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'NI FÖRSUMMAR 
ViL INTE E,DER 

SERVICEIVDELNING? 

DCl.. snabba tekniska utvecklingen inom 

radioområdet ställer ökade krav på såväl 

det tckniska kunnandet hos servicemannen 

som på den utrustning han måste ha till 

förfogande . Den moderna radiomottagaren 

är ett komplicerat instrument, och den tid 

är sedan länge förbi då reparationer utför. 

des endast på gehör med avbitare, skruv. 

mejsel och lödkolv. 

En perfekt kundservice måste gå hand i 

hand med försäljningsarbetet. Detta bety. 

der flera nöjda kunder och lägger grunden 

t ill en "good.will" , som är nödvändig för 

framtida affärer. 

Tänk efter om Ni inte kan göra servicear. 

betet effektivt. Vi kunna leverera de nöd. 

vändiga kvalitetsinstrumenten, vi ha en in. 

gående kännedom om alla detaljer i servi. 

cefrågor och kunna hjälpa Eder att göra 

serviceavdelningen inkomstbringande. 

Varför inte ta ett samtal med någon av våra 

specialister om hur scrviceavdelningen kan 

göras tiptop. 

SVENSKI aB PHILIPS e MITlNSTRUMENJIYDELNINGEN . STOCKHOLM 6 



Televisionen l
• England 


En intervju 

POPULÄR RA DIO har varit i kontakt med chefen för 
The Telegraph CondenE,er Co i London, Mr Taylor, som 
någon tid vistats i Sverige för att knyta affärsförbi,ndelser. 

Mr Tayl'or berättar vid ett samta'! en hel dd av intresse om 

ekoradioanläggningar och om den engelska televisionen, som 
säkert inte saknar sitt intresse för vå,ra radiotekniker. 

Mr Taylor berättar sålunda att det finns flera firmor i 

England som f. n. är i'nkopplade till ekora·dio och som 

allesammans är i stånd all leverera kompletta anläggningar 
för ekoradio. Man har numera kommit fram med anlägg. 
ningar även för den civila sjöfarten och Mr Taylor anser 

det ingalunda otroligt att man inom överskådlig framtid 

skall kunna utrusta mer cner mindre avancerade anlägg

ningar för ekoradio t. o. m. ombord på relativt små fiske
båtar och liknande mindre farkoster. 

Komplett televisionsanläggning för 750 kr. 

Om televisionen har Mr Taylor en hel del intressanta 
saker att berätta. Han omtalar sålunda att man numera kan 

köpa en komplett televisionsanläggning för 35 pund, dvs. 

ca 525 kr. Nu tillkommer dock en del kostnader, exempelvis 
någo t som motsvarar vår svenska omsättningsskatt, och en 
del kompletterande utrustningar för anIäggningen, så att 

totala kostnaden för en komplett tele\risionsanläggning upp
går till ca SO pund, dvs. omkring 750 svenska kronor. 

BBC kör varje dag televi'sionsprogram och förutom några 

timmar på morgonen, då man kör demonstrationsfihner, 

har man program 2 il 3 timmar på eftermiddagen och 2 il 3 

timmar på kvällen, alltså en sammanlagd sändningstid av 
ca 7 il 8 timmar varje dag. Demonstrationsfilmerna, som är 

upptagna av BBC och sändes varje morgon, är tiI! för att 
radioförsäJj arna skall kunna demonstrera televisionsappa
rater för sina kunder. 

Televisiunsprogrammet. 

Eftermiddags- och kvällsprogrammen omfattar teaterpj ä

ser, intervj uer, referat från fotbollsmatcher, från tennis
och golf turneringar etc. Televisionsupptagningarna på teat
lar sker med publik närvarande. Man har visserligen spe

ciella anordningar för att få lämplig belysning, men i övrigt 

märker inte publiken så särskilt mydket av att televisions
upptagning pågår. Televisionskameran är i allmänhet upp

ställd på första raden och försedd med en teleskoplins. Man 
arbetar med 405 linj er, vilket ger en mycket god bildkvali
tet, som .gör det möjligt att uppfa tta även ganska små detal

j er på televisionsbilden. 
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Mr Taylor framhåller att televisionen har blivit oerhört 

populär i London och folk är utomordentligt intresserade 

av vad som bjuds i televU onsmottagaren. Mr Taylo r påstår 
rent av att om han och hans familj är bortbjudna en kväll 

så brukar de se efter vad som står på televisionsprogrammet 

innan de svarar. Är det några trevliga saker på program

met, så händer det faktiskt att man tackar nej. Mr Taylor är 

fullkomligt övertygad om att televisionen så småningom 
kommer att slå igenDm och att man i framtiden knappast 

kan tänka sig någon rundradioutsändning utan att det sam
tidigt är bilder till. 

Varför har Ni inte television i Sverige? 

frågar Mr Taylor. Ni har ju så äl ordnat i andra avse

enden, ni håller er framme på andra tekniska områden ; 
svenskarna är ju i hög grad tekniskt begåvade, och nog 
förefaller det mig som om det skul1e finnas goda förutsätt

ningar att ta upp televisionssändningar åtminstone i Stock
holmstrakten, där det finns en million människor samlade 

inom en ganska begränsad area . 

i"'örutsättningar finns ! 

Ni kan inte skylla på Era små resurser; ni har j u här i 
Sverige stora företag i svagströmsbranschen, företag som 

mycket väl skulle 'kunna tillverka teIevisionsmotlagare, säger 

Mr Taylor vidare. Den finansiella sidan borde väl in te heller 
ställa för stora hinder i vägen; folk skulle säkert betala en 
bra slant både för licensen ooh för en televisionsmottagare. 

I England kostar licensen 1 pund för enbart rundradiomot
lagning och duhbelt så mycket för rundradio- och televi

sionsmottagare per år räknat, dvs. ca 15 resp. 30 kronor. 
Sch 
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Ekoradio 
Av flygingenjör H Lindgren 

I detta avsnitt av sin artikelserie om ekoradio 
behandlar flygingenjör H. Lindgren ekoradions 
användningsområde.n under det andra världskri
get. Ekoradions betydelse inom modern krigfö
ring fär man en uppfattning om då man erfar 
att ekoradion under laiget togs i ~råk bl. a. 
för spaning i samband med luftbevakning och 
kustförsvar, för direl,t ledning av jaktflyget mot 
fienden, för inriktning av pjäserna i luftvärns
batterier, för utlösning av krevaden vid luft
vämsgranater, för ytspaning från flygplan mot 
övervattensfartyg och ubåtar och för navigering 
i samband med bombning utan marksikt. 

Ekoradiostationer lämpa 'sig ytterst väl för långdistans
spaning vid kusterna mot fientliga fartyg och flygplan, eme
dan spaningsverksamheten kan fortgå fullständigt obero
ende av mörker och väderleksförhållanden. Andra liknande 
spaningsuppgifter kunna också lösas med ekoradio, t. ex. 
sökning efter isberg från handelsfartyg. 

Man kan finna vissa tekniska krav, som böra ställas på en 
ekoradioanläggning för långdistansspaning. Den bör ha en 

'0 

5.. 60.. .. G 

.. 
z: c 50... 4' 
G .. ~ '" 
! 

l. 
·0 

1·~ 

w 
z 30.. 
;t 

20 

Fig. L 
Strlllnillgsdiagram i höjdled för den amerikanska spanillgsstationen 
TPS-3. Antennoo kan kopplas om, så att :.i-fas:. eller )ur-fas)
strlllnillg erhålles och därmed olika diagram (a och b), som täcka 

varandra relativt väl. 
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mycket stor räckvidd, eftersom det är nödvändigt aU upp
täcka fientliga flygplan så snart som möjligt - särskilt 
med hänsyn till de flyghastigheter, som numera uppnås. 
Därför böra sändareffekten och mottagningskänsligheten va
ra högt uppdrivna. Det räcker dock inte enbart med hög 
impulseffekt - varje impuls bör även innehålla så stor 
energimängd som möjligt, vilket uppnås genom at! impuls
tiden göres tillräckligt lång. Tider på 20 till 30 fiS ha an
vänts, men nackdelen med så långa impulser är att motta
garen blockeras under motsvarande tid, så aU närbelägna 
mål inom några kilometers avstånd från stationen inte indi
keras. Men detta är heller knappast nödvändigt, då det finns 
ekoradiostationer av annan typ, som ta hand om målen 
på så korta avstånd. 

En andra fordran är, att radiostrålen fullständigt täcker 
den yta eller rymd, inom vilken mål kunna tänkas uppen
bara sig. I början använde man fasta antenner med bred 
strålning, men eftersom man ville öka koncentrationen 
av effekten och därmed uppnå större räckvidder, gjorde 
man roterande antennsystem, som gåvo en skarpt riktad 
stråle (fig. 2). Vid flygspaning är det viktigt, att eko
radiostrålningen i höjdled täcker hela området från jord
ytan upp till den största höjd, på vilken ett flygplan kan 
beräknas komma in. Tyvärr uppstå i höjdled ofta luckor 
i strålningen, genom vilka fienden osedd kan komma in 
på ganska små avstånd från stationen, om inte särskilda 
åtgärder vidtagas. Orsaken till aH dessa ~uckor uppstå är 

markreflexioner, som tillsammans med den direkta strål
ningen göra att strålningsdiagrammet i vertikalled uppdelas 

Fig. 2_ 

Den i horisontalplanet roterande strålen QO S €fl CHL-station. 
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i flera lober. Se fig. 1. Den besvärligaste luckan i täck
ningen är den som uppstår nära marken. De krigförande 
utnyttjade till en början denna brist hos ekoradiostationerna 
.genom att flyga in på mycket låg höjd, 30-50 m. Man 
ökade då frekvensen och gj orde strålen smalare. Högfte 
frekvens medförde en ökning av antalet lober och samtidigt 
en minskning av luckornas bredd. Dessutom undertrycktes 
markreflexionerna avsevärt genom att mindre effekt sändes 
ut mot marken, när strålen gjordes smalare. Taktiken med 
låg inflygning lönade sig då inte längre. 

I föregående artikel omnämndes de spaningsstationer, 
som vo ro till ovärderlig nytta för engelsmännen vid krigets 
utbrott. Den maximala räckvidden för dessa stationer var 
över 30 mil. Sändarantennerna bestodo aV horisontella mat· 
tor av dipoler och reflehorer, som voro uppsatta på 105 m 
höga torn. Ett stycke från dessa voro mottagarantennerna 
monterade i trätorn av 72 m höjd. För riktnillgsbestämning. 
en till målet använde man I!;oniometer och fyra dipoler mon· 
terade korsvis liksom vid den normala adkockantennen för 
pejling, medan höjdbestämningen erhölls genom att den 
elevationsvinkel, under vilken ekot återkom, bestämdes med 
hjälp av två dipolsystem uppsatta på olika höjd. Om man 
vid en hastig omkoppling mellan dessa senare antenner 
jämför styrkan hos de radioekon som erhållas i de båda 
fallen kan man bestämma elevationsvinkeln som motsvarar 
detta förhållande och därefter från en omräkningstabeIl en
kelt få reda på höjden, då avståndet till målet är känt. Båda 
an tennsystemen ge, såsom fig. l visar, i verkligheten flera 
lober i vertikalled, men då elevationsvinkeln vid 20 mils 
avstånd och 3500 m höjd blir ca l grad (om jordytans 
krökning inte tas med i beräkningen), kan man i allmänhet 
vara säb:r om att det är den nedre loben, man arbetar med. 
T . o. m. konstruktörerna BlV de här beskrivna CH-statio
nerna måste ha insett, att nackdelarna hos systemet voro 
stora. Strålningsdiagrammet hade sidolober, som gjorde, att 
energi strålade in över land och gav starka fas ta ekon 
från 'kullar och berg. Höjdbestämningen med hjälp av strål
ningsdiagrammet för de två dipolsystemen var besvärlig 
och fordrade täta kalibreringar. Vidare erhöllos polarisa. 
tionsfel vid riktn ingsbestämningen, varför antennsystemets 
symmetri ofta måste provas. Dessutom kunde man inte 
upptäcka lågt flygande plan annat än på mycket korta .av

Fig.3 (överst). 


