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produ:ktYtskiktsm utstån d - en 
SOJn garanterar driftsäkerhet 

Alphas ytskiktsmotstånd kännetecknas i 

synnerligen hög grad av låg självinduktion 

och liten egenkapacitet. Överallt inom radio

och tdefontekniken, där elmotstilnd med 

kQnstanta värden fordras, är det rätta valet 

Alpha ytskiktsmotstånd, wm garanterar 

apparaternas driftsäkerhet. 

ytskiktet består av ett kristalliniskt, absolut 

homogent grafitskikt, som utan några som 

helst bindemede1 inbränts på en pors1ins

kärna. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör, 

att motstånden bli brusfattiga. 

AKTIEBOLAGET 

Alphas ytskiktsmotstånd äro försedda med 

ändhylsor och skyddade mot yttre åverkan 

genom ett specialjack. Prospekt med utför

liga uppgifter sända vi gärna på begäran. 

ALPHA E T T LM ERICSSON FORETAG 

s u N D B y B E R G • T E L E F O N 2 8 2 6 O O 

$ 

Import 
a" engelsk radiomateriel 
Leverans från lager: rris kr. 

Radiorör 6L6G (fabrikat CoSS() r) 11: 05 
Systoflex, :3 mm .............................. .. - : 18 
D :0, avsl<ärmad, l mm .................... - : 4{) 
D:o, » 2 mm . ............ .... ............. -:43 
Instrllmentratt, m. a~stämningsskalor , gra

dering (}-100, diameter 101 mm ............... 'j':

D :0 , diameter 70 n'JU .. ................ 4: 90 
Miniatyrrörhållare, keramisk 2: 
Rörhållare, okta l ................ .................... -: 35 
Kopplingsstöd, ro. 3 lödbleck, absolnt bästa 

konst l'uktion i markn.aden ......... -: 25 
D :0, m. 4 löd'bl eck ................................ .... -: 25 
T01Jphuvar, för eUl'opeiska rad·iorör ..... 50 
n :0, för amerikanska radiorör .............. .. .. 45 
Rörldämmor, för amerikanska rör ........ .. .. 05 
D :0, för europeisiw rör ............. ........ .. ... 05 

Alla priser rent netto, Full ombytesrätt. 

UlLTRA 
Box 9039. Stockholm 9. 

Månadens 'ynd 
Pemlanent·dynamisk högtalare (Fabrikat: Svenska 
R ögtaJ.adabriken och Regra·) 

12" 8 ,n !:3t!spoleimpeoollS c:a 20 watt ... kr. 90:
J.2" 8n » » 10 » » 70 : 
10" 8n » l> 10 » l> 42: 50 
10" 8 n » » 7 » » 32: 50 

8" 8 n » » 7 » l> 22: 50 
8" 8 n » » 5 » l> 20:

*6" 4 n » » 5 » » 17: 50 

Radiorör EK2 (fabrikat Philips). 

Siemens elektrolytkondensatorer, halvvåta, i alumi, 
niumbiigare för enhålsmontage i följande värden: 

8+16/-tF, 350/385 V .. .. ....................... kr. 4: 65 

16+16,uF, 350/385 V ........................... » 5 : 30 

32+32/-tF, 200/250 V ................ ........... » 6: 25 


3G ' / , raba.tt d radIorör, nettopriser d höglalHre och 
elektrolyter. 

UlLTRA 
Box 9039. Stockholm 9. 
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NI ,FÖRSUMMDR 
Väl INTE E DER 

SERVICEIVDElNING? 

Den snabba tekniska ut re klingen inom 

radioområdet ställer ök ade krav på såväl 

del tekniska k unnandet hos servicemannen 

som på den u truslnin rr han måste ha till 

förfogande. Den moderna r adiomottagv..ren 

är ett k omplicer at instrument, och den tid 

är sedan länge förbi då r eparationer utför. 

des eudas \. på gehör med avbitare, skruv. 

mejsel och lödkolv. 

