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Radiomateriel för Servicebruk 

o Trimverktyg, bPronto., för servicemän, sats I SATS 1I SATS I 

och II. 
Motstånd, Irc dlindade, >Neawid:t, 6, 45 och / 

65 watt. 
Högamp. motstånd, >Pre Hawi .:h, variabla, 

50 watt: 1- 7,5-10-300-500 och 1000 ohm . 
75 watt: 10 och 20 ohm . 

Inspelningsskivor, gelatin 12, 15 och 25 cm. 
Potentiometrar, 10000 ohm med påbyggd 

l-pol. strö mbrytare. 
Potentiometrar, trå d!., 2 watt, is o !. axel, 

500, 700, I 000,3000,5000 OCh 25000 ohm. 
Turbonit i plattor, brun, 1, 2, 3 och 5 mm. 
Stavmotstånd, 0,5- 1 och 2 watt, alla före

kommande värden. 
Kondensatorer, elektrolyt., block och rullar. 

Kr. 19:- All erforderlig servicemateriel levereras från Stockholm eller våra filialer. Kr. 23:

ELEKTROSKANDIA 
 Be gär vår special
STOCKHOLM 6 - Telefon: Namnanrop ,Elektroskandia» broschyr RA 1887 

RA - 1BS Göteborg, Ma lir.ö, Nässjö, Karlstad, Gävle, Sundsvall, Oster,und, Umeå å PRONTO verktyg! 

EPOKGORANDE 

NYHET 


för ra(lioapparaten erbjudes radioamatörer och andra 

ir.-t.re;,srrade. Stora avsättningsmöjligheter och goda 

förtjänster. F örsäljningen l<aJl ev. skötas som fritids· 

arbete. Insänd nedanstående Jmpoog så. tillställa vi 

Eder broschyr och försäljningsviHI<or. 

AXBO 
Igeldammsgaton 20, " tro Stockholm 

Underlecknad anhåller härmed om bro chyr och fö r 


siiljniligsvillkor: 


Namn : ... .. . . ....... . . .............. . .... ........ ... .. . .. .. ......... . 


Adress : ... . .. .. ......................................... .. ...... .. 


Signallampiallning för 10 mm Edison, 
rött glas. 

Glilnlampial1ning för 14 mm Edison 

i lager 

_ . ___>.--.l 

ElektrOly tkondensatorer prompt från lager: 
320/ 350 V 450/500 V 

P el' tinax 8 mfd ............ k r . 3 : 50 4: 50 B r 
W mM ... ....... .... ....... 4:~ 5: ~ 
32 " . .. ............ . . .. .. " 6 : 60 7 : 90 " 
8 + 8 mfd ........... .... " 6 : 80 8: 10 " 
8 +16 " ............ . .. . .. " 7 :80 9 : 40 " 

L6+16 " .... .. .. .. .. . .. . .. " 8:60 10:60 " 
32+ 32 " .... ..... .... . .... ,, 11: 40 end. i ulum. bägare. 

MEC omkopplare, DKF glimmerlmnd., MA service. 
instrument 

AB HJALMAR MAURIN 
ROOioa.vdelnlngen, 

NOIT l\läJarstrand 22, S t o C ldl o lm. Tel. 52 17 50. 

I 



RAD IOTE KN IK 

EL EKTRON IK 

G RAM M O FON· OCH 

FO R S T A R KA RT E K N I K 

LJ U DÅTERG IVN ING 

TE L EVISION 

A M A TO RRA DIO 

EXPE RIMENT 

OC H AP PA RA TBY G GE 

MAT TEKN I K 

RADIOSERVIS 

Utkommer den 1 vorle m6nod. 

Lösnummerpris . 60 öre, dubbelnummer l kr. 

Prenumerationspris I 
1/1 år kr. 6, - , 112 6r kr. 3. 25. 

Redoktion. prenumerot ionskontor och annons

exped ition : 

Luntmokoregalan 25, 5 Ir., Stockho lm . 


Telefon: Namnanrop "Nordisk Rotogravyr". 

Telegramadreu : N ordisk Rotogravyr. 

Postgiro 940 - Postfock 450. 


Ansvarig utgivare: Simon Söderstam. 


EftERTRYCK AV ART IKLAR HELT ELLER DELVIS 

UTAN ANGIVAN DE AV KÄLLAN FORBJUDET 


N ordisk Rotogravyr, Stockholm 1945. 
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Lilleralur 

J. Körner, E. Lundström, Chr. Beck-Friis: Elektruleknisk ha/ldbok, 

Band IV. Teleteknik m. m. "utdra gmolllsedda upplagan, atu r och 
Kultur, Stockholm lY4J, 432 siuor, rikt llustrerad . 

Della fjärde band av Elektrutekui,k hanubok är en väruefull radio
bok. Det kan emellerviu ej erhälb' separat. Innehållet framgår av 
följand e uppställning, där ,-iven fiirfattarua tiLl de olika al-snitten 
angivils. 

r. RadioteJ..'l1ik. Av tekn. dr E. T. Gla5. 
fL Högtalaranläggnin gar. Av civiling. A. Ho1tzberg. 


IIL Ljndfilm5anläggningar. Av civiling, A. Holtzberg. 

IV. Röntgenapparater. Av fi\. kanu. H. Swedenborg. 
V. 	Högfrekvensapparater för medicinska ändam- 1. Av civilin rr. E. 

LtUldström. 
VI. 	Telesignalteknik, telegrafi och telefoni . Av c.iviling:a H. Roma

nus , E. Lnndgren, N. Sidenmark, Chr Jacob~cus . 
VII. 	Byggnads skleuare. "ci,·ili ng. E. Lundst röm . 

Här nedan komma endast av nitten I och fl sam t i någon mån 
VI att behandlas, da de öVTi ga äro av mindre intre -e ur rarlio
teknisk . )'Tlp unkt. 

Grunder och teori ha hiinförts till avd. 1. Radioteknik. De ,ivriga 
avsuitteu ha därför blivit praktiskt betonade. Radiotekniken är in
Jelad i följande kapitel: 
1. Radiovågor a olika frekveus, 
2. 	 Olika slags radiosignalers spektrala egen kaper. 
3. Radiovågornas utbredning. 
4. Radioteknikens byggstenar. 
5. Radiotekniska byggmetoder. 
6. Antenner. 

I kap. l omtalas radiovagornas nutur, frekvensför uelningen mellan 
stationerna m. m" allt med inströdda räkneexempel. Dessa exempel 
äro liksom den mer avancerade teorien satta med [in stil och kunna 
överhoppas av den ej matematiskt intresserade. Rundradion kallas 
pa en del ' tällen för »radiofoni». På sid, 1841 b krives en absorp
tionsvågmeter, och läsa.ren, ins t.rneras att, då han själv tillverkar 
ett enkelt dylikt instrume.rot, kärma dess kr ts. M.n hur man då 
skall f1l. in energien i kretsen omtalas ej . (GivetYis kan fö rfattaren 
avse en rent elektrostatisk skärmning. ) Kap. 2 behandlar bär
vågens modulerillg, harmonisk analy samt signalers och törnln!!ars 
spektrallinjer på ett mycket klarläggande sätt. GrLmdtonen benäm
nes »l:a överton», fÖLta övertonen »2:a uverton» osv. i enli o-het 
med tidigare prax:is. (TNC rekommenderar benämningen ton i st[llet 
för övertoll, varvid olägenheterna bortfalla.) Frekvensmodulerinrr och 
överlagring äro begrepp som klargöras i samma kapitel. Figur;r tas 
i stor utsträclming till hjälp och göra det hela mer åskådlirrt. Det 
lir ej alltid som det finstilta kan överhoppas utan att läsar~ll blir 
desorienterad, t. ex _ på sid. 1852. 

Rad,iovågomas utbredning behancl1as synnerligen ingående. Med 
hjälp av exempel visar förfa~taren hur man beräknar fältstyrkor, 
antennhöjder \'id ultrakortvåg, deru effektiva 1okalzonen för en rund
rad.iostallion vid samtidigt närvarande rymdvåg m, m. Fältstyrke
kar.tor \,;sas och fältst rkemätning beskriv . Jonosfären och dess 
inverkan på radiovågornas ntbredning beskrives utförligt . 

I kap. 4 behandlas motstånd, spolar och kondensatorer. Såväl rle 
teoretiska gnmdema som det praktiska utförandet klargöras, och 
värdefulla s)'Tlpllnkter på användningen givas. Ett flertal räkne
exempel belysa teorien. 

Ehuru såväl spolar som k ondensatorer behandlas under ett fler. 
ta1 rnbriker, Ii finns ej ens en liten marginalrubrik för en så 
vi ktig sak m svängning!'kretsa.r. En figur med undersk;riifiten 
»svänghjlllskrels» leder en tjll slut på spilren . Det I' isar si rr att 
författaren m d parallelIre onanskrets eller »svän-ghjulskrets,'" för
står en spol, som ger resonans med "in egenkapacitanlS. Först 
åtta idor längre fram, j det efterföljande kapitlet, som hder 
»Variabla avstämnin gskonden~atoren), filr man veta, att spolea kan 
parallellkopplas med en kondensator. På sanuna säll identifi eras en 
serieresonanskrets med en kondensator med geIlli ndllktan s. Frugan är 
om det ur pedagogisk synpunkt iir så lämpligt att, sasom här gjorts, 
utveckla teorien för resonanskretsarna i ansJlltning till praktiskt 
sett rena specialfall. 

En annan sak som torde kunna diskuteras är liimpligheten av alt 
blanda in rad,iomätteknik i det grlllldläggande stuHet. I vissa fall 
kan det verka förtydligan,le och kompletterande, men enL anlllä

166 

larell5 åsikt hade J et va rit bättre att ~ammanföra all radiomä,t
teknik under en gemensam rubrik, Att al'sluta avsnittet om spolar 
och kondensatorer med En beskri\'Tling över mätningar på dylika 
kall uock föcl'aras, men man frågar sig vad rörvoltmetrar och 
signalgeneratorer ha för ~amband med »Mätningar i fr" ga om 
elek tronrö D) , Di positionen lämnar en del övrigt att önska, sänkilt i 
kapitel 5. Här vän tar maJI sig t. ex. i ordning: kopplade kretsar, för · 
stärkllrsteg al' olika slag samt deras kOlllbination till förstärkare och 
l1loltagare, nätanslutning och sil kretsar, avkopplingsfilter m. m. (nn 
hänfört till kap. 4) , ändare o&v. I stället får mall': koppling ( = kopp, 
1ade kretsar), irnpedan anpas_ning, filter, vågfällor, störskydd, mot
tagaretyper, provnin rr av och felsöknång på mottagare, sändaretyper 
osv. Tonfrekvcnstransformatorn (den, obelastade) finner mao ej be
handlad, ej heller hög· och lågfrekven - teg i mottagare och förstär
kare. En del räkneexempel av stort värde finnas dock på dyuka steg, 
och A·, B- och C-iörstärkning är omta lad. 

Detektorer av olika slag ha beskrivits mycket summariskt. Åtskillnad 
göres ej mellan demodulering av starka och svaga signaler, och fram
ställningen är oklar. Linjär demodnlering säges dioden ge, em~rlan 
den fuugerar ».om enkelriktad ventil. .. (elektroner kllllna endast 
strömma i r"ktning från katoden) ». ,Mottagarna behandlas mycket 
kortfattat. Ledningsförmåga använues genomgaenue i betydelsen kon
dllktan . Fig_ 63 h, som visar strömförtTängningen i en spoltråd, är 
ej korrekt ; ",trömmen skaH gå på insidan av varven i stället för på 
utsidan. 

De ovan framställda anmärkningarna äro emellertid oväsentliga i 
jämförelse med framställnin.gens stora förtjänster. Här är samlat en 
stor mängd radiotekniskt vetande. Sär kUlt Tadiovågornas utbredning, 
antenner, störskyddsarnt motstånd, spolar och kondensatorer ha av 
författaren behandlats mycket detaljerat. Tack vare de talrikt före· 
kommande <räkneexemplen, som äro av stor praktisk nytta, blir runnel 
i gan'ska slor utsträckning även kvantitativt behandlat. 

Il. Högtalaranläggningar. Detta av'nitt av boken är säkert av stort 
yärde [ör alla som yssla med installatjon ItV ljudförstärkningsanlägg
ningar av olika lag. Det fordras ofta stor erfarenhet {ör att få ett 
gott resultat, och lit.terat ur på omräd >t är välkommen. Della av~nitt 
är "äl disponerat, och ordentliga huvud- och underrubriker anviindas. 
I h'å rra om mikrofoner [Töres p sid. 2000 ej erforderlig åtskillnad 
mellan rikt- och frekven;;kurvor. Riktkurvan benämnes »känslighets
kurva» (-om l ika vä1 kan betyda frekvenskurva), och frekvenskunan 
benämnes »ålergivllingskarakteristik,>. 

BeträUande teo rien för förstärbre hänvisas till radiotekniken, men 
där finns mycket litet ,härom. egativ återkoppling säges innebära, 
att l}en del av utgångssignalen avtappas och inmatas på förstärkarens 
ingång i omvänd fas mot den ursprllllgliga eifekten».( Knrs. av anm.) 
Författaren omtalar att rörbrus och nätbrum reduceras - vilket för 
övrigt ej är il alldeles säkert - men han g1ömmer det viktjgaste, 
u,istortionsminskningen samt den gynnsamma belastningen av hög· 
talaren. Vidare säges motkopplingen »förebygga eventuellt uppkom
lllande självsvängningar». Vad menas därm d? Om författaren tänker 
pa högtalarens egensvängn.ingar, så är det alldeles rätt, men avser 
han förstärkarens stabilitet (egentligen Nt tvetydigt ord), så vet var 
och n som syssla t med mvlkopplade förstärkare, att det är avsevärt 
lättare att få dem s tabila innan motkoppIingen appliceras än efter t. 
Det S)'Tle råda ett gamska allmänt missförstlind pli denna punkt, 
möjligen förorsakat just av att ordet stahiI även begagnas i betydelsen: 
förstärkningsgradens oberoende av variationer i matni ng55pänningarna. 

omcnklatlUen är fortfarande besvärlig inom radiotekn iken. För
fattaren talar om »permanentmagnet.isk» högtalare, »homhögtalarc» 
(heter t ratt-!) , :o>baflelhornY> . Han indelar högtalarna i tre klasser: 
baffel, resonans- och hornhögtalare (med He50nanshögtalare» avses 
högtalare i »resonanslåda», t. ex. »akllstisk kammare») . Ingen riktig 
tratt högtalare finns omtalad, endast konhiigtala re med kort tratt. De 
M ua kurvorna i [ig. 6 ha förväxlats. Värde fulla räd ges beträffande 
högtalar- och mikrofonplacering. En intr sant redogörelse 'lämnas för 
olika ljuddistributiol1sanläggningar, såsom centralrad,io, jämvägsan
läggn inO'ar m. m. ,. \-en omtalas klockringningsanläggningar för kyr
kor. Att uppta klockklang på ,grammofonskiva torde dock med känne· 
dom om kvaliteten hos €O känd paussignal ej vara att rekommen
dera. 

