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Mera om impulsmodulation 


l mpulsmodulation för kabelbärfrekvenssystem. 

id Sordiska Ingeniörsmötet i Stockholm i maj i år höll 

ivilingenj ör G Pedersen i den danska telegrafstyreIsen ett 

intressant föredrag om »Amplitud-, f rekvens- och impulsmo. 

dula :ion». I detta föredrag gavs !lägra uppgifter om impuls

modulationen ' användningsmöjligheter inom den t rådbund

na telefontekniken som kan vara av in tresse för de tekniker, 

som viU bilda sig en uppfattning om detta nya modulations

systems möjligheter. 

Talaren framhöll, aU det är någorlunda lätt att överblicka 

impulsmodulationssys temets möjligheter vid kabeltransmis

sion, då anvä'lldningsmöjligheterna uteslutande bestäms av 

ekonomiska faktorer. Man behöver sålunda endast utgå från 

i:-ågeställningen : »Kan ett givet antal telefonsamtal med 

önskad ljudkvalitet överföras billigare ,j en kabel anordnad 

för impulsmodulation än j en kabel i vilken gängse trans

missionssystem tillämp as ?» 

Till en bör j an konstater ade tal. att en kabel som skal,] 

utnyttjas för impulsmodulation mås~e kunna överföra ett 

väsentligt bredare freJ...--vensband än exempelv is är fallet med 

nu vanliga bärfrekvenskablar . Det betyder att man måste 

arbeta med högre bärfrekvenser och därmed med mindre 

a\rstånd mellan överdragsstationerna, dvs. de »mellansta

tioner» på Ikabein i vilka telefonst römm~rna förstärkas, för 

att kompensera kabeldämpningen. F ör en given kabellängd 

blir det sålunda ett st{irre anta} överdragsstationer om man 

går in fö r impulsmodulation. 

Fördelarna med att utnyttja impulser a konstant styrka 

vid. överföringen är emellertid, betonade talaren , h ögst be· 

tydande. Impulserna äro ju bestämda endast av två värden 

- O och maxi mivärdet - och kan därför överföras eller 

först ärkas helt enkelt med hjälp av blockerade oscil,latorer, 

som endast utsänder impulser när de påverkas av inkom

mande impulser. F örstärkarn a fun gerar helt enkelt på lik

na nde sätt som ett mekaniskt telegra{relä_ Härigenom kan 

stor förstärkning uppnås med ett enda rör och förstärkaren 

kan alltid arbeta med ett betryggande överskott av förstärk

r ing, då amplitudLegränsning enkelt kan anordnas vid mot· 

tagaren. R ;;tdämpningen blir därigellom oberoend av 

dämpning förhållandena på resp. överdragssekti oner. En 

betydande fördel med impulsrnodulatio nen är a tt den förut

~ä t t e r väsentligt mindre komplice rade termi nalu truEtni ngar. 
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Det syntes tal. uppenbart att impulsmodulation bör ha 

stora möjligheter att konkurrera med andra metoder vid 

kabelbärfrekvenssystem. 

I detta sammanhang kan det vara av int re- e att om

nämna en intressant artikel i Teknisk Tidskriftl i vilken 

civilingenj ör F Hammar behandlat ,några karakteris t'iska 

egenskaper ho impulsmodulationen. Han framhåller i denna 

artikel, a tt man \Tjd flerkanalöverföring i kabel med impuls

modulation ernår en principiell frihet från över1hörning, som 

inte utan mycket komplicerade m edel kan uppnås med andra 

modulationssystem. Vidare blir tenninalutrustningarna be

tydligt enklare än vid andra typer system ; man slipper helt 

från de dyrbara och inveoklade bandfilterna. Genom att 

man kan utnyttja specialrör för fördelningen av kanalerna 

ooh för demoduleringen kan rörantalet nedbringas högst 
avsevärt. 

I samma artikel påpekas dessutom, att impulsmodula

tionen har ytterligare en viktig fördel vid flerkanalöverföring 

i kabel i det att IM medge-r ö\rerföring av hela frekvens

bandet från den valda övre gränsen ned till frekvensen O, 
dvs. likström. Ringsignaler och fingerEkiveimpulser kan så

lunda överföras direkt över en IM-förbindelse utan frekvens

omvandling, vilket som bekant inte är fallet vid andra mo
dulationssystem . 

En nomenklnturfråga. 

I den nyss omnämnda artikeln i Teknisk Tidskrift använ

der förf. benämningen »puls-tidmodulering» med den något 

överraskande förkortningen TM för den variant av impuls

modulation , som baseras på att impulsernas läge i förhål

lande till en synkroniseringsimpuls vari eras i takt med modu

lationsspänningen. Om denna benämning är den bäs ta kan 

måhända dis'kuteras ; i POP ULÄR RADI02 har benäm

ninga-rna Z:mpllL.~modulntion (förkortning 11"1) med under

-; arianterna impulsläges- resp. impulsbreddmodula tion (lLM 
resp. IBM) föreslagits . Huruvida de- a sena re benämningar 

eller puls-tidlTIodulat ion bör ges företräde är en sak som 

borde fas tE täIlas på något sätt. gontin g för Tekniska 
~omenklaturcentral Il ? 

~ HA:\lMAR, F : Puls-tid modulering och dess tilläl1~pnu~g för flcr
kanalöverfÖrin.g. Tekn. Tidskr. 76 (1946) nr 27 s. 665. 

• IM-Nytt modulalionssyslem . POPU .. R RADIO, 18 (1946) nr 6 
. 139. 
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Från kvasistationära svängningskretsar till 
vågledare och hålrumsresonatorer 
Av civilingenjör U Ingård 

For/.s. jr. nr 11 , 19 16 

b) V dgledare och resonalorer med cirku.lärt tvärsnitt. 

Fältkomponenternas radiella variation i den cirkulära våg

ledaren bestämmes av cylinder. eller Besselfunktioner. I 

övrigt innehålla fältuttrycken, som 'hänföras till cylinder

koordinater r, cp, z, sinus- och cosinusfunktioner. Vanliga 

våg typer återfinnas i fig. 21. Av indexbeteckningarna l 
och m anger l antalet hela perioder av det elektriska fältets 

radiella komponent utefter vinkelkoordinaten <lch m, som 

indicerar m:e nDllstället till Besselfunktionen av ordningen 

l, kan uppfattas som antalet »halvperioder» * i radiell rikt

ning av den elektriska fältstyrkans z- eller cp-komponent. 

Index n, som tillkommer vid resonatorn, anger antalet halv

perioder av den elektriska radiaJkomponenten utefter reso

natarns axel. 

För den allmänna E- {)Ch H-vågen gälla gränsfrekvenserna 

(I ) c 
o 'm= 2• Jr 

r',m f" - ora 
E

'm' 
(25) 

och 

, c
(Jo) lm= -2 , n 

r'l.m 
- -a 

.. 
for H', m, (26) 

där r',m är m:e ,nollställ et till Bessel'funktionen g,o och 

r'l,m detsamma för den deriverade ·funktionen g',. a är 

cylinderns inre radie. (Speciellt i det cirkulära fallet är 

det vanligt, att för vågDr med m = l använda beteckningen 

El och Hl i stället för EI•I och HI•I • I fortsättningen kom

mer detta kortare skrivsätt alt användas, dvs. i ställeb för 

Eo,h Ho.I, EI,I osv. skrives Eo, Ho, El osv.) De första noll

ställena äro: 

ro.I = 2,41, r l •I =3,83 .. . 
1" 0.1 = 3,83, rit,! = 1,84 . . . 

och m<ltsvarande vagtyper och gränsvåglängder 

Vågtyp Gränsvåglän g l 

Ko 2,62a 
El 1,64a 

Hu 1,64a 
H\ 3,42a 

• Besselfunktiooema äro ej periodiska i strängare bemärkelse. 

OK 621.!I!I:! 

Dämpningskurl'orna för dessa vågtyper framgå av fi g. 22. 

Jämförd med den rektangulära \·ågledaren är den cirkulära 
bättre i detta avseende. 

De mot (25) och (26) svarande hälrumssl'ängningarna ;; 
resonansfrekl'enser aro 

för E I. /1/.11 	 (27)hm.n= ~ V'('~:r+(+or 
och för HLmn f'1,m.n= ~V(;~mr+ ( ;J2 (28) 

Motsvarande våglängder bli ). = el j. 
~ 

I 

(a) (H,) wowd 

(b) (Eo) woved 

(e) (HO) wove 

.... 
S.dion Ihrough c·d d 

-- Lin!'s of electric force' - - - Unes of ' mogneotic force 

Fig. 	21. De vanligaste vågtyperna i den cirkulära vägledaren , 
(SOUTHWORTH. G C. Bell Syst , Techn. JournaL) 
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Fig. 22. Dämpningskurvor för de i Hg. 21 angivna vägtyperna. 
(SOUTHWORTH, G C. Bell Sys!. Teclm. Journal.) 

Den vanligaste svängningen i den cirkulära resonatorn är 

Eo,I,o, vilken kan tänkas härledd från Eo·vågen vid dess 
gränsfrekvens på samma sätt som EI.I,o-svängningen i den 
rektangulära resonatorn erhölls från EI,I·vågen. Resonans
frekvensen blir oberoende av resonatorns längd och enligt 
(27) blir motsvarande våglängd 

2n 
l o,I,o=- a=2,62a 

ro.I 

Beräkning av kretskonstantema sker i princip som vid den 

rektangulära resonatorn, och för Eo,I,o-svängningen erhålles 

C=0,269 CSlal• 

L=~,LIZo 
4 n 

I) 

a= h=3,94 '105 y'ÄO.I,o ( ~ + :J 
Ett överskådligt uttryck ,för Q erhånes genom omskriv· 

ningen 

104 a 
Q= J' O, I. O 1+p' fl =-;; 

Enl. defiintiol1 (b) i avsnitt 3 erhåUes 

R - 1 85 . 100 y'Io:: Q 
P - , fJ (l + fl) 

Ho·vågen skiljer sig från aHa övriga därigenom att dämp' 
ningen: sjunker med frekvensen. Dess fälbbild är anmärk
ningsvärd emedan de elektr iska fältlinjerna ej som vanligt 
sluta på metallytan utan bilda koncentriska cirklar. Gräns· 
våglängden är 1,64 a, vilket även gäller för El-vågen, som 
f. ö. ej väsentrigt skiljer sig från Eo• 

l Längder i cm. 
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Den lägsta frekvens, som en cirkulär vågled<are kan släppa 
fram, återfinnes hos HI-vågen med gräusvåglängden 3,42 tI. 

Enligt (28) erihålles för resonatorsvängningen H 1.1, 1 

2 

Då resonatorns längd Zo går mot oändligheten kommer 
resonansfrekvensen att gå mot gränsfrekvensen för HI-vA

gen. För zo=0,775 J. blir våglängden 2,62 a, dvs. lika med 
Eo,I,o-typens. Båda svängningarna kunna då förekomma sam

tidigt oberoende av V'arandra. Q-värdet för HI, I. I-svång
ningen beräknas till 

Q= 5,26 . 104 y' )' 1,1.1 yo,343 + fl2 [5,68+ 

+0,3::: fl2 (2fl - l) r1 

I fig. 23 visas schematiskt förl{)ppet av de elektriska fält

linjerna för de svängningar i en cirkulär resonator, som 
svara mot vågoma i fig. 21. 

ej Koaxiolresonatorn. 

Liksom vid den cirkulära vågledaren konuna lältuttryc
kan i koaxialledaren ·att innehålla Besselfunktioner, dock av 

allmännare slag än förut. Nu tillkommer nämligen den S • .ko 
Neumannfunktionen eller BesseIfunktionen aV andra slaget, 
vilken gör det. möjligt, aU randvillkoren på både ytter- och 
innerledare uppfyllas. I det viktiga fall, som TEM-vAgen 
utgör, förenklas lösningen väsentligt, och fältstyrkorna kom
ma helt enkelt att avtaga som l/r i radiens riktning. Denna 
vågtyp är utan jämförelse den viktigaste i koaxialledaren, 
ly även om man arbetar med, så höga frekvenser, att de 
falla över gränsfrekvensen för andra vågtyper, komma dessa 

ändå sällan i fråga, enär det då är lämpligare aU använda 
vågledare utan innerledare. För aU dämpningen för TEM

E 1,1,0 E 0,1,0 _--: -~
"." .... --. 
~ ..... .

il '"._ • 

. § 00

Fig. 2.3. IDe enklaste sväCl gn·ingaroa i den cirkulära resooa!orn. 

(BARROW and MICHER. Proc. I.R.E.) 
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CoaXlal Conductor 

Fig. 24. TEM·v gen i en koaxialledning. 
(SOUTHWORTH, G C. Bell Syst. TecM. Journal.) 

vågen skall bli så liten som möjligt bör förhällandet mellan 
ytterledarens innerradie b ooh innerledarens radie a vara 
o,6, men dämpningskurvan är flack omkring detta värde, 
som Eåledes ~j är kritiskt. 

Gränsfrekvenserna för de allmänna vågtyperna El,m och 

Hl,m äro er/,m(f )o /.m=2nb 

(29) 
och 

Kvantiteterna r/,m och .T/,m äro rötterna till ekvationerna 

511 ~ r/,m )g/(r/.m ) 
- = 0 

N/(r~m) 
N/(~ r/,m) 

och g'l(~r'/,m )g'/(r'l,m) 
-~-----,- = O 

N'/(r'/,m ) 
N'/(~r'~m ) 

SJ/ och N/ äro första och andra slaget BesseIfunktioner 
av ordningen l. Indiceringen av vågtyperna tolkas på samma 
sätt som vid den cirkulära vägledaren, och vågor med sam. 

ma beteckning i de båda fallen uppvisa stor likhet moo 
varandra. 

Egenfrekvenserna för koaxialresonatorn beräknas enliO't
" (29) . Liksom vid de föregående resonatorerna förekommer 

även här en E-svängning, vars frekvens är oberoende av 
resonatorns längd och lika med motsvarande vågs gräns· 
frekvens i koaxiaIJedaren, som för den nu avsedda typen 

Eo,t är 

1 ) 27Tb 
( I~o 01=-

, r O,1 

Flera E·svängningar av liknande slag av högre ordning 
kunna förekomma, men som förut behandlas nu endast 

grundsvängningen Eo.l,o. Roten rO•l och såleaes våglängden 
20,1,0 hlir en funktion av a/ b, vilken är återgiven i fig. 25. 

, 
2.0 

I 

l' 

lo 

o 
a 

b 
Fig. 25. Våglängden för Eo l o-srängningen i koaxialresooatom. 

(BORGNIS, F. l'i~chfr.-l eohn. u. El.-ak.) 

Då a/b är större än 0,5, kan praktiskt taget funktionen 
ersättas med 

;'O,_~O = b-a 
2 

dvs. halva våglängden blir då lika med ledaravstAndet b-fl. 
Dämpningen och godheten beräknas av 

a=O-=7,68'10- 5v'lo.l,O(!J(fJ)+ ~J (30) 

,(f)) tages ur kurvan i fig. 26, där även f{fJ) för TEM

lypen är angiven . 
Den magnetiska svängningen H 1,l,1 har, näst efter TEM

typen, den längsta våglängd, som kan förekomma i koaxial
resonatorn. Liksom fallet var för sa.rnma svängning i den 
cirkulära resonalorn blir resonansfrekvensen beroende a\" 
resonatorlängden. I fig. 27 är ),/ b uppritad som funktion 

av (J = a/ b för en oändligt lång resonator. Denna kurva 
anger därför samtidigt gränsvåglängaen för HI·vågen. Då 
avståndet mellan ledarna går mot noll, närmar sig tydligen 

10 . (1fJ) 
~/O ,

8
1 , 

I 
I 

I 
6 

ITEM 
I9

.,. / 
". 

2 " ... -- -
o "'2 q~ 1.0 b-

a 

o,~ 0,6' 
F;g. 26. fUl) i ekv. (30) för beräkning av dämpnictg och Q-värde. 

(BORGNIS, F. Hochfr.-techn. 11. El.-ak. ) 

POPUlÄR RADIO 284 



s 

.3 


f 

a 

o to b 

Fig. 27. Våglängden för HI I l·s\' ängningrn i en oändligt lång 
koaxialresonat r. (BORG?'/!S, F . Hochfr.·tecM. u. El.·ak.) 

våglängd'en ytterledarens omkrets. Detta innebär, att så 

länge våglängden är större än koaxialledarens omkrets kan 
endast TEM-vågen fortplantas utefter den, men under denna 

grän-s kunna andra typer förekomma, ju fler ju mindre 
våglängden är. 

