "verbrygga l OOO-tals kilometer pa 20 

metersbandet. Möj lio-het'erna till experim nt och person ligt 

fä rgade konstruktioner äro dessutom fakti"kt s törre på TIK 
än på vanlig ko tvåg. 

De amerikanska amatör ern :1. ha för närva rande mycket 

nöje av s in ra crchewing på 2,5 m eter men längta ~ckså 
efter att fil börj a köra interna tionella dx, och , jälv hoppas 

j ag att inom en int alltför avlägsen f ramtid fe tillfälle till 

ett QSO med W2KDC och taeka h onol1l för ha ns gästf r ihet 

vid mitt besök. Gunnar Grana.th, 5ilrNM 

Ett USA-telegram 
Pressavdelningen av Amerikanska Legationen har haft 

vänligheten meddela föl j ande som utgör översättning av 

ett i dagarna erhä l1et telegram: 

FCC (Federal Communications Commission ) har den 21 

augusti förnyat licenserna för d amatörer som under tiden 

den 7 december 1941 till den L'i septem.ber haft sän dnings

tillstånd. Sändming är endast tillåten på frekvenser mellan 

112 och 1 15: Mc/ s. T in~t; nd att sända på de lägre f re

kvensbanden lämnas iinnu ej , men det torde ej dröja länge, 

förrän även detta förbu d upphäves. 

American Radl:o Relar League, W est Hartford , e01l/1. 
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Kontakt med LA 
Av SMSOK 

(Forls. från /öreg . nr.) 

Trots elen hårda psykiska pressen var det många ama· 

törel', som cleftogo aktivt i hemm afr ontens arbete och därvid 

fUHo-erade som chefer och operator;; för små portabla sta· 

ti oner, vilka förl1ledlade kontakten lUed såv äl reo·erin (Ten
~ b b 

England som rmed andra representanter u tom riket. 

En av de mest aktiva h~lrvidlag va r LA4L, W il1iam Pall· 

vik (ex. P ecl ersen), vilken under Eå gott som hela ockupa. 

tionen hade ständ ig radiokontakt Illed såväl G som med 

andra länder. Operationsplatserna voro belägna i de Etora 

l ordmar'ks- · ogarna, endast l il 1. 1/ 2 mil utanför Oslo. 

Där fu nn os stora olUr. den till vilka inga vägar förd e. --4L 
·amarbctade bl. a . med - 7U, samt en man för vakthållning 

och ordonanstj äns t. Denne, som var en av N orges bästa 

skidlöpare, kände v" l till Nordmarksskogarna. I börj an 

upprä tthöll -.4L C -kontakLen, och apparaturen var då mvc· 

ket p rimit iv. å smån ingom byggdes emeTI rtid apparate:na 

om och ---4L :5 station , som gick under t äckbenälllningen 

KARl , upprä ttade den 18/3 1943 k ontakt med ett annat 

nordiskt land . T ill n b örjan var förbin delsen enkelriktad 

o ·h bekräftelse på mottagn a meddelanden erhölL med ku

r irpost. Detta hade, som man förstå r, många olägenheter, 

\ra rför dubbelsidig förbindelse ordnade i börj an ay april 

194 . -.4L, som avbetar i Osl , hamnväsen e, hade för 

sin chef angivit, att han h öll på med nåara arbeten för 

hemmafron ten och fått tillå telse, alt om ," erfo rdrades 

di sponera en del a arbetE tiden härför. ' 

F ärden ut till N ordmarken startade med spårvagn eller 

cykel o edan följde en tröttsam vandrin o· oenom rena 

snå rskogen . P å vintern gick vandringen ofta uppför någon 

strid bäck för att förvilla eventuella förföljare. Såväl ope· 

ra tionspla,tsem a som marschrouten oah sän dninO"~tiderna
'" 

Fig. 3. --'J.L {)ch - 7U linder trafi k med KJ\ Rl. 
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måste ständigt varieras. Vid längre uppehåll på en och 

samma plats riskerade man att tyskarnas alltid aktiva pejl. 

patruller kunde överraska, vilket tyvärr iiven hände en 

amatör. Denne blev omedelbart nedskj uten . Apparaturen 

gömdes ute i skogen. Endast ackumulatorH l1Iedfördes hem 

för laddning. 

