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NR 7 JULI 1945 ARG. XVII 

Bruset som gräns för mottagarkänsligheten 

Av tekn. dr Carl-Georg Aurell 
(Telelonaktiebolaget L M Ericsson) 

Sammanfattning .' Fonnler anges för motstIindsbms och 
r ;;rbnt<. nt nnbruset diskuteras. Principerna för hoplag
ring av brus fr n olika källor anges. Signal/brus-förhål
landet för T diomottagare beräknas och lämpligaste antenn
kopplingsgrad beräknas. Där ej annal angives gäller form
ierna med enheterna volt. ampere, ohm och p/ s för spän
ning, strömstyrka, motstånd och frekvens. 

Varj radiolyssnare har säkerligen otaliga gånger för

argat 5ig över att störningar förstört mottagning5kvaliteten, 

särskilt vid mottagning ·a\' svaga eller avlägsna stati'oner. På 

långvågs- och mellanvågsområdena dominera därvid i all
mänhet de atmosfäriska störni'ngarna ()ch sådana från elek

triska apparater , vilket mest uppfatta som knastrande ooh 

sprakande, medan "id kortvåg ett jämnt bl1ls, al5trat i 
mottagninasapparaten själv och dess antenn, alltmer börjar 
göra sig gälland . Inom ultrakortvåg50mTådet, dvs _ under 

10 m våglängd, börjar bl1lset att dominera över andra 

störningsorsaker. Med tanke på den betydelse, som de ultra

korta ,'ägorna även i vårt land säkert kOll11na att få efter 
kriget, L ex. för FM och television, kan det vara av intresse 

tt studera p vad sätt bruset uppstår, och hur man genom 
lämpliga konstruktiva åtgärder skall få en mottagare s 

brusfri som möj ligt. 
Hur skiljer man bruset från övriga störningar? Lyss-nar 

man på en måttligt stark radiostation under en sändning 

raus, således medan blott dess bärvåg går ut, och vrider 
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upp volymkontrollen, så hör man i allmänhet ett relativt 

rent brus, som ungefär liknar ljudet f rån ett avlägset vatten
fall. Det synes inte äga några utpräglade volymvariationer 

utan är likartat vid olika tidpunkter. Ansluter man en katod
strålos illograf över högtalaren, finner man på dess skärm 

en bUd, som ständigt växlar. huru man än ställer in tids
a:'(elhastigheten. Fotografenu man bilden på skärmen i ett 

visst ögonblick o h analyserar kurvan, fi uner man, att den 
innehåller alla frekvenser, om radioapparaten släpper fram 

till högtalaren och ana ungefär lika starka . 

Hur uppstår bruset? I princip kan sägas, att varje mol

stånd och varje elektronrör fungerar som en brusgenerator. 
I ett motstånd, även 0111 -det ej är strömgenomgånget, röra 

sia de fr ia ledningselektronerna i nyckfulla banor (vänne
röreise) och kunna lämna en viss bruseffekt till en ansluten 

impeda1ns. Även antennen uppför sig som ett brusande mot
stånd. I ett el ktronrör erhålles aldrig en fullt .iämnfly,tande 

anod ström, eftersom denna ocks är uppbyggd av enskilda 
laddningsbär·are, elektronerna. 

Först skall här ges vissa upplysningar om storleken hos 
molståndsbrus och rörbrus ; därefter kommer att visas, huru 
de olika bruskällorna sammansätta sig i en radiomottagare 
och huru man skall dimensionera denna för att få så liten 

inverkan som möjligt av bruset, dvs. bästa sIgnal/brus
förhållande. Vikten av att hålla ned bruset specieJ.lt vid 
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korta och ultrakorta vågor visar ett enkelt exempel. Antag 
att vi genom någon åtgärd i mottagaren, t. ex. tillfogandet 
av ett högfrekvenssteg, lyckats öka förhållandet signaVbrus
spänning fyra gånger. Detta motsvarar då samma förbätt
ring i mottagningskvaliteten, som om sändareffekten ökats 
sexton gånger. Eller omvänt skulle sända'reffekten kunna 
sänkas till 1/ 16 utan att mottagningskvaliteten försämrades, 
allt under förutsättning att bruset är den dominerande stör
ningsorsaken. Att enbart öka mottagarens förstärkning, vi.]

ket med förstärkarteknikens nuvarande resurser skulle kunna 
göras även på den känsligaste mottagare, skulle ej vara till 
någon nytta, eftersom både signal och brus skulle förstärkas 
lika mycket. 

Motståndsbrus_ 

Vanligen representerar man ur brussynpunkt ett motstånd 
R med ett brusfritt motstånd av samma storlek i serie med 
en brus-elektromotorisk kraft e, fig. l a. Hur stor e är i 
varje ögonblick kan man ej uttala sig om, men det spelar 
heller inte någon större roll. Det räcker alt få en uppfattning 
om dess effektivvärde eeff, som definieras som kvadratroten 

av medelvärdet över en 1ängre tid av dess kvadrat ii, såle· 

des eell = ~. Enligt undersökningsresultat publicerade 
1923 av H. Nyqvist och J. B. Johnson är 

(l 

där k=1,33' 10-23 Ws/ o K är Boltzmanns konstant ; 
T =absoluta temperaturen hos motståndet i grader 

Kelvin (O K), dvs. temperaturen räknad från abso
luta nollpunkten 0 0 K= - 273 ° C; 

R= motståndet i ohm; 
Ll/=bredden i p/ s av det frekvensband, inom vilket 

bruset mätes. 

I formeln ingår ej frekvensen direkt utan blott band
bredden, vilket visar, att sanuna brus erh ålles, var man än 
mäter inom frekvensspektrwn, blott det undersökta frekvens
bandets bredd, t. ex. ett talband, är detsamma. Detta gäller 
upp till mycket höga frekvenser, i alla händelser inom hela 
ultrakortvågsområdet. 

Sätta vi i formeln T =290 0 K, vanligen betecknat med 

)1 i.. "HT'Rd a 

R (] ;'4-kT '/ h 
Fig. 1. Repre ntation vett motstånd ur brussynpunkt, a med en 

elektromotorisk kraft, b m ed en kortslutning;~ström. 

To, vilket ungefär motsvarar rumstemperatur, blir effektiva 
bruselektromotoriska kraften 

eeff= V:;=0,127. 10-~ · VRLlj= V Rk!~ ' Llhv;. flY 

Ett exempel på eeff som funktion av R vid en bandbredd 
Ll/=10000 p/ s, visar fig. 2. 

I stället för att ti,lldela motståndet en viss elektromotorisk 
kraft kan man utgå från dess kortslutningsström, fig. l b, 

vars effektivvärde ieff=~ blir bestämt av 

-=:i =~ =4kT 4!. (2)
l R2 R 

Vi tänka oss nu vårt 'brusande motstånd R anslutet till 
ett annat men som brusfritt .tänkt motstånd och undersöka 
den bruseffekt, som upptages av det senare. Den blir maxi
mum då motstånden äro lika, anpassning, och uppgår till 

e2 

Pma., = 4R = kT.1j (3) 

Den bruseffekt, som maximalt kan uttagas från ett mot
stånd, är således oberoende av dess storlek. Vid rumstem· 
peratur och en bandbredd av Llj=l p/ s blir denna effekt 
4 . 10-21 W. För telefonteknici, som räkna med l m W 
som nollnivå för effekt, kam 'anges att detta är precis 20 
neper (230 dB) under nollnivå. 

Det motståndsvärde, som skall insättas i formel (l) är 
det värde, som gäller inom det betraktade frekvensområdet. 
Detta kan ju ofta avsevärt avvika från likströmsmDtstålldet, 
särskilt då det gäller förlustmotstånd i spolar och konden
satorer. 

Har man flera motstånd, som befinna sig vid samma 
,temperattrr, och sammankopplade till ett nät, 'erhålles bruset 
mellan två godt rckliga punkter av nätet genom alt räkna ut 
det resulterande motstånd, som nätet representerar mellan 
dessa punkter och tilldela detta motstånd en bruselektro
motorisk kraft enligt formel (l). 

I en gootycklig impedans, som således även innehåller 

~ff 
f'V 
100 

V I ~ 
10 

/" 

/ 
V 

/" 

0,1 
1k.n. 1Mn 100kn 1Mn fOMn 

Fig. 2. Bruselektromoloriöka kraften \'id olika lllotståndsvärden. Band· 
bredden antage.n till 10000 pi s. 
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ieaktiva element, är det blott motståndsdelen, som ger upp
hov till brus_ Ligger en reaktans i serie med motståndet R , 

erhålles for~farande bruset enligt formel (1 ) _ Ligger en 
reaktans parallellt med motståndet R, beräknas den ekviva· 
lenta seriereaktansen och det ekvivalenta seriemotståndet r. 
vilket senare då blir frekvensberoende. Formel ( l) gäller 
fortfarande för r inom varj e litet frekvensintervall df och 
resulterande bruselektromotoriska kraften erhälles genom 
integrering 

h 

e2 = 4kT -j~dl (4) 
h 

där 11 och 12 äro gränserna för det betraktade frekvens
in tervallet. 

Det ä'r ju bekant, att kolskiktmotstånd vid ton frekvens 
brusa mera då de genomg s av en likström. Detta extra· 
brus avtager emellertid starkt med ökad frekvens, varför 
det saknar betydelse vid radiofrekvens. 

Antennbmset är också en fOIm av motstån dsbrus. Spe. 
ciellt intresserar då bruset hos mottagningsantennen, där 
signaleffekten är lägst. Strålningsmotståndet Ra kan man 
tilldela en brustemperatuT Ta sådan, att uttrycket 

~=4kTa' Radf (5 ) 

ger det i verkligheten iakttagna bruset. Det visar sig alt 
vid våglängder under ca 3 m är Ta ungefär lika med eller 
till och med mindre än rumstemperaturen To' medan den 
stiger vid längre våglängder. Vid 10 In våglängd har t. ex. 
angivits värdet Ta=40 To, medan vid långvåg Ta är av 
storleksordningen 100 To (därvid iakttages snarare ett prass
lande ljud än brus) . En antenn kan ju ha stora egenförluster. 
t. ex_ långvågs. och ramanlenner. Därvid får man givetvis 

11-----F 1 

lo 

Ua 
- 0+ mätfning 

t t f 

+~u, ,Hu, +4"' 

a o a 

Fig. 3. Rörbrusets försva,O'ning genom rymdladdnin.gen hos en diot!. 
Underst visa's spänningsfördelning n mellan anod och katod vid olika 

anodsp··nningar. 
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som brustemperatur för förlust.motståndet räkna med dess 
verkliga temperatur, i allmänhet To' 

En intressant iakttagelse i detta sammanhang är, att ett 
kraftigt brus synes utgå från ett visst område inom vinter
gatan. En fast riktantenn med maximal känslighet för verti· 
kalt infallande strålning \ ' sar nämligen en gång per dygn 
ett starkt utpräglat brusmaximum. En undersDkning vid 
10 m våglängd har visat, att antennens brustempera,tur då 
stiger från llonnalt 40 T o till maximalt 400 To· 

Rörbrus. 