Ho,l, l-svängningen har samma karaktär här som i den 
ci l'kulära resonatorn med samma abnormala dämpnings
kurva. 

d) Den sfäriska resonalarn. 

För fullständighets skull medtages den sfäriska resona

torn som tillhörande det slag av resonatorer, för vilka en 

Fig. 28. De tva enklaste svängnin gstyperua i en sfäri sk r e:;ooator. 
( HANSEN, W W. Journal of Appl. Physics.) 

exak t behandling genomförts. Svängningarna i sfären kunna 

inte så åskådligt som för de prismatiska rewnatorerna upp

fattas som stående vågor i en vågledare. Fältkomponenterna, 

hänförda till sfäriska koordinater r, cp och {f, bestämmas 

av produkter av cylinder-, klot- och sinusfunktioner, vilka 

bestämma variationen j, ro, cp- och {f-led. För den enkl<aste 

E- och H-svängningen erhålles en fältbild, 80111 framgår av 
fig. 28. 

Eo.t,t-svängningens data äro 

},= 2,29R 

l · _ l 
a = er= 7 9 . lO-uyR 

och Ho.l.t-svä'ngningens 

},= l,40R 

a= ~ = 4,54 .10- 5 ~ 
där R är sfärens radi . (Forts.) 

Genom att prenumerera på P O P U·L Ä R 
R AD I O för 1947 vilket . endast kostar 
6:- försäkrar Ni Er om 
och vederhäftig fortlöpande 
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Ekoradio 
Av flygingenjör H Lindgren 

F orts. från nr 11 

Under kriget fann man snart, att ekoradiostationer i 

flygplan voro ett utomordentligt hjälpmedel vid många flyg

företag. Även om jaktstridsledningsstationerna kunde leda 

jaktpla,nen in till närheten av det fientliga bombflyget, var 

det åtminstone på natten och vid molnig väderlek ej till

räckligt för att kontakt med fienden skulle uppnås. Ett 

annat önskemål var, att ,natt jakten skulle kunna öppna eld' 

mot fienden med hjälp avekoradiokontrollerade eldvapen, 
varvid avståndsvärde och riktning till målet infördes i sik

tet. U-båtskriget gjorde det även nödvändigt aU utveckla 

flygburen ekoradioapparatur, som kunde användas för spa

ning mot övervattensfartyg, så att u·båtarna kunde upp

täckas, då de på nätterna gingo upp till ytan. Allteftersom 
ekoradiotekniken utvecklades mot allt kortare våglängder, 

fann man också, att det gick mycket bra att med ekoradio 

få en »ekobild» av underliggande terräng proj icerad på 
en katodstråleskärm även i mörker oCh moo underliggande 

moln. En sådan bild kunde man använda, dels vid naviga
tion under färden fram till målet, dels ,för »,blindbomb

ning», då målet blivit synligt på skärmen. 

För civilt bruk har ekoradio ännu inte hunnit användas 
i större utsträckning. Det beror bl. a. på att den under 
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Fig. 1. Polära strålniagsdiagram för. sändar· (i mitten,) och mottagar· 
antenner (på båda sidorna) för bestämning av sidovillkeln till målet 

vid ffi flygekoradiostation om l 1/ 2 meters vAglängd, 

HK 621.396.f.l 

kriget utvecklade apparaturen var ganska dyrbar och tung 
- ungefär lika med vikten aven person - och flyg

bolagen, som se ekonomiskt på pro'blemet, vilja inte gärna 

belasta varken planen med så stor vikt eller budgeten med 
så stora anskaffningskostnader, innan mera erfarenhet vun

nits. Dessutom finns det ännu knappast några anläggningar 
för civilt bruk att köpa på grund av att industrin har fullt 

upp att göra med annan produktion. Dä de onormala för
hållanden, som nu råda efter kriget, avlösas av bättre tider, 

kan man emellertid förutse, att ekoradio kommer' att an

",ändas till exempel för kollisionsvarning, höjdmätning och 

navigering även på civila plan. 

Flygekoradio för spaning efter andra flygplan, 

I England visade det sig, att man under nattoperationer 

inte enbart kunde använda de i förra numret av Populär 
Radio (sid. 235, fig. 3) omnämnda jaikt,stridsledningssta

tionerna för att leda jakten till kontakt med fienden, Mark

ekoradiostationerna måste kompletteras med flygburna ap

parater, så att besättningen själv kunde vägleda sig till kon· 
ta'kt med fienden de sista kilometerna. Under daganfall och 

vid god sikt var det tillräckligt att leda jakten fram till 
några kilometer från det fientliga ,bomiJförbandet, men vid 

mörker måste ett natt jaktplan komma så nära som på ett 

par hundra me t.ers håll för att det skulle finnas någon 

chans för piloten att på avgaslågor, skuggor, reflexer o. dyl. 
kunna urskilja ett ensamt bombplan, 

Den första praktiskt användbara flygburna ekoradiosta
tionen arbetade på l 1/2 m våglängd. En Yagi-antenn mon

terad på nosen sände ut en ekoradiostråle i rymden fram· 

för flygplanet. Om det fanns ett annat plllJn inom 3- 5 km, 

voro ekona tillräckligt starka för att de skulle indikeras 

på katoskopet -j det ekoradioutrustade flygplanet, där av

ståndet mättes på vanligt sätt genom att man iakttog mål

taggens läge på en direkt avståndskalibrerad skala. 
Riktningen angavs genom sido- och höjd'vinkel. Två par 

mottagningsantenner användes för detta ändamål. På de 

båda vingarnas framsida funnos antenner, som visserligen 

voro riktade framåt, men vars huvudriktningar diverge
n:de något, så att slrålningsdiagrammen kommo att skära 

varandra under rätt stora vinklar. Se fig. L Ett mål vid 
TI kommer att reflektera strålningen betydligt starkare till 
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Fig. 2. Tyskt natt jaktplan med ekoradioan tmner i nosen. 

den vänst ra än den högra antennen, men om målet rör sig 
över till T2 • bli r Jet den högra antennen, som ger den 
starkare signalen. 

För höj dvinkeln fin ns det även lvå Iiknande antenner, 

men där sitta de så, att de peka något uppå t resp. uledåt. 
Signalstyrkan jämföres <genom att en omkopplare i ,tur och 

orJning kopplar in varje antenn till mottagaren. Två skilda 
katoskop användas för sido. och höjdvinklarna, och obser· 

vatören kan genom att jämföra styrkan hos de två signa. 
lerna, som yna p varje rör, lämna direktiv till piloten, 
hur han skall flyga för att komma i anfall;;läge. Då de båda 
signalerna på exempelvis sid\rinkelkatoskopet ha samma 
slorlek, ligger plan t rätt riktat i sidled, och detsamma 

Fig. 3. Magnetron för 2 cm våglängd. De båda »öronen» pä sidorna 
äro permanenlmagneter. Framtill finnes 8f1s1utning för vägledare. 

Kuben t. v. har 25 mm sida. 
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Fig. 4. Renexklystron för 3 cm våglängd. Röret nedtill t. v. är 
koaxiallednin gen för uttagning av effekt. 

gäller för funktionen hos höjJrÖret. Avståndet kan även 

rfiätas på ettdera av katoskopen. 
Senare förbättrades systemet, så att man använde ett enda 

katoskop, där målet representeraJes aven ljusfläck, som 
till exempel låg ovanför och till höger om centrum, då 
målet befann sig uppe till höger om planets huvudriktning. 
Avståndet angavs på så sätt, att fläcken utvi.dgades till en 

linje, då målet kom närmare. 
Det var dock många nackdelar med I,S.meterssystemet, 

bl. a. lättheten att störa mottagningen. Tyskarna hade ut· 
vecklat en liknande utrustn ing, kallad »Lichtenstein», för 

sina nattjaktplan (fig. 2) . som engelsmännen störde mycket 
effektivt genom att sätta upp stora stömingssändare på 
kanalkusten . Dessa kunde prestera 50 kW kontinuerlig ef· 
fekt med hjälp av ett specient rör, resnatronen. Räckvidden 

hos de första d'lygekoraJioapparaterna var också ganska Ii· 
ten, vilket gjorde, att jaktstridsledningsstationerna blevo 
upptagna alldeles för länge, innan direkt ekoradiokontakt 
med fienden från jaktplanen uppnåddes. Eller också fingo 
bombförbanden en chans att smita bort från flygekoradions 

verkningsområde. Störningarna från markreflexer voro ock. 
så besväran de. Matke'kona kommo in på ett avstånJ lika med 
flyghöjden. Målen kunde endast indikeras, då distansen var 

mindre än flyghöjden. Så till exempel registrerades ett flyg· 
företag på 2.000 meters höjd inte på längre avstånd än 

2 km. 

V åglängderna bli kortare! 

Behovet aven bättre fIygeikoradio satte stark fart på ut· 
vecklingen inom mikrovågstekniken. År 1940 utvecklades 
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vattenånga av l gt tryck.Fig. S. mitten själva 
gni tgapet. 

vid universitetet i Birmingham ett elektronrör för stor im· 
pulseffekt vid så kort vå'glängd som 10 cm. Det var hålrums
magnetronen (fig. 3 ) som började sitt segertåg, Uppfin

dngen blev aven oerhörd -betydelse för ekoradio teknikens 
ddare framsteg. Numera kan man göra magnetroner för 

5.000 kW impulseffekt och uppnå verkningsgrader på 80 % , 

\'ilket betyder en bättre utnyttjning än den som kan fås vid 
många vanliga elektronrör. 

I augusti 1940 överfördes ett exemplar av ma~netronen 
till Amerika och kopierades där av Bell-bolaget. Ungefär 

samtidigt startade försöksverksamheten vid strålningslabora. 
toriet (Radiation Laboratory ) vid tekniska högskolan i 
Boston (Massachusetts Institute of Technology=MIT) , som 

under kriget gjort ett jättearbete föl' utvecklingen av eko
radioutrustningar på mikrovågsområdet. Personalen "ar i 
början mindre än 50 personer men utökades till det fantas
tiska antalet av nära 4_000 vid slutet av kriget. Både grund

forskning och konstruktionsarbete på detaljer och färdiga 
F-rovexemplar av apparater utfördes vid laboratoriet, och 
industrin utförde serieproduktionen. Fram till l juli 1945 
hade man anslagi t 2,7 miljarder dollar för att utrusta de 
amerikanska stridskrafterna med ekoradiomateriel, varav 
större delen för mikrovågor och nära hälften av summan 
för flygekoradio. 

CROSS - SECTION DUA l 
" '~ ~ or CHOKE JOltn~.~.', . MAGNE TRON 

ANTENN A 
FEED 

". 
-

Fig. 6. PriClcipschema för högfrekvensdelen i en ekoradioanlä''''nin a 

för 3 cm \' lIg1ängd. FråCI v. ti ll h. , antenn refl ektor våCTledar~" RT~ 
rör, magnetron, TU-rör och l okaloscjllat~rrör. Då' "nistan ~nder 
s'!ndnjngsimpul sen . slår över i TR- och RT-rören gå~ all effekten 
Yla vagled·aren ut l antmnen, medan ledniCl"en till motLaaaren kort
slutes. Då gnistorna slocknat, blir impedaCl~ till magnet~onen myc· 
ket stor, och de mottagna signalerna gå in enbart på mottagar· 

ledll ingen t . h. 
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Fig. 7. Fyrmotorig L3Clcaster·bombare utrustad med ~ekoradjobomb
sikte». Antefm en med reflektor inrymmes i den strömlinjeformade 

utbuktningen ooder flygkroppen. 

En hel mängd uppfinningar och förbättringar a\' gamla 
konstruktioner gjordes. Vid flygekoradion använde man för 
sändningen hålrumsmagnetronen och för mottagningen re
flexklystronen (fig. 4) som lokaloscillator. Den senare var 
avstämbar inom ett litet frekvensområde, så att rätt mellan
frekvens - vanligen 30 Mp/ s - kunde erhållas. Bland
ningen mellan signal- och oscillatarfrekvens skedde inte 50111 

vanligt i ett blandarrör utan med hjälp aven liten kristall 
av speciell konstruktion. Eftersom samma antenn hegagna. 
des för både sändning odh mottagning, måste mottagaren 

blockeras under det korta ögonblick på l mikrosek. eller 
mindre, då swndarimpulsen gick ut. För detta ändamål kon
struerades ett s. k. TR-rör (av »transmitter-receiver», Hg. 
5), vilket bestod aven svängningskrets i form aven rumba
tron som i sig inneslöt el,t gasfyllt gnistgap, där det blev 
överslag under sändningsimpulsen. Man utvecklade en helt 
ny teknik, med koaxialledningar och vågledare av en mängd 
dika typer samt rörliga antenner, reflektorer och direkto

rer. Fig. 6 visar schematiskt högfrekvensdelen hos en flyg
ekoradioanläggning för 3 cm våglängd. 

Med de kortare vågor,na var det mycket lättare att få en 
för flygekoradio läm'plig utformning av antennen. Den 
kunde t. ex. döljas i en strömlinjeformad kåpa av plastiskt 
material som i fig. 7, och dimensionerna kunde, trots att 
energin koncentrerades till en smal stråle, hållas nere_ Med 

en parabolisk reflektor på 1/ 2 m diameter, där antennen 
är monterad i brännpunkten, får man vid 10 cm våO'länO'do b 

en strålbredd som är mindre än 12° . Man gör för det mesta 
antennanordningen rörlig på något sä tt - rotera1nde, "ie-
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Fig. 8. Spiraisöknmg inom en kon i rymdffi framför ett nattjak1plan. 

kande eller vispande - så att en del av rymden framför 

flygplanet genomsökes. 
En metod för spaning, den s. k. spiralsökningen, visas i 

fig. 8. Strålen börjar - som tydligt f ramgår av fig. 8 

i ett läge i linje med flygplanets axel 0011 beskriver allt 

vidare cirklar, tills toppvinkeln på den kon, som strålen 

bildar, blir ungefär 90°, då strålen ånyo närmar sig me

delpunkten. Tidsaxeln på htoskopet är radiell och följer 

antennens rotation, så att den alltid är riktad åt det håll, 

där ekoradios trålens axel för tillfället befinner sig. Ett mål 

långt på sidan av flygriktningen synes på kat<lskopet som 
en lysande punkt på ett centrumavslånd, som mo ts arar av

ståndet till målet, ooh i en riktning, som anger den verkliga 

riktningen, så\'äl i höjd. som sidled. Då flygriktningen allt

mera ändras tHl överensstämmelse med riktningen till målet, 

. blir punkten först en båge och slutligen en ring. Målet 

träffas nämljgen av ekoradiostrålen under hela varvet inne 

vid de små spiralerna, då målet ligger på centrumaxeln. 

Cirkelns radie är ett målt på avståndet. 
Det fi nns många andra rörelser, som antennen kan be

skriva vid sökningen, men denna· är en av de intressantare, 

då en bild som anger läget i alla tre dimensionerna erhålle 

på ett enda katoskop. 

Flygekoradion övergår från försvars- till anfallsmedel. 

Redan i september 1938 demonstrerades på en flotlman · 
över i England en flyaekoradiostat ion avsedd för spaning 

mot fartyg. Den sattes j krigstjänst i slutet av 1939 men 

fick först efter förbättringar år 1941 större betydelse för 
de allierade genom att den kunde upptäcka u-båtar nattetid, 

då dessa gingo upp i övervattensläge för att ladda batteri

erna. I själva verket avgjordes slaget om Atlanten till de 
allierades fördet genom alt de hela tiden voro ett steg före 
tyskarna på ekoradioområdet. 

De första apparaterna arbetade liksom »luftspaningsan

läggningarna» på l 1/2-metersområdet, och antennerna 
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voro »j ulgranar» av Yagi- typen. Räckvidden mot vanliga 

fartyg var omkring 15 km, men u-båtar kunde upptäckas 

endast på betydligt kortare avstånd. Trots allt kunde en 

ganska stor havsyta avpatrulleras genom en enda flygning, 

och dessutom hade man fördelen att apparaturen kunde an

\'ändas för navigeri'ng tillbaka till basen . Vid denna upp
ställdes nämligen »ekoradiofyrar», vilka ·sände ut impulser, 

då strålen från fIygpla,net träffade fyren. På så sätt kunde 

man söka sig hem från a stånd upp till 150 km även vid 
dåligt väder. 

