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Ylski kis mDislånd - en ALPHA produkt 

SOIll garanterar driftsäkerhet 

s u N 


E T T ALPHA 
D B y B E R G • T E 

"UNIVERS" 
Typ Standard 10 

Danskt 

kvalitets

fabrikat 

Storlek 
195 X12 0 X 270 mm 

Pris 

kr. 325 
netto 

Handservicelnstrument för universalbruk 
med 27 mätområden 

• likström/växelström 1,5 mA-3 Amp 
• likspän'ning/växelspönning 1,5 V-750 V 
• motstand 0-1000-10000-100000 SI, 
• spegel.kalo 100 m m 1000 SI,/Y 

Obs. Säljes pd fördelaktiga betalningsvillkor. Begär ett provinstrument 
till pdseende med retu"ä" inom 8 dagar. 

A.-B. H J A L M A R M A U R I N 
Norr Mölarstrand 22, 5 tro Stockholm. Tel. 52 1750, 506565 
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Alphas ytslkiktsmotstånd kännetecknas 

synnerligen hög grad av låg självinduktion 

och liten egenkapacitet. ÖVerallt inom radio

och teletekniken, där elmotstånd med kon

stanta värden fordras, är det rätta valet 

Alpha ytskikts-motstånd, som garanterar 

apparaternas driftsäkerhet. 

Ytskiktet består av ett kristalliniskt, absolut 

homogent .grafitskikt, som utan några som 

helst bindemedel inbränts på en porslins

kärn a. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör, 

att motstånden bli brusfattiga. 

Alphas ytskiktsmotstånd äro försedda med 

ändhylsor och skyddade mot yttre åverkan 

genom ett speciallack. Prospekt med utför

liga uppgifter 5ända vi gärna på begäran. 

ERICSSON FORETAG 

E F O N 2 8 2 6 O O 

TRANSFORMATORER 


DROSSLAR 


STANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK • TURE BERG 

TELEFON STOCKHOLM 351 681,351672 

RADIO



RA DIO TEK N IK 

ELE KT RONIK 

GR AMM O FON- OC H 

FO RST A RK A RTEK NI K 

LJ U DÅ TERGIVN ING 

TELE VISION 

AM AT O RRA DIO 

EXPER IME N T 

OC H A PPA RATB YG G E 

MAT TEKNI K 

RA DIOSER VIS 

Utkommer den 1 va rje månad. 

Lösnummerpri" 60 öre, dubbe lnummet l kr. 

Prenumerationspris, 

1/1 år kr. 6, - , l/l år kr. 3,25. 


Redaktion. prenumerat ionskontor och annons

expedi tion: 

Luntmakaregalan 25, SIr., Stockholm . 


Te lefon, Namnanrop " Nordisk RoIogravyr " • 

Telegramodress : Nordisk RoIogravyr. 

Postgiro 940 - Poslfack 450 . 


Ansvarig utgivare , Simon Söderslam. 


EFTERTRYC AV ARTIKLAR HelT elLER DELV IS 

UTA ANGIVANDE AV KÄLLAN FORBJUDET 


Nord isk Rotogravyr, Stockholm 1945. 


Likström/växel tröm l mA - 10 A 
likspällnjng/växels pauning 0,1/2.5- 1 000 V 
m tstån 0-1 000-10000-100000 Jd 
o utputmä tn inga r med två områden 
dessutom ka pacitetsmätningar enligt tabell 
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ovame/ff-ett fulländ.t unive....Un' lrument med, 

• samm a s k a la fö r Uk. och växelström 
• inbyggd transformator = lågt s pänn ingsfall 
• snabb Inställning och snabb avläsning 
• 26 mätområden med dIrek t av läsning 

AKTIEBOLAGET 
RÅDI\1ANSGAT AN 84, STOCKHOLM 

Telefon växel 314500INDIKATOR 



Radioindustriens nyheter 
Skärmade antenner 

Elehlrisl:a AB :iicm ens. Kungsgatan 36, Stockhulm, har ut sänt en 
katal oir ö" er »Skiirmat antennmateriel», omfattand e 62 ~idor. Kata· 
IOf!en i nneh id lcr ären be"krivnin!!ar över olika ant ennsy,tcm av Sie·' 
m~ns' fabri kal ~am t l1lontagp3.nvi: ningar. 

Standard radiorör 
AB Stmulard Radiojabr/k, UhslInda, har lIt,-ällt ett par nya li stor 

r" er raclioriir och kat ocl stnil rör , upptagande fem trioder, en duhlwl· 
tri nd och "n diod saml fem typer av katOLI ,t rillröl'. 

Lilleratur 
Harn' 5 tu(-I:lIIw,: Repor! on (l visit to The United S tat es duri/ig 

,,, ,, ref/r 1940 jur the pllrpose oj stlldyin g radio engil1een ng. St ock· 
hollll 1944, 169 sido r, din A4 . (Tekniska Hiigskolans Bibliotek, Glral· 
mers Tekniska lIö o- , kolas Bibliotek och Stockholms Stad shi u1.i otek.) 

Bjum iVihson och Hllns Werthcn: Elektroteknisk jorskning / 
S chweiz. Berättelse iiI:er studieresa 4/ 7- 16! 1J 1944 . Stockholm 19:1-5 , 
56 sidor, din ,U, 29 illustrati oner. (Tekniska Hiig5kolans Bibl.iol ek.) 

Sammanträden 
Svenska Elektroingenjörsföreningen 

,'i,l sammantrCidc deu 6 april hiiIl s fiire drag om "Radio/rekl;ent 
viixdström jör industrieLl äinneaLstri/lg» aY civi Lingenjörerna G'"llla r 
, Vennerberg och h ar Ahl gr n. Den förre talade om »lrulllhtionsllpp, 
I'llrllZnill g», den ,,",'nan' om »Dirlektrish IIpp/eiirmning». 

... ,.......... "" .. .. .......................................................,.................................... 

••••••• "' ......... ... . ........ , ................................................................................ ,lO 


BYTEN OCH FORSÄlJNINGAR 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : ; : : : : : : : : : : : : ~ : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : 

li.rh.tallrnil" r o f'unh.:ap!"ilar till saltl JJilli g t. :.U .•Juhlin, IngyarsgataJl;:~ , 
'·Pl}~ala. 

Tt~lt'gnlfn :rcld a r'" ~:i ylil ya ll li;4' <L ~ (llll hii.:.!;kl:t ~ ~i.c.· S. k. "n li", J ..a.,s 
Rudherg. h. oltstl;jlltart·vii~wn, -"I':nslwde. '1'('1. 'i S fll o:t 

Radiot(~I(llil{(~ I·. 10 :'i1'8 llfal~tik fnlll ~i'l'\"k f' n(~ h lahorat"oriulll, iill~kal' 
rda t shyt t.: . ~3\'-il r till "ViirJnau", 1'. H. f . v. b. 

1'. H. Ii(' 4/ 10iO: 12/1iHI: 1 n. 2/lil-l~ i; " , I, a , kii[1H. S,'ar t ill ·T t.~·. 
11["', 1' . H . L \'. l), 

Jinrrl'~Jlolld('lls~tllt1t' rande railiute lulilu'r (1I1 bildad l'ut!iure liraUir) 
;jn~ J.::.ur plat ~ l-;() lll pr:-lkl-i k aIlt D y~ rk s t a d l'1kr fahrik i a ug . PI. t'('ll l , 
Snu till " ..::\ ma tii r ~l\: l " , ]'a n l rn)o(k V. r , 
• • , •• , ..... .. .............. " ••••• , ••••• "., • • , .. ..... . .. , •• , •••••••• " ... u ... , ............ . .................... . 


önS]iHS l.. ji})<I. F i.il,iaJJ(] (· ll r ;1\' 1'nIl ll lii r Hadl !) ; lO/HH2. ..f./1D4-l. T l' l. 
;-)1 (if) ~~ , Sltl('klw!m 
,.......... .-.." .....", ....... .. .. ,., ............................... ,... ................... ,.. ,., ....... ,........ 


"li:alod s t"rå lt'o!'i('lIlog-1'af, l 1n- ~:.w Y 1:~O m m :s skH rmdiam. ; ol)( ·l. 
l, t· g. ~nlI· till »O~dllograr~ I', n. r. Y. h. ............ ,......... ,.......... ... " ................ ,., .................... ,............ ,......................... 


för reseapparatenAKTUIELLT: rör, högtalare m.m. 

Om allt för »R A D 110» tala med 

TESTER 

Oregrundsgatan 8, Sthlm, 61 5868 

Radiotekniska Sällskapet 
\ 'id sammanträde den 19 februari lämnade l,ivilin gen jor T . Boldin 

en redogörelse för ak luella arbetsuppgifter inom I(]du~trifiirh undf'h 
Radiout~ko tt. TckJJologie doktor C. G. A urell höll föredrag ÖVtT 

ämn et: »flruset som griin s för mot/agarkiinsligbeten». 
Vid sammantriide den 19 mars höll ingenjör W. Stockman fii redrag 

om »Elektriska deri/:erings· och integrerillgskretsar». 
Den 16 april höll c.ivilingenjör T. Bohlin fö re drag över ämne t: 

»KofJparoxidullikrihtare.1l SOI/l teletekllisla hOIl.ltruktiollseLemf?1l t». 

Stockholms Radioklubb 
Klubbens , rsmiitc h iil h elen 19 april, varvid d rygt hLlIld rJ mc,l· 

klllmar mött upp. 
Ur , tyrdscns j,,,rä tt el se fi.ir år 194'~ kan n,imnu" , atot antalet sam· 

lI, antr,idcl1 un d el' ,i rcl n rit H , och att Illcdlemsant alet st.igi t fra n 
291 till 351. 

Civiling. Il. Bjiirklund, som varit styrelseledalllot i 17 år, ,arav 
~om ordförand e i 7 år, u, sade sig återval. Styrel sen fi ck fiiljand e 
sammansätlnin g : 
OrdWrande : d viling. H. Fredholm (nyval!. 
Vice ord f.: illg. E. Hullegå.rd (harst r). 
Se.kreterare : civiling. T. Ståhl (kvar~tår). 
Skattmästare: kam rc.r E. Bäck (omval). 
Övriga styrelsemedl emmar: Inog. R. Hult, ing. S. A. Joh ,ll1 s,,"on, in)!. 

J. AIankell, ing. E. !VI yckeJ bcrg, ing,. W. Stockman ( s:untlig:a UITI· 
,aIda) . 

SuppI-eanter i , tyrrIsen: Frin:dt . Al. Ardbo (om,al), in g. G. Bmlr· 
man (ny,ul ). 

Till re, isorc,r omva Ldes : Civil iug. G. Hult en, dir ekt ör P. Rjd lter. 
Till suppleant er fiir df~sa: Direktiir T. , undin, herr K. GrÖnhagcn. 

CiviliIlg. H. Bjiirk!uml ut sågs med acklamatiun till hedf'rsl,>(lamul 
i kluuben och vald es till dess hedersordförande. 

Efter fiirhund!ingarna höll civiling. Bertil I-Ilård fiiredrag om 
"flrus i ra(/imnoulI"are». lian hd Iandlade rö-rbrus, saväl hagelef[,'k t 
som sprakeffekt, l11o lstill1clsbru3, kretsbrus , ant ellnu nls. o:v. -Talaren 
\'i~d e bur bnl s..~p~i.nIlingarn a samman~~itta s i cn r3.diom o Lta g~He ~allll 
di.okuterad e signal / unl sfiirhäI12n de t. 

Vid klubb t'n, sammanträde den 3 lllaj talnd e civiling. Holge r ,la:', 
eLIs li\'er ä.mn et : ~)Den logaritmiska IOfJpcoLtm et ern». Föredrage t, som 
kmnmer all inflyta i P 'Jpullir Rad io, åtfiiljd,' s in< ...n mycket :bbdl i~ 
demomtration . 

Klnbbens " ista sammanträde för säsongen är a.v"ett att hålhl ';' dCI ; 
:N maj p a Tckn i., ka )'[ll ~ et. 

Alla ra diointresse rade i StockllOlm med nnmcjd ha nytta av 111c, l· 
k Imkap i Stockholms Radio klubb. Vid samman trä,Lena, som hålla., 
i regel mr 14 :e dag, förekomma föredrag, demon., trationer, diskus· 
"ioner el. dy l. 0111 radiot ckniska eller närliggand e problem. Båd,· 
fackmann en och ,unaIören kunna där f[nna n' got av in rre-'e. t1 ,, · 
ning av fackti dskrift{' r förekommer vid sammanträd ena. l medkm,; · 
uVfrift en ingår prenum erationen på Popu.l'ir Radio fiir år 194-5. 

Medlemska p i Stockholllls Radioklubb erhålles enkl ast genom al l 
j'ls'i.lta avgif ten ( kr. lO : -, för studerande oeh k'kllologer h . 6: ._ J 
pa kIilbbell s postgiro nr 5000!. Inu talnin g kan ,ivell ske ,id <:lm' 
mant räd ena. 

Adressförändringar 0 , d . s täIlas ti1l Stockho lm. Hadi oklu bb, Box 
G074, Stockholm 6. Sekrt-teraren , ~iviling. Tors thll "t 11.111 , nås und ,'!" 
samma adress. Sek reteraren. 

ELEKTRODYNAMISKA HöGTALARE 
13" JENSEN l\l 20 DC inbyggda i gj utjärns1rattar. 

Pris pr st. kr. 265: 

CHAMPION RADIO A.-B. 
Polhemsgatan 38 STOCKHOLM T.l. 500522, 53 6581 

OMLINDNING 
av Transformalorer och Magnelspolar 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADElV 
Akarp Telefon 226 
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o 
N R 6 JUNI 1945 ARG. XVII 

Dr E. F. W. Alexanderson 
radiotrollkarlen 

Vi ålerge här nedan i ul"enöal lning ell lal , hall et av 
civilingenjör I-fan-y SL()ckman vid en micldag ~ ~()nl gavs 
av Th l.! Am erican Sociely of Swedi , lt Engilleero dm ') 
fehrua ri 1945 pil restaurang Stockholm i 'ew York i 
l'.umband med ii verElmnancle t av CedergrenmedaJjen till 
dir :;t"re la!Hhman , dr E. r . W. :\l exand erooJ\ .. 

Herr IJrdflirancle, svenska regerin gens representant genc

ralkon -ul Nla rtin Kastengrcn, rlr Alexanderson , mina damer 

l)ch herrar ! 