Deo engelska Gel-stationen typ 16. Antoo nen är försedd med en 

parabolisk reflektor bestående av ståltrådsnät med så fUla maskor 

i förhålland e till våglängden, att nätet elektriskt verkar som en 

fullständig skärm . Hytten t. h. inrymmer sändare och mottagare. 


Fig. 4 (nedan). 

Ekoradiostation för höjdmätning. Energin ledes genom en vågledare 

a\-ölutad med två »horn», som äro riktade mot de paraboliska reflek

torerna. På. sidorna Yagi·antenner med en dipol, en reflektor och 


nio direktorer. 
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Fig. 5" 
Strålningsdia f!Jam för vippande stråle med tre ol.ika lägen hos ett 

flygplan i förhållande till huvudriktniogm. 

stånd, vilket - såsom förut nämnts - berodde på att 

strålningsdiagrammet, som bildas på vanligt ~ält genom sam

verkan mellan antennen och dess spegelbild i jorden, hade 

ett minimum utefter j ordytan. Diagrammets första maxi

mum, som är det viktigaste och mest utnyttjade, ligger i 
en vinkel, som är omvänt proportionell mot uppställnings

höjden mätt i våglängder eller, vilket är samma sak, pro

portionell mot J./h. För alt komma ned till små vinklar 

måste man därför montera antennen d högt som möjligt 

och göra våglängden så kort som möjligt; CH-stationerna 

hade ett förhållande ?/h omkring 1/8. 

I början av kriget gjorde dessa stationer god nytta vid 

de ofantliga dagraider, som tyskarna företogo under som

maren 1940, men man förstod, att fiendeR förr eller senare 

skulle komma underfund med att en annan taktik med 

lågt flygande plan salte CH-stationerna ur spel. Man ut

vecklade därför en ny typ av stationer speciellt avsedd'a för 

låg spaning, Je s. k. CHL-stationerna (Chain Home Low). 

Det var först i och med alt dessa stationer kommo till 

som man lämnade den konventionella radiotekniken och 

en oerhörd utveckling på ekoradio området börj ade. 

Våglängden hos CHL-stationerna var 1,5 111 och sända

rens impulseffekt 100 kW, vilket gav en räckvidd av ca 

15 mil. En betydelsefull ändring i metoden för utstrålning 

av energi och mottagning av ekon gj ordes genom alt anten

nen på grund av den relativt korta våglängden kunde utföras 

så, alt en ganska smal stråle erhölls. Fig. 2. 

Antenndimen~ionerna voro ungefär 4 X 5 våglängder, viL 

ket gav en strålbredd av 20° i horisontalplanet räknat från 

minimum till minimum. Man kan visa, att det är förhål 

landet mellan våglängden och antenndimel15ionen U/l) i 
det plan som betraktas, vilket bestämmer strålens bredd. 

Antennen var ej större än att den kunde göms kontinuer

ligt roterande kring en vertikal axel, och diirigenom fick 

man en svepning av strålen över en stor yta. Mottagar. 

antennen ville man helst ha lika skarpt riktad som ,ändat

antennen, och då det var svårt alt fil två olika antenner alt 

rotera synkront, fönökte man använda s·amma antenn, vilket 

också lyckades genom alt mottagaren hölls blockerad under 

det mycket korta ögonblick, som sändarimpulsen gick ut, 

medan mottagaren sedan uppnådde full kän§lighet oerhört 

hastigt. 

Kaloskopet vid CH-stationen var av A-typ, dvs. med 

horisontell tidsaxel; m&len framträdde som taggar. Man 

kunde vid den nya stationen i stället använda ett kalo

skop av B-typ, som direkt visade målets läge, dvs. avstånd 

och riktning till ekoradiostationen. Se sid. 217 i föregående 

nr av P. R. Införandet av denna »direkta avläsning» a\' 

läget var en viktig förbättring, "Som i samband med alt 

katodstråleröret kunde utföras tillräckligt efterlysande gjor

de det möjligt att samtidigt överblicka hela den ekoradio

bestrålade ytan. 

En modernare engelsk typ av luftbevakningsstation vIsa

des på sid. 213 i föregående nr av P. R. Denna station är 

transportabel och kan sättas upp på två timmar. Den 
arbetar på mellan l och 2 m våglängd, har 100 kW 

impulseffekt och en största räckvidd av 16 mil samt iir 

synnerligen lätt att manövrera. Observationer göras på två 

katodstrålerör, var~w ett är lägesrör (B-rör) och ett av

ståndsrör (A-rör). Själva apparaterna inrymmas i ett tält 

och endast det roterande antennsystemet bestående av 4 st. 

Yagiantenner sticker upp ovanför tälttaket. 

För alt ekoradioobsen'ationerna skola bli tiJil nytta måste 

Fig. 6. 

TY5k ekoradjo5tation typ Wörzbllig. 
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Fig. 7. 
Cirkulär avståndsskala för typ Wiirzburg. 

ett rätt omfaltande rapportsystern användas. Ett antal eko

radiosta~ioner stå pr telefon eller radio i kontakt med en 

gemensam central, där ett stort bord med en rutindelad 

karta över det aktuella området finnes placerat. Personalen 

i kartrummet få r rapporter från ekoradiostationerna angå

ende läge och antal av iakttagna flygplan och lägger med 

ledning av dessa uppgifter ut klo ssar av olika form och 

färg i mot~varande rutor på kartbordet. Man får på så 

sätt en både överskådlig och aktuell bild av »luftläget» för 

såväl egna som fiendens flygplan _ 

Ett värdefullt komplement till luftbevakningsstalionerna 

utgj orde under kriget de ekoradiosta>tioner som användes 

för alt bringa den egna sidans jaktplan i kontakt med 

de anfallande bombplanen. Denna typ av jaktstridsledning 

utvecklades i England 1940--41 och är känd under beteck

ningen GCI (Ground Controi Interception) _ Fig. 3. Obser

vatören på en GCI-station iakttar ekona från såväl de fient

liga som egna flygplan en på samma katoskop (av B-typ). 

Med h jälp av kommuni'kationsrad:ion upplyser man jakt

piloten om höjden hos det fien tl iga planet och riktningen 

dit. Jaktplanet ledes på det ta s··t t ända tills piloten rappor

terar, a tl han ser sin motst ndare och kan börj a anfallet. 

Metoden var särskil t al1\'iindbar under de tyska dagraiderna 

1940_ En dag skötos 185 bombplan ned av 500 anfallande 

till stor del på grund av alt 'luftbevakning och jaktstrids

ledniw' använde ekoradio. 

Gemensamt fö r de fl esta luftbevakningsstationer med stor 

räckvidu är, att noggrannheten i be'tämning av höjden hos 

de iakttagna flygplanen är dålig_ Det beror på att strål-

PLUS RÄTT MINUS 

Fig. 8. 

Delalj skala med mörkpllnkt (tre olika lägen) för typ Wurzhllrg. 
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Fig. 9. 
Lätt luftvärnskw cJoIl av Bofors fabrikat avsedd för bekämpande av 

VI-bomb er och försedd med ekoradiostation för imiktningm_ 

vidden i höjdled bör vara stor för en sådan station, om 

täckn Lngen i>kalI bli tillfredsställande. På GCI-stationen ha r 

man inget större krav på täckning, emedan målet redan är 

upptäckt av luftbevakningen, då stationen sättes LU_ Däre

mot fordrar GCI-tekniken en noggrann. kännedom om höj 

den hos både egna och fientliga plan. Största sk illnaden 

mellan luftbevaknings- och GCI-stationer ligger därför i 
att höjdbestämningen med de senare kan göras betydligt 

noggrannare, men räckvidden behöver å andra sidan ej 

vara så stor. Stor noggrannhet i höjdbestämningen kan 

uppnås, om antennsystemet utformas så, att strålen i höjd. 

led blir smal. Ett sådant system visas i fig. 4, där strålen 

koncentreras i vertikalplanet på grund av den paraboliska 

formen hos reflektorn i: detta plan. En annan metod är 

att använda »vippandc» eller »vispande» (scanni ng) i>tråle. 

Se fig . S och 12. Om målet i fi g. 5 befinner sig på centrum

linj en bli r Utslaget på indikatorskärmen lika för de båda 

ytterlägena h05 ~t.lålen , men då målet ligger exempelvis till 
höger (H) om den rätta r iktningen, blir det större utslag 

i det högra ytterläget än i det vänstra. En mycket stor 

noggrannhet kan uppnås , därför att strålningsdiagrammen 

skära varandr a under li ten vinkel. Man mäter med denna 

metod höjdvinkeln med stor precision och kan därav räkna 

ut höjden, emedan avståndet till målet också bestämmes. 

Ofta sköter apparaten sj""lv om ut räkningen, så att höjden 

direkt kan avläsas på eH »höjdrör» eller ett direktgraderat 

visarinst rumen t. 

Ekoradio för riktning av artillerield. 

Vid eldledning av luftvärn, ku tbatterier och fartygs

artilleri har ekoradion bli\rit ett oundgängligt hjälpmedel, 
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Fig. 10. 
Luftvärn sbatteri med cmlralinstrument (K. G.) och ekoradiostatioller 

för spaning (t. v.) och eldledning (t. h .). 

som medgivit en betydligt exaktare bestämning av skjut

elementen än förut använda metoder. För att bestämma 

ett flygplans eller fartygs läge tillräckligt noggrant för eld

givning fordras en betydligt större precision i såväl av

stånds- som vinkelbestämning än vad ekoradio för luft. 

bevakning och jaktstridsledning kan lämna. Här räcker det 

inte med höga frekvenser och smala strålar, utan man har 

åtminstone i moderna anläggningar utnyttjat den möjlighet 

till skärpning av vinkelnoggrannheten som den förut om

talade strålvippningen innebär. På så sätt är det inte omöj. 

ligt att få uppgift om bäring och höjdvinkel på några 

hundradels grader när. Genom att man förstorar skalan 

för avståndsbestämningen inom det område målet befinner 

sig samt dessutom inför någon form av följlling av mål· 

taggen vid dess vandring över av tåndsskalan kan man 

driva upp noggrannheten i avståndsbestämningen till några 

tiotal meter. De bestämda värdena överföras sedan till ett 

centralinstrument, som på vanligt ·sätt på elektrisk väg ger 

bäring ooh elevationsvinklar till pjäserna. 

Fig. Il. 

Int eriör av bll ~;;al för eldledl1ing;.statione n fig. 10. 


En av de mest bekanta tyska ekoradiostationerna, typ 

Wiirzburg (se fig. 6), konstruerades för eldledning av 

luftvärn och producerades i ca 4000 exemplar till den 

aktningsvärda summan av 10 miljarder kronor. Den arbetar 

på 1/2 meters våglängd, och antennen är en excentriskt 

placerad dipol samt en stor parabolisk reflektor. Dipo~en 

kan rotera, och man får på så sätt vippning av strålen i 

både höjd. och sidled. Grovrnätningen av avståndet sker 

på ett katodstrålerör med ringf.ormig tidsaxel (fig. 7), 

men man kan också ta in målet och det närmaste området 

på et annat rör med horisontell skala (A.typ, fig. 3). På 

elektrisk väg kan man få katodstrålen att släckas ut ett 

mycket kort ögonl1lick, så.att en mörk punkt bildas på den 

lysande linj ~n enligt fig. 8( Med en ratt försedd med skala 

och kopplad till en elektrisk överföringsanordning, som vi 

inte skola gå närmare in på, förskjuter man den mörka 

punkten utefter skärmbilden, tills den sammanfaller med 

toppen av måltaggen. Allt eftersom denna flyttar sig, för· 

skjuter man också mörkpunkten och kan då i varje ögon. 

blick avläsa målavståndet med mycket stor noggrannhet på 

skalan. I verkligheten behöver man inte göra några avläs· 

ningar utan har endast att följa målet, varvid riktnings. 

värdena överföras automatiskt via centralinstrumentet till' 

pj ässervisen. 