Mot slutet av sommaren 1942 framgick det, att de tyska 

u-båtarna utrustats med någon sorts ekoradioindikator, som 

redan på 80 till 100 km avstånd registrerade de från eng

elska plan utsända ekoradioimpulserna. D. v. s. u-båtarna 

hunno i god tid dyka och undkomma, långt innan man på 

flygplanen kunde uppfatta de svaga ekona från u-båtarna. 
Ekoradion hade således den svagheten, att den röjde sin 

verksamhet för det tilltänkta målet. På u-båten hade man 

ju fördelen aU kunna uppfånga de d·irekta kraftiga ekoradio
impulserna, medan ekoradiostati(}nen själv bara hade den 

svaga, från u-båten reflekterade strålningen att ta emot. 

Den spännande tekniska dragkampen på ekoradioområ
det pågick i det tysta med stor intensitet. Tästa steg i ut

'!ecklingen gjordes på våren 194,3, då de allierade införde 

sjöspaning per ekoradio på 10 cm våglängd. Nu dröjde det 

länge innan motståndaren upptäckte ett motvapen, eftersom 
man inte väntat sig, att tillräcklig effekt skulle kunna gene

reras ,på så kort våglängd. När slutligen u-båtarna började 

utrustas med 10 cm-mottagare, var man på den allierade 
SIdan färdig med nästa steg - 3 cm-våglängd! 

Sj öspaningsutrustningen på 10 cm våglängd består hu-

URen = 

Fig. 9. Strålning.diagram i höjd- och sid led {ör sjöspaningsekoradio. 
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vudsakligen av samma detaljer som motsvarande luftspa. 

ningsapparatur: magnetroner, klystroner, TR·rör, vågledare 

etc., men skiljer sig från denna en smula ifråga 0111 indi· 

keringen. Ett katoskop av B-typ (läges. eller kartrör ) be

gagnas, på vilket man ser en bild av öar, kustlinjer och båtar 

i skalenliga lägen i förhållande till flygplanet, ungefär som 

på en karta med flygpla net 1 centrum. 

Antennen med en stympad parabolisk reflektor sitter i en 

huv under flygkroppen och är vridbar kring en vertikal 

axel. S ~ rålen är smal i sidled (se fig. 9) men i höjdled 

utformad så , att största intensit et fås, {lär strålen sveper 

längst bort, så at t ekona från mål av samma slag bli ungefär 

lika starka inom hela spaningsområdet. Då antennen sveper 

runt, genomsökes för varje arv hela det område, som lig

ger inom en cirkel med maximiräcb 'dden till radie. 

Ekoradiokartan - ett hjälpmedel vid navigering och 
bombfällning. 

Flygekoradio på 10 och 3 cm åglängd (eng. beteck

ning H2S respektive H2X) har visat sig mycket användbar 

även över land, bl. a. vid naviger ing och bombfällning. Då 

strålen, som i höjdled har den form fig. 13 visar, sveper 

över marken, får man olika ekon beroende på terrängens 

beskaffenhet och formation. På det efterlysande katoskopet 
(lägesröret) ser man en sorts relieflbild av terrängen (fig. 

10) av samma utseende som den man skulle få, om man 

belyste en reliefkarta med en liten lampa från 'en punkt 

mo tsvarande flygplanets läge. 

Fig. 10. Ekoradiokarta (överst) och som jämförelse reliefkarta över 
en del av de österrikiska alperna. Den övre bilden visar ljusa ytor 

på hitsidan av hergen och svarta skuggor bakom. 

Fig. Il. Observatörens plats vid bomblällningsekoradio typ APQ·13 
i ett amerikanskt bombpl3fl B·29. 

Man får komma ihåg att på grund a\' flygplanets höjd 
över marken de avstånd, som mätas, äro »rymdavstånd» och 

ej de horisontella avstån.d man är van att f inna på en karta. 
Avvikelsen kan kompenseras genom att tidsaxelsvepet dels 

göres icke fullt lin j ärt, dels får starta, först då ekot från den 

rätt under planet liggande marken återkommer. 

Ju kortare våglängd och ju smalare stråle man använder, 

ju mera detaljerad blir bilden. Sjöar och vatten framträda 

helt svarta, vilket i förstone kan synas egendomligt, eftersom 

en vattenyta reflekterar stråln-ingen mycket bra. Fenomenet 

beror på att en vattenyt. i elektriskt hänseende är mycket 

jämnare än en land yta. På land finnas alltid punkter, som 

återkasta strålningen till ekoradiomottagaren, men vatten· 
ytan verkar som en horisontell spegel, och reflexionsvinkeln 

blir där alltid sådan, att ingenting återkommer tHl utgångs

punkten (utom rätt underifrån) . Det är t rots allt inte lätt 

att navigera efter ekoradiokartan eller hitta ett bombmåL 

Skillnaden i Ibild är inte så stor mellan å ellll sidan en 

fabriksbyggnad, som kanske utgör målet, och å andra sidan 

bostadskvarter och landsbygd vid sidan om. Noggranna 

rekognosceringsflygningar och fotografering vid god sikt 

av målområdet samt av bildröret måste företagas för att 

en jämförelse skall kunna göras, innan bombfällningen sker. 
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Fig. 12. Installation av ekoradio typ APS·IS i ~et . amerikanska 
bombplanet B-l7. Antennen jämte huven kan dragas In l flygkroppen. 

Navigerings- och bombJäJlningsutrustning. 

I juli 1943 fick Radiation Laboratory tillsammans med 

ett par amerikanska fi rmor i uppdrag att utveckla ett bomb

fällningssystern Iör 3 cm våglängd, H2X. På mycket kort 


tid konstruerades och tillverkades de båda tämligen likar· 

. tade systemen APQ.13 och APS-15 (fig. 11 och 12). De 


första apparaterna anlände till England i februari 1944. 
Under mellantiden hade Radiation Laboratory mera hant

verksmässigt tillverkat erforderligt antal stationer för unge

fä r en bombflottilj , som delades upp, så att ett pa r plan 

ledde större förband vid anfall i dåligt väder. 
Före krigets slut i Europa voro 20 % av åttonde och 

femtonde flygkårens bombplan utrustade med H2X. I Stilla. 

havsområdet voro alla B-29:or utrustade med ekoradio för 
bombfällning, de allra flesta med H2X men ett li tet antal 

med ett ännu <bätt re systern, ,benämnt Eagle (örn). 

Antennen hos 3 cm-utrustningen är försedd med en re
flektor om 75 cm diameter (se fig. 12) som ger en 3 

grader b red stråle i horison talplanet och i ver tikalplanet 

ett stråIningsdiagram enligt {ig. 13. För att god täck
ning skall erhållas roterar anten nen varvet runt med en 

PLANE ,J\PPROXIMATION OF ACTUA~ 
-' PATTERN 

-o 
O , 
o , 

~-~ -- -~~--~~-===~~~~~~-=~ 
GROUND LEVEL APPROX 35 MILES 

Fig. 13. Stråln ingsdiagram i höjdled för bl iadLomh(l i.? gsanläg~;ng. 

Vid 9 000 ffi flyghöjd iås 00 räckvidd av ca S;, km. 
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hastighet av 12 eller 24 varv per mm. Den kan dessutom 

vridas i vertikalplanet mellan +20 och -20 graders lut· 

D1ng. 
Impulseffekten är 50 kW, och impulslängden kan instäl

las på tre olika ärden, 1/ 2, l och 2 mikrosekunder. Den 

minsta impulslängden ger en större detaljrikedom hos bil
den , men räckvidden blir mindre. 

Längsta avståndsskalan är 180 km, men för att få im så 
stor distans måste man ha stor fl yghöjd och man kan en· 

dast identifiera större städer, sj öar och karakteristiska land· 
rnassi . Vid användning för luft- och sjöspaning kan an
iäggni,ngen preslera en räckvidd av 120 km mot större fa r

tyg, 50 km mot u-bålar och 9 km mot ensitsiga jaktplan. 

Vikten är ganska hög - ungefär 300 kg för hela anlägg
ningen - men man får komma ihåg, att konstruktionen 

tillkommit i all hast, och att därför vikten troligen kan 
pressas ned avsevärt vid en fortsatt utveckling av denna 
ekoradiotyp. 

H2X-anläggningen kan användas för att bestämma en 
punkt, där bomberna skola fällas vid s. k. höghöjdsbomb. 

ning - på över 5000 m höjd . Med hj älp aven anord
ning, som skulle kunna kallas ett centralinstrument i minia

tyr, ställer man på elektrisk väg in ett märke på kartröret 
beroende på flygh öjd, hastighet och vindavdrift. Flygplanet 
manövreras så, att bilden av ,bombmålet så småningom över

ensstämmer med märket, i vilket ögonblick bomberna fällas. 
Noggrannheten hos ett bombsikte av detta slag i förhål

lande till de resultat, som kunna uppnås vid bombfällning 
med marksikt, har mycket diskuterats. Det är uppenbart, 

att de senaste resultaten på detta område ej kunna offent· 
liggöras. Man vet dock, att »ekoradiobombning» under 

kriget ej ansågs ge fullt samma träffsäkerhet som bombfäll
ning med marksikt. Den stora fördelen med ekoradioutrust· 
Dingen låg i att man kunde göra anfall även på nätterna, 
eller då moln ochdirnma täckte målområdet. 

., 

Släpp inte kontakten 

med utvecklingen på 

det radiotekniska om

rådetl Prenumerera på 

Populär Radio 19471 
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Shuntar och förkopplingsmotstånd 

Av tekn. stud. c-o Hedström 

En yoltmeters rörliga sy~tem är i princip sett likadant 
utfört som en amperemeters, skillnaden ligger i att volt
metern skall ha stor resistans medan amperemetern skall 
ha minsta möjliga resistans. Att säga att båda slagen in
strument skola 'ha minsta möjliga eHektförbrukning för fullt 
utslag är samma sak. 

Man kan med ett och samma vridspolesystem åstadkomma 
antingen en voltmeter eller en amperemeter genom aa till 
vridspolen koppla lämpligt avpassade re.sistanser. Gäller det 
en voltmeter användes seriemotstånd, och om det gäller en 
amperemeter parallellrnotstånd. I fig. l se vi ett vridspole-

Rm 

~ e 
Fig. L Amperemeter inkopplad' i en strömkrets. 

instrument använt som amperemeter. Vridspolens totala re
sistans antages vara Rm dhm. Vi anta att systemet gör fullt 
utslag för Im ampere. Spänningsfallet över instrumentet vid 
fullt utslag fås enligt Ohms lag till: 

e=Im • Rm 

Förkopplingsmotstånd. 

Av denna ekvation kan även den slutsatsen dragas, att 
instrumentet kan användas för uppmätning av spänningar 
upp till ett värde=e volt. Önska vi mäta högre spänningar 
måste ett förkopplingsmotstånd kopplas i serie med instru
mentet. Motståndets uppgift bli r att begränsa strömmen 
genom instrumentet tin Im då anordningen kopplats ti.!! den 
största spänni,ng vi avse att mäta. (Se fig. 2.) Ha vi 

R 

v 

Fi ". 2. För 'opplio O'snwtstånd. 

OK 621.317 ,7H 
(\21.317,72" 

instrumentresistansen = Rm ohm och antages ·att Vm är den 
högsta spänning vi önska mäta samt antages det erforder
liga förkopplingsmotståndets resistans vara R ohm ger Ohm;; 
lag följande ehation för beräkning av R: 

V=[m(RIII+R) 
eller omskri \'et: 

fl 
R=~-R O)

[1/1 m 

, Emedan avläsningsnoggrannheten är större ju närmare fullt 
utslag den avlästa spänningen faller, ger man vanligen vrid· 
spoleinstrumenten ett flertal mätområden. (Fig. 3.) Fi'ir· 

Fig. 3, Omkopplingsbart förkopplingsmotst ~nd. 

kopplingsmotståndets resistans beräknas för varj e område 
enligt (l), men då redan en del av denna re.sistans finnes 
i kretsen blir den tillkommande resistansen (t. ex. R3 i fig. 
3) skillnaden mellan den heriiknade (R) och den redan 

förefintliga (R 1 +R2 i fig. 3). 
Vi ta ett exempel: Ett instrument med fullt utslag för 

l mA och med resistansen 100 ohm skall användas som 
voltmeter med mätområdena 0-5 volt och 0--25 volt. Be
räkna erforderliga förkoppling5motsl nd! 

Tydligen blir Rm=lOO ohm och Im=O,OOl amp. Av 
(l) fås för 5-voltsområdet Rs= (5/0,001)-100=4900 
ohm. För 25-voltsområdet fås på samma sätt: R25 = 
= (25/ 0,001-100=24900 ohm. Anknytes ,till fig. 3 
kunna vi sålunda säga att R1 blir 4900 ohm och R2 = 

=24900- 4900=20000 ohm. 

Shuntar. 

För strömmätningar gäller, att eftersom instrumentet e.i 
kan ge utslag för större strömmar än I m' så måste en annan 
väg för den överskjutande strömmen beredas. Detta sker 
rrenom att parallellkoppla instrumentet med ett motstånd 

POPULÄR RADIO 292 



s 

Fig. 4. Amperemeter mt'C\ shunt. 

( »shunt», S i fig. 4). Enligt lagarna för sLrömförgrening 

delar strömmen I upp sig på shunt och instrument sålunda: 

1=lm+18 

Då spänningsfallet över shunten och över instrwnentet måste 
var.a lika gäller: 

Im' Rm=ls ' Rs 

Kombineras dessa båda ekvationer fås fölJande ekvation 
för beräkning av shuntens motstånd Rs : 

R=Rm · lm (2) 
s I-Im 

För aU mäta olika stora strömstyrkor kopplas olika shuntar, 
vilkas resistans beräknas enligt (2), till instrumentet. (Fig. 

5.) Man kan även göra uttag på ett enda motstånd en· 
ligt fig. 6. id beräkningen av shuntar måste observeras 

F ig. 5. Amperemeter mecl olika shun tar. 

att den tråddirn.ension som kommer till användning verkligen 

tål den strömst rka som skall gå genom shunten. 

För fullständighetens skull ta vi även här ett exempel : 
Milliamperemetern i föreg ende ex mpel (Rm = 100 ohm, 

Fig. 6. Ampt'remeter med omkopplingsbar shunt. 

Im = 0,001 amp.) skall användas för mätning av ;.tröm

styrkor upp till 0,5 amp. Mycket noggr.ann avläsning önska5 
vid ca 70 mA. Beräkna erforderliga shuntresistanser. Före
slå även lämptig tråd och beräkna dess längd! 

Tydligen avses att ·tvenne mätområden skola heräknas, det 
ena 0-500 mA och det andra förslagsvis 0-100 mA (för 
att få enkel avläsningskonstant och god avläsningsnoggrann
het vid ca 70 mA) . För det lägre mätområdet får man 

enligt (2): 
100· 0,001 

Rs= 0,1-0,001 =1,01l ohm 

För det högre mätområdet på samma sätt: 

100·0,001 
Rs = 0,5-0,001 =0,201 ohm 

I en trådtabell finna vi aU konstantant råd med diametern 

0,40 mm tål en ström av upp till 4,2 amp., och den ger 
måttlig längd. Längden. beräknas ur uppgiften att ifråga
varande trådsort med angiven tjocklek har ett motstånd av 
3,97 ohm per meter. Då resistansen är proportionell mot 
längden få vi en trådlängd av 25,2 cm för lägsta området 

och 5,05 Clll för det högre området. Något grövre tråd bör 
nog användas för det högre området, då det är svart att 
avpassa längden till exakt 5,05 cm. Tages l mm konstantan
tråd fordras 6,25'5,05 =31,6 cm trådlängd, vilken tråd
längd är lä~tare att åstadkomma med någorlunda god pre
cision. I detta sammanhang må erinras om att övergångs
motstand lätt kunna förrycka mätresultaten när man arbetar 
med så låga huntresis tanser som tiondelar aven ohm. Del 

är därför nödvändigt att se till att kontaktytorna lom
kopplare för shuntr sistanser äro väl rengj orda. 