Som utgångspunkt baga vi mältningsströmmen i en diod, 
fig. 3. På den rena anodlikströmmen la är, såsom visats 
av W. Schottky 1918, överlagrad en brusström vars effektiv. 

värde ieit = y~ inom frekvensintervallet dl bestämmes aV 

i2=2eladl (6) 
där e = 160 ,10-21 Ws är laddningen hos en elektron. 

Jämföras formlerna (2) och (6) synes, att ett motstånd 
R = 1/ 201 a ger samma kortslutningsbrusström som dioden. 

Är anodströmmen å andra sidan rymdladdningsbegrän
sad, vilket är de vanligen förekommande driftsfallet, in· 
träder en förändring av bruset och dessbättre en försvag
ning genom rymdladdningen, varför man brukar sätta 

(7) 

där F = l vid negathra styrspänningar och vid mättnings
ström men annars < 1. Det principiella förloppet för denna 
försvaf,'11ingsfaktor framgår av fig. . Schottky har visat, 
att man vid rymdladdningsbegränsad anodström kan skriva 

(8) 

där S=dlal dUa är dess dynamiska leaningsförmåga och 
Tk katodens absoluta temperatur, vilken vid indirekta rör 
är ca l 150 0 K . Man kan också ultryc -a saken så, att en 
diod brusar som ett motstånd lika med dess dynamiska inre 
motstånd och en temperatur p ca två tredjedelar av abso
luta katodtemperaturen. 

Vid trioder tillämpas sanuna formel men med 5= 
=dla/dU~ , dvs. brantheten. Ett annal sätt att ange bruset 
på hos rör med galler får man genom att tänka sig själva 
röret brusfritt men, s som fig. 4, a visar, ett ekvivalent brus~ 

Q b 

i 2 

lo 
L...---<>--_......--.J,I , 

Fig. 4. Rörbrusets ,representation med ekvivalent brusmolstånd R ,.
b

hos a triod, b pentod. 
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motstånd R'Jr inkopplat meUan galler och katod. Rbr bestäm· 
mes nu sa. att det vid rumstemperatur To ger en lika stor 
brusström i anodkretsen som röret i verkligheten uppvisa r. 

{:i_ 2eI aJ! . F2 = 4kTo . RDrJ ! .52 

(9) 

eller om formel (8) tillämpas 

R = 0,64. Tk =2,5 
u (10)
r To S 

det ' ista värdet gällande för rör med indirekt upphettade 
katoder. För brantheter = 1-10 mA/ V fås således ehi
valenta brusmotstånd Rur på 2 500-250 ohm. God över
ensstämmelse erhålles mellan beräknade och uppmätta vär
den på br nset för trioder. Vid dioder erhålle- för högr 
anodspällningar mer brus än beräkningarna visa, och dett a 
beror på att elektr011er Tefleheras mot anoden och åter
inträda i rymdladdningsmolnet. Erfarenheten visar, att R/l r 
är i det närmaste frekvensoberoende ned tiU våglängder uno 

der l m. 
Vid pentoder, fig. 4 b, tillkommer ett strömfördelnillg5

brus beroende på att avemissionsströmmen (h) en del 
går till skärmgallret (/s) och resten till anoden (/a). Man 
får dän-id fö r rör med indirekt upphettad katod 

R = (2,5 + 20 Is) ~ (Il) 
/lr S~ lk 

Här dominerar i allmilnhet den a'lldm termen över den 
första. 

Ekvh'alenta brusl1lotståndet är -för vanliga pentoder 'a 
3- 10 kQ och för bredbandspentoder ca 0,5- 2 kfL 

För blandarrör gälla följande approximativa formler: 
Trioder, där lokala oscillator- och signa,lspännillgarna 

matas in mellan galler och katod samt mellanfrekvensen ut· 

tages i anodkretsen, ha 

(12 ) 

där Sk är konversionsbrantheten, dvs. förhållandet mellan 
den mellanfrekventa allodströmmen och den högfrekventa 
signalspänningen. 

Vid pentoder som bl311darrör gäller 

Fig. 5. Pentod I'id myoket huga frekvenser. R e: ingängsmot.ståud pa 
grund av elektronlöptider, Lfl : katodinduktans, L,: skärmgaller· 

induktans. 

4, • Is)la
Rvr = (-5- -1- (13) 

k 
+ 2052kk 

Sk är både vid triod · och pentodblandare ca 1/ 4 av brant
heten S, då röret går som förstärkare. Is, I a och Ik äro de 
uppmätta driftslikströnmlarna. 

Am·ändes m ånggallerrör (hexoder etc.) som blandare 
blir 

(14) 

Sådana rör uppvisa speciellt höga brusmotstånd på npp 
till ett par hundra tusen ohm. Blandning med trioder och 
pentoder ge därför av~ värt mindre brus, såsom bl. a. be· 
skrivits i en artikel i P. R. jan. 1945, sid. 7. 

Vid mycket låga frekvenser 

visa rören ett tilltagande brus (eng. flicker-effect, ty. Funkel. 
Effekt), som bel10r på emissionsfluktuationer på grund av 
spontana ändringar i elektronernas frigöri"ngsarbete från 
katoden, vilket i sin tur beror på rekri tallisation, förång
nina- av molekyler i katodens ytskikt eller diffusion från 
katodens inre till dess yta a främmande ämnen. Vid l 000 
p/s är Rbr ca 2 gånger högre, vid 100 p/ s ca 20 ganger 
högre än vid höga frekvenser. Över 10000 p/s äro dessa 
avvikelser ej längre märkbara. Mest gör sig denna effekt 
gällande vid selektiv förstärkning ay låga frekvenser. 

Vid mycket höga frekvenser 

LillkolTUlla flera komplikationer på grund av inverkan 3\ 

elektronlöptiderna och rörens tiJ,ledningsimpedanser (se fig, 
5). Det på grund av eleJ...1ronlöptiderna alstrade gallermot
ståndet Re, vilket hos ett visst rör iiI" proportionellt mot 

våglängdens kvadrat, kan tilldelas en brustemperatur Te' 

som har beräknats till 1,43· Tb dvs. Tc = (5 il 6) Tn ..id 
rör med indirekt upphettad katod. 

De reaktiv·a delarna av tilledningsimpedanserna alstra 

a 

h 


Fig. 6. IJlgångosidan på en radiomottagare. ,1 principiell uppbyggnad, 
b ekvivalent schema för Lrusberäkning. 
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själva intet bru- men de påverka dock indirekt et resulte

rande bruset genom de pänningsfall , m de föro rsaka_ 

Mest framträdande är dä rvid inv rkan a\' katodinduktan en_ 

Signaljbrus1'örhållandet hos en mottagare. 

Sedan llU formler angivits för bruset från de olika slag 

al' bruskällor, som förekomma i en mo<ttagare, skola vi 

undersöka hun det resu1terande bruset bygg ö upp i den

na. Därvid m ste man komma ihåg, att det j gäller 

a tt få bruset så sy;agt som möjligt på mottagarens utgångs

sida (i så f Il behövde man j u endast minska förstärk 

!tingen!) utan att få det esulterande sio-naljbrus-förhållan

det så stort som möjligt, då mottagaren är kopplad till en 

' iss antenn. 

Kraftigast gör sig det brus gällande, som alstras på mot

tagarens ing ngssida. där de mottagna signalerna äro sva

gast. Ofta räcker det därför a tt beräkna bruset fram till 

och med det första röret, eller, vilket är detsamma, fram 

till detta rörs galler, om dess bl'us representeras av ett 

ekvivalent brusmotstånd, vilket tänkes inkopplat direkt före 
gallret. 

lär det gäller att summera verkan av flera bruskällor, 

som verka i ett nät, räknar man ut vilken bruseffek t, som 

\'arje källa för sig alstrar, och sedan summerar man direkt 

dessa effekter. Detta: är tillåtet, emedan aUa källorna ha 

brusspänningar, som \7ariera o'beroende av varandra. 

Fig. 6 a visar schematiskt ingångssidan på en mottagare 

fram till för:>w röret, som antingen är ett högfrehens~teo 

eller, om ett sådant saknas, blandarrör. Antennen med inre 

motståndet Ra (strålningsmotstånd - förlustmotstånd) och 

iuducerade spänningen Ea är induktivt kopplad till galler

kretsen med en upptransformation av n gånger (hos mot

svarande ideella transformator). Ett ekvivalent schema till 

denna anordning visas i Iig. 6 b. Kretsens resonansimpedan~ 

har hopslagit med röret ino-ångwlOtstånd (på grund 3\ 

elektronlöptiderna ) till motståndet Re med bruslemperaluren 

1'" . Rbr är rörets ekvivalenta brusmotstånd med bTUstempe

raturen To. Antennen an tages ha hrustemperaturen Ta' För

f000 

100 

10 

ADpf 
\ V 

~ ~ To ,/ 

~ 

V 
V 

/ 

~ 
~ " ./ 5 

I 
p
I--~ l

l"'-
"'-b

0,01 0, 1 10 
Fig. 7, TIr urussynpunkt r'primal m~ättning n i nt enntran<formatorn 
;;()m funktion av Rb,l R,. samt <lärvjd erhåll ' t min ta värd ", pa hru-, 

faktorn A. Ta är förut-att = T ' Kuryor för Tel To= l oeh 5, o 
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hallandet mellan signalspänningen (Vs) och brusspänllingen 

I Vb' på gallret blir då givet genom 

~I= ' /~,!.. (15)
Vlir VI.:To , If A 

där 

RaA=T" + 2 R,,, + ~')r + (!,e_+Rb,' )n
2 

(16) 
Tr) Re n-R" 1 " Re R" 

och Pa =E// 4Ra är elen tillgängliga effel.--ten i antennen,. 

11'5, den effekt som maximalt, vid anpassn ing, kan uttaoasp 

från denna. 