I fig. 10 visas ett tungt luftvärnsbatteri med ekoradio

stationer enligt engelskt system. Till vänster ser man en 

grovsökningsanläggning, som arbetar på ett par meters 

\'åglängd, med skilda apparater för Eändning och mottag. 

ning. Den användes endast för spaning och lämnar till 
finsökningsanläggningen , som är uppställd till vänster, upp

gift om den u~ngefärliga riktning, i vilken fi entliga plan 

äro att söka. Sj älva eldledningsanläggningen är inrymd i 
en stor buss och har på ,taket två antenner med paraboliska 

reflektorer, en för sändning och en för mottagning. Man 

arbetar med centimetervågor , varför reflektordiametern, 

trots alt det blir en utomordentligt smal stråle, inte behöver 

överstiga 11/ 2 m. Inne i bussen fordras det tre man för 

att sköta stationen. Fig. 11 visar en interiör av bussen 

med paneler för avstånd, bäring och elevation samt under. 

till (ej synlig på bilden) en ratt, med vars hjälp man kan 
följa målet. 

Den som .-köter avståndsmätningen har framför sig ett 

katoskop med ett märke, som kan förskjutas med ratten. 

Hans uppgift är att följa målet och ständigt hålla märket 

mitt för den aktuella »taggen». Avståndsvärdet överföres 

direkt till centralillstl1Umentet (K. G. fig. 10). Elevations· 

mätaren i sin tur får rapport från grovsökningsanläggning
en om den ungefärliga höjdvinkeln till målet. Han kan med 

in ratt vrida antennen i höj dled och vet då i vilken vinkel 

han skall söka. Då han fått in målet, har han att manövrera 
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med ratten, så att maximalutslag ständigt erhålles på kato
skopet. Även bäringsmätaren kan vrida på antennen men 
endast i horisontalplanet, och han skall liksom elevations
mätaren ställa in största möjliga mål utslag_ 

Eftersom en språngvis ändring av målets läge ej före. 
kommer, har man för att minska överföringsfelen på grund 
av ryckvis följning infört motordrift av inställn ingsorga 
nen. Följningenav målet sker då med en jämn hastighet, och 

rattarna användas endast för att reglera denna hastighet. 

På senare typer a\' eldledningsanläggningar begagnas 
samma antenn för sändning och mottagning (fig. 12). 
Antennen är roterande varigenom en vispande stråle erhål
les och därmed större noggrannhet. Den viktigaste förbätt. 

ringen är dock, alt då stationen en gång inställts på målet, 
den följer målets rörelser fullst ändigt automatiskt utan yttre 

ingrepp. Betjäningspersonalen har på en sådan anläggning 

bringats ned till en man. Då eldgivningen frånJ pjäserna 
dessutom automatiserats så starkt, att man endast har alt 
»haka på» ett mål med ekoradioanläggningen och sedan 
trycka på en knapp, då elden skall sättas igång, kan man 

knappast begära mera i fråga om teknisk fulländning. 

Till träffsäkerheten och automatiseringsmöjligheterna hos 

luftvärnet har i inte ringa grad ekoradiotändaren för luft
värnsgranater bidragit. Denna har behandlats i P. R. nr 6, 

1946, men här skola en del kompletterande uppgifter läm· 
nas. Fig. 13 visar ett t värsnitt av nosen hos den ekoradio
styrda granaten, och de olika delarna framgå av bildtexten . 
Tändaren har konstruerats av W A S Butement, ledare 

för en forskningsavdelning under Ministry of Supply i 
England. 

Elektrolyten (l ) , se fig. 13, för det Jilla batteriet (2) är 
före avskjutningen innesluten i en glasampull i batteriets 
inre. Vid avlossningen av skottet krossas ampullen, och 
sändaren startar nästan genast. Driftstiden är högst ca 10 

sekunder. Strålnirugen från granatspetsen, som innehåller 
antennen (7 ) , går ut i form av en skärm vinkelrätt mot 
1örelseriktningen. Se fig . 13 och 14. Kommer granaten 

inom ett avstånd av 30 meter från målet, påverkas eko· 
radiomottagar en tillräckligt mycket för att granaten skall 

brisera (fig. 14 ) , dock inte förrän projektilen kommit in 
på minsta möjliga avstånd från målet. 

Denna uppfinning utgjorde ett mycket gott hjälpmedel 
vid bekämpandet av de flygande V-bomberna över England. 

Genom att V-ettorna inte kunde göra undanmaruövrer som 
vanliga flygplan var deras bana relativt lätt att beräkna, 

och de blevo ett lätt byte för des~a luftvärnsgranater. Det 
uppges, att mot slutet av kriget av 100 Vl·bomber över 
England 85 skötos ned enbart genom luftvärnets försorg. 

(Forts.) 
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ASS EMBL't 


(A) 

. ..LIMITS OF THE CONE 
-':OF SPA(( CQVEREO // ....

BY THE BtAM 
\ "../ ...... AREA INSIDE 
~ lARGER OR(l( 

.,/ '- AXlS OF RE.F'LECTOR IS COvtR[O BY 
THE 6E:AM AS 

SPI NNER MO TOR Il RQJATES 

(8) 

Fi" 12 
Deo~ kc~i ska strålen vispar runt med reilektoraxeln som centrallinje. 
Dl målet A ligger på sidan om axeln (B och e) UPPSlår €Il sinus· 

formig felsignaI. 

Fig. 13. 

Snitt genom ekoradiotändrör. l ) Glasampull med elektrolyt. 2) Elek· 

tri skt batteri. 3 ) Motstånd och konden atorer. 4) Förstärkarrörsats. 

5) Oscillatorrör. 6) Sändar· och mottagarrör. 7) Antenn. 8) Strål· 

knippe. 9) Gjuten utfyIInadsmassa. 10) Projektilspets av pressmassa. 

Il) Tracsportsäkring. 12) Anordning för självförstöring. 13) Detek

tor. 14) Sprängladdnin g. 

, 
. 

[.-_-~_L~eT:r:r:n=4-·~=1: J·:X--~L:I.-____~L~~~~~~~~l 

Fig. 14. 

Granat med ekoradiotändrör, som möter (fl flygande bomb. 
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Särtdarhorn med klystron. 

U ppställn ingsplatser. 

Vid plan erande aven mikrovågsförbindelse är första åt. 

gärden att utvälja lämpliga uppställningsplatser för sändare 

och mottagare. Det är j u så att man måste räkna med optisk 

sikt mellan resp. antenner för säker mottagning, då mikro· 

vågorna (därmed avses våglängdsområdet 10- 1 cm) nor· 

malt fortplanta sig rätlinj igt. (Erfarenheten visar att detta 

enkla betraktelsesätt inte håller streck, utan förbindelse 

även kan uppnås utöver synvidden, beroende på vissa böj

ningsfenomen, men dylik transmission är vanligen ej helt 

pålitlig utan beroende av atmosfäriska föm ållanden m_ m. 

F råu ekoradiotekniken är det ju även känt, att reflexer 

kunna utnyttjas, men den reflekterande signalen är så stal"kt 

försvagad, att den endast i undantagsfall kan praktiskt ut

nyttjas.) 

Det blir sålunda jordytans krökning och den mellanlig

gande terrängens beskaffenhet, so m bestämma de nödvän

diga uppställningshöjderna. Det räcker emellertid icke med 

e tt det finns fri sikt mellan sändare och mottagare utan det 

måste finnas ett visst utrymme omkring »strålen», som -be

stämmes av den s. k. siktellipsen. Man tänker sig en ellips 

inlagd med storaxelns ändpunkter vid sändaren resp. mot

tagaren. Om denna har en lillaxel = 2 b (halvaxelu är så

lunda b), där b = -i . l (), = våglängden, l = av

ståndet sändare - motlagare, d. v. s. storaxelu ), och den 

kan rotera omkring sin storaxel utan att den tangerar nå

got hinder, är vid riktad strålning 100 O/o-ig överföring 

möjlig. Nöj er man sig med 78 0/ O av den teoretiska effekten 
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Internordisk 
mikrovågsförbindelse 
Av civilingenjör G Svala 

I samball(1 me(1 Sldinemässan i ~Iabnö 27 juli 
-4 aug. hade AD Svellslm Eleldronrör i St,ock
holm i demonstrationssyfte låtit anor(Ina en 
mib.·o\·ågsförbindelse Ilå vågläng<1en 9,7 cm mel
lan Köpenhamn och Malmö. Ch'i1ing. G 8,'aln 
lämnar i uellanstående artikel några data om (le 
ultr'al<ortvågsanläggllingar, som utnyttjades för 
delUJa förbill(lelse. 

DK 621.396.2.02!l.G-I 
621.396.72.02!J.G4 

vid mottagaren kan den korta halvaxeln minskas till b 

r 8 ·l. 
För en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn är di

stansen drygt 30 km. Om lika uppställningshöjd förutsättes 

hos sändare och mottagare blir denna med häl13yn till jord

ytans krökning h = 2r
p 

' där r = jordradien, eller uträknat 

h = 17,5 m och däru:över kräves med hänsyn till siktel1ip

sen för 78 % överföring 19,5 m, således totalt 37 m. 

Mottagarens uppställningsplats var given, nämligen mäss

lokalen i Realskolan i Malmö, som lyckligtvis visade sig 

vara en ganska hög byggnad, från vars tak man mer kin väl 

kunde se husen i Köpenhamn. Då det genom vänligt l ill-

Fig. 1. Bild av säcdaren. 
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mötesgående ble\' möjligt alt uppställa sändaren i e:t spe

ciellt »radioto ru» på Danmarks Tekniske H~j sko le i Kö

penhamn, kunde ovannämnda villkor beträffande uppställ

p ingshö jden tillfred~ställande uppfylla s. 

Ett annat problem uppdök emellertid därigenom att ut

ställningslokalen var belägen i realskolans bottenvåning. 

Ur demon:: trationssynpunkt var det önskvärt att ha hela 

mottaga rutrustningen uppställd där. To tala-avståndet från 

taket till mottagaren var ca 30 m, alltför mycket för att 

koaxialkabel skulle kunna användas (man får vid högklas. 

sig polyte nkabel räkna med 0,56 dB/ m). Det blev därför 

nödvändigt a tt anordna en vågledare, som ju har mycket 

ringa dämpning. Trots a~t det ur tekni sk synpunkt var en 

långtifrån idealisk lösning, valdes av praktiska (och även 

ekonomiska) skäl vanligt 5 tums stuprör för ändamålet. 

Detta alternativ hade den fördelen att det snabbt och billigt 

kunde utföras aven plåtslagare. T eoretiska dämpningen 

för en 10 cm TEIl~(Hl-) våg, den vågtyp, som var 

lämpligast i detta fall, i en 5 tums vågledare med zinkväggar 

är f. ö. inte större än c:a 0 ,007 dB/ m. Fig. 2 visar väg

ledarens sträckning från taket ned till bottenvåningen. 

En självklar åtgärd var a tt för~ såväl sändare som mot· 

tagare med anordningar för riktad sändning, då ju därige

nom sändareffekten kan hållas låg och riktan tenner för mi

hovåg varken bli skrymmande eller komplicerade. Man 

hade i detta fall endast att välja mellan paraboloidreflektor 

och koniskt horn. Det senare valdes, då det ju är mycket en

kelt att tillverka och ger eri »verkningsgrad» , som endast är 

c :a 25 % sämre än för en paraboloid med samma diameter. 