VI. T lesignaltekflik, telegrafi och telefoni. Såsom anges i inled· 
ningen till denna avdelning har transmi -ionstekniken ej behandlat.s, 
emedan dm är »i ,-iss mån speciell och icke av samma intresse utan
fcir tcle[on{ackmännens krets». Detta är natnr.Jigtvis riktigt, men ii 
andra sidan förekomma ledningar såväl inom radiotekniken ([ceder-

Forts. på oid. 180. 
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Englands ra dioindustri 


o 
NR 9 SEPTEMBER 1945 ARG. XVII 

just nu 

En intervju med mr . W. Panmell, Export Manager vid 
The PI ey Co., Ltd, llford, ",ilken f. n. är på be,ök här 
för alt uJlder-öka exportmöjligheterna Lill Sver·ige efter 
cmopakrigets slLIt. 

lVlr Pannell h rättar, alt han före kriget mycket ofta 
besökte Svericre. Hans fil'ma, sOom til1verkar radiodelar föl' 

mottagarindustrien , hade många avnämare i vårt lallJ, då 
j u här icke fanns någon produktion av dylik materiel annat 
iin i fraga om vissa specialdelar. är n u mr Pannell åter
kOlnmer hit för första gången sedan krigets utbrott, finner 
han it ua lionen helt och hållet förändrad . Här produceras 

nu radiodela r i slo ra mängder och till I ga priser. Engels
männen ha alt räkna med 20 proc. tull och 5 proc. övriga 

tillägcy , och det säger sia självt, att det under dylika om
ständiO'heter är svårt alt kunna konkurrera. Men man måste 
exportera, och det gäller att finna någon utväg. 

Bombningens störande inverkan på industrien under kri
get hade ej varit allvarlig, då den varit föga i·ntensiv i jäm
förelse med den som Tyskland senare fick vidkännas. Vad 
som raserades kunde omedelbart byggas upp igen. En del 
Lostadshus saknas givetvis for tfarande, och många kyrkor 
äro förstörda. Vi begagnade tillfället att informera oss när
mar om det påstådda förhållandet, att hu<väggar och hög
talarkoner tryckas ut i stället för in, då en bomb exploderar 

POPULÄR RADIO 

~Ir A. W. Pannell. 

i grannskapet. Mr Pannell bestyrkte d Ua. Hans egen hög. 
talare hade vi serligen st· tt emot alla dylika påfrestniuO'ar, 
men det var förstås en Plessey . . . 

Under kriget har uppstått stor brist på rundradio motta· 
gare, då alla fabriker varit engagerade i krigsproduktionen. 
Endast en kvarts milj on mottagare ha fått til,lverkas allt som 

allt, och dessa äro aven standardtyp, konstruerad så enkel 
som möjligt för att para in arbete och material samt ut· 
rustad med endast meIIanvll.gsområd . Nu ha fabrikerna 
fll.tt tillåtelse att göra sammanlagt en hal miljon mo ttagare 
under de första tolv månaderna efter kriget. Det bli r ej så 
mycket för varje fabrik, men de ha ännu stora order på 
apparater för krigsbruk, ty England är ju fortfarande i krig. 
De störEta mottagarfabrikanterna äro EMI (Electri al and 
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Musical Industries) och Philjp~. Många mindre radiofabri· 

ker ha uppstått under kriget, och dessa komma att successivt 
övergå till fabrikati on av rundradiomottaga.re. P e sådana 

kommer det efter kriget att bli en kolossal efterfrågan. 

Utvecklingen på detta område har allts fI st ått stilla i Eng. 

la'nd, och en av mr PannelIs uppgifter under hans Sverige. 

besök va r att ta reda på vad vi , som haft fred under dessa 

Eli', uträttat på l"undradiomottaga rområdet. Han hade emel

lertid ej funnit något nytt här. 

Ifråga om mottagarrör äro förhållandena i England be

sv~-jrli ga. Enstaka typer finn as att få. Rörfabrikerna produ

cera för krigsbruk. När någon export av radiorör kan tänkas 

komma igång är svårt att säga. De största rö rfabrikerna 
ä ro en ligt mr P annell Marconi-Osram, lVIllllard (som ut

talas med tonvikt på sista stavelsen ), lVlazda (Ed iswan), 
Cosso r och Brimar (Standard Telephone) . 

Plessey-fab riken, som mr Pannell representerar, iir den 
största engelska fahriken för framställning av radiodetalj er. 

Den har 12000 anställda. Produktionskapaciteten har tre

du bblats _edan krigets början. Detta gör, att priserna nu 

kunna reduceras. Omläggninge'l1 till freclsproduktion är re

dan pabörj ad och ställer sig för en fabrikant a\7 radiodelar 
~all ska lätt. 

P b:sey-fa briken talverkar alla slags elektrolytkonrlensa. 

torer, även miniatyrtyper. Hos de sistnämnda är anoden ut

fö rd av aluminiumsprutad gasbinda för att man skall få 
~tor yta och därigenom kunna nedbringa kondensato rns di

mensioner. Bland övriga produkter som framställas av 

Plessey kan nämnas radiodetalj er i miniatyrutföra nd ' fö r 

»walkie-talkie»-a ppa ra ter. 
De flesta mottagarfabrikantema köpa detalj erna färdi ga, 

utom t. ex. spularna, som åtminstone de större firmorn a 

göra själva . Sådana saker som elekt rolyt- och vTidkondensa

torer lönar det sig ej att göra själv. Härför fordras en ~ tor 

spec ialfabrik. Plessey-fabriken gör 50000 elektrol ytkonden

satorer per vecka. En stor del av tiLlverkningen exporteras. 

Man ä r beredd att börja exportera omedelbart. De~sutO l11 

tillverkar fabriken per li r mellan 30000 och 50000 mot

tagar för andra radiofirmors räkning. Plessey gör som 
ovan nämnts även högtala re. Andra högtalarfabrikanter av 

betydenhet i England äro Rola och GoodmaIl. 

Amatöraktiviteten i England ar, bortsett fran sändar 

amatörernas verksamhet, redan fÖTe kriget oanska obetydlig. 

En del amatörklubbar finnas givetvis. De förn äm~ta rad io

tekniska facktidskrifterna äro Wireless Engineer, Wireless 

Wo rld och Electwnic Eng ineering, och dessa äro j u redan 

fö rut välkända i Sverige. 

Mr Pannell gav oss slutligen en del inblickar i den engel. 

ska televisionen och vad man kan vänta av den i en nära 

framtid . Televis i ons~ ändningarna komma kanske att startas 

mycket snarL troligen före japankrigets slut. EftersoHl det 

redan finns flera tusen teleYisionsl11ottagare ute bland all

mänheten , beräknar man alt köra ett par år med det gamla 

systemet. Sedan övergår man ti ll »high definiti on», dvs. 

bilder med högre linj etal och avsevärt förb ättrad kvalitet. 

P lessey-fabriken representeras i Sverige av AB Trako. 

W. S. 

j , 

l
I Nya volYDler aT Pop. Radios handböcker 

Modern televisio~lsteknik, del 3 
.'\ v eivillngenlör Harry S'ockman 
Fo rskuil.lge iogenj ö r "'id Hor-vard Univeraily , Cambridge, 1tlo!'l~ ., USA 

Behandlar televi sionen i USA på grundval av eiTna 
fram st. ende ame rikanska specialister och pionjiirc r 

Radiole;rikon, del 6 
.tv ingenjör W. S'oekman 

studie.. saJllt di sku&s ion N" m ed 

1~I'is kronor t: 50 

(Utkommer inom kort) 

Omfattar o rden Galle r.katot! .kapaeitans till Illdukta osk o pplin g 

Pl'is kl'onor t: SO 
Som premirbok illl I'opullir Undlo~ prrnumernnier k,'. O: 7:; 
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Ny amerikansk våglängdsplan 

Av civilingenjör Carl Akrell 

En artikel, som ger ledtrådar beträffande den kommande utvecklingen 
på radioområdet 

Den radiotekniska utveckling n under kriget har till ~tor 

del va rit mörklagd pa grund av dess militära inriktning och 

betydelse. Endast spo radiskt har i tidningarna något nytt 

\ apens verkninga r omnämnts, varur 'man !kunnat draga vi~~a 

slut"at~ e r 0111 en radioteknisk k0l1struktioJ15 utförande och 

typ, m edan fackpressen huvudsakligen ägnat sig åt mät

teknik , kur ser i matematik m. m. Som en allmän tendens i 

utvecklingen kan med säkerhet pås tås ,att de ultrakorta vå 

gorna fått en stegrad betydelse och a~t tekniken här går 

framåt mycket snabbl. Intill det 'andl:a världskrigets utbrott 

byggde man i regel ogärna oeh ~ällan anläggningar för 

normalt kontinuerligt bruk för frekvenser högre än 300 
Mc/ s (l m ), och helst gick man ej högre än 60 Me/ s (5 
m) . Frekvensomr, det upp till 60 Mc/ s var emellertid väl 

utn yttja1t, och att man till området 42-50 Mc/ s vågat för

lägga ett n<ormalt FM-rwldmdioområde samt alt man kunnat 

sälja 100 OOO-tals mottagare visa r att utveeklingcn hade n tt 

så långt, att n ågra störr kon~tr-uktiva vh igheter intill 60 
lVIcj5 ej förelågo. De militära önskemålen om sekrete-5s vid 

förbindelser pE\ k r~are avstånd har medfört att ultrakort

vågen tagi,ts i allmänt bruk, varvid man kommit fram till 

n ågo t som mall kulle kumw kalla en radiotelefon. Samtal 

föres sålunda S011J på en vanlirr telefonapparat utom att man 

i mikrotelefonen har byggt in lyssnings-tal·omkopplaren. 

Detta är i och för sig ingenting Ilytt, men skillnaden ä r df!n 

att användningen för närvarande sker i sto r skala, och appa

raterna äro alltså föremål för massprod'uktion. 

U tvecklingen gå r mot ett förenklande av handhavandet 

av militär utrustning. Man hal' numera helt enkelt inte tid 

ott sitta och vrida på en massa rattaT för att k omJlla i för

bindelse med den man viiI tala med, vilket gäller speciellt 

flygvapnet. Några tryokknappar för val av kanal och en 

\·olymkontroll är vad 50111 synes utåt å mot tagaren . Ultra 

kortvågen har förutom vid närförbindelse tagits i anspråk 

för exempehris luftfartsnnvigering 'och ekoradio (radar). 

Efter fredsslutet kan man räkna med att området upp till 

GOO Mc/ s taoes i allmän t bruk för television (TV), fre

l-vens.mod ulerad mndradio (FM), radio tel foni, vilket i det

ta fall innefattar blalld annat racliotelefoll1 för flyget, sj ö· 

fart Il , polisen, järnvägar, taxibilar, pri\'a,tradiotelefoni, lo· 

kala- oeh långdis tansföl·bindelser anslutna till d et vanli rra 
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telefollnätet. Dessuton\ ::wJ11mer årrlängd~ mrådet aU an 

vändas för bildö\.erförillg enl igt »facsimile»-prillcipen, en 

mdiomotsvarighet till den välkända bildtelegrafen. Denna 

tjänst har på försök varit i gång linder flera å r före kriget, 

och man har då skickat ut signaler över några av de törsta 

r 2thostationerna. Genom att ansluta en skri\'apparat till sm 

vanliga radiomotta rrare har man fått en radiotidlling med 

Typc: or $.I'Yic:ot 

Frt Qu(!nev 
Modul.tion 

(Comm.rci.l) 

Fn::Quencv 
Modul.lion 

(EdUC.l ion.l) 

Televl,lon 
«oll,," erc/.I) 

T.I*",ll1o" 
(E.peri""nf.n 

Tc lcvi,ion 
(ReT.v) 

Avi.lion 
(Ind",m.nl 
L....din' .nd 
R.dio R.n,et) 

Avilllion 
(Tr.ffi, Con"ol) 

Avl.lion 
(Ai, ·(j,ound) 

Avi.floII! 
(Ezl>ellm.nl.1) 

Avl.lion 
(N.vl,.tion Aid.) 

Am"tU' 

Pol;ct 

Poli", 
(f,.;p, '<l CJ i mil~) 

Fire Serviu 

For(!,try 

Eledtlc. G." 
W.tel, SI••rn 

(UliliUcs) 

Tr.n,lt Ulililll1 

Spllci,1 Emersencv 

PROPOSED ALLOCATlONS, BY SERVICES 

N~rnb.., Localion Numbu LocaUon 
of O~lnn t l in Sp~ctrv", 01 Ch.nnel in Sp.ctrum 

'".M,I, W rdth (Mc) Type of SczI'Yiccz Chann,l, Wldth (Mc) 

Proviiion.! '27 40 lic: '25-'29 
(pfi!bolfi!um) 10 40 ~c JO- 40 

9 60 ~c '56-16'2 

70 '200 I<c 8S - I0'2 

Geophydcs '2'2 40 ~c 2S-28 
(Motion Pietule) ,i 60 \lc '56-162 
(R ,-!, y PIUS) 

'20 '200 Jec 8 4- 88 

,? 6 Mc 4'1 - 50: 54- 84, F.c,imH. Anv FM '200 \I, 8'1-102 
180- '116 (Commerci.l) Ch.nnel 

(simplu) 
48() -9',20 

Fu~imilll 410- 490 
(EllPe,;mcntll) 

1'1'1')-1 J'2'j 
lJ 150- 162 

44-50 , 
5 4-18,

'0 
70 '100 kc ' 0'1 - 118 

'. 

19t-216 


"Gena.1 Mobile lCh'O 
(T,..iubl, ck,) 49.-....,. 