Om röret vore ideellt, således utan brus (Rb, = O) oeh 

utan elektronlöptider (Re = CX)). kretsen ideell och antennen 

\-id rumstemperatur, får A si tt läg5ta värde, A = l. 
v uttrycket på A synes, alt en viss omsät~nin er n = nov/, 

vid för övrigt givna värden, gel- minimum för ' . Det opti. 

mala värdet är 

R" 

l1ol"~ = RR{/I' (17) 
1+ _' _" 

RbrTo 
\ ilket ger ett minsta värde för A 

A , = T{/ + 2Rh' + 2VR,,, (Rb,+T, (13) 
opl To Re Re Re To 

Uttrycket pa n O/l1 visar, att man vid mycket höga frekven

ser, där R r är låg, skall koppla så alt antennen blir anpassad 

till mottagaringången, medan kopplingen vid lägre frekven· 

ser skall ytterligare ökas, så att antennen konuneI' att kraf

tigare shunta irngångskretsen . Trots aU linan därvid ej tar ut 

".II den signaleffekt, som antennen \7-jd anpassning skulle 

kunna erbjuda mottagaj'en, får man ett bättre sig:naljbrus

fÖl'hallandt>. Observera att antennens brustemperatur Ta ej 

ingår i uttrycket för 110 111' Man kan sälede äl' en s tälla iII 

antennkopplingen på bästa signaljbrusförhållande, när mot

tagaren köres från en signal o- >nerator, som har samma im

pedans som antennen. Fig. 7 visar kurvor öv r optimala vär

den på n och A som fun tian av förhållaudet Rh, / Hr' 