Kgl. Tekni ;;ka Hög~kolalls i S tockhuhn vägnar skall 
Dr E. F. W. Alexanden:on. 

j ag {"rsöka att ge en korL övel'sikt av dr Alexande rsons 

insatser på el ektroteknikell~ område. nK I)~ Alu xUlItl t' I"U ll ; il21.aUO 

Låt o s gå tjuguiem å r tillhaka i Liden och i tanka ma blev den nästan hela folkets hobby. Och detta var ändå 

fara över tianten till verige. N ågra al oss voro bara endast ett svagt genljud av det, som då pågick i Förenta 

pojkar pa den tiden. Vi voro upptagna av skolan och hem Staterna , där run-dradiostati oller växte upp som svampar ur 

a rbetet, men samtidigt höno vi oc:ksa på med n åg lt annat, jurden uch Ilästan vem som helst kunde bygga en kristall 

uch della »något annat» kallade i Sverige allmänt för mottagare. Vi svenskar kände på sätt och vis, att vi varit 

:.>radioflugan» och i Amerika för »The Rad io Bu o ». litet sena med aU utnyttja denna n ya röst, med vilken män

Till år 1920 var radi on i verige endast känd aven liten niskorna kunde viska till varandra över obegränsat stora 

grupp speciali~ter, men endast några m<1 nadpl' senare illel' avstånd. Vi hade emellertid en tor tröst, 0111 uppfyllde IlSS 

den del populiira samlalsilmnet ö eralIt - i hemmen, i med inte så liten stolthet och ingav o~s en känsla av al! I i 

a fEirerna, på spåJVagnarna - så att säga på en enda dag tro t5 allt l'orO med i spelet och a lt Sverige lagt en av hc)rn -
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stenarna i de trådlösa förbindelsernas byggnad. Det var 

vetskapen om, att Sverige har skänkt världen en av radio· 

teknikens stora pionj ärer, dr Ernst Alexandersol l. 

I svenska tekniska tidskri fter och tidningar offentliggj or· 

des den fascinerande histo ri en om d r lexanderson, om hans 

briljanta studier vid Kgl. Tekniska Högsk la n i Stockholm , 

hans arbeten vid annra europeiska universitet efter civil· 

ingenjörsexamen och h ans ankomst till f " renta "taterna 

rlr 1901. Efte r alt ell år ha varit \-erksam som elektro· 

ingenjör , inträdde han i Gentral Electric Company,; tjäll"t, 

där han fick arbeta undeT uen berömd CharIe- P. tei n· 

metz. Snart fick dr Alexanderson utföra m yck t 8n5\'a rsJulla 

arbeten. Omkring å r 1904 fick General E le t ric Company 

i uppdrag a R eginale! 'e.~5 nelen alt bygga en vii elströms

generato r för en f rekvens - inte p[\ 60 dler 11< g ra hundra 

perioder per sekund, utan på inte m indre än 100000 p/ s. 

Var och en visste, att n ~ildan viixeLLrömsgen rator inte 

kunde konstrueras, lIlen dr l\lexanderson tycktes vara omed· 

veten om detta faktum, va rför hml helt enkelt tog och kon

struerade generatorn. Hans generator pr ades å r 1906, d, 

den användes för alstring av omodulerade radiDvågor vid 

stationen Brant Rock i Massachusetts, och elen blev . n stor 

framgång. På julaftonen 1906 överfördes mänsklig röst med 

Alexandersons sändare, och för de radiotelegrafister på hav 

och land, som råkade taga emot denn a utsä ndning i sina 

hörlurar bet ,dde detta rundradions fö-delse. 

Denna korta berättelse 0111 h ögfrekvensgeneratorn belyser 

ett av dr Alexandersons t )'piska ka raktiicdrag, nämligen 

hans oräddhet för svå righeter och hans förmåga att ofta 

göra det till S)"lles omöj liga. 

Omkring 1915 hade många högfrekvensgeneratorer byggts 

ooh installerats, och vid denna tid besöktes Schenectady av 

Marconi, som ville å~e en demonstl'ation av en .50 k 

alexandersongenerator, som v r installerad i Trans-Atlan ti 

Marconi Companys radiostation i Ne, Brunswick, New 

Jersey. Senare utrustades denna station med en 200 kW 

generator och blev därmed den starkast racl iosän elarell i 

hela världen. Onkel Sam begagnade demla radiosän dare 

under första världskriget för alt förmedla order t iU sina 

slagskepp och till sina tlllpper på Europas slagfält, ooh det 

var denna station, som år 1918 utsände president W ilsons 

fjorton punkter till T 'skland. 

Tio år senare, omkrino· 1925, 'oro radiostation T med 

Alexanderso ns högfrekvensO'eneratorer spridda över hela 

\'ärlden t. ex. i dr Al xandersons fosterland Sverjge, i Po

len, England, på Hawaii, p Amerikas både öst· och väst· 

kust. En gång, då dr Alexanderson höll ett föredrag i 
Teknologförenillgen i Stockholm om ~in generator, tillfrå· 

gades han, hur han lyckats få fram en så rent sinusformig 

våg. Dr Alexanderson tvekade ett öO'onblick och medga 

sedan, att han icke ansträngt ig över hövan för att ni! 

detta resultat -- det hade helt enkelt blivit så. Endast en 

mycket ärlig människa kunde göra ett så öppet medgivande. 

Och denna episod kan tagas som exempel på ett annat 

lypiskt drag i dr Alexandersons karaktär, nämligen han~ 

rättframma sätt och hans ärlighet i sitt arbete. 

En med hö:;frekvensgeneratorer utrustad radi o;;lation, SO\11 

vi särskilt böra omnämna, är den transatlantiska telegrafi. 

s;indarell Rocky Point på Long Island. D et är a inlr('s;;p 

att notera, att Alexandersolls högfrekvel15gellerator, ~on\ 

under elt kvartssekel troget tjänat miinsklig-h ten , for tfa

rande användes i praktiken oc:h tävla r med moderna kort

vågs ändare och telegrafkablar, nälllliCfen då des a klicka 

pa grund av magnetiska stormar. I dylika fall kopplas tele· 

grafisändn ingen vid stat ionen i Rocky Point l)Ver till n av 

Alexandersons högfrehen.o-eneratorer, :;OnI upprä ttbåIler 

kon tak ten med Europa , ti lls nomlala {örhål!and n fltcr ill trä tl. 

Denna korta överblick får icke ge oss den uppfattningen, 

att h ögfrekvensgeneratorn ä r den enda uppfinn ing, som dr 

Alexandersons geni har skapat. Det fUllls nämligen 300 

patent, som uttagi ts av Jeneral ElectTic Company i haliS 

namn, och dessa patent r "" ra elek triska maskiner, el ktriska 

j ärnvägar och elektriska fordon, elektriskt dri vna fartyg. 

elektrisk energ iöverföring, lik riktare, r adiotelegrafi, radio

telefoni, rundradio, bildteleo-raferino-, television, elektromör 

och elektr onrörskopplingar i allmänh et, spec iel\t avstämda 

kretsar, förstärkare och mottagare, antennsy tem med och 

utan riktverkan för radio och television s . ltlunda har 

dr Alexanderson få tt ett n ' lt patent ungefär var sj unde 

vecka under 40 års tid . 

Ehuru dr Alexanderson är me l berömd på g rund a\' 'ina 

insatser i radiotekniken och elektronrörstekniken, har han 

"" ven gjort många uppfinningar inom ~ta rbtrömsteknike l1. 

Han ägnade sålunda många år åt konstrukti on en av enfas

motorer för bandrift. Han uppfann ett fa somformars. stem 

för omformni.ng a\r enfasström till flerfasstr öm och omvänt, 

och år 1911 konstru erade ha n en fasomfo rmare för Penn

;; lvanias järn vägar. Dessutom har dr A lexanderson sysslat 

med as)'nkronmotorer och utarbetat nya metoder för hastig, 

hetsreglering. Dessa metoder har tillämpat vid konstruk

tion av elektriska utrustningar för det amerikanska slag

skeppet New Mexico, hangarfartyget Lexington och många 

anclra far tyg inom den amerikanska marin cl!1. Dr Alexan. 

dersons labor ator ium har också utarbeta t det s, k. amplidvn

systemet, ett ytterst känsligt och verkningsfullt sy em för 

fijrstärkning och automatisk kontroll. Delta ~y5tem har mecl 

framgåno- tillämpats inom industrin, då det gäller noggrann 

kontroll av kontinuerliga arbetsprocesser. Systemet ha r även 

använts inom Förenta Staternas arme och flotta un der de t 

pågående kriget. 

På likströmsmaskinomr det VMlI1 dr lexandersön ell 

gång i tiden en int rnaiionelI tävlan i Melbollm i AtI~tra-
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li en ,I med n O'pecialkonslruerad 1 500 likströmsmotor i 

ventilerat utförande. Vissa detaljer, SOIl1 funnit i denna 

mol or, ha numera U Lt allmän användning i m otorer av 

denn a typ. Redan år 1923 inlämnade dr Alexanderson en 

patentansökan rörande en k\ric;k-s ilverström riktarc fiir 0 111

fo rll1ning a v libtröm till \·äxc!sLröm. Pril lcipen hos kvick. 

~i lver5 I römr i ktaren , som använde för krafl ö\'ed öring med 

Lik tröm, har få ll en annan tilliimpning vid kO/lstmkti on av 

en växeh-t rÖIl1Sll1oto r m ed h astighetsreglerin CT, d ' n s. k. lhy. 

ratwnmotorn. Blan d andra :1 dr A1exandel"sonO' a rbeleu, 

_ 0 111 röra LLtrömsmaskiner, kan nämnas en metod för re

gen (~ rat i \r bromsning med libtröms-seriemot rer , o!U all ' 

-ände vid Chieago·lV1ilwaukee och ~ t. Pauls j ä rnvä crar. 

l detta elektronernas tideva rv tilldraga 10' d r AI>x:1ndcr

:;O l1 S i n aGer i bildöverförings. och televisionstckrn iken kall ' 

ske del sLör- ta intre5 et. D n 5 j uni 1924 ör erfö rd c dr 

lexand r Oll över R CA-,ända re den första tran-atlantiska 

faks imilsä nd nin gell , en krif tlig hälsning t ill sin fa r. S na1" 

fö rbä tt rade l · lexa nderson fak i tTli lö\rerfö ringstckniken 

med hjälp av f rekven~l110dulering. R edan år 1927 utförde 

h all Iramgåll g~ rika teJe\ri ionsexperinw nt i chenectac1y och 

dess omgi\rn ingar. F rån televis io1l5sändLlin gar ((il' hemmet, 

,,0 111 dem onstrerades år 1928 med regelbUlldna utsändningar 

(ran en . chenectady älldare, överg ick dr Alcxall derso n 5ede r

mera till t rprojektion, och i detta samband b ör mall kanske 

omnämna n demonstrati on, som har blivi t historisk. Denu a 

demon stra tio n ägde rum i P roctor teatern i Schell ectady den 

22 maj 1930. T eatern s orkester leddes härvid aven d ir igent , 

som befann ig pa en annan ort, genom att hans b,ilc1 över

fö rde- pa ett avstånd av flera mil och proj icerades på en 

duk, omkr ing t\'å meter i fyrkant. P å d ~ ll tiden var bär

frekvensen ,rid televisionssändninga r icke så h ög som j vilra 

dagar, och manga rekord ifråga om telev'ision över långa 

avstånd ha \'unn i ts under dessa televisionens barndornsar. 

Cedergrenmedalj en, som förl änats dr Al xanderson av 

Kg!. Tekniska Höo~kolan i Stockholm, har y~terligare ökat 

den långa rad av utmärkelser, som han erhållit tidigare. 

Bland dessa utmärkelser kan nämnas d r Alexander sons ut· 

nämni n '" 1919 till chefulgenjör vid det nygrundade Radio 

orporati ol1 of merica (RCA ) , Bland RCA:s viktiga in

., 

salser på den liden kunna nämnas dr lexandersons och 

dr Beverages arbeten rörande långvågsanternner för riktad 

sändning. I samband med öpplIandet av en med h ö<Y{rekvens. 

generator utruslad radiostation i Sverige tilldelades dr 

Alexanderso n _ o rdstjärneorden, som p erson1igt ö\'erräckte

ohonom 8\' konung Gustav. r 1934 ifl\'aldes dr lexander

son i Kg1. Tetenskapsakademiell, vilken SOlU bekant utdelar 

nobelpri sen i \·etenskap. Dessutom tilldelades han 1919 
hederslTl.edalj en av det amer ikanska Jnsti tute of Radio En· 

gineers , blev utnämnd till riddare av den polska orden 

P olonia R "titllta 1924 och fi ck J ohn E ricsson-medaljell 

för framslåen de ilL a tser inom radiotekniken år 1928. D r 

ALexanderson iiI' medlem och f. (1. ordförallde i Institut e 

of Radio < lIgineers och medlem av American llsti tute of 

' lectrical E nginecr. Han [höll hederstiteln D octor o [ 

Science av Union Collego i Scheut:c tad y å r 1926 uch f ilo· 

so fi e heder sdokto rstitehl av ppsala uni verit t å r 1938. 
r 1940 uppfördes hans na mn på an of f am e, e1l 

heder. ägg m ed namn på amer ikan ska medborgare a ut

lä ndsk härkom st, om gjort sig sär, ilt förtjänta inom den 

amerikan ka de m kratill . Denna heder ' ii o'g a\'täckt s på 

\,ärldslltställnin CTen i ew York. I januari] 945 tllldelades 

han Edisonmedalj ell av Ame rican Institute of E lectr ical 

E llg ineel"s. 

D etta har varit ett svagt försök att ge Eder snara re Il ågra 

exempel på dr lexa nclersons insatser iin en ('verblic;k 8\ 

h ans livs hi storia . D et är ganska s\rårt alt lämna n full

sltindig redogörelse för dr Alexandersons gärning, ty medan 

hall s tiindigt går framåt och u trättar många underverk, talar 

han icke mycket om .ina förtjänst r. I detta försök att ge 

en föreställn ing om dr Alexanderson och han livsverk f 

i icke glömma, att Förenta S taterna har gett denlle store 

man. de möjligheter som behövdes för h ans skapande geni. 

Tilldelningen av Kgl. Tekniska Högskolans Cedergren

m edalj är icke blott en h yllning åt dr Alexandersons genia 

litet som veten kapsman utan även en symb01 för närmandet 

mellan två stora demokratiska nationer. Sålunda är dr Alex· 

anderson för Sver ige icke blott en av dess stora vetenskaps

män lItan även en r epresentant för änskap och samarbete 

mellan folken. 

POPULÄR RADIOS HANDBÖCKER 

äro till ovärderlig hjälp för såväl amatören som 
den försigkomne. Några aktuella böcker ur se
rien: Kortvågsmottagning - Radioteknisk hand
bok, del l och 2 - Radiolexikon - Modem 

televisionsteknik, del l och 2 . - Pris per ex, 
kr. l: 50 + oms. (För prenumeranter kr. O: 75 
+ oms.) Rekvirera i dag från Nordisk Roto
gravyr, Box 450, Stockholm L 
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tangulär ,-åg, mer och Iller närmade sig ~inus[orlllell , dil 
belastning8resistansen R~ i fig. 3 mi'nskades. Detta berodde 

tydligen på att ,tillskottet till E~ från den linjära spännings

delaren R1R2 tog överhand. Denna spänni ngsdelarp ger e ll 

positiv a..--vi kelse hos E2 , under det alt den ursprungliga 

anordningen ger en n egali,' a, --ikel se 1Il. kurvan L i fig . 4, 
då dioderna lllalm, med glödslröm från nä tet. Genom läm p

lig dimcnsionering av R2 (vid givna di oder och givet värde 

på R1 ) bör därför avvikelsen hos E:!. kUlIlIa nedbringas 

lil'! ett la"t värde. Resultatet 3\- cn s~ldan dimensionerillg 

(R2 ;:;::;;: 20 kQ) i ramgh av kurvan 3 i f ig. 4 .. I m rj e mäl

punkl har stationän tillstånd varit rådande. Genom s törre 

omsorg ,-id inju5teringen av värdet ho R:!. och/ elI rrli~d 

spänning n på dioderna (se nedan ) torde resultatet kunna 

) tte rligare förbättras. 

