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Sammanträden 
Stockholms Radioklubb 

Klubbens sa=anträde tisdagen- den 6 november var anordnad 
såsom " Tidskrijtsrevy». Civiling. T. Ståhl och ing. G. Brohman, refe· 
rerade några tidskriftsuppsatser, som därefter diskuterades. 

Den 27 no,'ember hölls sammanträde varvid civiling. Nial Anders· 
son talade om ",Triggerkopplingar och relaxatwnsoscillatorer». Här· 
vid behandlades ett antal olika kopplingar med såväl gasfyllda som 
högvakuurnrör för vipposcillatorer m. m. 

Sammanträdena hållas i regel varannan tisdag kl. 19.30 i Med· 
borgarhusets lilla säl. Höstens sista sammanträde blir 11 december. 
Vårens samrnanträdesdagar äro ej fastställda, då della skrives. 

Alla radiointresserade i Stockholm eller dess närhet äro hjärtligt 
välkomna som medlemml<r i Stockholms Radioklubb. På samman
trädena hållas föredrag av fackmän om radiotekniska och närlig
gande ämnen samt anordnas diskussioner och demonstrationer. Tid
skrifter och böcker utlånas ur klubbens bibliotek. Då lämpligt objekt 
finnes anordnas studiebesök. 

Årsavgiften är 10 kr. (för teknologer och studerande 6 kr.) och 
någon särskild inträdesavgifit förekommer ej. I avgiften ingår pre· 
numeration för år 1946 på Populär Radio. Personliga kallelser till 
sammanträdena utfärdas. Medlemskap erhalIes enklast genom inbe
talning av avgiften på klubbens postgiro nr 5000l. 

Adressförändringar o. d. anmälas till Stockholms Radiokl ubb, Box 
6074, Stockholm 6. Sekreteraren civiling. Torsten Ståhl och tekniske 
sekreteraren ing. Gösta Brohman nås under samma adress. 

Sekreteraren. 

Populär Radio förbjuden i Danmark 
Populär Radio blev 1944 förbjuden i Danmark. Orsaken var att 

Radio Ekko, den kända danska radiotidskriften, haue återgivit en 
artikel ur Populär Radio (l>Förstärkarteknik och ljudåtergivning» 
av ingenjör Thorsten Ekst röm) i vilken några nr ~Wireless World» 
hämtade kopplingar med katodkopplade förstärkarsteg behandlaues. 
Populär Radio fick sedan inte försäljas i Danmark förrän efter 
krigets slut. 

Medarbetare i della nummer 

Civilingenjör 

Folke Stranden 


Ingenjör 

K E Good 


Folke Stranden är född 1906. Studentexamen 1924. Civilingenjörs· 
examen KTH 1928. Praktiktjänstgöring vid Svenska AB Tråd lös 
TelegraLi 1928-1929. Anställd i Telegrafverket sedan 1929. Sedan 
1930 föreståndare för Motala rundrad'iost.ation. 

K E Good är född i Örebro 1913. Ingenjörsexamen (elektrotek
nik) vid Tekn. gymnasiet i Örbero. Anställd i TelegrafstyreIsen, 
t ransmissionsavdelningen, sedan 1935. 

Carl Ott () Hedströrn är född 1922, studentexamen 1943, praktikant 
vid Svenska Radiobolaget 1944-1945. 

Har Ni förnyat prenumerationen? 
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Populär Radio 1946 

En programförklaring 

Populär Radio utkommer L o. m. delta nummer med 

ett nytt omslag. Några andra ändringar äro emellertid inte 

påtänkta, det må genast framhållas. De riktlinjer som under 

senare år följts vid tidskrif tens redigering komma sålunda 

att följas även i fortsä~tningen. 

Kontakt med utvecklingen. 

Det är ju så, aU det övervägande flertalet av de nya ideer 

och impulser som bestämma utvecklingen inom radiotek. 

niken och elektroniken komma till oss utif rån, från de 

stora länderna. I denna omständighet e vi en a\' Populär 

Radios viktigaste uppgifter : att genom översikter Ö\'er ny

heterna i utländsk facklitteratur uppehålla kontakten med 

utvecklingen utomlands. Detta synes oss särskilt angeläget 

i dagens läge, då den av kriget betingade sekretessen kring 

många intressanta nyheter inom radioteknik och elektronik 

börj at lätta. 

Vi ha dock här i landel en ganska stor kår av ing njörer 

sysselsatta i vår högtstående radio- och svagstr"msindustri 

och inom militära och iivila förvaltningar. Vi hoppas, att 

Populiir Radio genom bidrag från dessa ingen j örer även 

skall kunna hålla sina läsare a jour med de fram&leg som 

göras inom landet på ifr gavarande gebit. 

Teori. 

Jämsides med denna uppgift att und 1946 hålla våra 

läsare fortlöpande orienterade om nyheterna inom radio· , 

televisions- och grammofontekllik, elektroakustik o h elek

tronik kommer Populär Radio att infö r uppsatser av mera 

grundläggande natur. Des~a uppsatser äro avsedda för de 
av våra läsa r , som visserligen ha den matematiska under

byggnad, som krävs för aU tillgodogöra sig t eoretiska artik
lar, men som inte varit j tillfälle att tillägna sig den spe

ciella terminologi och de uttrycksmedel, som komma till 

användning i teoretiska artiklar behandlande svagströms

tekniska ämnen. 

In.te bara teori! 

Men Populär Radio skall inte under nästa år bli en tid

skrift endast innehåHande artiklar spä kade med matema· 

tiska krumelurer, obegripliga och högaklningsfullt förbi
bläddrade av praktiskt verksamma radiotekniker. Nej, även 

önskemålen från våra mer praktiskt inriktade läsare om 
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konstruktion;:beskrivningar och mer praktiska saker komma 
att tillmötesoo s, så långt detta är möjligt. 

För servismännen. 

S 1unda planerar Populär Radio för 1946 konstruktions

beskri ningar av olika instrument som kunna vara till 

nytta id radiotekniska mätningar och andra svagströms. 

mätningar. Likaså hoppas vi kunna åstadkomma artiklar 

hehandlande enkla m~itmetoder, mätningar, kopplingsvarian
ter och andra finesser . 

För amatörbyggarna. 

Även omamatörbyggandet av radioa pparater i våra 
dagar, då radiofathrikerna ma,s"3producera effektiva och rela

tivt prisbilliga apparater, in le längre har kvar sin t j usning 

från flydda radiotider , finns det faktiskt en hel del intres

santa områden, som kunna vara mycket givande för den 

intresserade amatörbyggaren. Så finns det exempelvis en 

hel del alt göra i fråga om ljudåtergivningen, den indivi

duella anpassningen av radiomottagaren till akustiken i den 

lokal, där mottagaren är uppställd. En annan sak, som 

ännu befinner sig på experimentstadiet, är förstiirkare med 

dynamikstegring. Trådradions tillkomst öppnar ett nytt fält 
för amatörbyggaren : lokalmottagare med verkligt förstklas

liig ljudåtergivning. Och vid horisonten skymta frekvens· 

modulerade mottagare och televisionsmottagare. 

Till tjänst för våra amatörbyggare planerar Populär Ra. 

dio en rad konstruktionsbe krivningar alV ovan antytt slag, 

vilka vi hoppa" sko.Ja kunna publiceras under 1946. 

För sändaramatörerna. 

e
Sändararnatör rna komma även under 1946 att få Sl11 

17en avdelning . Populär Radio. Vi tro att denna avdel

ning QTC, kommer att bli av stort värde för de många 

nya sändaramatörer, som under 1946 när etern åter öppnas 
för sändaramatörerna, kOl1Una att ägna sig åt denna hobby. 

Det är vår förhoppning inför det nya året aU Populär 

Radio under 1946 skall uppehålla och om möjligt ytter

ligare befä ta sitt stadgade anseende som vederhäftigt fack
organ och att tidskr iften även i fortsättningen skall bli en 

i ordets bästa bemärkelse populiir och gärna läst fack:id

skrift för vårt lands radioingen j örer, radiotekniker, servis

män och radioamatörer. Sch. 
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Europeisk våglängdsplan Ett engelskt förslag 


Ett inlres5ant förslag till en ny vaglängdsförclelningsplan 

gällande för Europas rundradiostationer har nyligen fram

lagts a\' The Radio Industri Council i England_ l della 

förslag lill våglängdsfördelning har man försökt att fr ån 

strängt ingenj örsmäs5ig utgångspunkt komma' fram till en 

rationell lösning av Europas vAo-Iängd'sproblem. I det följ an 

de ges i sammandrag de vi'ktigaste punkterna i det engelska 

förslaget

Förslagsstä'llarna medge, att d vid uppgörandet av för

slaget inte haft möjligheler alit ta h~lnsyn till alla omstän

digheter av pulitisk eller kulturell art, som kunna tänka 

inverka på bedömandet a dessa frågor , och de äro därför 

beredda pa, att betydande ändringar och j usteringar kunna 

bli nödvändiga_ Men de hä\'da, att om de i fö rslacret fram

lagda riktlinjerna i huvudsak följas, skulle man komma 

fram till en god lösning a\r Europas våglängdsproblem. 

Planen innebär i stora drag, att man sökt tillförsäkra 

var j e europeiSkt land tva riksprogram (»national program» ) 

och dessulom möjlighet att anordna regionalsändningar 

(»regional program»), anpa ade för de speciella förhål

landena i de olika länderna_ Man har de-"utom velat till

försäkra lyssnarna i de olika länderna bättre kvalitet på 

mottagningen och större frihet från interferensstörningar 

än vad nu är fallet Härvid har man inte endast avseLt en 

förbättring av mottagningsförhållandena för de olika län

dernas riksprogram utan även tagit sikte på utlamlsmot

tagningen_ 

Sex önskemål. 

Man har sammanfatL,lIingsvis uppställt följande önskemål, 

som böra uppfyllas vid LiHämpandet a en rationell fördel

ningsplan för de europeiska rundradiosändarnas våglängder. 

l) 	Varje nation skall ha mi.nst ett, i de flest a' fall två riks

program. 

2) Nationer i vilka flera än en språkgrupp ingå "kola till

försäkras ett separat regionalprogram ; i vissa fall två. 

3) Regionalprogram skola tillförsäkras va rje landsdel av 

betydelse. 

4) Våglängdsfördelningen skall vara så utförd att minimum 

av interferens uppstår mellan stationerna och så att till

fredsställande kvalitet hos det utsända prograuunet 

uppnås. 

.5) Sändningseffekten hos de olika ~ tati o nerna m sLe av

vägas så, att stationerna inom de områden, de äro av

sedda att täcka, ge tillräcklig fältstyrka för alt under

trycka interferens. Högre effekt måsLe förbj ud as enär 

annars onödig interferells UppståL 

6) 	 Vaglängclsfördelningen maste genomföras så, att lyssnar

na förutom det egna landets stationer skola på tillfreds

ställande sält kunna la in utländska stationer-

Del framhålle i utredningen , alt önskemålen i ovanstå

ende punkter icke kunna uppfyllas med den våglängdsplan 

som tillämpades före kriget. Som en oformlighet i den 

Montreux uppgjorda v glängdsplanen (montreuxplanen) an

föres som exempel Luxemburg, som tilldelades våglängden 

1375 kp/s (218 meter) med 200 kW effekt, vilken effekt 

var onödigt hög för den valda våglängden o h onödigt hög 

för det lilla område, som skulle täckas_ Enligt montreuxpla

nen tilldelades Ka'lundborg 240,.5 kp/ s (1247 meter), vil

ket är en onödigl hög ågläncrd med hänsyn till att Dan

mark är ett av Europas minsta länder till ytinnehållet, och 

som d~irför kunde täckas med en kortare våglängd_ 

11 	kp/.I m ella.n I'Undradioslationerna . 

En gläd j ande n yllet i detta förslag till europeisk våg

längdsplan är, aLt man baserat v, glängclsfördelningen på 

att avståndet mellan stal ionerna skall uppgå till Il kp/s i 

stiilIet för nuvarande 9 kp/ s_ En annan betydelsefull sak 

är, att man utgå tt från nuvarancle sändningstekniska hjälp

medel och helt bortsett från överföringssystem med enkla 

s idoband eller andra syslem, som skulle fömtsätta omkon

~trnktion av nuvarande mottagarapparateL 

Fadingradiell. 

Vid uppgörandet av vaglängdsplanen har man antagit, 

aLt stationernas räckvidd begränsas av »fadingradien»_ Det 

förutsättes, alt sLationer.nas effekt avpassas så, aLt fältstyr

kan i clet Olm,lde som omfattas av fadingradien uppgår till 

minst 2 mV/ m_ Beträffande fadingradiens storlek, så är 

denna svår att exakt beräkna, då den bL a. beror på ter

rängförhållandena och d t styrkeförhållande mellan rymd

och markvågorna, som maximalt kan tillåtas_ I utredningen 

har antagits värdet l: 3_ För mellanvågsstationerna får man 

med utgallgspunkt från detta värde en enkel approximativ 

formel fryr fadin crradien 

fadingradien (km) = 0,4 J. (meter) 

300 stationer skola fördelas_ 

Totala antalet rundradiostationer som inkluderades i mon

treuxplanen är ca 300. Det påpekas i utredningen att om 

man antar att räckviddelI för varje station uppg r till endast 

80 km skulle mer än hela Europa inklusive uropeiska Ryss

land kunna täckas 011) de~ ' a stationerna ~'ore jämnL för

delade över kontinenten. 
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Fig. 1. Väglängdsomr d~ls lIPlIt!e!ning i omr d n för rikb· uch regionaloändare. 

N u är det \ "1 att märka inte plats för 300 exklusiva våg Regionala sändare. 

längder inom rundradiobanden, varför det är nödvändigt Med utgångspunkt från förhållandena i . ngland har man 
att basera f ördelningssystemet på delade våglängder för överslags\ris beräkn at, att det i Europa behövs 93 regionala 
de 30 länder som finnas j Europa exklusive de små staterna sändare plus ett antal i europeiska Ryssland. Praktiskt taget 
San Mar ino, AndolTa, Monaco et . alla des a region ala sändare skola enl igt planen förläggas 

I den framlagda planen förutsättes a tt länder som Bel  till frekvensområdet 1157- 1 560 kp/ s, 260--192 meter. 
g ien, Schweiz och Tjeck slovakien trots fle rspråkighet icke 

kräva dubbla eller flerdubbl a r iksprogr ms)'s tem. Däremot 

anses att Ryssland har behov av och ekonomiska re5urser 

för att åstadkomma fl ra samtid iga riksprogram på två 

språk, varför man har antagit att två r iksprocyrams tem 

skola tillämpas inom den del av R yssland , som fall r väster 

om meridianen fö r 55° östlig I" nga . 

Med utgå ngspunkt frå n de anförda antagandena har man 

utfört våglängdsfördelni rl""en genom atl undersöka y tinne

hå:Ilet i d olika länderna och den våcylängd som skulle 

krävas för a lt täcka denn a yla. Det visade sig d , alt det 

skulle erfordra flera långvågs "analer än vad som kan 

trängas in i det illU använda I ngvågsbandet 150 kp/s- 290 

kp/ s (1000-2000 meter). Man förutsä tter därför, alt lång 

vågsbandet för rundradio nu uU räcke ända upp till 432 

kp/ s (700 meter ) . För att par på långvågskanalerna låter 

man ryska långvågsstationerna dela riksv gläncyd med riks

sändare på Islan d och i pani en. Likaså får Finland dela 

riksvågläncyd med Turki t, \ -lket m ed hänsyn till de långa 

avstånden mellan stationerna anses möj ligt . 

På detta sätt JJar ma n lyckats att inom det utvidgade 

långvågsban del anordna l rå exklusiva våglängder fÖT 13 

av de geografiskt sett största länaerna i Europa, däribla nd 

Sverige o h org . F inland får som nyss omtalats dela 

sina riksvåglängder medl stationer i Tur iet. Se ridare tabell 

1. Det framhåll es, att det ick torde stöta på oövervinn1iga 

svårigheter tt läcka h el de t utvidgade långvåg bandet 

1:)0 '32 kpj i run drad iom ottagare, även om man ä!' 
medveten om att vi -sa svårig11 eler härför kunna uppstå . 

Inom mellanvågsbandet har man eda n sammanfört el 
åt erstaend 17 rundradiootat ionerna belägna i länder med 

mindre geografisk u tsträckning, däribland Danmark, varvid 

varj e land fått disponera två exklusiva riksvåglängder. 
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TaJJell L 

kp ,l Land 

Det utvidgade långvågsområdel : 

156 Island 

R)'E land 


167 lor"c 

178 En"iand 

189 Sverige 
200 Frankrike 

211 f hland 


\ Ry land 

222 England 

233 Tl'skland 

244 f Spanien 


\ Ryssland 

255 1 orge 

266 F r nkri ke 

277 Sveri '1c 
288 Italien 

34'1, T ' kland 

355 J pUll ien 


\ Rys"land 

366 Polen 

377 Italien 

388 f Fin laat! 