I, 

GLÖM EJ 
att förnya prenumerationen på POPULÄR RADIO 

Inbetalningskort medföljer detta nummer 

' I 
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Kortvågstillsats med 
15 bandspridnings
områden 
Av kamrer B F G Hadf 

Den kortvågstillsats, som beskrives i nedanstående arti
kel, är byggd i överensstämmelse med de principer, som 
angivits i artikelserien »Konstruktionsproblem vid kort· 
vågssuperheterodyner» i POPULÄR RADIO nr 4, 6 och 
10/1946. KortvÄgstillsatsen har 15 bandspridningsområden : 

Signalkrets OscillatorkretsOmråde 

Nr Område Mp/s Antal spo!varvOmråde Mp/ s IAntal spolvarv 

15,74,53- 5,12 6,03- 6,621 251 / 8 
5,31- 5,98 6,81- 7,48 13,92 19l/4 
5,98-- 6,73 Il,77,48-- 8,23153/43 
6,72- 7,54 8,22- 9,04 8,8 4 131/ 2 

6,03- 6,627,53-- 8,12 15,7113/ 4 5 
8,31- 8,98 6,81- 7,48 13,96 101 / 8 
8,98-- 9,73 7,~ 8,237 11,7 85/ 8 
9,72-10,54 8,22- 9,04 8,88 75/ 8 

10,36-11,25 7,77 8,86- 9,759 
1l,21-12,19 9,71-10,69 6,8 10 61/ 8 
1l,86-13,29 13,36-14,79 Il 3,6 53/ 8 
13,97-15,71 15,47-17,21 2,512 41 / 8 
14,86-16,29 13,36-14,79 3,613 33/ 4 
16,97-18,71 2,514 15,47- 17,2131/ 8 
19,50-21,70 18,00-20,2015 2l/8 1,0 

Som synes äro osci1latorområdena endast nio till antalet 
ehuru antalet bandspridningsområden är femton. Detta 
hänger samman med att ett och samma oscillatorfrekvens· 

) ~50V 
Kodvåg ':> ontenn 

1 
I -~-----.....-----, r

L2.5kn 2Skn. 
\W IW 

150 pr 

Fig. 1. Principschema 

2 9 4 

område i några fall kunnat utnyttjas för två olika band
spridningsområden. Spegelfrekvenserna ha nämligen ut
nyttjats i sex faIl i det alt oscillatorkretsens frekvensområ
den nr 1-4 och 11 och 12 äro identiska med områdena 
5--8 resp. 13 och 14, 

Principschema. 

Principschemat, som återgives i fig. l, är originellt s 
tillvida, att man använder Colpitt-koppling i både signal. 
och oscillatordel och alt ett särskilt rör, en triodkopplad 
HF-pentod, användes parallellt med blandarröret för att 
möjliggöra stabil återkoppling i signalkretsen. Denna kopp
ling medger också ett effektivt åtskilj ande av signal. och 
mellanfrekvenskretsar, vilket är ägnat att i väsentlig grad 
öka mottagarens stabilitet. 

) 6 ,:!I V 


. t Rör Lo"9 V0 9 ,,,antenn 


I tillSObqpp, r'-- Antenn 
-o apparat 

Jor d 
o apparat 

IDO pF 

för kortvågstillsa tsen. 
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Fig. 2. Apparaten sedd underifrån. 

POPULÄR RADfO 

Oscillatorkretsen. 

OsciHatorkretsens bandbredd är 10 % av bandets lägsta 

frekvens för de olika frekvensbanden, motsvarande en kapa. 

citansvariation av 21 Ofo (i praktiken äro de högsta fre

kvensområdena någo t bredare eftersom spolens egenkapaci

tans blir mindre) _ Oscillatorkretsen är Collpitt-kopplad_ 

En fast kondensator på 200 pF ligger i serie med av

stämningskondensatorn på 100 pF, parallellkopplad med en 

fast kondensator på ISO pF. Den önskade bandbredden kan 

exakt inställas med den över spolen shuntade lufttrimrnern 

på max_ 30 pF_ Spolen lindas moo 1,2 Ii 1,5 mm blank 

koppartråd på en H ammarIundspolform av 3,75 cm dia

meter. ntalet varv är 15,7, och man lindar så, att av

ståndet mellan 

l:a och 2:a varvet = 10 mm 

2:a » 3 :e » = 7,5 » 

3 :e » 4 :e » 7,5 » 
4 :e » 5:e » 5 » 

övriga 2,5 » 

Se fig. 3, spolen lill vänster. 

8 uttag göras enligt tabellen, som fÖllbindas med den 2

poliga 15-lägesomkopplaren. I stället för att använda om

kopplare kunna uttagen också förbindas med kontakter på 

panelen såsom skett i modellapparaten och inkoppling av 

områdena kan ske genom insättning av stickkonl.akt ; panelen 

får därigenom ett utseende som en telefonväxel (se fig. 4)_ 

Som, oscillator ,och blandarrÖr kan användas 6K8 eller 

ECH 21 (618 är mindre bra men går at! använda) . 

Kapacitan en inom kretsen beräknas sålunda (10 pF 

minimikapacitans antages) : 

på anodsidan . _ .. _ . . .. . . .. . .. . ... . . 160 -250 pF 

med 210 pF i serie blir .. . . .. . . . . . . . . 90,8--114,1 » 
tillkommer: trimmer- och spolkapacitans 20,2- 20,2 » 

Tillsammans III - 134,3 pF 

motsvarande en kapacitansvariation av 23,3/Ill X 100 = 
= 21 Ofo. 

Signalhetsen. 

Spridningen är slörst på lägsta frekvensområdet, nämli

gen 590/ 4530 X 100 = 13 %, och kondensatorerna äro så

ledes dimensionerade för denna spridning_ Övriga områden 

bli därigeno m något för sto ra , men detta spelar ingen 

ötörre roll. 

Även denna krets är Collpit.t-kopplad i det avstämnings

J...ondensato rn på 50 pF, parallellkopplad med en fast tro

litul- eller glimmerkondensator på 25 pF, är seriekopplad 

med en fast kondensator om 50 pF. Över spolen ligger 
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Fig. 3. Närbild av dc två spolarna. 

en IUlfltrimmer på max. 30 pF parallellt; med denna trim· 

mer inställes den rätta bandspridningen på det lägsta om· 

rådet. 
Kapacitansen inom kretsen kan beräknas på följande sätt 

(lO pF minimikapacitans) : 

på anodsidan ........ . .. .. ... .. ..... . 35 - 75 pF 


med 60 pF i serie blir .. . ... . ........ . 22,1-33,3 » 


trimrner· och spolkapacitans .. . ........ . 18,5 18,5» 


Tillsammans 40,6-51,8 pF 

motsvarande en kapacitansvariation av 27,7 % eller en 
Irekvensvariation av 13 % . 

Spolen är lindad på en spolform av 5,62 cm diameter 
med 2,5 mm avstånd men.an varven med 1,2 il 1,5 mm 

blank koppartråd; 14 uttag göras enligt tabellen. Se fig. 
3, spolen till thöger. 

Antennen är kopplad via en luftt rimmer på max. 30 pF 
till spolens gallersida (event. anodsida) ; trimmern skall 
vara urvriden till omkring 5 pF. 

Återkopplingen grovinställes en gång för aHa vid appa· 
ratens intrimning med hjälp aven lufttrimrner på max. 30 
pF. Återkopplingsgraden kan sedan varieras med hjälp av 
ett variabelt motstånd på 25 kQ, som ligger parallellt ö\'er 
en del av signalkretsen. 

Mellanfrekvenskretsen. 

Mellanfrekvenskretsen är avstämd till 1500 kp/s och 
består aven högfrekvenskärna (Siemens Sirufer) lindad ' 

llled omkring 46 varv 0,1 mm lackerad koppartråd eller 
högfrekvenslitz, parallellkopplad med en 100 pF glimmer. 

kondensator. Nedtransformering av spänningen (för att 

huvudapparatens lågohmiga ingång icke skall belasta kret· 
sen och därmed reducera kretsens selektivitet Mh förstiirk· 
ningen) sker genom en Ikopplingsspole av omkr. 8 varv, som 

förbindes med huvudapparatens antenn-, resp. jordingång. 
Samma resultat kan uppnås genom att lägga en konden· 
sator på 3 000 pF i -erie med kretsens 100 pF oc!h att ta 

uttaget till huvudapparatens .antenningång mellan dessa 

kon d ensa t-orer . 
Huvudapparaten skall vid avlyss.ning på tillsatsapparaten 

\'ara avstämd till dennas mellanfrekvens (l 500 kp/s eller 

200 meter). 

Konstruktion och trimning. 

Apparaten är byggd på ett aluminiu11lchassi 33 X 14>< 
9 cm. På vänstra sidan placeras signalspolen ooh ihögfre. 

kvensröret; på höger sida oscillatorspolen oCih blandarrö. 
ret. Dessa äro avskärmade från signalkretsen genom en 
aluminiumskärm. Mellan spolarna är omkopplaren (eller 
event. omkopplings panelen ) placerad, så alt ledttingar till 
spolarna bliva så korta som möjligt. Avstämning~konden. 

satom till oscillatorkretsen är placerad tämligen långt till 
höger för att möjliggöra rotationen av avstämningsskalan 

utan att komma i konflikt med omkopplarens axel. Skalan 
roterar mellan chassiet och frontpanelen, som är anbragt 
på l cm antänd från chassiets frontsida. Mellanfrekvens· 
transformatom är placerad i en Ekärmad burk efter blan· 
darröret. På baksidan av chassiet återfinnas amlutningar 

för antenn, strömbrytare, 3·trådsledare för 250 V och glöd· 
spänning och slutligen skärmad 2·t:rådsledare för anslut. 

ning till huvudapparatens antenn· och jordingång. Under 
chassiet äro signalkretsavstämningskondensatorn och reo· 
Staten för reglering av återkopplingen anbragta. 

När apparaten är färdigkopplad anslutes glöd. och anod· 
spänning, som /kan tagas från huvudapparaten eller från 

särskilt nätaggregat. Apparatens utgångsklämmor förbin· 
das med a·ntenn. resp. j ordingången på huvudapparaten. 
Därefter kontrolleras med volt. resp. milliamperemeter att 
rören få rätta arbetsspänningar och att oscillatorn svänger 
riktigt på alla områden. För att konstatera detta, lägges 

milliamperemetern mellan oscillatorgallrets motstånd på SO 
kQ ooh katoden varefter gaIlerliks:römmen uppmätes. Där· 

efter kontrolleras att signalkretsens återkoppling fungerar. 
Man inkopplar sedan högsta frekvensområdet (19,50-21,70 
Mp/s) och reostaten på 25 kQ vrides helt ut, varefter luft. 
trimmern j ll'steras, tills sj älvsvängnj.ng inträder. 

På lägre frekvensområden börjar självsvängning, på grunll 
av kretsens st(i.rre impedans på dess.a frekvenser, redan in· 
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nan reostaten är helt urvriden. När allt fungerar bra, in. 
k,opplas huvudapparatens kortvågsområde och man kontrol. 
lerar oscillatorns lägsta frekvensområde (6,03--6,62 Mp/s) 
genom att observera indikato-rr,örets reaktion vid minirni. 
och lllaximiinställning av oscillatorkondensatorn. Genom all 
inställa trimmern över oscillatorkretsen kan området exakt 
injusteras; trimmern får därefter icke röras. Därefter tages 
näs.t följ ande område; della intrimmas genom att juslera 
uttaget på spolen. I detta sammanhang må anmärkas, aU 
uttagen på spolen helst icke definitivt skola lödas förrän 
man genom denna Kontroll har fa tställt att alla områden 
2ro riktiga; pr.oviso riska uttag kunna göras genom använd. 
r.ing av små klämmor. Efter fa stlödning kan induktansen 
i viss utsträc'kning ändras genom att ledningstråden bockas 
till omkopplaren antingen i spolens lindningsriktning eller 
i motsatt riktning. När oscillatorkretsen är färdigtrimmad, 
trimmas signalkretsen på samma sätt, varvid återkopp. 
lingsreostaten inställes så, att självsvängning av kretsen in. 
träder. Signalk,retsens frekvens kan därefter avläsas på 
huvudapparaten på liknande sätt som {}scillatorbetsens. Vid 
trimningen skall oscillator kretsen lämpligen kortslutas för 
att förebygga förväxling av oscillator. och signalfrekvens 
vid avläsning på huvudapparaten. Efter avslutning av trim. 
ningen kan man tillkoppla antennen och avlyssna stationer. 
När allt fungerar tillfredsställande kan man börja med 
kali'brering a apparatens Sokala i kp/ s. 

SkaJc, och lwlibrering. 

Skalan består av eIll med glaspulver mattad celluloidskiva 
av 24 cm diameter, som är fastsatt på kondensatoraxeln, 
vilken är försedd: med lämplig utväxling (omkring l: 10). 
I frontpanelen finnes en öppning av omkring 2,5 cm bredd 
och i mitten av denna är en tunn metalltråd spänd så nän 
den roterande skalan som möjligt för att förebygga paral. 
laxfel. För de 15 banden äro 15 koncentriska halvcirklar 
dragna med början 5 mm från skivans ytterkant och på 
5 mm inbördes avstånd från varandra .1 Cirklarna äro endast 
lätt markerade med blyerts, men graderingen i tiotals kp/ s 
är utförd med tusch. Ytterkanten av skalan är graderad i 
100 grader. För kalibreringen användes en oscillator·multi. 
vibrator (se POPULÄR RADIO nr 6/ 1945) , En enklare 
metod, som även giveT ganska ti llfredsställande resultat, är 
att för varje band identifiera n gTa kända stationer och no· 
tera inställningen i grader, varvid ihuvudapparaten inställes 
på exakt l 500 kp/ s. Mellanvågsområdet f rån l 500-800 
kpls på huvudapparaten kalibreras noggrant i 100 <kp/ s in· 
tervaller med 'hjälp av kända radiostationer. Med en JIÖg' 
frekvensosc illator alstras en s ignal a\' den frekvens, som 
motsvarar en av de tid igare identifierade inställningarna 
på tillsatsapparatens skala, vilken signal inmatas till' till. 

1 Se POPUL:{R RADIO nr 4/ 1946 o. 88. 
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Fig. 4. KortvagstiHsatsen.s frontpauel. Obs. förstoringsgla set 
framför skalan! 

5atsapparatens antenningång under det att huvudapparaten 
som vanligt står på exakt l 500 kp/ s-. Radioappa,ratens \'i· 
sare ställes därefter på 1400 kp/ s och tillsatsappa,ratens 
skala vrides tills signalen kommer in igen med> största möj. 
liga utslag på 'huvudapparatens indikatorrör. Inställningen 
på tillsatsapparatens skala i grader noteras, huvudapparaten 
tälles in på 1300 kp/ s och samma pwcedur upprepas. 

När man på delta sätt fått fram 100 kp/ s intervaller på 
samtliga områden bestämmes 10 kp/s intervaller genom in. 
terpolering. Skalan tages nu från apparaten och fästes på 
något tjockt underlag och i skalans centrum fästes en spik. 
Med hjälp av en sytråd, fastgjo rd vid spiken och som man 
successivt sträcker längs skalan, så att den täcker det tidi. 
gare noterade gradtalet på skalans ytterkant, kalibreras de 
mellanliggande koncentriska cirklarna med 10 kp/ s inter. 
valler och vid varje 50· tal kp/ s noteras frekvensen i Mp/s 
med svart tusch. På motsvarande sätt utföres kalibreringen 
av övriga frekvensområden. 

För alt ytterligare underlätta avläsningen har ett för. 
storingsglas anbringats framför skalöppningen (se fig. 4) . 

Materiallista . 
l aluminillmchassi 33X 14X 9 cm 
l rör 6J5 (6]7) 
l rör 6K8 (ECH 21) 
l spolfonn 5,62 cm diameter (National Radio nr 3467i 
l d:o 3,75 cm diameter (HammarIund) 
l trolitulform med jämkärna (SiemetlS Sirnfer) 
l omkopplare 2 polig, 15 vägs 
l d:o 3 polig, 2 vägs 
l reostat 25 kohm 
l 100 pF variabel kondensator 
l 50 pF d:o 
4 lufttrimmer 3--30 pF (Philips) 
l 25 pF k lldensator (troli tuI eller glimmer) 
2 50 pF d :o d :o 
l 100 pF d :o d :o 
2 150 pF d :o d :o 
l 200 pF d :o d: o 
4 0,oI .uFd :o ( ioduktansfril 
2 motstånd 200 Q 1/ 2 W 
l d:o 10 kohm 2 W 
2 d:o 25 kahm l W 
l d:o 50 kohrn 1/ 2 ~ 
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En enkel testapparat 


Kansken mangen av POPULÄR RADIOS läsare finner 

något av in tre Ee i nedanstående tips på hur man vid testning 

med enkla medel kan uppnå förbluffande goda resultat. Tes

tas t. ex. kondensatorer på vanligt säLt, med ohmmätare, 

glimlampa eller hörlurar, är det mer eller mindre omöjligt 

att konstatera läckor av storleksordningen hundra megohm, 

men med denna testapparat sker detta utan svårighet. Dess

utom kan man med tillhjälp av normaler approximativt upp

skatta storleken av kapacitanser och höga resistanser, appa

raten kan t. o. m. användas som isola tionsmälare där högre 

noggrannhet ej är av nöden; avbrott i kondensatorer, mot

stånd m. m. konstateras med lätthet och slutligen har den 

blivande ~ändaramatören en utmärkt summer för telegrafi

träning. 