Vid relativt laga frekvenser övergår R,. i kretsens reso

nansimpedans med brustemperaturel To. 
A 


Aopi 100 


10 

~~~~~~~--~-L------L-/~OO~ 
0,1 la 

Fig, 3. I nverkan på urusfaktorn A av avvikelser {rim optimala tran,;. 
formati onsförhållandet en l igt fig. 7. 
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Fig. 8 visar hur A påverkas a\' varia tIOner i kopplingen 
på ömse sidor om det optimala värdet. Rätt stora avvikelser 
från optimum kunna tillåtas utan att bruset avsevärt ökar. 

Vid ultrakortv g stiger A avevärt över värdet l på grund 

av det tilltagande bruset från rörets ingångsmotstånd Re' 
Med en ultrakortvågspentod som högfrekvensförstärkarsteg 

får man vid l m våglängd A ::=::::: 30. Vi se, att denna faktor 
A, som vi kunna kalla brusfaktorn, helt anger mottagarens 
kvalitet ur brussynpunkt vid en viss våglängd. 

Återkoppling kan ju förekomma i radiomottagare, både 
avsiktlig och oav,j ktlig. Den kan de~sutom vara antingen 
positiv eller negativ. Man kan emellertid på den vägen ej 
ernå någon förbättring i signal/brus.förhållandet. 

Det har tidigare r äknats med, att alla impedanser på mot· 
tagarens ingångssida varit avstämda .Lill signalfrekvensen. 
Vid mycket höga frekvenser visar det sig att en lätt ökning 

av ingångskretsens kapacitet ökar ignaljbrns.förhållandet. 
M. J. O. Strutt har visat, att man i vissa fall helt kan upp

häva inverkan av rörbruset. Anledningen är att rörbruset, 

representerat a,' Rbr> och bruset från ingångsmotståndet Re 
ej äro oberoende, eftersom båda ha sin grund i elektron
strömmens fluktuationer. Vid måttligt höga frekvenser Jigga 
dessa brusstr ömskomposanter 90° fasförskjulna, varför man 
direkt kan addera deras effekter på samma sätt som. vid av 

\'arandra oberoende brusorsaker. Vid mycket höga frekven· 

ser kan dock under vissa förhållanden genom lämplig sned· 
stämning av ingångskretsen en fullständig kompensations. 

effekt dem emellan ernås, så aU endast bruset från antennen 
och jingångskretsen återstår. 

Vad som hitintills beräknats är in.signaljbrusförhållalldet. 

Hur ut-signaljbrusförhållandet i högtalaren blir beror på 
den använda modulationsmetoden för den överförda signa. 

len. Vid AM äro de båda förhållandena praktiskt taget lika, 
medan detta ej gäller vid FM. Dock äro i det senare fallet 
L1t- och in·värdena proportionella m{)t varandra, varför man 
även här skall eftersträva ett högsta in-signaljbrusförhål. 
lande. 

Litteraturen på detta område är mycket omfattande. Här 
nges blott tre sammanfattande artiklar. Den första är en 

'ortfattad översikt, den andra sammanfattar röregenskaper. 
na vid höga frekvenser och den sista är mest omfattande, 
samtliga rikligt försedda med litteraturhänvisning·ar. 

W. 	Klecn: »SchwlLnkungsersehcinungen als Grenzen der Verstärkung 
und des Empfang'», ETZ 64 ( l943 ) 47:J. 

W. 	 Kleen: »Vers tärkung und Emp findlichkeit von UKW- und 
Dezirneter-Emp fangsvcrstärkerröhren», Die Telcfunken-Röhre, dec. 
(941) 273. 

Il. 	J. ThtJmpson etc. »F1uctuation in space-charge-lirnited CUITcnts at 
moderately hi "h frequencie3», ReA Review, jan. (1940) 269, juli 
0 940\ 106, ok t. (1 940) 244, jan. (1941 \ 371, apr. (1941) 505. 

Vad betyder DK 025.45? 

Jo, det betyder klassificering enligt det -internationella 

decimalklassifikationssystemct, "ven kallat Deweys system 
eller DK.syst met. Då flera facktidskrifter - däribland 

Populär Radio - i fortsättningen konuna aU DK-klassifi
cem sina artiklar, kan det vara lämpligt att lämna en allmän, 
kortfattad o,rientering i hithörand frågor. 

Varj e samlare -- det må gälla kinesiska vaser , autografer 
av filmstj ärnor eller litteratur - måste ha system i SiD 

samling. Så Einge amlingen endast angår hOllDm sjähr , gör 
det detsanuna vilka indelningsgrunder han följer. Men så 

snart den sättes i samband med andTa, l iknande samlingar, 
bör han lämpligen använda ett ystem, som iiven andra in
tresserade ha tillfälle att sätta sig in '. I fråga om li tteratur
samlingar ha fordr ingarna p,; klassifikationssystemen vuxit 
sedan den tid - omkring 10---240 f. Kr. - då Kalli
maehos av K yrene indelade det alexandrinska bibliotekets 

papyrusrullar i två grupper: poesi och prosa. Med DK
systemet, vilket tyckes bäst lämpat efter den moderna tidens 
krav, beräknar man f. n. kunna komma L1pp j ca 100000 
begrepp. 

Den amerikanske bibliotekarien Melvil Dewey lade grun-

DK 025.4::; 

den till detta system på 1870-talet. En i Haag residerande, 
permanent sammanslutning - Federation Internationale de 
Documentation - arbetar fortlöpande på aU utbygga syste. 
met, så att det håller jämna steg med utvecklingen. I flera 

länder, även i Sverige, finnas samarbetande sektioner tiU 
denna federation. Den modernaste och utförligaste upplagan 
av systemet har utgivits i Tyskland och det är denna upp· 
laga , som allmänt användes i Sverige. En kortfattad svensk 
upplaga är emellertid under utavbetande. Engelsmännen ha 

under kriget som ett led i intensifieringen av forsknings
arbetet på rekordtid översatt och tryckt en stor del av den 
tyska upplag-an. En omfattande amerikansk version före

ligger, som emellertid skiljer sig ganska avsevärt från den 
tyska, eller ~om man även kallar denna, den europeiska. 

DK.systemet uppdelar allt mänskligt vetande i tio grupper: 

A1lmänt. Bibliografi. 

l Filosofi. 
2 Religion. Teologi. 
:3 Socialvetenskap. Rätts\retenskap. F örvaltning. 
4 Språkvetenskap. 
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5 -- Matematik. Natun'etenskap. 

6 - Tillämpade vetenskaper. Medicin. Teknik 

7 - Konst. Musile Idrott. 

8 - Litteraturhistoria_ Skön'litteratur_ 

9 - Geografi . Historia. 


Dessa tio avdelningar indelas sin tur i tio underavdel. 
n ingar. Avd. 6 t. ex. indelas i: 

- Allmänt. 

61 - Medicin. 

62 - Teknik. 


3 - Lanthushållning. Skogshushållll in<T. 
4 - Huslig ekonomi. 


6- - Handel och samfärdsel. 

6(i - Kemisk teknik. 


7 Div_ industrier och hantverk. 

68 Di\. industrier (finmekanik m. m. ) . 

69 B ggnadsindustri. Husbyggnad. 


Dessa grupper indelas vidare vardera i tio avdeln ingar 
genom tillägg av talen 0--9, t. e, -_ 621 Maskinbyggnad, 
Elektroteknik. Ef e var tr dje siffra sättes punkt och sa 
f rtgar indelningen 0- teoretiskt taget hur långt som 
helst- Talet 21.396 står för Radioteknik och undera\Tdelas: 

621.396 - Radioteknik 
621.396.2 De olika systemen för l1lldiokommunikation_ 
621.396_3 - Mekanisk eller automatisk sändning_ 
621.396.4 - MultipeItr afik . Riktaa trafik. 
621.396. - Trådlös telefoni. 

21.396.6 - Appara ter- Kopplinga . 
621.396.7 ändar- oeh mottao-arstationer. RUlldradio

sändare. 
621.396-2 - Mottagningsfältstyrka. Teckenkvalitet. Stör

ningar. 
621-396.9 -- Användningsomrild n. Väderlekstjänst. Tid

signaltj änst. 

Grupp 621-396.1 är reserverad för en eventuell komplet
tering_ Var och en av dessa underavdeln ingar indelas i tio 
nya grupper osv. Ju flera siffror, ju ~rängre begrepp. Klas
sifikatören måste emellertid lära sig begränsningens svåra 
konst o h i allmänhet inte låta förleda sig av de rika möj 
ligheter, som systemet erbjuder, till en alltför långt gående 
uppdelning, varigenom överskådligheten blir lidanae. 

DK-talen kunna sinsemellan förbindas medelst kolon. vari
genom angives, att ett ämne behandlas i förhållande till ett 
annat, L ex. 337.33 : 621.396.6, v-llket betyder »utförse1tulJ 
på radioapparater». De kunna förbindas :med + , vilket 
betyder att hrå ;'mnen behandlas jämsides, L ex. 53 +54, 
fysik och kemi. Man når fram till trängre begrepp genom 
att foga amlutningstal till de ovannämnda huvudtalen_ An
slutningstalet _003 angiver, att ämnet behandlas ur ekono 
misk synpunkt. Ovalll1ämnda exempel på tull på radioappa
r ater utökat till 337_33 : 621-396.6(485) angiver, alt det är 
fråga om utförseltull på rad ioapparater i Sverige. 621.396 
(021 ) =3 betyder handbok i rad ioteknik på tys 'fl språket. 

ad nu beträffar den klassificering av Lidskriftsa,rt iklar, 
som onmämnes i inledningen !till denna artikel, " inser 
,"arj e specialintresserad person lätt dess fördelar- Artiklarna 
ref re ra kortfattat i tidskrifterna och dessa referat äro 
avsedd att utkl ippas och klistra på vanliga bibliot kskorL 
Ev. komma tidningarna att lå~a trycka referaten på kort, 
\"arefter intresserade unna prellumerera pa de' a eller grup
per dära\r. Flera utländ_ka tid krifter klassifi erade redan 
r -r kriget ina rtiklar och eft r kriget torde en sådan 
klassificering kOlluna aU bli tämlig n allmän. Man inser 
lätt fÖTdelen av, att <t_ ex. ryssarna klassificera sina artiklar
De flesta av oss äro inte kunniga i ryska och vi kunna 
således ej tillgodogöra oss den TYSka facklitteraturen, som 
lär vara mycket förnämlig_Genom att artiklarna äro klassi
ficerade se vi det oaktat vad de handla om och kunna låta 
översätta sådana. som se ut att vara av intresse för 0 5S_ 

Dekå_ 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 

Räknar vart lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella fHredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ ör tidskriften Populör 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. 

POPULÄR RADIO 133 



Chalmers TekniskalHögskola 
på Göteborgs-utställningen 

I mitten av januari höll 

Göteborg f'n mycket upp

märksammad utställning, kal

lad »20 år radio)}. På utställ

ningen aemonstrerade insti · 

tutionen för teleteknik och 

elektronik vid Chalmers Tek

niska Högskola en del appa

rater, omfattande bl. a. ett 

par mikrovågsändare och en 

hålmmsresonator (längst ned 

till viinster på fig. l) . Vid 

montern »radioekon från at· 

mosfären» demonstrerade in

stitutionsf,ö restånda ren , doc. 
Fig. 1. Till vänster demon-treras pnnclperna för »Radioekon från, atmosfären». mitten en mikro-Olof Rydbeck, grunaprinci vågsändare och till höger en amatörsändarsta tion. 

perna för den j onosfärfor~k

ning, som han sooan länge 

bedriver. 

Elevföreningen E. T. A. 

(E-sektionens teletekni~ka 

avdelning ) \'isade en ama

törstation (fig. 2). Sända ren 

är ett elevarbete, medan där

emot mottagaren är a 1 an

nat ursprung. 

Qsl-korten till höger 

fi g. 2 äro ett urval ur de 

svenska radioamatörernas 

nestor, apotekare J. F. Karls

sons samling a l' förnämliga 

~ sI-kort. 

Bo ·tjernberg. 

POPULÄR RADIO 

Fig. 2. Närbi ld al an13tör<;tationen. På väggen en världskarta med storcirkelbanor för trallsatbnt i, k 
radiotra[,k och med Göteborg "om medelpunkt . 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO- OCH LJUDTEKNIKER 


SERVISMÄN OCH AMATORER 


Radiostyrda modellflygplan 

Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

Radiostyrda modellflygplan är en biprodukt av de ame

rikanska sändaramatöre.rnas experimentella verksamhet. De

ras födelse dateras fr n sommaren 1937, då vid de ärligen 

återkommande tävlingarna för modellflygplan i Detroit 

radiostyrda plan för första gången uppvisades_ F örutsätt

ningen för deras byggande hänger intimt samman med till

komsten av mycket små bensinmotorer på omkring l hkr. 

Den väsentliga utvecklingen av de radiostyrda modellflyg

planen har skett genom radioamatörernas och de »motor

drivna modellflygplansbyggarnas» gemensamma entusiasm. 

Radioapparaturens konstruktion . 

Kontrollen består av två frekvenskanaler - en för sida

och en för höjdrodret. För varje kanal finnes en 5 meters 

superregenerativ mottagare, fig. 2. I dess anodkrets ~ir in

kopplat elt känsli'gt relä, som påverkar en elektromagnetiskt 

styrd anordning i flygplanets stjärt. Denna anordning, fig. 

3. består av ett hjul med fyra tänder på, som vrides runt av 

en spänd gummisnodd och härvid påverkar rodret i den 

önskad riktningen . 

I fig. 3 är enbart sidorodrets styrmekanism utritad , men 

höjdrodrets konstruktion är exakt likadan. Före en flygn ing 

justeras nu mottagaren i varje kanal i flygplanet så att dess 

känsljo-a relä - som behöver endast l miIliwatts arbets

effekt - sluter sig när bärvågen från 5 meters mottagaren 

släppes på. Detta reläs kontakter påverkar - genom alt 

sluta en lokal strömkrets i flygplanet - den lilla elektro

magneten i stjärten. Härigenom kommer det gummi1tråds

drivna hjulet att vrida sig från ett läge till ett annat, eller 

att utföra ett kvarts varvs rotation. Å fig. 3 är magneten 

uppritad i förstorad skala för att synas bättre. Roderfellan 

är förhull.den direkt medelst en liten ståltrådsam1 t ill en 

pinne på hjulet. Det är tydligt att rörelserna hos roder

fenan måste äga rum i en cyklisk följd, alltsa enligt figuren: 

HöGER, NEUTRAL, VÄNSTER. NEUTRAL ... och å ter 

Fig. L Ett r a{! io;clyrt mmIellfl ygplan svävar fram på egen hand . 

(U r QST, sept. ] 9.38.\ Fi g. 2. "Ifottagaren med ett relä i anodkretsen. Ur Qc T . mars 1940.) 
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Fig. 3. Flygplanets s;tJart med s idorod rets styrm ekanism förstorad 
skala. (Ur QST, mars 1940.) 

HöGER, vilket också erfordrar fyra taggar på hjulet. Varje 
lång signal, »strec », från sändaren tvingar roderfenan att 
röra sig från ett huvudläge till det nästa. På figuren står 
sidorodret i läget HöGER. Höjdrodrets elektromagneter 
äro belägna i stabiliseringsfenen strax till höger om sido· 
rodrets vridled. 

Styranordningarna äro monterade i roderfenornas fasta 
del f 'r att erhålla direkt mekan i . förbindelse till de rörli oO'a 
elementen (sido· och höj droder ) . Delta ger ytterlig pålit
lighet s~mt ögonblicklig verkan , vi lket har visat sig vara 
nödvändigt under flygning. 

Fig. 4 visar placeringen av radiomottagaren i flygkroppen 
i ett annat modellplan. 

För att vid sända.ren veta hur rodret står, har man en 
Hidkontaktarm, som för varje O"åno- den vrides från ett 
läge till ett annat släpper på sändarens biirvåg under ett 
\'i55t tid5moment, ooh därmed bringar hjulet vid stymnord. 
ningen att vrida sig ett kvarts varv. Genom att kontakt· 
armen vid sändaren alltid vrid e- åt samma håll, kommer 
mottagarens hjul att röra sig synkront. Därmed vet man 
nere på marken alltid hur flygplanets r oder stå. 

De rörliga fenorna kunna vid denna konstruktion följa 
rörelserna hos kontaktarmen även om dessa röra siO"o fram 
och tillbaka så snabbt som fyra ler fem gånger i sekunden. 
På så sätt kan rodret flyttas till vilket önskat läge som helst 
med sådan snabbhet, att rörelsen hos planet ej hinner på. 
verkas härunder. 

45 v. s " 
Baller 'l 

~ Escapement iu,d 
actuatln'1 m~net 

J.~er.s;tlYc R.GIatf a"d cell 
' .:Jr esca~'''1ent maiJm::t.. 

CLJ"trQ/ Cdb/es 

( 

Fig. 4. Mottagaren. placering .i flygkroppen. (Ur QST. okt . 1937.) 

Fig. 5. Radiostyrt modeIlfl gplan med 2,4 meters spännvidd. (Ur 
QST, mars 1940.) 

Om sj älva mottagaren finnes för övrigt ingenting speciellt 
att anteckna, utom att alla dess variabla kopplingselement 
äro j usterade så, att man erhåller maximal anodströmsänd· 
ring. Med ett rör typ 30 i själv.quench-koppling enligt fig. 
~ kan man sålunda vid inkommande signal erhålla en anod· 
strömsändrillg av 3 mA. Men redan l rnA skulle med ett 
relälindninO"smotstånd på 2 500 ohm giva en effekt av 2,5 
milliwatt, som alltså borde räcka för att reläet skulle arbeta . 

Fig. o h 6 visar det nu beskri'vna radiostyrda modell· 
lygplanet, vilket har företaait ett hundratal lyckade fly . 

ningar upptill 500 meters höjd ooh så långt bort från start· 
platsen som det kunde ses för att kunna manövreras. Planet 
har 2,4 meters spännvidd och väger något över 3 kg inklu· 
sive radioapparaturen. som väger bortåt l kg. Dess »marsch· 
ha tighet» är något över 30 km/ tim. Dessa siH.ror äro blyg. 
samm a bredvid en »flygande fästnings» ,data. Ett radiostyrt 
modellflygp1an har fakti skt en egenskap, som ett riktigt flyg. 
plan saknar - det är lika lätt som en fågeL men manövreras 
äItda a\ en mänsklig hjärna. 

Fig. 5. Radiostyrt modellflygplalL med dess markutrustning. (Ur 

QST, mars 1940. 
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tvil separata oscillatorer - fö r sido
och en enda lutförslärkare. (Ur QST. 

m llol"S 19'10.) 

Sändaren till det å fig. 5 o.ch 6 synliga mo.deUpl,anet är 

intressant i det avseendet, att den använaer ,t Il. eparata 

oscillato.rer - en frekvens för varje kanal Dch endast 

en slutförstärkare, f ig. 7. De två o.scillato.rerna vilka äro. 

eleJ...1:ro.nko.Pplade, ä l1o. identiskt lika o.ch avstämda 1'11 någo.t 

olika frekvenser - så o.lika alt de giva reso.nans i vard ra 

av de två relativt selektiva mottagarna, men sa l ika alt 

05. illato.rerna kunna äga en gemensam, relativt brett avstämd 

an dkrets o.ch en nda till denna kapacitivt ko.Pplad slut· 
fö rstärkare. N är flygplanet kommer ganska nära sändaren, 

brokar man därvid ko.Ppla bort slutförstärkaren o.ch endast 
låta o.sdUatorern påverka mottagarna. Sändaren har en 

uteffekt av 5 il 10 watt. 

Vilken uhf-sändare som helst kan användas. om den av

stämmes ti1l rätt frek ens. Häri ligger en svagl~et ho.S radio.

st. rda flygplan såso.m militärt vapen. Ty o.m dylika vinna 

någon större Dch varaktigare betydelse i krig, ko.mma säker

ligen mDtsLåndarna aU kDnstruera kraftiga sändare, so.m 

snabbt kunna svepa över hela det frel."VensDmråde, inom 

vilket de radio.styrda bo.mbpla'nens manövreringsfrekvenser 

antagas ligga, o.ch söka reda på den rälta frekvensen, sanlt 

söka hitta den rätta kDmbination en av impulser, so.m påver-

Fig. 9. Ett radiostyrt modelUlygplan beskriver en figuråtta o,'an 
(jräd toppa;rna. (Ur QST, okt. 1937.) 

ka r ilygplan ts reläer. Det är tydligt, att o.m radiostyrda 
fI ycrplan skulle vinna någDn större framgång som militärt 

vapen. kommer en hel del specialko.nstruerade r ad ioappa
rater alt tillver as i stDra kvantiteter. Inklusive radio.ko.m" 

passen, radi o.höj dmätaren med flera navigeringsinstrument, 

skulle flygplanet därmed säkerligen bliv den största ko.l'I

sumenlen av radio.teknisk apparatur. 

Flygningen. 

• "är mo.dellplanet startar, fig. 8, bör två man tyra det 

rält riktnm g. Man startar på en 'hred landsväg, o.ch när 

väl mo.to.rn, vilken har en effekt av mellan 2/3 o.ch 1,5 hkr, 

har fått planet att lyfta, lyder det känsligt radio.ko.ntrollerna. 

Vid en tävling klättrade detta plan under Io.Ppet av 6 minu

ter hela 450 meler upp i höjden. Vid dylik uppåtklättring 

justeras höjdrodret en gång för alla, varpå flygningen ut

föres llled enhart sido.ro.dret. Allt under det att planet 

beskriver cirklar stiger det då stadigt. Planet lutar auto.· 

matiskt när rDdret vrides, beroende på vingens vinkelböjda 

fo.rm: och härigenom kommer det att beskriva en vacker 

( 


Fig. 8. Vid starten styr två man planet. (Ur QST, mars 1940.) 
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F!g. 10. Ett m~deJlflygplan synes som en liten prick på himlen, 
paverkat av de unpulser, som utsändas trån antennen i förgrunden. 

(Ur QST, mars 1940.) 
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höger- eller vänstersväng. Därtill borde ur teoretisk synpunkt 

motorns gyroskopiska verkan bringa planets nos att vrida 
sig uppåt, när planet styres åt vänster, och nedåt, när planet 
styres åt höger, men i praktiken är denna effekt ej märkbar. 

Om sidorodret är vridet åt sidan under mer än ett varv 
eller så, kommer lutningen att bliva allt brantare, och cirkel
banan övergår i en spiralfonnad bana. På detta sätt kan 
planet förlQra en avsevär d höjd på kort tid. Och om man 
sedan vrider kontroll ratten til:l neutralt läge, får man se 
hur planet rätar upp sig och ånyo börjar en stadig uppåt
klättring, utnyttjande den hastighet som det just erhållit 
\,id dykningen. 

Det har visat sig nödvändigt med snabb kontroll, särskilt 
vid landning och start. När planet kommer ned för att landa, 
är det ofta l1ödvändigt att giva rodret en motsatt ställning 
för att jämna ut glidflykten, när planet är endast någon 
meter över marken. En sekund är vid sådana tillfällel 

dyrbar. 
Fig. 9 visar ett plan, som är i färd med att beskriva 

en figur-åtta ovan trädtopparna. Det mäter 4 meter mellan 
vingspetsarna och väger 4,3 kg. Fig. 10 visar denna bräck
liga konstmktion svävande fram som en liten prick högt 
uppe på himlen, påverkad a\r de impulser SOI11 utsända~ han 
antennen i förgrunden. 

Felsökning i mottagarens oscillatorkrets 

Bearbetning aven artikel i »Radio Progress» 

Av Thorulf Dyberg 
(AB Gylling 6. Co. Malmö) 

En av de viktigaste detaljerna vid reparation aven su
perheterodynmottagare är felsökningen i oscillatordelen. 
Ty om man frånser de vanliga mekaniska felen, och om 
dessutom likriktar- och LF-delarna äro felfria. kan man i 
de flesta fall misstänka, att det är här som felet ligger, då 
apparaten inte fungerar tillfredsställande. Av denna orsak 
skola vi därför i denna artikel sysselsätta oss med oscillator
kretsen och de felkällor, som vanligen kunna tänkas uppstå. 
För att underlätta genomgången ha vi tiI! \,årt förfogande 
oscillatorkopplingarna i fig_ l och 2. Som oscillator tjänst

gör trioddelen i ett modernt triod-hexod- eller triod-heptod
blandarör, t. ex. DCH 11, ECH 11 eller 6J8EG. Oscillatorn 
tänkes ha tre \' glänITdsområden,. kortv ' g, mellanvåg och 
l ngvåg, samt sker omkopplingen till resp. områden medelst 