\ Turkiet 

399 R umäni en 

410 Polen 

4.')} j Fjnla.nd 


- \ TurkwL 

432 Rumän ien 


Mellan uågsumnldet : 

552 J lIgoslaiVi n 

563 Grekland 

574 Bulgarien 

585 chwruz 


596607 ] 

618 Re"ional ·"nt!arc 

629 

640 

651 JugoiJa,ien 

662 Grekland 

673 Bul"arien 


kp/ s Lant! 

684 chweiz 

6~51 
706 
717 Regionalsändare 
728 
73Y 1 
750 ngern 
761 Litanen 
772 Tjeckoslovakien 
783 Irland 
7~4, Österrike 
805 Danmark 
816 K airo 
827 Marocko 

833 } 
849 Regional.ändare 
860 
871 . Ungern 
88-2 Litanen 
893 Tjeckoslovakien 
904 Irland 
915 Österrike 
926 Darunark 
937 Kairo 

948 19ier 
 l Samtidigt
~59 Tripolis regional
970 JerusaJem sändare
~8I Tunis l 
9~2 Litauen 

1003 P ortugal 
1014 Albanieli 
1025 Holland 
1036 Estl nd 

i~~~ ]
1059 Regionalsändare 
1080 
1091 
1102 Litauen 
1113 P ort1lgal 
1124 Albanien 
1135 Holland 
1146 E stland 

~-------' 
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Fadingradien i detta frekvensband uppgår till ca 100 km. 

Förutsatt att sändning~effekten för de individuella regional 

stationerna inte överstiger det viirde som krävs, för att inom 

det av fadingradien begränsade området ge en fältstyrka 

av 2 mVIm, bör användandet av samma våglängd för 

två eller flera regionalstationer icke innebära några olä

genheter. 

Frekvensområdet l 157- 1560 kpl s skulle sålunda ute

slutande reserveras för regionala sändare_ Dessutom räknar 

man emellertid med alt vissa frekvensintervaller inom mel

lanvågsbandet skulle upplåtas för dylika regionala sändare 

(se taJbell l). Hur dessa regionala våglängder inom mellan

vågsområdet skulle disponeras i detalj har man inte tagit 

ställning till. Det antydes emellertid, att England för sin 

del har tänkt sig att Ul di sponera 4 av de 18 exklusiva 

regionalvåglängderna. 

En sak som är värd alt framhållas är, alt denna v glängds

fördelning skull innebära_ att man inom »riksvaglängds

bandet» 150-1 157 kp.! s (2 000-- 260 meter) prakt' 

taget uteslutande träffar på sändare med exklusiva våg

längder, och där man alltså med hänsyn ,till att stationerna 

ligga 11 kpl s från varandra inte behöver befara interferens

störningar, \rartör utlandsmottagningen bör bli väsentligt 

förbättrad i förhållande till vad som nu är falle!. Inom 

regionalvåglängdsbandet däremot med två eller flera regio

nalsändare arbetande på samma våglängd skulle knappast 

njutbar mottagning vara möjlig, men å andra sidan är väl 

regionalsändarnas program endast av andrahandsintresse 

för utlandslyssnaren. 

Enligt denna plan skulle Sverige få disponera två exklu

siva riksvåglängder , 189 kpls och 277 kpls (l 590 meter 

resp. 1080 meter)_ Dessutom finge man väl räkna med 

att vi skulle få disponera några av de exklusiva regional. 

våglängderna för några av de större relästationerna, medan 

större delen av v ra reläsändare finge förläggas inom regio. 

nalvågliingdsomradet 1 157-1 560 kp/s och finge etablera 

samkörn ing med andra rundradiosändare i Europa. 

Sch. 

Fig. 2. Karta över Europa med rikssändarna inritade. Cirklarna omkrin<T riks5ändarna ange räckvidden (cirklamas radie =»fading
radien:!». '" 
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Något om frekvenskarakteristiken vid 

grammofoninspelning 
Av civilingenjör Folke Stranden 

Sammanfattning : 

Teoretisk ul)(1el'Sökning av (len freln'ellslmral{
teristik, som ger bästa \'iinle I)å förhållandet 
signal/ nålbms. Enligt denna unflersölming slmll 
i stort sett aUlI)litmlen, som även ofta är fallet 
vid nonlla.\t förekonullamle insllelningar, hållas 
Iwnstant vid frel{venseI' under en viss ö\'ergångs
fl'eln'ens och falla onwänt 11l'OI,ortionellt mot 
freln'ensen ÖVCl' delma frel{\'ens. Den OIJt.ullala 
övergångsfreln'enseu har {ör ett tYI,iskt fall be
l'mmats till 400 p/ s. 

Den fr ekvenskarakteristik, som f. n. mest synes tillämpas 

vid granul10foninspelning (med vissa smärre individuella 

avvikelser för olika skivmiirken) återgives i fig. 1. id 

frekvenser lägre än den s. k. övergångsfrekvensen, vilken 

praktiskt taget alltid ligger mellan 200 och 800 p/ s, är 

amplituden hos de i grammofonskivan ingraverade våglin

jerna konstant men över denna frekvens vari erar amplitu

den omvänt proportionellt mot frekvensen eller med andra 

ord: amplituden faller här med 6 dB/ okta . 

Oft a användes vid tal om frekvenskurvor för grammofon

skivor begreppet hastighetsamplitlld, med vilket menas stör

sta momentana hasti"heten hos gravernålen (och sålnnda 

även hos aV5pelning"nalen ) vid en viss frekvens. För hastig

hetsamplituden, på vilken bredden a den s. k. Meyerbilden 

utgör ett relativt må tt, gäller beträffand den ovan beskriv

na h ekvenskarakterishken, att upp till övergångsfTekvensen 

Am~ 1 
dB , 

o 

-lO 

f-
f-

-

"-
"-

"-

I._-
I 

I I ,, ! 
't. 

"-
~ 

I"-

" "-
i"-

,o 100 '00 
-F 

Fig. L Den konventionella frekven. kar ruRt erjstiken vid grammofon· 
jnspelning. 
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ökar hastighetsamplituden med 6 dB/ oktav, men vid högre 

frekvenser är hastio-hetsamplituden konstant. 
Orsaken till all man ej använder konstant amplitud över 

hela frekvensområdet är, att man måste sänka amplituderna 

avsevärt vid inspelning av h öga frekvenser för att ej spå

rens kröknings radier skola bli för små, vilket skulle medföra 

avsevärt klirr och slitage. Man kan inte heller använda 

konstant hastighetsamplitud över hela området, t. i så fall 

skulle man också få arbeta med alltför små amplituder vid 

h ögre frekvenser, emedan annars överstyrning av de lägre 

frekvenserna sk1111e äga rum med hänsyn till J et begränsade 

utrymmet mellan intilliggande spå r i grammofonskivan. 

Det bör alltså finnas en frekvenskarakteristik någonstädes 

mellan dessa ytterligheter, som ger största möjliga ampli. 

tuder vid olika frekvenser och alltså även största möjliga 

förhållande mellan ljudstyrka och nålbrus. I det följ ande 

skall göras ett försök alt med utgångspunkt från vissa till· 

gängli~a uppg if.ter utföra en beräkning a hur denna opti

mala frekvenskurva bör se ut. Av naturliga skäl komma 

beräkningarna att bliva approximativa, men trots detta tor· 

de man i sto ra drag kunna sluta sig till , hur den optimala 

karakteristiken bör se ut för de inspelningar , som normalt 
komma i fråo-a. 

Som förutsäHning för det följ ande resonemange t antages, 

att man har en perfekt inspelningsapparatur till förfogallde, 

vilken tillå ter inspelning också av stora amplituder utan 

att kli rr uppstår. Vidare förutsättes, att den vid avspelning 

använda nålmikrofonen alltid har en efter inspelningen an· 

passad frekvenskantkteristik. 

Till en början antaga vi nu , att den tonfrekventa spän

ning, som skall inspelas, t. ex. utgående spänningen från 

en mikrofonförstärkare, har samma toppamplitud; vid alla 
förekommande frek\7 enser. 

Hur bör då frekvenskarakteris tiken se ut för att man skall 

få bästa resultat? Den optimala frekvenskurvan innebär, 

att varj e frekvens är inspelad sa krarftigt som möjligt utan 

att klirr eller överstyrning av spåren uppstår. Härigenom 

komma störningama (nålbrus, störningar på grund av mo· 

Fig. 2. Schemati5k bild av det inspelade spllret vid olika frekvenser 
om amplituden är kom.tant. 
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torvibrationer etc.) att relativt sett hållas -nere i möjli. 

gaste mån. 
I första hand kunde man tänka sig, att amplituderna 

över hela frekvensområdet hölles så stora, att spåren nästan 

gå in i varandra. 
I fig. 2 har schematiskt antytts, hur spåret då skulle se 

ut via olika frekvenser. Vid låga frekvenser är allt gott och 
väj, men ju högre frekven5en blir, desto brantare bli sinus

kurvorna. Om brantheten blir för stor, är det risk, att 
nålmikrofonen ej längre orkar med vid avspelningen utan 
att nålen i stället hoppar över vågorna och skadar spåret. 

Över en viss frekvens kan man således icke längre arbeta 
med konstant amplitud, utan den maximala lutningen på 
sinuskurvorna måste i stället vara konstant. Inom detta om

råde innebär sålunda en fördubbling av Irekvensen, aU 
amplituden måste sänkas ,till hälften, vilket man även kan 
uttrycka så, att amplituden här måste avta med' ungefärligen 

6 dB/ okta\'. 
Vidare gäller, att ju mer man höjer frekvensen, desto 

mindre bli sinuskurvorna och till sist skulle ae bli så små, 
att nålmikrofonen vid avspelningen ej kan följa med, enär 

spetsarna på kurvorna bli för vassa jämfört med den änd
liga krökningsradie, som grammofonnålens spets har. Följ
den skulle även här bli klirr och slitage. 

Därför måste över en viss frekvens amplitudkurva'n av

taga hastigare än 6 dB/ oktav. För aU erhålla konstant krök
ningsradie på sinuskurvan måste i själva verket, såsom se
nare skall visas, frekvenskurvan avtaga med 12 diB/ oktav. 

Ett försök skall nu göras att för ett praktiskt genomsnitts
fall, vid normal inspelning beräkna övergångsfrekvensen 
dels mellan konstant amplitud och konstant lutning på sinus
kurvan och dels mellan konstant lutning och konstant krök
ningsradie. 

Vi betrakta därför en inspelaa sinusformig våg enligt 
fig. 3. Vågens hela längd, L, antages vara liten i förhållande 
till skivspårets radie r. Om sinusvågen motsvarar frekven
sen i och skivans varvtal är iV pr sek, fäs vågens längd. 

L= 2;rrN (1) 
f 

Vidare gäller med de i fig. 2 angivna beteckningarna: 

'l: )y=a'sin ( i'2:1 

Fig. 3. Sinusformad våg. Frehensen = f. 

Insättes värdet på L enligt (1), fås: 

y = a SIn (;. k) (2) 

Genom derivering med x fås brantheten 

)',=::'. L. cos(~.l) 
r iV .r N 

Här är i första hand maximala brantheten, som fås, om 

man sätter x=O, av intresse. Den blir: 

,_ a i 
(3)Yo - '7 'N 

Som synes måste a • f vara konstant, om brantheten under 
i övrigt oförändrade betingelser skall vara konstant. Detta 

innebär, såsom ovan framhållits, att a skall avtaga med 6 

dB/ oktav. 
Vidare är uttrycket för krökningsradien hos en kurva 

_ (l+y'2)3/2 
R- ,"

) 

I föreliggande fall är krökningsradien minst för 

Xsin ( _. -f) = +1 
r N 

Härvid är y' = Ooch 

)',,=_~
r2 

. (1.)2. sin(!2 . L)= +::'2. (E)
iV r iV r r~ iV 

Storleken av den minimala krökningsradien blir härvid: 

(4) 

För att erhålla konstant minimal krökningsradie måste 
således under i övrigt oförändrade betingelser a' F vara 
konstant. Detta innebär, såsom ävenledes ovan framhållits, 
att a inom ifrågavarande område skall avtaga med 12 

dB/ oktav. 
Den med hänsyn till avståndet mellan spåren maximalt 

AMI" 
d8 
, o 

- 10 

·'0 

-3, 

'" l"-

,l 
-" ~.. .. '4 ;; '" 

!JO< 'la 

1\ 
1\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

I \ ,. "",t I a , 'o 

\ 
\ 

lP"'''' 1\ 
JO 100 '00 

-f 

Fig. 4. Optimal frekvenskarakterist ik vid grammofoninspelning om 
toppamplituden antages vara densamma för alla frekvenser. 
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Fig. 5. Relativa värden på toppamplituden vid olika frekvemer för 
orkestermusik. 

tillåtna amplituden betecknas med uo. Amplituden inom om

rådet med konstant branthet får ur (3) till 

a=r' Yo" 7IV 

där ju Yo' är den konstan ta brantheten. 

Den frekvens fl' vilken utgör gränsen meHan inspelning 
vid konstant amplitud och konstant branthet kan då beräk
nas ur likheten 

iV 
ao=r' Yo'· T 

, r
Man får 'Yo ' 	 (5)

aD 
Motsvarande frekven.s f2' som utgör gränsen mellan in

spelning vid konstant branthet och konstant krökningsradie 

erhålles, när amplituderna al' beräknade ur likheterna (3) 
och (4), bli lika stora. 

2 , iV r (iV)2a1 =r'Yo ' -;; = - - ' - 0
f" Rmifl f

fo=1V . _r_ .~ (6) 
- Rmi/l Yo' 

Följande värden för beräkning av fl och f2 torde vara att 

anse som ungefärliga genomsnittsvärden under tämligen 

ogynnsamma omständigheter: 

73 .
N= -=1.3 varv/sek>0 . 

'Yo'=0,5 	 (Gissningsvis uppskattat värde. Så m 'eket 

större värde torde ej kunna tillåt, ", om 

man betänker att toner av olika fTekvenser 

kunna vara överlagrade på varandra och 

förorsaka avsevärt större branthet än vad 

som motsvarar en sillusformig svängning.) 
r = 60 mm 	 (Detta värde antages ungefärligen motsva

ra innersta spåret vid en inspelning.) 
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Fig. 6. Heldragen linje beräknad optimal frekvenskarakteristik 
vid grammofoninspelning av orkestermusik. Streckad linje = f.rc
kvenskarakteristik vid grammofoninspelning motsvara:nde konstant 
amplitud vid låga frekvenser och en med 6 dB/ okta.v fallande ampli

tud vid högre frekvfn'ser (=konstant hastighetsamplitud). 

Rmi,, =O,15 mm 	(Uppskattat värde med hänsyn till kända 

uppgifter om krökningsradien för spetsen 
på grammofonnålar.) 

ao=O,l mm (Detta värde är bestämt av avståndet mel

lan spåren och spårens bredd.) 

Av de ovan antagna värdena fås ur (5) och (6): 

60fl = 1,3 . 0,5 . 0,1 =390 p/ s 

GO l 
f2 = 1,3 . O,1:'i' 0,5 = 1040 p/ s 

Amplituden, omräknad i dB, som funktion av frekvensen 

bör alltså under de gj orda förutsättningarna variera på 

sätt, som angives i fig. 4. 

Detta gäller alltså, om toppamplituderna äro konstanta 

över hela frekvensområdet. I regel har man emellertid att 

räkna med, såsom tidigare antytts, att såväl i tal som musik 

toppamplituderna avtaga avsevärt vid låga och höga fre

kvenser, varför man då kan tillåta en motsvarande höjning 

av den kurva, som an'ger den inspelade amplituden såsom 

funktion a\' frekvensen. 

Kurvorna i fig. 5, vilka hämtats ur Zeitschrift fiir Hoch

frequenztechnik 1931 (band 37, sid . 40) ange, hur topp

amplituderna, mätta exempel ' s på utgångssidan aven mik

roforuörstärkare med rak hekvenskurva, variera med fre

kvensen för två olika orkestermusikstycken. 

Eli approximativ medelvärdeskurva, bestående av räta 

linj er, har även inritats på denna figur. Med hänsyn till 

att dylika frekvenskurvor torde variera ganska mycket såväl 

med olika musikstycken som med instrumenteringen osv., 

kan i varje fall ej någon exakt beräkning företagas, varför 
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det får anses motiverat att använda sig av den angIvna 

medelvärdeskurvan. 
Genom att ta skillnaden mellan kurvorna i fig. 4. och 5 

fur man fram den optimala inspelningskarakteristiken. 