7 t56-162
'20 '100 kc 118-1'1'1 

"'(ili..nt R.dio ~70 
(o",,,,unic.Uon 

50 '10U liC 1'2'2-1]'2 (W.lklc.c.Udc) 

.-4-50, 54-18, 
1550- 1650 19'2- '216 

· Rv,.1 Tclepholl, 1900- '2300 , 
170- 180; (E.pcrim.n\al) :900-4550 ; 
4'20- 460: jJ5~1050, 
508-5'2<1, 10,500-1 1,000, 
960-11'25; 16,000-18,000, 
1450-1550, '26,000-]0,000 
'2Joo-'25OO; 
'2700-3900 ·Industri.!. 0 ,05 "/0 n,66, '27,3'2, 

M.di,,1 ..O 911 
'28- )0; 50-5"', (Scientilic) 

l U-I 48; 

'2'20- '2'25: 
 R.I.y Sy"em, 1'225- 13'25, 

4'20-450; 1900-'2]00,' 
1 125- 1'1'25; 1900-4550/ 
'2500-'2 700 ; 5750-7050, 

5'200- 5750, 10,500-11,000 

10,000-10,500, 16,000- 18,000 

'21,000-'2'2,000 '26,000- ]0,000 

Fixcd Public 44- 50, 5"-79,41 40 lec 30-44 
Services 	 19'2- '2 16, 

940-960, 
1900-2300, 
)900- 4550, 
5150-1050, 

60 h _ 15'1- 156 

'0 
10,500-0,000, 
16,000-18,0001 

1 5 ~o J.c ]0-40 
bOlec 156-162 

'26,000-)0,000 

]] .:01.( ] 0-40 
JJ 4C ~c 10- 44

OJ 60 lec 156- 16'1 7 60 Ic-c 156- 16'2 

40 lic '25 -.14 Rel<lY Br04dGul 22 40 kc '25 -Q'8"5 60 Ile 156- 162 , 60 lic 156- 16'2 

940-960,o ;lO kc '25-44 19 '2-210 

40 lec. 30-40 Del'elopmllnt 9'20-960 
60 !cc 156-16'2 Bro.dc.,1 

.. New d.n of lCf'f'iCf; 

Fig. 1. Fe :s förolag till våglängds fördeln,ing pu ul,trakortl'åg. 
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såväl bilder som text. Denna tjän;:t räknar man med som 
komplement till utsändningarna hos de största FM·rund· 
1,aJiostationerna. Konstruktionen kommer att användas även 
för polisbilarnas vidkommande. Om man således efterlyser 
en person skall man kunna ge inte bara namn , uppehållsort 
och signalement utan även radiera fino-eravtryck och foto· 
grafi. överföringen av AM-, FM. och TV-program mellan 
stationerna kommer givetvis liksom en stor del av den van
liga telefon trafiken att ske trådlöst. Det kan ju inte längre 
anses motiverat att sätta i gång så omfattande arbeten som 
att griiva ned koaxialkabel mellan två städer på ett 50-tal 
km avstånd från varandra, då man numera kan sätta upp 
en sändare-mottagare på någon hög punkt i resp_ stad_ Det 
är givet att man liksom förh ållandet är vid en koaxialkabel· 
förbindelse även på en kanal av en rad~oförbindelse kan 
överföra ett antal telefonmeddelanden, AM-, FM- och TV· 
program. 

Även området mellan 600 Mc/s (0,5 m ) och 5000 Mc/s 
(0,06 m) konuner att tilldra sig stort intresse, ehuru appa
raterna här i avvaktan på vidare teknisk utveckling kanske 
bli specialbetonade. Redan nu under kriget har området 
använts för ett antal viktiga ändamål. 

Ovanstående tekniska framtidsperspektivaro sedda ur 
amerikansk synvinkel, men det är klart att man inom en 
snar framtid även i Sverige kommer aU utnyttja de nya 
möjligheter, som denna utveckling inom radiotekniken fört 
med sig. Det kan därför vara av intresse att här gå in på 
den våglän <Ydsplanering om under sista året utförts i USA. 
Det har nämligen visat sig nödvändi/:,rt för undvikande a 

Fig. 2. Modell tiLl radiot om avsett att användas vid den nyligen 
föreslagna kedjeöverföringen av televisions- och rundrad,iop rogram 
samt t.defow umtal. Över t i tornet placeras sändarna-mot'tagarna, 
och av tän det mellan tomen bl ir 50 il BO km och even tue].) l mera, 
bero nde p, tillg&ng till fri ikt. American Telephone and T le
graplt Co planerar för närvarande iU unda en kedja mellan ew 
York o h Boston. I fi guren beskådas modellen av rep reselltan~er för 
General Elf'ctric och In ternational Business Machj'1CS Co, (Fig. re

producerad ur Electronics, februari 19L~5.) 

---;-< 

-,...  - - 
- -~ 

Fig. 3. Som jämförelse till den i fig, 2 införda bilden av ett radio
torn har här avbildats mDtsvarigheten för ca H)() år sedan, da man 
använde 50ig av s. k. optisk telegraf. År 1794 färdigstälJdes en av de 
första optiska lelegraflinjema. 22 signal"5l&tioner byggdes såhmda på 
den 240 kilometer långa slräckim meUa:n PaPis och Lille. nder 
gynnsamma väde rleksförhälIanden lära tecken ha öve'rförts på denna 
sträcka pil lV minuter. (Fig. l't'lproducerad ur Svenska Telegraiverket, 

185.'>-1903.) 

kaos att redan under kriget, då man ännu i detta avseende 
har gott om tid, fastställa en detaljerad våglängdsplan för 
frekvenser upp till 30000 Mc/ s (0,01 m). Detta är icke 
minst av betydelse för industriens efterkrigsplanering, så 
att en tillverkare av ett visst instrument för ett viss t ända
mål skall kunna veta, vilka våglängder han får använda och 
från början rätta sina 'onstruktioner därefter. Bakom våg
längdsfördelningc;programmct ligger den rikha1ltiga erfaren. 
het, som man fått under kriget för bedömande av använd
ningsmöjligheterna. Denna våglängdsfördelning har varit 
föremål för mycket diskuterande, och man har kommit med 
vitt skilda uppgifter \rad olika frekvenser skola am'ändas till. 
Bland FlVI.ingenjörerna tycks en viss strävan ha gjort sig 
gällande att få stanna kvar på 6--7 metersområdet och att 

Fig. 4. Fantasibild av framtid ens kombinerade TV-FM-AM-mottagare. 
(Fig. reproducerad ur Radio News, april 1945.) 
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få ett något utvidgat sådant, varvid televisionen skulle få 
fl ytta på s ig helst till våglä ngder under 5 m. Bland TV· 

ingenj örerna tycks en motsvaral1lle uppfa ttning varit rådan· 

de; sålunda har man ansett att på teknikens nuvarande 

, tåndpunkt våglängderna meHall 4--8 m sku lle vara de mest 

användbara o ,h att FM-omTådet gärna kunde flytta t ill 

högre freh renser. S ista halvåret 1944 ar betade två komm it· 

teer, den ena cn regeriTlgskommitte benämnd Interdepart. 

mcnt R ad io d i ory Cnuuu ittee (lRAC) och den andra 

en indu5trikommi tle benämnd Radi o Techn ical P lanni ng 

Board (RTPB) på a lt få fra m våglängdsföTslag. P gruT\blval 

av dera utlå tanden har nu frågan behandla ts a Federal 

Communication Com mL -ion (FCC ) , som 16/1 194.5 med

delat elt slutgiltigt förslag till våglängdsfördelniug melian 

25-30 000 Mc/ s (12 ,01 m ) . FCC har härvid med 

nc gra fä undantag följ t RTPB :s och IRAC: förslag . Även 

American Radio Rela Leagues ( RRL ) önskemål för sän· 

daramatörernas räkning blevo härvid till stor d el tillgodo

sedda. Den i Electronics, mars 1945, införda frekvensplanen 

är å tergiven i fi g. 1. Denna plan, -om ytterligare diskuterats 

und r våren 1945, vä ntar nu på det definiriva odkän· 

nandet. 

FM Tundradioballd på 84~102 Mel s (3,.57- 2,94 m ) . 

Den största sensa tionen i denna n ya våglängdsplan var 

rcc:s avsikt att fl ytta F M-rundradioområdet från sin nu· 

varande plats till 84--102 Mc/ s (ca 3 m ) , vilket förslag 

gick stick i stäv mot RTP B och IRAC, som ville utv-idga 

det tidigare olnrådet. enn a förflyttnillg motiveras med det 

faktum att långdistansfö rbindelser på grund av reflexion i 

H ea isideskikten E och F2 samt i troposfä ren ofta fö re· 

kommit. F2· kiktmottagning, som anses vara det allvarli· 

ga te fenom en t, medger icke·önskad mottagning på avstånd 

uV å tskillj Cfa I OOO·tal km , Den föreko mmer blott under den 

del a solens ll·å riga solfläcksperiod , då akt iviteten ä r 

störst. Sadan mottagning av bland annat televisionsprogram 

har konst aterats båd e från Europa och Sydamerika vid fre-

F ig. .- . »Lagerbyggt» torrba tteri , spannlllg 22,3 volt. Som jäm· 
fö reIseföremål ett amerikanskt ciga rrettpaket. Storleken är 51 X 
26 X 20 mm och kapaci leten är dub belt sil slor som hos tidi gare på 
konvent ionellt sä lt byggda batterier med samma volym. (Fig, repro· 

ducemd ur Electronics, februari 194.5.) 
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kvenser omkring 45 Mc/ . F2'1lI0ttag ll ing skulle enugt de.1I 

nyare a FCC företrädda uppfat tningen kunna före omma 

på frekvenser upp ,t ill 100 Mc/s och t. o. m . högre, varvid 

dock ri5ken giv tvi snabbt min kas med stigande f rekv n~. 

T yviirr har diskussionerna 0111 F 2.lagrets in verkan urngi,-its 

med en viss hemli rrheUullhet och delvis för rs under mili tär 

uppsikt. P roblemet skuHe vara av ~å all a rLig natur a ll ma n 

kunrle r iskera dålig mottagn ing under 4 eller 5 timmar 

varje vinterkväll under 3 il 4 vinterm&nad r 2 a 3 å r 

fö lj d vid soIfläc:ks naxi mum, vilket t ilI-tånd all tså .kulle in 

träffa om 4, il 5 år. 

Reflexion frå n E ·skiktet kuHe vara mer eller mindre 

oberocnde av solen verksamhetsper iod och medge icke

önskad mottagning över ca l 000 km. Sådan mottagning har 

fö rekommit vid dagsljus och mörker och h uvudsakligen på 

som ra rna; den avtar med stigande frekven . E.lagermoltag

ning har exempelv is iakllagi ts i n ärheten av A t].anta (Geor 

gia ), SA, från .sO k FM·sta ri one.n i Pa xrall , Mass" som 

då orsakade en tydlig störnjng under 12 0/ 0 av t iden under 

j ul i mållac1 1944, varvid den önskade sta,ti.onen- fältstyrka 

va r 50 ,u Im. 'led tanke på del _tOTa antal sta tioner, som 

komm er att uppföras ef ter kriget, skulle FM·sända rnas effek

ti\Ta r äckvidd h~i rigeno ll1 väsentligt millskas under en vis 

p rocent av mottagningstiden och i detta avseende FM:s 

fördelar förfelas ; detta så m ycket mera som störning fr Il 

annan ta tio n bljr ett allva rliga re pToblCll1 vid billiga mot· 

taga re, som givetvi komma alt överväga i antal. 

Vad kommer n u alla apparatägare at t säga ? E n undersök· 

ning har därfö r gjorts för att utreda det exakta1l!ntalet ~ 

bruk varande FM.mottagare. Här har tidigare lämnats yt· 

terst va llierande siffror. AH FM ·tilLsa tser och den rena FM

mottaga ren skulle vara en övergån gsform visste man p för· 

hand, men att så få . ådana apparater tillverkats var en 

överraskning. Sålunda uppgavs blott 13 388 rena FM-mot-

Fig. 6. Modern radiotelefon fii r militärt bruk med en räckvidd al' 

5 il 8- km packa upp av faU'Skärmssoldater. Apparaten går \inde!' 


namnet »walki e"lalki e:», (Fi g. reproducerad ur Radio News, 

(lTlars 1945.) 
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tarrare och 16 719 FlYI-ti'llsatser! Största delen eller 365648l:> 

motta erare var av d en kombinerade AM-FM-typen eller av 

en ty; , som ma n blott .5 år tidigare an ett vara praktiskt 

ta eret omöJ'li O" att kon struera . 
o o . . 
V ad mo ttaga,re beträffar så behöver förfl yulll1lgen tIiI 

tremetersbandet icke innebära någon större f ördyring. ' ed 
de motlerna mini,atyrrörtyperna, som numera äro en billi O" 

masspr·odukt, to rde ett effektivt blandarsteg för dessa f re

kvenser ej vara svårt a tt r ealisera. Tack vare den höga 

frekven~en kunna vanliga bandpassfilter för onu'ådet 34-
102 M "/s användas till kretsarna på blanr1arrörets och hög

frckvel1srörets gallersidor. Förenklingen blir då i praktiken 

den_ a tt mall får avstiimning med blott en sekti on på gang

kondensatorn (övriga sektion er användas givetvi pa vanligt 

sält vid AM-motta,gning). För att undvika återgivning av 

spegeIfrekven;;.er måste mottagarens FM-mellanfrekvens väl

jas någo t högr än halva frekvensomfånget h o- rundradi o

e mrådet , i detta fall ca 10 Mc/ s, ett värde som icke är på 

nåO"ot sätt avskräckande. Vid AM-mottagning blir mellan

frek vensen den konventionella eller 460 kc/ (se i övrigt 

vad som i korth et nämnts om AM-FM-mottagar i P. R. 
febr. 1945 ) . Vad de 100 OOO-tals apparaterna beh'äffar, 50111 

för näl'varande finnas i bruk, torde dessa innan den stora 

föri:indrin gen V3ra minst fem å r gamla, varför i alla faH 

köparna kunn a anses h aft stor n)' tta av desanmla, så mycket 

m era so m .dessa fortfarande äro användbara på mellallv!\.g 

och kortvåg. F ör dem som så önska anses en _il. kallad 

konverter kUllna tillverkas och försäljas fö r inbyggning i 
de gamla appa m terna till ett pri s av S 10: - . 

Inom det föreslagna våglängdsumrådet har 8 88 Mc/ s 

upplåtits för >' . k . undervisningsstationer och 88- 102 Mc/s 

för kommersiella stationer med plats för 20 resp. 70 kanaler 

\ardera med en bredd av 200 ke/ s. 

Fig_ 7. Jkollo~k()p [ör upplagning av lelevision;:bilder, det ella av 
typ ReA 1849, &Oln använd es i televi sicL1 ssl.lIdios, och del andra av 
typ RCA-1847, elt i konoskop för . ändararna.l iirer. 184 7 ul ;l äPP1~5 
slra x fö re higet och koslade :;>24.50. A rnatoren kunde a ll~.l for 
2.5- och 1.25-metersbanden kon-strnera ~in egen televis iol1<ssändaQ·e. 