omkopplaren ifråga. åsolU framgår av fig. 2 är anodkretsen 
a\'stämd, ty härigenom blir oscillatorn så stabil som möj
ligt. E tt dämpmotstånd R4 på 100 ohm är tillika inkopplat 
för att förhindra att oscillatorsvängnin gens amplitud över
skrider 20 volt. Följande felaktigheter kunna tänkas UPPSUl : 

J. Oscillatorn svänger inte . 

Gallermotståndet R3 upplöde5 vid den j ordad ändan, och 
en milliamperemeter med fullt utslag för l 111 . Inkopplas 
häremellan. Instrumentet skall normalt vi sa ett utsJag pa 
30- 600 ,uA_ Detta värd kan starkt variera, men värden 
understigande 30-40 ,uA kunna inte godtagas. Av ström
mens och gallermotståndets storlek kan oscillatorsvängning
ens amplitud beräknas enligt följ ande formel: 

nr 3, 1943 

DK 62UI9fUl21.53.004.li 

U{[ = l~ . R< 

Exempel: I g = 200 ,uA, Rg = 2.5000 ohl1\. Härav erhålle~ 

U
J
,= 200 . 10-G . 25 .103 =5 volt. 

Oscillatorns normala amplitud bör hålla sig mellan -- 20 
volt. Är svängningen alltför liten eller helt obefintlig, fiu 
det gamla röret utbytas mot ett nytt. 'kulle trots detta röret 
inte svänga, få r man se över kontakterna P' t. ex. Yägiängd~ 

omkopplaren samt anslutningarna till avstämningskoncle . 
satorn. Ofta kunna här felaktigheter yppa sig. Skulle det 
nu visa sig, att allt detta är tillfyllest, men att röret lih"l 

vä<Yrar att svänga, kan man antaga, att återkopplingen är 
för vag, om röret iir gammalt. Det finn s nu en möj Ii "het 
att i sa fall höja återkopplingen genom att öka aterkopp
lingslindningen med några varv. Detta fel torde enligt upp
gi t ofta inträffa med i synnerhet röret DCH il och då 
vanligen på mellanvågsområdet. Företages ovanstående än • 
ring, får kretsen omtrimmas. 

Denna senare ändring bör om möjligt inte göras utom 
i "ådana fall , där det är alldeles oundvikligt. och d främ:,t 
när det inte g, r al.! anskaffa lämpligt rör i stället föl' det 
gamla. Ty helt naturligt har respektive fabrikant sörjt f" r 
att apparaten är rätt konstruerad, då den lämnat fabrikel! , 
och sedan böl' man und ika att göra alltför stora ingr pp 
i densamma utan någon skälig motivering. 

En . tterli~are felakti o-het, som förorsakar alt ()scillatorn 
slutar svänga, är att genomslag uppstår i glimmel'konden
satorn C i fi g. 2, som har ett ungefärligt värde pa 50- 20 
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pF. Detta fel visar sig stundom på så sätt, att man erhåller 
en mätbar po~itiV" gallerIörspänning på oscillatorgallret. 
Skulle så vara fallet , har man endast att utbyta den söndriga 
kondensatorn . 

Då det O'äller nätanslutna apparater, i s nnerhet växel
5trömsapparater, kan det inträffa, att blandarröret el!håller 
f ·r låg glödspänning. Detta fel är ju dessbättre mera säll
sn1t, alldenstund det i regel finns möjlighet att reglera denna 
sak i moderna radiomottagare medelst nätspänningsomkopp
laren. Skulle nu detta inte låta sig göra, kan man förfara 
på så ~ätt, att l1lan utökar rörens glödströmslindniug med 
eH eller flera varv, om så behöves. Därpå inkopplas blandar
rörets glödtråd över denna utökade lindning. 

:::: . Oscillal om svänger endast inom enstaka 
våglängdsområden. 

J de flesta fall är detta förorsakat av dålig kontakt eller 
o.\.i dation i våglängdsomkopplaren till respektive område. 
Jo'elet torde då lämpligen kunna avhjälpas genom att om
kopplaren rengör med tillhjälp av eter, sprit, koltetraklo
rid (obs. att ångan därav ··r giftig; får ej inandas!) eller 
nagot slag av kontaktolja. Att oscillatorn slutar svänga, kan 
även bero på t. ex. felaktiga padding- eller shuntkondensa
torer C f} resp. Ct• Slutligen förefinnes också den möjligheten 
att röret ä r föråldrat och man får då gå tillväga i en;lighet 
med \'ad som sagts i moment l . 

3. Oscillatorn slutar svänga, då avstämnings kondensatorns 
kapacitans ökas. 

I och med att avstämningskondensatorns kapacitans ökas, 
får oscillatorn allt svårare alt svänga. Därför kan oscillatorn 
sluta svänga vid en viss frekvens inom ett v glängdsområde. 
Genom att öka återkopplingen eller höja anodspänningen 
på oscillatoranoden erhålles önskat resultat. Anodspännings
ökningen sker genom att anodmot tålldet R1 minskas, och 

r-------------~--~----~~--c==r--+ 

detta kan lämpligen ske genom att man parallellt med det 
redan befintliga motståndet kopplar ett med samma värde 
som originalmo ståndet. Denna ändring bör likaledes ske 
endast i sådana apparater, till vilka det inte går att anskaffa 
Himpligt nytt rör, eller där man måste använda sig av ersätt
ningsrör. 

4. Oscillatorn svänger på felakt ig frekvens. 

För det mesta är frekvensavvikelsen blott ringa, och just 
ringen företages med ,tillhjälp av oscillatorns trimkonden
sator e/ eller induktanstrimmer (kärnspolens tri mskruv ) 
allt eft r behmr. Om det verkar som om stationerna ligga för 
tätt på stationsskalan, får man minska trimkondensatorns 
kapacitans och öka induktansen med tillhjälp av induktans· 
trimmern. Är däremot förhållandet det omvända, saledes 
åH stationerna ligga för långt ifrån varandra, har man att 
öka kretsens kapacitans samt minska dess induktans. 

Att stationerna ligga fel på skalan kan även bero på aU 
paddingkondensatorn Cp i apparaten, där sådana förekom
ma, för ett visst om råd är felakt ig. Detta fel avhjälpes 
g nom utbyte a\r den felaktiga kondensatorn mot en n)'. 
Härvid har man att iakttaga aH den nya paddingkondensa
torns kapacitans har rätt värde ty även relativt små avvi
kelser i värdet kunna förorsaka betydande frekvensfeL 

5. Oscillatorn svänger oregelbundet. 

Detta är ett tecken på för stor oscillatorsvällgning. Om 
vid mätning instrument l visar en större ström än några 
hundr ,uA, så tyder detta på, att återkopplingen ·är för 
kraftig. Genum att insätta ett dämpmotstånd R4 eller genum 
alt minska viirdet på oscillatorns gallermotstånd R3 kan detta 
fel avhjälpas. Inkopplar man i serie mellan mA-metern och 
jord en hörtelefon, så kan man höra en lågfrekvent 1110du
latiollston vilket är ett tecken på att oscillatorn svänger för 
kraftigt och modulerar sig själv. 

R, 
~------------~~--~~------~~.-- ~+ 

30k.n.. 

Fig. 1. Fig. 2. 
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Artiklar om 
praktisk radioteknik 

Vårt tidigare upprop till radioingenjörer och radiotekni
ker har tillfört oss en hel rad av utmärkta artiklar, som 
efter hand komma att inflyta i tidskriften. Dessa artiklar äro 
i allmänhet av teoretisk eller mera avancerad art. Vi taga 
givetvis även i fortsättningen emot manuskript av detta slag. 

Vid sidan om dessa teoretiska bidrag ha vi behov av 
rent praktiska artiklar, såsom konstruktionsbeskrivningar 
över mottagare och förstärkare, mät- och servisapparater, 
hembyggda radiodetalj er, såsom spolsystem, transformatorer 
m. m. Vidare äro korta, elementära artiklar, behandlande 
olika sidor av praktiskt tillämpad radio· och ljudteknik, av 
intresse. 

* Man kan ej begära, att de teoretiskt arbetand e ingenjörerna 
skola sätta sig ned och skriva elementära artiklar eller göra 
konsl ruktionsbeskrivningar. De bidra med sådant, som ligger 
inom deras intressesfär. 

* I stället är det Ni, praktiska radio· och ljudingenjörer, servis· 
ingenjörer, radio· och ljudtekniker samt avancerade amatörer 
som i Populär Radio skola ta hand om den praktiska sidan av 
radio· och ljudtekniken. Och vi veta, att Ni kunna göra del. 

* Ni, som vill ha flera praktiska artiklar i Populär ' Radio, 
föregå med gott exempel! Dra Ert strå till stacken sA skall 
Ni se, att Populär Radio blir en tidning även för praktiskt 
radiofolk. Vi vän ta endast på Er medverkan för att kunna 
utöka den praktiska delen av tidskriften. 

* Säkert finns det många problem, ,~Ikas lösningar Ni funnit 
på egen hand eller genom studier. Delge andra Edert vetande 
härutinnan och edar känslan av att ha bidragit till höjandet 
av den radiotekniska kunskapsnivån i landet. 

* Korta, elementärt hilllna artiklar om de speciella problem, 
som möta den mindre erfarne radio· och ljudteknikern i 
praktiken, äro välkomna. D t finns här mycket att behandla: 
spänningsmätning på mottagare. val av motslåndsvärden j 
olika förstärkarsteg, anpassningsfdgor ,;d förstärkare, pla· 
cering av bögta lare, dämpning i återgivningslokaler, för att 
blott nämna några exempel. 

* Varje praktiskt tips, varje t eknisk eri renhet, varje koppling, 
som Ni prövat och funni t vara bra, all t detta är värdefullt 
material för den praktiska avdelningen i Populär Radio. Korta 
referat av bra artiklar Ni läst i utländska tidskrifter äro 
även välkomna. blott Ni anger källorna. Börja redan nu a tt 
insända material ! I ett av de närmaste numren får Ni se 
det i tryck. 

Förlora ej någon ti d t Insänd omedelbart Edert bidrag eller meddela, 
för den händel se det gäller en artikel, hur snart Edert manuskript 
kan vara färdigt. Korta, koncentrerade, klarläggande artiklar äro 
mest välkomna. Ju kortare artiklar, desto fler ämnen kunna behandlas 
i varje nummer av tidskriften. Alla införda bidrag honoreras. 

Red. 

Sammanlräden 
Stockholms Radioklubb 
To~sdagen den 24 maj hade Stockholms Radioklubb anordnat besök 

på T ekniska Mlis~et. lntendent Ton;ten Althin höll ett kort kåseri 
och demonst'rerade sedan den elektrotekniska avdelnin gen på mllSCI?t 
och »radiobruren». .. ven den Iilmteklliska utställning som anordnat< 
i samhand med biog-rafägarkongressen \'isades. 

I mitten på september b{irjar klilbbens hö&tsäsong, tiU vilken et! 
flertal intres"anta före,lrag planeras. Bland anna t har styrelsen tänk« 
anordlla en »apparatafton», om tiUräckJjgt intresse härför hos med· 
lemmarna viur sig föreligga. Vid denna afton skulle hjälp lämnat:' 
de medlemmar, som ha hembyggda apparater, meJ. trimning 0>'.'. 

De som äro ;ntresserade torde meddela deLta till tekniske sekreteraren. 
Vid styrel' ns sammanträde den 3 maj utsågs ing. G. Brohman 

till teknisk sekreterare efter ing. S. A. Johansson, som avsagt sig. 
Efter fredlSSlutet kunna vi vänta oss aLt en del av de säkerligen 

fantastiska re;;ultat, som radiotekniken kommit till i de krigförande 
länderna, bH publicerade. Ett bra sätt att hålla kontakten med ut· 
vecklingen är att gå in rom meJ.Jem i Stockholms Radioklubb. Vid 
satnmallJträdena hållas föredrag av vårt lands förnämsta speciali&1€"r 
på radioteknik och intilliggande områden. Intressanta demonstrationET 
och studiehesök anordnas. Tidskrifter utlånas (f. n. Wireless World, 
QST och ComrnuJI<cations). I med1lemsavgiften ingår prenumeration 
för år 1945 på Populär Radio, som är lclubbens orgam. Betala Er 
avgift nu, så att Ni inte går miste om första kallelsen i höst. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - (för studerande och teknologer kr. 