Av fig. 6 framgår utseendet av denna kurva. Som synes 

faller karakteristiken över 390 p/ s hela tiden med cirka 
6 aB pr oktav. För ji~mförel5e har linjen 6 dB pr oktav 

inprickats. Under 390 p/ s är karakteristiken horisontell ned 

till no p/ s men stiger sedan starkt för ändå lägre fre· 

kvenser. 

Från no p/s och uppåt ända till de högsta frekvenserna 

är karakteristiken j stort densamma som vid normal inspel. 

ning av kommersiella grammofonskivor, dvs. amplituden är 

konstant upp till en viss övergångsfrekvens och härefter 

faller den med 6 dB pr okta , vilket senare j u innebär att 

i stället hastighetsampliluden är konstant. 

Vad beträffar frekvenskurvan under no p/ s torde det 

ej medföra någon större olägenhet, om man, i stället för 

att ha karakteristiken starkt stigande, låter amplituden förbli 

konstant ända till de lägsta frekvenserna, såsom vanligen 

är fallet med kommersiella grammofonskivor. 

Härvid måste givetvis frekvenskurvan för n lmikrofonen 

vid avspelning göras motsvarande högre, vilket innebär att 

motorvibralioner,na vid avspelning komma att bli mera hör

bara, men dos;k givetvis ej mer än vad som är fallet vid 

avspelning aven vanlig grammofonskiva. 

Med hänsyn till att det torde finnas musikstycken med 

avsevärt kraftigare basar, än de här diskuterade två stycke

na, bör man nog även under no p/ s använda den normala 
inspelningsmetoden med konstant amplitud. I stället lönar 

det sig att lägga ned arbete på att eventuellt få avspelnings

motorn mera vibrationsfri, om störningar skulle förekomma 
från denna. 

I fig. 7 ha inritats frekvenskurvor för herr- och dam-
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Fig. 7. Relativa viirden på toppamplituden vid olika, frehenser för tal. 
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röster också tagna ur Zeitschrift fiir Hochfrequenztcchnik 

1931. Även här har en medelvärdeskurv3! inritats analogt 

med kurvan i fig. 5. I fig. 8 har sedan på samma siilt som 

i fig. 6 d n optimala in5pelningska rakteristiken framkon

struerats. Linj en, som motsvarar en sänkning av 6 dB/ oktav, 

har iiven inprickats i fig. 8. 

Enär de liigsta frekvenserna vid tal ha mycket små ampli

tuder, skulle man hiir kunna använda en Irekvenskurva, 

som inom hela området faller med 6 dB/ oktav. Även här 

skulle man vinna fördelen av minskade vibrationslj ud från 

avspelningsmotorn jämfört med alternativet med inspelning 

med konstant amplitud vid låga frekvenser. 

Då man helst endast vill a'nvända en enda karakteristik 

vid all slags inspelning, och då metoden med konstant ampli

tud vid de lägre frekvenserna ej heller vid inspelning av 

tal torde medföra någon praktisk olägenhet, synes därför 

denna inspelningsmetod vara den riktiga vid all slags in
spelning, såväl av tal som musik. 

Vad som är den lämpligaste övergångsfrekvensen kan 

nog diskuteras. Enligt fig. 6 bör den ligga vid cirka 400 

p/ s och man torde nog kunna säga, abt man ej kommer 

sa långt från den optimala frekvenskurvan, om man använ

der detta värde. Vid kommersi ella inspelningar användes 

dock ofta 250 r/ s, men det är möjligt, att en så låg över

gangsfrekvens har valts moo hänsyn till att man skall få 

bästa möjliga resultat vid avspelning på akustiska gram

mofoner. 

I detta sammanhang får framhållas, att man ej bör sträva 

efter att karakteristiken är horisontell ända fram till över

gångsfrekvensen och härefter omedelbart börjar falla rät

linjigt, utan den bör i stället utgöras aven mjuk rundning, 

vars värde vid övergångsfrekvensen med hänsyn till injus-
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Fig. B. Heldragen linje Beräknad frekven skarakteristik vid gram
mofoninspelning för tal. Streckad linje = frek,'enskarakt'eristik vid 

gralIunofoninspelning motsva'rande en med 6 dB/ oktal' fallande 
amplitud (=konstant hastighetsamplitud). 
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tering av filter eller anpas~ning för si' väl graverdosa Eom 

nålmjkrofon bör ligga 3 dB under amplituden ,·id låga 

frekvenser. 
Om amplituden vid låga frekvenser är ao och övergångs

freb ensen Jo, kan amplituden a so m funktion av frekvensen 

I härvid inom hela frekvensområdet _hivas under form eln 

vilket allts ellligt ovan skulle vara den optimala karakte

ristik en för grammofollinspelning. Denna har för lo = 400 

p/ s ritats i kurvform i fig. 9 , varvid amplituderna som 

vanligt omräknats i dB. 

Vid inspelning är det ofta av intresse atl utom dell an

vända amplituden a känna maximala värdet på in- och 

avspelningsnålarnas hastighet vid olika frekvenser. Här kan 

blott nämnas, att man genom observation av dell s. k. 

Meyerbilden direkt kan mäta J e relativa värdena av hasti g 

hetsa mplituderna h os en inspelad skiva . Hastigh e>tsamplitu

den fås genom att multi pl icera )'0' enligt (3) med skivans 

per iferihaEtighet vid den använda radien T, vilken iu är 

2;cr' ' Has ti ghetsampli tuden bl i r alltså : 

Q I .
h= r ·F/ ·277 rN = a·2;cj 

Om nIan in5äller optimalvärdet på a, f· s: 


h= 271 ail f 271Qo/o 


v1+(l f 1+ (ffo f/0 
Hast iO'h etsamplituden vid mycket hög frehens blir då 

ho = 2;crtofo· 
NI an få r alltså följ ande uttryck för den optimala hastig 

hetskarakteristiken : 

I fig. 9 ha r äv en den optimala has tigh etskarakteristiken 

inritats. 

A\' det ovan sagda och a\- de erhållna kurvo rna framg r, 

att den under senare år framkomna metoden att spela in med 

konstant amplitud över hela frekvensområdet skulle vara 

mindre gy nnsam. Denna metod innebir, att en relativt hög

re stö rnivå rhålIes än med den här funna optimala meto

d en. Trots detta to rde man med ifråg3\.arande metod kunna 

få mycket bra resultat vid inspelning på vanliga cellulosa

skivor med hänsyn till att dessa skivor, å tminston e n iir de 

äro nyinspelade, ha en relativt låg brusn ivå. Tyvärr ökar 

brusIIivån på dylika skivor med tiden , varigenom nackdelen 
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m ed den mindre lämpliga karakteri stiken blir mera fram

t rädande. 
Av olika i nspelningsmetoder finn s det ytterligare en, som 

förtj ä'lI ar att omnämnas. Den na metod innebär, att ampli

tuden avtar omvänt proportionellt mot roten ur fr ek ensen 

(3 dB/ oktav) och hastigh etsamplitud en salunda ökar med 

samma fa ktor. 

Denna metod kan j ämföras med den ovan funna optimala 

metode n om övergangsfrekvensen sättes till 6'10 p / s. m 

amplitudkurvorna enligt <lessa alternativ ritas sa , at!tvO 

de sammanfalla vid 80 och 5 120 p/ s, komm er urvan 3 

dB/ oktav att vi d 640 p/ s ligga 6 dB under den optimala 

kurvan. Detta är en viss nackdel med hänsyn till den sänkta 

ni vå n, men å a,ndra sidan torde denn a nackdel i praktiken 

val'a av gam:ka ringa betydelse. Metoden 3 dB/ okta får 

dädi.ir an:: • tämligen likvrir.dig med den optimala frekven s

kurvan , om övergångsfn~kven , en sättes till 640 p/ s, men 

d optimala övergangsfrekvensen enljgt ovan bör ligga vid 

400 p/ s, kan man säga, att metoden 3 dR/ oktav ej fullt 

mots\'arar idealet. En fördel med denna metod ligger emel

lerti d däri, a tt man slipper ifrå n bek} mret att välja över

gå ngsfrekvens. 

Vilken Irekvenskarakt ri stik skall nu välj as fö r Il\'Spel

lJ ingsan ordningarna, 0 111 man vid inspelnillgen tillämpar en 

frekvellEkarakteristik nEgt fi g . 9? .Ja, användes vid av

spelningen n nålmikrofon av elektromagnetisk typ som ju 

ger konstant spännillg vi d konstant hasLigh etsamplitud, l11..ås 

te tydligen basen höjas med 6 dB/ oktav för periodtal under 

400 p/s. Användes däremo t m lmikrofon med kristall, som 

ju ger konstant Iltgångs ' pänning vid konstant amplitud 

(från ett frekvenEområdet omkrin cr nålmikrofonens reso 

nansfr ekvens), kan i stället en ,riss höjn ing av det högre 

recr ist ret vara lämplig. 
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Högklassig radiogrammofonanläggning 

Av ingenjör K E Good 

D K (''21.396,G21 
681.84 

Populär Ra(lio har hänned nÖ,jet att presentera 
en verklig raritet för amatörbygga.re: en högklas
sig radiogrammofon- och inslleIningsanlägglling 
med radiomottagare för lång-, mellan- och Imrt
väg och försed(] med lokaItillsats, eXlJansiollsför
stärkare och anordningar för f,iärrlwut.roll. Full
ständig utrustning både för inspelning och avspel
ning av granunofonskivor ingår i anläggningen. 
Re(l. har varit i tillfälle att avprova den magIU
fika apparaturen och kan int.yga, att det är en 
anläggnhlg för verkliga finsmakare på omrlldet. 

Den radioanläggning, som i detta nummer i stora drag 

och i kommande nummer mera detaljerat kommer att be

skrivas, är resultatet av många års experiment och kom

pletteringar. Det är ju oftast så, att en anläggning färdig

ställes i etapper, vilkas längd blir beroende på en mångfald. 

faktorer, materialbrist, bristande tid och sist men inte minst 

penningnöd. Denna senare har dock i de flesta fall en radio

amatör stora möjligheter att bemästra, ty en för radio in

tresserad person har förvånansvärt lätt att finna vänner, 

och vännerna ha i många fall radiogrej or, som kunna bytas 

mot mera lockande. I modellapparaten är det i synnerhet 
mottagaren, som har undergått åtskilliga föryngringsopera

tio-ner innan den nått nuvarande stadium i utvecklingen. 

Det kan diskuteras, om det är lämpligt, att i en och sam-

1}1a rad.iomöbel bygga in alla de detaljer, som inrymmas i 
min anläggning, som har dimensionerna längd 1 250, bredd 

540 och höj d 830 mm. FramJör allt borde väl inspelnings

anläggningen enligt mångas meuing placeras på särskild 

plats, "kild från övrig utrustning. Därtill skall jag endast 
svara, att jag eftersträvat en anläggning med ett beO'ränsat 

utrymmesbehov, som samtidigt möjliggör snabb och bekväm 

manövrering. Sitter man och lyssnar på en station och får 

höra en melodi eller något annat, som är ärt att föreviga 
på platta, så skall man på den tid, som åtgår för att starta 

inspelningsförstärkaren hinna börja graveringen aven plat

ta. Detta är knappast möjligt, om man ej har allt samlat 
i en enhet. 

Fig. 2 visar ett skelettschema över hela anläggningen, vars 
olika detaljer härnedan i korthet skola beskrivas. 

!vIotlagaren. 

Mottagarcn, en super med totalt 16 rör, varav 2 J.ikrik

tarrör och 2 »magiska ögon», är uppbyggd kring Gelosos 

spolsystem 1925 med .3 kortvågsområden, mcllanvåg oeh 
långvåg. Som högfrekvensrör tjänstgör stålröret EF 13 och 
i blan.cIarsteget röret ECH n. I de två mellanfrekvensstegen 

Fig. 1. Radio- och grammofonanläggningen sedd framifrån. Observera 
det trevliga arrangeman~et med dc ly~ande "la.rören framför hög

lalaröppningen och platshelysningen vid grammofonmotorn. 

arbeta 2 st. EF 22, varav det första strömmotkopplat me

delst ett katodmotstånd pä några tusen ohm. Mellanfrekvens

transformatorerna ha naturligtvis liksom även spolsystemet 

j ärnkärnespolar. Två av de tre mellanfrekvenstransforma

torerna ha variabel bandbredd mellan 30ch 14 kc. Band

breddsändringen åstadkommes genom en förskjutning aven 

med ett fåtal varv försedd spole, vilken kopplar transfor
matorns primär och sekundär fastare eller lösare, alltefter

som ökad eller minskad bandbred.d önskas. Denna möjlig

het, att genom ökad bandbredd till båtnad för bättre lj ud

kvalitet få fram högre frekvenser är synnerligen värdefull, 

i synnerhet om bostadsläget är sådant, aU störningarna ej 

äro besvärande. Naturligtvis bör förstärkarens frekvenskur
va vara sådan, att rätt styrkeförhållande erhålles mellan bas 

och diskant. Är den förra svag, blir fördelen med ökad 

bandbredd illusorisk. Tunn musik är en styggelse! Band

bredds.regleringsrattens ställning indikeras på ett originellt 
sätt medelst en till densamma kopplad reostat, till vilken äro 

kopplade lampor, som beroende på släpkontaktens läge på 
motståndsbanan lysa starkare eller svagare. 

Signallikriktningen sker i en kato.cIkopplad detektor, dvs. 
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en detektor med oändligt hög ingångsimpedans, varigenom 

dämpningen av sista mellanfrekvenssteget blir ett minimum. 
Vidare erhålles praktiskt taget klirrfri likriktning av både 
höga och låga signalspänningar. 

Spänningen till den automatiska volymkontrollen erhålles 

från en separat diod, som matas från sista mellanfrekvens
rörets anod. Samtliga rör i HF-delen äro AVK-reglerade. 

Dock finnes möjlighet att med hänsyn till frekvensdriften 

på kortvåg bortkoppla den automa:tiska volymkontrollen på 
blandarröret. 

LokaltilIsatsen utgöres aven enkel superspolsats med 

blandarrör ECH 21, i vars anodkrets en MF-transformator 

med stor bandbreddl är inkopplad. Likriktning sker i en 

Sirutor omedelbart efter transformatorn. 

LågfrekvenEdelen omfattar i allt 6 rör, varav 2 utgöra 

förstärkare och likriktare för expansionstillsatsen. Som ex

panderör i LF-förstärkaren användes ett EF U, vilket, då 

förstärkaren drives med expansion, har ca 21 V gallerför

spänning i vila. Som fasvändare användes EDD 11 i en 

enkel men utmärkt koppling, som närmare kommer att be

skrivas i ett följ ande nummer. Push-pullsteget utgöres av 
2 indirekt upphettade trioder 6A5G, som drivas i klass AB. 

Via en scktionslindad utgångstransformator med praktiskt 

taget Tak hekvenskurva från 40 till 15000 p/s matas 4 
högtalare, varav l U", l lO" och 2 5". Av dessa äro 

samtliga utom en av de små fältmatade. De låga frekven

serna stoppas före diskanthögtalarna medelst kondensatorer 
med liten kapa ilet. 

För strömförsörjningen finnas 2 likriktaraggregat, vara 
det ena betjänar slutsteget och det andra HF- och LF

delen samt högtalarfälten. 
Expansionsförstärkarens fördelar och de mycket omdis

kuterade nackdelarna torde väl de fl esta av denna tidnings 
läsare vara väl förtrogna med. Här nedan vill jag endast 

framlägga några egna synpunkter. 

<-I,- 

Grundtanken hos praktiskt taget alla expan8ionsförstärk
ningens belackare tycks vara, att all slags musik skall kunna 

spelas med »expansion». Så är emellertid ej fallet. Klassisk 

musik eller »fin musik» går utmärkt alt spela med expan
sion. Sångskivor låtal däremot i de flesta fall onaturliga 

vid spelning med expansion. Dansmusik kan i många fall 
med framgång spelas med expansion. Det beror på orkes-· 

tern s sammansättning och spelsätt. Glenn Millers spelstil 
tycks lämpa sig utmärkt, t. ex. hans inspelning av »You 

and l» samt framför allt hans»Yesterdays Gardenias» (än
n u ej utkommen i Sverige). 

Och så en annan sak, när man använder expansion. Det 
skall vara tyst i rummet! Normalnivån på musiken måste 

nämligen vara så låg, att slutsteget ej överst yres vid eH 

fortissimo. Tål slutsteget effekten, så är det ej säkert att 
grannarna eller Edra gäster göra det. Och det är lika illa. 