Det koniska hornet har ju även den fördelen att det direkt 

kan anslutas till en vågledare. De använda hornen hade en 

öppn ingsvinkel på c:a 30 0 och en öppningsdiameter av c:a 

0,5 m, vilket borde ge en halvvärdesbredd hos riktdiagram. 

met på c :a ± 6 0 
• 

Sändare. 
Som sändare användes en klystron av egen tillverkning, 

vars utseende i dess senaste lutföringsfor mframgår av 

fig. 3. Klystronen är ju ett hastighetsmodulerat elektron

rör, som inte enbart är ett elektronrör i vanlig bemru'

kelse u tan dessutom inbegriper den inbyggda svängnings

kretsen i fo rm av en hålrumsresonator med t illhörande kopp

li ngssIinga och koaxialansll.ltning för matarledning. Klystro

nens uppbyggnad och fUllktion skall närmare beskrivas i 
kommande artikel, v-arför vi nu endast skola påpeka att dess 

resonator avstämmes mekaniskt med hj ätp av en eller annan 

skruvanordning, så att den deformeras, och att mot varje så 

ins tälld våglängd svara Hera bestämda accelerationsspän

ningar eller, enklare fastän något oegentligt uttryckt, anod

spänningar vid vilka den svänger. Man välj er den drift

spänning, som ger lagom effekt för ändamålet. Effekten 
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Fi g. 2. Fasaden av skolan med vägledaren. 

vari erar ju också med strömmen och denna kan regleras 

med en s. k. fokuseringselektrod, som fungerar ungefär som 

t tt st yr galler, varför motsvarande spänning kallad galler. 

spänning erhölls över ett katodmotståud på några hundra 

Fig. 3. Bild av koaxialklystf()n . 
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Fig. 4. BI.ocbchema av si:udaren. 

ohm. Den avgivna högfrekvens effekten rör sig endast om 

några watt, vilket dock väl räcker till. Sändarklystronen är 

direkt via en kort koaxialledning förbunden med den egent

liga sändarantennen, en mässingspinne, som går diagonalt 

genom den till sändarhorne, höran<le vågledaren. Bakom 

pinnen i förhållande till hornet sitter i vågledarröret en 
kortslutningskolv. 

Modulering. 

I föreliggande fall ansågs frekvensmodulering läm pli-

Radiosändning på mikr0'Ö9 
Köpenhamn - Malmö 

~c:a. ID Cm. 

Speciall'Ör för mikrovågor

, , f 8 l 

Fig. 5. Foto av mottag.:ueanläggning. 
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Fig. 6. Principschema av mottagaren. 


gast av flera skäl: den är enkla5.t att anordna vid kl ystro

ner, den ger god störningsfrihet och liten distorsion. 

Det maximala frekvenssvinget bestämdes till 300 kp/ s. 

svarande mot ett toppvärde hos modulationsspänningen a\T 

ca 15 V. Moduleringen anordnades helt enkelt så att ut

gångsspänningen från mo<lulationsföTstärkaren lades i serie 

med högspänningen till klystronen (se principschemat figA). 

Spänningsaggregat. 
Spänningen från högspänningslikriktaren måste med hän

syn till både frekvensdrift och störspänning konstanthållas. 

Glö<lströmmen måste vara likriktad och väl silad. 

Mottagareanläggningen. 
Då högfrekvensförstärknjng inte kan åstadkommas vid 

ifrågavaran<le frekvenser (på grund av sitt relativt starka 

brus äro klystroner ej användbara för ändamålet) måste 

blandning anordnas fÖTe den egentliga mottagarförstärka. 

ren. Blandningen sker enklast och bäst i en kristall<letektor 

av den jämför t med kristallerna i radions barndom oer· 

hört förbättrade typ, som utvecklats för och använts i eko

radiomottagarna under kriget. Mellanfrekvensen bestämdes 

till 8 Mp/s, en frekvens som lätt kan förstärkas med ordi· 
nära anordningar. Vid sändarfrekvensen 3090 Mp/ s blev 

<len nödvändiga oscillatorfrekvensen sålun<la 3098 Mp/ s. 
Lokaloscillatorn utgjordes även aven klystron av egen till. 

verkning, sammanbygg<l moo tillhörande nälaggregat och 

spänningsregulator. Den drevs dock med låg effekt: ca 
550 V och 16 mA, varför den ej behövde kylas med fläkt 

som fallet var med sändarklystronen. Lokalfrekvensen 

fördes via en kort koaxialkabel till kristallen, som anslutits 
till 'vågledaren på samma sätt som vid sändaren. Mellan. 

frekvensen från kristallen fördes i en annan koaxialkabel 

till mellanfrekvensförstärkaren. 

Frekvensmotkoppling. 

Rent generellt kan ju sägas att förstärkningen i ett steg 

är omvänt proportionell mot bandbredden. Vid en så stor 

bandbred<l som i <letta fall skulle förstärkningen tydligen 

Forts. å sid. 247. 
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Amatörbyggd 
7-rörs super 
Av R Henriksson 

I nellanstäende uppsats fortsä.tter artikel
serien om en amat.örbyggd 7-rörs super med en 
lWlIstruldionsbesl.rivning för hemmatiIlverkning
en aven bm moUagarskala. 

Lindar man sj älv spolarna till en super och skaffar en 
gangkondemator till dem, är det besvärligt att få en skala, 
där man har glädj e av statio-nsnamnen. En del firmor för 
till vissa typer av sina gangkondensatorer passande skalor, 
men för att dessa skola stämma måste spolarna ha bestäm
da data. Enda sättet att komma ifrån svårigheten är att 
göra skalanordningen själv. 

Skalan har fått formen aven låda med ett fack för varje 
våglängdsområde, i detta fall fyra. (Fig. 1). Facken för 
kortvågsområdena samt långvåg ha samma s:orlek, medan 
mellanvågsfacket fått ,tre gånger större utrymme. Lådan har 
gjorts a\r ett rektangulärt stycke 1 mm aluminiumplåt. För 
att få lådan snygg i hörnen ha för sammansättningens skull 
ett par extra gavlar påsatts, som i hörnen. äro vikta över 
långsidorna och nitade vid dessa. Härigenom har lådan fått 
större stadga. Båda gavlarna äro lika breda, och mot dem 
vilar en yttre glasskiva, täckande hela framsidan. Den övre 
långsidan är smalare för aU lämna pla!s för visaren. Den 
nedre är ett par millimeter bredare för att ge glaset stöd i 
underkanlen. Lådans längd får i viss mån bestämmas efter 
linh~ulets storlek. Den effektiva skallängden blir ju lika med 
halva omkretsen av linhjulet. En förutsättning för stor skal
längd är således ett stort linhj ul. Då flera av de svenskbyggda 

I\. 
(o))'\. 

Skalans fram.ida. 

apparaterna ha gamka stora linhjul, kan man beställa ett 
dylikt i en radioaffär. Förf. lät emellertid en plåtslagare 
göra två stycken av 2 mm alumi.niumpIAt, ett mindre för 
drevsnöret och ett större för skalan. Plåtslagaren vek de 
cirkulära skivorna i kanten, och sedan skruvades de till
samman och svarvades runda och försågos med spår. I mit
ten saUes en bussning för gangkondensatorns axel. Det 
större hjulet är 16 cm i diameter, och halva omkretsen ener 
skalIängden blev då 25 cm. 7 cm lades till för ögat och 
extra text vid sidan, så att hela längden blev 32 cm. Bred
den är 12 cm med 6 cm för mellanvågsområdet och 2 cm för 
\-art och ett av de övriga. Djupet är 4 cm. Plåtstycket till 
lådan får därmed storleken 4 +32 +4 cm X 4,2 + 12 + 
+3,5 cm = 40 X 19,7 cm. Inredningen består av papp och 
aluminiumplåt, tre plåtremsor 32 X 3,5 cm avgränsa facken . 

."-. "-. 
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I 

KJ (Q) 

~~ 
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I 
Fig. 1. Skalan ulan glasskivor. I mell8llvägsfacket synas lvll skallampor. 
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'Ut 011" popp / 

Fig. 4. Ett par fiirslag till löpare för visaren. 
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Fig. 2. Skalans baksida 	 med fjädrar för ök<rllampshållarna och 
hål för öga t. 

Varje sådant täckes av en glasskiva. F ör att ge glasskivorna 

stöd inifrån äro facken klädda med pappremwr 3,3 cm bre

ria och 1-2 mm tjooka. Av fig . 3 framgår, hur pappremsor

na inte blott ge glasen stöd utan också fixera skilj eväggarna. 
Pappremsorna limmas på skiJjestyckenas sidor med Bosco 

cement och alltsammans lägges sedan i press och får torka. 

Skallådans långsidor klädas därpå med pappremsor, och skil

jeväggarna inpassas en efter en och hållas i sina lägen med 

kortare pappbitar vid: gavlarna. I varj e fack skola sedan. in

passas remsor av fönsterglas, vilket är bäst att överlåta åt 

en glasmästare, om man ej sjähr kan hantera en diamant. 

På glasremsorna fästes till en början tunt vitt skrivpapper, 

på vilket stationerna efter hand markeras t. ex. med nummer. 

Nya remsor med skrivmaskinstext göras med ledning av de 

förra och påklistras i stället. Den noggrannare stationsmar

keringen kan slutligen göras med tusch under varj e stations
na.mn. 

Fig. 3. Detalj av fackens jo,redning. Del ~treckade är papp. 

Innan lådan bockas upptagas hål för ögat och skallamps

hållarna. Dessa utgöras av vanliga hållare till strålkastare 

för cyklar. En kort flat .typ är bäst, då glödlamporna ej böra 

skjuta för långt in i facken. Lampw ckeln går igenom hålla

ren. Fig. 2 visar, hur lamphållarna spännas fast i de upp

tagna hålen i lil.dans baksida och samtidigt l ilIföras ström. 

~)T 

Fig. 5. Skalans baksida. 

På skallådans baksida skruvas två isolitlister fast. De upp

bära 8 stycken i sidled vridbara fjädrar, som trycka mot 

lampornas bottenkontakter. Nitas fjädrarna vid isolitlis

tema, göres nitningen ej fastare än att fjädrarna kunna 

\J"idas åt sidan vid utbyte av skallampor. 

På lådans ö\'ersida fastsättes med ett par små vinklar en 

rakdragen tråd, 3---4 mm grov, som styrskena för visaren. 

Denna är fastlödd vid en plåtremsa , som böj ts, så att den 

passar över tråden och vilar mot lådans översida. Fig. 4 

visar ett par olika sätt att ordna visarens styrning. Visaren 

göres av l mm kopplingstråd, .wm vridits med hjälp av 

handborr och skruvstäd , så atL den blivit rak och styv. Skal. 

wirens dragning framgår av fi g. L Kan man inte skaffa 

svarvade linhjul av mässing e. d., utsågas de av isolit eller 

ebonit och »svarvas» med fil i handbonen. 

Framför lådan fästes en glasskiva, läckande hela fram

sidan , med fyra metallbyglar. För att hålla de inre glasrem

sorna i sina lägen läggas vid kortsidorna ett par bilar 5 mm 

gummirär, fyrkantgummi eller systoflex, stoppat med bom-

Forts. på sid. 247. 
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Konstruktionsproblem vid kortvågs

superheterodyner 

A v kamrer B F G Hadf 

III Dimensionering av kortvågsspolar 

I denna artikel lämnas värdefulla, tips för hur 
Iwrtvågsspolar slmll !imlas föl' att Q-värdet sl,all 
bli så högt som möjligt. 

Signalkretsens Q-värde måste vara högt in~e endast för 

att därigenom uppnå god känslighet hos apparaten ulan 

också därför alt man med högt Q-värde hos signalkretsen 

uppnår ett gynnsamt värde på signal/brus-f.örhållandet. 

Högt Q-värde i signalkretsen ger också effektiV'are under

tryckning av spegelfrekvenserna. 

S torleksordningen på Q-värdet för spolar inom kortvågs

området är 100. 

SpegellrekvenslörhlUlandet. 
Spegelfrekvensförhållande t vid en super är förhållandet 

mellan ingångsspänningen vid konstant utgångseffekt, när 

mottagaren är exakt avstämd till den önskade stationen och 

när mott,agaren är sidoavstämd till samma s~ation med ett 

frekvensavstånd = 2 X mellanfrekvensen. 

Tabell 1. Spoldata för optimala Q-värden. 

Spegelfrekvensförhällandet ger eH mått på mottagarens 

förmåga att undertrycka spegelfrekvenser. Detta förhållande 

som uttryckes i dB definieras som 

V2S=20 1°100'_ 
°V! 

där V! = erforderlig inspänning på mottagaren för erhål

lande av 50 m W uteHekt vid rät~a signalfrekvensen. V2 är 

erforderlig inspänning vid SarnIlla effek t och oförändrad 

inställning av mottagaren vid spegelfrekvensen . 

Det kan visas att 

v"- " =Yl+b2Q2
V! 

om signalkretsen består aven enkel parallellresonanskrets 

där b 10 +21m _ -,---:1:..::,0:-:-
lo 10+21m 

där Im = mellan frekvensen. 