Den stabil1serade pänningens E2 toppvär de var i detta 

fall 1,54 V vid normal nätspänning. I faU et med kon,:;lalll 

glöd p~inning och R2~ 1 M Q (kurvan :2 i fig. 4) var mol

varande toppvärde 1,7 . Dc båda förspänn i ng~cellern fl 

hade \Cardera en pol sp~-i nllillg om ca 1,S fl V. Den varierade 

Illed ± 0,01 V, beroende pli att cell rna »la ddade.s» unner 

el rif t. 

Mer ing ende mätningar på den beskri vna kompelt1sa ti om

kopplingen, denna gång m ed rör typen GH6G, röjde \,issa 

okon troIl r bara variationer h05 den stabil iserade spällning

en, möj !igen förorsakad av röret, som ej tillhörde ' lilgo l 

av de v bi lkända fabrika ten. Stabiliseringsgraden kunde häri

gellom ibland reduceras lill hälften, men elj est överens· 

tämde r esultatet ungefär med det som ernåtts llIed röret 

EB 4. Dessa mälningar ha ej hunnit sIuiföras. 

Diskussion. 

Kalibreringsaoordn ingen med röret EB 4 inbyggdes från 

början i en befintlig förstärkare, varför glödsp~innillgell s 

normalvärde (svarande mot normal nätspänning ) kom at! 

ligga ca 5 0/ O under det för rörtypen i fråga av fabrikanten 

r ekommenderade värdet. Att döma av formen hos kUI"I·oan 

:3 i fi g. 4 - flera mätpunkter hade dock varit önskviirda 

synes \'a let av normalvärde för glödspiinningen (vid givet 

värde på R2 ) vara aven V ISS betydelse för stabiliserings

graden, å tminstone vid ej alltför s tora variatione r hos nät

spänningen. Huruvida man kan vinna något på att injuslera 

såväl glödspänningen som R2 har ej utrönts. 

Anodväxelspänningen för dioderna 10Tde vid lämpligt 

,rä rde pii Rl kUllna utta s direkt fråll ena hah'aln av hög"päl 

lIiugslindningen på förstärkarens nil Ltransformator. Om al' 

någon anlerulin o- värdet på R1 . kulle behöva begränsas, kan 

en lägre spänn i.ng astadkommas medelst en resi stil' ~ptin

ningsdelare, SO I11 då inräknas i R1• 

De okontrollerbara variationerna en!. 0\' n toroe, i dell 

mån dc för ekomma , kUllIla reduceras genom att Jön;p~i n 

ningen på dioderna och dänned den stabiliserade spänningen 

" '2 i fi g . 3 höjes. Lämpligt värde på kalibreringsspiinni ngen 

kan åstadkommas n-enom uttag på R2• 

»Laddll illg» a\C -förspi-inning5Cellern a rrenOI1l d iodslriSIIl' 

mell llled ,lföljande spänningsstegring katlman undvi ka 

genom alt ansluta a n odväxelsp~-jtlnln gen till d iod rn a enda"l 

vid alibrerll1gslillfiillet.4 Eventu llt bn en l iten hlyack umu

latar beo-agnas i stället, och lIlöj ligheten alt an vända en 

glirn slabilisator fö r alstring av förspi-innjngen är ej heller 
utesluten . 

En felkälla vid snabba variationer i nälsp~innillgen ä r 

di odkalodern ·5 v-ärmetröghet, i synnerhet vicl fotog rafi"k 

reg istr ering av kalibreringsspänningens utslag på skärmen 

tiUsammans !lied det undersökta oscillogrammet. Ett sätt 

att till största delen komma ifrån detta är att i slä Ilet för 

hompensationsrnetoden begagna metoden med konstant glöd

pänning på dioderna. Stabiliseringsgraden (kurvan 2 i fi i!". 
4) blir med del här använda röret av samma sLo rlekso rdning 

SOI11 vid kompensation . En annan m öjlighet vore kanske 

direkt uppvärmda dioder . 

Till slut vill förf. tacka professor E rik Löfgren för tjJJ

lå telsen a tt utföra de erforderliga mätningarna på Tekniska 

Högskolans radiolaboratorium. 

I Det är k,int frän amerikans ka kombinerade balteri· och nätmotta
gaTe. att torrek'ment kllnna i I' i ~s man laddas, varigenom deras liv, · 
längd ijkas. e r. ex. Radio Craft, juli 1941: Rejuvenati ng clry 
hatteri es. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 


Räknar vart lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa 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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Piptoner och korsmodulation iblandarsteget 

Reflexioner kring några mätningar 

Av teknolog Ernst Fromen 

Sammandrag ar: imwh(/llel . Till , ki lLnad fr lm ett vanl igt 
fijr.s t ä rkar~ t eg är bIandar~leget besvärl igL ur 51(jrnin g. syn
p lUl kt . E n kor t ijveT; ikt lämnas av or;;akerna till tvenlle 
stöm ing5lyper - piptonerna o('h kOf'i'l11 odulationen. I sam 
hand med el lla beskrivas några en kla fii rsiik, "pnom vil ka 
läsaren lätt kan skapa sig en egen uppfattning om prohl,' 
men. De olika metoder ~om kunna a nvända" för att. minska 
dessa 5törni.ngar genomgås. 

Störningarna vid radiomoltagning utgöra det problem, 

"om är svårast att bemästra. Den atmosfäriska störnings
nivån kan man minska genom riktantenner , · men detta ha r 

knappast något jatl·esse för den vanlige radiolyssnaren. Det 

enda han kan göra är att söka eliminera de lokala stör

ningarna i möjligaste mån genom en hög antenn och en 

riktig t konstruerad Iil edledllin g till mottagaren. Men dessa 
dyrbara antennanliiggningar fun gera ofta betydjjgt sämre 

på kortvåa än en antenn på sanuna höjd med en enkel nM 
ledn ing. .. r den lokala störningSinivån hög komIIleT alltså 

denna aU patl")'ckas mottagaren som en relativt hafti" och 
i frekvens oändligt bred station. Nu sko la mottagarna vara 

sa konstruerade, att endast en önskad Je! av stationens 

bredd kan passera fram till högtalaren. Bredden bestämme 

av selektiviteten hos de i motlagaren ingaende filt erkrel

5arna. 
Blandarsteget, som är det första steget i flertalet rad io

mottaga re i Sverige, är långt ihån fullkomligt. är blandar

steget påtryckes fl era signaler utöver dell önskade stations

signalen , konuner man att höra dem , om de med avs.eenrle 
på frekvens och styrka stå i visst förh ållande till statiolls

signalen. Det vanligaste faJlet äl' de s. k. spegelsignalem a 

(ofta kallade spegelfrekvenserna ) , som störa {öreträdes

vis på kortvåg, där ingångsselektiviteten ofta är alltför låg_ 

Om den slörande stationen (ä\'en yttre störningsnivåll ) ~i r 

l i Ilr~ick1igt stark, kan den höras på de mest oberäknelig'1 

ställen, dels i f U 11m al' s. k. piptoner och dels i form av 

kOf3lUodulation på andra svagare stationer. 
F ör att undersöka förd elningen av störningarna har förf. 

O'j ort ett f lertal mätn ingar. Som provmottagan~ anvälldes 

dels en modern amerikan k konunerS'iell super och dels en 
, pecialbyggd kortvagssuper, båda med högfrch nsst eg. DeJl 

förra mottagaren hade en normal intrimning a\' högfrekvens

kretsarna, d. v. s. det förelåg en viss felavshimniug på grund 
m- gangningen, medan den senare hade exakt avstämda 

högfrekvenskretsar. Högfr ekvE.!1ssleget gav en relativt hiig 

l ) K n:tt .~rHi.R~2 : Ci21 .:1! lfi.fi:!1. ;':: 

ingå ngsselektiv ilet före blandarröret, varför mätningarna ut
fördes både med steget inkopplat och utan detta. Dessutom 

måste hänsyn lagas till individuella egenskaper hos rö r uch 
kretsa r, som gör att piptonernas styrka och korsmo-dulations

graden kan variera betydligt från fall till fall. Som lämpligt 

exempel har valts någ ra m~iLerier gjorda omkring 15 Mc/ s 
( = 20 m våglängd ) . Fig. 1 visar ett blockschema över 

fiirsöksapparaturen. flätningarna utfördes så, att mottagaren 

inställdes på stationssignalens frekvens (generator 2) , och 
frekvensen hos störsignalen (generator l) va ri erades kon 

tinuerligt. Uppkoppling och utförande av de öniga för
söken framgår nedan. 

Desmtoll1 lämnas några enkla praktiska exempel på dessa 

störningsfenomen. 

Piptoner. 

I ett blaIIdarrör erhåUes blandning ( interferens) mellan 

tvenne signaler, 0111 dessa uppfylla villkoret 

±nlo±mls=/m (l ) 
där lo = oscillatorfrekvensen, Is = signalfrekvensen, i lll = ill
terferenofreb-ensen ( = mellanfrek\'ensen ), Il och /IL biro 
hela tal. 

Som synes är ekvationen lcke entydig, dv~. en / 11/ erhalle 

ej för en fs' Vid grundfrekvenserna (m = /l. = l ) bildas 1"111 

fö r t\-å olika l,. Härvid eThålles den vanliga ehatiollell : 

10 - 1, = ±Im (2 ) 
De båda .:ignalfrekvenscrna ge upphov till lika starka mel

lanfrckvensignaler och kunna därföT endast åtskilj as genom 

l ~i mpli g förselekti on. Av de båda signalfrekvenserna /s kal-

Fig. 1. Blocbchelllu ön:.r fiir,;ö ksappararurell. F iil jaJld bcteckning:ur 
anviUluas : G ~n . l = gcne ra tonl för lörsignalen. Gen. 2 = generat orn 

för statio nssigllalen . R = rörvo ltmd er. HF=höghehen~t €g"t. B = 

bln n da r~! eg ()t. O =oscillator5teget. F = den ö,' ri ga delen av moltagarcn. 

A = jnstrn menl rör mätni ng av o,eillatorgalk r"trömmc n. Sm = », -m e

len> (mäter mellanfrekvense ns ampl itud). M = mätin.. trument. 

H = högtalare (underlättar mä tningar na). 
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las den önskade vanligen för stationsfrekvensen och den 

andra för spegelfrekven en. Skillnaden m ellan dessa frekven

ser är lika med dubbla mellanfrekvensen. Alla övriga fre· 

kven er br uka populärt kallas för piptonsfrekvenser. De ha 

erhållit detta namn, då de ge upphov till en hörbar ton lika 
med avvikelsen i den mellan frekvens, de bilda, och statiolIs, 

signalens mellanfrekvens (»kanarieL glan> ) . Piptonernas 

amplitud äT förutom signalstYTkan beroende av bl ndar

rörets gel15kaper. Blandarr "rets verknings!!Tad för des5a 
hlandningar junker mycket snabbt med växande II, som 

motsvarar öI'ertonerna hos mottagarens lokala oscillator. 

Vid mol1a lYare an ändes i regel av praktiska skäl den signal

frekvens, som är lägre än oscillatorfrekvensen. 

I fig . 2 visas fördelningen a de betydelsefullast pi ptons

frekvenserna . Dessa utgöra skillnadsfreh'enserua. Summa· 
frekvenserna l alla normalt så långt från signalfrekvensen 

att de kunna anses 5akna störande inverkan. ISl betecknar 

stationsfrekvensen, fo oscillatOIlrekvensen och fS2 spegelfre. 

kvel15en. Inom grup pen A utgöra samtliga till höger om i" 
spegelfrekvenser till piptonsfrekvenserna till vänster om io' 
Piptonsfrekvenserna kunna vara övertoner till störsignalen 

eller självständiga störsignaler med motsvarande frekvens. 

Ju närmare piptonsfrekvenserna ligga lo dess hög,re över
toner ha använts vid blandningen (n och m+oo ) . Det 

finns fler piptonsgrupper än som utritats i fig. 2, men dessa 

äro så svaga, att de kunna försummas normalt. En stark 
lokalstation ger alltid ett sådant spektrum, som fig. 2 visar. 

-om inte övertonerna bortfiltreras. Läga märke till, att av

ståndet mellan frekvenserna för m=n = l och m = n = 2 
är i frekvens lika med halva mellanfrek · ensen och att om· 

rådet är f ri tt från piptonsbildningar. 

För att klargöra betydelsen v des··a ~lao al' icke önsk· 
värda signaler lämnas tvenne exempel : 

Saknar mottagaren högfrekven55teg, sa har på korh gen 
spegels i nalen ungefär sanuna st ;rka !'om stationssignalen. 

Den atmosfäriska törning-nivån kommer alltså fram till 

Amplifud 
lo". skala) 

I 

I A 
~ l 

i 
I 

m=ncT 

'" fS2 (s

Mc/s 

Fig. 2. Fördelningen av de uelydeIsefuUaste pi ptol1 ~rrekven -ern:l 
m/s' Nännare förklaring återfinnes i te.xten. 

högtalaren från både spegelfrekvensen och stationsfrekven· 

sen, medan den önskvärda stationen Illldast kan ligga p[\ 
endera av dessa hörbara frekvenser. Härav följer att stör

ningarna ha ett icke önskvärt företräde framför stationen, 

vilket ofta menligt inverkar på hörbarheten och kvaliteten. 

Sken bart erhåller störningsnivån ungefär 1,4 ( = (2) 
gårwer höcrre spänl1ingsförstärkning än stationssigllalen. 

Eller med and ra ord: Om man med en mottagare med spe· 

gelfrekvens ta o·er emot en station, vars styrka motsvarar 

t. ex. 30 ,uV vid god hörbarhet o-enom störningarna, sä 

kan man med en annan mottagare utan märkbar spegel. 

freklrens mottaga en station med en styrka av 21 ltV med 

samma hörbarhet som i föregående fallet. 

Det andra exemplet har speciellt intresse för stockholmar

na. Man ' an utan större "Svårighet höra polisradi il hade 
på och strax ullder 19 m bandet. Avståndet mellan dessa 

frekvenser är lika med mellanfrekvensen. Förklaringen här· 

till är följande : Polisens frekvens är i detta fall lika med 

mis ( = 31900 ke/ s) , där m = 2, och blandninlYen sker 

med oscillatoms andra överton nio, där n = 2. Eftersom 

mottagaren är lY 'aderad efter grundfrekvenserna, kommer 

en skenbar skillnad mellan stationsfrekvensen och motsva· 

rande spegeHrckvens att erhållas, som är lika med moLta· 

garens mellanfrekvens. I verkligheten är avståndet lika med 
dubbla mellanfreklrensen. 