Ovan påtalade förhållanden ha för övrigt varit föremål 

för en livfull diskussion i en engelsk radiotidskrift. En kri
tiker påstod t. ex. att en skiva spelad med expansion ej 

är njutbar, emedan ett pianissimo drunknar i omgivningens 

buller. Varpå en annan svarade, att man låter inte en sym· 

foniorkester spela på en fo~bollsplan under pågående match. 
Liknelsen haltar visserligen något, men grundtanken, att 

tystnaden är väsentlig, är tydlig nog. 

Till expansionens fördelar hör, förutom en livfull åter. 

givning, den minskning av nålbruset, som automatiskt följer 

med den låga medelst yrkan på musiken. 
Det är en njutning att sitta och lyssna till t. ex. Alhens 

»Midsommarvaka» eller Debussys »En fauns eftermiddag» 

eller mera pro~aiskt »In the Mood», spelade med expan

sionsförstärkaren påkopplad. 
Den expansionsförstärkare, ~om användes, är i någon 

mån speciell. Enligt den kända kurvan för örats känslighet 

för olika frekvenser vid varierande ljudstyrka erfordras ju 
vid låg Ij udvoIym proportionellt starkare bas än diskant, 

Fig. 2. Skelettschema för en del av anläggningen_ Inspelningsföntärkarens skeleMschema återgives i fig. 3. 
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för a tt Ij udet skall få rätt balans. Enligt denna princip är 

som bekant den s. k. fysiolog iska Ijudstyrkeregleringen ut

förd. Vid låg ljudvolym kortslules rn r eller mindre del a 

de h ögre frekvenserna, så a tt basen framhäves . Detta fram

hä\'ande av de låga frekvensern a minskar, ju mera volym
kontrollen pådrag s. 

Expansionsförstärkaren är i enli lYhet med denna ide så 

utförd, att endast frehen_er [r · n ca 250 p/ s och uppåt 

komma att påverka expansionen. Diirigenom ernås flera 

förd elar. Genom atl de låga frekvenserna ej inverka på ex

pansionen i lika hög grad som de höga, vinnes, att slutsteget 

ej blir överstyrt så tidigt. D e låga frekvenserna erfordra 

j u ett mycket krafitgt slutsteg, om de skola återgivas klirr

fritt vid stor lj ud tyrka. Som andra förd l och aen viktigaste 

vinnes, a tt de vid all expansionsfö rstärknin g svårbemästrade 

insvängnings- och ursväll rrningsliderna i likriktarkrelEen bli 

mindre kritiska. Deuna fråga kommer att närmare behand

las i ett kommande nummer. Som LF-förstärkarrör i expan· 

sionsförstärkaren tjänstgör EF 12 och som likriktarrör triod

delen i EBC Il. Graden av expansion kan regleras och för· 

loppet kontrolleras pli ett magiskt öga, f. ö. en nästan n öd'

vändig detalj fiir att man ",kall kunna ställa in expansions

förstärkaren på ur återgivningssynpunkt lämpligaste sätt. 

Inspelningsanläggllingen. 

Vid planerandet av denlla delalj i den kompletta anlägg

ningen har 10 års erfarenheter och masso r 3\' misslyckalIden 

få tt \'ara ledtrådar , så att kassationsprocenten på inspel

ningarna nu nått ett minimum. De mis5lyckanden, som trols 

allt uppkomma, bero i de allra fl esta fall på, att graver
nålarna äro dåligt slipade eller al' dåligt material. 

De överla rr goda inspelningarna vill jag tillskriva dels en 

god graverdosa och dels en från den övr iga anläggningen 

helt fri stående inspelni.I1g~förstärkare_ De fördelar en sådall 

erbjuder äro många_ Här skola endast några pÄtalas. 

En inspelningsfiirstärkares fr ekvenskurva skall vara helt 

annorlunaa den som tillämpas på en vanlig lyssningsför

stärkare. En krafti g basav5kärning och ett kraftigt diskant

uppdrag äro lIödvändiga för erhållandet aven god inspel

ning_ Dän'idlag spelar naturligtvis graverdosans frekvens

kl1n,a samt det anviinda skivmateri alet en stor roll. Dessa 

frek\1enskorrekti on r äro betydligt lättare att utföra, när 

någo n häns 'n ej behöver tagas till akustisk å lergivning. I 

detta sammanhang bör påpekas, att slutsteget bör överdi

mensioueras högst väseutligt. För högsta kvalitet rekommen 

dera amerikanska experter att gö ra inspelningsförstärkaren 

så kraftig, att den kan lärnlla 10 gånger så stor erIekt som 

grave rdosan erfordrar för full utstyrnin CJ _ 

En annan fiirdel är den, alt inspelningsförstärkaren alltid 

ligger inkopplad i mottagarens lågfrekvenssida, varför den 

iiI' omedelbart driftklar, antingen det gäller en upptagning 

fra n radio eller något anna t. Man är ,ridare oberoende av 

lj udstyrkan på den normala förstärkaren, n, got som upp

skattas av den, som vill lyssna på sa mma sak, som skall 

inspelas. id trickinspelningar är just denn!!' sak av stort 

vän-l e, vilket skall närmare beröras i en följande artikel. 

ist men inte min5t är det en stor förd el att ha alla 

kopplingar till graverdosa och utstyrningsindikator penna

nenta, så att man slipper omkastare, hiirtelefon er iijr lyss 
ning m_ m. 

Utstyrnin gsindikatorn ar en mA-meter, som VJa en kop

paroxiclullikriktare matas fr n sekundären pa utgångstrans

formatorn. Ett m otstånd-kondensatorfilter ligger i serie med 

instrumentet fiir att dämpa visarens rörelser. 

Inspelningsförstärkaren har illgå ng för högohmig mikro

fon samt mixeranordning mikrofon-radio eller mikrofou
grammofon. 

Rärbestyckning: EF 12 mikrofonförstärkarriir, EDD 11 

mixerrör, 6;';17 drivriir, 4 6L6G samt 2 SV4G likriktarrör. 

Styranordllill CJen är en egen konstruktion, av mycket eu

kelt slag. Gr31'erdosan är monterad på en släde, so m medelst 

en gänga föres i sidled. Matnin t7sanordn ingen drives av en 

särskild motor, helt fri från gravermotorn_ No rmalt grave-
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ras inifrån odl ut, men medelst drivspil'al från gravermo

torus centrum kan iivell rrravering utifrån och in utföras. 

1\"ormalt spåran tal är 40 per cm. 

Graverclosan är av samma konstruktion, som elen som 

beskrevs i Populär Radio, oktober 1945. Jag gjorde den 

för flera år sedan efter beskrivningen i FUNK men fann, 

att olj edämpningen inte innebar några väsentliga fördelar, 

varför endast torsionsfjädringen behållits. Att slippa alla 

dämpllingar av gummi är av största betydelse ur driftsäker· 

hetssynpunkt. 

Gravermotorn är en Saja-motor, och är faktiskt det enda 

sorgebarnel. Efter tusen och ett försök förefaller det, som 

om j aO" äntligen lyckats med en koppling mel1an motor och 

tallrik, som samtidigt som den är ti llräckligt styv mot vrid

ning dock inte överför motorn vibratioll r till tallriken. 

KopplinO"en är utförd preci_ som kopplingen mellan vlixel

låda och differential på en bil, dvs. med två kardanknutar, 

i detta fall gjorda a gummi, med mellanaxel av 25 mm 

mä;:sin cr. Tallriken är tvär temot alla regler rela tivt lätt, vikt 

ca 3 kg. Min erfarenhet är nämligen den, att då man inte 

i ett skåp kan ha en tallrik med 20 a 25 kg vikt, vilkel är 

nödvändigt för alt avlilasna sviivningstendensen hos S) 1

kronmotorn, - är det bättre att ha en lättare tallrik. Den 

bromsning, som gravernålen utövar , . d ett fortissimo upp

tage~ lättare av motorn om tallriken är lätt, än om den har 

en »mellauvikt» på 6 il 7 kg. Massan hos tallriken i mellan

vikt är för liten för alt kunna g tillräckligt krafttillskott 

vid fortissimo. motorn släpar efter litet och innan den ligger 

i fas igen har svä,rnjng uppstått. 

De av mig använda skivorna äro av märket Ge\~aphone, 

en glasplalta med lackskikt. De äro lätta att gravera och 

mycket hållbara. 

Som exempel på utförda inspelningar kunna nämnas 

uedanståen·de: 

TJtdra o' ur Radiotjänsts version av operan Carmen. Tjaj

kow~kY'; B-mollkonsert med V. Wit ktwsky som solist. In

speluingar i Borgarskolan på Hammondorcrel. Upptagningar 

från US av di . filmstjärnor, t. ex. Betty rable, Mary 

Martin, Dinah Shore, Kate Smifh, Deanna Durbin, Judy 

Garland, Fred Astaire, Bing Crosby m. fl. En skiva av 

världens kanske förn ämsta boogie-woogie-pianist fe Louis. 

Brottstycken ur svenska hallåmäns julkabareer och diverse 

revyer osv. Sist men inte minst en verklig raritet, nämligen 

en inspelning aven av Sveriges största humoristiska ta

langer, den tyvärr alltför tidicrt bortgå ngne Valdemar Dal

qvi.st. Del är hans monolog »Nativiteten» (ta ut ungarna 

och ta in Buickarna) samt »Hm. sa greven» ur Blanch

revyn med samma namn. ppta",ningen är gjord ea par 

veckor före hall" död. Dessulom kan jag nämna 0n in~pel

ning av Stig Järrel från hans genombrottsår som imitatör. 

Han imiterar bl. a. Gösta Ekman . 

F järrinställningsan.ordningen. 

Fr Il början var fjärrinställnin gsanordnintyen mera av

sedd att vara en kuriositet, m fl det har visat sig, att den 

har bli,rit mera än en sådan. l sitt nuvarande utförande kan 

man m ed densamma "öra följ ande opera lioner: start och 

stopp av mottagaren, kontinuerlig reglering av ljudstyrkan 

samt \Täljning av 16 radiostationer inom mellanvågsomtå

det. .Manövreringen sker medelst en fingerskiva, pa vilken 

man slår dell siffra, som den önskade sta tionen har eller 

siffran för 3tart, stopp eller ljudstyrkereglerin cr. Fin cy erski

van inkopplas med en omkastare till en väljare mr selektor

typ, till vllkens kontaktfält resp. ~lation~kontakter biro an

slutna. lär väljaren utställts aven siffra, får motsvarande 

stationskontakt spänning, vanrid en motor starta r och vrider 

gangkondensatorn tills denna kommit till stationens hige, 

då motorn stannar. Start och stopp av apparaten utföres 

In ~pe] ning~anordning. A vspelni ngsanordnin\g. Rauinmottagare. 

Fig. 4. Totalvy över anliiggningen seuu ovanifrån. 
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medelst reläer, som påverkas av väljaren. Ljudstyrkeregle. 
ringen skötes aven särskild reversibel motor, som med 
magnetkoppling kopplas till volymkontrollens axel, när siff· 
ran för svagt eller starkt ljud slagits på fingerskivan. 

Fingerskivan med tillhörande omkastare är monterad i 
en liten låda, se fig. 5, som medelst en 4.polig propp kan 
inkopplas till parallellkopplade kontakter, placerade på olika 
platser inom lägenheten. Till manöverledningarna mellan 
apparaten och dessa kontakter kan även en lös högtalare 
inkopplas, så att man så att säga tar radion med sig. 

Detta fjärrinställningssystem kan ytterligare utvecklas, så 
att man får en verklig robotapparat. Jag skall här endast 
i korthet nämna två möj ligheter, vilka visserligen endast 
äro projekterade, men som med! all sannolikhet snart skola 
utföras. 

Dena första är, att oberoende av inställd station kunna 
ta in lokalprogrammet. Detta är en enkel sak vid den här 
använda kopplingen. LokaltilIsatsen kopplas nu in genom 
att trycka på en knapp. Genom att låta väljaren koppla in 
ett relä, som utför samma operation, som knappen nu gör, 
kan man, oberoende av inställd station, på ett ögonblick 
avlyssna yad lokalstationen har att bj uda. 

Den andra utvecklingsmöjligheten är fjärrgrammofonen, 
dvs. en flyttbar låda, innehållande nålmikrofon och motor 
samt fingerskiva med tillhörande omkastare. Är nålmikro· 
fonen av magnetisk typ kan manöverledningarna användas 
som matarledningar för signalspänningen, om efter nål· 
mikrofonen inkopplas en transformator med lämplig impe. 
dansomsättning. En transformator med omvän.d impedans. 
omsättning inkopplas av väljaren för en viss siffra. Lämpligt 
omsättningstal torde vara 10: l resp. l: 10. Med kristall· 
nålmikrofon kan lämpligen katodkopp1at förstärknrsteg kom· 
ma till användning. 

Uppbyggnadssiitt. 

Möbelns utseende framgår av tig. L Dekorationen fram· 
för högtalaröppningen utgöres av tre stycken 25 mm glas. 
rör, som mattetsats. De upplysas invändigt av 6 dolda signal. 

lampor, en i vaqe rörända. På ömse sidor om högtalar. 
öppningen finnas skivfack, varav det övre vänstra numera 
ockuperats av inspelningsrnotorn. Mottagaren är uppdelad 
i två enheter, varav den ena utgör likriktare och slutsteg, 
medan mottagaren i övrigt bildar den andra enheten. In· 
spelningsförstärkaren utgör en särskild enhet. Dock är den· 
nas utgångstransformator med likriktare och filter för instru. 
mentet placerad separat, beroende på bristande utrymme. 
Innanför högra dörren finnes anslutning för mjkrofon samt 
strömbrytare för rörbelysningen. Här är även apparatens 
inre delvis åtkomligt. Framför allt kommer man åt spol. 
systemets kärnor och trim rar. 

Skåpets akustiska egenskaper förefalla att vara goda. Full 
volym kan användas utan tendens till akustisk återkoppling 
på kortvåg eller mekanisk rundgång högtalare·nålmikrofon 
vid grammofonspelning. Något mera utpräglat »boom» in· 
om basregistret finnes ej heller, till en del beroende på, att 
de båda bashögtalarna ha olika resonansfrekvens, nämligen 
60 resp. 80 p/s. Till slut kan omtalas, att jag låtit förse 
det rum, där apparaten är uppställd, med extra väggbe. 
klädnad i form av 3/ 4" porös träfiberplatta, vilket förbätt· 
rar akustiken och ljudisoleringen. 

Fig. 5. Fjärrinställningens manöverorgan: en fin gerskiva. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

En sammanslutning av radloteknlcl och amat8rer. 

Räknar vart lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella fSredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare upp' 

lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
10: - pr år, för studerande kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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Enkelt sätt att mäta stora elektrolyt

kondensatorer 

Av stud. Otto Hedström 

Att mäta upp kapacitansen hos stora kondensatorer, och 

då främst elektrolytkondensatorer, är i många, fall av stort 

intresse för servismän såväl som amatörer. Det kan gäHa 

en mottagare som brummar onormalt och man misstänker 

att filterkondensatorerna minskat i kapa,citans, lika> väl som 

det kan vara fråga om att bestämma kapacitansen hos en 

kondensator vars märkning skadats. Speciellt då det gäller 

elektrolytkondensatorer måste man ju iakttaga, att växel· 

spänningen ej pålägges utan att en likspänning är för han· 

den, detta för att ej riskera att genomsiag uppstår i oxid· 
skiktet. Vid växelspänningar av storleksordningen 3-4 volt 

föreligger dock ingen risk att mäta utan likspänning. En 

dylik mätmetod, som dessutom ej fordrar någon komplice

rad mätapparatur, kommer i det följ ande att beskrivas. 

Det viktiga'ste instrumentet är en volt- och ampermeter 

för växelström av någorlunda hygglig kvalitet, t. ex. ett av 

de numera vanliga universalinstrumenten . Därjämte erford

ras en potentiometer på 40-50 ohm och en vanlig nät

transformator. Att man bör ha tillgång till 50 perioders 

växelströln:nät behöver väl knappast påpekas. 

Man kopplar potentiometern över glöd'Strömslindningen 

på nättransformatorn och från dess ena sida och armen 

uttao-es en spännin cr som mätes av voltmetern V (se fig. l). 
o '" 

Parallellt över voltmeterns kliimmor inkopplas den okända 

kondensatorn i serie med mA-metern. Kopplingen framgår 

av figuren. Spänningen inregleras nu till värdet 3,18 volt 

så noggrant SOlU möjligt med hjälp av poten tiometern. 