Spegelfrekvensförhållandet vid en mellanfrekvens av 1500 

kpl s och vid signalfrekvensen /0=15 Mp/s får man exem· 

d Optimalt s I N I Opt. mellanrum mellan I Teoretiskt optimalt Fre-S polinduktans I mm varv varven, mm' Q-värde kv('C1s 

I D= 2,5 ID =3,isID-S,62 ! D-2,5 ID-3,75 ID-5,62 1D- ~,5 ID-3,75 ID= 5,62 1D= 2,5 = 3,75 ID ID = 5 62, 1 

L=0,25 ,uH 0,8 0,3 0,2 0,1 2,8 2,1 1,6 4, 2 6,8 5,6 294 274 244 24 Mp/ s 
1,0 0,4 0,2 0,2 2,9 2,1 1,7 5, 3 6,8 11,2 344 326 295 
1,2 0,5 0,3 0,2 3,1 2,2 1,7 6,° 9,4 11,2 388 378 347 
1,5 0,5 0,3 0,2 3,1 2,2 1,7 6,° 9,4 11,2 448 446 418 
2,0 0,7 0,4 0,3 34 2,4 1,8 7, 3 10,7 16,8 532 548 522 

L=l ,uH 0,8 0,6 0,4 0,2 6,5 4,8 3,4 2,7 3,9 4,7 330 330 311 12 Mp/s 
1,0 0,7 0,4 0,3 6,8 4,8 3,7 3,° 3,9 6,2 376 388 370 
1,2 0,8 0,5 0,3 7,1 5,1 3,7 3,3 4,6 6,2 413 437 427 
1,5 1,1 0,6 0,4 7,9 5,3 3,9 4,° 5,2 7,8 457 501 503 
2,0 1,6 0,8 0,4 9,1 5,8 3,9 4,9 6,3 7,8 520 594 613 

L = 4 ,uH 0,8 
1,0 

1,3 
1,6 

0,6 
0,8 

0,4 
0,4 

16,0 
18,2 

10,6 
11,6 

7,8 
7,8 

2, 
2,° 3 

2,2 
2,8 

3,3 
3,3 

333 
368 

368 
420 

373 
433 

6 Mp/ s 

1,2 1,8 1,0 0,6 19,1 12,5 8,7 2,5 3,3 4,4 391 458 488 
1,5 2,3 1,2 0,6 21,2 13,4 8,7 2,8 3,6 4,4 417 5Il 559 
2,0 3,4 1,5 0,8 25,0 14,5 9,5 3,5 4,2 5,3 448 556 651 

L = 16 ,uH 0,8 2,7 1,4 0,7 45,3 28,.3 18,2 l,5 1,9 2,3 299 354 410 3 Mp/s 
1,0 3,4 1,5 0,8 50,0 29,1 19,0 7l, 2,0 2,5 315 402 460 
1,2 3,8 2,0 1,1 52,6 32,6 21,2 8l, 2,4 3,1 326 426 504 
1,5 2,7 1,3 37,0 22,5 2,8 3,4 452 556 
2,0 3,6 1,7 41,9 25,0 3,3 4,0 486 616 

l Avstånd mellan trådens mittpunkter i två närliggande varv. 
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Spoldiam. D 
Inch -+ 

=cm -+ 
0,4 
1,0 

0,5 
1,25 

0,75 
1,875 

1,00 
2,50 

1,25 
3,125 

1,50 
3.75 

1,75 
4,375 

2,00 
5,00 

2,25 
5,625 

2,50 
6,25 

s 
O,OS 
0,1 

7,08 
7,43 

6,33 
6,64 I 

5,17 
5,42 

4,48 
4,70 

4,01 
4,21 I 

3,65 
3,83 

3,38 
3,55 I 

3,16 
3,32 

2,99 
3,14 

2,83 
2,97 

0,2 8,09 7,23 5,91 5,12 4,58 4,17 '3,87 3,62 3,41 3,24 
0,3 8,69 7,77 6,34 5,50 4,92 4,48 4,15 3,88 3,67 3,47 
0,4 9,26 8,28 6,76 5,86 5,24 4,78 4,43 4,14 3,91 3,70 
0,5 9,80 8,76 7,15 6,20 5,55 5,06 4,68 4,38 4,14 3,92 
0,6 10,31 9,22 7,53 6,53 5,84 5,32 4,93 4,61 4,35 4,12 
0,7 10,79 9,65 7,88 6,83 6,11 5,57 5,16 4,82 4,,55 4,32 
0,8 11,25 10,06 8,21 7,12 6,37 5,81 5,38 5,03 4,75 4,50 
0,9 11,70 10,46 8,54 7,4-1 6,62 6,04 5,59 5,23 4,94 4,68 
1,0 12,13 10,84 8,85 7,68 6,87 6,26 5,80 5,42, 5,12 4,8.5 
1,1 12,54 11,21 9,15 7,94 7,10 6,47 5,99 5,61 5,29 5,02 
1,2 12,94 11,57 9,45 8,19 7,32 6,68 6,19 5,78 5,46 5,18 
1,3 13,33 11,92 9,73 8,44 7,54 6,88 6,37 5,96 5,63 5,33 
1,4 13,70 12,25 10,00 8,67 7,75 7,07 6,55 6,12 5,78 5,48 
1,5 14,07 12,58 10,27 8,91 7,96 7,26 6,73 6,29 5,94 5,63 
1,6 14,43 12,90 10,53 9,13 8,17 7,45 6,90 6,45 6,09 5,77 
1,7 14,78 13,21 10,79 9,36 8,.37 7,63 7,06 6,61 6,24 5,91 
1,8 15,12 13,52 11;04 9,57 8,56 7,80 7,23 6,76 6,38 6,05 
1,9 15,4.5 13,81 11,28 9,78 8,74 7,97 7,39 6,91 6,52 6,18 
2,0 15,78 14,11 11,.52 9,99 8,93 8,14 7,54 7,05 6,66 6,31 
2,1 16,10 14,39 11,7,5 10,19 9,11 8,31 7,70 7,20 6,79 6,44 
2,2 16,41 14,67 11,98 10,39 9,29 8,47 7,84 7,34 6,93 6,56 
2,3 16,72 14,95 12,21 10,58 9,46 8,63 7,99 7,47 7,06 6,69 
2,4 17,02 15,22 12,42 10,77 9,63 8,78 8,14 7,61 7,18 6,81 
2,5 17,32 15,48 12,64 10,96 9,80 8,94 8,28 7,74 7,31 6,93 

pelvis fram på följanJe sätt: Först beräknas b. en spole av viss induktans för viss frekvens beror av föl
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15+3 15
b= - - ----=0 367 

15 15+3 ' 
Därav fås ~:=Yl+0,3672'1002 ~ 36,7 
och slutligen S =20 lOlog 36,7 =31,4 dB 

Ett spegelfrekvensförhållande S = 31,4 dB är inte sar

skilt gynnsamt; Jet betyder att om en sta'tion belägen på 
spegelfrekvensen till en station ( = den önskade stationen) 

till vilken mottagaren är avstämd har 36,7 gånger större 

signalstyrka än den önskade stationen, så höras båda statio
nerna samtidigt lika starkt. Det är klart att det under sådana 

förhållanden kan uppstå svåra störningsproblem. För att 
komma ifrÄn dessa störningar måste spegelfrekvenserna för

svagas, vilket kan ske antingen genom aH höja mellanfre

kvensen eller genom att öka Q-värdet hos signalkretsen. 
Q-värdet kan bl. a. ökas genom ändamålsenlig lindning av 

spolarna. Vi skola här uppehålla oss närmare viJ denna 
fråga. 

Kon~truktion av spolar. 

Det förekommer tyvärr alltför ofta, att amatörer linda 

spolar mer eller mindre på måfå eller kritiklöst kopiera 
i konstruktionsbes'krivningar förekommande data, som ] sin 

tur kunna följt äldre mindre goda föreskrifter. Q-värdet för 

r- J/ Tabell 2. Antal van" för en spole av l ,uH enligt formel '11'= \ L X 

I 


j ande faktorer: 
l) Spolstommens och trådens material. 
2) Tråddiameter. 

3) Spolstommem diameter. 

4) Mellanrummet mellan trådarna och spolens längd. 

BeträHande punkt l) gäller alt själv,bärande spolar äro 

Läst, men om numera vanligt högvärdigt isolationsmaterial 
(t. ex. trolitul) användes, äro Jock förlusterna ej stora. 

Beträffande trådens material är bla,nk eller lackerad koppar

tråd den bästa och mest använda. 

Beträffande punkt 2) gäller, alt Q-värdet ökar med st{irre 

'tråddiameter, förutsa ~ t att spolens di'ameter och längd äro 
rätt avpassade till tråddiametern. Större trådJiameter för

utsätter större spolJiameter och större längd. Platsutrymmet 

på ett radiochassi är emellertid begränsat och det är därför 
i praktiken nödvändigt att bestämma sig för en viss i han
deln förekommande spolstomme (Hammarlunds l 1/ 2" 

form är t. ex. en lämplig kompromiss). 

För en viss spolstomme och för en spole av viss induk
tans 'Uppnås högsta Q.värdet när hela spolstommen är 

fullindad, förutsatt att tråJdiametern väljes såJan,att mel
lanrummet mellan varven är omkring hälften av trådens 

diameter. Om en spolform med en längJ av 72 mm t. ex. 
skall lindas med 20 varv, skall tråddiametern v,ara~0,7 X 

N=antal varv 
L=induktans i ftH 

002S+45) D= spoldiameter i cmD 
s= förh ållande längd/ diameter 
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VOMAX 
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Pris Kr. 348:
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1. 	 Vamax mäter spö nningar, strömmar. motstånd, decibel. 
2. 	 Komplett visuell signalföliare från 20 p/s till över 100 

meRa p/s . 
3. 	 3 till 1.200 volt dc fullt skaluhlog i 6 områden vid 51 meg

ohms och 6 område n upp till 3.000 volt vid 126 megahms 
inga ngsmotsta nd . +- polaritetsomkastare . 

4. 	 3 till 1.200 volt ac fullt skalutslag i 6 områden vid ett 
effektivt ingångsmalstånd av 6,6 megohm och 8 uufd . 

5. 	 0,2 t ill 2.000 megohm i 6 områden . 
6. 	 -10 till + 50 db (O db=1 mill iwatt vid 600 ohm) i 3 om 

rå den . 
7. 	 1,2 mA till 12 amp. fullt skalutslag i 6 områden . 
8. 	 Engångsno ll ning för samtliga områden. 
9. 	 Toleranser: ± 3 % vid dc, ± 5 % vid ac, ± 1 % vid mot 

stöndsområdena.
Begär broschyrI 	 10. Absolut stabil. Lättlöst skala . Bekväm att hantera .* 
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MULTISCOPE 10 pF - 100 p F 
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skruvsockel. 
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tronrör . 	 . 
Stabilisatorror 

strå\rör 

A~B 

Standard. 


Radiofabrtk 

Tel Sthlm 25 2610 

U LVSUNDA . 

bl följandeVi representera . a. 

rörtillverkare: 


bones and Cables Ud, london. 
Standa!d Te~:lve Works. Footscra'f, Kent. 

Bnmar d R dio Corp., Mew York. 
Federall~e~:~e~~:'~:lep:oniQUe , Paris 

X 72/ 20 = 2 1/ 2 mm. Det säger sig sj iilvt att vid spole 

med fil varv, som i allmänhet användes pil kortvåg, tråd. 

diametern skulle bli opraktiskt stor, och man får därför i 

praktiken mes tadels stanna för en tråddiameter av 2 mm 

eller mindre. 

Har man en viss tråddiameter, som man skall använda, 

och tillå ler spolformens längd ett större mellanrum mellan 

varven än 0,7 X tråddiametern, är det icke längre en ellkel 

formel, som beslämmer spolens längd för optimalt värde 

på Q. 
Q.värdet för kortvågsspolar kan beräknas enli'gt följande 

formell: Q=f" ' . LdD . 1 " 

y103p N (D2+2d2 ~:) 
I = frekvens i p/ s. 

L = spolens induktans i liR. 

a= tråd diameter i cm. 