En perfek l kundservice måste gå hand i 

hand med försiiljningsarbetet. Delta bety. 

der fl era nöjda k under och lägger gr unden 

till en " good.will " , som är nödvändig för 

framtida affärer. 

Tänk efter om Ni inle kan göra service- r . 

be tet effektivt. Vi kunna leverera de nöd. 

vändiga kvalitetsinstrumenten, vi ha en in. 

gående kännedom om alla detaljer i servi. 

cefrågor och kunna hjälpa Eder alt göra 

serviceavdelningen inkoDl!Olbringande. 

Varför inte ta ett samtal med någon av vAra 

specialister om hur serviceavdelningen kan 

göras tiptop. 

SVE NSKlI IIB PHI LI PS e Mln::STRUMENTIIVDELNINGEN · STOCKHOLM 6 




oTelegrafstyrelsens radioplaner för ar 1946 

TcIegrafstyrelsen har för 1946 begärt betydande anslag 

för att de nyanskaffningar, utvidgningar och förbättringar 

av rad ioanläggningar, som under av:;pärrnings tiden måst 
anstå, nu utan. dröjsmål skola kunna verkställa_o 

Ny mndradio.station för S tocklwlm. 

EIl nyhet som iir ägnad att \"äcka den störl;ta tillfreds· 

tällel e bland både radiotekllhkt fackfolk och radiolyssnare 

i Stockholm är att en ny rundradiostation, avsedd för stock· 
hoLnstrakten , förb redes. Det är ju en känd sak att den 

llln'arande rundIaclio_talionen i pånga, IsD m endast är på 
55 k W och s Dl är 15 år ganunal, inte längre fyller de 

krav som måste st~iIIa s på en förstklassig rundraa ioslation . 

Den nya l lionen är avsedd att byggas för 120 k · 
alltenneffek t. En intressant nyhet är att hela stationens ut · 

rus tn ing, s lunda även hägfre -rvensdelen, dubblera, varige. 

nom nära nog 100 % drifti'äkerhet uppnås. 3,7 miljoner 
är den nya stalionen kostnadsberäknad till, varav 500000 
kronor nu .:om elt -första anslag b gärt av Telegra{styrel. 

:icn. Utredning pågår f. n. om slationen förl äggningsplats. 

'mynw TTl äste överröstas! 

Den ökning av stockholmsstationens effekt till det dubbla 

~O I1l så lunda fö reslås är enligt Tel gra fsty reI en desto mera 
angelägen, som det g1iller at t försvara splu gastationens våg. 

län O'd. I somras underrättades TeleoTaLtyrelsen om alt de 

turkjska myn.d igheterna ha föl' avsikt att i Smyrna installera 

en ny ~to rstati on för mI Llradio på den våglängd~ som nu 

di-sponeras av pfwgastationeno rots protester synas en ligt 
ingångna underrättelser de turkiska myndigheterna vidMlla 

~in plan att etablera samkörning med spångastationen , il· 
ken samkörning i <lgynn5anmlaste fall beräknas reducera 
spångastationens nuvarande inhemska störningsfria mottag. 

ningsområde med upp till 80 % , 0111 inte e11 effektökning 

åstadkommes. 

Ny rundradiostation i SundsvaU. 

För en ny rundradiostation i Sund · all begär Telegraf· 
styrelsen för nästa år 2 milj . kr. utöver de 4.00000 kr. som 

tidigare anvisats för samma ändamål. Denna station kom
mer at t få en effekt på 120 kW. Radioutrustningen såväl för 

Sundsvall som för den planerade nya göteborgsstationen är 
beställd från Standard Telephone and Cahles Ltd i London 
genom dess venska repre-entant, B Standard Radio·fabr ik 

lvsunda. 
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Nya riktantenner o 