En annan typ a piptoner, som ofta äro till besvär, äro 

de, som bildas oenom blandning av tvenne utifrån kom· 
mande signaler. Ekvation (l) gäller fortfarand med den 

modifikationen, att nio och mls betyda båda var sin utifrån 
konunande signal. Ett villkor för att en pipton skall bildas 

är, att mimt en av signalerna är stark och därvid kommer 

:Itt motsvara oscillatorfpekvensen. På kortvåg kan avlyssna~ 

i etterst sällsynta fall kombinationsfrekvenser, sammansatta 

av tre helt skilda frekvenser - två olika stationer och 
oscillatorfrekvensen. 

Följande försök ger exempel på detta slag av piptoner. 

Plac:era två mottagare (slIperheterodyner ) bredvid varandra, 

och anslut dem till samma antenn. Om båda mottagama 

äro al'stämda lill sanuna rundradioband, t. ex. omkring 19
metersbandet, kan man genom att vrida på avstämningen 

på den ena apparaten ta in sl!alioner på den andra. För· 

klaringen härtill bi r följ ande: Lokala oscillatorn i första 

mottagaren strålar så mycket, att den kan sägas motsvara 

'n mycket stark station för den andm mottagaren . Denna 

starka signal interfererar med de stationssignaler, som kom

ma in via antennen, och när villkoret enligt ekvation (l) är 

uppfyllt, så hör man stationen. Detta to'rde förklara många 
mystiska stationer, som man ofta får höra i större fastig. 
heter, där det finns flera kortvågsentusiaster . 

Forts. på sid. 119. 
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Radioteknisk revy Moderna radiorör 

Av civilingenjör Carl Akrell 

jJtJiniatyrrör. (Forts . från nr 3.) 

614. Hög',uAr iocl avsedd att anVäJldag bland allnal som 
brusfattig höglrekvensför-tä rkare på ultrakortv g. K.!toden 
iir indi r kt upphetta<1, glödspänningen (j 3 och O'lö ttöm
men 0,4 A. Trots cl ktrods 'st mets lå dimensioner (5 

n g. 6 har röret en branthet om icke mlndre än 12 ro / ' , 
,a= .55 , anodspän ningen 150 och anodströmmen 20 m . 
Vid koppling om högfreb rensförslärkare fungerar gallr l 
som skärm mellan katod och anod och jordas. Ingångs. 
kretsen lägge mellan katod o h det jordade gaHret och 
utgano'skreLen mellan det enare och anoden. För data vid 
100 ""'il a,nodspänn ing får förf. hän i~a till revyn i P. R. 
jan. 1945 . Röret kostar i SA 8,35. 

6AQ6. Duod io{l·trioden har data liknande det tidigare 
\·älkända metallröret 6SQ7 och är avsett att användas på 
\'anligt sält i konventionella mottagarkopplingar. Röret ~i r 

indirekt upphettat, glödspänning 63 l, glödströmmen 0,15 
A, ,u = 70. Trioden är avsedd att koppla S0111 motstånds
kopplad lågfrek ensförstärkare. Påpekas bör här att glöd. 
strömsförbrukningen blott är hälften så stor som hos den 
tidigare äldre motsvarigheten 6SQ7. P riset är i SA 8 150. 
Röret är dvbi lrlat j fig. 6 i nalurl ig storlek. 

J ___ • ) ~__. ) , . 5 ~5 OS 
2 7 2 1 2 7 

I I I ~ 
Fig. 6. Minja tyrriiren 6J4, 6AQ6 och 6ALi i naturlUg s torlek. 6.T4 
är en triod avsedd att använd bland annat &om högfrekven<förstär
kare vid våglängder n till 60 cm. Rörets branthet är 12 mA/ V 
och ,il =55. 6AQ6 är en dllod iod-triod och 6A en duodiod. Under 

rören ~()cke l kopp1i n "arna . 
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F ig. 7. Ti ll vän ,L('f thymtron i minialyrut fi_irande al'I,ilJad i naturlig 
s torlek. Röret ä r en modem tetroJ , fylld med xenon g _ Typb teck
nin gen är 2021 och röret egenskaper påminna OnI den tidigare 
vä lkända thyratrOlleru 20050. Till höger tvärsnittshild a v elektrorl 

sy temet hos den ,ildre thyratron en 2050. 

6A L5. Duodiod Iil,,.nande det älJre metallröret 6H6. Röret 
är avbildat i fig. 6 i naturlia storlek, varvid märkes att 
!lingden är något -mindre än hos tidigare beskrivna min ia tyr. 
rör. Röret kostar i USA "0,75 och har t.idigare beskrivi 
i revyn , mars 1945. 

1'hYl'atron i miniat)'Tltljörande. 

2D21 . ThyratroIten uL~närker sig av lagt inre sp OO nnings
fall , 8 ,är fylld med xenongas och kan am7 ändas inom 
temperaturgrä . erna - tiII 90° C meJ mycket må av
vikelser a arbetsdata. Katoden, som är indirekt upphettad, 
n'löd pänning ,3 , glödströmmen 0,6 är av snabb 
upphetlninastyp oeh rör t är arbetsd ugligt blott 10 sek. 
f' her glöd pänllin~ens påläggaude. Röret är ett miniatyr. 
rör med standard 7-_tifts min iatyrso kel och är avbildat i 
fi g. 7 i naturlig storlek. Priset är i SA , 3,75. 

Rörets arbetsdata påminner om den äldre typen 2050; 
sålunda är det här ej fråga om någon av Je tidigare väl
kända gasfyhlda trioderna utan om en tetrod. Då tvärsnitts
figur och utförligar arbets<1ata å 2D21 ej varit t illgäng
liga, men rörtypen som sådan i aUa fall är 'relativt 11 " har 
i fig. 7 och 3 införts motsvarande bi lder för rör 20.50. I 
fig. 7 är avbildat ett tvärsnilt av deLta rör. Katoden (3 ) är 
a den vanliga indirekt upphettade o idtypen, anoden (7) 
bestar aven liten plan plåt. Tilledningen, som sanit idigt 
utgör fäste för plåten, är omgi\ren av ett glasröT och är 
betecknad med 8. Glasröret förh indrar bland annat urladd
nm o-ar mellan anodtilledn ingen och övriga tilledningar eller 
elektroder. Omkring anod och katod finn e.5 en metallisk 
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skärm (5) med en mellamägg (6), 50111 uppdelar rummel 

i två avLlelnjngar. Mellanväggen är försedd med en avlang 

öppning. Skärmen lägges normalt vid katodpotenlial och 

avslutas på ovan· och undersidan av glimmerskivorna (l), 

som P' insidan äro belagda med ett ledande skikt, så alt 

alltså det skärmade rununeLblir helt Jutet. Genom att ändra 

spännillgen på »skärmga1Iret» (5+6 + 1 ) relativt bloden 

har man få tt en möjlighet att variera Ih yratronens egen · 

skaper. Styrgallret (4) är en liten elektrod, som ligger i 

amma skärmade rum som katoden. Styrgallret är hanJ· 

fonnigt utformat till en ögla, som är placerat mitt för 

»skärmgalJer»-melJall V'äggens (6) öppning. Speciella 1s01a

tionsglimmerskiyo r (2), en över och en under resp. skiirm

gljmmerskivorna (1), sö rj a för uppstagningen av katod och 

galler, som alltså icke göra elektrisk kontakt med skärm

glimmerskivorna. I fig. 8 ha införts arbetskurvor för th y

ratronen 2050, varvid styrgaMerspänningen avsatts Etefter 

x-axeln, anodspänningen utefter y·axeln, och de inritade 

kurvorna ange gränsen för thyratron ' !1 i tä nt och släckt 

läge för olika värden på »skärmgalleT»-spänningen, i detta 

fall varierad mellan O och - 20 V. 
Vid rör 2D21 kan man alltså kontrollera tändspänningen 

m ed antingen styrgaller- eller skärmga-Ilerspänningarna eller 

bådadera. 2D21 utmärker sig i övrigt av mycket låga liick

strömmar i släckt tillstånd. Pa gallersidan kan tillåitas hög

ohmig ingång, varför röret exe mpelvis kan styras direkt av 

en högvakuumfotocell utan m ellanliggande förstärkare. För 

utförligare heskrivning a\' typ 2050 och dess använ,l ning 

hänvisas till artiklar i Electronics för ~ept. och jan. 1941 

skri vna av W. E. BahIs, C. H. Th0111as och G. rniley resp. 

Siinda/Tör för impulsdrift. 

15E och 5_ 7. E n serie rör utvecklade av firman Eitel

Mc Cullough, IlIc. (Eimac) a sedda för impulsdrift p <1 

ultrakortvåg inom området 200 till 400 Mhz (ca 1 m). 

Det minsta av rören 15E är en h ög-,u-triod m ed en glöd

spänning om 5 V och en glödström Olll 4. A. I \ranlig osciJla· 

TYP IC A L CONTROl CHA.RA ~ i E"j:U 5.I I Cc;, 
&Co 

,oo 

TYPC 20~O 
E f "'t>.3 VOLf5 

o 
:\ \ \ \ \ \ : \ ~ 

\\ :\ \ \ \ ~ _\\ 
\\ \ \ \ '\ \;

o 

\ \ \f 
~ 

\ \~..  I-
0\ i \~ \ ~ \~ 1\; I \~ \'\ I ~ 

1\\ \ \ \ \ \ ~ \ 
\\ i'--. :'-- --- -. :-+

~ \ 
o t 

-A o . . ., .. 
Fig. 8. ArbetsklIrvol' för thyratronell 20.50. 

Fig. 9. Sändarr,;r av typ 527 för 1Iltrakorlvug speciellt kOlls t.ru era l alt 
an v,indas tör impllh;drift. ILirvid kunna momentana toppeffål er a, 

storle ksordnin gen ti otal kil owatt erhiillas. 

10rkopplillg avger röret 15 W vid 400 Nlhz vid kOJlt inuerlig 

drift. Röret är 7 cm långt och 4 cm i diameter. Den största 

av typerna 527 är konstruerad för en gen()lllsnittlig lllaxil1lal 

anodförlust om 300 W, glödspänningen är 5 ,~ o ,h glöd

strömmen 13.3 A. Som oscillator vid kontilluerlig drift på 

200 Mhz (l,5 m) iämnar röret en nyttig effekt om 250 W. 
Rör 527 är 33 cm langt och 6 ,5 cm i diameter. O\'a nstående 

data vad beträffar nyttiga utgå ngseffekter oeh högsta Ö\TTe 

frekvens gäller för kontinuerlig drift. V id impulsdrift stimer 

sia i de . a avseenden det hela mycket förmånligare. Härvid 

till tas sålunDa anodspiinningar på upp till 15 000 och 

de momentana toppeffekter, som bör-a kunna erhållas, röra 

sig om storleksordningen kHowatt för den minsta typCII l : E 
och några lO·tal kilowatt för den ~ti)r;:ta l 'pen .')27 (se 

fig. 9 och 10). 

Lit/era/ur: 

»Lighthou se»-ri;r: QST, oktoher 194'1; El ectronie En ~ineerin g, januuri 
1945; F\f. a ll ~lIs ti 1944. 

GALS: QST, ok tober 1944; Radin ~ews, oktoher 1941, ,;eptembH 
1944 ; F:\1, augusli 1944. 

6N, 6AQ6: QST. oktober 1944 ; Radio Tews, oktohe r 19-+:1. 
2D21: QST, sept ember 1944; Radio News, sq temher 19'11. 
l.5E, 527 m. fl.: QST, oktober 1914 . 

Fi g. 10. Rören 227A, 127A och 3271\ avsedda för impulsdrift pil 
uj trakort våg. 
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PRAKT IlSK 


EN AVDELNING FOR RADIO - OCH LJUDTEKNIKER 


SERVISMÄN OCH AMATORER 


En enkel mätbrygga för motstånd och kondensatorer 


Av ingenjör Josef Braun 

Varj e amatör eller racliotekniker möter ibland i praktikell 

uppg ifLen att uppmäta motstånd eller kondensatorer av olika 

~la Cf. Universalins trument av det vanliga slaget tillåter också 

uppmätning av resistanser. Noggrannheten därvidlag blir 

dock mycket otillfredsställande, särskilt vid st örr motstånds

\-ärden . 

Skall förko ppling motstå nd eller dylikt tillverkas, s~ kan 

ett bä ttre in strument ej undvaras. Ett sådant ä r den väl

kända Wheatstonska bryggan, vars koppling vi sas i fig. l. 
Det obekan ta motståndet beräknas enli gt fOllmeln 

Ra )R\ x = R\ . R/J 	 (l , 

l -lbytes R mot en kapacitans, tillå ter an ordningen också 

llliitning av kapa citanse r. I allmänhet utgö ras motstånden 

Ra +R /l a en potelltiometer, och po lenti nmelerns glidkon

takt kopplas då till nolLindika torn enlig t fig. l. 
ackde1en med demla a nordning inses om edelba rt. Ska 

lan för Rr blir olikformig. en olägenhet som försvå rar in

slrllluentets användning och dess kaHbre ring. Denna olägen

het har undvikits vid en konstruktion, som har publicerats 

i juni 1944 i den tyska ti dskri ften »Radi o-Amateur». Denna 

artikel ligger ti ll grund [ö r det följ ande. 

Bryggans kopplillg vid motståndsmätn ing visas i iig. 2 a. 

D el obekanta motståndet är hä'r: 

R, = R" ~I! 	 (2) 

då R" är norrnalrnots tåndet och R" är potenti ometerns mot-

Fig. 1. 
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nr-\: 	 1):!1. :{1 j".j" ~;~. :; 
U ~1.. :.n7.73S 

stand vid j iimviktsJ äge (ljudm inimum i hör tC'lefonen ) . Vid 

kapaci tansmätning är bryggan kopplad enligt fi g. 2 b. För 

jämvikt fordra att 

X c;r R/l 	 )
--= ..." 	 (3 

ex It 
där XCII och Xc", beLyder re5p. koodell satorer5 reaktans . '~u 

är j u SOl1l bekant en konclensatc,rs reaktans : 

Xc,,=-l och 	 (4,) 
( .o .... J1 

x<'x = Je' 	 (;'» 
w x 

där (jJ ~-ir vi nkelfrekvenscn (w = 2;rf) . l nsiittas dt'ssa ullr) ck 

i fOI-mel 3, så erhålla V I 

U ttrycket visa r a ll mätfrekve nsen ej har mtgol inflytande pa 

mätres ultatet , och det visar dessut J1l, att in , lrumentet ka

librering är 1ika för kapacitans- och resis tansl11äln illlg . E nligt 

formlerna (2 ) och (G ) multipliceras j u i b ~lda fallen den 

in ställda normalen R" resp. (" med kvoten R{l,:R.. 
Givetvis måste mi-itfrekvensen hållas i nom rimliga gränser, 

då eljest konden,atorns förlu ster ~indra karaktär. I. Vid hög

frebrens är t. o. m. mot stånd i viss mån f rekver sberoende.) 

Här bör ocks anmärkas, alt vi kunna vänta oss en mindre 

skarp inställning vid kapacitansmätning, dl-\ denna enkla 

brygga ej har migon anordnil1g för kompensering a den 

fasförskjutning, som uppträder pa grund 8 \ ' kondensatorns 

Rx RN 

- = 
P R 

Fig. 2 a, 	 Fil!. 2 Il, 
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förlustresisla115. Detta inverkar dock ej så mycket, då i 

allmänhet tIe kondensatorer, som komma at t mätas med detta 

instrument: äro av samma slag som de, som ingå i bryggan. 