D = spoldiameter i cm. 

p= materialets specifika motstånd (för koppar=I,72X 
X I0- G). 

s=förhilllandet av spolens längd till spolens di'ameler = 

=ljD. 
För en spole av vi s induktans, som skall lindas på en 

given form, blir Q maximum när N(D2 + 2d2N2/ S'2) blir 

minimum. Med D och el givna beror detta således på 

s, som i sin -tur bestämmer N. N (antal varv) bestämmes 

enligt formeln N = , / L (102~+45) 

Genom ett något omständligt passningsförfarande kan man 

med hjälp av de angivna ekv. fa fram optimalt värde på s, 
optimalt väl'de på mellanrummet mellan varven och optimalt 

Q.värde. Resultatet av uträkningen för vissa värden fram· 

går av tabell 1. Siffrorna i tabellen äro avrundade men 

tendensen framträder klart. 

En diameter <31' 3,75 cm är en lämplig kompromiss för 

spolar p 4 ,HH. För mycket små induktanser för ultrahöga 

frekvenser är en något mindre diameter (2 1/ 2 cm) bättre. 

För induktanser över 4 pH är en större spoldiameter (t. ex. 

5,62 cm) aH föredraga . Q.värde na i tabellen äro utraknade 

för de i sista kolumnen angivna frekvenserna. 

Al' tabellen framgår vid'are, att för små induktanser al'· 

stånden mellan varven skola vara stora, medan för större 

illduktanser trådavståndet skall successivt minskas. 

I tabell 2 slutligen är för ett antal vanligen förekommende 
spoldiametrar antalet varv för en spole av l pH angivna 

för olika längd/ diameterförhållanden. Har man bestämt den 

erforderliga induktansen, bes:ämmes varvantalet genom att 

multiplicera det i tabellen angivna varvantalet med kvadrat. 
roten ur induktan5en (i pH) . 

, POLLACK, D: The Design o/ Inductances for freqnencies bet we en 
4 and 25 Mc/ s. Re A Review, okt. 19317. 
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Internordisk . . . 	 (fo rts. ! r. sid. 240 ) 

bli ganska låg per steg, varför många steg erford ras, vilket 

Innebär en både komplicerad och dyrbar kons truktion . Det 

ligger då nära till hands alt införa s. k. frekvensmotkopp· 

ling, d. v. . 1. ta ulgångsvpänning n från frekvensdetektorn 

fr ekvensl110d ulera lokalo~cillatorn t samma håll som den 

mottagna frekvensen . Re -ultatet blir att frekvemsvinget i 

mellanfrek nsförstärkaren endast blir lika med skillnaden 

mellan sändarens och lokaloscillatorns sväng. Detta arran· 

gemang, som realiter är en ren motkoppling, har också den 

fördelen att eventuell distorsion i meHanfrekvensförstärka

ren, d . v. s. närmast diskriminatorn, rediuceras, naturligtvis 

förut"att a tt lokaloscillalorns fr kvensspänningskarakteris

tika är linjär inom det aktuella området. I den utförda an

läggn ingen minskades frekvenssvinget i mellanfrekvensför

stärkaren till 75 kp/s, det normala värdet i FM-sys tem, 

varför bandbredden kunde minskas till ca 240 kp/s. 

MeUan!rekvens !örstärkaren. 

Mellanfrekvensförstärkaren hade utförts med fyra hög

frekvenssteg och två Jimitersteg före diskriminatorn. Då 

högfrekvensstegen utrusta ts med högbranta rör, var det ur 

slabililetssynpunkt nödvändigt att efter de två första stegen 

införa en ny bland ning lill 4,3 lVIp / s som <Indra mellanfre

kvens. Totala förstärkningen före limi lern rörde sig om c :a 

130 dB. 

Sammankoppling. 

Fig. 6 återger elt principschema för mottagaranlägg 

ningen. 

P å fotot av mottagaruppställningen vid Skånemässan 

(fig. 6) ser man längst till vämter lokalosciJlatorchassiet, 

därefter mellanfrekvensförstärkaren med instrument för 

diskriminalorbalansen och ovanför till höger vågledaren 

med den T ·formad koaxialanslu tningen, vars knutpunkt 

innehåller kristaIldeteklorn . Radioapparaten nedtill på bil

den tjänstgör som ren slulförstärkare (anslutn ingen sker 

t!ll dess grammofonintag) . 

Amatörbyggd . . _ 	 (forts. fr. sid. 242) 

ull, mellan de inre glasen och det yttre. Hela skalanord

ningen fästes vid chassiet med et t par langa vinkelstöd. 

Ögat »styres» och avskärmas från skallampsljuset genom 

att det får löpa i ett rör, som ni tas eller skruvas fa st i lå. 

dans baksida. En bit aven kasserad elektrolytkondensator 

avkapas för detta ändamål. Diametern bör vara 3-4 mm 

större än ögats. Röret klädes inuti med filt ener flanell, som 

limmas fast. Någon extra fastsättnin o- :nr hållaren fö r ögat 

behöves j då. 

POPULÄR RADIO 

Radiodelar irån lager 
Amerikanska I	~impson 30 mätomraden 20.000 

ohm/ volt Nelto kr. 225 : 

~ imps() n 28 mälOmrårlen 5. 000universal- ~ ohm/ vol! Netto kr. 195:

lPrec ision 31 mätområdf"n 1.000
instrumenl ohm/ vol! Netto kr.. 175:-

Triumph signalgene. 

rutor IDO Kc - 30 Mc 

Kortvågskonden sa
torer 15-150 pf 

frckv.·i soL 

Amerikanska hörlel. högsia kvaJilel kr. 25:- bro 

Anteonwire, koppar, 49XO.15 kr. 25: - hr. per IDO 

meter. Elektrol ytkonden satorer, Skallampor, Säkringar. 

Kalnlog ä mätinstrument .sandes mot 20 öre i frim. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. 31 311-4, 32:;060 

Skaffa den nya 

FDAVAAINGSPIAMEN 

oeh slitt In I den tidningsnumren I den ordning de utkom 
ma. Då ris kerar NI lnte att tappa bort nligot nummer. 
Pä rmen kos ta r kr. 3 : - (inkl. porto och embnllage) och 
rekvireras f ra n 

POPULÄR RADIO 
BOX 450 STOCKHOLM 1 
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CAAlEX MlllNSTAUMENT 
UNIVERSALINSTRUMENT. 
typ 470-8 
39 miitomrtl den. Vr id · 

spoleinstrum('nt GOOO 
ohmf\·olt . Lik· och 

vUxelst röm (200 uA
10A) . Spiinnlngsmätnin g 
ti!llOOO \·olt. Motstå nds. 
mätning 0-2 jlIegoll nl. 
Kapaci tetsmätning till 2 
~Ifd. 

Pris Kr. 275 :- netto 

Broschyrer sän 
das pii beg;;ran. 

Försiiljas g enom 
alla. vi-i.lsorternde 
radiogrossister. 

Omg:1enlle le\'c, 
ran s. 

Generalagent för Carte..: i Sverige: 

AKTIEBOLAGET TRAKO. Regeringsg. 40. Sto(kholm 

NYHET] 
Radiolelefonen "YANK" 
Amerikanska armens Handia Talkie har vöckt stort 
intresse blond de svenska radioamatörerna. och 
många ha efterlyst en ritning till en enkel sådan . Vi 
ha därför låtit konstruera en synnerligen förenklad 
Handie Talkie som döpts till "Yank", och som har den 
fördelen, alt den kan byggas med löttanskollad ma
terial. Trots förenklingen ör den en fullgod söndare
mottaga re om den bygges med omsorg. 

Ritningarna bestå aven sammanställnings ritning med 
olla m6 tt ulsotta, kopplingsschema, synnerligen nog. 
grant utarbetad arbetsbeskrivning somt 5 st. foton 
med inritade anvisningar . Allt ör upplagt för alt öven 
·intresserade utan stora radiotekniska kunskaper skall 
kunna bygga "Yonk". Prislista å byggsats och delar 
medföljer . 

Pris pr ritningssa ts kr. 4 : 50. 

Sändes mat postförskott varvid oms. och porto till. 
kommer . Skriv i dag I 

HOBBY-FÖRLAGET. avdelning 5 

~,..............B.O.R..A.S...............,; 


Radioindaslriens nyheler 

Moon Radio AB, Stockholm har översän t ett exemplar av sin nya 

prislista på amerikanska radiorör. 'Dema prislista omfattar de rör· 
typer, vilka för tillfället kunna erhållas. Sådana rörtyper som f. n, 
icke kneoa anskaffas freo Amerika äro sålunda icke medtagna. 
Moon Radio AB har ockEå översänt en prislista på elektrolyt kon· 
densatorer av det svenska märket Rifa, vilka konckosatorer känne
tecknas av mycket små dimensioner. 

AB Alpha, Sundbyberg, hal' översänt oya prospektblad över Alpha· 
trimstommematerial. Dessa prospektblad ersätta tidigare frän Alpha 
utsända provi. ri ska måttblad som därmed awulleras. AB Alpha 
har även säLl t jjver några nya prospekt.blad, omfattande te kni ska 
uppgifter om elektrolytkondms3torer. Dessa elektrolytkoodensatorer 
äro av den s. k. torra typen. 

Svenska Radio AB, Stockholm, har översänt några uppgifter om 
en del Marccni·instrummt, bland annat en prisbillig signalgmerafor, 
som synes lämpa sig väl för radioservismän. Denna signalgenerator 
täcker Irekven_omr det 95 kpls till 40 Mp/ s. Signalgeneralorn är 

Fig. l. Signalgenerator 95 kp / s-40 Mp/ s 

försedd med en skala och noggrannheten är av storleksordningm 
±l 010. Osci llatorn- är försedd med anordningar för inre modulation 
30 010 vid 400 pi s och signalen kan ändras från några få ,uV upp 
till 50 millivolt. Generatom är avsedd för anslutn ing till växel· 
strÖm,oät. En annan signalgenerator i betydligt mera laboratorie· 
mässigt utförmcle är dm signal generator som visas i fi g. 2. Den· 
o a täcker område t 6 Mp/ s till 300 lVfpjs i fyra olika frekvens· 
band. Ett annat intressant instrument är en uteffektmeter roligt fig. 

Fig. 2. Sign algmerator 6 Mp/s-300 Mp/s. 
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Fig. 3. teffektmeter. 

3. Denna uteffektmeter medger en noggrannhet av ±5 % vid fullt 
skalutslag inom frekvensområdet 150-2 500 p/s. !ng ngsimpedansen 
täcker området 2,5-2{) 000 ohm och noggrannheten är här av stor· 
leksordningen ±2 % i närhetm av 1000 p/ s. 

Engelsk·Svenska Radioagenturen, Stockholm, som bl. a. är repre· 
sentant för The Telegraph Condenser Co Ltd, London, (TCO) har 
översänt en broschyr från den mgelska firman över kcndensatorer 
av olika slag. Bland dessa kondensatorer märkes särskilt en speciell 
typ av kondoo atorer avsedda för televisionsmottagare - l>Cathod· 
raYl> - som tillverkas för spänningar upp till 6 kV arbetsspärlfling 
och för kapacitanser upp till 0,1 .uF. Dessa kondensatorer tåla tern· 
peraturer upp till +71 0 C vilka temperaturer kunna förekomma i 
televisionsmottagare. Även andra typer av kondensatorer levereras: 
lågförlustkondensatorer, keramiska kon densatorer, elektrolytkondensa· 
torer etc. En hel grupp av dessa kondensatorer äro utförda så, att 
de tåla tropiskt klimat, 100 % luftfuktighet och upp till 1000 C 
värme. 

Sammanträden 
Stockholms Ra dioklubb 

Den 30 aug sammanträdde styrelsen under ord1örandeskap av 
civiling. H Fredholm. Till höstens sammanträden planeras en serie 
föredra'g, som systematiskt behandla en modem radiomottagares upp· 
byggnad. Det första föredraget avses behandla högfrekvensdel och 
blandarste .. , det andra mellanfrekvensförstärkare och detektor. Det 
tredje föredraget omfattar Hlgfrekvensdel och högtalare, och det 
sista föredraget ger en sammanfattning med komplett beräknings. 
gång för en modern superheterodynmouagare. 