En intressant sak är, all TelegraL tyreLen projekterar nya 
r iktantenner för rundradio5tationerna i Göteborg och den 

blivande r undradio tationen i unds,-all. Detta föreskri ves 

i den interna tionella ägHingcLplanen i avsikt att minska 
olägenheterna av y olängdernas d lning med resp. Alger 

ooh Aten . Både SUl1d-valIs- och göteborg~5tati nerna ligga 
ju i omedelbar närhet av havet, varför en riktad strålnino

in mot land därj iimte innebär att antenneffekten utn ' ttj as 
bättre. En ri'ktantenn , om g r en car di,oidfonnad fältför

deln ing, har provats id rundradiostat ionen j Visb med 

gott resultat: en fördubbling av effekten d S. en ökning 
a Liln yrkan med omkring 40 % , inat lalld har erhålli ts. 
;. ven rundradiostationen i .. stersund konllner att u trus tas 

med en riktan tenn. I detta fall önskar man begränsa anten· 

nens strålning i vi~s r iktning med hänsyn tHl risken för 
störn ingar för farrygs radiotr afiken på närliggande väg. 

längdsband. Den riktn ing i vilken stråln inge ll därjgenom 

fö rsvagas går mot de glest befolkade fjäll tra tem a och be. 
rör icke de mera tä tlh bygo-da områdena i Jämtland. 

T rådradion utbygges. 

För ytterligare utbycrgnad av lrådradionätet i första hand 

i Norrland begär Telegrafslyrcl en 1 miljon kronor . F . n. 

påg, r bearbetning a \ r r -ultaten a utbyggnaden av tråd· 

radionätet på Gotland . En samman~läl'lninr' härom och en 
mer detalj era d Joedogörelse för de tekniska utrus tningarna 
kommer att publiceras sedermera . 

1 kW FM-sändaren i Stockholm. 

I Stockholm kommer und r 1946 att färd ig tällas en FM· 
sändare, avsedd i fö rsta hand {ör vissa xperiment. Det är 

emellertid iIl te uteslutet att denna försökssändure, som är 
bycro-d för en effekt a l W och arh tar på 7,5 !ll1 våg. 

längd, ~ småningom k m mer att för~ök-v i få gå som relä· 
station för rikspr, grammet. Nä rmare uppgifter om denna 

försökssändare komma i ~inom tid att publiceras. 

Andra nyheter. 

Bland andra nyheter i °l'elegrafstyrelsens program fä, 

n 'o ta år märka en 11Y kuststa tion för k nnnersiell trafik 
Då vä ..tkusten och en an'läggnin /'T för transatlantisk telefoni 

A- Sverige enligt et S. k. single si deband systemet. 
Sch. 
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Nytt från USA och England 

Populär Radio har "arit i Iwnt.akt med fl'ra 

av de många radiotellDil,er och affärsmän, som 
nyligen ,'arit ö,'er till USA och England för a tt 
stud ni. förhållamlella på radiomarlmaden. \ 'i 
å terge i det följande deras intryck från dessa 
länder. 

Disponent Sven Fri k, so-m under sex veckor studerat 
förhållandena i USA, framhåller aU vad som framför allt 
kännetecknar radiomarknaden i Amerika är hemmafronten 
utomorden tlig t livliga efterfrågan på radioapparater och 
radiomaterieI. Detta hänger samman med att USA under 
krigsåren gick in {ör total omläggning av radioindustrin 
för krigsproduktilon. T illverkningen av radiomottagare för 
civ ilt bruk har sålunda legat fullständigt nere, vilket har 
haft ti ll följd en våldsamt uppdriven efterfrågan på radio· 
mottagare och -material efter krigets slut. 

nder sådana förhållanden äro självfallet förulsättningar. 
na för import från USA inte all tför gynnsamma. I själva 
verket måste man räkna med att importen av radiomateriel 
från USA kommer aU bli a mycket begränsad omfattning 
under de närmaste månaderna. Först om ett halvår kan 
en vi 5 lättnad förutses, men nomlala importmöjligheter 
torde föreligga först om ca två år. En om-tändighet, som 
är ägnad att ytterligare begränsa importmöj ligheterna från 
USA, är att strejker i väsentlig grad n edsatt den ameri· 
kanska radioindus trins produktionsförmåga. 