Bryggans kopplingsschema visas i fig . 3. Den ovannämn· 

da linj~ira >' aldelningen uppnås genom att det variabla 

mo tståndet ligger helt och hållet i en bryggkrets i stället 

för i IdI om i kopplingen enligt fig . 1. Mätområdet är 

l : 10 i stiillet för det vid bryg"or \'anliga l: 100. Genom 

detta behövs dock dubbelt så ll1 nga no rrnalmotst< nd. För 

att uppnå största möjliga billighet och enkell1et, l nbyggde~ 

bryggaD varken nollindikator eUer ton frekvensg nerator. 

För amatörer, som skola utnyttja sina instrumen t så 
mycket som möjligt, har detta dessutom fördelen att kunna 

uppbygga olika enheter , sasom generator , indikata, brygga 
och dylikt \a l" för sig på olika chas;--ier (ev. chassier med 

en vi ss standardstorlek) , sorn sedan kunna uppkopplas till 
en mångfald av olika mätanordningar. 

Som nollindikator mwändes enklast en hörtelefon eller 

ett mag.iskt öga. Vill mall driva noggrannheten längre, så 

kall en en·el förstärkare kopplas mellan brygga och imli · 

kator. Såsom \~äxelspänningskillla kunna i anviinda vilken 

tongenerator >'om helst ( t. ex. en vanlig batteritriod, åter

kopplad över en gammal lågfrekvenstransformator ) . I nöd

fall kan all\ älldas SO-periodig växelspä Il,ni n'T, som kan ul

tagas över crlöd;;trömslindllingen på en nättransfurmator. På 

grund av det låga periodtalet sj unker dock här örats käns

lighet som indikator avsevärt. Den använda mätspännino-en 

skall ej uncler-tiga 2 V dock ej heller överskrida 8 V, fö r 

att icke överbelasta det lU insta normalmotståndet. 

Också j fall där likspänning står till förfogande, bör 

bryggan hebt matas över en lågfrekvensgenerator. Man bör 

bara lillse, alt dennas effekt räcker till vid mätning av små 

motstånd (eller stora kapac itanser), där en relativt stark 

ström uppslår. I tongeneratorns anodkrets bör en vanlig 

utgångstran&formator anbringas, över var- lågohmiga sekun
därlilldning bryggan matas. 

Det lämpliga RII eller Cl! inkopplas mee hjillp aven 
12-polig mkopplare. Potentiometern P bör vara trådlindad 

och ha ett m otstånd av t. e.. l 000 Q . Dess kvalitet är i 
hög grad utslagsgivande för instrumentets noggrannhet. 

Fig. 3. 

Trådvanren skola sitta orubbliga på SIl1 plats. Bäst är en 

typ med täta lindningar och med själva glidkontakten såsom 

kontaktorgan. R är en elftedel av P. I vårt fall är allts,l 

R= 90 Q. 

Genom detta knep uppnås ett mätområde utsträckt {rån 

0,1-11, så att gränsvärdena l och 10 kunna avhisas bäHre. 

Har den tillgängliga potentiometern ett annat värde, sa ut· 

räknas R genom formeln 
R=0,09· Rp (i) 

Här följ er en sammanstiillning av de ingående normal· 
avsttllld rn : 

RI = 1 Q , 2 W, t råd!. (;1 = 100 pF. 

R2 = 10 Q , 2 , tråd!. C2 =1000 pF. 

Ra= 100 el, l W. C3 =10000 pF. 

R4 = 1000 Q . C1= 0,1 llF. 
R5 =O,01 NIQ . C5 = 1,0 ,J/ F . 

Ra = 0,1 l\'Hl . 
R j = 1 1\Hl. 

Ra = 0,5 l\'lQ . 

Tolerans'en hos de vanliga i handelr! förekomm ande mot

stånden är ± 10 0/o. Det är bäst att med hjälp av ett känt 

mätinslrument utvälja de mest lämpliga motstånden aven 

serie för eliggande sådana . Trådlindade lågohmiga motst,lnd 

kan man med fördel tillverka själv. Enklast blir då tillverk· 

ningen, om man har tillgång till motståndstråd, vars Illot· 

stånd per meter är känt. 

© 
© 

T 

130 
-----------------------------~ 

Fig. 4. 

POPULÄR RADIO 114 



Bryggans utförande i ö\'rigt kan vad eras på flera sätt. 

I fig. 4, ges ett förslag, som visar modellapparatens unge

färliga u tse ud . T re polskruvar fin n s för anslutning av 

(len obekanta resi lansen. De tv k ntakterna mäl1kta med 

.~ användas för tillföring av mätspännin gen. ollindikatom 

a n",1 lit vid de två kontakterna märkta med T. ilratten till

hör mätområd omkopplaren och har 12 lägen. Potentio 

meterra tteo är försedd m ed en visare. Denna best r aven 

p kant tälld bit av celluloid, pertinax eller dylikt, som 

ti llskurit- på lämpligt sä tt och s dan i a lklistrat i ett upp

-ågat spå r i knappen. Skalan består av papper, som skyd

das genom en LUll n skiva av genol1I:,kin1igt material. 

Alla m Lstånd och kond n torer kunna ano rdnas I l-ibä

n mde kring omkopplaren. Den största kondensato rn kml 

dock fä tas på grundplattan 11100 en böjd p1.Itrcms . Till

verkningen a \- brvggan erbi lider f. ö. även för den mindre 

fö rsigkoml1 f' inga som hcht Il. r ighet r. 

För kali breringen behövs två mots tånd, vilkas resistanser 

förhålla sig som l : 10, m. a.o. tv motst n d, motsva rande 

],örj an och slut t av m got mätområd , ex. l Q och 10 Q 
.Iler 10 Q och 100 Q. Det är av vik1: att des!i'a motstånd äro 

uppmätta med stor noggrannhet. 

Omkopplaren ställs nu på 1110ts arande område, och det 

lägre motstilndet kopplas till k1~mnlOma »R . Pot lltiome

lern '>Ti ds därpå till änster, tills ljudet i hörtelefon 11 (om 

en 5C"tdan användes så_om indikator) blir sa svagt SOl1l möj

ligt. V isarens ställn ing mar eras där med et blyertsstreck. 

[u avläg nas ruo't tändet och utbytes mot d t h"gre mot

ståndet. P rocedur en upprepas nu vid den hÖ2"re skaländal1. 

Skalan kan nu avlägsnas, och Iki rd igrit s gell om uppdel

nilw av jn tenrallet i nio delar. Varj e delinten' all kan dess

utom fingr aderas. Är pot ntiometerns konstruktion tillfyl

les t, så skola alla mellanvärden stämma utan vidare .i us

lering. 

Amatörbyggd termoregulator 
AV fiL stud. Rolf Pettersson 

Den av för f. i nr 12, 1944 av denna tidskrift besk rivna 

te.rmorerrulatorn är my ek L enkel till konstruktionen och 

liimpar sig därför ypperliot för n 'bärjaren . Den ~Lö rs la 

nackdelen med den tir, att det är ganska svårt alt sänka 

lel1lperatUTen. Den här nedan beskri\7na apparaten är nä lan 

idealisk i detta avseende, ty temperaturen sänkes genOll1 

att man vrider på I egler ingsskrll\ren (b) _Kvick:sihrer kom

mer då att pres,a in i termometerkapillären frå n si:do röret, 

fiu, 1. 'l[il ,kiss ti.ll amati'rtilll'erkaJ termOrC[!llla tuL _\fått i mm. 
d.: - g:la~rör ,ned .5 n1m inre dianlete r. b: reglerluO" .. kfll\' (m å~t e vara. 
u, läm) . 1 model!apparaten amände.s en 3/ 16" ~krnv. c : kapillärrör 
med inre diameter ca l ITUn, ,l: behållare fylld med "pri . Volym 

ca 100 cm". e ; kvicksiher_ 
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Fig. 2, Fnto.rraLi av te l;l11oreglllatorn . Till vän.; ter ses det a,· en 
- böglalarma~net tillverkade reläet. 
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och detta innebär, alt apparaten kommer alt arbeta vid lägrc 

temperatur. Hur själva glasarbetet utföres framgår av folo

grafiet jämte t.illhörande skiss_ Om man ej själv vill utföra 

del, så överlänlllar man det lälDl)ligen åt en firma, som 

lI"tför dyL Förf:s apparat är tillverkad av Dno Lundhlads 

neonrörsfabrik och kostade 6 kr. 

R eläet iir mycket enkelt och tillverkat a'v en gammal hög

talarmagnet för 220 V likströnL Vid användandet serie

kopplas det med ett motstånd på 2.5 000 ohm, för att ström

men i kVlcksilverkontakten skall bli så svag som möjligt. 

Om växelström användes kan man lämpligen mata reläet 

med ett ba-tteri, eller ocksH lägga relälindningen i anodkret

sen på en triod och låta terrnoregulatorn verka på gallret. 
Fig. 3. Några med hjälp a den be~krivna regula.torn fram ,q äl1da 

kri staller. 

Enkel oscillator-multivibrator 

för kalibrering av mottagare 

Av Harry Thellmod 

D, man skall kalibrera en radiomottaga res skala, kaJl 

man gå till väga på flera sätt. Det enklaste är, att med 

lecLnin<Y av avlyssnade rundl'adios.tationers frekvenser kali

brera skalan. För kortvåg iran 10 upp till 104 meters vilg

längd finnes numera »DX-Radios» kortvågstabell, vilken är 

synnerljgen komplett och aktuell. En d rlik tabell är till 5tor 

hjälp vid kalibrering enl1igt denna metod, emedan man 

omedelbart har frehelren, då en station identifierats. 

Ett annat 5iitt är , att avstämma mo tagaren till samma 

frekvens som en sigllalgenerator, och anteckna frekvew en 

p, IllQttagarskalan. Genom att upprepa delta på ett flertal 

frekvens.er inom varje vågHingdsband, bliva skalorna kali

brer.ade_ Metoden kan duo-H nagorlunda pa lång- och mel

lanvåg, men på kortvåg med måttligt noggra nnhetskrav ~ir 

ell signalgenerators frehensgradering 1 aUmiinhet ej till

6ickligt exakt. 

&1 tredje och bästa metod är, att kalibrera med en oscil

lator-multjvihrator. Med en sådan kan man erhåna kalihre

ringspunkter så tätt SOI11 10 k /s fren långvågsomra.det 

ned till ultrakortvåg_ 

Den osciJlator-lIlultiy ibrato f, 50111 jag här kall beskril'a, 

har ursprungligen framkommjt i ~)The Radjo Amateur':;; 

Hal1dbook»_ Den i denna bok beskrivna anordningen är en 

jämförelsevis exklusi\- sak med kristallstyrd 100 kc/ s oscil

lator och spänningsstabili serat nätaggregat. Då jag för 

kalibrering av ~kalurna pa en alllatörbyggd kurtl'agssuper 

Illed den stora danska MP-urskalan önskade större frekven s

noggrannhet än en signalgenerator kan gi\'a, m en tyvärr 

varken hade 100 kc/s kristall eller spänningsst<tbilisatorri'iL 

konstruerade jaa om sciJlator-multivibrato1'1l , Se aLL den 

bätlw passade mina möjligheter. Resultatet blev så bra, att 

säkerligen andra amatörer och även yrke män kun a finna 

användlling för konstruktionen. 

Allmän genomgung av schemat_ 

0111 \,i se på kopplings_chemat, finna vi, att första röret 

(I) sitter i en elektronkopplad oscillator. O -cillaloms grund

frekvens är 100 kc/s (3000 m eters våglängd). Röret ~ir 

dels (iver kondensatorn Cg kopplat till s ignalgallret hos rör 

Il I (6L7), ,-rilket rör fungerar 50111 övertonsförstärkare, lx'h 

dels iiver kondensatorn C.• tm rör II (6SC7), \Tilket fungerar 

som l11ultj\-jJ)fator. Multivibratorn är en in__lahiL mrcket 

övertonsrik oEcillator, vilkens frekvens låses fast gem oll1 hög

frekvenssvängningar från en stabil oscillator. Denna fa~t

Ii'tsning inträffar även, då den kontrolleran de svängn.lLTJgell" 

frekvens är en jämförelsevis hög överton till 1l111ltivi hratorns 

grundfrekvens. J detta fall är l11ultivihratorns grundfrekvellS 

10 ke/ s oeh är fastlåst av grundfrekvensen 100 kel s fr åll 
osciIIatoTll L iYIultivibratorn är över Cs kopplad till »oEeil

latorgallret» hos övertonsförstärkarröret III. AnC\dkretsell 
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Fi~. I. O,\·jllulor-lTlultivi l li"a :n fll.":' 100 kels oscillalor 
~lIpplin!!"chf'ma. \,ird ~n pa milt· 

~tand twh k Qndt"JL'-::l.tor f" I" Hl. fI l. ~il"tl 


fiiljande: 


1\1' H" 11, - :;0000 ohm, '2 \\. 
H, - l \IQ, ] :2 \\'. 
R,= O..s vm, l , L w, 

It.c, H;= 20 (JOO oh m, 1{2 \\~. 


Il;; - 20000 oh m. ]1 (\\. 


Il" 0,3 MQ, l :2 W. 

R," = I ~m, 1':2 \\- . 

Jl ,, = .'iOO ohm , I. :2 IV, 

!{"= 4·0 000 ohm, l " '. 
11", = 1000 oh m, 12 W. 
(:1 = ':;00 JlY, ~li m n,,-r. 
r , = 50 p . \"f irl kQ l1d. C1r, = O.I pF, p app(,r 
c:, 100 pF. g:I UJlIll Cr. C" = 10 pF, g! immf' '' . 
(: " e,,,, (: " . L . C,;. C; ~ l (1 00 pI". ~liillil1 n . 

" 

lill della .kan a\' liilllrnas t ill de t frekvensum rade, pil vilket 

kalibreri ngsp ll nkter önska . Genom alt anodkr ' t-en av",täm· 

!lies, erha lles en ökning i övertonernas _ignal5 t ~ rka på detta 

områlle. D ellna Hvstlimn ing behöver i ke ske vi d Irekv en er 

under 5 NIe/", emedan ii\, rt nem ,,' _ian , Ltyrka lindå kir 

ti llriicklio \ id de a lägr.e frekven3el". Genom o'[llkopplaren 

ka n mu] tivibralorD in- d Iet urkopplas efler iTn _kan , och 

.5bllede'5 10 h / s eller 100 kels intel"\Tall erhålla'~. Påpekas 
bii r, atl l 000 kel ' inte rvall ock~å kan erh, Ilas, om L 1 ut

hytes mol en 3pole med h ä rför P,L _ande varvtal. 1 il fall 

s ka ll give t\-i. multivibrat l"Il vara urkopplad. 

Konstruktionst ips . 