-Dessutom planeras ett par andra in tressanta föredrag samt ett 
par studiebesök. 

Sammanträdesdagar fö r höstterminen ha fastställts till 16/ 9, 8/ 10, 
29/ 10, 12/11, 27/11 och 10/12. Lokal är som fö rut lilla hörsalen 
i Forsgrclnska Medborgarhuset, Medborgarpla lsen, Stockholm. 

Nya medlemmar kunna anmäla sig på sammanträdena, eller också 
kan medlemsavgiften kr 10 : - (för studerande och teknologer kr 
6: -) insättas på klubbens postgirokonto nr 50001. I medlemsavgif· 
ten mg r prooumeration på Populär Radio. Om medlemsavgiften 
inbetalas efter september månads utgång gäller den även för nästa 
år. Populär Radio erhålles i så fall först 1947, mm kallelser ut· 
sändas omedelbart. 

Uppgifter om adressförändringar o. dyl. skickas till Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. Förfr1\gningar besvaras av 
sekretera,ren civiling. Gunnar Solders under samma adress. 

Sekreteraren. 

l" kalodsll'lIlel'öl'el -913. 
som ingår i dm lilla oscillograf som beskrevs i Populär Radio nr 8, 
har tyvärr tagit slut hos återförsäljarna här i landet. Det är emel· 
lert id eodast en tidsfråga innan man fär in ytterligare rör av denna 
typ, upply er man på vär förfrågan hos firma l ohan Lagercrantz, 
som för någon tid sedan hade ett begränsat antal av det la rör på 
lager. De amerikanska företagen ha många till verkningstekniska svå· 
righeter all brottas med, varför man inte kan ange någoo bestämd 
leveranstid för detta rör. 

POPULÄR RADIO 

UNIVERSAL. 
INSTRUME'NTET 

TOVAMETER 

med 26 mätområden. Förutom växel

och likströms- kunna motstånds-, out

put- och kapacitetsmätningar utföras. 

Inre motstånd 1.000 ohm/volt, nog

grannhet ± 1,5 %. Leverans från la

ger. Pris netto kr. 225:

Till exceptionellt förmånliga priser levereras 

från lager ett mindre parti vridspole- och 

mjuk jörnsinstrument för infällbart montage, 

83 och 100 mm diameter, samt laboratorie

instrument ± 0,5 %. 

AKTIEBOLAGET 

INDIKATOR 

RÅDM A NSGATAN 84, STOCKHOLM 

Telefon växeL, 31 4500 

TE LEGRAFNVCKEL 
Modell Am. F örnicklad metall mel] !Insllverkon tllkter. 

Ställbart tryck och konlaktinstiillnlng. Kr. 18 : 80. 

~fodcll M. L yxutförande. En stabil nyckel för yrkestele· 

grafiHter och sändaramatörer. Kr. 21: 50. 

Röraummer komplett med rör och batterier. K r. 12 : GO. 


MALl\IÖ RADIO & FOTO, Davidshallstorg 3, Malmö. 
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För de nya f. f. r. r. -skivorna 
Nu kan Ni få LEXINGTON, den nya »high fidel ity" 
dynamiska pick-upen med följande egenskaper : 

Plan frekvenskurva från 30-1 2 000 Hz 

Nåltryck justerbart til i 14 gr. 

Utbytbar safi r, som spelar 5-600 skivor 

P. U.-armen vilar i kulla ger både horisonte llt 
och vertika lt 

Vi söka å terfo rsöljare i Sverige. 

Skriv efter nörmare upplysningar till 


BIRGE R M O L L ER & S ON 
0 sterg de 40, K0benhavn 

Ge n erola gent för kan ,{ ln otl ,en 

Signalgenerator tYD MS 11 
för laboratoriebruk 

Frekvensomröde, 97 kp:s- 30 M/ps i 5 omr&d e n 
Frekvensnoggrannhet 2-5 Olm 
Utg å ngsspänning , O, l mik rovo lt - l volt 
Mod ulation: 0 - 70 % 
Driftspcinning : 110 - 1 27-150 - 200 - 220 811 er 240 volt ~ 

Medarbetare l delta nummer 

Civding. B AruJo. Civiling. G Svala. 

Beogt A Ando, lödd 1921 , student i Stockholm 1939, civilingenjörs· 
examen KTH svagströmslinj fCl 19<14, militärtjänst som vpl radio
ingenjör i Marinm. Nuvarand e anställning T elefon AB LM Ericsson, 
ut la n dslörsäl j nio gen. 

H Lio dgren, se POPUU.R RADIO nr 9/1946. 
B F G Harff, se POP LÄR RADIO nr 4/194<i. 
Ragnar Henr ikssoo, se POPULÄR RADIO nr 9/19%. 
Carl Gumar Svala är född 191B. Studentexamen 193<i, civillngcn· 

jörsexamen, KTH 1942. 1940--1941 l:e assistent i el. mätteknik 
vid KTH, sedan 194-2 anst. vid AB 'Svenska Elektronrör. 

Telegl'aleringsleklioner i radio 
Kapten P-A Kinnman vid IV. militärbefälstaben har översänt till 

oss nedanstående allmänna plan för utsändningar av telegraferings
lek tioner i radio under tiden 19/8-11/10 1946. 

För utsändningen linder de 3 första veckorna, 19/8-11/10, gäl
ler nedanstående allmänna pl an: 

VlIgtyp: A l 
Frekvenser : 2700 och 3800 t. o. m. 30/8 1946 

3 800 och 6500 fr. o. m. 2/9 1946 
Slations- ignal: SRA 

Veckodag 

ITid 
i\rlåndau I Tisdag l OnsdaO' Fredag 

073 0800 40-ta.kt 40-takt 40·takt 
080 0830 60-takt 60·takt 60·takt 
0830--0900 4Q-takt 40-takt 40-takt 
0900--0930 60· takt 6Q·takt 60-takt 
0930--1000 4,0-takt 40-takt 40-takt 
1000 1030 60·takt 60-takt 60·takt 

1930--2000 4O·takt 40·takt 
2000-2030 60-takt 60·takt 
2030 2100 60-takt' 60-takt' 
21 2130 80·takt 80-takt 
2130--2200 60-takt' 60-takt2 

, Alla morseteckm, som fö rekomma vid internationell trafik. 
• 'vent meddel El'ldcn m m på klart språk . 
...... .. ............ .. . . . ............. . ........ ..... n .. ........................................................ ..
........ ..... ..... .................... ..... , ..... ....................... ............... .... ....................... 

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

Kiipe.: Beg. men i gott stå nd varande mliUnstrument för radio, 
,iv()n lösa vo l t & a-ma.-melrar. S"llr till "Instrument", denna tidn. 
f. v. b. 

R mUorör: Hy 31 CZ Kr, 21: - , IIy 75 Kr. 23 : 70, Hy 114 Kr_ 13: 50, 
9002 K r . 12 : - , 20211 Kr. ],j: -, 100 TH Kr. GO: -, 1269 Kr. 27 : -. 
Rören Uro nya i obrutna k ar tolJ g~ r . Snlr Ull "För Sitndnramatörer", 
(] ~ t. expo f. ,f. b. 

9-rö ra specialbyggd I,o rh'ågsmottagare slllje" eller bytes. S .. ar 
t.ill HKvuli tet." , POIl. Radio f . ", b . 

Siiljes: Fabrik s n ~"'n t~legrafering8nyC'klnr av tIe amerikanska signaI
truPllernas - Sip".1 Corps - modell i originaIl,a rtonger. Kr. 6: 95 
pr s t.. 3 st_ för 20 kr. och 10 fö r 65 k r. E t t "erkligt fynd fö r tele
gr nfe ringsgrupper. A . R.annemo, Bo~'\: 43, Borå.~. 

POPULÄR RADIO 250 
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aJadumqu 

(a.,nlosqll) -flP. 

ÄJil'l 'lllq-\' 

FÖRORD 

De principer, som författaren sökt följa vid uppgö
randet av denna ordlista. ha r vl!rit at t f å med dels alla 
tekniska förkortningar och glosor och dels en' hel del 
andra 1 radioJitteraturell ofta f(irekommandc substantiv. 
adj ektiv och verb, I största möjliga utsträckning har 
författmen undvilrit att gå utöver en ren översättning, 
Förklarin~ar på ev. okända svenska uttryck kunna ju 
erhållas exempelvis i Populä r Radio :tRadiolexikon:t. 
Vidare ha sådana ord ej medtagits, som ha sA likartad 
stavning på engelska och svenska, a tt man lätt kan 
förstA dem ändå. 

En ordlista kan aldrig anses komplett - om vilka 
ord som skola medtagas kun na alltid råda delade me
n1ngar. Förfat taren hoppas dock, att ordlistan åtmin
stone delvis kommer att fy lla ett behov ocb vara till 
hjälp vid studier i den rikhaltiga engelskspråkiga radio
Iittera turen. 
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ha.udspreail bandspridning 
b. width l.Jandbredd 
broad b. bredband 

base bas, grund, sockel 
bass bas, låg stämma 
B-battery anodbatteri 
beam stråle; strAla 

b. voltage accelerationsspännlng 
beat IllIterferens, svävndng 

b.-oscillator in terferensoscilla,tol' 
behavior beteende, uppförande 
bend: 

anode b. rectifiration anodlikriktning 
beyond bortom, på andra sidan 

om, över 
BFO (beat frequency in terferensoscilla tor 

oscillator) 
blas förspänning 

(direct) grid b. gallerförspänning 
selt b. automatisk fö rspänning 

bilateral tvåsidig 
blast överst y ra 
bleeder resistor läckmotstånd, läcka 
bottom botten 
box låda 
branch gren; Ilvgrena 
brass mässing 
break avbrott 

b. down voltage tändspänning 
breakdown genomslag 

bridge bro, brygga 
broad-band bredband 
broadcast rundradiera 

broadcasting rundradio 
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An!;)lldu)j aAnaudtr.l 
SU~f.)udt:>1 aaou~pudua 
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4 s 
actual fakti:;k , \" erldig a!temat.OI' \'äxd8Ll'Ömsgen. (maskin) 
acute angle ~petsij:( ,in];:el ammct.er ampercme ter 
acylic bar ej r egelbundet ll\lJlrc· amount heloPP, mänga ; uppgi't till 

pu<1e \lcrio<1er amperage ström i amper 
adapter r c<1uktiQn!';fa l tn ilJg. anord· ampere-hour amperetinmIe 

ning för att tu ström 1II11\)crc-tunJS a m1Jereyu 1'\' 

fr:h lamphållure a II1\J Iific'a tion försHirkning 
\'a,lve a. anordn ing fur att sätt'u et ( amplifier förs lUrkarc 


ru r i e n sockel, som den angle \'inkel 

i ll>le Ur nYS€ llrI f ör aClJte a. opets ig \'i nkel 


alltlitiollai ~·tu~ r l igal'e impel1ance a, Easvinkel 
adhesi\"e tape isol erin~g-sband obtlJSIl Il. trubbig vinkel 
ad.iacent nHr1iggll l1ue I)haso a. Easv inkel 
alljust ny))a ssn, (H'rlna I'ight a. rä t Yinkel 

atl.iustable !'cg-ler bar angular freqlJelJ(~~' \' inl,elfrckY cD'S 
adjustment j ll S lcrin~ anteJUJa antenn 

aeri'al flJl ten n antiresonance parallellrcsoll'uns 
a.el·onautical stat·ioll Ill urkst aliou a. circui t Ila raUell r esona nskrels 
<enIgo ä rg a. frequellcy pärrfrekvcns 

<eruginoIIs ill'g-ig ap\)arellt skenbar 
AF (aUllio frequency) lil gfrc kY ens a. power skenba r effekt 
AFC (automatic frequcn· autom atisk frek\"ellSk lll1- aplllicatioll användning, tillämpn~ng 

ey control) trnll a\IJlly un\'ända, tilllimpa ; lägga 
aft.ergluw f Mf oreseeIlS på (spänndllg ) 
aligll urill.c·n i dl t linj e ; appl'nach nU rmu sig; aUlgrilla 