För att möta den enorma efterfrågan på nya radiorör 
ha de amerikanska rörfabrikanterna gått in för en mycket 
långt driven rationalisering av tillverkningen . Varje rör· 
fabrikant specialiserar sig ålu ncla på tillverkningen av eU 

mycket begränsat antal rört per och dri\'er upp tillverk
ningen av des-a till ett absolut ma. imum. Sedan byta rör
fabrikanterna rör sinsemellan för att bli i stånd att till
handahålla kunderna ett rikligare urval av rörtYIJer. 

Med särskilt int resse motser disp. FrLk de serier av 
miniat.yrrör för nätanslutna apparater, som kunna vänlas 
in under de närmaste månaderna. Amerikanarna hade r OO an 
till julen 1945 fått fram miniatyrapparater med dylika rör. 
Exempelvis har framkommit S·rörs slIperheterodyner med 
miniatyrrör för allström och mOO 2 1/ 2" högtalare, vilka 
mo ttagare inte ta större utry mme än en cigarrlåda. 

Av större apparater ha framkommit dylika av golvmodell, 
i vilka grammofonavspelningen verkställes genom att man 
i ett fack stoppar in en grammofonskiva, varefter apparaten 
sedan automatiskt sköter 0111 resten : lägger Jci an på skiv. 
tallriken, lägger på nålmikrofonen osv. 

Bland nya r adiodetaljer lägger man särskilt märke till 
högtalare med den nya legeringen Al Ni Co 5, som endast 
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Dir. J Lagercrantz. Disp. S Frisk. 

väger 1/3 så mycket som det tidigare kända magnetmate· 
rialet Al Ni Co. 

Trådgrllmmofonen anser disp. Frisk inte vara klar annat 
än i egen -kap av diktafon. 

På grammofon området ha r man att notera en del märk· 
liga nyheter, exempelvis »unbreakable» skivor, SOI11 man 
inte kan slå sönder och vilkas nålbrus 1igger utanför de 
hörbara frekvenserna. I fråga om nålmikrofoner föreligger 
en ny typ av kondensatornålrnikrofoner, som är avsedd att 
modulera en lo-kaloscillator, va rs svängningar mottagas och 
återgi\'as i en FM-mottagare. Med dessa nå mikrofoner kan 
man arbeta med nåltryck av storlek ordningen 15 gram. 
Dessutom kan man genom l'ärskiIda anordningar r själva 
nålmikrofonen åstadkomma d ynamikste.gring. N "!bruset lär 
vara fö rsumhart. 

A högtalartyper synas f. n. endast mindre typer komma 
i fråga för tillverkning, exempelvis 2"-5" . En intressant 
sak är nya högtalare med rektangulär form (storlek 4" X 
6" eller 6" X 9"), som genom sin form spara en hel del 
utrymme i mindre radiomottagare. 

Disp. Frisk framhåller att även om nyh eterna från USA 
på radioområdet, som nu kunna presenteras, äro av nog så 
in tressant slag, å ligga antagligen de verkligt stora nyhe
terna på detta område ännu och gro i de amerikanska radio· 
laboratorierna. Dessa ha under kriget arbetat med ett enormt 
uppbåd av personal och 11100 utomordentligt stora materiella 
resurser. Sannolikt kommer en hel del av de erfarenheter 
som gjorts vid dessa forskningsanstalter under kriget aU 
sätta spår inom efterkrigstidens radioteknik. 

:} 

Direktör J Lagercrantz, som vistats i USA under tre må· 
nader, fäster • tora förhoppningar vid de nya rörtyper som 
kommit fram i USA och framhåller särskilt nliniatyrrören, 

som torde komma att spela en dominerande roll inom fram· 
tidens radioteknik. 