6 : -), kan lämpligen insättas på kl ubbens po&1giro nr 50001. 

Adressförändri ng o. d. ställas till Stockholms Radioklubb, Box 
6074, Stockholm 6. Sekreteraren, ciwling. T. Siåhl, och. t ekn~ske 
sekreteraren, jng. G. Brohman, kunna nås under samma adre.ss. 

Sekreteraren . 
• 

Radioamatörer i LINKöPING, som äro ill'tresserade av bildandel 
av en amatörklubb, beJ.es inw nda namn och adress i och för vidarr 
kallelse till: QST, Box 514, Linköping 2. 

Frågespallen 
»Elektrod». I en radiobok står angivet , att anod· och skärmgaller· 

spänningarna vid ett pentodslutrör skola mätas till katoden. I prak· 
tiken mäter man ju alltid till chassi. Vilket är rätt? 

Sm r : Spänningarna skola mätas tiII katoden, ifall man viII ha 
deras verkliga storlek. Katoden räknas allt id som nollpunkt i röret. 
I praktiken är det rmellertid bekvämare att mäta till chassiet, och 
detta är också rik tigast i ett sådant fall, där spänningarna äro 
uppgivna i instruktionen för en mottagare, mätta till chassiet, och 
det endast gäller att kon troll era, alt dessa spänningar stämma. Gäller 
det däremot att injustcra rätta arbetsspänningar på ett slutrör efter 
rörkatalogen, få höra spänningarna mätas till katoden. Eljest får 
man för låga spänningar på anod och skärmgaller, i synnerhet om 
röret har stor negativ gallerförspänning. 

Om katod en är direkt ansluten till chassiet , dvs. om gallerförspän· 
ningen alstras på annat sätt än genom ett katodmotst- nd, Hir man 
natu rligtvis rätta viirden på elektrodspänningarna, då dessa mäta
till chassiet. 

1>Megohm». I en amerikansk radiotidskrift uppges resis tanserna vid 
ett helt vanl igt motståndskopplat förstärkarsteg till följande värden . 
anodmotstand 200 MO, gal lerrnots.tånd (gallerläcka) SOO MO. Har 
aldrig förut sett så stora värden användas som 200 och 0500 megohm . 
Vad vinnes därmed och var skall man erhålla dylika motstånd? 

S var: Prefi.xet lVI betyder i detta fall l 000 i stiillet för l 000 000. 
Det användes ibland i denna betydelse i engelskspråkig litteratur . 
Motstånden ha allt så resistanserna 200 000 O och 500000 O. 

Alltid snygg och lätt till hands har Ni tidskriften, 
om Ni a nvänder vår FÖRVARINGSPÄRM enligt 
annons i delta nummer. Pris endast kronor 3:-. 
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NR 3 1945 

ORGAN ,FOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Redaktör: HANS ELIIi.:..SON, SM5WL 

Järnmalmsvägen 2 TRAN EB.ERG Telefon 259418 


Från Redaktionen 
I dessa dagar utgör själ:vfallet planeringen av de nya 

stationerna det allmänna samtalsämnet bland amatörerna. 
Red. haT v:id diskussioner med flera ivriga »nybyggare» 
tyckt sig urskil j a särskilt elt begrepp som lockande näm
ligen QRO (hög eller rättare sagt högre effekt). Det kanske 
därför är på sin plats med en liten tankeställare. 

Den höga effekten är på intet sätt utslagsgjvande då det 
gäller förbindelser på kortvåg. Äro eterförhållandena goda 
eller medelmåttiga räcker d t bra med. 50 W för att täcka 
hela globen och äro de dåliga, ja, då förslår ej ens 500 W. 

Om ni ha råd därtill lägg då i stänet ner pengarna i en 
god antenn och en förstklassig hembyggd mottagare. Skaffa 
er mätinstrument, reläer och annat som bidrager till att 
fullkomna stationen och som underlättar betjäningen av den· 
samma. Först då få r man en känsla a att ha en station 
som är något att vi15a och som ger resultat, inte på grwld 
av sin råa styrka utan på grund av ~n lnralhet. 

Något om kortvågsantenner 
Av ABC 

(Forts. från !öreg. nr.) 

Q-antennen k .n användas för första övertonen (halva 
våglängden, varvid varje antenndel upptar en halvvåg och 
hela antennen sålunda vel·kar med två halvvågor i fas) med 
bättre resultat än den tidigare beskrivna antennen med 
72-ohms nerledning. Ingendera är isserligen i detta fall 
anpassad till nerledningens impedans utan stående vågor 
komma att fnnas på ledningen. Förlusterna äro emellertid 
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betydligt mindre på den till Q-antennen hörande öppna Rer
ledningen. Antennen kan också, ehuru med förminskad 
verkningsgrad, användas för dubbla den naturliga vågläng. 
den. Varje antenndel upptar då en åttondels våglängd oeh 
stående vågor uppträda på nerledningen. 

För amatörändamål är det mest praktiskt att dimensionera 
Q-antennen för 20-m-bandet. Den kan då med fördel använ· 
das på 10-m-bandet och relativt bra på 40·m-bandet. 

Anordnandet av Q-delen innebär icke några större tek· 
niska svårigheter. Likväl an det ibland vara önskvärt att 
erMlla anpassning till en "ppen tvåtrådig nerledning utan 
den ·belastning i vikt och det ökade vindfång, som Q.delen 
förorsakar. Den kände amerikanska amatören John D. 
Kraus W8JK, har beskrivit en sådan anordning, som i 
enkelhet söker sin like. Principiellt består denna antenn av 
tvenne tätt intill varandra liggand ntenne1ement, som ma· 
tas i fas. Härigenom höjes impedansen i anslutningspunkten 
till storleksordningen 400 ohm. Den öppna nerledningens 
vanliga motstånd på 500 a 600 ohm kan utan betänkande 
anslutas direkt till denna antenns ingångsimpedans. Den 
ringa missanpassningen på h ögst 50 % kan utan vidare 
tillåtaQ • Fig. 3 visar konstruktionen aven dylik tvåtrådig 
antenn av halvvågstyp, dimensionerad för 20-m-bandet. Som 

L 

'" 
 t 

I 
l 

Fig. 2. Q·antenn. Data se liven text föreg. nummer. 
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Fig. 0'. Triuråd;oantenn av 1/ 2.\' g~t)1) med relativt hög in"ån"'· 
impedans. 

ynes är anordningen förbluffande enkel, och den är därtill 
ej särdeles kritisk för dimensioneringen. Genom aU multi· 
plicera med resp. dividera med 2 erhållas som vanligt måt· 
ten för 40· och lO·m·banden osv. 

Samma princip kan med fördel ·användas för en antenn 
med en längd av 3/ 4 dgläll<Yd. En ådan lämnar något 
bättre resultat än den nyss beskrivna och har även en nåO"ot 
bättr·e anpassning till nerledningen. Skall denna antenn ock~ 

anväudas för halva våglängden, alltså 10 m i detta fall, 
anordnas lämpligen en strömbrytare över den ena mitt· 
punktsisolatorn. För halva våglängden slutes strömbrytaren, 
och dess manövrering sker då lämpligen genom snören. Fig. 
4 visar data för denna antenntyp. 

Genom alt använda tre trådar i antennen erhålles en 
ing ngsimpedans av ungefär 900 ohm i anslutningspunktcn, 

--<O ~~~ ,..---'~.y,-
Fig. lo T råtrådöantenn av <> / 4-våg- typ med relativ t hög i ngan~.

impedans. 

och ä en här kan en nerledning med ca 600 ohms imped-an5 
användas med fördel. Antennen konstrueras analogt med 
de tidigare typerna och fig. 5 visar en utför ingsform. Av· 
ståndet mellan de olika trådarna kan här göras så litet som 
15 cm, sa att den -totala bredden fortfarande uppgår till 
ca 30 cm. Denna tretr diga antenn fungerar bra med god 
anpassning inom ett betydligt vidare frekvensområde än 
någon annan av de här beskrivna typerna. 

För sändning på I· ga distanser är en ·antenn med rikt· 
verkan till god hjälp. Är antennen ej vridbar, bör den 
horisontella riklverkan för amatörtrafik nog ej vara alltför 
utpräo-Iad , medan därenlOl den vertikala strålnino-sriktnin<Yen e> <
bör vara låg. Ur både Q-antennen och de nyss beskrivna 
fl ertrådiga anlennerna kunna goda riktantenner utvecklas 

Fig. . Tretn1dsan-tenn \' 1/ 2.,-åg5typ med hög ingån-gsimpedall'" 

fö detta ändamål. ViJ..-tigast är dock, att antennen placeras 
högt med fria strålningsriktningar, då utmäTkta resultat 
erhållas även med de nu beskrima enklare typerna. 

G. 	Siljeholm, SMSSl 

Bandspridningsproblemet 
Ett förslag till lösning 

DK 621.396.002.029.58 

De frekvensband som upplatits för amatörer ha en band
bredd. som endast utgör en liten del aven ordinär motla
gares totala frekvensområde. Utan extra anordningar blir 
det således svårt aU på a\rstämni:ngsskalan av.läsa en viss 
stations frekvens. Detta förhaLlande gör det önskvärt att på 
något sätt utöka skallängden för vissa band, att införa band· 
spriduing. Följande metoder -kunna användas : 

1. 	Mekani kt utväxlad ska'la. 
2. Tillsatskondensator med 	 liten kapacitans, parallellkopp

lad. med avstämningskondensatorn. 
Avstämningskondensator kopplad över endast en del a\' 

avstänmingsspolen. 
4 . 	Fast seriekondensator som minskar den effektiva kapa. 

citansvariationen hos avstämningskondensatorn. 
S. 	 ariation av avstämningsspolens induktans t. ex. genom 

en i spolen förskjutbar järnpulverkärna. 
Dubbelsuper med variabel första mellanfrekvens. 

\' dessa äro bland amatörer metoderna l, 2, 3 och 4 
de val1'li O'aste. Metoderna l, 4 och 5 användas på dyrbara 
rundradiomottagare. Metod 6 har egendomligt nog icke an· 
\'änts i störr utsträckning, trots aU den erbjuder många 
fördelar just ur bandspridningss)'11punkt, bl. a. sanuna bano · 
bredd och samma kalibrering på alla band. Med en band
bredd på ca 600 kc/ s och en skaUängd på 30 cm kan fre
kvensen avläsas på 0,5-1 kc/s när. 

Dubbelsupems princip framgår av blookscheanat i fig. l 
samt av tidigare altiklar i Populär Radio.1 Av schemat fram· 
går att mottagaren har två olika meIlanfrekvenser. Vanligen 
ha båda dessa varit tasta. Den första har valts hög (l SOO
3 000 kc/ s) så att god spegelfrekvensdämpning erhållits 
och den andra så låg ( t. ex. 465 kc/ s) att hög fÖl tärkning 
och god selektivitet erhållits. En form av dubbelsuper erhölls 
genom den tillsats med endast blandarsteg.oscillator som 
kopplad - till en va'nlig super inställd på någon frekvens 
i mellanvågsband t. vstämning skedde van'ligen i tillsatsem; 
blandarsteg. 

Fig. l visar den för amalörer mest lämpade typen av 
dubbelsuper. Exempel på frek:vensema i de olika stegen av 
mottagaren finn-as angivna i tabell L Denna mottagare har 

1 ar! .\ .krell: Korl\"åg"mottagare. Populär Radio nr 4, 1943 samt 
2 och 3, ] 944. . 
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såväl kontinuerlig läckn ing av större frekvensområden som 
bandspridning av något inom detta frekvcllsområde utvalt 
band. Före första blanJarsteget är kopplat ett hög-frekvens. 
steg. Delta steg är nödvändigt för att minska bru~lli\'än 

och för att f god spegelfrekvensdämpning. För avstämning. 
en fordras som framgår av blocksche<mat en tregangkonden. 
sator. Om högfrekvenssteget ersättes med ett återkopplings. 
rör kan avstämning ske med en tvågangkondensator. Med 
nyss nämnda kondensator sker grovinställning (bandvälj -
Iling) . För,s.ta mellanfrekvensen är variabel och -innehåller 
endast en avstämd hets. Efter denna krets följ er ett andra 
blandarrör med tillhöra-n(le oscillator. Avstämning sker med 