' ( Fig. r eproducerad ur Radio News, mars 19'15.) 

TV-band. 

Re"elbundna televisionssändningar förekommo före krig t o 

i London. New York, Paris, Berlin m. fl. storstäder. Man 

hade då k Ollllnit fram till en godtagbar å tergivning med 

400 il 500 linjer och arbetade i regel på frekvenser mellan 

40 och 50 Mc/ s. Den erforderli aa banclb redden för en sta 

lion höll sig v'id 5 il 6 Mc/ s och elen praktiska räckvidden 

lag inom en racHe av ca SO km, ehuru med riktade antenner 

och känsliga mottagare avs tåndet kunde vara större. Det 

tillhörande lj udet utsändes alltid på ett från TV-frekvensen 

fast bes tämt avstånd, varigenom m ottagarkonstruktionen 

kunde förenklas, då högfrekvenssteg och blandarsteg blevo 

gemensamma. U nder kriget har man emellertid b ilde i Eng

land, Amerjka och Frankrike börjat fundera på och även 

provat sys tem med högre linj ea ntal. Sålunda skulle efter 

fred s"lutet en beställning planeras h os W estiughouse på en 

sta tion för 735 linj er vid sval:t-vita bilder och 525 lil1jer 

vid färgbilder att arbeta vid en frekvens på 750 M / s 

(0,4 m) med en bandbredd av minst 13 Mc/s. 25 m otta 

o-are kapabla att ta emot dessa signaler skulle byggas av 
l:> .ed
Zenith. Man räknar emellertid m ed ett system m mll1st 

1000 eller 1 500 linj er för alt komma upp i samma bild

kvalitet som filmen_ nder kriget ha r Compagnie FraJ:l

caise de T elevision sysslat m ed tt T V-system om l 050 

linj er. Provsä ndningar med detta system, som tar e n plats 

om 12 il 15 NIc/ s, har skett p il en frekvens om 200 Mc/ s 

(1 ,5 m ) m ed en u tgå ngseffekt om ca 70 watt. M ottagaren 

\'ar utm tad med ·ett 15 tums katodstråh-ör. Bilden var myc

ket klar med utmärkt kontrast, ooh på ett avst ud av ca två 

meter frå n röret var kvaliteten jämförbar !lied d en som i 

vanli U1:)'a fall erhålles med en smalfilmsutrustning för hem

men, U tsiindningen jämfördes m ed en 450-linjers bild. D ' n

11a kunde definieras som något bättre än ett fotografi i en 

da"lio oo- tidninöO" medan l 050-linJ' ersbilde11 inte var fuUt så ' 

Lra som en bild i en fi nare veckotidning; 50 bilde r per 

sekund användes i båda fallen m ed halva uppritade linj e

antal et per gi\ ng, alltså effekti vt 25 bil.dväxlingar per sekund. 

450-linj erssälldaren användes av tyskarna ända till hösten 

1944 för u nd erhållning av tyska soldater i fältsjukhu-en, 

varvid utsändes såväl film - 50111 orig inalprogram. Troligen 

ä r Paris T V-station den enda so m varit i gång i Europa 

under kriget. 

Det anses ElrnelIe11tid i SA aU det nuvarande systemet 

är godtagbart ur underhållningssynpunkt, och TV fri gavs 

också strax före kriget för k,ol1lmersielIt bruk. -tO"ående 

från detta inriktar man sig nu på ett utsläppande av TV 

i stor skala omedelbart efter kriget med det hittill:s fram

komna vart-vita systemet. F ör detta ändamål har upplåtits 

12 k'arlaler, vardera 6 Mc/ s breda inom frekvensområdena 

44-50, 54.-84., 180- 216 Ic/ s (6,8- 6,0, 5,5-3,6, 
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1,1- 1.4 m). Dessa 12 kanaler skola delas mellan fa~ta 

och transpo rtabla stationer. N u uppstår omedelbart frågan: 

va rför alwäuder man området 44-50 och 54--84. Mc !s 

för TV, då man samtidiot förklarat att man icke vågat göra 

detta vid FiVI·rundrad io? Man räknar nämligen med högre 

Ilcjdvändig fältstyrka för förstklalisig TV.mottagning; de 

störand ~ignalerna uppnå sällan högre fältstyrkor och man 

räknar saledes ej med så allvarliga förhållanden vid TV 

50 m vid FM. Dessutom väntar man sig a tt inom en över· 

skådlig fram tid det n)'a TV·systemet med mellan 1000 och 

1 500 linj er skall fulländas och har tillsvidare utan bestäm· 

melse r Olll bandbredd för experimentellt bruk al1\"isat hela 

området 480- 920 Mc/s (0,63---033 111), där man tänker 

sig att det slutgiltiga systemet skall hålla hus. Med en band· 

bredd om 20 Mc/s skulle här plats finnas för 22 kanaler. 

För ön:rföring av T ·programmen mellan sändal'lla har 

resen 'erats området 1 225- 1 325 Mc/ s (0,245---0,226 m). 

Vid TV-utsändningar använde5 för bildöverföringen am1)

litudmodulati on, och det fö refaller inte som om några försök 

med frekven51110dulation skulle förberedas. Däremot kom

mer man vad lj ud kan alt·:Jl beträffar troligeu aLt övergå frå n 

M till F l. Lj udkanalen blir som förut tin a\Tstålldet be· 

!> tämd från bildens frekvells, varigenom bild och ljud sam

tidigt inställas å m ottagaren. Då FM·rundradiokanalen lig-

Ekoradio 
Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

Ekoloclsprincipell är gammal. Sedan million er år tillbaka 

använder fladdermusen en ekoljudanläggning för att loka

lisera hinder i sin väg. När hon n ä l'l11 a r ig ell i mörkret 

uppspänd tråd av endast l mm tjocklek, börjar hOll r edan 

på 3 meter avs tå nd öka antalet signaler per sekund 

h OIl börj ar förmärka ett eko. Så snart hon lokali sel'3't hind

I' t läge, gör hon eH rädda nde tvärkast, var fter pipandets 

intens itet sjunker till normal nivå. T onhöjden är 30000
70000 p/ s. Såsom sälldare fungerar med sannolikhet en 

l1lel1lbranliluluncle utväxt på nosen. Öronen äro mottaga re. 

Om öronöppninga rna tilltäppas, blir djuret hjälplöst. Ty 
hennes ögon äro små, hon ser dåligt redan på dagen och 

är i mörkret nästan alldeles blind. Den mystik, som aI1tid 

svävat kring fladdermusen, finn er alltså sin fÖTklarin g i 

hennes ekoljudanl~iggniflog. 

Och människan själv är heller icke främmande för an· 

vändning av ekoljudprincipen. Om man söker ta sig fram 

O'enOI1l t. ex. en kolmörk källargång Jlled många vinklar och 
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ge r mitt i TV·omr det mellan 44 och 216 Mc/ s, kan man 

använda FM-Ijudmottaga ren för vanlig nmdradiomottag

ning vid körnin g utan bild. Framtidens TV-FM·A 1-mot· 

tagare komma sålunda att medge mottagning av amplitud. 

modulerade lj udsignaler på mellanvåg och korLv!lg, FI\'I· 

ljudsignaler på FM-rundradiClbandet och AM·television plus 

FM-Ijud p TV·kanalerna. En s dan kon truktion utru bd 

för grammofonåtergivnillg kommer troligen att ha en av de 

nya F 'I.pick.uperna, där nålen varierar en liten kapacitet 

inkopplad Itill en svängningskrets, a,rbetande m itt på FM

l1lellanfrekvellskanalen (exempelvis 10 Ic/ s ). En sådan 

pick-up blir en synnerligen enkel och effektiv konstruktion. 

Högfr ekvensdelen och blandardelen till m ottagaren bli tro· 

ligen gemensanuna vid såväl TV, AM som FM rundradio

mottagning. Ef.ter blandarsteget delar apparaten upp s ig i 

två mellanfrekvelLförstärkare, en för bilden och en för 

ljudet, där ljuddelen fått den för AM.FM-mottagaren ka· 

rakteristiska utformnillgen med två kanaler med gemensam

ma mellanfrekvensrör. För a·tt förenkla TV·sända ranlägg

ningen, som vid det nuvarande systemet få,r två sändare per 

televisionskanal, en för bilden och e n för lj udet, planerar 

man att övergå till att mochIlera såväl bild SOIll Ij ud på 
saJl11ma biir • g. 

( Forts.) 

Dl\: Ml.3ilG.il 
G31.j1n.~S 

vrår, ha r man enbart hör5eln att lita sig till. Man går del 
omed \retet så långsa lllt och ly snar samtidigt så skarpt, att 

man kan avlys_na de ekon som komma från väggarna, _amt 

sammanställa dessa rapporter tiU ett intryck av va r vägo:arna 

finnas. j\tfa,n kanske även skrapar och klampar med fött rna 

extra mycket, så att så många och tydliga ekon som möjligt 

skola uppkomma. Om man kommer för nära en vägg, blir 

det nästan tyst intill öra t - rummet verkar dött på ljud. 

- -,;':. '_- ! 

_. ' : - ,-. :""'--" '.' 
-" ....~

~ 

~ 
Fig. L Ekul odre <Ti s tr ~ rir:g av ~ tI ;; jur. kr! fartyg medel -t ul: nJ jll dvJ.g;1L 
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Och delta ekolj udsinne kan verka fönTirrande om man 
kommer i närheten aven specialkonstrueran lj udabsorbe

rande vägg, t. e.'. i en biograflokal. Man tycker då at~ man 
borde vara alldeles intill väggen, så nära att örat skulle 
beröra den -- Ity man hör intet eko från vägo·cn. Mm i 

stället befinner man sig ett gott stycke från väggen, ty de 

ljudvågor som skulle reflekteras av dell bli absorberade 

och ekot uteblir. 
Ekolyssningsprincipen är sfJlunda av naturen sFilv i ota

liga fall u~nyttjad, långt innan uppfinnarna började sy sIa 
med tanken p att konstruera ekolj udanläggningar för att 

upptäcka isb rg och andra hinder i fartyg väg. Efter jätte
ånrraren T itallics tragiska öde i april 1912, när den på sinto ~, 

j lll;gfrur : a i hög fart r än de på ett isberg, sågo många så 

kallade »iJ)ergsdetektorer» dagens lj us. De använde alla 

Ij udet, men ol~kring är 1935 utrustades del första far-tyget 

- den fran5ka jätteångaren Normaudie - me en eko
p 'jlanläggning, som utnyttjade radiovågorna. Fortfarande 

användes dock ekoljudanläggningar för att mäta havsdjupet 

- ekolodning, fig. l - eftersom radiovågorna ej kunna 
tränga ned genom vattnet, samt av undervattensbåtarna för 

att lokalisera närvaron av andra fartyg. 

Fördelen a\' radio gentemo t ljud är bland annat den, att 

hindret ej hinner förfl~ tta sig under den tid ekot tillrygga
lägger sträckan tillbaka till mottagaren. Om exempelvis ett 

flygplan går med 600 kmjh (kilometer per timm ) hastig

het och befinner sig på ett avst nd av 20 km från ekoradio
anUiggningen, hinner det förflytta sig 10 km innan ekot 

hunnit tillliaka tj]] mottagaren , eftersom Ij udets hastighet 

iir cirka l 200 km/ h. Om man exempekis betraktar elt 

modernt jaktplan, synes detta allt id befinna sig långt f'ram
för den punkt på himlen, varifrån ljudet komm r. Att däTför 
använda lvssllartraltar ,till att rikta luftvärnselden är absolut 

:rärdelöst. 'Möjligen kan man använda dylika akustiska luft

skvddsmedel till aU placera vid en kust- eller landgräns för 

at~. ;;atta i förbindelse med en automatisk signalanordning, 

rapportera när flygplan överhuvud taget passerar. Men med 
en modern ekoradioanläggning eller »radar» kan man be

stämma läget av ett flygplan noggrannare än luftvärnselden 
kan inriktas. 

Fig. 2. Ekoradioanläggningen på däcket av jätleångaren Normandie. 

Fig. 3. S trålning diagrammet för refl ektorerna till Tormandie eko
radioanläggn ing. 

Fig. 2 visar sändaren och mottagaren till ekoradioanlägg

ningen ombord p, Normandie. Man använder för att med 

parabelformade refl-ektorer kunna koncentrera strålknippet 

tillräckligt skarpt så kort våglängd som 16 cm, vilken sedan 

är modulerad med 7000 p/ s. Man har ett specialrör, där 
den 4 cm långa antennen sitter inuti själva rörets glaskolv. 

Böret självt är i både sändar n och mottagaren placerat i 

fokus till en refl ektor med 7.5 cm diameter. Fig. 3 visar det 

strålnino'sdiaO"ram som erhålles. Dels för att förhindra st rålt? tJ 

ningskopplinO" mellan sändar- och mottagaralltenn , dels för 

att kunna åstadkomma ett t dugt »stereoskopiskt hörande» 

äro reflektorerna placerade så långt som möjligt från var

andra, men änd så nära att apparaturen bekvämt kan 

manövreras. Så snart som signaler uppfattas i mottagaren 
- - i hörlurar eller genom en visuell indikering - kOlnmer 

reflektorn, vilken normalt rör sig automatiskt fram och till

baka svepande över cirka 40 grader, att stannas ooh instäl

les i riktni,ngen för maximala signaler. Sedan tages bäringen 

till hindret. Man har med d nna sändare, på 6 m avstånd 

~ I.,'~ ~'/:cf".,· 
bl.' -..m 

/ / /i 
I / 

I ,;" / /
i
I i r_L 

"hd N,, 2 HoJ No_4 - - l? ~ ( Oj 8 'r ril ll 
Tr('ll n:lO mif -f 1.! I" .. ~"' i:.lI: i""-" ," !I 

Fig. 4. Ekoradioanläggning rör upptäckande av flygplan. Pub!. 1935. 
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fr n motlagaren, mätt avstånd ti ll kusten på upp till 20 km 

amt avstånd till förbipasserande fartyg på upp till 7 km. 
Beskri \rningen av Tormandies ekoradio stod att lä-sa i 

Wi reless Worlcl, j uni 1936. 1en ännu tid io-are, september 
193 - tod att läsa i Electronics att Telefunken hade b··rj at 

utn ttja en 10 cm »mysti k stråle», som ägd förmågan att 
lokalisera flygplan genom dimma, rök och moln, samt alt 

det ryktades att man även i Amerika och Italien e;<perimen
terade med likIlande system, som skulle komma aU revolu
tionera takliken i krig. Fig. 4 vi ar et t system för att upp
täcka fly gplan , som redan då publicerad . Varje sändare 
har här sin speciella modulationston. Fig. 5 visar samma 
apparatur använd p fartyg \ria lotsning in genom ett trångt 
hamninlopp vid dimma. 