Själva kopplingen innebär ingenting nytt, men det är en 

del deLaljer man måste se upp med för att resultatet skall 

bli gott. Likriktaren bör transformatorkopplas emedan glim

rörets strömkrets helt måste isoleras från jord och således 

även från nätet. Som nättransformator går efter omlindning 

vilken som helst kasserad utgångs- eller mellanrörstransfor

mator. I regel kan den gamla tråden användas vid omlind

ningen. Varvtalet för en given spänning på en viss kärna 

uträknas med god approximation enligt fo rmeln ' =40E/ A, 
där N =varvlalet, E=spänninrren i volt och A =kärnarean 

i cm2• Har likriktarröret tillräckligt låg glöd'strömsförbruk

ning behöver spänningsfallet i transformatorn ej kompen

seras, i annat fall kunna sekundärvarvtalen lämpligeru ökas 

med ca 10 0/o. Formeln gäller endast för nätfrekvensen 
50 p/~. 

För aU få bort den svaga \,äxelströmston som höres i 

hörlurarna även då testsladdarna äro öppna, har ea stan· 

niolblad inlagts som skärmning mellan primär- och sekun

därlindniug på nättransformatorn. Men kom ihåg att om

sorgsfullt isolera stanniolbladet från lindningama, likaså 

dess ändar från varandra så att ej ett kortslutet varv upp. 

står i transformatorn. Skärmningen anslutes till kärnan, 

\'ilken är den enda punkt som får jordas. 

Som likriktarrör kan användas t. ex. ett ganunalt batteri. 

rör. Spänningen över resen'oarkondensatorn C l ·bör uppgå 

till 200--300 V, och blir densamma ca 1,4 ggr transfor
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matorspännirigen emedan den uttagna strömmen är 1111111· 

mal, max 50 fl-A. Någon extra fil trering är därför ej heller 

nödvändig. 

Glimröret som använts i modellapparaten är ett vanligt 

miniatyrdito, Osram 100--115 V, med mignonsockel. Det 

inbyggda seriemotståndet behöver ej avlägsnas, men även 

ett miniatyrrör utan seriemotstånd kan givetvis använda~ . 

Resistansen hos motståndet R l uträknas enligt formeln R l = 

= 2· (E/ I00 )- 1, R l i megohm, E den tillgängliga lik· 

spänningen i volt. Om C2 väljes 1500- 2000 pF erhåller 

man en behaglig ton i hörlurarna då apparaten körs som 

summer. 

Kopplingscletaljerna böra monteras väl isolerade, sär -kilt 

gäller detta för glimröret, C2, hörlurarna och testpinnarna. 

C2 bör vara av glirnmertyp och absolut fri från läckage. 

Glimröret får ej utsättas för dagsljus, ty i så fall nedsätte 

känsligheten avsevärt t. ex. vid isolationsmätning, varför 

apparaten lämpligen inbygges i en helt sluten låda. När 

apparaten användes för telegrafiträning bör nyckeln serie· 

kopplas med ett 0,1 MS? motstånd, emedan nyckelknäp. 

parna annars kunna störa närliggande radiomottagare. 

Till sist några ord om an ändningen vid testning. Om 

ett motstånd anslutes mellan testpinnarna hör man i hör

lurarna en ton som är lägre ju högre resistans motståndet 

har. Ännu vid så höga resistanser som 500-1000 MS? 

hör man ungefär elt par knäppar i sekunden. Vid testning 

av kondensatorer höres en kort ton så länge kondensatorn 

uppladdas, tonen blir längre vid större kapacitans. Sedan 

kOJ1densatorn uppladdats bör det vara tyst i hörlurarna, 

höres fortfarande en låg ton eller knäppningar, är konden· 

satorn mer eller mindre ärdelös. Ger man akt på tonens 

höjd och längd, kan man genom att jämföra med felfria 

motstånd och kondensatorer med tillräcklig noggrannhet 

för servisbehov fastställa storleken av resistanser och ka· 

pacitanser. Lars Witting. 
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Praktiska vinkar 
Reglering av lönlärkningen i MF
och HF-sleg 

Det är ofta nödvändigt att kunna reglera förstärkningen 
i ett MF- eller ett HF-steg. Detta i synnerhet om steget i 
håga visar tendenser aU självsvänga, vilket gärna brukar in
träffa om stämkretsarna ha högt Q-värde och äro väl trim· 
made. Ett vanligt sätt att sänka förs tärkningen är att öka 
katodmotstAndet lör MF- resp. HF-röret. Detta förtar emel
lertid i viss mån verkan av den automatiska volymkontrol
len. En annan metod, som har god verkan, är att minska 
på avkopplingskondensatorn för skärmgallret. Är man snål 
på material, kan man ta bort den helt. Vill man ha möj 
lighet aU reglera förstärkningen, sätter man dit en om
kopplare, som kopplar in kondensatorer av olika storlekar. 
Några värden ha förslagsvis angivits vidstående figur. 

Folke Wedin. 

Jämförelsetabell 

+ 
G, = 100 pF 

C. = 1000 pF 

C =O.l,u,F 
C, = O.luF 

AVK 

R, =0.5 Mohm 

R.=300 Il 400 ohm 

C.=0.1 ,uF 

visande sambandet mellan tråddiameter i mm, trådarea i mm2 och 
engelska och amerikanska trådklinkor 

mm I mm" ISWG le B~~)I mm I mm' ISWG 1(~~g)1 mm I mm" ISWG I(AWB &SG) 

142,032 3,24333 
12 

0,OS0670,()()()4.92 0,254I 500,02505 
:10 2,053 3,3000,050930,25460,000506 500,0254 

I l 2,305 4,172 
2,337 

,19 320,05910,2743 0,02813 0,000621 
134,289 29 

2,588 
0,06422 0,2&59490,0007290,03048 

105,261 
12 

;·n0,068180,2946430,03159 0,000783 
2,642 5,4S1 
2,906 

300,077910,315470,03547 0,000988 
96,6&4 

18 
2l.l0,080980,&21141i0,0012460,03984 I 116,818 2,9460,09372 290,34540,04064 0,001297 

108,302 
8 

3,251270,1021t!-.~ 0,36060,04473 0,001572 
3,264 8,366 

0,0508 
280,1110,3759'+:1 0,0019820,05023 

3,658 10,51 I 9 
7 

260,12880,404947 0,002027 
10,55 

8 
3,665274.~ 0,13630,41660,05641 0,002499 
4,064 12.97 

6 
2.50,162446 0,45470,0029190,06096 

13;3 
0,07112 

4,1152.60,16420,45720,06334 0,003151 4·2 
715,74,47~50,20270,003973 45 0,508 

,J16,77 
0,07987 

21 4,6210,204711 0,51060,07113 0,003973 
18,68 

I 
6 

21,15 
4,877 240,2452 10 0,5588 0,00501 

<123 ,189 
0,08969 

0,25820,5733440,08128 0,005189 
5n,775,385230,29190,60960,006318 39 

3 

0,1007 
26,675,827 0,3255 220,64380,0914-1 0,006567 43 

4 
0,1016 

27,275,893220,7112 0,3973 380,007967 
3 

2 
32,186,40121I 0,41 OS0,72290,008107 42 
33,63 

2 
6,544200,517641 0,81180,1118 0,00981 

38,6 7,01210,51890,81280,1131 0,01005 37 
I l42,41 

0,127 
7,348 190,6527 0,91120,1219 0,01l67 40 

45,6 I l7,62200,6567 0,91440,01267 36 
.53,19 O 

0,1426 
8,23190,8107 1,1016 0,0137 0,13'21 39 
8,251 53,48 

2/ 0 
Ja0,8231 1,024 0,01597 35 

61,36I 8,83917 °1,15 I 
I 

1,0380,018240,1524 38 
~!O9,266 6743Hl1,167 -31 1,2190,020140,1601 

70,12 3/09,449Iii1,3091,2910,1727 0,02343 37 
,tiO81,07 

0,193 
10,161,589 171,422 0,1798 0,0254 33 

MO 85,03 
0,2019 

10,4151,651,450,02927 36 
94,56 5/0 

0,2134 
10,97 2,075 16 32 1,6260,03203 

107,2 1/0 
0,2268 

11,68143,; 2,0811,628 0,03575 
109,1 fi / O 

0,2337 
11,79132,62431 1,828 0,04039 

126,712,7 7/ 0 152,6271,8290,04289 34 
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Praktiskt lödkolvställ 

Nedanstående fig. visar ett praktiskt lödkolvställ som 

förhin~:Irar att lödkolven blir för varm och att oxidering 

uppträder på densanuna. Jag har haft stället i bruk i ett 

Tenn 

Htr--_.....:..._-~-------r.:H.-Ebonit 

halvår och det haT visat sig vara till verklig nytta. Kolven 

hålles genom avkylningen vid anliggningen m<lt järnröret 
vid lagom temperatur och någon risk för besvärlig oxide

ring är det därför inte. 
Arne Andren, Karlskrona . 

Jordningsplåt i apparat
chassier 

Av olika skäl är det olämpligt alt i sändare och mottagare 

ansluta jordförbindelsema under en skruv direkt i metall
chassiet. Varje stegs jordförbindningar böra gå till samma 

jordningspunkt. Ett lämpligt utförande aven sådan sam
lingspunkt visar figuren. Materialet är försilvrad eller för

tent kopp~rplåt, 0,3-0,5 nun tjock, klippt och bockad en
ligt figuren. Varj e tråd lödes till en tabb, varvid ett kopp
lingselements jordtråd lätt kan lossas utan att de andra 
trådarna beröras därav. S. Granberg, SM2WB 
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Telegralering.lektioner i radio 
Frän chefen för armens signalskola har vi fått mottaga följ ende 

plan för utsändningar av t f'legraferingslektion~r under tidm 14/ 10----
13/12 1946. 

Stationssignal : SRA 

Frehmser och vågtyper: 3 BOO kpl s vågtyp A I, 


6 ~OO kp/s vågtyp A 2. 


-
I V e ckodag

I Tid 
Måndag I Tisdag IOnsdag I Torsdag IFredag 

40,takt 40-takt0730-0800 40-takt 
60-takt 60-takt0800-----0830 6O-takt 

BO-taktBO-takt0830--0900 BO-takt 
()9()(}.-D930 40-takt4O-ta,kt 40-takt 

60-takt0930-----1000 60-takt 60·takt 
BO·takt1000-----1030 BO-takt BO·takt 

40-takt1930-----2000 40·takt 
60-takt2000-2030 60-takt 
6O-takt2030-2100 60-takt '' 

80-----90-takt2100-2130 30-90·takt 
60-takt'2130-2200 60-takt' 

l Alla morset ecken, som förekomma vid ,internationell trauk. 
2 Even!. mededianden m. m. på klart språk samt text för utbildning i 
sändning enligt särskilt program (se nedan). 

lovamtående plan ha gjorts en del ändringar och tillägg i för
hållande till tidigare gällande plan. 

Sålunda sänd s på frekvUls 6500 kp/s vågtyp A 2 för att möjlig
göra mottagning med vanliga rundradioapparater. På frekvens 3800 
kp/s sändes fortfarande med vågtyp A l; mottagaren måste därför 
vara utrustad med »bealoscilIator». 

Under kvällssändningarna kommer 
dels halvtimmen 2100-----2130 att användas för utsändniug av vari e

rande takt (80-----90 tecken/min) {ör att möjliggöra skärpt träning 
för den som vill käClna sig säker på BO-takt, 

dels sista halvtimmen att användas för utbildning i sändning. 
Veckan 9/1:2- 13/ 12 äro texterna av: dda för prov i hörmottagning 

i 40-, 60· och 80-takt. ~iilitära Wrband och större lyssnar grupper 
kunna i förväg beställa dessa texter fr, n SRA för att själva rätta 
sina prov. Enskilda kunna insända sina provresultat till SRA för 
granskning. 

Uppehåll i ut sändningarna äger rum 14/12-7/ 1. 
De som äro intresserade av att jämföra sin egen sändningsstil med 

transmitt erstil ku nna, göra detta tisdagkvällar och torsdagkvällar 
2135- 2155. SRA säncler clå sådan svmsk klartext, som var och en 
kan anskaffa . 

Tisdagkvällar tages textHl ur Centralförbundets för befälsut,bild· 
ni ng broschyr »FB U-rörelst'f.1, en orientering i 10 punkter». Denna 
broschyr erhålles kostnadsfritt vid beställning hos ,>Centra]förbundet 
för befälsutbildning; Regeringsgatan 109, tockholm». 

Torsdagskvällar tages texten ur tidskriften POP ÄR RADIO 
nr 9 (septembernumret) 19~. 

Tag fram nyckel och summer, slå upp telegraferingstexten, st ,iII in 
mottagaren på SR och sänd i takt med den. Försök hälla samma rytm 
och göra samma, längd på teckenclelama och mellanrummen EQm 
transmittern . När detta kan utföras utan spänning och utae aU trötta, 
ändes korrekt i 6O·tak!. 

Textens begynnelseord : 

Text lir broschyren ,>FBU-rörelsen, en orientering i 10 punkter». 

Datum Sida 
Tisdagar: 
okt. 15 

22 

29 

2 

3 p l o. 

4 » 3 o, 

2 

4 

AnnEns krigsorganisation bygger i väsentlig 
Dliin. 
Armins krigsorganisation bygger på värn
pliktigt. 
En tredjedel av alla värnpliktiga är väm· 
pliktigt. 
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i 

nov. 5 4 p 4 
12 5 » 5 
19 6 :. 6 

26 7 » 7 
dec. 3 8 » 8 

10 10 » 9 

Torsdagar 
okt . 	 17 214 spalt 

24 214 :. 

Utbildn ingen av värnpliktigt befäl sker enligt. 

Fri villig utbildning innebär min"kat tvång. 

Den frivilliga befälsutbildningen är sarrur.an· 

kopp lad. 

Dm frivi lliga befälsutbildningen h w dhas. 

Utbildnin gsarbete t bedri es i form av frivilli g. 

Dm frivilliga befälsutbildningen ger det 

vämpl. 


Text ur POPULAR RADIO Ilr 9/ 1946. 
Ekoradio. A f1 yg:n genjör H Lindgren. 
Föraren av e tt »dagja·ktplan». 

in 214 » 2 l svensk press ser man ofta ordet radar. 
nov. 7 215 » 2 Om målet håller sig på kilnstant avstånd. 

14 	 216 » l Man ka n bestämma tidsfördröjning. 
21 	 216 » I ställ et för den lin jeformiga tidsaxeln. 
28 217 :) 1 PllIlkternas läge anger både aYStånd och. 

dec. 5 217 :. 2 Om detta avstånd är 300 km motsvarande. 
12 	 218 » l Mottagningsmöjlighetema försämras dock. 

SammanJräden 
Stockholms Radioklubb 

Under oktober manad har Stockholms Radioklubb sammanträt t 
tv gånger och anordna t ett studiebesök. 

Söndagm den 6 oktober besök te kl ubben Bromma flygplats, där 
ett antal ciceron er visade oss omkring. Blan d de saker som vi !ingo 
se kan nämnas ett flygplan av typ Douglas DC 4 (»Skymasteu ), 
vars radioutrustnin g tilldrog sig särskilt intresse, samt fl ygplatsens 
blindlaodningssä ndare, som visades under drift. 

Tisdagen den 8 oktober sam manträdde klubben i Medborgarhusets 
lilla hörsal. Föredrag höll s därvid av löjtnant ,Dahlgren om ämn et 
»Ekoradio i teori och praktih. Talaren redogjorde för ekoradions 
teoretiska underlag, och hur densamma praktiskt utformats i olika 
l änder. Ett stort an tal Ij lL bilder kompletterade föredraget. 