Strömmen i mA genom kondensatorn anger då dennas 

kapacitet direkt i ,aF. 
För att förklara detta enkla mätförfarallde analysera vi 

kopplingsschemat. Metoden är densamma som då man mä
ter motstånd med volt-amperemetoden_ I de,tta fall få vi 

sålunda att strömmen (1) genom kondensatorn bestilmmes 

av dennas kapacitiva real-.tans (Xc) enligt Ohms lag: E= 
= /. Xc' Införes reaktansen Xc=1/ 2n/G blir 

E=/·~l_ : 
'L-rf " , 

Fig, 1. Princip5chema för mälmeloden. 
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Här insättes / =50 p/ s, och då vI önska mäta / i mA divi· 
deras med l 000: 

/ (mA) 
E= 1000. 2:rr50G ; 

Här mätes G i farad; önskas G i ,uF fås: 

/ . lOG 10· / (mAl
E= - - - ----'-= • lOG:rrG - nG (,aF) 

eller då 	10/ 71 =3,18: 

) 3,18 
G (uF) =/ (mA '" , E 

Använda vi sålunda spänningen 3,18 volt blir strömmen 
i mA lika med kapacitansen i ,uFo 

Har man blott tillgång till 25 p/s nät måste spänningen 

höjas till det dubbla eller 6,36 volt, men metoden förlorar 

då en av sina största fördelar, nämligen att likspänning 

ej behöver användas för mätningen. Maximalvärdet hos 

växelspänningen blir då nämligen så stort att risk för genom· 

slag kan förefinnas. Man kan emellertid använda 3,18 volt 

även vid 25 p/ s, men i så fall blir kapaci tansen i ,aF = dubb

la den avlästa strömmen i mA. 
En sak som måste påpekas är att ovanstående enkla sam

band endasl gäller under förutsättning, att strömrnätnings

instrumentets resistans är äsentligt lägre än reaktansen 

ho kondensatorn . Kondensatorns reaktans är 3,18/G korun, 

dvs. l kohm för G=3,18 ,uF och 100 uhm för C=31,8 
l~F vid 50 p/ s. Strömrnätningsinstrumentet skall tydligen 

ha en re-istallS som i förra fallet väsentligt understiger l 
kohm, i sellare fall et måste det ha en rc-istans S0111 är vä

sen tligt lägre än 100 ohm. 

Om exempelvis strömrnätningsinstrurnentets resistans är 

lika stor som kondensatorns reaktans vid 50 p/s är om 

E= 3,18 volt 

G (aF) = / (mA)',r2 

dvs. kapacitansen i ,aF hos kondensato rn är ca 40 0/0 större 

än den avlästa strömmen i mA. vläsa vi 10 mA anger detta 

sålunda att kapacitansen är 14 pF. Om mätmetoden tilläm

pas vid icke försumbar resi stans hos slrömmätujngsinstru. 

mentet är alltid kapaci~ansen i ,aF slörre än strömmen i mA. 
Ju mindre strömmätningsinstrumentets resistans ~ir i för. 

hållande till kondensatorns reaktans, desto mindre blir emel

lertid felet vid denna mätmetod. 
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Radiotekniken under och 
efter kriget 

Vid TVA: s h(igtids~ammankom~t den 24 oktober höll chefen f(ir 
Telegra ts tyrelsen, generaldireoktör H åkan St erky ett föredrag om 
radioteknike n under och efter kriget. Vi å terge här ett referat av 
det intre,,;anta före. lraget. 

Generaldirek tör Sterky r edogjorde till en början f,ir de utomor· 
dentligt stora fram steg s(}m gjorts i U~A och England inom eko
radions omrade. Lukalisering av förem in pli eller i vattnet ell er i 
luften med hjälp av ekoradio erbjöd de alli erade möjligheter att 
effektin miita Ty, klamh_ nb~ t,hot och bombanfall. Vid de alli erad es 
storangrepp n,ot T . _- klands indus tricentra ~pelad e likaledes eko
radion en a\-grjrande roll för l o kaLi ~eringen av angreppmlåkn i osikt 
bar t väder. 

Den m , t avancerade formen av ekoradio lir den s. k. ckoiradio
kibrcn. Med hjä lp av ekoradiokikare kan fr au Ilygplan den under
liggande markens top ografi (; tergivas på en skärm. Vatt endrag, kvar
ter i städer etc. kunna tydligt ur-kilja' p- en sådan ekoradiobild. 
Tal. visade ("n på detta sätt upptagen bild av \Vushin'gton lIppfängad 
på sk,innen_ till en ~koradiokikare. 

A ven som lokali scringsapparat er. avståndsmätare m. m. på krigs
fartyg ha ekoradioapparater kummit till utomordentligt vidsträckt 
an vändning _ l framtick n komm er förmodligen krigsfartyg att utrll5ta, 
enbart med dylika avst il ndsinstrument av ekoradio typ. Fördelarna 
äro sj,nvklara: av~tånd s.h edömning kHn . ke gcnom mörker oeh dimma 
i osik Lbart yäd~r. Gen om ,. ä r~ kilJa anordningar kan man t. 0_ m. 
skilja vän från fiende gellOm a tt de n egna sidan- flygplan eller 
krigsfartyg utTustas med särski lda sändare, som då de träffas av 
ekoradiost-rålarna utsända en codesignal. 

Ett anna t märklirrt användningwmrdde har ckorad icJn [a tt [ör styr
ning av projektil er. Projektilernll fö r~eo med en l iten ekoradiosän
dare. -om. d1 projek tilen n1ärmar s ig exempelvis ett fJygplan, hringar 
proj ektilen att explod (lra. Tyskarnas fj,irrbomb er bekämpades bl. 8_ 

med slIdan a ekoradiostyrda projektiler. 

P å antennomnld N omnämnd e tal. riktant enn r. som ~e en öknin<T 
av fältstyrkan med 2 . O dB i maximiriktningen. Xl';; ant ~nntnJc~ 
för riktad tr alning p mellurwlig;;gebitet ha framkommit. En dylik 
antenn bar kommit till an vändning här i landet fiir nmdradiosta
tioncn i Visby: \'ar~ antennsv3t enl riktar s trålnjn!!en in lTIot i_in. 
Dylika antenner komma att npps;itta" jäIll\äl för fllllJradi ostationerna 
i Göteborg och Sund svall. 

Inom riirt ekniken ha nya sändarrör för 250 k\V anodfiirlust fr am
konunit. Inom landet till verkas demonterbara rör för en anodför lu <t 
av upp till 150 kW, vilkas an vä ndningsomrade dock torde komma 
att begr,imas till högfrekvensupp\ärmningstekniken. 

För alstring av ultrakortvåg har framkommit m agnetroner för llpp 
till 50 kW effekt. _Miniatyrrör som tåla stora me-kaniska påfrest
ningar ha fraImtällts bl. a. för användandet i gra.nater, i vilka rören 
kunna påverkas av krafter 20000 rrån ger större än tvngdkraft ell. 
~'!iniatyrrör torde i framtid en kOlIUm a tt få ut omord entlig betydelse 
för dubbel riktade radioanläggningar, de s. k. »handi~-talki es». ell er 
»walkif-lalkies», och för dövappara ter. ' 

PiezoelE'ktriska kri staller ha nnder krige t kommit till oerhiirt vid
sträckt an ändning. Proc~uktionen a\' dyLika kristaller var lInder kriget 
flera pr dag lin under hela 1939. 

SystE'm för nabbtelegrafi, sunl möjliggt.inl ()vcrföringsha5tighe ter 
av' ,inda upp till 3000 ord pr min. , bar ,e tt dagens !ju!'. Genom 
frekvensmodulering ha,r \'äsentjjg kvaliteLsHirbätt d ng för hildtelegra
fin uppnåtts. 

Betr. mndradiosänc1are omtalade generaldirektör Sterky att dylika 
för effcktc,r upp till 400 kW nu kunna framställas Oel, omnämnde, 
att man projekterar en sändare iiir 1000 kW i Mexiko. 

Frekven-smorlulerade sändare använda' här i Sv-erige huvlld,akligcn 
för polisradio. I U_ A finn as emellertid 46 rundradiosändare med 
frekvensm odul ering. Tal. ansåg emellertid, alt t,riidr-adinn erbjnder 
större miijl igheter att i vllrt gle.,t befolkade land å:5 tadknmma s tlir
ningsfri och högklassig rundradiomottagning än, vad faLlet är, fJm 
man för detta ändamål skulle gå in fijr frekvensmodulerade ultra
kortvåg, sändare. K osLnac1erna skulle dessutom bli yäsentligt lägre 
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vid införande av ett system m~d triidradio ,in om frekven>smodnlerade 
sändare införde;;, ·i vilket faH nya mottagartyper frir en sammanlagd 
kostnad av ca 300 milj. kronor skulle erfordras. Vid trådradio kunna 
vanliga långvågsapparater utnyttjas fö r mottagningen. 

Pil televisionsgebite t hai stort se tt inga framsteg gjort s llllder kri
g.et. Talaren omnlimnde dock möjligheten att ersiiLla optiska tel _1.op 
med elektrontel eskop, vilka, förutom att de skulle möjliggöra enDrm:l 
förstorinrral'. skull e ha den f;;rdelen atl dc skulle kunna placeras på 
ur obse;vatiollc'n'npllllikt lämpligaste stiiLlen. medan iakttagelserna 
skulle pr tråd eller 'radio kllnna öVITfiiras till en skäTm i bekviin,t 
inredda lokaler. 

Utnyttjandc av hCigfrekyent en ergi iijr industriEll användning har 
i s tor- likala börjat till i mpas i USA. Även här i Sverige har man 
börja t tillämpa liknande metorkr. Tal. påpekade, ML det nu gäller 
för konHruktiirerna här .i lande t att hörja göra sig; förtro gna med 
de intres,anta möjlighe ter upp het tning med högfrekven , nergi ÖPPJIar. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Katalognyll 

Lum{l]ampa/l Aktiebolag, Stock/101m 20, har utSUllt en ny huvud
katalog nr P .34_ vilken upp tar bo1ap:e ts alla tillvcrknin'Tar av be
lysning -ln_mpor, speciallampor, lysämneslampor, hillampor ~,ch dvärg
lampor. Katalogen iir rikt illw,t rerad och delvis utfiird i fyrflirgs
tryck. Dw har 11 2 sidor och innehåller ä\'en tekniska rltd_ angående 
belysningsproblem. 

Amerikansk Ljudteknik AB har ut sänt 1946 'JrO' katalog, uppta
gande bl. a. högtalare. mikrofoner, förstiirkaTe och byggsatser för 
förstärkare . K at alogen iir avs"dd för radioaffärer och äterfijI-,iiljare. 

Clas Oh/son & Co. AB, Insjön, har sänt oss siu katalog. Dcn 
innehåller bl. a, rad iod-elar, Iwggsat-"tT [ör rad,ioapp aratcr, gra!1lJ1l0
fonmotorer och nii lmikro[on~ r. 

Boknyll 

fIulltuerk och kil/tur 1944--45. Statens Hantverksinstitllts årsbah. 
Stockholm 1943, :331 sidor, Tikt illUElrerad, inb. kr. 6: 50. 

Lika gedigen och inneh1'il ln ik som vanligt är 1944- 15 års. upp
laga av Statens Hantverk-i'in " itll ls å rsbok. SäkerL har denna D1l1Jlika
tion stor bet yd e l ~e som sammanlI llande länk me11an alla hantver, 
kare. Den ger d m informationer av s tort värde inom vars och ens 
speciel la OIndden samt innehtt ller intres>;anta artiklar om hur hant
verkarna arbetade i äldre tider och hur de hade det. 

»Hantverket har funnit sin linj e» heter en artikel a\" professor 
Gösta Bagge, ~om inleder raden av intrcE,anta och v-ärdefulla bidrag, 
i detta band. Bland mera t-e kniskt betonade artiklar kan nämnas en 
av optikermästare Albert Lundqvi st om »Optik och optiska ins tru
ment i Sverige jllst nu». 

I sa'kreujstret finn er man intet om radioteknik, ej ens något om 
elektroteknik, men p il sid. 214 finns det elektriska provrummet OIll

talat. Rad.ioservis skrives. här p det gammalmodiga sättet: »service». 
(Har ej Staten>. Hantverksinstitut någol samarbete med T ekniska 
Nomenklaturcentralen?) Den 4--28 april i år hölls en klIfS för ra
dioreparatörer. Kur"erksamheten vid Statens Hantv--erksinstitut är 
mycket omfattande, som man finner av sidorna 263- 265. 

w. S. 

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


Radioindustriens nyheter 
Sven,ka Radio AB present erar i en påkostad katalog SIll nya 

serie radiomottagare, »1450-serien». 

De nya apparat erna beskrivas på ett flir edömligt sätl med utförliga 
tekn iska data. Exempelvis anges selektivite t ~ n oeh fiddit eten för de 
olika typerna, Av sär5kilt intres~ e syn e »Radiola 1454» vara för 
kor tvag,in tre<" f' rade lyssnare. Denna apparat har Hiljande vilglängds
områrlen på kort\'llg: 15,8- 20, 20---25,8, 2.5,8- :32, 32-~2,.3 och 
40---51 meter. 
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Ett iutreSSaJlt ystem med frekvensberoende handspridnin g har 
till limpats. I de avsnitt av kOrlvågw mrädena , där rUlldradiostationer· 
na äro helägna, iir hand , pridningen mycket stor, vilket medger en 
mycket bekviiro imtiillning. Bandspr idningen avtar emellertid kon· 
tiuuerli gt ju mer man avlägsnar sig fr&n rundradiobanden. De avsn itt 
av kor tvågsbanden, inom vilk run~dradi ostaLion erna återfinnas, iiro 
förl agda rakt !Il1der varandra (längst till höger pa de olika kort· 
vågsskalorna, jmfr fig. 1), varfÖr" det ,ir mycket Eitt att snabbt koppla 
om mellan de olika nmdradiaband en. En annan trevlig fin ess är 
att man på kortvågsskalorna kan markera var favorit sändarna äro 
belägna (fig. 2 ). 

En utförlig teknisk redogörelse för hur den na frekvensberoende 
handspridni~ng, i reklamen benämnd »Iokal iserad kortvåg», . s tad· 
kommes kommer att infilyta i nästa tllunm ~r av P opulär Radio. 

Fig. 1. Rundradiohanden äro belägna Hingst till höger på de fern 
olika kortvågsskalorna, varför en bekväm omkoppling mellan de olika 

rundradioområdena möjliggöres. 

Fig. 2. Kortvågsskalorna äro fö rsedda med remsor av mattgl 8lS på 
vilka man med en blyertspenna kan markera, var man har sina 

favoritsändare belägna. 
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Frågespalten 
»1'riodkopplad pentod.» Vid slutpentoder med hög hranthet rekom· 

menderas dämpmotstand am 100 Q i seJ'ie med skär mgallret för att 
undel'lrycka högfrekvent självsvängning (med ultrahög frekvens ). Om 
pentoden kopplas 0111 triod , dys. sk,irmgallret förenas med anoden, 
skaLl d detta motst, nd bibehållas? 

Smr: Ja , om penlodens bTanulCt är större än 6 a. 7 mA / V, så 
hör detta mot stånd bibehållas . De-sulom kan med fördel ett motstålld 
om l 000 (J inkopplas i seri e med styrgallret. Dessa motstånd böra 
anslu tas direkt till resp. kontakter på rörhållaren Oedningslängd 
endast någon oentime ter dler mindre) . 

»1'onbalans». Skall det vara någo t vi sst förhilJlande mellan åter· 
givning av höga och låga frekvenser vid tal och musik '! Om t. ex. 
basregistre t deh'is fatt as, bör då ej trots detta det höga registret 
, terges i si n [ulla lIt str,ickning och om\'änt? 

S var: Vid musik hör det höga registret be.>käras, ifall basen lir 
svag. I annat fall kommer det ej att låta bra. Det finn s en regel 
för detta som säger, att den geometri :ika medelfrekvensen bör vara 
ca 700 p/s. Den geometriska medelfrekven. en är kvadratroten 1ll' 

produkten a den högsla och den lägsta frekvensen, som återges av 
förstärkaren, U\'s. övre och undre gränsfrekvcnserna. Om d e,,~a iiw 
t. ex. 150 och 7000 p/s, så blir geometriska medelfrekvensen 

150· 7 000= 100 105= 1000 pi s, vilket är för mycket. ;\Ian 
mustc alltså skära bort mer a v det högre registret, försavitt det ej 
gli r att förb({tlra baså ter givningen. 