Men ännu en anvä ndning a\' ekoradio, som haft betydelse 
fö r den kommande utveckli ngen, bör nämnas. Vid jonosfär
forskningen sänder man ut en strålning av cirka 10- 20 
meters våglängd och mäter den tid det lar innan den reflek
terat tillbaka. Som bekant reflekterar de elektriskt laddade 
skikten på tor böjd icke ultrako rta vågor annat än i undan
ta a fa l!, men däremot utmä rkt väl de kortvågiO'a, och man 
b rukar vid j ol1osfärforsknllgen använda en sändare, som 

kontinuerligL sveper över ett visst frekvensområde, medan 
den reflekt rade vågens styrka och försening automatiskt 
ritas upp i fonn av ett diagram. Det var kanske också först 
här man började använda impulsmoduleringen i förening 

med en katodstråloscillograf som indikator. Ty moduleras 
bärvågen med korta impulser, samt styres kipposcillatorn till 
oscillografen med samma frekvens, kommer den refl kterade 
vågen, så länge fö rseningen ej är större än tidsdifferensen 
mellan tv. impulser, att <riva uppho till en lodrät linj e på 
ett avst ålld från den linj e, som den direkta vågen skapar, 
som iir di rekt propor ti onell mot gångtiden, det vill säga mot 
avst ndet tm det reflekterande skiktet. Man kan alltså på 

Fig. 5. S~mma ekoradioan lägccni ng som ii fi g. 4, men an"änd ombord 
på fart yg. 
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oscillografens skärm erhålla lodräta streck eft r varandra 
svarande mot de olika E- och F -skikten, fig. 6. 

Som än nu en annan nvändn ing a\' ekoradion, som har 
fu nnits ganska länge, kan nämnas flyO'planshöjdmätaren, 
fj o-. 7. En sändare utskickar en våg, som reflekteras mot 

marken och uppfångas aven mottagare. Fördelen gentemot 
den barometriska höjdmä taren är ju att man erhåller den 

verkliga höjden över marken , ej den absoluta höj den över 
havsy tan. 

Den modema ekoradion. 

Detta ar bakgrunden till den följ ande utv ckIingen . Ty i 
och med krigsutbrottet tog användllmgen av radioekot ny 
far t. Frågan om att upptäcka läget av flygplan måste lösas 
på ett annat sätt än genom lyssnartraUar, när fly gplan ell' 
hastighet ökade. Och under den hemska »Blitzens» dagar 
hösten 1940 fick radioekot för Londonboma en nästan lika 
stor betydelse som spärrbalJongsnätet. Hundratals Messer
sch mitt-plan upptäcktes och nedskötos tack vare de osynliga 
radiovågornas förmåo-a alt upptäcka dem. len varje vapen 

föder ett motvapen. Tyskarna funno snart på att hänga 
reflekterande metaHstrimlor utaupå pJa,nen, varigenom det 
skapades liksom ett reflekterande moln framför dem, så att 
radar-bestämningarna gåvo- felaktiga resultat. Även för aU 
vilseleda luftvärnets strålkastarknippen kunna dylika metall
strimlor vara effektiva, i det att ljuset blir »spritt» på samma 
sätt som solljuset i atm sfären. 

På allierat håll har man för radioekot i allmänhet använt 
systemet med frekvensmodulering, medan man på tyskt håll 
- av märket Lorenz - har fö.redragit impulsmoduleringen. 

IG lG ( a ) I 
W\N'NIwWNltV'M'III/IIII'.Nv"'\"~Vo/I/ 

( b ) IG .,F, jG F, 
~~---------------------\~---------

G 

Fi". 6. E korad iore gim erin g av de olika jonQsfär5kikten. 
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Frekvensmoduleringen tillgå r så, att bärvågen fr ekvens va · 

rieras inom ett viss t ornra,de, sa litet att under den tid vågen 

gär fram och tillhaka, har frekvensen hunnit ändra sig sil 

mycket, att man f. r en interferenston av lämplig tonhöjd, 

vilken kan avläsas på en direkt\risande frekvensm eter °r a· 

derad i avstånd. ' id impulsmodulering kan man också få 

Artiklar om 
praktisk radioteknik 

ett dil'ektvisamle u tslag, ly om man ulsänder impulser med 

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 radiodetaljer, såsom spolsystem, transformatorer 

m. m. Vidare äro korta, elementära artiklar, behandlande 

olika sidor av praktiskt tillämpad radio- och ljudteknik, av 

intresse. 

* "-Ian kan ej begära, att de teoreti skt arbetande ingenjörerna 
skola sätta sig ned och skriva elementära artiklar eller göra 
komtruktionsbeskrivningar. 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 ljud tekniken. Och vi veta, att Ni kunna göra det. 

* Ni, som vill ha flera praktiska s.rtiklar i Populär Radio, 
fr;regå med gott exempel! Dra Ert strå till stacken, så skall 
Ni se, att Populiir Radio blir en tidnin g även för praktiskt 
radiofolk. Vi vänta endast på Er medverkan för att klmna 
utöka den praktiska delen av tidskriften. 

* Siikert finns det många problem, vilkas lösningar Ni funnit 
på egen hand eller genom studier. Delge andra Edert vetande 
härntinnan och erfar känslan av att ha bidragit till höjandet 
av den radiotekniska kunskapsnivån i landet. 

* Korta, elementärt hållna artiklar om de speciella problem, 
som möta den mindre erfarne radio· och ljudteknikern i 
praktiken, äro välkomna. Det finns här mycket att behandla: 
spänningsmätning på mottagare, val av motståndsvärden i 
olika förstärkarsteg, anpassningsfrågor vid förstärkare, pla. 
cering av högtalare, dämpning i återgivningslokaler, för att 
blott nämna några exempel. 

* Varje praktiskt tips, varje teknisk erfarenhet, varje koppling, 
som Ni prövat och funnit vaTa bra, allt detta är värdefullt 
mateTial 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 att 
insända material! I ett av de närmaste numren får Ni se 
det i tryck. 

Förlora ej någon tid! Insänd omedelbart Edert bidrag eller meddela, 
för den händelse det gäller en artikel, hur snart Edert manuskript 
kan vara färdigt. Korta, koncentrerade, klarläggande artiklar äro 
mest välkomna. J II kortare artiklar, desto fler ämnen kunna behandlas 

varje nummer av tidskriften. Alla införda bidrag honoreras. 

Red. 

exempelvi s 1/ 10 ()O() sekunds mellanrum, kommer indike· 

ringen pa oscillografskiinnen för ett 1.5 km avliigset för mål 

just att sammanfalla med den direkta Y<1gens ' indikering, 

och skalan kan graderas linjärt fr Il O Lill 15 km. Om man 

sålun,da har en skäml1 med 50 mm användbar bildbredd 

samt ett avsLåndsområde a\' 15 km, kommer 1 km atl mot· 

svaras a\r 3 mm på ~kärmen, all tså en noggrannhet på 300 m 

- motsvarande l mm på skärmen - glIT aLt erhålla. 

Fördelen a impuls. gentemot frekv ensmodulering ligger 

i, aLt det i senaste fallet får finn as et t enda skarpt definierat 

hinder, som reflekLerar vågorna, då det i annat fall upp· 

komme,r flera olika interferenstoner, det vill säga man kan 

ej alls få någon klart definierad ton, som kan bli föremål 

för mätning. närför måste man vid frekvensmodulering 

använda filt er, som släpper fram endast ett smalt band inom 

vilket den reflekterade v' gen finn es. Impulssignalen däremot 

går ut och reflekteras mot olika hinder - och sa-mtliga ge 

ett utslag på oscillografskärmen. (Fort5 .) 

Fig. 7. ],imfiirelse mellan baromet.ri sk höjdmäta,re (till vän &ter) och 
radioll li jtlmätare (till höger) för fl ygplan. 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO- OCH LJUDTEKNIKER 


SERVISMÄN OCH AMATORER 


Bestämning av elektronrörs data annan arbetspunkt än den normalal 

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

D K fi 21.gS;;. 1 

I bland kan det föreko'lluna, att man ömkar använda elek· Enli ,y t tidigare beräkn il1g var faktorn Fe = 0,8. Denna upp

tronrör i kopplingar, som ha andra spänningar än de, S0111 sökes, samt lokalise ras den punkt, där linjen Fj skäres al' 

föreskri vits av respektive rörfabrikant i deras tekniska data 

fö r i fragm'arand e rör. För att beslill11ll1a värdet på spän o,~ 0,5 0,6 O,7(J,B q, 1,0 I,p 1,'1 J,' 1,lJ2,0 2.5 
ninga r, strömmar, belastningsimpedans etc., 0 111 erfordras 10· 

9 
undcr J et nya driftsförhållandet, kunna m era komplicerade 

beriikningar uppstå . Genom att använda nedanstående dia

gram undl7 ikas tid södande beräkni11gar, och som r su1tat 

erhållas direkt de öns kade värdena på respektive sökta stor

heter. Diagrammet är hämtat ur en publikation från Radio 

orporatio ll of America (ReA ) . 

F"r att belysa 'nomogrammets aovändning skall ett exem

pel genomgås, Antag att rör t 6 6EG användes i en kopp

liner, där dell tillgän gliga anodspänningen är 200 volt. v 

fabrikantens tekni ka data för detta rör erh iUles uppgift 

om att anodspiinnill1gen skall va ra 250 volt, sbrmgaHer

.. pällningen 250 volt, den negati va gallerförspänningen 

12,5 volt etc. N u bestämmes först fÖrh ållan·det mellan 

den 111 a anodsp~inniu1gen och den i da tali stan uppgi,'na , dvs. 

200/ 2" °= 0,8 . Denna kvot benänU1 es spännillgstransfol"me

rin gsfaktorn Fl,' F ör atlnu erhålla de nya värdena på ;;kä rm

galler- och negativa ga llerförspän[] ingar.na,. multipliceras 

datalistans ärden med den erhål11a faktorn Fe, dvs. i detta 

fallet med 0,8. En skärmgallerspänning av 250 X O,8= 200 
volt "amt en gallerförspänning av - 12,5 X O,8 = - 10 volt 

kall ~ ålunda al1\'ändas. 
Fö r övnings skull skall här [ledan bestämning a samtliga 

andra storheter för ifrågava rande Tl y,a arbetspunkt ske. I 

diagrammet betyder 
Fi anodström och skärmgallerström, 

Ffl utgångseffekt, 

Fr belastningsimpedans och rörets inre res istans, 

Fs branthet. 

De olika storheterna skola nu i tur och ordning be ·tämmas. 
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Fn i delta fall 0,72. Datalistan uppger en anodström av 

45 mA samt en skärmgallerström av 4,5 mA. Sålunda bli 

desamma i vårt fa1l4S X O,72 = 32,4 m resp.4,5 X O,72 = 

= 3,24 mA. Vidare skäres linjen F" i punkten 0,6. Av data· 

I1stan framgår, att en utgångseffekt av 4,25 watt erhålles 

vid 250 volts anodspänming. Den utgång5cffekt, som erhål

les vid 200 volts anoc!spänn in cy blir således reducerad till 

4,25 X °6 = 2,55 watt. Linj en Fr skär i punkten 1,1, 

Rörfabrikanten uppger rörets inre rej stans till 52000 ohm 
samt belastnin o-j mpooansen ti lJ 5 000 ohm. De nya värdena 

härför bli sålunda 52 OOO X I,l = 57 200 alun resp. 5 000 X 
X l,l = S 500 ohm. lutligen be· tämmes rörets branthet uno 

der de nya förhållandena . Linjen Fs skäres i punkten 0,9, 

och med ut<>ång från rörets uppgivna branthet = 4.,l, blir 

d -- branthet nu 4"l X O,9 = 3,7 mA/ V. 
För att få eu klarare överblick över de "nclrade förhål· 

landena hos röret är det lämpligt alt upp tälla de olika vär

dm a i tabellform i enlighet med nedanstående. 

6V6EG. 

Fabrik. Transf. Värden efter 
data faktor transf. 

Anoclspänn.ing .. . . . . 250 \'ol t 0,8 200 volt 
Skä rmgallerspänning: . 25iJ volt 0,8 200 volt 
Gallerförspänning - 12,5 \'olt 0,8 - 10,0 volt 
Anodström 45 mA 0,72 32/1 mA 
SkänngaUerstl'öm 4,5 mA 0,72 3,24 mA 
Inre resistans . . . •• . 52 000 ohm 1,1 57200 ohm 
Branthet . . . . . . . . . . 4,1 mA/ V 0,9 3,7 mA / V 
Bela tnin ~-impedans.. 5 000 ohm 1,1 5 500 alun 
Utg1ingseffekt • . .... 4,25 watt 0,6 2,,55 wa~t 

Modernisering av batteri
mottagare 
Hur man med enkla medel bygger om sin gamla 
balteriapparat till 1,4 V rör 

Av ingenjör S. Hjorth 

Det finnes säkert många av denna tidnings läsare, som 

ha en gammal batteriapparat stående i ett hörn aven eller 

annan orsak. Denna artik l kan vara av intr sse för dem, 

som vilja utnyttja apparaten men gärna vilja slippa acku· 

mulatorn och dennas alla nackdelar, såsom ständiga 0111

laddninO'ar, dess stora tyngd, risken att spilla ut syra m. m. 

I Populär Radio nr 3 1939 beskrevs en »batteritrea», 

vilken förf. haft till grundmodell. Många ha redan byggt 

den. l :sta röret IN5G var så mikrofoniskt,· alt det visade 

sig omöjligt att bygga in den i samma låda som högtalaren, 

trots försök att montera detektorn med fj ädrande rörhål
lare, inbäddning av röret i ljudisolerande materiel etc. l 

Detta är j u tråkigt, speciellt om man önskar göra apparaten 
tran~portabel, 5. k. reseradio. 

Förf. hade nu elt Radiola »390 Bat», i vilken samtliga 

rör voro utbrända och ej kunde erhållas (Marconi) , men 

apparaten var f. ö. felf r i. Synd att skrota ned den eller att 

ha den stående till ingen nytta , varför »!Jatleritrean» in· 

byggdes i densamma. om detektor användes lLN5G i st~illet 

för I NSG, ty det, 'sade sig alt det förs tnämnda röret ej 

\"a1' så mikrofoniskt, och l' ultatet blev lyckat. Det ursprung· 

liga spolsystemet i Radiola-apparaten anvä ndes, varvid ock

sa stationsnamnen på skalan kommo att ~ tämJ11a. 