Nästa sammanträde hölls tisdagen den 29 oktober, då civilingenjör 
Carl Akrell iLl ledd e klubbens föredragsserie om en modern super· 
heterody..,mottagares uppbyggnad med ett föredrag om »Högfrekvens· 
förstärkare och hlandarsteg». Föred raget kommer a lt publiceras 
Populär Radio. Eft er föredraget demcn strerade herr A ErikssCfl 
en amerikan sk »surplus»-mottaga re al' typ BC 342 N. Denna trafik· 
mottagare tillhör ame rikanska annens övertaliga materiel, som reali· 
sera'S till relativt låga priser. Vid demonstr.ati n en kunde medlem· 
marna övertyga sig om, att mottagaren fun "erade utmärkt. 

Året å terstående sammauträde-dagar äro 27/11 och 10/12. 
Stockholms Radioklubb är en sammwslutning av radiointresserade 

perSOt1er. uder samman trädena hålles föredrag om radiotekniska 
eller närgränsande ämnen . Medlemmarna få l åna böcker och tid
skrifter ur klubben; bibliotek. Klubben prenumererar på de vikti
gaste svenska och utländska rad iotidskriftema. 

Alla, som äro intresserade av radioteknik och äro bosatta i Stock· 
holm eller de närhet, äro välkomna som medlemmar i klubben. 
Medl emskap vinnes En klast om avgiften, 10 kronor (för studeran de 
och teknologer 6 krooor) , insättes på klubbens postgirokonto 50001. 
! avgiften ingår prenumeration på Populär R adio. Om avgiften in
betalas nu gä ller den även för ä r 1947. 

Förfrägnio o- r om klubben och dess yerk~amhet besvaras av sekre· 
t,eraren, civilifJgenjör Gur.nar olders. Adressen ä r : Stockholms Ra· 
dioklIIbb, Box 6074, Stockholm 6. Meddelanden om ad·ressföränd· 
ringar ku nna sändas till samma adress. 

Sekreteraren. 

Medarbelare i della nummer 
Uno 	Ingård, se POPULii.R RADIO nr 7/19%. 

1-[ Lindgren, e POPULÄR RADIO nr 9/ 1946. 

C-O 	 Hedström, se POPULÄR RAmO or 1/1946. 

B F 	 G HarH, ,e POPULÄR RADIO nr 4/ 1946. 

Härmed presenteras CHAMPIONS nya förstärkare 
En helt ny konst,ruldion, med eleganta svellande lin

jer är 1iår nya 50·watts förstär!mre. 

Även den e1eldris!ta !lOnsh1.IMionen ä r helt ny, inga 

kristi(]smateriel ä ro använda utan genomgående 

förs tkla~sigt materiel av fÖl"llämsta fabrikat ba t' 

Iwmmit till amiim]ning. 

Telmiska data: Dubbla miltrofoningiingal' m(l{l mixer. 

Uttag för nålOlilU'ofou (pick-up) . 

Omlwpp!are för bas- eller dis!<anthöjning. 

Kontinuerligt variabel klangfäl·gs!{Ontroll. 

Dubhel negat iv åt-erlmppUng. 

Känslighet , miltrofoningängar 2 mV. 


gl'amlllofooingång 200 mV. 

Uteffekt, 50 watt med mindre än 10 % klirr. 

Utgångsimpeda.ns, 4-8-16-250 ohm. 

Rörbestyckrllng: 2·6SJ7, l -6SL7, 2-6SN7, 4·61,6G, 

1·83, 1·6X5. 


Typ GM50 Pris kronor 825:

.:H1\M P I O ~ R1\D I O 1\B • Polhemsgatan 38, Stockholm. Tel. 520950 (växel) 

önigu nyinkoll1na a rtiklar. Kyrktetefoner med handtag. 
Amel'ikanska olj efyllda kondensatorer för 1000 och 2000 
\·olt. Engelska och amel"ikanska mätinstrument. Stor 

sortering i amerikar ~ka och eurollciskn ra<.llol'<-iI·. 

Du l\'Iont oscillograph mod. 164, 3" rör, !tronol' 580:-. 
Du Mont oscilIograllh mod. 2088, 5" rör, !tl'onor 1.295: - . 
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Radioindaslriens nyheler 


Lär Eder fullt utnyttja 
räknestickan! 

Den bästa handledningen härför 

erhålles i den instruktiva boken 

Rältnestitltan 

\lid eleltlrislt berältning 
av H. A. Lindgren 

Bland kapitlen märkas: 

Rälmes/ic~ans specials~alor 

Ledningsberälming 
Mo/s/åndsber~ningar 

Eiiel\./berälmingar 
Rörelse och 
Transmissioner 

Pris med tillhörande planscher kr. 3:25 

Rekvirera boken hos Eder bokhandlare 

eller, om sådan ej finnes på platsen, m

sänd nedanstående kupong till 

NORDISK ROTOGRAVYR 

Från Nordisk Rotogravyr, Box 3221, 
Stockholm 3, rekvireras att sändas mot 
postförskott 

l ex. RÄKNESTICKAN 

vid elektrisk beräkning 

Pris Kr. 3: 25 + oms. 

Namn. 

Adress 

En l:ndningsmaskin, försedd med slirkoppling och avsedd för 
fotmaoövrering, har lanserats av ingenjörsfirma M Stenluudt. Med 
den.na maskin kan även koppartråd av finaste sort lindas. Genom 
maskinens robusta koostrukticn möjliggöres stor noggrannhet vid 
lindningen. Spolar från 3/16" till 6" i längd och med en maximi· 
diameter av 5" kan lindas; tråddimensicner från 0,04 till 0,7 = 
kan komma ifråga. Fem olika spinde1'hastigheter upp till 3000 v/min 
kan inställas på maskinen, som drivs av en elektrisk motor på 1/4 hk. 

Från läsekrelsen 
Hr Redaktör! 

Härmed vill jag göra ett påpekande angående dm i nr 11, år 1945 
beskrima signalgeneratorn. 

På sidan 223-, fig. 4 torde vara en liten ofullkomlighet. Den till 
rör 2:s anod anslu tna omkopplarens fjärde läge är utBll anslutning. 
Eftersom röret i det läget skall lämna lågkekvens måste det väl 
hava anodspänning. 

Å'ngs Anders Andersson. 

Hr Redaktör! 
Vid studium av civaing. G Svalas intressanta artikel :.Intemordisk 

mikrovågsförbindelse~ fann jag på sid. 238, sp. 2 att ett fel tydligen 
hade insmugit sig i formeln för beräknillg av uppställningshöjden h. 
Formeln bör lyda 

f
h=

Sr 
Härledning (se fig.): 
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(h+ r)' = r'+ (~) 

l"
h'+ 2Iar = 

4 
O m h" kan försummas i förhållande till r 

l' 
. . 2hr=4 

h=~ 
8r 

Nils Mark. 

Vi har delgivit civilingenjör vala ovamstående påpekande. An· 
märkningen är fullt riktig, med ger hr S ala. Förhiseendet beror på 
att bokstaven l an vän ts i två olika uttryck för atl beteckna i ena 
fallet avståndet sändare- mottagare, i andra fallet synvidden. Formeln 
11 =l'18r är den riktiga. 

Red. 

H r Redaktör ! 
I en artikel i P. R. nr 9/19<Ul, »Engelsk ekoradio», säges bl. a.: 
»På grund av sekretess. .. är ,det svärt att göra nllgra direkta 

jämförelser . .. Ett är dock säkert. Av vad som har kommit i, dagelIS 
lj us, framgår otwvelakt igt aLt in tet land under någon period av kriget 
nått så långt i fråga om ekoradio som England.» 

Som ju författarro sj älv påpekar, är det speciellt i detta fall svårt 
all kunna göra direkta jämförelser, när det gäller en så pass hemlig 
'och dessutom omfattande teknik SDm denna. Ovans tårnde uttalande 
måste dock i stort sett an es vara direkt felaktigt, med hänsyn till 
allt, som icke kommit i dagens ljus. Jag Lillåter mig härmed göra 
några tillägg liiIl ovanstående arti kel. 

Obestridligen ledallde på detta område vara USA, England och 
Tyskland. Med mycket stort avstånd följa Japan och Ryssland. (Hol· 
l and säwm ockuperat land kan i detta sammanhang ej räknas med.) 
Under så gOll som hela kriget voro de taktiska och strategiska ford· 
ringarna i dessa länder helt oli ka. De ~yska flyganfallen mot En'gland 
eddes - på grund al' luitbasernas rel. korta av tänd frän målet 

medelst ekeradioapparater frän fl yghamnarna, så att bombfäll<1~ngen 
utlöstes från flyghamnen med praktiskt taget lika stor noggrannhet 
som medelst optiska eller ekoradio- iktapparater. För England och 
USA måste däremot de direkta ekoraclio-bombfällningsapparatema 
särskilt med häns)n till u-båtskriget - utvecklas så mycket som möj. 
ligt. Pä grund av materialsvårigheter m. m. utvecklade tyskarna ro 
automatisk granat- och raketLändare, medan västmakterna utvecklade 
ekoradiotändarna. Tyskarna salle aN rent taktiska skäl ej något värde 
på apparater, som automat4skt följd med målet (vilket är mera ro 
nackdel än fördel, när det gäller bekämpandet av kompakta bomb· 
eskadrar) men däremot ~atles de t s.ärskilt under krigets slutfas stort 
värde pil. effekti va avstörn ing-metoder osv. 

På grund a,v mina mycket ingående erfarenheter under själva 
kriget skulle jag sammanfalta alla dessa knappast jämförbara detaljer 
till följande slutomdöme : 

Unde.r första skedet av krig.et ungefär till slutet av år 194{) var 
Tyskland absolut ledande ifråga om ekoradioapparater. Frän denna 
tidpUClkt till lII1gefär 1943 var England ledande betL den mycket 
viktiga cm-vågstekniken - alltså speciellt alla apparater, som ovill· 
korlige n förutsätota användande av cm·vågor. Efter denna tidpunkt 
började amerikanerna snart taga igm detta försprång och hade i 
slutet av kriget hunn it längre ärt engelsmär.nen. I slutet av år 1944 
hade även Tyskland - med undanta" av ma sp rodllktionen - tagit 
igen detta försproog. I krigets ista skede byggde t. ex. amerikanerna 
och tyskarna ekorad,io-:Helevisiml s.'&-apparater med 12 resp. 15 mm 
vågl iiIlgd och med f. Ö. absolut förstklassiga egenskaper, medan 
engelsmännen (mig veterligen) icke hunn it stort över forsknia:l gs
stadiet. I fråga om dm gooerellt synnerligen viktiga mät- och an
lenntekniken, den mekaniska frågan (lätt utbytbara enheter, ell· 
kel servi s v.) samt i utformandet aven massa speciella detal · 
jer var Tyskland under hela kriget absolut ledande. Della omdöme 
gäller givetvis icke i saIllffi8 mAn för en alltomfattande tillämpning, 
emedan tyskarna på grund av personal. och materialbrist, tillverk
ningssv righeter osv. icke voro i stAnd att ändra hela fabrikations
program eller slopa äldre apparater lika fo rt som västmakterna. J ag 
vill dock påpeka, att l . ex. en eldledn ings-ekoradioapparat som ) Wiirz
burg-Rlese» under hela kriget knappast behövde moderniseras (med 
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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--12000 Hz 
- Nåltryck justerbart ti ll 14 gr. 
- Utbytbar sa fi r, som spelar 5-600 skivor 

P. U.-armen vilar i kullager både horisontellt 
och vertikalt 

Vi söka återförsäljare i Sverige. 

Skriv efter närmare upplysningar till 


BI RGER MOLLER & SON 
0stergade 40, K0benhavn 

Gen e ra[ouenl för Skandinav ie n 

UTFÖRSÄLJNING 

100 st. fabriksnya radiorör i original. 

förpackning, 6L6 å kr. 7: - netto . 

Säljas i partier om minst 5 st. 

ULTRA 

Box 9039. Stockholm 9. 

S"Vagströmsingenjör 
Ingenjör med exnmen från svagströmslinjen vid 
t ekniskt gymnnsium eller tekniskt ins ti.tut erhåller 
ansUillning på vå r tmnsmlssionsa ,-delnings berä k

ningsgrupp. Sökande bör ha goda mntematikbetyg 
och intresse för bcrilkningsarbete. 

Sva r med betygsavskrifter, referenser och !önean'sprlik till 

TELEFOJUKTlEBOLAGET L M ERICSSON 

Personai<Lvdelnlni:en, Stockholm 32. 
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Uni\lersalmälinslrumenlTRIPLETT Modell 62ii-N 

Genom den högobmigu 111
gångsimpeiu'llsen - 20, resp. 
10 kohm per V - Tid 811un
ningsmälnlng. ka.n (letta In 
strument l m ånp fall er
sätta en rHr\"oltmiitarc. 

MÅ'TOMR ,4 DE:N: 

Spänningsmiitning _" 
Llk.trörn. 
()-1,25-5-2.3-1 25~50o
- 2500\' vid 20 kohm per Y. 
0-2,0-10-50-250-1000
-50 ...0 vid l U kohnl Der \ 7. 

, '"uxolstri'nl. 
(- 2 ,5-10-:;0-2<;0-1000
-0000 , ·Id 10 JtOhm per Y. 

Strömmiitnillg' : 
Llk.tröm: 
t)---('):) uA. 
0-1-111-1511-1000 mA. 
11-10 A. 

MotstUlulsmätnin g: 
Den amerika nska special{}-400 ohm, 0-50 kohm, e
firman The T rip lett E lectlD lI[ohm. 
ri cnl In :; t r ument Co är 

Uteffektmii.tnlng : ,.'il kll nd tilh ·e rkarc av 
-30 tilt + 8+11;+29+43+56 pnll f' li ns trumcIl t al,' alla 
+ 69 dB. slag. 

Generalagent för hela SAandina1:ien 

K. L. N. TRi\DI~G Co. LTD. A...B. 
Östra Jäm\'ägsgat. 16, STOCKHOUI. Tel. 2062 75 

REALISERAS! 
1 st. "Atlalltus" unh·er al -mät"instrume nt, nytt, kr. 
100: - . 30 s t. Nya vridspole paneLinstrument :nVes
tern FJlectric» ()"11/ 2 mA, skaldiameter ;:;7 mm., fliin s . 
diameter 87 mm ., kr. 17: - pr st. II tto. 44 st. "\Vicon 
elkos, 8 f tF, 380/ 440 ,·olt, kr. 1 : 50 pr st. net to. 

UNIVERSAL-IMPORT AB 
Tomtebogatan 2, Stoclillolm. - Tel. 3338 18, 30 10 84 

Mu :tl lcope unlverscdbrygoor 

Diod- & mllllrlSrvoltmetrar 

Universalinstrument & rlSrprovare 

TE S T E R 
674868,605311 - STOC K HOLM - Ju n g lrugoton 28 

oodru:llag av den olämpliga våglängden och avstörning~~toder) och 
att denna apparat än i dag efter 6 år fortfarande kan galla som ett 
högvärdigt försvarsinstrummt. .. . 

Beträffande en hel del specialapparater - for vIlka Tyskland av 
taktiska skäl hade större intresse än motparten - som t. ex. för 
u.båtar, raketer, apparater för extremt stora avstånd, »icke-upptäck· 
barn apparater, ljusekoapparater med osynligt ljus m. m. hade den 
tyska utvecklingen hunnit längre än motsidan till den dag, idag är. 
Tyvär,r har just i della fall tyskarna och - ofrivilligt - de allierade 
totalt förstört en väsentlig del av m2teri ella och pappersunderlag 
härför. De-sulom m ' <te det sägas, att d ·el ameri kanska fysikaliska 
forskningm pli ekoradioområdet åtmin stooe kort efter kriget tycks ha 
kommit en god hit längre än den engelska. Som av lutande omdöme 
- i den mån ett sådant överhu vudtaget är möjligt och bo vara 
generellt - måste det sägas, att wgelsmännen under in gw del av 
kriget voro l edal~ de på ekoradioområdet. 