RäkJlingarna bli enklare om man säger, att produkten av övre 
och nndre gränsfrekvel15erna skall vara ungefiil' 500000. Alltså 

fil' lij = SOO 000 

där fll = undre och f(j = övre gräns frekvensen i p/s. I exemplet fås 

då iö = SOOOOO/ IS0 = 3 300 pis. 
På samma sä tt kan man räkna ut, alt om man vill il terge frekvenser 

upp till 'rO 000 p/_, _ bör den undre gränsfrekvensen ligga vid 
50 p/s. Kan man åstadkomma en sa låg undre gränsfrekvens som 
30 p/s, sa Lör den övre li gga vid 15000 p/ s osv. 

Gäller det tal, bör man på teknikens nuvarande ståndpunkt helst 
beskära basregist ret, så att ej alltför låga toner återges av "ppaLl' 
turen. ( Högtalarens egenfrekvens inverkar ofördelaktigt.) Däremot 
iir rlet vik tigt alt ma» fil r med tillräckligt mycket av det högre 
tonregistret, ty eljest blir talet svårt att uppfatta. Åtminstone bjj ra 
frekvenser upp till ett par tusen perioder per sekund vara med. 
Vid många radioapparater f1lr man ej all s med sil. höga frekvenser, 
då klangfärgskont.rollen står ,i det mörka l,iget, vLlket är regel sna· 
rare än llnrlantag. 

»Tvivlandc». En rad ioexper t hur sagt, att en stor gallerkond ensator 
i en motståndskopplad först,irkare kan försvaga de höga frekvenserna. 
Detta kan väl ej vara räLt, ty det är ju känt att gaLlerkondensa torn 
endast inverkar på de låga frekvenserna, under det alt de s. k. 
l,ickkapacitanserna till jord samt rörens in· och ulkapacitan, er in· 
verka pa de höga. 

SL'ar : Om det gä ller en s. k. bredbandsförstärkar • som skall {ör· 
stä rka både mycket låga och mycket höga frekvenser (l. ex. för 
television), sil måste gallerkondensatorerna ha stor kapaci tans, för 
at t ej de lägsta frekvenserna skola dämlJas. Härvid få dessa kon
densatorer stora fysiska dimensioner, vilket betyder att deras kapa· 
citans till jord (Iäckkapacitansen) blir stor. P å så slitt kunna de 
inverka även på förstärkningen av de högsta frekvenserna. 

»För starkt brum». I en trerörs växelströmsmottagare med tvt, 
Jagfrekvenstransformatorer. den ena mellan detektorn och första Lh · 
frekvensröret, d en andra mellan detta rör och slutröret, har jag 
ändrat koppLingen så att transformatorernas primärlindllinga r nu äro 
sid ställda medelst motstånd och kondensatorer (s. k. Clough.kopp
ling). Detta gjordes fö r att få b,ittre haså teqrivninl!. Genom denn:! 
ändrin g har emellertid nätbrummet i högtalaren blivit många gånger 
starkare, så att mottagaren nu knappast är användhar för återgivning 
av mnsik. Vad är alt glira å t detta? 

S var : i'I'Iöjligen har Clough·kopplingells resonansfrekvens i ettdera 
eller båda stegen rakat falla på eller i närheten av brumfrekven- -Il 
000 p/ s vid helvågs·, 50 p/ s vid halvvågslikriktning). Genom aU 
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RADIOMATERIEL 


Vi leverera från lager till lägsta pris: 
KOI!'våSi!skondensa'ol!el! 
E'ek'l!o'yfkondensafOl!el! 
Mofs.ånd 
Po'enfiome'l!al! 
Tl!ansiol!mafol!el! 
Mikl!oionel! 
HöSi!fa'al!e 
SiSi!nalSi!enel!a'ol!el! 
RÖl!pl!oval!e m. m. 

Den nra katalogen är trots ökad upplaga tyvärr ut
gången. Beklagllgt nog kan den därför icke delare rekvI
reras. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. 3\ 3\14, 322060 

Radioserviceutrustningen 
bygger servicemannen och 
amatören bäst och 
billigast själv 

KOI)plingschemor över (le viktigaste instnlmenten 
såsom Tonfre\<vensgenerator, Testoscillator, Signal
generator och Rön'oltmeter samt schema över Bat· 
terisändare, Allströmssändare och Mätpanel finns 
i vårt nyutlwmna schemahäfte. Konstruktionerna äro 
lagda så att äldre radiomottagares delar med fördel 
kunna användas. Därför blir ovanstående apparatur 
myc\.et billig att bygga. 

Till F : a S T U B E, T a n Il e f o r s. 
Siinel mot postförskott plus porto ......... ~x. SchQma

häfte. Pris per st. a: 80. 

Namn: 

Auress: ....................... .... ......... ... ... .. .. .............. ... P . R , l 


ändra på sidställningskondensatorernas värden, e\'. öka båda till 1 ,,,F, 
är det möjligt alt rätta till denna sak. Hjälper ej detta, böra filter
kret sarna efter likriktaren förbättras. Det är troligt att detta under 
alla förhållanden blir nödvändigt i Edert fall. Vill man ha sturre 
förstärkning av de låga frekvenserna, måste man samtidigt sila anod· 
strömmen bättre till de tidigare stegen i mottagaren, speciellt detek
torn, som ju har den största förstärkningen efter sig. 

:)Pentod.» Slutpentoden L 12 (Telefunken) sbl! enJ. rörli~tan 
ha en an()dström av 75 mA. Jag kan ej få upp anodströmmen så 
högt, trots a~t jag reducerat skärmgallermotst&ndet under det värde, 
som det skall ha för at.t ge 125 V på skärmgallret. Katodmotståndet 
är 100 Q, vilket värde rekommenderas i rörlistan. Var kan felet ligga? 

Svar: Det är katodmotståndet som skall reduceras och icke skänn· 
gallerrnot,ståndet. Det irörlistan angiYTII3 värdet, 100 n, är endast 
ett medelvärde. Genom aU röret har så hög branthet som 12 mA/V, 
erfordras blott en ringa ändring av gallerförspänningen för att få 
en stor ändring i anodströmmen. En möjlighet är aLt röret har ned· 
satt emission, men detta märks i så fall på. att ej ens en kmftig 
reducering av katodmotständet bringar upp anodströmmen till fulla 
värdet. 

"»DAH 50.» 1) .Fungerar kondensatorn C7 som återkopplingskon
densator i bifogade schema öyer en tvårörsmottagare med rymdladd
ningsgallerrören DAH 50 (Philips)? I vis'a lägen hos C7 går näm· 
ligen första röret i svängning, så att staLionernakomma in med 
vissli n gar. 

2) Äro gallerkondensa,tom och gallerIäekan R;, nödvändiga?C9 

3) Vilken uppgift har kondensatorn C.? 
4) Måste R2 vara exa,!oc 56000 n och R4 exakt 0,82 MQ? Samma 

fråga berräffande R I , R5 , C4 och Cs. 

~==~---------4----i-""o--<> +1.4 V 

L-________ ___________~ ~~~+I5Y 

Svar: 1) Nej, C7 avstämmer spolen S4 ()ch bioldar med denm en 
avstämd anodkrets, om slutes gen:om k()ndensatorerna Co och C". 
Denna krets skall avstämmas till resonans med kret,sen C.S2• Ater· 
kopplingen regleras medel,~t R~, och denna måste minskas (glidkon
taokten föras nännare minus eller :l> j()rd») sii mycket, aU första röret 
ej självsvänger. 

2) Vi kunna ej se att C. och R;, äro nödvändiga i demla koppling. 

3) Om en 2·gangkondensator begagnas för C2 och C7 , så måste 
seriek()ndensatorn C. införas i första ,kretsen, eftersom den andra 
kretsen har en seriek()ndensator CG• I annat fall kun na kretsarna ej 
av50tämma gemenE amt med en enda ratt. 

4) Värdena kunna utjämnas till följande: R, =0,1 MQ, R,= 
=50 000 Q, R.,=R,,=1 ~m, c 4 =2oo pF, C8 =loo pF. 

»Bandjilter.» Förstärkningen i ett mellanfrekvenssteg blir ju högre 
vid storind ukta.",s och l:iten kapacitans Ii mellanfrekvenskretsarna, 
beroende på att dena ger högre paralle],Jresoll'ansresistal1's än liten 
indllktan: och Mor kapacitans. Varpå beror det då att i kommer
siella apparater användes il hög kapaci tans i dessa krets:u som 
200-300 pF? En mindre kapacitans skulle ge högre förstärkn~ng. 

Svar: )-1an har ej blott förstärkningen att tänka på ulan även den 
sidstämning av kretsarna, som uppstår vid automatisk v()lymkontroll 
på det efterföljande röret. Härvid ändrar sig rymdladdni-ngen mellan 
galler och katod och därmed även rörets galler·katodkapacitans, som 
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Nu komma PHILIPS 

katodstrålerör och 
specialrör åter 

Den svåra hristen på vissa rörtyper, sär. 

skilt på katodstrålerör och på rör för spe. 

ciella ändamål såsom för mätinstrument, 

ultrakortvågsapparater, förstärkare o. d., 

börjar nu märkas allt mindre och kom. 

mer snart aU bloH vara eH minne. Philips 

kan nämligen redan nu från lager er. 

bjuda en gou sortering av sådana special. 

rör och räknar med alt längre fram på 

våren kunna tillfredsställa varje behov 

i den vägen. Till och med rörtyper som 

katodstråleröret DG.7 med 7 cm skärm 

och de amerikanska Phiiip51yperna 807. 

866 A och ZB 120, som länge varit oöver. 

komliga, kunna nu levereras. Priserna 

ställa sig också nu genom långt driven 

rationalisering vid produktionen mycket 

gynnsamma. Kanske har Ni Iiinge haft 

tanke på alt ulföra någon ny apparat eller 

något nytt instrument. Nn kan denna tanke 

realiseras. Philips ingenjörer stå gärna till 

förfogande för rådgivning. Fråga dem! 

~ SVENSKIl IlKTIER O LA GET PHILIPS V STOCKHOLM 6 
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j , 

E(hophone Iralikmottagare 


Modell EC-li\ modern fl-rörs allstriim trafiklllottagare 
med c le ldri:5k band:.~pridning. Ji're!..:'·cl1somr;i dc Il 1 Ci50 k(:/s 
-:lO Mc/s. Ileatoscillator fö': C "r mottagllin!'.". Automatisk 
stli rnings t.lHmpure. Kalibrera.d g rovin-s tH llning med mikro
tn()tcruvlii~ning. Inbygtl P. ~I. - hötalnrc. Komplett bygg
sats ink!. alla delar och rii r monterade och spolarna 

trimlll:Hll'. 

Kr_ 265: - netto. 
L everans kan 51H:" i början U\T fe brua ri. 


Beställ redan nu! Beskrivning sHlldBd pi. begä ra n. 


NATIONAL RADIO 
Målargatan 1, Stockholm 

HewleH·Packard CO. 
Palo Alto. California 

Harmonic Wave Analyzer 
Electronic Frequency Meter 
Noise a nd Distottion Analyzer 
Square Wave Generator 

Representant för Sverige: 

- TESTER 
674868,605311 - STOCKHOLM - J ungfrugatan 28 

JLL li""cr parallellt med krets n. Om ej denna variabla kapacitans 
är enOOtillräckligt liten bråkdel av totala kretskapacitansen, blir .id
stämningen av kretsen så stor, atl den inverkar ofl)rdelakti gt på 
både förstärknin!! och ljudkvalitet. 

En annan sak är, all paralle1lresonano r si ta.n hos en a"stäm
rungskrets ibland maste hålla lag, för att ej selekti,·iteten skall 
alltför mycket försämras genom dämpn~nO' från yllre bela tningar. 
Dessa inverka i mindre grad iÖJ'3ämrande på kretoens godhet IQ
värde), ifall kretsen har lägre parallell resistans vid resonan-s, och 
därigenom kan selektivit eten LLp präuh1iHas. Ett exempel härpå är 
den krets som matar dioddetek.torn, vilken i annat faU skulle dämpa 
kretEen mycket ~tarkt . . 

1 batteriappara! er begagnas mellanJrekvenlSbanod filter med högre 
L/ C.{örhlllIarndc, emedan batteri rören äro mindre effekti va (ha lägre 
branthet) än nätrören och man måste se till aLt ändå få någorlunda 
god för.tärlming. 

::::::::::::::::::::: :: :~:::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::: :::::: :::::::::::::: ::: ::::: :::::::::: ::::: ::::::: ::: 

Till sisl 
kunna vi inte neka oss nöjet att återge följande l illa godbit ur 
»Wireless World»: 

»Men jag vill ha en med' ekoradio ockoå, så att jag kan hålla 
reda pa min man.» 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::: :::::::!:::::::: :::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::: :::::::::::: ~ ~:::::::::::::::::::: ::: 

Unde r denna. rubrik Införa vi stondnrdlserade rodannol1l!er nv nedon
8tående utseellde till ett priM a" kr. 2: - per rod. l\linlmwn 2 radero 
utrymme. De••n radannonser äro ",,"edda att 8kapa en försäl Jnlng8
kontakt radioamntörcrna. emellan. 

NY STOR KATALOG 
Begur vo'l r 1oo· sidiga katnlog Inneb,tllande bl. a. 61 

olika ractiotidningar och koppllngssehemor. Bifoga 30 öre 
l frimärken. 

HOBBYFÖRLAGET, AVD G, BORÅS 

liflpncitnna ... och motstt\n(l!i1obryggn, rörprO\'are sumt fi igTlUlana
lysa tor siilj :lS. S\'ar till '.rh. Dyherg , "jisterl!'lltan :l3, E_li)v. 

EJt.ron rörprovare typ 386 nr 14413, fe lfri, obegagnat! , Kr. 150:-. 
U. Hol m, Nygl.t"n l, Hart.tad. 

Ndgrn. kristallt"lemf'nt' Himpllga {(i r pie-ups och mikrofoner ti ll 
" lItt . Pris kr. :;: - pr sty<,k. Gru\'crdo,,,elemc n t l". 15: - . Rott 
P,.oUersson, BJörng1i.rdsgntan 9 B, c o Söderblom, Stockholm.

'I 

- Herrar återförsäljare!

(
4~(E~ , Rekvirera 1946· års katalog! 

Den utkommer i dagarno. 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK AB ~ ..) 
Teleron :if:;6 28 STOCKHOLM 

" -
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NR 1 1946 

ORGAN FÖR SVER'IGES SÄNDAREAMATORER 

Redaktör: Ing. HANS ELI~SON, SM5WL 

Jä r nmalmsvägen 2 TRANEBERG Telefon 25941 B 


Från Redaktionen 
När detta läses står julen och det n ya året för dörren. 

Red. vill därför passa på tillfället att önska er alla en ange· 
näm julhelg och ett i allo lyckosamt 1946. 

Det nu snart tilländalupna aret ha vi had't glädjen få 
den frid på jorden som alla folk i själ och hjärta eftersträva. 
Så alldeles helt är det ju ej med fr iden ännu men ett 8tort 
steg har dock tagits i r "tt riktning. Det nya året kommer 
därför med största sannolighet att medföra sändningsför. 
budets upphävande, och aU så må ske är allas vår varmaste 

nyårsönskan. 

Förhandlingarna mellan de statliga myndigheterna och 
SSA äro nu avslutade. De nya bestämmelserna kunna ty· 
värr ännu ej avslöjas men så my ck t kan dock sägas, att 
våra villkor bli ytterst tillfredsställande. Visserligen bli ford. 
ringarna på oss större än tidigare men detta är, måste man 
väl erkänna, enbart en rördel. J u mer kvalificerad vår kår 

blir, desto starkare bli r vår stäl1ning. 

Enligt avtal med Populär Radio disponerar vi i fortsätt· 
ningen upp till sex sido r i varj e nummer. Det torde dock 
j bli lätt att fylla ett så stort utrymme. Så här i början 

på ett nytt år, är man ju alltid optimistisk och Red. räknar 
därför faktiskt Illed en hel del hjälp från läsekretsen. 

-WL 

SSA:s årsmöte 
Protokoll fört vid SSA:s år möte den 29 sept. 1945 på 

Restaurant Gillet, Stockholm. 