POPULÄR RADIO 



Di r. T "":,,Iin. Civi li ng. C, rlander. 

;) .1andie-Lalki e5» , d vs. d ubbelriklade radi oa nläggninga r 

inbyggda i en enh et som läLt kan hålla s i ena handen unge· 

E~ r som en ;:tor telefonlur, anl'ände- i mycket stor omfatt· 

ni ng: unde r kriget. Det är m ycket Lroli gt att de-s.sR anord

'l in7a r skola komma till \,idsträckt användnirJO' även lör 

[redliGt bruk. De »handi e-talki es» dir. Lagercrantz va r i 
tillfälle atl bese al1betacle såväl med mikrovågo r so m med 

\'anlig korl\·åg. 

.koradioanlägg ningar komma sioi'kerligen att få enorm 

a nvändning inom sjöfarlen exe mpelvis för lokalisering av 

i, berg och för lokalisering av farkoster i dimma. Ett an

naL användningsområde är flya äkerhetstjänsten, där eko

ra dion erbjud r möjligheter för flygledarna vid flygplat,er 

alt ständigt ha en överb'lick av luftrummet ovanför cn 

fhgplats. 

En intressant sak är att amerikanarna har f r igivit mik;'o

I a~ o rna (frekvensområd'et 460-470 Mp/s) för civilt bruk, 

"an'id några kvalifikationer icke stipuleras. för d em, som 

äl1l1a öppna mikro\'ågs-förbindeber. Denna omständighet 

<ill~er direktör Lage rcranLz va ra av utomordentlig betydelse 

för den framtida uLve -klingen på delta gebit. 

P oli;:rarli o llIed »selective calling» , dV3. med anordningar 

~1l1l1 koppla in radioanläggnino'arna endast vid _elek ti\,t ver

kamle anrop, är en annan nyh et, so m möj liggör utnyttj a n

d e m- samma våglängd f(-ir olika ändamål samtidigt. 

Dubhelriktade radi oförbind elser frå n järnviigs tåg är en 

31llWll intre~5alll tillämpning 3\' mikrov!l.gst kniken . l mo

d/fil are ystem för j ärn vä<Ysradio har man övergått till an

I ända nd t aVll1vcket kurta vågo r ner till 10 cm . 

Dla nd instrument miirk er man ell ~ignalgen era tor för 

ultrahöga frekl' en~e r och mätanordningar för uppm:itning 

al knlllbillationstonerna i lågfrekvensförstä rkare. 

E a annan ytterEt illtre3sant anvälldnillg a\' katods tråle· 

tl ~ " i ll oskope t är en 3'\' »Panoramic» tillverkad anordning 

JJl f'J \ars hjiilp man samtidigt kan observera de siO' naler 

"om uppträda pa et t h elt frekven sband. En sändare ge r . ig 

]Ja ' atodstrålskännen till känna so m en »tagg» i frekvem

kun-an, va rl'id »taggens» längd är s törre, ju kraftigare 

s ia lioneu ii I'. Då katodstrål~kärlllelI är graderad i kp/ ;: e ller 
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\äglä ngd kan vaktpersonalen vid en sadan anläggning, da 

en »tagg» upplräder på skärmen, snabbt avläsa de5s fr E'
kl'en" och dä refter ta in stati onen pa en mo ttaga r .:: . för 

ku~tradi oslati on (' r må. Le självfall et dylika anordnilIgaI' inn e

hära utomordeJJtliga möjligheLer till övervakning. 

~:-

!)irek' ör T Sundin har \'arit i GSA i ~ju \' ekor uch har 

c!e~5 ut om hU fl11 iL m ed en avsLickare liUl Loncl'oll och Pari s. 

l-fan framh ålle r alt amerikar;arna int e iiro _är5kilt hågade 

för exporL pa gTul1d av hemmamarknadens skriand e behov . 