( rimma (maotematiskt) 

aliglling I)lllg slFs Lift apprnpriate lämplig 

aligment chart, 11 0 m OgT:l ll) arbitrary godtycklig 


alligator clip k rokn<1i lklUnun a arc cirkelbåge ; ljusbåge 
alloc'ation fiir<1ellli ng, (-illdelning' 'arcover ö, erslag 
alloy le!!erin~ area yta 
alternate Imu Oill , \"äxla argument fasdn kel 

altemating curJ'eu(. \·H xl' l.s t rUrn arrangement anordning; koppling 
(AC) array rad, skara ; an1tennsystem 

alt.erna tiOIl l'ii xling, h n h period annature ankare 

http:ammct.er
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i 
Största sortering 

S verige av A. elektronrör 
Genom \·1I.ra [Jära förbindelser 1111'11 IU'.-\ äro vi i tillfälle för de lältdrimll trioderna 811 OI'h 8]2. det idealiska UR-röret 
omgående leverans erbjuda alla vanlil,'1I förl'kommande typer 81ii, etc. Bland m,riklarrör må ärslill t framhIilIas 816, Som 
av detta ,'äridsberömda företags motta ~ar-. sändar- oth IilI lUotsmrar 866Jr. 
rill1arrÖr. 1.\'lel1 dessu tom finner Ni II./ltid hos oss a lla df>ssa Här nedan ett una I rör, där lagertillgången är god. ListA!" 
nya, intressanta rör av pel'ialtyper, som äro så åtråvärda för är långtifrån fullständig, så om de rör Ni söl,er ej återfinnas 
amatörer och ingenjörer, som expl'rimentl'r.I Ilå ultrallOrtl'ågs där, är rll't mycket möjligt att Ile ändå finnas i lager. SI,riv 
Od1 mikroområdet . hara eUer ring och beställ. 
Sänllarl'amaWrl'r finna l'11 rikhaltig sortl'ring av rör sållanll Vi äro berf'dda alt besvara tekni ka förCrlgningar om ReA 
som Ilen hl'llerliga, gamla 80i :an - äH'n för ] 2 " glöllsp. - rö., och lämna. Eder råd. 

for o'lngående leverans • • • 
RCA. motiagarr ö., 

1('~ r. T ... Il : - I ;. r~ .. .. . Sli: 
11 ;or; ..... . 11: II.Hi .... ..... :!O: 
IQ5G T 11 : tlK7 ...... ... D: 
l R rt .. !lKb ... 12: 
1:4 * Hl.fi .. H i: 
ISG * fiLI .. l') . 
ITI * 00:.['.- n: 
lT5(i'(' .. . 11:* ( jo 'K7 H: 
ri7...~ fl: ,H, 8: 
Ii.-1.7 .. . .. . 11 : I~ K7G 'J' 9: 
1i.\(,7 .... . 21 : :15.-\ ;; 9 : 
IiAR7 ...... !!1 : :1:;Zij(;'l' S: 
Ii.-\Gn ... . 22 : .•or.cit; T .. 11 : 
fi .\K G ...... 27 : ~l 7 : 
' i.-\KIi ... ... :lO: - \ -RJO": .. 17 : 
li.\ 1.;-; ...... 1~ ' \- H l,jll . ... . 17 : 
1i .\Q!i .... . . 1Ii : :1;;5 .. .. .... :!h : 
'j( '~ .. ... . ... ]:J: !1:;H ... 70 : 
Il( ~5 ..... .. .. 11 IK10I . ...... 2:1 : 
IW·I 100: .- :11l(l:! HI : :~I 
liFli . .. . l O: ! .uo:~ ... H: 
,a '!!(; 11 : :l()lH i ... H : 

* "nlb or 'he mootb' 
:\llnint:)'rrörtJl l R.), lFH. t Sr>. l T ·l 

till (}C"t st'Hstl tiol1 t'lIt: Higu. prJ ~t n,· 
lt r. ;): 50 Ut'tto pr At. (+ oms.). 
0 1u •. ~ RÖN·" l I<artonger rllreJ<t frAn 
ReA. 

RCA sändarrör 

GHi(l:..:p . 

" 
e li i( l ~ l r . 

..l-
An( ) d~p , 

V 
AIHHh· tr. 

m.\ 
\"tc ff,'kt 

W 
l'r1 s 

807 0.3 O,n (jun l ()() 40 19: 
162ä 
811 

l:?fi 
n.:: 

O,4[i 
4.0 

(;(JO 
1fiOO 

100 
l rifJ 

40 
170 

H): 
34 :. 

1112 1;.3 .1.;:; 1,,00 150 170 34 : . 
81 3 JO ;; ~OOO 1 :!60 115: 
15 11.J 1.6 ~()O 150 56 4:l: . 

838 jO,O :J.2;J 1250 150 130 00:
T -20 7 ..J 1.75 700 R;j H 22: 

TZ-ZO 
2("2".! 

7.:1 
(; ,3 

1 .7G 
0 .'1 

7;)() 
:lOIl 

ll.' 
11 

H 
:!.:; 

22: - -
11: -

RCA. likriktarrö r 

TYJl (; liid s p . Glijdstr. 
"fax. 

viixel -
sJl./unou 

V 

Utla!(bnr 
likström 

mA 

FlInl\t ~on Pris 

ij H4GY 
l'I16 

:i.0 
2,fi 

~,O 
2.0 

900 
1750 

150 
J 2!j 

'l' \'!ivU gs 
End Ils 

22: 
10 : 50 

RIltH
l,no 

2,5 
~.5 

~) . O 

5.0 
:1500 
~150 

250 
J3f) 

);. 14 : 
8: - 

872 .-\ !j.0 7.5 :lfiOO 1250 » 60 :  -

Intressant '1lJlhet! 
Du~lunl,; katud;;1 n'L!eos<-i ll oA' l'Hf O'p HH-E. E n mytket hehiindig ~enlc:e- o"l! l ll bora
(o rlf'o"dllograf n1l" ! :{" ,,1;:11'01 . X· 0('( ' Y-fö rsliirlw r e J'iirJilljiga inom 3 uB mellun 
;i....-J()()OOO vi ,;. ~ \'ppo~('i ll" torJI" frpk n 'llsomr:,de: F~aO()OO ll/~. sl~itk o i ng l1\' lite l '· 

g:'llJgslill j ell. Alla erforue r li/!::L kunt roller flir i ll~tii lln illg U\· f()kl1~. in( l' l. 'it('l , \'er!·ik.l ! 
och h orisol .tul llo ~ ition och fijr~t;irklling. RYllkroui. ('r ing. svepfl' E'k\' em; (gro\- och fin). 
Inhyggd i II da av l'ynklackE'l'n(! ,;tMpl:it. fc;r~edd med bärhnnutag. För 110/2 20 V. 
.j '0 Ilh yiixeJ,tröm;;nÄt . Pris (ink!. rör ) : "SO: - kr. 

nu "enlb ko'od~trulerör lör [r. som byg el' Edro C' "no o clllogrofC'r 

Typ Skii rm (';'I~ i (l ~ l' . Y :\.lax. au orl~l) · Y ön'i,!.t'u data Prl ~ 

:L·\Pl 3" ~. ;, 1500 El. s tali "k u\'Hinknill:!. 
m elh-"IU'tn g eftl' rlrsnings -
till. g-röu Ij u,t1il r k, 8,~ : -

fiLPl ;j " :!.;) -1000 Samma SOOI o\' tlusU't en
ue. Extra uC;: l'lern. tio n s -
elektrod 1H2 : -

,,~[PJ 5" ~.~ 1300 El. .~ta tl~k :H' !änklJill ,c:. 
m <'uellång eftprly,s ni ngs. 
tid , grlin ljll s flil<'k , 2 12: -

'Ilkroskoloo H-,se, 
ll1ar k Hal1 l' JJ ~ för Ililm :-: l a finin -{:i11

nl n~sskala li ll spec' ln1ll rls, V~I' U ( Ull 

tvekan llI es t prisvärda radiodc talj , 
ollI1llJ;irll~ för amatörer oc h service
rnH n del brg-~tlDt.1C't av suprar, lek
l.ron kopplade o"cillatorer för ,U n 
tia re eller i=li gualgellc rato rer. t OD
os(' iHatore r , frekn '!I "miitnre etc. Se 
annoIlS jnllnllmrrt P . R. Pris kr. 
3,; : - ( -i- OUlS. ) . 

Brnlb krl toJlhörCelelooer, 

typ ,-I . r "ekvl""omrt"l r 110-10000 pi>. 
kr. 60:-. 

\'itRTAVIGEN i)'j;- STOCKnOLM 
TrI. 61 3308. 61 :'1 28. Telegr,-adr. FIVF.SSVEEJOH1\~ L1\GI:RCnA~TZ • 



.<\s tatic 07 
Kristall picl<-uJ). 
Kr . 35 :-

Simpson 

l\liniafyrrör 
för allström 

Katodstrå lerör 
IWA och DuMont 
Surplns. 
2" Sl<äml Kr. 30 
3" skänn Kr. 40 
ii" sl<änn Kr. 60 

och batteri Sändarrör 

Champion U45S 
Uni\'ersalinstrument UniversaLinstrument. 

Signalgellerator. 
CF: 48. Kr. 395:

Hörtelefoner 

Panelinstrwnent 
Simpson 4 1/2" 
Från Kr. 72: -

RÖrprovare. 
PR 45. Rr. :~25:-

ascillograph DuMont 
Kr. 200:- K r. 235 : 

Pd~luger ti.flnes nu .~tora partier uINe

rika.nska ortginuirör av l'abr_ ReA. 
Sylva.nia. H~.,'ron. Kenrad o. Ra~lJlheOll 

OZ4 
1A5GT 
lA7GT 
1C5GT 
1D8GT 
1F;)GT 
l G4GT 
l L B4 
1LCG 
1LH4 
1LE3 

11: 
11 : -
11 : 
11: 
15: 
11: 
10: 
11 : 
11 : 
11 : 
10: 

1 :\"5GT 11 : 
tR5. 11 : 
lS5 11 : - 
tT4 ... 11 : 
2Z3 . 14 ' 
3A4. 19 ' 

3~ 4: .... 11 : 
3}.. GT 15: 
5U4G 9 : 
5YSG 7 : 
GA7 ... 11: 
OART 15 : 

c AMPO 


Amerikanska Ik 25: ;-)" skänn !{r. 950: 

6.1.07 ." 
6E7 ... 
G8 8G 
GEG ". 
GE·i( ' 

(,;.G 
01:'6 
6Ft ... 
ono 
6JGGT 
6J7 .. 
GK7 . .. .... 
OK8GT 
~\8 ... 

6L5G 
LO .. ' 

15 : - . 
11: 
12: 
10 : ~ 

1:1: .
11: 
10: 
H: 

(J: 
D: 

1l: 
D: 

]1: 
1')- 
11 : 
1G: 

OL7 
0:\"7 "" 
0::iA7 
0:::;C7 
liRF5 
osn 
li::>K7 
O, L7 
6SN7 
ORQ7 
O\'6G 
(;:\"5GT 
7A7 
12.\8 
12HA,6 
12HRG 

12: 
11: 
D: 

10: 
8: 
U: 
9 : 
9 : 
!:): 

D: 
11: 

(J: 

8: 
S : 
9: 
(J: 

AD10 A 


1:2.1.'1'0 
1:2Q7GT 
125 ,\7 
12:-;C7 
12::iK7 
2GL6GT 
3,:;"'4 
3GZ4 
357.5 
ilOB5 
GOL6GT 
- .)ud 
7G 

.... 

... . 

9:
9 : 
9 : 

10 : 
9: 

11: 
7: 
7: 
8: 

11: 
11 : 
13: 

: 

117L7G'1' 
Special rör : 
VR 10G 
VR150 
31Z. 
1269 
Hy7;, 
Hyll -m 
9002 

4 .... 

100TH 

6AK5 


I O.H . 

16: - 

12: --
12 : 
21:
27:
21 : 
13: ;.0 
12 : 
40 : --
40: 
13 : ;'i0 
15: 

7 SO :11 : - l O 21 
80 7 : - 807 .. 10: - .. ", 11 : 86G .. j': "O 

Polhemsgatan 38, Sthlm• Telefon !)2 09 50 (\<öxel) 
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