L 1 utgör : i modellapparareu ay en nllldrad.io5pole för 

langvåg (av den typ, som använd - i raka a terkopplade mot

taga re , vilken försiktigt :<kj lIl i L~ a pres."panröreL P~I vilket 

den vari t lindad. I det runda hålet i spolen har därefter 

lindats in häliten till så många van- tr<id, 50111. spolens för

utvarande varvIaI. Vid mouteriIlgen längre fram skall be· 

aktas. att det iir spolens yttre anslutnin slTåJ, __ om skall 

OseiUator'illllltiivhratorn sedd l ramifrån. Till h,ig"" IVa av spoiarna 
Le- L", 
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!o1u!fivibrafor OverfOflsfCirsfärkare 

(: ,., = 100 ]l1'. nid l",.,,, 1. c" = 50 pF, gl imm er. 
= l-puL . lrcimhr. et" = :1 000 pF, gli mll1 ( r. 

l>R= 2 mil kllrt\ i1~d r. C: '.I = ;)0 p F, ITlmm-ef. 

jl)rda,;. K atoclullaget är gjort pii ca 1/ 3 av polen varvtal 

från jord räknat. Tll agct kan l~ilt göras på följ and "ätt . 

P ,l spolel15 ena sida ca 1/3 utiirå n räknat drager man med 

en niil upp en tTiid någon mm. S törsta för- ik lighet ä r a\ 

llöden , emellan tniden lätt bri -ter. 'led en kni\r ~krapa5 

i:ioleringen bon pa nagra nlm längd, varefter en tunn kop

partråd lödes f ast. S polens l re an:;1utningar ~i ro örda till 

hell en rk en r " l"50ckel Iran elI b L5erat radio rör. och spolen 

är mon terad på r örsoekeln . F ig. 2 visar spolen före mon

taget. I apparaten iller en vanlig rö,rhållare, vi lken är upp

kopplad i enligh et med r örsockeln. 

Spolarna L~ ~) ch La ~iro li ndade pil rörsocklar med 30 m m 

di ame ter h ån kasserade amerikanska radiorör. j\ ven för 

dessa spolar finnes sålcdes en rörhallare i apparaten . 

Sedan oscillator-mllltivibra ~orn monterat s skall oscilla· 

torn grovi lIsteras tiTI 100 kels freh·ens . Genom aU kapa. 

citansen i kretsen utgöres av dels e n fas t glil1l1I1crkollden

.ator CJ på 500 pF och dels en variabel kondellsator Ct 

på endast 50 pF (för finj us tering vid den fortsatta driften I , 

·måste grovj lIsteringen göras på spolen . jVlulti\'brato'l"n säl

tes ur funktion genom att S bryl('~ . et vrides in till halva 

kapacitansen, slri)mmen kopplas t ill apparaten och en kort 

ledningsstamp, vilken iiI' inkopplad till antennuttaget på 11 

rundradiomottagare m ed långvåg, [" 'gges i ntill spolen L2 . I 

mottagaren skall man höra oscillatorns 2:a ton ( = 1 :a över

tonen) på 1. 500 meters (Londons) våglängd. Van' Lindas 

av eller på, tills frekvensen kommer någo rlun da: rätt . Dessa 

j lIöteringar av varvtalet göras yid spolens gallerända. 

T'-II galleri<ondensator.;>----<;-\"-t~-

~'--+-~EHeråf '-lindad fråd 

-or-~-T"" kafod 

Fig. 2. O,cillatol"ilpolen kan t.illverkas a\' en kr-y"slindad långL 1 
\ ågs~pole, vars vj.n rtal utöka.s. 
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Oscillatorns finjustering. 

En rundradiomottagare anslutes till så\'äl antenn som 
oscillator-multivibratorns (O.-M.) utgång. Oscillatorn skall 
först >"gro l finjusteras» vilket sker på l; ng- eller mellan
våg. Jag ger här två alternativ: 

l. Radiomottagaren avstämmes till London frekvens på 
långvåg, 'lken är 200 ke/ s= 1500 meter. Inställningen 
skall vara så noggrann som möjligt. O.-M. kopplas på, och 
C2 vIides så, att interferenstonen mellan oscillatorns 2: a 
ton och Londons frekvens blir noll. Oscillatoms frekvens är 

då 100 kc/ s. 
2. Hacliomot tagaren mTstänunes till Sundsv,alls frekvens 

på mellanvåg, vilken il! 601 ke/s = 499 meter. Inställningen 
skall vara så noggrann som möjligt. O.-M. kopplas p , och 
C2 vrides så, att interferenstonen mellan oscillatorns 6:e 
lon och Sundsvall::; frekvens blir noll. Oscillatorn frekvell~ 

är då 601/ 6 :::::; 100 ke/ s_ 
Vilket alternativ som väljes bemr p ' , vilken station som 

är lättast att taga in_ Efter denna »O"I'ova fininställnin{Y»o o 

sker den verkliga fininställningen på kortvåg. Radio-An
dorra, vilken är en m 'eket lättfånrrad station högst upp på 
49-metersbandet varje kväll, ligger på 5938 kel s. Den när
maste Uttfångade stationen på högre frekvens är London 
på 6010 kels. Oscillatorns 60:e ton kommer med ovan
stående justering enl igt alternativ att l igga någonstans 
mellan dessa stationer. Med justering enliot alternativ 2 
kommer samma överto~ att falla ungefär mitt på London
stationens frekvens. C~ vrid ~ så, alt övertonen kommer att 
falla mitt emellan stationerna. Oscillatorn frekven är då 
i det närmaste 100 kel s . .. r frekvensen r "' tt, skola följande 
toner falla på resp. stationer och därmed frekvenser_ 

96:e tonen på Londoo (GRY) 9600 kc/ s= 31,2.S meter 
Il8:e » » » (G\'\TfI) 11800 » = 2.3,42 » 

Framkant 

$--~ 
[1J 

- - - - -- - -------- --j 
c!~ lh.~_a,akkanf
$ -'f"VJ ONäf 

J J ' 2~ .... 
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Stationerna äro lätta att taga lU varje kväll, den senare 

även på dagen. 

Multivibratorns justering. 

Multivibratorn tillkopplas genom att S slute". Det kan 
hända, att l11ultivibratorn ej synkroniseras till 100/ 10 = 10 
kel s utan till 100/ 8, 100/ 9, 100/ 11 eller 100/ 12 ke/ s_ 
Detta märks på, att ej 9 kalibreringspunkter erhållas mel
lan två kalibreringspunkter för 100 kc/ s oscilla~orn utan 
resp . 7, , 10 ellCl' Il. I så fall ändras multivibratorns 
frekvens med motståndet Ro. Räcker ej denna reglerings
möjlighet för aU \rrida frekvensen rätt måste R- och R
eller endera bytas ut mot andra resistanser på e~empelvi~ 
15 000 eller 25 000 ohm. Det är noO" endast i undantaasfall o o 

så är behö"li t. Fungerar multivibratorn rätt, delas ett 100 
kels intervall i tio lika delar (genom nio punkter). 

Oscillator-multivibratorns användning. 

Apparaten bör tillåtas gå någon timme, innan dell skall 
användas, så att rör och andra delar hinna uppnå drift
temperatur och störeta möjliaa frekvensstabilitet erhåll~. 

Omedelbart före användandet göres en slutgiltig finjustering 
av oscillatorns frekvens enligt ovaD. Apparatens utgång 
(över CH eller L3 ) kopplas till antenrung ngen hos den 
mottagare, som skall kalibreras. Vid kalibrering på frehen
~er över 5 Me/ s måste rätt spole L~ vara isatt, och d :sut0111 
bör utgån!rSkretsen medel t C15 hållas i resonans med kali
breringsfrekven en . Medan man vrider mottagarens skala, 
gör man en punkt på skalan för varje hörbar kalibrerings
]lunkt. Samtidig,t llled mottagarens mtt vrides C15:S ratt. 
Efter önskan kunna 100 eller 10 kels intervall erhål1as, 
beroende på ställningen hos S. För att kUllna besiffra o<Trade
rillaen, utgå r man från någon känd frekvens t . e . Radio-
Andorras, och räknar kalibreringsptmkteT från denna. Med 
ledning a\- dessas antal utsättas siffrorna. På detta siitt har 
jag kunnat kalibrera mottacrarskalor med 5to-r nocyO'rannheto 

upp till 33 Me/ .s= 9,1 meter. Här utnyttjas sålede~ vid de 
högsta freh'enserna oscillatorns 330:e och multiv-ibratorns 

Fronfplaffa 

, C/5 
, - ' 

'!! 

• r-.. I /I 
I 

C2 e-~ R6 

5 
~ -

.... 
, 
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Fig. 3. hassi och frontplatta. TI'll\'~rkas al· 2 InI)l al " j ' Il '" j ' 'l ' , _ . UTIllllIUmp ul ~ er tunnare Jamp at..•' att i cm. 
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3300:e överton! Kalibreringspunkterna äro dock mycket 

!'vaga häruppe. 

A ltemativa rörtypeT. 

Då det torde vara s\'årt al t för när arande få tag på de 
rörlyper, vilka använ i modellapparaten, har jag gjort 
upp en liten förteckning över användbara ersättningsrör, 
\ilka nu tillverkas i Sverige (rören liingst ned i. v rje grupp). 

Oscillator (I) MultivibratoT ( II) Övertonsförstärkare ( III) 

6SJ7 6 C7 6L7 
GF ( 6C8 6K8 (G) 


2 st 6Q7 (G) 618 (G) 

2 » 6J7(C) triod


kopplade 

Vid utbyte av rör typ i oscillator eHer multivibrator enligt 
o\'anslaende lista rfordras ingen ändring av värdena på 

Piptoner Forts. från sid. no 
Vidare kan man med ~amma uppkopplin o' kontrollera 

spektrum i Hg. 2. enom variation av avstämningen av 
första mottagaren (flyttning av frekvensen hos denna mot
tagares oscillator ) kommer man att i andra mottagaren 
märka ett flertal vandrande bärvågor, som mot vara den 
starka lokalstationen med övertoner. 

Det finns ytterligare två typer av piptoner, som inte kUlma 
förklaras med ekvation (l ). Den första typen beror pit ofull
komli o-heter iblandarrörels kara11eristik. Vid ' n matematisk 
llJl(lersökning av förhållandena (jfr ko rsDlOdulationen) fin· 
ner man, att då störsignalens frekvens är lika med a' Is, 
där a är en konstant, bildas en n frekvens, som vid lämp
liga värden på a 'ommer att interferera med stationsfre
kvensm och giva upphov t ill en hörbar ton . Flera av dessa 
piptonsfrekvenser sammanfalla med de av den vanliga sor· 
ten. Av de övriga piptonsfrekvenserna är den starkast, vars 
a = 2/3. Denna filtreras dock vanligen bort i ingångsfiltret 
och höres dessutom endast då både stationssignalen och 
störsignalen samtidigt påtryckes blandarröret. Störsignalen 
måste vara ganska tark. Denna piptonstyp kan man au
ligel! helt bortse från. 

Den andra typen a piptoner, som inte grundar sig på 
ekvation (l ) , förekommer på mycket höga frekvenser id 
blandarrör av sådan Lyp, där oscillatorspälmingen påtryckes 
andra signalgallret. De~ a piptoner hänföra sig till de s. k. 
induktions-Ienomenen. Då de uppträda först på mycket höga 
frekvenser, sakna de allmänt intresse för vanli<Ta radio
lyssnare. 

Ett fenomen, som liJ...-nar piptonsbildningen till sin verkan, 
men som har helt annat ursprung, är de s. k. pärlbanden, 
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öniga ingående delar. Användes 6K8 som övertonsförstär· 
kare, skall R Il ha en resistans på 800 ohm, 1/ 2 W och RIO 
skall ha en resislans på 0,1 )vW, 1/ 2 W. (Enligt Radio 
AllIateur's Handbook.) Salmna värden på dessa motstånd 
gälla för 6J8G. id detta senare rör skall dock RI ~:5 re· 
SH al15 vara 0,1 MQ. 

Litterat',r: The Radio Amatcu r'~ Handbook , 1941- 19·11 . 

Spoltabell. 

L 1= l ten. 
L., = 34--1.5 Me/ : 4 1/ 4 van', 10 mm lindningslungd, l mm emal;. 

. 15- 8 »8 » 7 » » 0,5 » » 
3- 4 ,, 17 »13 l> » ,5» » 

L= 2 »pa varje _pob t.o11l11l': , 0,2 » silke. 3 

Anm. edan artikeln skrivits, har Radio·Andorra ,indrat frekven 'i 
till 5999 kel s. Oscillatorn, 60:e ton kall så ledes falla l kel; högre 
än Andorra. I praktiken kan man låta den falla mi tt på Andorras 
signal. 

som uppträda ibland, då företrädesvis på kortvag. De upp
sta i själva sändaren. För omkring sex år sedan obsenTera
des de, a egenheter hos Spångastationen några gånger. In· 

an de italienska kortvågsstationema tystnade, gick det 
knappast någon dag utan att någan av stationerna »sprack» 
upp i pärlband om bortåt tjugo hörbara stationer. Sista 
året har endast en engelsk station »spruckit». Man skiljer 
pärlbanden lätt {rån piptonsfrekvenserna genom att de förra 
ligga symmetriskt kring huvudstationsfrekvensen med van. 
Ii<Tell lika frek ensintervall. 

Den enda möj ligheten att minska störfrekvensernas antal 
är alltså att höja ingångsselektiviteten. Dell bör minst vara 
så bög, att spegelfrekvensen skall kunna försummas. 

Korsmodulation . 

En annan källa till mystiska stationer utgöT 'orsmodula. 
tionen. Denna beror på ofullkomligheter i rören - karakteri
stik. åt ryckes t. ex. ett rörs galler 6amtidi ot en modulerad 
, tark signal och en svag bärvåg, så blir den svagare bär
vågen moaulerad med den starkare vågens modulations
frekvenser. Huvudvillkoret, för a~t korsl11odulation skall 
uppträda, är, att störsignalens amplitud är mycket större 
än ~tationssignalens . Ett enkelt matematiskt uttryck på kors· 
modulationen med exempel har ti digar ' vlsats i PR (1944, 
nr 2, s. 21). Vid djupare studium av ämnet måste anod· 
växelströmmen noggrant studeras, och gen rym dess uppdel. 
n ing i Fourier.komponenter erhålles en god hild av kors
modulationen och andra störningar, som uppträda. Kors
modulationen är i första approximaLi onen proportionell mol 
kvadraten på störsignalens bärvågsamplitud. Hos blandar. 
rör tillkommer aU korsmodulationen ökar vid minskande 
oscillat,orspänning. 
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iSI fo 

Figur rn a 3 och 4 visa korslllodulationen iblandarröret 

som fun kt ion av sLörsignalens frekven~ ho en mottagare 

med snedm-stämt illgångsfilter. Dessa figurer äro typiska 

exemIJeI pa hur korsmodulaLionen brnkar förd ela sig om 

mottagarens ingångsfilter är felavstämt (den förs ta kretsen 

iiri regel fela\ Hämd genom antennens inverkan) och in

gång;i",e!r:ktivitelen är enligt handbIterkurvorna i figurerna. 

F ig. 4. visar korsmoc!lllaLionen hos en moltagare utau. hög

frekvenssteg. som är dell vanligaste lllottagart ypcn. L igg 

märke till. att korsmodulat ionen visa r teudellser till milli

mlll n på h[Hla ~idorna OIIl is! och /,~. ' i'uLma lllinillla Fire
kOlllllla endast vid blandarrör . 