Att sannolikt varje part i allmänhe t trodde sig vara ledWlde torde 
huvudsakligiCn bero på, att give tvis de flesta rapporterna om resp. 
motståndares forskningsresul tat erhöIIos med en vjss förs€Oing och 
sedan jämfördes med de egna resultaten, som under denna tid 
libom motståndaren - vore längre fram "kridna. Detta gäller sär
skilt engelsmäclCI cn, "ilka huvud akl igen bedömde tyskarna efter de 
apparater, d~ lyckades kapa särskilt på tyska sjö- och lultf!llJ'tyg och 
utefter kusterna, men i betydligt mindre utsträckning på rapporter om 
nyaste laboratorieresultat, vilka givetvis voro min6t ett år före den 
praktiska tilIämpnirlgen. Tyskarna däremot tycks i betydligt större 
utsträckning haft tillgång till motsidans laboratorieresultat, även om 
den militära tyska ledningen tydligen aldrig till fullo uppskattad e 
betydelsecJ av dessa. H ela uppfattningen om delta svåTbedömbara 
frågekomplex måste ,tyvärr till stor del bildas på grund av studiet av 
resp. länders tekniska och militära åtgärder. Ett hundraprocentigt 
riktigt omdöme torde vara ytterst sv rt t. o. m. ifall samtliga detaljer 
uta·n propagandistisk gallring skulle offeI1tliggöras, vilket reden av 
tekniska skäl m. m. knappast vore möjligt även om sekretessen helt 
sk ulle slopas. 

s. O. 

Krigels eleklronik 

1939 producerades i USA inom radio e1ektrooik och teleteknik för 
467 milj. dollars i 451 fabriker med 101.000 anställda. Sista kvar
talet 1944 hade produktionen stigit till det 8-dubbla i förhållende till 
1939 års produktioo scUvä. 
Enligt rapporter från vederbörande myndigheter i USA konstateras 
att uoder en period från början av 1914 till VJ ' .dagen var totala 
värdet av produktionen av anläggningar för radio elektronik och 
teletekn ik 10.700 milj. dolla·rs. Av denna produktioo gick 4.400 milj . 
dollars till armen, 3.200 milj. till flottan och 3.100 milj. till flyget. 
Sammansättningen av den totala produktionen var: 

Milj. dollar 
Lufrburen radio ........................ . . . . . . . . . . . . 1.827 
Fartygsradio (även fartyg-kust) .. . . . ................. 591 
~farkradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . .. 2.017 
Luftburen ekoradio ........... .. .. . .. . .. . .. .. .... .... 1.9.34 
Fartygsekoradio (och fartyg·kust ) .. . . . ..... . . . . . .... . 936 
~far1:ekoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 
Lösa elektrcnrör, kri stall er och kondensatorer . . . .. . . . . . 299 
Undervattenljudanläggningar . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . 241 
Di verse . . ..... . .... .............. . . ......... . ...... 1.965 

S:al0.709 

1 »Victory over Japan:.> (segerdagen över Japw) . 

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

BYTEN OCH FORSÄlJNINGAR 
::::::: ::::::::::::::::::::!::::::!{:::::::::::::::::::::::: :~: ::::: : :: ::::::: :: : t:::::::o:::::::::::::::::::::::: 
Under denna rubrik införa , -I s t a ndardiserade l'RflannonRcr BY nedan
stående utseende tilt ett pru. o ,· li r . 2: - p er rad. 1I11nlm um 2 rad era 
utr;\'mlne. UesFiB radannonser ä r o RTsedda att skapa ' en rörsiilJnlu lr8
kon t akt rndiounultörerlla enlelliln ~ 

RadlorHr l obrutna kartonger. Syh'nnia och Kenrnd. 1 st. 6~7 
k r . fj : -; 4 st. GK7 il kr. ;0; : -; 3 s t . GVGGT il 1<r. 5: GO; 2 s t. GKS 
" k r. r,: -; 3 s t. 5Y3G il kr. 3: 50; 2 st. GAS il. kr. G: - ; 2 st . 
6X5GT il l<r. 4: -. Siiljns liven s t yel,,· i • . Smr tJil "Avbruten Illnatö r
"erkSRmhet", d . t . f. v . b . 
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Populär Radios register 1946 


"ULl\'IÄN:o.I:\ .-\RTIKL.\R. 

nr s 
Popullir Radio 1946. Eu pl'ogrnmförk larin g . . ..... .. .. . ... .. . .. . l :) 

Europeisk vilgliingdsp lan . B t t e ng el s k t fö rs lag ... .. . . ... .. . ... . . 1 -l 

Radio te kniken undcr oe l1 e fter krige t . .. . .. ...... ... .. ........ .. . .. 1 18 

B eg reppet dB ... ... ... .. ... . . ...... ... .... .. .. .... .. ... .. .. .. .... . .. . .. .. . ...... . . 1 :m 

Telegrafstyre lsens rad iophlDe r f ij r "r 1!).l6 . . .. ..... .... ... . . ... .... . 2 al 

Nytt frå n USA 01' 11 E ng lu nd .......... ........ . .. ..... . ... :.. . .. . .. ... . .. 2 a2 

I-\:rr·t sar ocb k OPl1li ng a r vid u ll r nhög:l f r e k" e n sc r . .. . .. . .. _. . 2 3-1 

Xy t t bu ndsp ridn ing »ysrcllI ... .. .. ..... . .... .. .... ... ..... . .. ....... .... " 2 :J8 

SS.\ :5 nya stadga r . ... '" .... . .... .. . .. ... .......... .. ... . ... . ... ... . .. ... .. .. :! 511 


2 fil ~-==ti~~;n g20a ~ll r! ! k ~~ ~ ~ ~ ~.f.i.l.~ ~.l~ .. :::: :::::::: ::: :::: :::: :: :: ::::: ::::::::: :::::: : 3 ;,U 

Ekoradiokon tnkt med m' lU en : ... .. .. ... ... ...... .. . .. . .... .. ...... . .. .. 3 !ju 

Viirid ens starka s te tra n spo l· tabla ra diosta tion . .. ... . . .. .. ... . . . · 3 mt 

RUlldradloutrcdning cn i s kottglugge n .. . . .............. ... ... .. .. . . :I VB 

Läget p. a matö rfron ten .. ... ... ... .. .. .... . . .. .. . .... ... .. .. . . ...... .. . .. ... . 3 75 

K ombina tlons tone r . ... . .. .. .. .. .. . .... ..... .. . ...... . . ... . .... . .. .. ..... .. .. . . .. 4 83 

n "\ nya ama tö rbestiimmeIsc rna .... " ... . .. " .. .. .. .. . ... ... . . .. .. . . . 4 lOG 

P å besö k i Addl s Abebn . .. ........ .... ... . .... .. ... . .... . .. .. .. .... ...... . 4 108 

l !J4G ~ r " mätin sl rnmr. nt ... . .. .. . .. . .. ... ... ... ..... ... ... .. . .. .. . .. . . .... . Ii Ul 

Ur rundradiou t redningcns lJ e!iin l;a nrle .. .. .......... .. ..... .. . r.i Ila 

Någ ra kopplingar med e n ku! odkoPlJlad dubbeltriod .. . ..... . 5 131 

IM - ny tt modula.tionssy_tcm . .... ..... ... . ..... .... ... .. .. .. .. ... .. .. ... . U 13!) 

D en s lu t na jnomltusa ntenne ll . .. . .. .. .. .. .. .. . ..... .. . ...... . . (j 145 7 174 

Anoel- , g ulIer- och I;atodk opplad e fö rs Wrl;u rsteg .. .. ....... . . . . 711j7 

J,"rnu k vasis ta tio niira s\'ängll ingsk rctsa r ti ll v;1glecJ a rc odt 


hll lrullI s r esona to re r .. .. . .. .. .. . .. . ... . ... .. 7 170 8 1!J4 11 2G!l l:! 282 

Ekoradio . .. . .... .. .. .. . ... ... .. ... . ......... .. ........... ... . ... . ... . ... .. . ..... . .. .. . 81\ll 

Mag net ro ner för een t imeter" ugo r . ... . .. . . .... . .. .. .. . .. .. ... ... .... ... . fl HJ:! 