Dir. S UI1·din anser emellertid , aL t Illan in om loppet 3 1' några 

månader skall h in hyggliga b a ntiteter av Sylvallia radi o

Ilir. ylvallia.fabrkierna, som lJlId er kriget nå tt upp till en 

clags produk Lion a,\~ 400000 rör a sedda rör radi os tvrda 

g ranater - en astrOIJoIl1iEk siffra för l' ra förhållanden 

hade under ",isla krigså ret 31000 3ll5tällda. Antal'et an

ställda har nu n edbringats till 16000 men m an räkn:u med 

en prodluktioll under 1946 av 6,:; miljoner radiorör, varav 

8 % komma att av~ä tta - för export. 

Det diskuteras ofta här i Sverige att i Amerika radio

apparaterna äro billigare än här i landet. Di rektör S undin 

framh åller emellertid , att de ameri,kan.ska apparaterna i 

prisklasserna 25- 30 dollar ingalunda kunna mäta sig med 

våra apparater i medelprisklassen. De ameri'karuka appara

terna ha exempelvis inte tillnärmelsevis samma förstklassiga 

skalor, lådor eller så goda spolsystem 50/11 vå ra; de sakna 

oftast en hel del av de fin esser, som de svenska fa'brikantelIla 

skämt bort sina kuncler med. En anllan omständighet som 

är ägll 8!d att i någon mån förenkla tiUverkningen av mdio

apparat erna iir att man i USA enda;;t har en standardiserad 

belysningsspänning, 110 volt växeLtröm. Hilr i landet måste 

ju apparaterna tillverkas för en h el mängd olika spiinningar. 

Den standardiserade be l ysnin g~spänningell möjliggör alt 

exempelvis glödlampor, motorer och an.dra elektriska appa

rater kunna Irarn s tälla~ betydligt hilligarc i SA ii n' här 

i land et. 

Dir. Sundill var även i tillfäll att st ud era en »wire re

corder» av Il )r typ, som .nylig n introducerats }) å den am ri

kan ~ka ma rknaden. Denna Lyp var av ut omordentligt go el 

kva litet och gav utmärkta re-~ultat även vid rnu~iköl'erförillf!:. 

Bl'lI-llivå n nn ~å la g, att den på inLet sätt verkade ,Löran ie. 

Civilingenjör Axel Carlal/der Eo rn hal' va rit över till I::ng

lan·d under sex veokor fö r alt ,där studera förhttllandenCl 

in om o'et elektrotekniska facket, framhåller , at.t ä\7en EIIg

lands rad ioindusLri varit oerhörttarkt eno'agerad för de 

alli erades krigEan:< trilngnin gar. De typ r av radi.omottagare, 

so m nu efter kri"eL introd uce rat;: på dell enaelska n~'3J-k-
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naden, avvika inte nämnvärt från de som funnos 1933- 39. 
Några re\·olu.tionerande n}Jheter är det i \'arje faU inte frilga 

om. Gamla mallar och verktyg från förkrigstiden tyckas 

ha kommit till heders igen . 
Beträffande de engelska radiorören "ynes en v i~ - ten

dens göra sig gälhnde att frangå d'en gamla Marconi-fatl

ningen och i stället gå ln för en speciell engelsk oktal-sockel. 

En ny t p a,v batteri rör, 1,4 volt, planel·as dock just nu llled 

Marconi-fattJling. 
Importmöj ligheterna till Sverige a\' enO'elsk radiomateri ,I 

äro inte enbart lj usa bl. a. med hänsyn till henU11amarkna

elens uppdämda beho\T av dylik materiel. Strejker och andra 

ol11ständ!io:heter, bl. a. havet på S-märkning av radioappa

rater a\'sedda för export tm Sverige, äro även ägnade att 

begränsa importmöjligheterna. En viss förbättTing torde 

dock vara all emotse under det kommande året. 