Eft ersom korSl11odulationotl ä r p roportionell IllOt kvad.ra

ten pa ingiulossplinnin o ' n, S Ol kan lllall erha lLa en betydlig 

förbä ttring genom att m inska in gångs~igl1 alens amplitud . En 

hög ingå ngsselektivitet skulle alltså \·ara första villkoret för 

at t erhålla mindrc risk för ko r?modulation. Om c tö r~ignaletl 

ligger lllycket nära stationssignalen, kan man Limpligell 

minska korsmodulationen genom att minska kopplillgen till 

ante~ll1 en . Dä rvid sjunker ,-is-s ' rligen sl alinne Il ~ s1gnaI~tyrka , 

lTlcn rl'~ lI ta let bl ir, alt (len kan avh 'ssnns ntan eller med 

mindre ~törallde korsmodll la tion. Metoden med lö' all tenn

koppling hör inte anv~ill da ~ fö r permanent b ruk , då den 

medfö r Cll betvdlig fö rsä mrinr< av' mottagarens kän J ighet . 

I realitet n ~ir j u korslJlo c!ulationen inget annat iin ett 

s1ag" uistorslOll. Däd ör kan man oehå minska korsm odu

lat ioTIt'n g ll Ol 1 l1lotkopplin o·• Motkopplingen utföres Lit· 

last genom att inte avkoppla katodmotståndel. i"1en därvid 

(3. 

~~Korsmodu/af/onen 

frekvens 

fSI fo 

Korsmodu/a~ 

/ ! fionen 

-
frekvens 

I 

I 


X" 

Fig. 3 och 4. KnrsmodlllaLionen som funktion a v störsignalens fre
kvens vid olika selektivit et hos ingångsbandfilt n;.t. x hetyder h,irvid 
korSDlOdllla tion sgraclen. l3andfilterkurvorna i3 och " ha inritats {(jr 
respektive fall , ,an 'id x betyd er dämpningen. Fi gurerna visa dc",,'· 
ulonl den in verkan , !:OlJl en felavstrunning av ingängskretsen hal 
pli korsmodlllatione n. Fi ;:;:. 3 visar korstlloduJalionen hos en motta· 
gare med hiigfn'hen:;sleg och fig. <1 korstll Qc!nlationen hos en molla· 

gaft~ lItan h()gIrekven &!3leg. 
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erhålles inte endast motkoppling utan även en VlliS mot

modulation. Om blandarröret och oscillatorröret ha gemen

sam katod måst'e särskild omsorg läggas vid oscillatorn då 

denna annars lätt kan frekvensmoduleras av den starka 

störsignalen. Däremot brukar oscillatorn bli frekvensstabi

l<lre med avseende på anodspänningsvariationer. 

En annan metod alt minska korsmodulationen framgår 

av fig . .), som visar brantheten som funktion av ino'ångs

spiinningen med korslllodulationen SOI11 parameter för ett 

typiskt blanclarrör. Brantheten kan lätt regleras genom gal

lerförspänningen. En enkel metod iir att variera katochnot· 

~tåndets storlek - automa ti sk v'olp nkontrollspänning p:1 

blandarrörets galler får därvid givetvis inte finnas. Galler

förspiinningen för minimum korsl1looulation är mycket he

roende av amplituden hos signalern a, vadör in"tällnil1 !! 

måste ske från fall till i all . 

F' i-jrf. har prö,-at de båda Si.stIl ämnda metoderna var för 

"ig och gem rl- amt med myekt goda resultat. :Man bör dock 

kOlluna i.håg att de allt id medföra en mill'Skll iug av' stegets 

förstärkning. 

I detta sammanhang bö r n2inuws alt en höjning m' im

gång5sek ktivitcten genom positi v återkoppling a\r blanchr

Telret all tid medför en betydligt ök. el korsmodulati on 

selektivitetsvinsten "abar i uetta fall het)7delse. 

Resultat. 

Av O\' anst · ende för5ök att gi\'" en enkel samm anfa ttniug. 

av några stiirningsproblem vid blandarrör och deras hek:i lll

p ande har fnu nkommit följande resultat: 

En höj d iugångsselektivitet är liksom ett wliversalmedel 

- mindre störn ingar och, då en besvärande ytt re störnings

nivå fiune;;, kan även bättre känslighet erhållas. Med hänsyn 

till korsmodula ti onen bör denna ökning av ingångsselek, 

tiviteien ej ske medelst positiv återkoppling utan med ett 

gott högfrekvenssteg, vilket även med h:in8yn till känslig

heten ger flera stora fördelar. Lägre korsmodulation kan 

även erhållas dels genom motkoppling, som ger förbättrillo' 

oberoende av signalstyrkorna, och dels genom variation av 

rörets arbetspunkL vars läge för minimum korsmodlll atio n 

ar beroende av signalernas styrka. 
VI.ff(mV) 

I ~I,rf"TIllf,ri"TIUrfi"~M~'~;'.-i '-m. ~ IIM _ I+ - I' 

ffY» 	~ . . ~ .i!1: :='3d1$. 
~ It .-",.. c M-1% ! 

'A 
i-= 

ff 
/02I 10 

Fig. ,J. Brantheten som fllnktion a v ingängsspänningen med k(jro
mocllllationen som parameter för bhndarröret ECH 21. 
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Järnmalm svägen 2 TRANEBERG Telefon 25 94 18 


Från Redaktionen 
För alt fri ska upp minnet av framfarna lyckligare lider, 

gick Red. häromdagen igenom några a\' de enaste årgånga r

na a\' QTC. 
Vad man mesl fäster sig vid vid en ~ådan repetition, är 

den relati\'a bristen på tekniska ar tikla,r i tidningen. En 

all Iför stor del av utrymmet upptages i allmänhet a rap

porter fr n distri kten, s. k. life-sto ries och andra fria ämnen. 

Då vi nu skola blåsa nytt Uv i QTC, anser Red., alt vi 

redan från början skola försöka lägga an på a tl L'i. med 

så mycket tekniskt materi al som möjlio-!. Dessa tekn isla 

artiklar behöva därför ej vara i den högre stilen. Det är 

rent av n förd el om de ej äro det. Viktiga är att dc ha 

något att ge en efter viigledning törstande, experimentlysten 

kortvågsamatör. Minst eu ordentlig konstruktionsbeskriv

ning i 'arj nummer bör va ra " år lösen. 

R ed. mo tser med tacksamhet bidrag i ovann ~imnda anda. 

Lita nu bara inte på att Andersson ska "hiva utan gör det 
;;jälv! WL 

Kippfri nyckling av ett skärm
gallerrör som oscillator 

DK u:n.3!J-LUH : G~1.301l.ljlG.H 

Ett nyligen publicerat svensk t patent (113 111 ) beskriver 

ett sä tt a tt förbättra nycklingen av ett skärmgallenör som 

oscillator, särskilt då anodspänningskäIIan har mindre god 

reglering. Koppli·ngsanordningen, som för övrigt har en 

SSA-medlem till upphovsman, utnyttjar det kända förhål

Ia.'1 det att variationer i anod· och skärmcyaIlerspännillgarna 

ha motsatt inverkan på oscillatorns frekvens. Man ordnar 

därfö r så att skä rmgallret på koustgjorcl väg vid börj an av 
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varje tecken b ibringa en ~pänningsänd.l" ing, som motverkar 

det inflytallde, som anodspänningens sänkning har pe frc

1."ell en. edanst ende figur, som är hämtad ur patent

beskrivningen, visar hur detta kan ordnas. 

Skärmgallerspänningen uttag över eLt glimrör G (VR

150) , vars spännlllg via mo tstånden R, och R håller kon

densatorn C4 uppladdad lill en pänn ing lika med glimr örets 

arbetsspäillllng. Då nyckeln nedtrycke , j unker spänn~ngen 

llled ett belopp, som bestämmes av spänningsfallet i mot

st ndet Ri , och m ed en hastighet som bestämmes av kon

densatorn C4 och motståndet Rö. Geno m lämplig dimensio

nerin cr av R" R och l kan m an uppnå prakt iskt t.aget full

ständig kompensering av den sj unkande anodspänningens 

inverkan pa frekven en . Bestämda uppgifter om dim~nsio-

RZ 
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Or 
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neringen kunna icke lämnas, d, denna g ivetvi är i hög grad 

beroende av anodspänningskällans regleri ngsegenskaper. l 

ett praktiskt fall vid användande av 807 som oscillator var 

R7 ==200 ohm, C4 = 16 /IF och Rs= O. 

Kabling 
PI, 1i:.!1.:11:-i,;{"i 

V id kopplillg av ('n mottagare, "ällda rc ",Iler annan appa· 

ratur, är det i allmällhet bäst att dra glö{l slrömsledningarna 

och ledningar ~OlTl föra likström förol. Hel:;t h()ra de,~sa 

buntas ihop uch lägga~ tätt intill cha::<siels kallt er, vari gc nol1l 

Ilet blir bättre plat~ för k()Pl'lilw~ rl (, ll1 e lltc~ l . 

Uiilt ,iii I 

J'aht..·llJllI't('I· 

Fdal<ligt 

För att resultatet skall bli riktigt pr) dligt, bör kabelbuD' 

ten bindas ihop. Dänrid förfares enlig t ovanstående skiss. 

Använd ej den felaktiga metoden, ty då släppa knutarna 

:;å fort dragningen i snöret upphör. Om snöret vaxas lätt 

binder det ännu bältre. /J7L 

Sändaramatörrörelsen 
efter kriget 

En mycket vanlig fr åga bland sändaramatörer är, hur 

det skall ga med sändningstillstånden efter kriget. flera 

amatörer ha skriftligen förfrågat si.g hos SSA angående 

möjligheterna alt återfå tillslånden, och denna fråga är ej 

lätt att nu besvara, då " å ra myndigheter ha avgörandet i 

sin hand. Vi anse oss emellertid ha rätt att hysa goda för· 

hoppningar om m yndigheternas tillmötesgående i denna 

fråga och ha själva en ärlig vilja alt leda rörelsen j sådana 

banor, att ett upphävande av sändni ngsförbudet icke kom· 

mer att leda till några olägenheter utan tvärt om gagna 

vårt land. 

Det är givetvis av intre_ e alt erfara, hur läget är i andra 

län-der och vi kunna lämna en del nyheter från England 

och Amer ika härom . 

I England har ett SaiU!1lalllr~ide hållits mellan RSGB (den 

engelska motsvarigheten lill SSA) och Ra,lio Section, Ge· 

neral P o t Office, , 'arvid preliminärt meddelats, alt de före 

kriget utlämnade amatörlicenserna principiellt kunde för

nyas efter anmälan från innehavaren. Nya licenser skulle 

vy en beviljas efter avläggande av telegraferingspr ov och 

tekniskt pro\' . Vi~sa lättnader beträffande proven för perso· 

lier, som under kriget ådagalagt telegraferingsfärdighet och 

tekniskt , ' unnande, ha :l\'en tällts i utsikt. P [lpekas bör, att 

del. nu nämnda ej är definiti'vt fas tställt men lorde kunna 

anses som betecknande för elen väntade utvecklingen i Eng. 

land. 

lllerika ha ~iindaramatörcrna haft CIl stark stälIlJing, 

uch ll1au har svart att tänka ~ig ett upphöralllle av amalör· 

siindarrörelsen där. 1 en ledande ;utikel i den representaLil'H 

tidskriften »Eled ronics» framh ii I!c5 kraft igt, all sändnings. 

förbudet efter kriget bör upphälras bl. a. llled den molive

ringen, alt det for"kningsonrr[l{\(~, ,;()1l1 korll'clgell ut gijr, 

icke ringa grad vidga t;; genom alllatörernas verksalllhet. 

Vi följa utvecklingen med upPl1liirksamhet och kOlluwl 

enc att meddela vidare,. så snart vi äro i tillfällc komma 

med 11, got nytt. va 

Elektrol ytkondensatorer 
DK €ö:!] , a l!I , 4~ 

Elektl"olytkondensatorn är en detalj, som man lräffar IM 

så gott som varje sammanhang, när det gäller radio . Få 

av os känna dock till dess konstrukti on och allmänna egen

~bper, varför det tord e vara pil sin ,plats med en liten 

orientering i ämnet. 

En elektrol , lkondensator bestå r av följand e huvuddelar: 

anod, dieIektriskt skikt, elektrolyt och katod. AllOd en består 

i regel av aluminium med hög renhetsgrad oeh bildar den 

ena plattan i kondensatorn. D et c!ielektriska skiktet utbildas 

elektrokemiskt på anoden och är mycket tunt. Elektrolyten 

kan vara antingen i vätskefOrJn eller 4lppsugen i poröst pap' 

per, så alt en klibbig lllassa bildas. Elektrol rten u tgöres 

vanligen aven lösning av borax: och borsyra. Löon ingcll' 

nä rmare sammansättning tycks \'ara dc olika fabrik anternas 

hemlighet. 

lVIan skilj er mellan två olika slag av elektrolytkondensato· 

rer, våta och lorra. 

I den vå ta typen är an oden uppställd inuti en behållare, 

vanligen av aluminium, och utformad så att den får så stor 

'ta som möj ligt. Behiillaren är fylld med elektroI ytlösnill °cn. 

Det dielektriska skiktet utbildas på anoden genom elektro· 

kemisk formering, vilken vid fabrikationen sker i särskilda 

bad. Fonneringsspänningen är då lika med eller större än 

den toppspänning, vid vilken kondensato rn skall användas 

i drift. 
K ondensatorns kapacitans är om,änt propurtiunell mot 

lj oeklekcrl på del isolerande skiktet. Skikttjocklcken är pro-
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porti()llell mot spänningen över kon densatorn under <len 

tlektl'Okemiska utbildningen l' skiktet. Därför kunna kon

elen atorer med låoa drift5päull in bar utföra my ket små 

och likväl ha hög kapacitans. Den likspänn ing en elektra

lrtkondensator kan tåla, bestämmes av den spänning, vid 

\Tj lken skiktet ursprungligen utbildats, Det är nödl'älldigt att 

MlI oden alltid kopplas till den positiva _.idan pa spännings· 

källan, ECl elektrol) tkondensator, kopplad på detta sätL hlll 
gcrar tillfredsstiillan,de, så länge spänningen över den int e 

iiverstiger den tillå tna. Tillfälliga överspänningar av ej mer 

[in !lägra sekunders va raktighet förorsaka i regel inga ~ka

rI ur. Sk iftas polaritet ' lI öI'er koudellsatorn, drager den avse 

I äHI ström även vid låga spänningar. Genom uppvärmning 

pil detta "ätt kan den helt förstöras. j\ven vid normal an· 

\'andn ing förekommer en viss läckström, som ianmänhet 

u ppgå r till ntlgra milliampere. Ökas spänn ingen öve r den 

f(j r kondensatOl'n tillå tna, t'illtager läckströnunen mycket 

snabbt, vilket på grund av spänningsbillans inre motstånd 

motverkar översp~lIlllingell, XI' överspilnningen alltför stor, 

uppslå r genomslag i det dielektriska skiktet. Den vilta elek· 

lmlytkonelensatorn har emellertid elen egen~kapen att hela 

S'ig själv, eks. om nonnal spänning å ter lägges öI'e r den, 

formeras det d ielektriska skiktet igen. 