En viss omkoppling av återkopplings polen gjordes, detta 

emedan detektorröret nu var ett annat än i den ursprungliga 

Radiola-a pparaten. Spolens ena ända kopplades till anod 

och den andra ändan till jord över en vridkondensator C2 

Uig. I b). et visade sig att kopplingen mellan stämspolen 

och återkopplingsspolen var så fast, att C2 endast behövde 

\'ara ca 5- 10 pF. Under experim ntarbetet användes en 

kondensator m' tvenne om varandra tvinnade trådar av 

s. k. »push.back».typ, 3- 4 em längd vilket var t illräckligt. 

Denna ersattes sedan med en vanlig pertinaxisolerad vrid

kondensator, som ändrades så, aU endast ett rotorblad och 

ett halvt statorblad behölls. Några ytterligare ändringar i 
»batteritreans» kopplingsschema gj ordes ej. 

Men detta fall är ej speciellt. Vilken gammal apparat som 

helst, ävenså vilka spolar som helst kunna användas, men 

åtgärderna beträffande återkopplingen kunna naturHgtvis 
variera , beroende av konstruktionen- art. Detta atl IL J5G 
visar sig ha så liten l11ikrofoneffekt, kan vara av värde för 

dem sum för3ökt eller försöka sjg på att bygga en god rak 

mottagare med batterier. Visserligen torde detta rör ej kun· 

na fås f. n ., men möjligheten att åter få tag på lämpliga 
rör skall väl nu ej så länge låta vänta på sig. 

Slutligen kan nämnas att med en antenn på 1-·2 UJ 

längd samtliga på skalan befintliga stationer komma in på 

högtalaren med full lj udstyrka. Vid j ämförande prov med 

en annan, fabriksbyggd batterimottagare var förf:s apparat 
fullt ut lika god. 

I Denna apparat var ej avsedd att inbyggas i samma låda som hiig
talaren, och med en separat högtalare, upps tälld ej a.]\tför nära 
apparatchass-iet, fun ge rade den i regel tilltredss,tällande. Graden av 
lågfrekvensföl'3tärkning var em ellertid i högsta laget även vid separat 
högtalare. Huruvida l 15G var mer mikrofcni E,kt än andra då till
giin gliga, mot svarande tl'per ha vi ej varit i tihlfälle att undersöka. 

(Red. anm.) 

+ + 

Fig. l , a och h. Omkoppling av återkopplingsspolen. Förväxla dock 
ej de båda 5poländarna, ty i så fal! svänger ej detektorn. 
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Fig. 1. Grammofonfö rstärkar.. med 

Förstärkare 
för växelströmsdrift med 5 a 6 W uteffekt 

Av ingenjör S. Hjorth 
DK 621.30G.G4:;.~11 

Denna förstärkare Iiimpar sig som grammofollförstärkare, 
för grammofoninspeln ing o. dyl. Den erbjuder inga svårig
het r för en händig amatör alt bygga'; alla delar, rör o. dyl. 
är det säkert 111 ngen som h8:r redan förut, de finnas f. ö. 
att tillgå i handeln. rsprungligen användes som slutrör 
6N6G, men det kan ersättas med 6V6G. Även 42 går bra 
att använda. Finnes ej 6CS, kunna andra typer användas, 
såsom GK7G, GQ7G, varvid dessa triodkopplas (6Q7G:s 

dioder kopplas till katoden sv.). Skulle brum från 6J7G 
uppstå, kan det ev. avhj älpas genom att skärma 6J7G:s 
anodmotstånd och kopplingskondensatorn på 0,02 ,uFo In
gången kan kopplas fö r olika typer av mikrofoner men är 
i -chemat avsedd för kristaUmih ofon . Nättransfoftrnatorn 
har följ ande data: 2 X350 V, 60 mA ; 2 X 3,lS V, 2 A ; 
1 ><5 , 2 . Sildrossell1 har en induktans om ca 12 J-J 
och en resistans om 300 Q . 

Kostnaden för för5!tärkaren är ringa, ca 100 kr. exklusive 

mikrofon och högtalare. 

Grammofonspallen 
nd"r denna rubrik komma ,i i fort sällnin f,"t:Il aLt an· 

mäla nya grammofonskivor, som komma i marknaden. 
R eceJlsenten konuner att ge de rent tekni ska synpun kt ema 
företräd e vid bedömandet al' nya impe-II.lugar, och just 
,I- sa synpu nkter iir det j u, som har det största int re.- - L 
fur denrl'a ti cbkri[t s lä , are. 

Tillförsel n av grammofonski vor vä -telif" n har under kriget varit 
y tLerst ringa. VlIrt land har i detta av 'eende varit synne rl,igen miss · 
gylln3lt. En jiimfö,'ebe med Schweiz, om i f:l era al' eenden befllnn'it 
si'T i sam ma predikament som vi själva, utfaHer obetin gat till var 
nacktlel. 

nder kriget s ~Iut~ked e har emeIle.l1tid HlJ shc"d~n~ Rö ls svenska 
fil ialföretag spOLLat upp "ig ett tag o h sa luför nu tl' l1 verk al' stön 'e 
(HufatLo'ing, nämligen: 
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en uteffekt om S a 6 watt. 

Beetbon~ns åttonde 8ym foni F·dm· opus 93, inspelad av J Be :5 
sym fonj() rk ··ter under led ning av rt UI O Toscanini (3 st. IE\I\· 
skivor DB 8957·59 a uL a kr. 8: 25 per styck) samt 
Camille Sain L·Sacns' Djurens ka.rn.eval , utförd HI' Philadelphlas 
s)'mfcniork ter under Leopold "tokowski (3 st. H~I ·skivor 
DB 8897·99 aut. a kr. 8: 2S per tyck). 

Det Linns Ulunera sju uv Beethoven,. nio s ymfon,ier til,lgängliga på 
grammofon i Toscan1nitolkning. D • andra och den nionde äro de 
äIUl'll äte!';;,t· ende. D·t bÖJ· allt ~ finnas vi,,,,, utsikter, att T oc..canlni 
skaH ge oss hela, ien kompett ' i likhet med den 1942 avlidne 

olumbiadirige nt.en Felix Weingarlner. 

Vid insp elnin gen av de ju nu fiireligg3n de Beet.hoven,, -vmfonierna, 
som samtli ga äro p ublicerade på Husbondens Röst, har Toscanini 
ac'1II'änt sig av ,t.re olika. orkestrar: New Yorks Philharmoniker (sym. 
foni nr 7), BBC: - (symfcnierna nr l , 4 och 6) och NBC :s (symfo· 
nie rna nr 3, 5 och 8) symfonnorkestrar. r reprodu~t,ion 5synpunkt äro 
r ultaten varierande med de olika orkesLrarna. Bä-t äro ntan jäm· 
förelse inspeln;ng1rrna m ed BBC:s orkester. Den här använda lokalen 
har en väl avpassad e.f terkl'angstld, orkesteIbalanlSen är genomgående 
god, den vid i nspeJnjn.~cn ofrållkomliga dynamikregle~ingen är utförd 
med gott omdöme, och I' io linklann-en - den sv!l.rast e stötestenen vid 
all Ijudupptagnl ng - hör till det bästa man' kan få höra på gram
mofon. N BC·inspelningarna ,är fl era k,las r sämre. När NBC-orke;;tcrn 
1937 bildades speciel lt för Toscan,i",is räknin.g, skydde man inga 
kostn ader el ler ans trängnin gar för all Lilliöra den de bäs ta musiker. 
som funnos att få i 11l}'a och <ramla världe11- Tyvärr tänkte man i det 
sammanhanget inte al ls på att skaffa fram en utsändnin gslokal, som 
gjorde de t möjligt fti r d enna utsökta orkester att komma till sin d itt. 
Den fick hå lla tjll i studio 3 Fl i Rad,io City, en sLudi , sOm har 
ett välgru ndat d,l igt a11l5eende bl,and mU Olikäls ka..re vänIden iil'er för 
si n torra och Hvlösa akustik. I demlU studio in pelades Be -thol'ens 
femte symfoni med al'skräckande reslIh1l!t Tent reproduktion mässigt 
sel! . De inledande ackorden i denna ymfolli, vilka som bekant bilda 
det i den allierade prop:tgandan flitigt använda ·t~ck net, klinga 
torra och livlösa; de låter närmast som då man spottar p :1 en he t 
spis. Den närma t direUer publicerade Beethoyensymfo nien blev dCJ' 
tredje (Eroican ) och den lät änn u vä rre. Här hade upp ragnin gea skett 
vid en offenn lig konsert, och den redal1 i och för sig; för korta dter· 
klan gsL iden had e )'clCrl'i gare reducerats geJlorn pubJ1kens n;irvaro. De 
inledand,e tuttiaekorden, som en anmälare i den musikaliska fack· 
pressen med si nne för a.llegorier förklarat klinga som två från 5<tor 
hiijd fall ande jurnspis ar , å tfölja-av hos tninga:r från publ'i ken, oeh 
de ofrånkomliga hrotten mellan skiv!ridorna äro ibland mycket olyck· 
ligt valda milt i fraser och bärande temata. Beträffandc den nll 
Jlublicerad,e in.speb1ingen av Beetho vens åttonde ,-,ymfoni hade man' i 
de t längsta n;;rt den förhoppningen, actt deTh från alla h1\.1l framförda 
kriti ken Illot in &peln'ingarna i studio 8 H skulle ha burit. frukt och 
att en annan lokal - exempelvis Crum egiel.alIen med j n p rfekla 
aku tik - skulle ha kommit till amändnwg. Så ha r emellertid inte 
blil'it fall et. Den, nya ~nspdIl!i ngen uppv,isar alJH studio 8 H:s känne
tecken : torr, 1ivlös akustik, pressad och vass violinklang, ba,;fattig· 
dom och hårtiII kommer, a't! in sp !n,ingen p ett par liil!en iir be· 
häftad med disto rtion , anta'gligen beroenrl e på överstyming. Ställena 
fli r skivhrotten äro i nte hdler sä rskilt väl I'alda. ,\Ia·n får nog an~e , 
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att lIu~bondt'1.l5 Röst ~ku_ll e göra den , kil'kiipandc aUmänhett:n och 
~ig sjii/v en Ijänst, om denna inspelning dr gs in och er;;attes meJ 
en ny med samma medverkande men utförd i ~n lokal , som ,ir m era 
lämpad för Ijudupptagnjug än NBC:, specia,lkomstrue.rad e otudio för 
orkesterrn u6i k. 

Stokowskis namn är , -älkänt för alla skivköpare. Han s samlade 
produktion p å grammofon Öy rs tiger numera 500 skivor, vilket 53ker
ligen äT rekord atmillstone för den kla5.~i ska muiii ken s vidkommande_ 
Han s peroonljga intr - e för Ijudreproduktioncn problem iir On!

yi~tf.)at och har lämnat pilJagliga res ultat vid hans in5pel n ingar med 
PhiladelplIias symfon,iorkester_ De ha ända från d en tidpunkt, då den 
e lektri6ka inspeLningsmetoden började komma till a11l'ändning, upp
visa t en bClIndransviirt hög te knisk -tanda.rd . 

Den nya in pelningen av Djurens ka rn eval av de n {ran _ka ton
sättaren Camjlle Saint-Saen, (18.35- 1921) publicerade; i England 
j början av å r 1942 och ersiitter en tiJi ga rc upplaga från 19:n (D 
] 922-940). ' är man 1111 jäm för de bada veroicne rna, får man inte ju!'t 
nagon utpräglad käll~la a·v aU dN ligger i_iver 10 års intensiv f or~k- _ 
Iting och utveckling pn ljncl.reprodllktionen' område mellan dem_ De.lI 
nya in5pelningpn IIppd,-ar ,-i 'erlige:u ~t(irre dynamikonnåde och en 
friskare m En äve n fr'lnare klang för ork -te rn i d ed heIJ1CI. Pil den 
ganua il15p Ini nlJen är orke'i terklan'Ten mera samlad , och framför 
aU t är balan~ en mellan diskant och basregister avgjort. bälu·e. Lika~å 
torde i allrrnänhet balaiLen mella_n de olikn in I.rLIJU C'nl grup e.prna vara 
att fört'draga i den gam-la vf'r"ion t>n. Sä rs kilL på triingandc är iblaml 
de båda flygla·rna. De ölfu- t. o. 111_ a l ldeles ihjäl de.n <o]isti:<;ka 
kontrabu~läJUman i början av den lno'tiga elefantdan~en. 

De-sa b.ida in" p lnirrpr äro gjorda i Amerika. !Iu"bond en ~ R Ö:;I. 
irr,pt'lnirlgar häriiren ha _edan några åT lillbaka nä~tall genomg-åc nd<! 
karakteri serat s av basfattigdom ocJ, va,s, p r ,s ad violin klang. Sanno
Hkt sammanhän"er detta med att den frekvenskurva, som kommit 
till anl'ämln!ing vid inspeln ingarna, 3ti~er bm'l1ltare frän bas till 
cJ.iskant ,in ,-ad .- m ä r fall e t vid de europeiska insp dn inga rna_ 1 Sär
ski lt p ft ta gUgt är d elt a förh ållande ,Tid uptpagn inga-rn a av piano. I 
de amerika. ska in ,pelningama kUngar de tta - OUl exempelvh här 
i Djurens karne,-a l - ljll . t, metaUi5kt , nästan plätant2l. Ur in öpel 
ning:; tekni sk synp unkt är ju en sådan kurva som d en amerikanska 
enbart fördelaktjg. För alt emellertid fil d et räUa å te rgivandet och 
dänned den rätta upp;;kattn,in gen a,' d -sa ,ki,'or , kuJle el.,t vara av 
~tort värrlF, om HII,bondEO; Rö,t ,-ille pubUcera Sill in spelni ngs
karaktt-ri st·ik för de am eribnska upptagningarna ell er uumL hellre 
tillhandahålla lämpli ga uppspelnin g,;[ilt er. A tt spela in s ki"or enli gt 
ea I'i-: - metod och sedan underlåta a tt meddela hllr mall räLte1iu:el1 
bör förfara vid uppspeln in ge n förefall er mig alt "itt lla onr minst ,,~u:t 
nonchalan s mot den ski vk,;pa nde allmänlwten. K. S- n. -

Frågespallen 
»Förstiirlcare.» I w mot~tiinclskopplad fö rs-tä rkar m ed tre rör har 

j ag använt gallerkonden<satorer om 0,1 ./lF i a,'s ikt alt få -full förs tärk
ning av de aUra lägs ta frekYerrserna. I Populär Radios kons truktioner 
begagnas mycket lägre värde n, t. ex . 10000 och 20000 p F_ Vad är 
or"a_ken härtill ? 