§ l. Föreningens v. ordf. SM5SI hälsade de närvarande 

välkomna. Ordf. prof. Löfgren ar på grund av sjukdom 
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förhindrad närvara och hade sänt ett hälsningstelegram som 

upplästes. 
§ 2. Utsågos till justeringsmän SMSLF och SMSWT för 

dagens protokoll. 
§ 3. Påpekade v. ordf. att mötet blivit stadgeenligt ut· 

lyst, vilket årsmötet godkände. 
§ 4. Uppläste sekreteraren styrelsens årsberättelse, vilken 

utan anmärkning godkändes av årsmötet. 
~ 5. Uppläste SMSVL i egenskap av revisor årets revi· 

sionsberättelse. SMSVL återvaldes till revisor. 
§ 6. Beviljades den avgående styrelsen full och tacksam 

ansvarsfrihet 
§ 7. Valdes SMSRF att under styrelsevalet fungera som 

ordförande. 
§ 8. Valde årsmötet styrelse för tiden 1/ 10 1945-31/12 

1946 enligt nedanstående : 

Ordf. professor Erik Löfgren 
V. ordf. dr Gösta Siljeholm SMSSI 

Sekr. herr Axel Nordgren SM7UC 

V. sekr. ing. Gunnar Granath SMSNM 

Tekn. sekr. civiling. Sten Rudqvist SMSRF 

V. tekn. sekr. civiling. Stig M. Eriksson SM5PJ 
Skattmästare herr Ivar Westerlund SMSWJ 
Redaktör ing. Hans Elireson SM5WL 
Qslmanager ing. Åke Alseus SM50K 

Försäljningschef herr Gösta Roos SMSUL 
Försvarssektionsledare civiling. Arne Lindberg SMSVR 

§ 9. Lämnade SMSVR en orientering beträffande det pla. 
nerade frivilliga försvarsarbetet inom SSA. 

§ 10. Antogs det av styrelsen utarbetade stadgeförslaget 
för första gången. 

§ Il. DisI..-uterade~ amatörrörelsens framtidsutsikter spe· 
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ciellt med avseende på amatörernas ställning till olika myn

digheter. 
§ 12_ Civiling_ Gunnar Svala höll ett synnerligen intres

sant föredrag om ultrakortvågsteknikens utveckling under 

kriget. 
~ 13_ Förklarades den allvarligare delen av årsl1Iötct av

~lutad_ 

Stockholm den 30 sept. 1945_ 

Arne Lindberg SM5VR 
Sekr_ 

En utbyggbar KV-super 
Av s_ St;erna. SM5VW 

Forts_ jrån Ilr 7, 1945_ 

I Illodellapparaten användes en mellanfrekvens av a 

l 600 kc/ s, vilket vid återkoppling på ingallgskretsen ger 

ett relativt go tt spegelfrekvellSförhållande även \' d 30 Mc/ s. 

Mellanfrekvenstransforrnator med lerkopplingslindning fin

nes ej alt köpa färdig, varför man får tillverka åk-spolen 

själv. Den utgöres av ca 5- 3 varv 0,30 ESD lindad på 

gallerkretsens spolstomn!e_ 

Spols)'stemet. 

Till alla' spolar användas 11 mm trolilulstoll1l11ar av Al

phas tillverkning. Induktansj ustering sker med pulverkärnoI. 

Signalkretsen_ 

Band 	 L;L l 	 L'I 
J. 	 3,4- 5,8 }fc/ s 35 ' 0,20 ESD 8v lv 

läll indad 0.20 E D 0,20 EsD 
2. 	 5,7- 9.6 » 22 v 0,25 ESD 5 \' l v 

tätlindad 0,25 ESD 0,25 EsD 
...." 9,0-14,6 12 v 0,30 ESD <Iv 2,5" 

trådljockleks 0,30 ESD 0,25 EsD 
mellanrum 

1. 14,0-22,1 	 » 8,5 v 0,50 ESD 3 \' 2v 
trådljockleks 0,30 ESD 0,30 EsD 
mellanrLUn 

5. 20,0- 30,4 	 » 4,5 v 0,50 ESD 3v 2v 
uådljockleks 	 0,30 ESD 0,30 ESD 

mc]Janl'llm 

Oscillatorkretsen. 

Band 	 L:;L'l 
1. 	 30 v 0,20 EsD 7,5 v 0,20 EsD 

lätlindad 
2. 	 17 \' 0,30 ESD 8 0,20 ESD 

lätlin'dad 
10 \' 0,30 ESD 5 \- 0,20 ESD 

- lrridtjockl. mellanrum 
4. 	 , 6 y. _0,50 ESD .:i v 0,20 ESD 

trådtjockJ. mellanrum 
5. 	 4 v 0.50 ESD 6 v 0,20 ESD 

lrådtjock( mellanrum 

Lindning L~ för band l och 2 är lindad på ett lager tunt 

papper utanpå L, \'id nedre ändan (jordsidan) . för de L 2 

övriga banden lindas som följetdld vid jordsidan. L3 för 
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alla band tätlindad ca 2 mm nedanför huvudlindningen. 

Lindningen L5 fö r band l , 2 och 3 är lindad' på ett lager 

tunt papper utanpa L~ "id nedre ändan och med motsatt 

lindningsriktning 1110t L4 • D en övre ändan av Lö skall på 

dessa spolar gå till oscillatorns gallerkondensator, den nedre 

ändan tillsammaTIS med L4 :s nederända till jord. För band 

4 och 5 lindas L:; med 'l var som följetråd till L4 vid 

nedre ändan och de å terståenDe varven lätlindas omedelbart 

under Dl' I dett a fall skall övre ändan av L:, jordas och den 

n dre ga till gallerkondensatorn. 

lla lindningar fix eras med trolituI löst i toluo!. De spo

lar som skola lindas med trådtjockleks mellanrum lindas 

förot med två parallella trådar, strykas med trolitullösning 

som få r torka , varefter den ena tråden lindas av_ 

SLor omsorg måste nedläggas på att få god placering på 

dela rna så att förbindningarna i hf-kretsarna bli så korta 

som möjligL 

Då mottagaren skall provköras är det lämpligt att börja 

med If-delen och andra detektorn. Bäst är om man har 

tillgå ng till en signalgenerator och matar in 1600 kel s på 

blandrörets gt då av , tämning och avstånd mellan kretsarna 

kan regleras för bästa lj udstyrka. Inkopplingen av å terkopp

linrrsspolen utprovas och kopplingen till gallerlindningen 

\'arieras tills detektorn kan fås att gå mjukt ur och i sväng

ning, \, ' lket brukar ske vid ca 15 il 30 V skärmgaller

spänn ing_ 

Sedan detta är gjor t kan man griva sig an med oscil

latorn. vängn ingen kontrolleras genom alt man i serie med 

gallerläckan Rö på katoclsidan inkopplar ett instrument 

O- l mA. Svängspänningen på triodgallret bör vara mellan 

G och 10 V, dITS. instrumentet skall visa ca 0,12--0,2 mA. 

Om gallerspänningen skulle aV\Tika mycket från här angivna 

\rärden regleras detta genom att ändra pa gaUerlindningens 

varvtal. 0 5cillatorns frekvens kan injusteras med hjälp av 

en annan mottagare och ligger l 600 kc/ s högre än den 

önskade signalfrehensen. Frekvensjusteringen sker vid låg

frekventa ändan aIr varj e band med pulverkärnan och vid 

högfrekventa ändan med trimkondensatorn_ 

Då signalkret en skall trimmas är det lämpligt att börja 

med Ca helt illvriden och pulverkärnan i L,helt invriden 

för att ej ri 5kera alt kOlllma på fel sida om sci llatorfrekven

sen. B" t gal' i ll ju~ter i ngen med hjälp av den förutn ämnda 

sigllalgeneratorn som i de flesta fall ka n få lånas av någun 

servismall. Aterkopplingslindningen L3 j usteras så att sväng

ningsgränsen med antennen tillkopplad erhalles vid ca 100 
V på skärmgallret. 

Mo ttagarens utgångseffekt och selektivitet är på detta sta

diurn ej överväldigande men om den ut föres omsorgsfullt 

och med goda delar är den fullt användbar och blir en 

god grund alt bygga vidare på. (Forts.) 
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En gallerspänningslikriktare 
Den likrikla re, 50111 här beskriv-es, är geuom sin enkelhet 

synnerligen lämpl ig alt användas av nybörjaren som tänker 

bygga ut sin station för högre effekt, t. ex. genom att lägga 

tiII ett kra tigt slutsteg. 

För att \tid klass C erMlla god verkningsgrad bör "aller

förspällninaen på slutsteget var a h ö", ungefär dubbla cut

off-spänningen. Då del är mycket riskabelt (t. ex. om gaIIer

driveffektcn s\..:uIIe ga ifrån) a tt enbar t utny ttja den för

spänning som fås av gallerströmmen genom slutSlegets ga l

lerläcka , måste man använda en yttre spänning -källa, 50 111 

ger en i förhålland e till jord negaitv spänning. 

En alInan fördel med en -i\dan fast gaIIerförspänning är 

att man kan. nyckla sändar n i ett fö rsteg. En god metod 

för denna nyckling är s. k. <YalIerblockeIing. Hänrid kan 

även den behövliga blockeringsspänningen erhållas frfm 
gallerförspännin(fsaggregat l. 

Likriktarens koppling fr amgår a fig . 1. Som synes an-

Fig. 1. 

80 

- - - - ~ -. - .. 
vändes et t vanligt nätaggregats tra n -formalor, t. e.:c den 

so m redan finn s i oscillatorns likriktare. Transformator

spänningen bör ej ara högre ä n 2 X 300 v Il. 
I denna koppling erkar C1 om uppladdn infYskond n a

tor. Spänningen över et blir l ika med transformatorns 

toppspänning, alltså {2· 300 vid en sek. spän ning av 

2 X 300 volt. Likriktarröret (80), genom v ilket kondensatorn 

et laddas upp en gång för varje period, kommer att utsättas 

för en baockspänning, som bli r 2 . 300 ';2 volt. Drosseln L1 

måste ha ett stort ärd , t. ex. 15 H y, då \'äxelspänn ings

kompon enten i detta fall ä r mycket h ög. Kondensatorerna 

C2 och Ca böra vara pa minst 16 ,uF va rdera samt L2 på 

5 Hy eller mera, beroende på hur väl filtrerad man viII ha 

likspänningen. lVIotsta ndet R, so m amtidigt tj äns tgör 30m 

gaIIerläcka, bör h a etl lågt värde, va rvid utgangsspänningen 

I<, 1.1 la 13 tir 1, !I 1,6 ~1 ts l.e Z 3 

IJlir s t:roilare. Förf. har provat kopplingen med el = l ,u F 

'amt R= 5 000 n och därvid erhållit en spänning på 150 
volt vid transf ormalo rspänningen 2 X 300 volt. 

Denna koppling kommer att medföra en viss snedbelast

ning a den ursprungliga likriktaren. Är denna emellertid 

föru t \'äl filtrerad, medför här ovan beskrivna koppling ej 

nagon märkbar ökning av brumspänn ingen. 

Stig M . Eriksson, S lUSP] 

Begreppet dB 
Decibel (dB) är en logari tmisk delenhet, en tiondel av 

enheten Bel. En ljudstyrkeändring av l Bel motsvarar en 

effektökning av 10 ggr.1 

Inom radiotekniken användes dB nästan uteslutande för 

att angiva spänningsförstärkning eller spänningsdämpning, 

dvs. förhållandet mellan de jämförda spänningarna. Er

hålles ett spänningsförhållande Vt/ V2 lika med eller mindre 

än 10, t. ex. 3,5, kan man med hj älp av nedans tående no

mogram överföra detta 'till dB. Gå in vid K och avläs vid 

dB. Resultatet blir 10,9 dB. Är den inmatade spänningen 

mindre "n den uttagna, säges förstärkningen vara 10,9 dB. 

Är den inmatade spänninO"en större, är de tfråga om en 

dämpning av 10,9 dB. 

Ur nomog rammet få vi direkt följal1l1e dB-värden: 

Vt/V~ (K) dB 

2 6,0 
3 9,5 
4 12,1 
5 14,0 
6 15,5 
7 16,9 
8 18,1 
9 19,1 

10 20,0 

Adderas dB-talen fö r K = 2 och K = 3 erhålles 6+9,5 = 
= 15,5, vi lket visa r sig vara samma dB-tal som erhålles 

för K =6= 2 X 3. 
Av ovanstående framgår att ett spänn illgsförhållande 

Vt//V2 som ä r t. ex. 30 motsvarar 29,5 diB, ty 30=lOX 3 
och d B-talet för K = 10 är 20 och för K = 3 är 9,5. Sum

man blir 29,5 dB. 

l Förväxla inte effektökning med spänningsök ni ng. En effekt iiknin ll" 

u V 10 ggr rnots,' a'rar en spännin""iknirw <:bd/ l O ~ 3.2 ggr. 
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Ytterligare några exempel: 

Spänningsförhålla,nde 

VI / V! dB 

300=lO X IOX3 20 + 20+ 9,5=49,5 
3000=10 X IOXIO X 3 20+20+20+ 9,5=69,5 

70=10X7 20 + 16,9 = 36,9 
70000=10XlOX lOXIOX7 (4X20) + 16,9=96,9 
35000=lOXIOXIO X IOX3,5 (4X20) + 10,9=90,9 

Vid övergång från dB till spänningsförhållande är till
vägagångssättet det omvända. Ex. Vilket spänningsförhål
lande motsvarar 14 dB? I nomogrammet avläsa vi direkt 
V I / V2 =5. Då det däremot gäller att taga reda på spän
ningsförhållandet vid dB-tal större än 20, t. ex. 34 dB, 
går man tillväga på följande "ätt: 

Undersök hur många hela gånger 20 går i 34. Uppsök 
K-talet som motsvarar resten (14 dB) i nomogrammet. 
Detta blir 5,0. Decimalkommat flyttas sedan lika många 
steg åt höger som det antal hela gånger 20 gick i 34, dvs. 
i detta fall ett steg. Resultatet blir således V I / V2 = 50. 

För 87 dB förfares sålunda : 87= (4 X 20) + 7. 7 dB 
motsvarar VI/V2 =2,25 och således är 87 dB=2,25 X lO X 
XIO X IOXlO=22500. 

I praktiken kan problemet lyda på föIjande sätt: Hur 
många dB förstärkning erhålles med två kaskadkopplade 
förstärkarrör då det ena förstärker 27 och det andra 65 
ggr? Beräkningen kan ske på två olika sätt: 

a) Totala förstärkningen blir 27 X 65 = l 755 = 10 X 
XlO X IO X l,755. En!. nomogrammet blir detta (3 X 20)-F 
+4,9=64,9 dB. 

b) Första rörets förstärkning = 27 = 10 X 2,7 motsvarar 
20 + 8,6=28,6 dB. Andra rörets förstärkning=65=10X 
X 6,5 motsvarar enligt nomogrammet 20 + 16,3 =36,3 dB. 
Totala förstärkningen är summan av dB-talen eller 28,6 + 
+ 36,3 = 64,9 dB, vilket stämmer med det under a) beräk
nade värdet. 

S.-E. Gemming, SM50Y 

Ett slutstegs verkningsgrad 
Vikten a\' god verkningsgrad hos ett slutsteg i sändaren 

behöver väl inte understrykas. Låt oss emelIel1id i kalla 
siffror se vad några procent högre eller lägre verknings
grad verkligen betyder! 

Kalla stegets uteffekt Pm slutrörets (-rörens) anodförlust 
Pa och »inputen», tillförda likströmseffekten, för Pin samt 
slutligen anodverkningsgraden för Va (010). Då är 

varur vi erhålla 

P -P . 100- va . Il P P Va 
a- n Va ' e er n= a 'lOO-v 

a 

Ha vi för samma rör (samma Pa) verkningsgraderna Val 

och V a2 med uteffekterna Pnl och Pn2 fås förhållandet 

Pill V UI • 100-va~ . 
P"2 lOO-val V a2 


Är nu V(l1 =70 0/O och v a2 =60 0/O blir förhållandet 


Pm 70·40 
P,,2 = 30 . 60 = ca 1,56. 

En ökning av anodverkningsgraden med 10 % ökar alltså 
det här fallet, som får anses som fullkomligt normalt, 

uteffekten med inte mindre än 56 0/o, dvs. med mer än 
hälften! Tänk på den saken, OM:s, när ritningarna för 
fredskärran läggas på bordet! 

Jan Kuna Möller, Sil;J6XH 

Bort lödsalva och salmiak l 
Syrahaltig lödsalva bör bannlysas vid byggandet av mot

tagare, sändare och allnanapparalur. Syran fräter nämligen 
sakta men Isäkert på lödställena och kryper utefter led
ningarna varigenom dåliga kontakter kunna uppstå_ Knaster 
och periodiska fel bli resultatet, ja i många fall uppstå så 
småningom rena a\'brott. 

Det bästa lödmedlet är hartsfyllt lödtenn (s. k. Kester), 
vid vars användande salva ej behöver anbringas på löd
stället. Vid lödning med vanligt tenn bör lödstället penslas 
med i sprit löst harts, som är den absolut bästa »lödpastan». 