För~ta tiden pågick trafiken endast nattetid, dvs. från 

kl. 20 och framåt, beroende på hur många telegram som 

skulle avverkas. Då trafiken enar svällde ut togs även 

dagen i anspråk. - 4L, som :l \'en var Iii rare i en teknisk 

aftonskola, g ick efter avslutade lektioner därifran ut i 

Nordmal-ken. Inte bara operJtionsplatsen utan iiven fre· 

kvenser och allfopssignaler varierades. Sändaren, som va r 

en ((.PA, blev småningom nlnIi'tad med 20 st. kristaller, 

\Tjlka er·hållits från, England. T rafiken skedde inom frekvells, 

området 4--5 Mc/ s. I skogl'll valdes operation platsen så 

att antennen kunde få fri strälningsverkan ilt det håll trafi· 

ken skulle gå. 1 ågot täl t kunde ej al1\'änd::rs och inomhus 

vågade man icke vara, då man därvid frestades att stanna 

för läng - kvar på ~arruna plat>. Det enda skydd m an hade 

för väd' r och vind var en mindre presenn ing. Telegram. 

men avhämtade ' L p ell bry gga i Oslo hamn hos en 

för honom okänd perso n. S\"aren avlämnades på annan 

plats. Telegrammen voro krypterade i fe ll1st~1lliga grupper 

och kunde omfatta upp till 130 grupper. 1insta antalet 

yar 2 il 3 grupper, men normalt 40 a O. Veckorna kring 

kapilulationsdacren pågick trafiken dag och natl i ett sträck 

och avslutades definitivt den 11 maj 1945 . nder tio mil· 

nader hade då mer än l 000 telegram av'sän ts ! 

nder heIn kriget hade amatörerna i [ o1'O'e icke hör t 

något om sina stationers öde. Ett par dagar innan jag kom 

till Oslo, hade man emellertid å terfunnit det ~om återstod 

ay amatörel'llas en giln" med möda hopkomna stationer. 

Det var en samling buckliga, sönderslagna cha;osier och 

plåtar. Rör och instrument , oro avlägsnade och r esten 

var söndersIau-et med slägO'a. På en del chassier hade tys. 

Fig. 4. Apparalllrr-n g{ j lflmt~ ut e murkerna. 

karna roat sig med prickskjutning -med kulsprutepistol. 

Malerielen va r .å definitivt ~polierad att kllappast en hel 

detalj kunde terfinna . Tilbalnmans med ---IV fick jag 

till fälle hese »likcn» ay sändarna, varvid nedanstående 

unika foto av massgraven togs (fig. 5) . 

En av amatörerna had förhindelse med en sk rothand· 

lare, och till denne hade det å terfunna godset sänts. Man 

räknar i Norge med att amutörstationer till ett materiel· 

värde a\' 170 el 200000 kronor förstörts av tyskarna. 

I l',"o rge pågå r likson här underhandlingar med myndig. 

heterna alt få sändnin O"sförbud el upphävt. Därvid har man 

Fig. 5. »KatYl1 ~kogcn ». En ring" del av de siinrlarcha,,, ier. Eom 
:l. terfunnits. Sk jut el i hakgrunden irmehall er ett äun ll slij rre antal 

cha"i er. 

tänkt sig alt sa goLt so m omeclelbart få till teIse att använda 

en förcningssändare för att P :'I så sätt återkIlyta kontakten 

med de ~kingrade medlemmarna. Värre blir det när ama· 

törerna skola bygga sina nya stationer, då i '- T,orge icke finns 

några härtill passande radi odp,lar. "C nderhandlingar föras 

emellertid om att amatörerna, som en liten kompensation, 

skola fa övertaga en del av den radiomateri el, tyskarna 
liimnat efter sig. 

Det var en verkLig upplevehe för mig a tt få träffa dessa 

amatörrörelsens hjältar. Som avslutning skulle jag därför 

vil j a göra mig tjI! tolk för beundrande amatörer världen 

runt och framföra ett tack för det sätt, på vilket amatör· 

rörelsen r epre-,entera ts a\' våra norska kolIe;!er. Tag även 

m itt personlio-a tack fö r den utmärkta o-äs tfrihet, SOUl kom 

mig till del under l\ orge.b ~öke t. 

like Alseus, SllifSOK 

Föreningsmeddelanden 
P it gruud a\ mellankommande hi nd er har tidpunkt och progra!!1 

frir S lockholmsm-dclning·c r.s mee ting i november ej kunnat [as lslälla;;. 
D vit! oklober-meet inge t närvarande få därför å taga sig vidare
hdordrandet av dessa uppgifter. 
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Modern lTIälleknik lTIed 
Snabb och tillförlitlig provning med 

Atlantus rörprovare 
NYHET! 