8mr : Med ordinära "ärden pa galle rl;ickorna , 0 ,5- 1 _\ID, ;ir d et 
alldeles onödigt al begagna så stora kon-densa-torer &lm 0,1 ,uF- :vIed 
tiondelen sa tora kond en.;;a tore.r får man med äv.,n de l,ägsta mll~ k
frek,·ellJ;"rna. D - "lLtom m,' dföra s tora gall erkonden-satore.r nackdelar. 
Jsolationsresi5-taIlse.n ur lägre, d vs. läckn!in gen s törre, va rför de t Hr 
s törre r isk fiir att ~allerför~pänl1ingen s kall fiirskj"ta-o i posili v rikt
ning. En sådan förskjut.ning av arbeLspLLnkt en kan m" dföra di5torti on 
samt överbelastning av s lutrc;re t (genom at,t anodsLrömnren blir fiir 
-lor1. Ytt erli gare en källa tjll distortion ligg~r i att tidAOlle!ta llt e.n 
hos ' lutrörd_' ga ll erkreh (RXC) hlir fur "tor, I'a rigenom distortion 
uppkomm er vid fo rt issimo (sta.rka signa ler ) genom uppladdniJlg av 
ga ll erkonrl en -atorn, da gall ers tröm flyter i s.lu torÖrct P' grund av d en 
stora g,:dlerväxdsp~itut:il.lgen, Eonl mOln ts1'lant gt.ir gallret po ~itivt. 
u ppla'ddningen gör att g,L1.! r et blir för mycket negat ivt, så att arbet!'
Jlunkt en fiir. kjut _ fnl n " iII Tlilla läge_ En t.id ökon, ta n'l om 0,5 !'vfn X 
X O,l .IlF = O,O.:; -ek. 'lr hiir [ör "tor ; 0,01 sek. ä r e tt b,ittrc vlin!e. 
E n g3 11 erläcka om 0,- _\In till samman m ed en "a ll crk ondemator 
0 111 0,02 ."1' (20000 pF) g r de tt a ' linl' p" tid ~kon 'la n :e ll. ~ t riugl 

1 Fiir d C"sa torde iivergångsfrck,·em e.n ligga ,id 250 p/> med ett 
nin'ifa ll på 10 dB vid 50 p/s. 
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ta get "kall anodmo ände t till föregåe nde rör addera till gallcr
läckan 5 värde, mc_n om dN förra är avsevärt m i Olue, inve.rb r det 
ej >å mycket. Om slutriimts ga.llerläcka enl. rörfahrikante n ej får 
vara större än 1.. ex. 0,3 "In, ",1 kan gaJ l e rko11(len ~Morn gö ras i mot
svarande grad s tiirre ( 0,033 ."F), så aU tid skon-stw ten fortfarande 
blir 0,01 s kunder_ 

Som sammanJa ttning kan a11'lså säga.>, att tid~kon staJlolen för lut
'( iirets ga Uerk ond n_a tor och läcka (inkL före rråe nde rörs anodmot
stånd) ej bör övers tiga 0,01 sek. Tidskonstanten för det föregående 
Törets gallerkcnd ensat or och läc ka kan vara s törre, t. ex. 0,ll2 .uF 
och l l\Hl. 

Vid sp eciella mätför&tä rkare, som skola arl ta vid &rekve Ils r ned 
t iU några perioder per sekuud , an,'ä n, la. ;rall erkondensatorer om 
l ./lF eller L o. m. 'högre värd n. Hinid Hällas s tora kra' på 
knncl ensatorema kvalit et ( hög isolatjoll<ore,ds tan;) . 

»Amatörsllper». Kan den i nr 12, 1937 av Populär R nd io " e~krivna 
»A matörsupcrn » utru~tas m ed automati sk volymkontroll? 

Sm,.: Denna appara t lämpar ig e j för AVK, ty hlandarrö rct kan 
ej regle ra", emedan de t är å terkopplat. ~\'rellanfrekven ;; röre t skull e 
naturligIvi, k UlI na regleras, mell effekten h ,irav blir ej så s tor. Dtos
utom måste detektorriire t ersä tta s med en c1l1bbcldiod plus It för
stiirkarriir, I. "X_ typ 6Q7G eller 75. Härvid bort fa ll er å terkopplingen 
i d elta rör, och i -tiillct fa- diimpning av m tlla nfrekvens t.ransfQnnat orn 
fran diQden. Selektivite ten försämra s härigenom. 

A_ K.. llldal. M åste mellanfrekvensspolar och hc;gfrehcn55polar 
krysslinda- fi;r alt bli tillräckligt effektiva eller kunna d e lindas för 
h and på l,irnpliga sp olstommar m ed j ä rnpull' erkärnol'? 

Svar: Mycket effektiva spolar kunll3 åstadkommas genom att linda 
för ha nd p:'\ de bob in er av trolitul el. dyl., som höra tiU spolar med 
järnplIlvcl'kärna, t. ex. haspel kä rn a eller l'lIl1kärna. Lindningen bör 
emellert id skc !Ued lit zt råd. 

LITTERAT R , fo rts. fdin sid. 166_ 
och mikrofonledningar) som vid högtalar- och IjudfiJ rn\3anläggnlClgar, 
varför tm.ins tone en kort ori entering bade varit ön~kvärd n1ignmtans 
i boken. 

Avsnitt et »ElekLroa ku 3ti5ka g rundbegrepp och e nheter» ,ir av s tort 
intr 5e föl' racliotcknikern. Den principjdla behan(llingen av mikro
foner och högtalare ate rfinnes här men är bet.rä[fa_ru:le hiigtalarna 
ytte rs t kortfa ttad. Kristallmikrofone r med membrUIl- omniinrn3s ej_ 
Elektromagnet iska hög talare ägas ha hög klrirrfakt or, emedan de li k
som den vanli ga h örte lefonen ge en andra too. De sys tern SOIll a llmänt 
fc;rekommo i d ylika högtalare voro doc k av balanserad typ och sak
nad e därför järnna toner. W. S. 

.......................................................................................................... " ..... . 
.,................................................................................................................ 
BYTEN OCH FORSÄlJNINGAR ....................... .....................................................................",................. .. 

....................... , ............................", ................................ 01 .. .. . ................... . 


Under denna rubrik införa vi sro.ndnrdlsemde rndnnnORtJer av nednn
sbiende ut.seende tUI ett pris av kr. 2: - per nuJ. lfinimwn 2 raders 
ut,rymme. Dessa rndn-nnonser iiro a.l'seddtl ntt skapa. en tör8iiJJnlngs
h:ontakt radioamatörernu eDlellan. 

S;':-IO.iRA,rA'fÖJU:R ! A~l\ lju<Uilro,rö.-.;!. lil,lrc lI rf. med likr. 700 
"_ 200 lila. !';I lI t rör:; s t_ E :lo:;. I" ötrulUellt: 2 ,t. 150 ~[a. t , t _ ± 0.2 
~Ia . 1 st, 10 v.Hel rc ~ n osats rör m cdf. P!'i s 1: GO, ]':I'ilc Sjöberg, 
Box 198, J~t'I<!'iarul. 

J{ri~talI. lGOO ]u', t ill Jl1 cJlan(I:C'li: \"c Il Sfill e r ~amt 2 ~t , transfo rma· 
to rer HiOO 1,: (' unski: :I; ld.ipa. [ug'. A. Sundin, Y. R.ing,·Ögen 10, Gih"lc. 

B e J,.'11gllad .-"nanru romt'ol"ltUlI"A ;'00 ,,, Illf'd fI:~ dra~ till salu. ,AJlViinu 
l m i't n. Pris kr. J25: - ..\I{e Ste nberg, DyggJniista"regat. 18 ,.-\ , Gih·It.~. 

I"HUu lute III' av l>opllH~r Htulio 19-H~ ijn:-ikn F; kUpa: 1. 3, 4, ;j, G, '7, 8: 
10 o(' h 11. ,;\1,(' 8 teu h erg. Byg~"-JJliis tart·gnt. 18 A, Gihle. 

e.inskns 1,Hr.f!. Fiil,ildld e ~i l' g': ng-Hr :H" PupuHir Radio: lna f)~ HI-W, lD4.1 
~am t nr t ol: h :!/19-12. S,'ar till Ing. G. 1.1 . A. ~IlJlm , lJlad<.e lls,'iigen 25, 
}\h-~jö. 

SignahrenCl'atnr dan sId Ja IJl'ik a t m'ecl mil,ro,'olts kala och oulput
lII clc r. Till S;, tlu hilligt. Snlr ti ll "Gen t>rator", P011. n. r. v, IJ. 

A\' ]!'()lHllil.' ltadJo:f' 200 1IlUnmCr snl,nar ,i ag Ilr G/ l037. 1-1ar ~i det 
ö \" C' l' , ~" riv t i ll If. P etf'rsoll. U';amUllnj(at . l1 , Iliilsillghorg'. 
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NR 5 1945 

ORGAN FÖIR SVERIGES SÄNDAREAMATöRER 

Redaktör: H A N S E L I Ii:.. S O N, SM5WL 

Järnmalmsvägen 2 TRAN EBERG Telefon 259418 


Från Redaktionen 
_'Iin ne:gocla Iä~are kansk - påminna sig aU QTC förr i 

\-ärlden som stl1 encl e rubrik hade en »Editorial» som nu er· 

~alt 5 av den ej Eärskilt fantasifulla rubrik vi skåda ovan. 

Orsaken till att Red. vill vi1cka detta förgångna till liv i~r 

att Editorial'erna l aIlmiinhet (läs: till största delen) be

handlade den så go tt som konstanta bristen på bidrag till 

tidningen. S~dan starten i år har Red. rätt viiI lyckats a~' 

hå lla s ig Iran att falla iII i den gam la jargongen, men inför 

den nya säso ng n, so m i andra avseenden t orde medföra 

\-å ra h eta.:; t önskningar;; uppfyllande, kan det ter an,se 

beriittigat att säga nag ra ord i bidragsfn gan. 

i ha ti digare kommit överens om att göra QTC:5 inne

håll sa te ' niskt värd fullt som möjligt, och den Ii11jen fa vi 

e j gö ra avs teg från. Det har mellertirl visat sig sdrt alt 

få någoll bredd p hidragsgivningen. Som ni nog sF~lva 

sett, är d et en liten men tapper skara stockholmare som till 

100 °/0 -tår för den tekniska sidan av saken . Det -finns dock 

en hel del sk rivkunnigt folk även ute i landsorten. Vad är 

o r~ ak n till tys tnaden på det håll et? 

Red. kan visse rligen ej lova pekuniärt underSlöd å t samt

liga , m n vid ett styrelsesal11l11antr~ide nyligen beslöts att 

~aclalla bidragsgivare, EOI11 imända värdefullare art.iklar (elit 
•räkn as framför allt kOTJstruktionsarliklar), kunn a förvhnta 

en \'i~:i ckono l11i"k ershtlnin cy, vars sto rlek bedömes fr: n 

fa ll till fall. V i få IIU ~e, i vad m ån detta glädjande budsk p 
kan bidraga till att öka för-tå elsen för R ed:s ibland rält 

besvärliga arb ete med fylland e av DC obJjgatoriska fyra 

~irloru a . Kan:ke vi r 'nt av kunna hoppas p, så riklig t in

s trömmande bidrag, att QTC kan å tergå till de å tta å tio 

,idor (~en be~tod ~ jg med under åren före kriget. S om ~actt, 

hoppas kan l'na n alltid. rv!, 
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Årsmötet 
Som fram gar av ekrel.erarens meddelande på annat ställe 

tidningen, kallas med lemmarna till å rsmöte i Stockholm 

lördagen den 29 september. 

Eftersom det är första gången på sex å r, som vi fil till 

fälle samlas under litet mera högtidliga former, v, gar man 

hoppas, att anslutningen i år blir särskil t livlig - även 

från land_orten . Det är j ust med tank - på utombys delta

gare som vi förlagt årsmötet till en lördag. -nder sönda C"len 

erbj uda sig dä tillfällen till ytterligare fraterni sering m ed 

stockholmsavdelningens månaa medlemmar. 

Flera viktiga frågor _kola dry-ftas varför även av den 

anledningen (! ) ett besök torde vara av stort intresse. 

ffi!, 

En enkel antenn för 10 och 
20 m banden 

1)'[0\: li:!l.::!lIiJii"l 

S om hamgå lt av tidigare artiklar OIll kortvags antenner, 

är rnittpunktsrnotständet (dvs. spänningen djviderad med 

s trömmen) för en halvvågsantenn 72 ohm. Om antennen 

Knviiudes för »helvåg» (två halvv gor j fas), torde milt

jJunktsllIotståndet bli ca 2400 ohm. .,enom att in ätta en 
anpassninCTsdel, en s. k. sLub, kan god anpassning erh" ll:b 

för be da fa llen. Dcnna stub "'ör es ungefär lika med halva 

antenniängden, och ä r öppen nedtill. Om »s tuben» \' ida r 

utföres med en karakteri tik a \' Vi2· 2400 = :H6 ohm, 

finn er m~Ul, att i en punkt belägen exakt en tr€dj edf:l av 

5tubläng llen från antennen räknat, är motståndet GOO ohm 

vid såväl haJv- som helvågsmatning . I denna punkt kan man 

därför med förd el ansluta en vanlig 600 ohms öppen 2
trådia matar!ednin cy • Om denna anslutes till ett 11l 0l;: tå nd. 
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j;om är lika med deES egen karakteristik, uppstår nämligen 

ingen reflexion och ej heller några stående vågor. 

J praktiken kan en antenn för 10 och 20 m banden 
utföras enligt fig. 1. Dimensionerna, som äro anghrna i 

meter, gälla för frekvensen 14,2 resp. ca 29 Mc/s (ej 28,4 

5,00 

Mcl s beroende på den s. k. ändeffekten) , men duga bra 
för hela banden för såväl sändning som mottagning. I an
~enn ens mitt insättes en glas is lator eller tvenne äggisola
torer. »Stuben» göres av 2 mm tråd med ett centrumavstånd 
på 32 mm. Spridarna tillverkas av 3---4 mm trästav, som 
kapas i ca 40 mm längder, vaTefter små hack inskäras med 
.3 2 mm avstånd. Spridarna indränkas sedan med smält paraf

fin o h surras fast på lagom inbördes avstånd, så alt de 
båda trådarna i »stuben» hållas paraHeUa. Matarledningen 
göres på samma sätt av 2 mm trådar på 150 mm centrum
avstånd och kan ha valfri längd. Alla förbindningar lödas 
ordentligt. edan antennen hissats upp på sin plats, sträckes 
»stuben», och dess nedre ända fästs med en mäcker lina 
till lämpli l'T plats ullder antennen. 