Så komma vi till salmiaken, som tidigare gärna använts 
för rengöring av lödkolven. När salmiak upphettas bildas 
ångor av saltsyra och ammoniak och dessa ha i allmänhet 
en förödande inverkan på alla i apparaten ingående de
taljer. 

Det bästa sättet att 'hålla en kolv ren, är att se till att 
den ej öv,erhettas. Koppla därför ett motstånd (väl berö
ringsskyddat !) i serie med kolven och tag dess värde så 
stort att densamma ej blir onödigt varm. Torka vid behov 
av lödspetsen med en tyglapp. 

R. Stridh, SM5WZ 

QSO-register 
En kväll då jag satt och bläddrade i några gamla nummer 

av »The T & R Bulletin» RSGB:s medlemsblad, fann jag 
en trevlig ide, angiven aven engelsk amatör. Den gick ut 
på att utnyttja den nuvarande tysta perioden till alt lägga 
upp ett slags kortregister över alla förkrigsförbindelser så 
att man, då de gyllene dagarna återvända, lätt skulle kunna 
se om man tidigare haft förbindelse med en viss station. 
Detta register skulle sedan fyllas i varje dag för att bli en 
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fortlöpande fö rteckning över samtliga uppnådda förbin

delser. 
Den ur~prungliga iden var att bara ha ett enkelt lin j era t 

kort, på vilket anropssignal och ev. även namn och adre~s 
skulle skrivas överst och sedan datum för varje förbindelse 

ifyllas_ Resten fann man då i loggboken för denna dag. 
Detta lät trevliot, och jag började genast sätta ihop ett 

förslag till ett dylikt kort. Emellertid tyckte j ag det \-ar 
opraktiskt att bara skriva datum för förbindelsen och sedan 

nödgas slå i loggen för alt få tag på de övriga uppgifterna. 
Därför beslöt jag »låna» olika kolumner ur ARRL:s stan
dardlogg. Det slutliga resultatet är återgivet här nedan. Kor

_I 

I-I -I Sänd 1MottagJ[C~1 I
QSL 

L~ nm.
D.tum G,\1T QRG R rS- - TFR I S T I~ MTS 

1'- I 

1 " 1 

II j" 

tet ger en överskådlig bild av trafiken med den station, 

kortet gäller för. 
När kortet är fullskrivet, drager man ett rött vertikalt 

streck över framsidan od!. fyller i anropssignalen på ett 
nytt kort märkt med en röd 2:a för att ange ordnings
följden. Om man paginerar några av de ej ifyllda korten 
i förväg och använder de -sa i ur och ordning fås automa

tiskt antalet olika stationer med vilka man haft förbindelse 
som num ret på första »blanka» kort minus ett. Detta förut

sätter att man vid flera kort för sanuna station tager onum

rerade sådana. 
För tryckningen av ovanstående kort fick jag betala 14 

kronor för 2.000 st. Lådor och ledkort knnna erhållas bil
ligt i alla pappersaffärer. Själv har j ag anskaffat en 15 cm 

låda, som rymmer 60 ledkort och 600 stationskort. 
L dkorten, ~om givel\-is märkas med re-spektive länders 

prefix, upplinj eras för l land. På desamma infö res en alfa

betisk förteckning över samtliga förnindelser med ifråga
varande länder. 

Registret kan naturligtvis läggas upp även efter andra 
grunder. Är man t. ex. mest DX-intresserad och ej brukar 
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ha mer än en förbindelse med \-arje station, torde det vara 
bättre med ett j ournalliknande system med få och stora 

kort för varje land, än att, som här angivit~, ha ett kort 
för varj e station. 

Det är förstås ett avsevärt besvär både att lägga upp 
ett dylikt register och att hålla det i ordning men resultatet 
är väl värt arbetet. 

Jan Kuno Möller, SM6XH 

Harlösa har löst bug-problemet 
De halvautomatiska telegrafnycklar (bug-ar), som tidi

gare funnits att tillgå här i landet, ha i stor utstriickning 
varit av amerikanskt fabrikat. Någon svensk tillverkning 

har ej förekommit. Det är därför glädjande att konstatera 
att en till alla delar svensk bug med typbeteckningen JW 
nu kommit i marknaden och saluföres av Radiolaboratoriet 
i Harlösa. 

Konstruktör av bug'en är SM7XY, Sture Jönsson, i 

Växj ö. Red. har varit i tillfälle aU närmare studera den

samma och måste medge att den ger ett mycket gott in
tryck. Företagna prov visa, att teckengivningen är perfekt. 
De skj utbara vikterna medgiva stor variation av sändnings
hastigheten. Trimningsmöjligheterna äro talrika som på en 

större super. Lägger man härtill att handställningen är be
kväm och att kortslutningsanordning finnes äro de viktigaste 
data nämnda. 

Mekaniskt är nyckeln ytterst stabil. Den är byggd på 
en krymplackerad basplatta av 13 mm tjockt järn med 

dimensionerna 85 X 170 mm, och är försedd med gum
mifötter. Nyckeln står därför stadigt på bordet. Samtliga 
metalldelar utom förstås »pullkterings»-fjädern äro blank
förnicklade. 

Enligt vad försäljaren meddelat erhålla aUa SSA-med
lemmar maximirabatten 30 0/0 det ordinarie priset, som 
är 90 kronor. 

--rPL 

För morseträ ningen 
Ly5.Ena på Gl] på 6800-7000 kel . Stationen ifråga 

sänder press i växlande takt från 80 till 120, så där finnas 

goda möjligheter till morseträning. Bärvågen är modulerad, 
varför någon beatoscillato r ej behöver använda vi d mot

tagningen. Sändningstiden omfattar så gott som heJa dygnet. 

R . Strielh, SM5rPZ 

En bra bok 
För dem som äro intresserade av att studera mottagar

teknik kan den nyligen utkomna »Radio Receiver Design» 
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a\' Dr K. Il. Sturley livligt rekommenderas. Arbetet ifråga, 

som iir på lvå volymer, av vilka den första omfattar h ··g

frekven"rö r5tärkning jämte likriktning (d tektorer ) och den 

andra Iå <Tfrekvcnsförstärkning, kraftkällor, mätningar på 

mottagare, televisions- och FYl-mottagare m. 111. 

Os.s veterligt har ett så fullständigt arb te berörande detta 

omfattande ämne ej tidigare varit tillgängligt i boklmndeln. 

Förutom de mycket utförliga l oretiska beräkningarna 

l innas talrika exempel ber öran de i praktikE'1l förekomman

de fall. 

Bland Je viktigare kapitelrubrilf'rna miirkas : RörtypE'r, 

AnlcnnE'r och antE'nnkoppling5met der, n ögfrekvensförstärk
ning ( t!l t flertal Iltföringsformer av kret5arna ) , Frekvens

blandning (olika rör typer och blandning5metoder ) , Oscilla

torer i 5uprar, Mellanfrehensförstärh-nLllg, Lågfr ekvensför

5tärkare, SlutrörE't, Tonku ntrollen, Likriktare, AVe, Stör

r.ingsdiminatorer etc. Vid slutet av varj e kapitel (innE'5 en 

utförlig litteraturförteckning av stOlt vä rde för dem, som 

önska _tl erligare fördjupa Eig i ämnet. 

H. Eliceson, SMSWL 

I korthet trån LA 
DE't för~la synliga beviset på att förhållandena i T orge 

börja bli normala är att NRRL ilter utgiver sin tidning 

»LA - The NRItl. Bulletin». ned. had nyligen nöj et att 

genom LA2B mottaga det första numr t , daterat november 

1945. Det var I:n riktigt pampig tidning på ej mindre än 

20 "idor. Vi gratulera ooh ömka j\-RRL en god fortsättning. 

_JRRL hade årsmöte den 28 oktober. Därvid n10ddelade;; 

att tillstålld till sändn ing snart kommer alt givas beträf

fande banden 23- 28,5 och 56--60 Mcj s (LA2B ) . 

-WL 

Ett bra knep vid neutralisering* 
Neutralisering av t. ex. 6L6 och liknande rör är ofta 

besvärlig på grund av den ringa galler-anod-kapacitansen. 

En glimlampa är ej tillräckligt känslig som hj älpmedel. En 

vanlig li.kströms\'oltmeter med lämpligt mätområde ger däre

mot noggrant utslag. Koppla ifrån anodspäm1ingen till det 

rör, som skall neutraliseras, och koppla in vollmr tern bak

fram, dvs. med plusklämman till minus och minusklämman 

till den punkt, där anodspänningens plu~ normalt kopplas. 

Den från föregående steg påmatade växel;;p~i nningen lik

riktas i röret och uppmätes av voltmetern , varför man bara 

har att in5täl1a neutraliseringskondensatorn , så att mim\ta 

möjliga utslag erhålles på voltmetern. 

K. A. Liden, SMSSL 
* N:.ir sådan blir tillåten! - Red: 5 arun. 

Lokalavdelning bildad i 
Stockholm 

Efter fö rslag från SSA: s styrelse bildades den 16 no,·. 

1945 »SSA: s Lokalavdelning i Stockholm». I denIla ingå 

automatiskt alla SSA-medlemmar i Stockhohmtrakten och 

avsikten är att avdelningens ledning skall avlasta SSA-st)

relsen från sådana uppdrag, som gälla Stockholmsamatöl'er

na~ meeting, föredrag, kurser osv. Vid mötet, som ~-ar 

be3ökt av ett 50-tal medlemmar, valde5 en ~tyrelse som kon

stituerat sig enligt följande : ordf. A. Liden SNI5SL, v. 

ordf. H. H E'dström SM5Wl<, sekr. 1. Hägerstrand SMSPR, 

skattm. E. J ohansson SM50 N. 

SM.')WL lämnade en orientering över olika typer av 

kristalloscillatorer , som å tföljdes av flera inlägg bl. a. be

träffande kristallfilter i mottagare. 

Vid nLlsta meeting, som halles den 18 j an. 1946 i Nled

borgarhuset, lilla hörsalen, kl. 19.30, kommer en auktion 

på radiodelar att anordnas. In ventera Edra gömmor, säkert 

har Ni någon tral15formator, drossel, kondensator, några 

rör eller spolformar, som N i inte kommer alt använda, men 

Eom är precis \'ad någon av de andra letar efter. ;.,ri fl r 
naturligtvis själv bestämma lägsta försäljningspriset. - Om 

:'\ii har något trevligt hel11l11agj ort arbete, en mottagare, 

signalgenerator, monitor, bug, mätinstrument el. dyL, tag 

med det och visa, tänk på alla de nya medlenU11arna, som 

äro tacksamma för all a tips. 
A. Liden, SM.5SL 

Föreningsmeddelanden 
Sekreteraren efterlyser nedanstående medlemmar, vars 

senast kända adresser äro : 

SMS-224, Erik Stackelberg, Nåsvägen 17, Nockeby; 

SM6-439, Gunnar Hjort, Nya R dstugugatan 24, Norr

köping. 

Post till dessa adressater kommer i retur som obeställbar. 

V. g. meddela snarast de nya adresserna. 

DL7 meddelar genom SM7SP att 7: e distriktets medlem

mar vid ett sammanträde i Malmö den 8 november beslu

tade om regelbundet återkommande möten tills vidare den 

första helgfria tisdagen i varje månad. Lokal blir restaurant 

Fenix: , Föreningsgatan 7, .Malmö, och tidpunkten kl. 20. 

* 
Ett postgirokort för inbetalning a,r årsavgiften (10 kr.) 

medföljer detta nummer. Skattmästaren är tacksam om de, 

som ej redan fullgjort sin skyldighet, ville begagna Slg av 

kortet. 
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-Din sIcolaI6#6 

Varje strävan har ett mäl. Brevskolans mäl är att va'-a en skola, där 
var och en, som ärligt arbetar att fördjupa sina kunskaper, kan känna 
sig hemmastad'd. Varje kunskapsWkande ska veta, att Brevskolan utan 
sidoblickar på egen fö.rdel endast ser till elevens bästa. 

Vare sig det gäller grundläggande kunskaper i skolämnen och språk, 
vidareutbildning i yrket eller fördjupade kunska·per om samhälle och 
föreningsliv, sociala frågor och ekonomi, ska Brevskolan.s elever kunna 
känna det obetingade förtroendet för sin skola. 

Läs Igenom nednnstllende kupong. Du ska säkert finna 
något ömne, som Du både I arbetet och på fritiden skulle Den, som vill bli mera värd genom att veta mera, är välkommen att 
ha nytta av att studera. Sänd in kupongen redan I dn·g! studera vi·d Brevskolan - framtidsfo1kets skola. 

.. 
Språklmrser:" 
S.enska: 
Rättskri.nlog 
Grundkurs I 
svenska 

I 

I Sk!Ijeteckpn<Rm ra 
Uppsatsskrh>olog 
Eogels l<a 
Tyska 

I 

Franska 

Ryska 

Spanska 


I 	Föreningstel{
nik: 
Föreolngskunskap

I lI!ötes- och sam
mantrUdesteknlk 
Föreniogs
bokföring

I Att tUnka och 
diskutera 
Propagaodll och 

I medlemsv~rd 
Talarkurs 
Amatörtea ter 

Kurser för
I 	idrottsfoU{ : 

Idrottsspröket 

Orientering' 

I dro ttsbokföri ng 


Sociala frågor, 
samhällsklmskap 
och ekonomi: 
Stat;skun'Skap 
Hur rIksdagen 
a,rbetar 
Kvinnoroa och 
folkstyret 
Höger eller vänster 
Kommunal
kuoskap 
Före ningsu ngdom 
(}Ch kommuoen 
Deklaratioo 
Kooperativa 
kursen 
Nationalekonomi 
Nordiska frAgor 
Sve nsk social
politik 
SambälIs
orienteriog 
Arbetslagstlftni og 
Hemmet ocb vi 
Bostad's byggaodet 
efter Iuiget 
Konsten I var
dagslivet 

Folkhälsans 
grundfråga 

Praktisk han
delskWlSkap: 
Praktisk riiknin g
Bokföring 
Aff"ål'Sj ~rldlk 
VIiIskrivolog 
Textniog 
Teckning 
Steoegrafi 
Kurs för butiks
anstii !lda 
Koo·toristkurs 
Föreståndarekurs 

Elektrisk an
läggningstelmik : 
l nstaJla tö r sI{\) rser 
tö r C- och B
behörIghet
Montörskurser 
Yrkeskurser 

Elektrisk ma
skinteknik : 
MaskioJstlcurser 
Ve·rkmästnre
kurser 

Elmotorteknik 
Elvurmetelm!lc 

Elektriska ma.
sidner och an Eldrivna kronor
Iä.ggningar: och hl"or 

InstalJations
I ngeDjörsI.;urser teknik 
F,Iektromaskin V!J!ainstnlln tlol\ 
lä pans grunde r Lj us- och lJelys
Liks tröm s· ningstelmik
masIdner l!llluftledning" r 
Viixelst riims E1kraft;sta tione r 
mas·kiner och understationer 

Elmättelwlk 

Teleteknik : I 
FuiJ.stUodlga ra
tliotclm Ikerkurser 
Yrkesku rser I
Radio 

Musik: 
Att sjunga till I 
gitarr eller luta 

BREVSKOLA I 

I 
· framtids/o/kolS skola I 
Sänd 
prospekt 
över den Nam n: .... ... .. . ... . .... . ........... ..... . ...... . . ...... ..... .... I


0 .0 

kurs jag 
Bostnd: ... ... .............. .. .. .......... .. . . ...................... .


strukit I 
under Postadress: 	 Pop. R.l 

j 



Från 

Aslalic Microphone Laboralories 
ha inkommit: 

Mikrofon
kapslar 

Pick up's 

Kristall
graverdosor 

Dessutom offereras på begäran: Ijudfö rstll rk a reanHi gg
n lngnr samt kompletta kr ista lJ m!k rofoDer, 

A.-B. PHONOTEKNIK 
Kungsgatan 33, Stockholm. Tel. 11 69 95 o. 61 22 62. 

KONTROLLINSTRUMENTI 

FICKURSTYP FOR LlK- OCH 


VÄXElSTROM 


LEVERANSKLARA 


• 

EMV 6/120 V, 12/240 V 

Kronor 22: - t rutto 

EMVA 15 V/25 A, 30 V/50 A 

Kronor 23:- brutto 

• 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 

STOCKHOLM - ARSENALSGATAN .. 


Tel. 101135.206659 


Typ 1412 I Pris kronor 22:

AB ELTRON 
Stockholm - Göfeborg 

VoltDIeter 

Lik.. och väIelsfröm 0-240 V och 0-12 V 

~ RADIO~ 

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

ElSTANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ,ERIK SUNDBERG 
TRANSfORMATORfABRIK • TUREBERG 


TELEfON STOCKHOLM 351681, 351672 


'I 