D en torra eller halvtorra elektr01ytkondensatom, där elek

!roly tmasiian är placerad mellan tvenne aluminiumfolier, SOI11 

lJilda anorIoch katod, har icke dessa -jiih'helande egenska

per, uLan vid en viss s.pänning inträffar överslag, och kon

densatorn ~i r sedan helt fi'irstörd. Dess normala liickström 

iir läg re än den våta typens. 

Elektrolytkondensatorer fungera bäst vid temperaturer 

mellan +10 odl +GO" C. Upp till 8.5° är -dock ej farligt, 

111 (hift spänningen är 10 ä 20 % lägre iin maximalt till

latna driftspänningen. Ä nnu högre temperaturer komma 

f'lektrolyten alt torka ut och öka kondensatorns ohmska mot

"tånd, även när normal temperatur atcrställe", D 'sutom 

iikas läckströmrnen vid iikad temperatuL vilkel jJå g rulld av 

tid ökade motst, ndet ökar • .len elektri ska l1pj)\'~irnminge n 

i kondensatorn . Denna »återkoppling) leder lätt till alt kol.!

densatorn förstöres . Hermetiskt slutna kåpo r öka de;;s för

måga alt motstå höga temperaturer och ge längre livsläJlC,d. 

L i ga temperat urer fÖl'orsaka mins,kning a kapaeitansen 

o ,h ökning alT förlustmotståndet. Vid - 20 0 har kapacitan

:ien i en vanlig elektrolytkondellsator sjunkit ca 40 % och 

i en modern kondensator med etsad anod ca 20 %. Dessa 

iinclringar äro tillfälliga, och nonnala värden uthildas ti tel' 

l' id vanlig temperatur. 

Om elektrolytkolldensaton' r få tå oanvända under läng re 

tid, uppiiises s sm~\Iling()m det die1ektriska skiktet, och 

detta må"te åter form eras, innan kondensatorn kall göra 

tjäns t. F ör att förhindra att kondensatorn eller an dra delar 

i ett likriktaraggregat ka cla vid inkoppling måste aggre· 
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gatets spänning siinkas ca ,'i0 % uuder !lägra minuter, uuder 

vilka skiktet :lter utbildas . Detla tillvä oagångssätt bör till

lämpas inte bara vid ar51åclga al1l'änclningsuppehåll utan 

~il;en vid kortare sadana perioder, såsom nägra veckor. 

Gunnar Granath, SM5N M. 

Något om kortvågsantenner 
Av ABC 

D K G21. :mO,(iTl ,02H.08 

(Forts frän jöreg, nr.) 

Såsom framgick al' det föregflende, är motståndet i an

tennens m ittpunkt 72 ohm, För atl underlätta aupasSl!ingen 

bör man ansluta kabeln till antenll en vi a ett V·format trad· 

oystem, såsom visas i fig. 1. Vid anslutning till en nedled· 

ning med samma impedans uppst tlr 1J.1 nedJedningen inga 

stående vågor, vilka i sina spänningsbukar kunna als tra rätt 

do ra förluster i det långt ifrån förlustfria dielektrikulI1, ~om 

gUlTlmiisolationen innebär. A andra sidan kan ström5tyrkan, 

,l tminstone vid siindning, bli sil stor, aR de ohmska förlus· 

tema bli märkbara. Vid användning för mottagnin cr spela 

dessa förluster ofta icke Sil stor roll , och Ulan kan där med 

rördel använda 2·trildskabeln som nedledll ing. De tätt intill 

\'arandra liggande ledningarua i kabeln äro äl' en ofta, åt· 

minstone över längre _t6ickor, snodda OITt varandra. Här i· 

genom minskas ytterljgare den antennverkan, som nedled· 

'l1ingen eventuellt skulle utöva, Ledningen kommer sålunda 

icke att i någon avsevärd mc"m influeras al' störningar, l'om 

ju ofta träffa dess nedre del, då den är införd i boningshus 

med elekt riska anläggningar o. dyl. Eventuellt upptagna 

siömirJ gar tril Ha biigge ledningarna på samma gång och 

ahtra. sålunda en späIm ing, 50 111 ko mpenserar ut sig sj iilv. 

Vissa spet;ialledningar ha dessutom cn de b iigge ledarna 

ollJU'ivande metallisk skydclsmantel, vilken kan jordas och 

sil än ytterligare bidra till all skydda en IIlottagare för still" 

ningar. Emellertid förorsakar kabeln som nämnt I ;' sentliga 

lörluster vid sändning, när d gltinoden a\ ' iker från den, fÖl 

viLken antennen r presenterar J. / 2. Så är kabeln in te \";'dare 

gynmam att använda n är en för 20 111 dimensionerad antenn 

skall s~lnda på 10 m. I stimct för nedledningskabel är det 

därför hä rvid lämpligare att använda den s. k. 2-tradiga 

öppna nedledaren, vilken be5t1\. r av tvenne trädar med el! 

diameter av t. ex . 1- 3 mm och genom distan sstyck n fixe· 

rade på ett avs tån d av vanligen mellan 5 och 15 cm fr II 

rarandra. En dylik ledlling har ("n karakteristik (karakte

r ist isk impedans) av 

z= 276 log b/a 

clär Z betyder arakterLtiken i ohm , b avst, lidet mellan trå

darnas mittpunkter oeh a tradens radie, de bägge senare 
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storheterna mätta i Sanll11a mått. I praktiken kommer allts:l 
en dylik ledning \-anligen att ed1ålla ell karakteristik mellan 
400 och 600 ohm. Följaktl igen erhalles ingen impedans
anpassning, om den anslute- på \'anligt sätl till den ovan 
beskrivna halrvlw5autenn n. Då de dielek triska förlustema 

i isolationsl1ledi et luft äro obetydliga, bli förlusterna i en 
dylik nedledning trots de vid missanpassn ingen uppkom
mande stående vågorna icke på langt när så stora som i doo 
nyssnämnda kabeln, särskilt om de tr da rna säri'kiljande 
distanssl / ckena äro av höo-vii rdigt ma teri al, 5< som för hög
frekvensbelastninO' avsett porslin eller stealit. Förlusterna 
komma då ni-i ru1ast att härröra fr, n vä rmealstr,ingen i ström

bukarna, men om tråden välj s tillrä 'kligL t j ock och Ilcd
ledningens längd icke översti crer ett par vå ....längder, bli dessa 

förluster tolererbara. 
Genom a tt en anpassnin gsanordning införes i antennens 

mittanslutning kan emellertid en här skildrad högohmig 
nerledning anpassas till ant'nn ns il1lpcdan,-. Här -kan för ' t 

nämnas den s. k. Q-antennen (eller Johnson Q, som den 
ofta kallas) . Dess princip är att genom införande av en s. k. 
h rartsvågdel anpassa halvvåg=antennen5 mitt med dess liiga 

impedans till den två trådiga öppna 11 rlecllJingen. Är den 
senares impedal1s GOO ohm, skall an pa6snin crsi rnpedan5en 

vara något ö\'er 200 0 11111 . F ig. 2 \' i=a r s h ma tiskt Q-anten
nens konstruktion. Antennl~ingd n L beräknas på samma ätt 
som angetts tidigare. Q-deleJl llppbyo'ges av 2 ledare med 
1/ 2" diam. monterade på 41) mm cel1t rumavst nd. För att 
minska 'kten am ändes liimpligen 1/ 2" alurl1in iurnrör som 

ledare. Längden på rören , l (i meter ), "öres 

l = ~1 250 
/ 

där frekvens / ang s i kels. 
GOO-ohmsl dningen d.imen~ i on ras en ligt tidigare ovan an 

givna formel för den öppna 2-tråd iga nerledningelI eller 
iinnu enklare med god appro, imatioll enligt följ ande fo rmel : 

[; =150· a 
där beteckningarna ha samma b tydelse om I nyssnämnda 
formel. 

( Forts.) 

Färeningsmeddelanden 

SSA-meeting h lies fredagen den 8 juni 1945 kl. 19.30. 

Lokal: Lillienhoffska huset, Cötgatan 43, Stockholm. Fråge. 

afton . Deltagarna ombedjas medtaga skriftligt avfattade 
frågo r av företrädesvi,s radioteknisk art, vilka i miljligaste 

mån komma att besva ras aven särski ld grupp sakkunniga. 
~tt siir-skilt pris kommer a tL utdelas till den, som lämnar in 

den fraga, som har det största allmänna intresset för en 

( adioamatör. 
Adressändringar böra anmälas direkt till SSA , Stod;" 

holm 8. Dä vi erh< llit en del ci rkulär o h tidnin<>ar i retuL 
som ick kommit fram till adressaterna med dc för S 'A 
kända ad res ema, uppmanas medlemmarna meddela sina 
radio vän ner om cirkuläret och tidningen. Om någon SSA
medlem eller annan sändaramatör icke hört ifr n os', torde 

rä tt adress benäget insändas. 

ledlemskap i SSA kan erhållas av sändaTamatörer och 
and ra intresserad . Medlemsavgi,fteu utgör kr. 4 : - gäl

lamle t. o. m. den 30/ 9 1945. AmnälrUl1gsblallkett för 
medlemskap erh nes från SA och skall ansökan från z:ckc 

sändarnmatör ara underskriven av två föreningsmedlem
mar, som rekommendera sökanden. Bor sökanden P~l sådall 
ort, att dylik rekonunendation ej kan erhållas, räcker det 
om två vederhäftiga personer (arbetsgivare, lärare el. dyl.'J 
rekommendera sökand n. För sändaramatörer med veder

börligt tillstånd erfordr as icke denna rekommenda ti on. 
SSA -arbetets igångsättande har mötts av ett oerhört in

tresse från medlemmarnas ida. De s\renska sändaramatö
('erna o h kortvågslyssnarna ha på ett str land e sätt visat 
~ in solidaritet med föreningen och på många . ätt efterkom
mit styrelsens viidjan om stöd och hjälp. E tL stort an tal bre\' 

med goda fö r ~lag lyckönskningar och hälsn in tTar ha r kom
mit tyrel -en tillhanda , och vi uttala vårt hjärtliga tack till 

alla . Den uppmuntran , som kommit oss till del, ha r i hög 
grad underlätta t vårt arbete och gjort oss optimb tiska be· 
träffande utvecklingen av VdC rörelse. Slutligen kan nämnas, 
att medlem rekryteringen går i en mycket tillfrcLlsställamk 
takt. 73 es cuagn . Sekr 

i , 

J pressläggningsögonblicket har Illeddelaude ingått att kriget i EuropaFRED1 iir "lut. Vi glädja oss ~är ~kilt över att våra danska och norska vänner 

därmed ater äro Irja och hoppas all vi alla ~nal't skola få träffa s i 

l'lern. Ett stort steg framåt mot denna dröm ~ fll rverkligande är 1111 

för ' 1550 tao'et. Red. I 
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ELTRON 

Pick-up nr "8 E 


leveransklar 
Pris Kronor 16.50 

AB ELTRON 
KroDobergsgatan 19, Sthlm. Tel. 507993, 507994 

'I 

SAJO 

ANOD
batt erier 

@ 
JUNGNERBOLAGET 
SVENSKA ACKUMULATOR AKTIEBOLAGET JUNGNER 

oEN vara läsare!NYHET {ör 
Hur lätt kan inte ett nummer aven tidskrift förk o mma! Kanske 

Eller måhända 

Pärmen, som rymmer en årgång, är mörb 
grön m ed vackert g uldtryck och kostar 
kr. 3: - (ink!. po rto o ch emballage). Insänd 
beloppet å i detta n ummer närslutet inb.~ 

kort eller i frim ärken redan i dag till 

PO P UL Ä R RADIO 
BOX 450 STOCKHOLM 

är det omöjligt att finna just då man behöver det. 
hinner tidningen med tiden b li kantstött och solkig på skriv~ 
bordet eller i hyllan. Ni förebygger dylikt obehag genom att 
skaffa Er vår nya F ORVARING SPARM, som ger Er möjlighet 
att ständigt ha varje n ummer till hands. Med ett enkelt hand~ 
grepp insättes nummer efter nummer till dess årgången är komplett. 

l 



ar-

Er hobby ~\lägen \fästernt 

åter öppen ... 

Vi har återknutit kontakten med våra 
amerikanska förbindelser. I flera år har 
nu Sverige måst avstå från de högklassiga 
amerikanska produkterna inom radio
branschen. Inom kort ha vi dem åter här 
- ännu bättre än förut tack vare krigs. 
årens intensiva forsknings- och experi· 
mentarbete. Även i fortsättningen komma 
vi att representera nedanstående fabrikat: 

GENERAL RADIO 
laboratorieinstrument 

HALLICRAFTERS 
kortvågsmottagare i alla prislägen 

HAMMARLUND 
högklassiga delar för sändare och mottagare 

HICKOCK 
signalgeneratorer och universalinstrument 

DU MONT 
katodstråleoscillografer och televisionsrör 

NATIONAL 
trafikmottagare 

UTC 
transformatorer och drosslar alla storlekar 

Generalagent: 

JOHAN LAGE!RCRANTZ 
VÄRTAVÄGEN 57, STOCKHOLM 

-.-.- -.-OQ-.- .- - .- Er hobby sover sin 
långa Törnrosasömn, omgärdad av siindningsförbud 
och avspärrningssyårigheter. Under tiden har modell
bygge som hobby fått vind i seglen och run,t om i 

landet si,tter tusentals amatörer av alla åldrar och 
,tortrivs med sina modeller , 

• MODELLFLYG 
• MODELLTÅG 
• MASKINMODELLER 
• MODELLBÅTAR 
• MODELLRACER 

Det är fem sta,rka M, som ute rkommer i .'a rie nummer av 
~[odellteknlk. N! fär provnummer gratis, men porto och 
expediUon kostar pengar, så bifoga 40 öre i frimiirk en, 
Il ii r Ni ': nder in kupongen här nedan. 

~lodellbyggarn..s eget ml1nndsmagn.s!n, M o d e I I t e k n i k, 
bjuder Eder ritningar, n.rbe tsbeekrlvnLngar, Ups, artiklar, 
bUd~r, tiivl.ln.gsreCerat m. m. tör aUn Slog a·v modellbyg
gara. Det iir mödan värt att söka. kontakt med M o d e lI
t e k n I k - är Ni Inte modellbyggure så bUr NI. Vi önskar 
Eder m.\oJ;1l trl,'samnH' hobbytlmmnr tlllsammans med 
)[ o d e I l t e k n I k. 

Utgiven av 

Model/byggare för Model/byggare 

Till Wennergren-WUlIams A.B. Drottning... 71 D, Sthlm l. 

V. g. sänd provnummer av Modellteknik g r a t i B. 40 lire 
! frimärken bifogas till porto- och exped!t!oDls'kostnader. 

Namn : 

Bost.ad: 

Pos tadress : """"""""" " "' " ~ R. 5 

'I 

Bilaga medföljer. 

Telefoner 6l 3308, 6l 7J 28. Telegr.. adr.: Fivessvee. 