en tvågangkondensator (ba'l1dspridningskondensator) och 
denna ger fininställningsmöjligheten. 

Tab ell l . 

Signalfre.\;'l'ell. l Första osc. ! För6ta MF I A ndra osc. A ndra \IF 
kel s kels kel s kel s kel s 

3 500- 3 000 5 500 12 000-2 500 2465- 2 965 1 465 
7 300- 7 000 9 400 100--2 400 2 565--2 865 465 

14400-14000 I 16500 1 210 2 500 256- 2965 I 465 
1 30 000-·23 000 . 2 000 2 000--4 000 2 6 - 465 465 

Den skala som kopplas tiU bandspridnil1gskondensatorn 
kan graderas i kels, t. ex. 0-600 keJs om bandbredden 
är 600 k 'I s. Bandväljningsskalan graderas även i frekvens, 
men för att uppnå stör ta möjliga noggrannhet bringas 
bandspridningsskalan att stänul1a i en punkt genom var ia
tion av bandvälj ningskonde.nsatom . Om t. ex. en känd fre· 
kvens på 1414D kc/ s tages in med bandspridningsskalan 
ställd på 140 ke/ kan sedan varje station inom 20·met.ers
bandet tagas in genom variation av bandspridningskonde-n. 
satorn och frekvensen kan avläsas på bandspridnill'gsskalan. 
Om således skalan ange,r 280 kc/ s så är frekvensen 14280 
kc/ s. Genom att på varje band ange en viss känd frekvens' 
läge på band kalan kan frekvensdriftens inverkan kompen. 
seras genom justering av första oscillatorn. 

Om bandbredJen blir stor -j förhånande till frehemen 
kan relativa sneda v tämningen i högfrekvenssteget vid varia 
tion av första mellantrekv nsen bli ~å stor att en liten varia

bel kondemator bör inkopplas ö er första blandarrörets och 
eventuellt ~iven högfrekvensrörets gallerkrets. 

Slure Edsman, 51115-640 

Beräkning av kortvågskretsar 
DK G21.S0G.Gll.2.00l.24 

Resonansfrekvensen för en kombination aven spole med 
induktansen L ,uH och en konden5ator med kapacitansen 
C ,U/IF är 

lOG
1= -- kel s 

2;q1LC 

Av denna ekvation framgår at t det finnes ett oändligt 
antal kombinationer av L och C som ge re;;onans vid en viss 
frekven". Det enda villkol', som behöver uppfyllas är att 
produkten a L och C skall ha elt visst värde, den s. k. 
LC-produkten för f rekvensen ifråga. 

I nedanstående tabell äro Le-produkterna för dc viktigare 
amatörbandens gränsfrekvenser upptao'nu, och vi skola strax 
se hur de kunna a11vändas.1 

L."UX C.,, / ,F 

3 500 2068 
4UOO 1.:;83 
7000 517,0 
7 , 00 -175,4 

14000 129,3 
14,'1-00 1.22,2 
28000 :~2 .. 
30000 28.2 

Ant:lg, att VI skola sammanställa II avstämningskret3 
-om täcker området 7000-7300 kc/ -. Om vi räkna med 
en nollkapa-citans a totalt 50 /111.F i retsen behöva vi för 
avstämning till den högsla frekvens en spole med induk
tansen 475,4/50 = 9,5 pH. För att med denna spole få 
avstäml1irJ'Y "ven till 7000 kc/ - erfordras en kapacitans, 
som är 517/9,5 = 54,5 ,upF. Kondensatoms kapacitans
varia-tion skall tydligen vara 54, -50 = 4,5 ,u/IF. 

1 De i ARRL: s handbok upptagna LC-värdena ha vid kontroIi visat 
~i g mindre korrek ta . 

f HF~-

Vor./.'oMF 

I / ~ - / 
/ / Andra 

I _ / m 

I / ~ /
L--J-_.-.i L -o-._J 

Grovinsfcillnin'J Fininställning 
(Bandvcil;'nin9) (Bandspridning) Fig. L Blnckschema iör dubbehuperheterodyn med bandspridning. 
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Hade vi i ~ tälle valt nollk apa itans n _00 il,uF skulle 

vi fått ind uktansvärd 2,4 p H, maximikapacitansen 218 
,u,a F och kapaci tansvariationcn IfJ ,II ,(If. 

Vill man på ett och s anuna område ha m eJ både 7 000
och 14 000 I,: "Is-band u skall man , om noHkapac:itanSeJl 

som fö rut an tages va ra 50 /l f-1F , I3Iwända en spole med 

induk tansen 22,2/50= 2,44 ,uH oeh en kondensator med 

k apacitansvnriationcn 517/ 2,44.-50 = l6_ ,({ ,uF. 
Le-p rodukter för andra frekvenser än de angivna kunna 

bu II l6ikna genom alwändande av ekva ti nen o\'an. Den 

skri\res då häs t under formen 

l Ol ~ 

Le = "(9 " . J~ .,) •• J 

H. EliccSOIl, SMSWL 

SM4-aktivitet 
Fj ä rde d istriktets medlemmar ha under det nödt vungna 

~~udningsuppehålle ej >nbart \' iI t på lagrarna. ör nagra 

En dansk hälsning 


En dansk bli\ande sändar amaiör, som en tid vistats i 
vårt land, och med vilken Red. brevväxlat, har före hem

fiirden s ~int oss denna lilla rälgjorda teckning. Våra tankar 

gå tydliO'en i samma riktn in cr. Väl mölt i etern d, ,,[aa 

planer kunnat ta mera fa st form . 

är sedan hölls i Härnösand el 1 hobby-utställning, i vilken 

~t dens ham delt go geno m uppvisand av "ina sändare 

och m ottagare samt ävrig slation'Sutrustning. Det trevliga 

fotot nedan visa r drIl na ul8l ii lln ingens förmodligen mest e"- 

klusin1 a\~delning. W L 

Föreningsmeddelanden 
SSA-meeting håUe;; freJagen den 13 juli 1945 kl. 19.:30. 

Lokal: Medborgarhusets lilla föreläsningssal. M edborgar

pla tsen 2 , ~tockholm. F öredrag om amatörskindare med 

efterfölj and > diskussion. 

Adressförändringar anmälas di rekt t ill SSA, Stockholm 8, 
ej till Populiir Radio . Sekr. 

Vid sammanträdet den 11 maj hade över lOO-talet intres

-erade infunn it sig. Föreningens v. ordf. SI hälsade delta · 

gama välkomna och redQgj orde llkirefter för sin syn på \'å r 

Yiirldsol11späIN1ande hobby 'samt för dess betydelse Ö\' r 

huvud ta,oet. 

SekT. VR m eddelade bl. u. att SI ay sl yrelsen u tsetts al l 

förhandla m ~ c1 TeleoTafstyr;elsen angående siindn ingsförbu

dets upphävande och därmed sammanhängamIe problem. 

Kvällens föredr,ag hölls av Uc, Wl11 pil ett utförligt och 

trevli ot sätt talade omamatörmoltagarells (n aturligt\-is en 

super) konstruktion. Inlägg i LIen därefter följande debatten 

gj orc1e- bl. a . av VR, av SM5-640 , om redogjor de fär den 

i delta nummer he,krima dubhelsuperprincipen samt ay 

teknolog romen. 

Elt stort antal medlemsansökn ingar inlämnade -o Tf! L 
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NatiDnal världsmDHagare 

S-rOrs STORSUPER med hOgfrekvenssteg 
~[oderIlt laboratorletrlmmat spol-ystam med 11 tange nter 
för 3 vugl.-omnl.den samt 6 KV-baodsprldnl ugsomri\den . 
Växels tröm 11~240 volt "O per. Stor s ta tions8ka la llle d 
namn ii,-en för kortv,jg. Komp!. by ggsa ts inc!. 5 moderna 
rör och nlla uelar, borrat chassi s amt 95 
8" P~l h ögtalure ... . ...... . . . .... ....... . . ...... . Kr. 2 :
Beskrivning och kopplingsschema l!iind p ,\ begiiran. 

STOR SORTERIKG A V ALLA SLAGS RADIO~lATERIEL 
TILL LÄGSTA PRISER . 

MALARGATAN 1NATIONAL RADIO STOCJ{HOL~I 

KVA LITEPRODUKTER 
TILL 

FÖRSTÄRKAREBYGGE 

I
PM, Högtalare 10" och 12", 
K ris tall mikrofoner, Pick.up , 
Dyn. mikro~oner, Chassier, 
Rör, T ransformatorer. 

AMERIKANSK LJU DTEKN IK AB 
5:1 Eriksgalan S t. Stock holm. Tel. 51 56 28 

' 1 

:::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::: : :::~:: ::: :::::::::!::: :::::::::::::: :: ::::::: ::::::::::::: :::::: 

BYTEN OCH FORSÄ LJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..::::::::::::::::::::::: 
Unde r tlt-nnn Mlbrih: Intönt \-1 standnrdJsernde radannon8er nv nt>d Bn
stående u~eellde till ett pris av b:r. 2: - pel' ntd. ~Ilnimum 2 rnd~rs 
utrymme. DpSl'la Tadannon!ier Kro Ilvsedda att likapa en rörsiHJnmg'8
kontakt radlollmatörernn emellan. ... ........................... .. .................. .............. .......................... .. ................. ..... 


Seg. sen'lcelnstnlment ön·,ka~ köpa ! 1 ' t. rörprovore. 1 s t . signa I
gene rator , 1 s t , V · oc h A-märure (iir li k - oc h vtixelström. 
J. E. Landerö, Sysnslyclmgat. 24 . Göteborg . 
........................ ............... ... ... ....... ....... .. ...... ... ................ ......... ................... 


Omformnre, abe!. beg. [np . n v. DC', output 320 \". DC, O,lM A. 
sti l.ies. le .J. Engwnll, Box 3310, Hofors. 

Reparationer ay Jtrl.WlmikrofonoT ut!l>res mycke t b!l!!gt , f ullgott 
rp.;ultat garan teras. IIf. Juhlin. IngvarRgnto.n 73, UPP"ou). 
....................................... .... .............................................. ..................... .... 


Rndlorepa rnwr, 8 ,rs p raktik ö ns kar pla t, som fp\ sö kare e ller ef · 
te r öVPrens](o mmplsp e nlir full Liindig verkstadsulrus tn[og finne'. 
Svor ttU " R oparatör", P. R . f. ' ., b. 

(,_._-- _ . 

Er hobby 


-.-.- -,-CQ-.-.- -.- Er hobby sover sin 
länga Törnrosasömn, omgil rda d av sHndnlngsförbud 
och a.spnrrn.ingssdlrigheter. Under tiden har modell
bygge som hobby fätt "Ind i seglen och runt om I 
la ndet si.tter t usentals amatörer av alla åld rar och 
stor trivs med sina modeller. 

• MODELLFLYG 
• MODELLTÄG 
• MASKINMODELLER 
• MODELLBÄTAR 
• MODELLRA CE R 

D et är fem s tarka M, som åte rkommer [ varje Dum mer av 
~lod...ut"knlk. Kl får provnummer grnUs. men porto och 
ex pedi tion kOBtar pe ngar, så bi foga 40 öre [ frimärken , 
oär N[ ·sällue r [D kupo ngeD h[[ r neda n·. 

~Iodellb yggarna" elret nll'llUld Rntaga.Rln . lIf o d e 11 t e k n I k, 
bJud~r Ede r ritni n ga r. llrbetl'ibeskrh'nlngnr, tips, urtlklar, 
biMer. tihilngsrer~n11 m . bl . rör ..110 . h ' lI" ov modeUhy g
IfEl r". Det iir möda n ..-Ilrt uti .ö ka kon lu\ct med M o d e l i
t e k n I k - ilr NI Int e mod~lI b~·glrare '" blir NI. \ ' t ö nskar 
1 1~() t' r många lrh ·8a.m.ma hobbytlmmar tillsammans med 

U o d e I l t e k D I k. 

D r', J c-=- Utgiven av 

Model/byggare för Modellbyggare 

TIll \Vennergren-\Vllliruntl A .B. DrottnlnJl"Ir. 11 D, Sthlm 1. 

V. g. siind provnumm.e r av Moue llt eko[k g r a t I s. 40 öre 
frl D1ilrken bifogas tl!l porto- och expedit lo,""kos tnader. 

Namn: 

ilastad: 

P. n. 7 

http:provnumm.er


Typ il o och B 9 

oNYHETEN för vara läsare! 
Hur lätt ka n inte ett nummer av en tidskrift förkomma! Kanske 
är det omöjligt att fi nna just då man behöver det. Eller måhända 
hinner tidningen med tid en bli kantstött och solkig på skriv. 
bordet eller i hyllan. Ni förebygger dylikt obehag genom att 
kaffa Er vår nya FORVARINGSPARM, som ger Er möjlighet 

att ständigt ha varje nummer till hands. Med ett enkelt hand. 
grepp insättes nummer efter nummer till dess årgången är komplett. 

Pärmen, som rymmer en årgång, är mörk
grön med vackert guldtryck och kostar 
kr. 3: - (ink!. porto och emballage). Insänd 
beloppet å i föreg. nummer närslutet inb.
kort eller i frimärken redan i dag till 

POPULÄR RADIO 
BOX 450 STOCKHOLM 1 

Högkänslig 

Väl utpro-vad 

Perfekt 
frek-venskur-va 

Högkapaciti-v 

Eleganta linjer 

Förstklassig 
återgi-vning 

De ege'nskaperna kan Ni 
'ordra aven mikro'on ... 
och de karakterisera också PEARL-mikrofonerna. Här
till kommer att vårt tillverkningsprogram omfattar så
pass många typer att Ni för varje ändamål kan få den 
absolut bästa. 

Begär prosp~kt och 

prislista av Eder radio· 
handlare eller från 

MIKROFONLABORATORIUM 
Valloväg. 5, FLYSTA. Tel. Sthlm. 362627 