Pris 

Kr. 325:
netto 

~Iodell 444 iir en modern rörpro~are. Provar alln före-

ATLANTUS inslrulTlenl 

Universal instru ment 
volt_ ohm- ström- decibelmätningar 

För 
likström 

och 
växelström 

Med 
28 

inbyggda 
mätområden 

Pris 

Kronor 
265:

netto 

ltOlllmam!e eu ropeiska och nmerikanska rörtyper frl'tn 1.2 * Spiinnlngsrruitnlng rör Uk- och växelström till 1200 V 
117 volt. Försedd med sinnrik tryck-knappsomkopplare för 'fl( Strömmiitning Wn 1,2 mA Ull 80Q mA 
Individuell mii t n lng av alla I röret logl'tende elektroder. .,. 1I1otatå.na..miitnlng med !J.by&,gt batteri 
Provar kortslu tnl ng , läckning och avbrott mellan och till 'fl( Doclbelmiitnlng -10 tlU + 56 d B 
samtliga elektroder. EmIssion. Glödtr:1dsavbrott. Anslut '* J{vaIJtetsmätnlog nv kondensatorer 

ning till ~äxelström 110-240 volt. 'fl( Preclslonsvridspolelnstrwnent ID 12,,0 Q/ V inre mo!'stånd 

Säljas av aHa välsorterade radiogrossister. 
Provinstrumellt till påseende med returriitt Inom 8 dagar. Begu r ih'en prospcI,t över 

Omgående leverans från lager. Atlantus signalgenerator och tongenerator_ 
Brul{sanvisning medföljer varje iinstrument. 

Aktiebolaget YRAKO, Regeringsgatan 40, Stockholm. Tel. 204039 

.. b oschyr Ö~er ~Ara ny-
lnl.ordra iledargs r e\nraromofon~r. 

. d·omottagare. " .. l
heter l ra l mmofonmob er. 
grammofoner _och represengt':a icke äro 
På platser, där :J~d ev. ensamförsäljare
terade, antagas R AD l O F A B R l K 
T JERN ELDS Stockholm 
liudiksvallsgatan 4 

ELTRON 

Pick-up nr 78 E 


leveransklar 
Pris Kronor 16.S0 

AB ELTRON 
Krollobergsgatall 19, Sthlm. Tel. 507993, 50 7994 



s 

kristal'-e'eJnent 'ör 
pick-ups JnikroFoner 
och högtalare 

Crys(on ä r en piewelektri tik kri~t all (ram ställd av Danmarks 

(rämsta specialfabrik på området. Crys(on-(abriken i Köp~n· 

hamn . E(ter mångåriga experiment har man lyckats få fram 

en kristall, som i tonhalit ct och. styrka är likvärdig med d," 

hästa amerikanska. 

Största olägenheten me< l krisldJ I-picJ,:,"ps har hittjlls varit 

deras ömtålighet. E'f häfti :; ,lö t eller t. o. m. en rätt obe

t)'dlig -tempenaturförändrinJ,! ha varit tillriickliga {ör att (ö r· 

stör3J kr~sta:ll en och göra pick-upen ohrukbar. Crys/on pick·up 
garanteras hålla även om. Ni lappar Jen i golvet. Den vä"ent

Iigt ö'kade hållbarheten beror på en patenterad upphängning 

och en - än så länge hemlig - impregneringsmetod, som 
gör Crys(on kri. tall ·pick-ups lika hållbara {ör yttre piivcrbn 

som en magnetisk pick-lip. Fabrik en lämnar ett års skriftl ig 

garanti. 

Anslut en Crys(on kri.tall·pick-up rätt, dvs. elter den an· 

vi snirug på lämpligt filt er, som medtölj~r varje pick-up, nar 

man en utornor-dentligt god återgivning, vida överträffande 
vanl.iga magnetiska pick-ups. Frekvensområdet är breddat; 

hasåterijivningen är :]ua(tig och diskanten tydlig och klirrfri. 

Ni kommer alt bli förbluffad då Ni järn (ör ljlldkvaliteten 
hos en Crys(on och en yanlig pick·up. 

Crys ton tillverkas som insats (element) till pick-ups -- som 

komplett grammofonj}ick·up - som kuddhögtal3Jfe för sjuk. 

hussängar (kan även med fördel am-ändas som mikrofon) - 
som s. k. komaktmikro{on (gitarrmikro(on) . 

CRYSFON är marknadens bästa kristall 
element. Ett års fabriksgaranti mot 

bräckage. 

KristalL-pick-lIp 
Kr. 30:

KristaLL-element till pick-up 
Kr. 20:

Kristall·kuddhägtalare Kristall-gitarrmikrofon 

Kr. 55:- Kr. 38:

Ledande radiofabriker i Sverige och ut

landet använda CRYSFON l 


sina skivväxlare. 


Leverans omgående från lager. Tekniska data, kurvor, priser lämnas på begäran. 
Säljes i detalj av alla välsorterade grossister och radioaffärer. 


Ensamförsäljare (endast engros): 


A.- • 
Norr Mälarstrand 22 STOCI(HOLM Tel. 52 1750, 506565 