ånod- , gallcr - och ka todkopplade Wr stä rkar eg (Insänd a r e) 8 20S 


9211
~~~~~~y~tk:;;3iOU~.a. .....:....:....:........:..................:..:::......................:......:......................:::..... 
!) 212 

l) 213 
~~g;!~~oek~.~~~.~~ ..:'. : '.'::.: '. '::.: '::::.::.::::.: .. ..: ..:: :..: '. :: '. : ':. :.. .ij '2i4" "iÖ' 2å2 12 286 


T elevi sionen I Engla ncj .. . ... .. ..... .. . ..... .. .. .. . .. ... .. . ..... . .. .. .. . .. . .. 10 231 

I nte rno rdis k mikrov:l. g sfö rb in u Isc .. ...... ... . . .. 10 !!:l 

Mot högre fr ekv n s r ... .. .. ..... ... . .. ... . .. .. .. . .. . . ... .. .. ... .. . ....... . .. 11 253 

" :\1.inisk opet" .. .. . .. ....... ... ... .... . . ' " .. .. . .. . ............ .. . .. .. . .. . ..... ... 11 :~f)5 


)Iera om imp lll <morl ulat ion .. _. . .. .. .. .. .. .. . ... ... ... .. . . .. .. . .. . .. ... ... . 12 281 

In ter nord is k mikro\'~ gsfö l' b ind e l -' e (I nsändare) 12302 

F.ngelsk ekoradi o ( Insändarc) .. .. .... . .... ... . ... ... . .. .. ....... . . .. 123m 


GRUNDLÄGGANDE TEORI. BERÄI{NINGSMETODER. 

Berä kn in g uv likrik tn rfi lle r .. .. .. .... .... . .. .. .. ... .. . ... .. .. . ... .... .. . .. ~ 51 

Automa tisk frek'·e n ~kontro Ii .. .. ....... .. ... .. ... ..... .. ..... ..... ... ... . ul14 

Sa mbandet Il\plla n rf~ k t (W ). slliinni ng (1, ) , st röm (I ) oc h 


resis t an s (R ) .... . .. .. . .. .. .. ... .. . .. ... .. .... .... . . ...... . .. . .... .. 5 123 

D CIt f:; l u t na l ll o mhll ~n.ntennen .. ... ..... .... . ... .. ... .... .. ... ... O 145 7 174 

Frtlll kvu sis ta lio nHrn svii n:.tu in ... k ret::-ar ti ll Vi g- ledar(' 0('11 


h :l lrum ~ rC"Sonato r er . .... .: . .. .. . . . .. ... .. .. 7 170 81G.. 11 2,j() 12 282 

Slu t st ege t " u t g:1n .c;sim ll cd n n, . . .. ... .. . .. .... .. ........ . .. ... . . , 107 

Konst ruldions pro lJ l Dl , i d k ort \· tig·~.s ll pe r h tC' rO{l Yl _r ... .. .. . . lO 2·13 

E kv iva lent a s('}l 0 m a Il [{j r mo t kop pln. de (ö r s Uir knrsleg ... 11 2fi~ 


Shu nta r oc h fUI'k O(l llli ngsrn otst '1n ,1 ...... . .... . .. . ... . .. 12 :!~)3 


EU~KTROAKUSTIK. 

nr ~ 


N~go t om f rekvenskarak leri s tlkcn vid g rumlll ofonill·spelning 7 7 

Kombina t ionstouer . .. . .. ........ . ... . .. ... . ... .. ... . ... ...... .. .. . . .. . .. . .. . ... .. -1 8a 

Ljlludist rib llt ion ('n i s tlldiololmle r .......... . .. . .. . .... .. . .. ... . . Ii Hl 


GR.UL'tOFONTEKNIK. 

x ttgot om frek venskarakte r lli t i k eH "iu g rammo(u ni nSpf'! lling 1 , 
Högkla ~,,,tdg rnd iogl'ammofonanHi ggning .... ... . .. . .. .... .. ... . . .. . .. . 4 (j;) 

l\lOT'fAGARETE.Kt~IK. 

Hög klu s s fg rauiogrmnmofonunläggning 1 12 :l 41 3 ö2 4 U3 7 17~ 

"I']n utbyggba r KV -supe r . ........... ...... ... .... . .. .. . ...... ..... .. . .. .. . . 1 2~ 


K.rct sar och I~ o ppling:lr vill ul t ra höga f rekvense r .... . .. ... . .. .. 2 34 

Nytt bauds priduingssys tem . .. . .... ..... ... ........... . .. . ... . ... .. ..... . .. 2 31! 

H F -uv koppiing .. ..... . .. . . .. .. . ...... . .. . . ... ..... . .... ... . ............. ... . .. . .. . . 3 77 

Plane.ring H" ett mot.tagarbygge .. .. ..... .. .... .. ......... .. ... .. . .... . 3 79 

K onstru k ti oJl s>problcm "id kOI'tn'gss ll pcrheterodYllCl"_.. 4 88 U 1,,0 


10 243 

Automa tisk frek" enskontrolI . ... .... . ... . ..... . .. . .... . .. . ... .. .. .. . 
 " 114

Enkel s uper fö r 60 Mp/ 's .... ... ... .. .... . ... .... .. ... . ... .... ... .. ... ..... . 5121 

Ntlg ra k op plinga r med en ka lod kopp la d dubbel t riod .. .. .... . " 
 131

UK- t.iIl sa t s fö r Gli Mp/s .. .... .. .. .. . ... . ....... . .... . .. . .. . .. .. ... .. . . ... . 5134 

Den slu t na i nomhll santenncn . . .. .. ... . ...... ... ......... . .. .... . Il 145 7174 

En n t b yggba r KV- s uper .. . .. . . ... . ..... .. .... .. ... .. . . .. . . ..... . ... .. . ... . G Hi:! 

Mag netroner fö r centimeter\- gor .. ... . .. ........ ... . . .. . ... .... .. .. .. . . 8 UJ:! 

Amatö rb yg gd 7-rö r5 su per . . . .... .... ... .... . ... .. . .. 9 ZU! 10 2·U 11 :W7 

I n te rnordis k mikrov. gsfö r lJ iude lse ......... .... ..... .. ..... .. ..... .... .. . 10 :l38 

K ort\"ftgs t ilIsllts med 15 bandsprldning "omrude n ... .. .. . ... . .. ... . 12204 


FöRSTÅRKARTEKNI K. 

H ögkla.ssig rndiogr ammo(onu nIä g g ning 1 12 2 41 3 62 4 93 7 178 

E tt slu tstegs \~Cr klliLl g:;:;gratl . .. .. .. ..... .. . .. .. .. . .... ... . .. ... ... .. . .. .. . . 1 21j 

De u log nri u ll iska to p[l\'o ILJIlct ~ru .. .......... .... .. ... . ................... . 3 57 

l(ombi ll utio nRton r .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. ... . ......... .. .. .. .. ... ... .. .. ... .. . 4 !la 

Anod -, galie r - och I; a todl;opp la de fö rs l ilrka r~ teg . . .. .... ... ..... . . 71G7 

SIut!itegets lItgrlB~sim pednns .. ....... .. ... . ... .... ...... . .. .... ... ...... . . .. 8 107 

Alna törbyggu 7- l'örs sup er ... .. . .. . . ..... . ...... .. .... . . ........... .. . ...... . fl :nIJ 

Ekvi\'alcnta sehemlln för 1l1 0t"koPllladc fö rs!ii rka rs teg .. ... ... . 11 21j:! 


F ort s. p ii nä s ta silla . 
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PRAKTIsnA VINKAR.MÄTTEKNIK. 
nr snr s 

1 17 Bort löd.nlva och salmiak! ... . .. ......... . ...... . ........... .. . ... .. ..... . 1 211 


Den logartimi'8ka topp\'oltm ete rn ... .. ....... .. . .. .. . .. ........... .. . 3 57 

Enkelt siitt att mäta stora elektrolytkondensatorl'r . .. ..... . .. . 


QSO-register ................................................. . ......... . .... ....... . 1 26 


N~got om ström- o~h spänuing-smiitningar . .......... " ...... .. 4 97 
 Harlösa har löst bug-problemet .................... .... ... . .... . ..... . 1 27 


1IHG rus mätinstrument ..... . ... .. .... .. ........... .. ............ .. .... .. . .. . 
 5 111 För morsetrJIJi n gell ...................... •. ............ . .•...... . .... . . . . . ..... 1 27 

En enkel signalgenerator .... . ....... .. ..... . .......... .. ... .. ... . . .... ....... . 5110 Ett bra knep vid neutralisering .. .... . ................... .. ... .. . . . . . . 1 28 

En enkel rörvoltnlet.e r ........ ........................ -,- . .. . . . .. . ....... . . ... . 5 1a5 En enkel wattm eter ...... . ........ .. .................... . .................. . 
 5125 

En praktisk rörprovare ... ................ .. ...... .. ........ ............ .. .. . 6 15a Ett bill1gt lödkolvst:ill .. ..... ............ ...... . ........................... . 5 12rl 

Svenska mätinstrument . .. . .. .. . .. . ... .. .......... . ... . .. . . .. ... . .... ....... . 6 15G Tips för urtagning u v rö r ............. .. .. ........ .. ............ ........ .. 6 157 

En enkel oscillograf ... .. ... . .•.. ..... 0.0' • • •••• • • 0.0 0.0.· ••••••••• , ., • • • • •• •• •• 8 2Ul L1'tgfrekve nt sj;ih' svli ngning vid 'lutrör E B L21 och UBL21 6 157 


8 :!114 Oscilla torspolar för k ort" fi g .. . ................. ... .................. . . . . 7183 

~rni~~~~~~t~~ru~~~.~~. .. ::::::::::::: .. ::::::::::::::::: .. : : : : ::~::::: : : ::::: : :::::::: 11 265 HögtllIarmagn e t l.;:om m el' till nytta •." ....... .. ................... .. 7184 

Shuntar och förkopplingsIDo.ts tlt nd ..... . ............... . ........... -.. 12 292 Reglering(\Il av Elir· t lirkning"l'Il i ~I'F- och FI Ii' ~~t eg- .. .. ....... . 12 :!99 


Jlimförplsetabcll visande sambandet mclIan tr:lddiauleter, 

lr;idarea i mm' och engelska odt amerikansica tr1idklinkor 12299 


P ra ktiskt lödkolvstiill .................................. . ..................... . 12 300 

RADIOSERVIS. Jordningsplåt för apparatcha ssier ....... ., ....................... ., .. 12 300 


Dynamisk felwknirg med ,.ignalgeneratorn ....... ........... .. . . . . .. . 7 182 
 NYA nÖcnER. 

H"ntv~rk och kultur 194·1-1945 , ..... . ..... .. ........................ . 1 18

RADIOSTÖRNINGAR. AJ.'1DERSltN : RadioteknlHk haudbol< . ............................... . 4100 

Den slutna inomhusa ntennen . .......... . .............. . ......... 6 145 7 174 CHRISTIAXSE~ , T : R"diomottllgart'n. F;n bok om felsök

ning' orll radiosen'iee . .... . ............... . .. ................. , ........ . 7188 

ZWORYKI:\' . V K. :'IORTO~, G L\ . R.UrBE RG. E G, HIL


LIER, .J, V ANem, A \V: Eh~tron Optics and the Electron-

TILLÄMPNINGAR A V RADIOTEKNIK. NÄRGRÄNSANDE DIJcrOH('oIJe . ................................................................... . o 210 

Ol\lRADEN. SVENS~O~1 S F.: BonnIers Illustre·rade musiklexlkon .... .. 9 :!10 


HOLLOW, R "r: Radar. Ra<iiolocation slnlllly eXI)lained 11 274 

BRA~S. P H ; Röhren-Vlldernecum 1945 ......................... .. 11 27"
Ekoradiokontakt med månen! ................... .. ............. ... ....... . 3 56 


lIIångkanalsförbindclse 1'1\ ultrakortv1\g ............. . . . ... .. ........ . 4 SG 

Ekoradio~tyrda granater ......... .. . .... ... ............... .... ... . .. ...... . I) HU 
 FRAGESPALTEN .. ....... 1 1D 3 71 il 1Z!l 7 18G IJ ~~8 11 276

lI11krov,\gor .................... . ... . ......................... . . . ... . ... . .. .. .. .. . . . 7168 
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POPULÄR RADIO under 1946 

DK 534.SG1 DK 1l21.3!l6.621 

(181.84.081 G8lo&! 

STANDf:N, F: Något OIll frelH'enskaralderistiI<en vid gtam GOOD, K E ; Högidassig l·a<UogrammoftJnanlåggning. PopuHir 
mofoninSI)ellling. PopuHir Radio 18 (1!)46), nr 1, s. 7. Ra d io 18 (1946). ur 1. s. 12 ; Dr 2, s. 41; nr 3, s. 62; nr 4, 

s. D3: nr 7, s. 17 .
Teoretisk undersökning a" den f reln'enskaraldl'ristik som ger 
bästa yärde P'\ si,gnal/n'Hhnl' . Enligt l1ncll'rsökningm skall Konstruktionsheskri\'ning av radiogrammofon och inspelnings, 
amplituden h ll llas kon stmIt "id frpkvense r un der en viss llyer anlägg-ning- med radlomottn gare för l'l ng-, mt>llun- 0('11 kortvåg 
gllngsfrekyens och flllla n[TJ"Unt propor t io n ,'llt m ot frekven med lolmltillsats, t>xpansionsfiirs tiirko re och anorcln !ngnr för 
S('ll över ö\'erg,lngsf rekyensen. De n optimala övergiingsfrek fjärrkontroll. Fnllst1ill(lig ntrnstning bilde föl' inspelning och 
vensen beräknas fö r ett tYViskt fall till 400 p/s. avspelning a v grammofonskivor. 

-
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---------------------------------------

DK G21.317.3&:i: 621.3H).45 

HEDSTRöM, C-O: En!<elt sätt att mäta stora elektrolytkon
densatorer. Populär Radio 18 (1946), nr 1, s. 17. 

Beskrivning av metod fi ir uppmä tning nv kapacita nsell hos 
elektrolytlwndensatorer. l\Ilit metoden ba era. på Ilppmiitning 
av strömmen genom kondensatorn vid användande nv "äxel
ström 50 eller 25 pis. Vid en spänning av 3,18 yolt blir vid 
50 pis strömmen i mA = kapacitansen i f'F. 

DK 621.396.611.1 .029.62 

SVEDBERG, B : Kretsar och Impplingar vid ultrahöga frel<. 
, 'ens er. Populär Radio 18 (1946) , nr 2, s. 34. 

Sammanstä llning av nfl gl'U i pro<:. IRE och QST publicerade 
nppsa tser om syängningskret a r, kopplingar och kopplings
el ement, i mottaga re och si1.ndare fö r u ltra korta ,·i'tgor. Ekvi· 
valenta scbeman fö~' kopplin{,'Selernent v id Illtrahöga frekven
ser. Kopplingar för mottaga re för nltrahöga frekven ser. 

DK 621.396.662.029.58 

}'REDIN, C : Nytt bandspri(lnillgssystem. Populär Radio 18 
(1946) , nr 2, s. 38. 

Beskr ivning av ett nytt system för band-slJridning på kortvåg. 
Fem bandspridningsområden. F reln'ensberoende bandspridning 
erhå lles genom u tnyttjande av att oscillatorkretsens vrid
kondensa tor givits speciell kun f orm. Fördelarna med detta 
bandspridningssystem ä r väsen tligt förenklat trimningsförfa
mnde. 

Dl( f121.3!lfl.6fW: 621.396.7 
621.317.725 

MARCUS, H : Den logaIitmiska toppvolt.metern. Populär Ra
dio 18 (1946), nr 3, s. 57. 

Beskrivning av .t t instr llment som möj liggör effektiv utstyr· 
n!ngslw ntroH vid lj l1clullpta gning elle r -överför ing. I nst r u
mentet bestiiI' !IV en peeiell fö r!;fii r l;are och ett indikerings
ins trument fI\' ,anl ig trp . F örstärkaren ä r sil. anordnad , att 
den l>logn ritmiserar» signalstyrkiln, likriktar signalen och 
diirvid bilda r ett toppviirde, som gel' en av detta toppvärde 
sty rd likström genom indikatorinstrumentet. 

Dl( 621.306.622 :621.390.002.5.078 

EåL\l"'UELSSO~, G : Automatisl< freln'emikontroll. Popu!i1r 
Radio 18 (HHG) , nr 5, . 114. 

Teoretisk behandli n nv frek,'ensdeteldorn . Trimn·ing H" frek· 
vensdet ktor. Relll,tansrörHs pri ncip. Om:a koppli ngar för 
reaktnusrör. Ann l~'S och dimensioner ingen av elementen i 
kopplingar med reaktuns rör . 

DK (;34.861.1 
72i.1J.!4 

MATTSSON, E : Ljuddistributiollen i studioiolmIer. Populiir 
Radio 18 (1946), nr 6, s. 141. 

Vad mena med >a kustisk trivsel»? Lämp LIga material för 
ytbekläclnad nv stnLlios. B)'ggnaLlssät tet i Leipziger Gewandt
hallS. Eliminering a v »s.ka r]l lmn tll pfl höga toner. Studio X 
i Radiotjänst.s lokaler i Stocld101m. l.\ nordninga r för ljud
spriclning. Svårigheter med m.i..k rofonplaceringen. E xempel på 
amerikanska tudios. 

DK 621.396.67 

STEEN-ANDERSEN. K '1' : Den slutna inomhusantennen. 
Populär Radio 18 (i946), nr 6, . 145, nr 7, s. 174. 

13 kriyning a\' en ny typ av inomhusantenn, som möjliggör 
reduktion av vissa tYller av r ndiosWl'ningar. MiHl1ingar p. 
tjugo antenner. Resll1tatet a, n,i"ril praktiska pre)\'. Komplet
terande undersökningar I kor t" [lgSOmråde t. H "gnntenn\'er
kl1 n. Magnetisk induktion f run stö rand belysn ingsnä t o. u . 
Rik tn ing~\'erkan. Liim[llig typ a " antellnlran.oj'o l·mntor. An
ti? nneD S Ullphängning. Krav Tlå mottagaren. Samman"tällning 
ö\'er antennens a n vändningsonU'åden . 

DK 001.4: 621.396.61:1 

Anod·, galler. och Imtodkopplade förstärkarsteg. Populär llil. 
dio 18 (1946), nr 7, s. 167. 

F örslag till nomenklatur för olika h uvudtyper av förstä rkar, 
steg. Före lagna benämningat· : 

va nligt förstärka r steg = ka todkoppla t förstärknrsteg ; 
) cathode f olloweu = anodkopplat fÖl'stäl'karsteg ; 
:Hnvertecl amplifie r> = gallerkopplat förs tilrkarsteg . 

DK 621.30~ 

INGARD, U: Från kvasistationära svängningskretsar till 
vägledare och hå lrumsresonatorer. Populär Radio 18 (1946 ) , 
nr 7, . . 170 ; nr 8, s. 194; nr 11, s. 259; nr 12, . 282. 

Utgående från den kvasis ta tionära. svängnjngskretsen, med 
burkresonatorn som speciell tillämpning, och egenskaperna 
hos vi'tgu tbredningen på en parallelltrådsledning. ges en över· 
siktlig framställning av den elementära teorien f öl' vägledare 
och hålrumsresonatorer. 

DK 621.300.645.36 

MARCUS, fl : Slutstegets utgångsimpedans. Populär Radio 18 
(1946), nr 8, s. 1H7. 

Inre anodimpeda nsen fÖl' trioder och pentoder . LAg utgångs. 
impedans. Hög utgiingsimpedans. Nega tiv återkoppling. Splin· 
nlngsmotlwppling. S trömmotkoppling. Val a y Uimplig utgångs, 
impedans. Uppmiitning av utgångs impedansen. 

DK 621.396.1> 

LINDGREN, H : E1wradio. Populär Radio 18 (1946), nr 9, s, 
214, nr 10, s. 232, nr 12, s. 286. 

Principer. EI{Qradio - inte radar! Interferensmetoden. Im. 
pulsmetoden . Impul' freln·ensen. Impulstiden. S" epfrek"ensen, 
Ekoradions unvändningsområden under kriget. CH- och CHL. 
stationerna i England. Tysk ekoradiostation typ 'Wtirzburg, 
Elkorl1diostyrda granater. Luftburna elwradioanläggningar. 

DK G21.396.0(41~ 

Engelsl{ ekor adio. Populä r Radio 18 (1946), nr 9, s. 213. 
Kortfattad historik över den brittiska ekoradions utveCkling 
under kriget. 

DE: fi21.396.2.02!l .64 
DK 621.396.72.020.G! 

SVALA, G : Internordisl< mikrovågsföl'bindelse. Popu!i1r Ra· 
djo 18 (1946) , nr 10, s. 238. 

Beskrivning aven tillfälligt upplwpplad mikrovågsförbindelse 
Malmö--Köpenhamn på 9,7 cm "ågl!1ngd. Uppställningsplat
ser. Sändare. Mouulering. Mottagare. Frekvensmotkoppling, 

DE: 621.306.645.37.012.8 

SCHRöDER, J: Ek,'ivalenta scheman för Dlotkopplade för. 
stärImrsteg. P op. Radio 18 (1946 ) , nr 11, s . 262. 

El{v. bär ledes och ekvivalenta scheman a nges flir mot)wpp. 
lade förstärkarsteg a v olika slag. Spällnillgsmotkoppla t för
stä rkarsteg (specialfall: a nodkopplat förstärkarsteg) . Ström· 
motkopplat fÖl'stärkarsteg. Fnsviindarsteg. 

DK 621.3!l6.032.1 
DK 621.3nG.\J33.1 

SVEDBERG. °B : Loran. Ett nytt mä rkligt navigationsinstru. 
ment. P upuliir Radio 18 (1946), 1)1' 11 , s. 254. 

Lorans ul1\·äudningsområden. Loransystemets princip. Mt:toden 
f ör UI1\lmiHning av tidsdifferensen mellan impulserna. De 
ut~ii n d:l impuberna s u t eende och ordningsfö lj d. Mätning av 
tidsdifferellsen. 

http:fi21.396.2.02!l.64
http:621.300.645.36
http:621.396.67
http:621.396.662.029.58
http:621.396.611.1.029.62
http:621.3H).45




UNITED 
amerikanska 

radiorör 

i toppklass 

United Electronic8 Company 
~iro väl1<ända tllh-erlca re av 
rör för oli ka iindumlU sfuwm 

8~inda rrör för storsändare 
och anlatörstntioner. vanJiga 
mottu.g a rrör !:lamt (JcAsutom 

kortn\gsrör för diathermi . 

Alla, upplys ningar" r r å n 

K. L. N. IRtlDING Co. LID. fl.-B. 
Generalagent för Sverige 

Östra Järnvägsgat. 16, STOCKHOLM. Tel. 206275 

SENSATIONELLT LÅGA PRISERI 
N Y sändning oljekondensatorer r:å lager av det 

kända märket 

-AER OVOX-
T ack vare större parti kan priset sä ttas sa lågt som 

KL 5: 95 för 1 rnF 600 VDC 

Kr_ 6: 95 f ör 2 rnF 1000 VDC 


L:i mna Er order i dJg I I morgon kan dN '. ,ara förs cnt! 4 st. frak. tfritt. 

R ADIO ZEDKEY 
Folkungag. 42, Stockholm. Tel 401940. Telegr.•adr. ZI::D KEY 

SVENSK TEKNISK 
UPPSLAGSBOK 
komplett i 3 band är ett oumbä rligt standard,erk för 

varje tekn~ker. I bokhandeln eller direkt fr1in för

laget. 

Pris inb. kr. 18 : 50 pr band. 


NORDI SK ROTOGRAVYR 
BOX 32:.i1 STOCKHOLM 3 

'I 

" 

ltR[\lBON
RÖB 

f . re'örör, som 
Tröghets ria . 'ftsökra 
ge eleganta, dr ' D 

D manga 
lösningar pa 

.. erprob1em• manov 
'\1 erko vi: 

Dessutom tl v.. bT-
.. \ foniror . Sta " 

Sändarror· Te ~ ". Katod
.. liknktarror 'd 

satorror .. .. temotstan
'\ .. Jarn va 

stra ror 

A~ 
Sta nda rit. 

Radiofabrtk 
ULVS UNDA Tel. Sthlm 252610 

Vi representera bl. a. följande 
rörtil1verkare: 

Standard Telephones and Cables Ltd. London. 
Brimar Valve Works. Footscray, Kent. 

Federal TelepltDne and Radi~ Corp. ".ew York. 
Le Materiel telephonlQue. Paris 

http:mottu.ga


OHMDTE 


REGLER
MOTSTÅND 

25 - 50 -- 75 -100.

150-225 och 300 watt 

0,5 ohm t. o. m. 10000 ohm 

omgående från lager 

500-750 och 1 000 watt's 

typerna levereras på 

beställning 

UNIV RSA -I POR A.-B. 
Tomtebogatan 2 STOCKHOLM Tel.: 333818,301084 
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