K. A. Liden, SM5SL 

En störningsbegränsare 
DK ~1.3(l6.S28 

»Knastret» från Ibilarnas elektriska utrustning är bland 

de besvärligaste radiostörnillgar, som förekonuna. De ha 
hötT amplitud men äro mycket kortvariga. D t enklaste sät
tet att minska inverkan av dessa störimpulser är alt be
gränsa deras amplitud. Detta gör man i en s. k. amplitud
begränsaJ'e. Men då en sådan har samma inverkan på sig
llalen som på störningen, måste begränsaren inställas så att 
signalen nätt och jämnt kan passera obehindrat. 

Undertecknad har försökt med ett flertal olika typer av 
störningsbegrämare. En av de bästa och effektiva:;te ut

gjorde en amplitudbegränsare, som användes i telefontek
niken. Dess största fördel är abt den inte behöver inbyggas 
i mottagaren uta-n kan plac ras mellan dennas utgång och 
hörtelefonen eller högtalaren. 

J figuren visas ett koppling chema över begränsaren med 
torrlikriktare SOIll likriktarelem nt (L). Det är !!lvetvl s 

ingenting, som hindrar att man använder dioder i &tället för 
ton'likriktare, men därvid tillkommer b ~äret med glöd
ström:;källan (t. ex. batterier). Spärrbatterierna (B) o('h 

likriktarna (L) äro kopplade så att ingen ström flyter , då 

ingen eller en låg växelspänning påtryckes från mo~tagarell. 
Höjes denna spänning så mycket, att amplituden kommer 
att överstiga likriktarnas spärrspänning, kommer den så 
crhållna överspänningen att shuntas av I1espektive likriktare. 
Dessas karakteristik är sådan att shuntningen blir eff~k

tivare ju kraftigare den påtryckta signalen är. 

Det visade sig vid försöken, att två vanliga ficklamps

batterier (4,5 volt) som spärrbatterier ga,' en lagom nivå 
,rid hörtelefonlyssn5ng. Batteriernas livshingd blir mycket 
lång, då de laddas varje gång, begränsaren träder i funk
tion. Man bör dock se till, att torrlikriktamas backmvtstånd 
är så högt, aH batteriernas urladdning via dessa kan för
summas. Motståndet R höj er begränsarens verkningsgrad, 

men vanligen räck r mottagarutgångens eget motstånd vid 

R 
~------'" 

RX 
I 

lUT 

~--~----------~--~~ 
AmjJ///vd6 ~9rån5arf' 

Fig. 1. Amplilud begränsue avsedd att användas så!'om störll<ing~
begrän. are \-id rad iomotlagnin g. RX = radiomottagaren, L = likriktar
element, B= pärrbauerier, R = motstånd (kan vanligen undvaras L 

hörtelefon mottagning. Någon exakt begränsning är inte nöd
vändig, cmedan örat inte kan märka så små förändringar 
i amplituden, som det ka·n bli fråga om. 

Den här beskrivna aplitudbegränsaren har ännu. en för
del. Den kan i någon mån ersätta en aut.omatisk volym
kontroll. Vid telegrafi, där man för det mesta inte anv"nder 
den vanliga automatiska volymkontrollen, är en sådan be
gränsare mycket lämplig, eftersom ingen tidsfördröjning 
förekommer. Även vid lyssning å telefoni gör den nytta, då 
den skonar lYSEnarens öron genom att omedelbart begränsa 
starkare stationssignaler än lyssnaren är beredd på. 

Ernst Fromen, SMS-648 

Nomogram för spolar 
D K G21.39G.G(;~.212 

Nedanstående nomogram är hämtat ur The Radio Amatellr 

Handbook utgiven av RSGB (den engelska motsvarigheten 
till SSA). Detsamma tillåter beräkning a induktans och 
varvtal för cylindriska, enkellagriga spolar. Tyvärr äro måt
ten i tum men vi hoppas att detta ej bereder läsekretsen 
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alltför stora vårighet r. En tum (l") är om bekant lika 

m d 25,4 mm. 
Nomogrammet har upp tällts så aLt det anger induktansen 

Lo aven spole lindad med ett arv per tum vid n varv per 
tum och ytterdiametern D (ävenledes i tum). Den verkliga 

induktansen blir då 
L= Lo. n2 ,uH. 

Bäst åskådliggö res användandet a\' ett par exempel: 
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4·0 
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. ntag alt vi skola bestämma antalet varv för en induktans 
av 15 ,uH då spolens inre diameter skall vara 2 3//' och 
»tråden» utgöres av ett l / S" kopparrör med en lindnings. 

täthet av 4 varv per tum . 
Spolens ytterdiameter D = 2 3/ / ' +2 . 1/ 8" = ". Enligt 

ekvationen ovan hade vi Lo= L/ n2• Dividera därför 15 ,uH 
(L) med 16 (n2 ) och vi få Lo = 0,94. Uppsök delta värd.e 
på den vertikala axeln och drag en vågrät linje in emot 
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kurvan D= 3". Linjen skär kurvan i en punkt . om mot· 

svarar lindningslängden 5" (drag en vertikal lin j e ner mot 

den ågräta axeln ). Varvtalet blir då 5 ·4= 20 . Antalet 

varv per tum var ju enligt förutsättningen = 4. 

Ett annat exempel: Antag att vi ha en spolform med 
diametern 1 112" (D). Den iir gängad för 16 var por tum 

(n ) och lindad m d 24 varv. Hur stor iir induktans n? 

Vi finna alt iindllingslängden är 24/ 16 = ]112" . Sök upp 

denna punkt på den horisontala axeln och följ linjen upp 

till skärningspunklen med kurvan lJ = l h ". Denna punkt 
ger Lo = 0,06 och vi få L = 0,06 . 162 = 15,4 ,ull. 

Om vi till slut önska f Ila ett g ivet lindningsutrymme 

(diameter och lindning längd givna ) för en viss induktans 

divideras induktansvärdet med det Lo·värde som svarar mot 

den givl1a diametern och lindningslängden. Därvid erhålles 
k\'adraten på antalet varv per tum (n~). Draga vi kvadrat· 

roten ur detta tal få vi antalet varv per rum. Spolen li ndras 

med denna täthet varvid trådgrovleken väljes så aH varven 

få plats. 
H. E/:'rl'son, SM5WL. 

Representativ örebroutställning 
I april 1942 deltog ÖSA (Örebro Sändaramatörer, lokal· 

avdelning av SSA) i utställningen »Min Hobby» med en ej 

mind re än 10 meter lång monter. 
J utställningen deltogo aktivt ·WZ, -520, · il, -JV, -J N, 

- "K och .JY med utställda mottagare, förstärkare, likrik· 

tare, mikroJO'ner och en ill speLning~apparat fÖT grammofon

kivor. P å väggen hade place rats en värld s}~a f'ta och en 

europakarta , ca 4.50 QSL-kort ett par WAC.diplol11 jämte 
upplysningar för utst ~illni.ngsbe5ökama. QSL.korten V OT O 

ordnade 1and-vis och en röd tråd 1eddc fr ån varj e rad med 
QSL.kort till reEp. lal1d. Korten repr~ enteradc ca 80 län· 

der, därav m .nga svåditkornEga. En särskild »mm» med 

YL-Q L:s var anordnad.·Y bidrog med ett mycket upp

18 4 

5kattat föredrag och en artikel i lokalpre~en (tre spalter på 

första sidan) . Utstkilln ingen "iickte stor upprnärk amhet 

bland allmänheten. A känd or ak kunde tyvärr ej åra 

sändaTe utställas. 
öSA lever aktivt och många .trevliga meetings ha hållit 

sedan förbudet trädde i kraft. 
R. Klinga, SM5]N 

Dimensionering av matar
ledningar 

Vidstående d iagram kan användas fö r olika slag av matar· 

ledningar. I vänstra kanten å l e rfinn e~ karak teri stiken i ohrn 

If'\ 
c- o o If'\ otrAddiam ter ... .. .. .. ... 
o .... N N ~ 

600~--~~~--~'-~'-öT7-~~~T7-' 

~ 
500+-~~~4-~~~~~~--~--r-, 

4002+0~--3~O~~~--~~-rl+0-0---1+5-0-~-rO-2~50 
milltmater 

och längs övre kanten olika lråddiametrar. Gå in Iran än

ster på önskat olun·tal till den sneda lillj e, som gäller för 
önskad tråddiameter, gå därefter rakt ned och avläs centrum-

f, vståndet 
K. A. Liden S ISSL 

Föreningsmeddelanden 
SSA: 5 medlemmar kallas till å rsmöte lördao-en den 29 

sept. 1945 kl. 19.30. Lokal : HutelI Ginet, Stockholm. Vid 

årsmötet hehandla~ el stad rreenlicra ärendena med bl. a. 

styrelseval. Omedelbart e-f ter sammanträdet anordnas :;3m· 

kväm med ~upe , vilken betingar ett pris av ca 6 kronor. 

llmälningar till supen torde lnsllndas till. S , Sloc1cholm 
8, . enast d en 22 sept. 1945. Slyrelsen hoppas på ctl allmänt 

deltagande viJ delta å rsmöte. 

På gmnd av årsmötet inställes s tockholm.;;avde1ningens 

meeting, som skulle hållits i sept. 1945 . 

Stockhulmo<-lvdelningens juniorsektion har meeting i Li. 

Iieuhoffska huset, lVIedborgarplatEen, d. 24 augusti kl. 19.30. 

SSA:s arbet år har blivit ändrat att sammanfalla med 
kalenderå r. P å grund hära kommer ll[ista arbetså r att 0111

fatta tid n 1/ 9 1945 L 0.111 . 31 /12 1946, alltså en längre 

period än normal t. Avgiften för denna tid är fastslälld till 
10 krollor. Se!.:r. 
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Eterns gränser 
öppnas åter 

• och radioteknikern blir 
ännu mera efterfrågad 

De oerhörda framsteg som radiotekniken gjort un

der kriget, kommer den stora allmänheten snart att 

få glädje av i form av starkare sändarstationer och 

bättre apparater. Radion kommer med andra ord 

att gå mot en ny storhetstid och givetvis kommer 
detta att medföra en avsevärt ökad efterfrågan på 

radiotekniker även här i landet. 

Brevskolan vill därvid göra en insats med sin kurs 

i Radioteknik_ Den grundläggande teorin är popu

lärt och lättfattligt framställd och en mångfald be

räkningse. empel på motstånd, drosslar, transforma

torer, kondensa torer och kretsar av olika slag gör 

kursen särskilt värdefull för den praktiskt arbetande 

radiomannen. Kursförfattare och lärare är en av 

landets främsta fackmän, civilingenjör Mats H olm

gren, som ständigt överarbetar kursen och alltså 

håller den aktuell. Ett gott bevis för kursens kvalitet 

är, att den användes i den muntliga undervisningen 

i ett flertal tekniska skolor. 

Ni som är radiotekniskt intresserad - sänd in nedanstående 
kupong i dag så får Ni ett utförligt prospekt kostnadsfritt 

Yrk ::~kurs för radio· 

tekni,ker 

F,ulbtändig radi()tekniker· 

kurs 

Elektrisk montöre-kurs 

Elek trisk intallatörskurs 

Elektrisk maskini tkurs 

Elektrisk verkmästarekurs 

El ektriska maoki ner och 

anläggningar, ingenjör. 

kurs 

ElmotorteJknik 

Elektriskt drivna kranar 

och hissar 

Elektrisk mätteknik 

Elektrovärmeteknik 

Elektricite,tslärans grunder 

Elektromaskin lärans grun· 

der 

Elektricitetslära 

Växelströmsteori 

Installationsteknik 

Elektrisk yrke lagstiftning 

Ritteknikens grunder 

Motorlära 

Geometrisk ritning 

Maskinritnin'g 

Räi'knestickans användning 

Matematik 

Fysik 

Mekanis,k fackavdelning i 

verkstadstekni'k och ma· 

skinteknik 

Var god sänd prospekt 
över de ämnen jag 

strukit under. 

Namn: __ 

Bostad: 

Adress: 

PR " 

Språk och socia,la ämnen 

m. fl. 

BREV~ 

SKOLAN 


STOCKHOLM t!I 

,., iramfidsiolkefs 

skola 



Överallt linner Ni PEARL- mikrofoner 
I dan5salon o er och samlingslokaler , för filminspelning och labo

ratorieförsök - överallt göra PEARL-mikrofonerna god tjänst. 

Den gedigna kvalitet n och den förstklaSEiga ljudkvaliteten ha 

skapat d eras framgång . Bland våra kunder räkna vi Sveriges alla 

filmbolag. Det finns en P EARL-mikrofon för varj e änc1am~ll och 

i varj e prisläge. 

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

I 

Modern mätleknik med ATLANTUS instrument 
Snabb och tillförlitlig provning med Un iversalinstrument

Atlantus rörprovare volt_ ohm- ström- decibeImätningar 

NYHET! 

För 
likström Pris 

och 
växelström Kronor 

265:Med 
28 netto 

Pris inbyggda 
mätomr-difen 


netto 

Kr. 350:

)[o<1cll 4 14 iir en modern rörpro\·are. Provar alla före
kOll1l1]nn ~p europeis l.:::a oc h nmeriknnsl<a rörtyper frun 1,2 * Spännin)!smii.tning för UJ{- och växe.lström till 1200 V 
117 volt. Försedd med sinnril, tryclt-knap psomkopplare för * Strömmä.ining frun 1 ,2 mA till 600 mA 
inlliyjdudl miitning av alla i rur · t illgi\c nclf' e ic kIroder. * i'Iot.",tånds,lntltning med. inbyc;gt batteri 
Provar kortslu t nin g, !iick ning och avbro tt fil lIan och till '" necibelmätning -10 tU! + 56 <l B 
samtliga e lekt rod e r. ]~ mi s8ion. GIöd träcls:l\7brott. Anslut * }("aJit.etsmätning (l.V J,onde ll sn lorer 

lling till vHxelsuöm llO- 24 0 vo lt . * Precisionsvridspoleinstrument lU 1250 Q/ \' inre Juotstånd 

Säljas av alla välsor(~rade railiogrossist.er. 
rru,"jn8trwn~mt till puseende nH!d rcturriitt inom 8 dagar. B-egtir även prospel,t över 

AtJantus signalgeuerator och tongenera.tor.Olllgtlf!l1Ue le\"l:'rrtus friin Jaget". 
Brullsanvisning medfö~jer varje instrument. 

Aktiebolaget YRAKO, Regeringsgatan 40, Stockholm. Tel. 204039 

http:railiogrossist.er