In gen jör NI Stenhardt, som und r några veckor i Eng

land ul1'dersökt imponmöjligheterna för laboratorieinstru

ment, specialrör och kristaller, anser, alt det inte skall er

bj uda alltför stora svårigheter alt få in. dyllk specialmate

riel. Han .framhMler, aU omställningen av den engelska 

krigsindustrin tiLl fredlig produktion har crenomförts med 

den största m Ilmedvetenhet, även om varubristen är mycket 

stor, vilkel de långa köerna .i allla försäljl1'ingslo'kater bära 

Jog. ~'1 Slrnhardt . 

l)dligt vittne 0111. Emellerli,d iir Englaml i sadant läge etl er 

kriget, alt man är mycket angelägen alt få i <Tång expu k n. 

De flesta engelska radio fabriker ha under kriget arbeta t 

på ekoradioanläggl1'inga r. Ing. tenhardt hade det intry kel, 

att man ännu inte kommit fram till någon 5tand-ardi~et'in~ 

i fråga om dessa anläggnlngar. Från början aTbetade mall 

med ca l m våglängd, men under kriget övergick man ef:er 
hand till aLlt kortare radiovåoo r ner till 10 cm längd. -0

radioanläggningar för fredliga änd!ll111ål torde inom ko rt 

kunna introduce ras på den svenska marknaden. 

De under kriget avbrutna televi~onssändningarua ater

upptogos under dec. 1945. Såviu 1ng. Stenhardt kunde 

förstå, startade man emellertid nu ungefär på samma pun kt 

som där man slnta'(Ie ",id krigsutbrottet. Se" , 

Kretsar och kopplingar vid ultrahöga 

frekvenser 
Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

Svängllingsluetsar och ImplJlingselement måste 
i llloUag-a,re och sänuare för ultrakorta vågor 
utfonnas på alldeles slJeciellt sälJ. I nedanstående 
IIPIJsats, som utgör en sammaJIställning av några, 
i Proc. J . R. E. och QST \JUblicerade uppsatser i 
ämnet, ges en del exem\)e\ på några t,ypiska 
UHF-I(retsar. Därjämte anges några kOI)plingar 
för mott.agare för ultrahög-a frekvenser. 

Kopplingar vid ultrahöga frekvenser skilja sig i princip 

inte från de som utnyttjas exempelvis vid 3 Mp/s. Användes 

tillräcklig t förlustfritt material och rör med tillräckligt korta 

t-Iektrodtilledningar och små dimensioner samt svängnings

kretsar med tillräckligt högt Q-värde, kommer en koppling 

rned UHF-kretselemellt att fungera vid 300 Mp/ s på samma 

sätt som sanUlla koppling med ordinära kretselement fun

gerar id exempelvis 3 'lp/s. Xven om man vid åsynen av 
fig. l fr åga r sig: »Xr detta verkligen en radiomottagare? », 
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så mRste man med eIl blick på schel1la t för samma motta

gare, fig. 2, hålla med om att faktiskt även i denna apparat 

för 175- 300 Mp/s återfinnas de element, 50111 man är , ' all 

att finna anslutna tlll ett ga,llerstyrt rörs elekn·oder. 

I denna i fig. l visade mottagare användas kva rt5\·äg~ 

koncentriska ledare såsom kopplingselement mellan HF-ste

gen. Användningen av dylika kopplingselement, tillsammans 

l11ed acornröret 954, möjliggör en effekti'V förstärkning a\

2 ggr per steg vid 300 Mp/ s, G ggr per steg vid 200 Mp/~ 

och 9 ggr per steg \' id 175 Mp/ s. De fyra HF-stegen och 

detektorn uppvisa tillsammans en effektiv förstiirknin g a\

100 ggr vid 200 Mpj-. 

Det ekvivalenta schemat å fig. 3 visar alt kopplul 's

schemat för mottagaren i fi g. 2 ej skiljer sig från s hemat 

för en moHagare på lägre frekvenser. Den inre ledaren är 
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Fi g. J. "J a , dett a är en radiomutt aga re!» (Ur QST, febr. 1936.) 

ihålig, och genom denna går för gående Jors anodtilled
!ting. Den fria änden av den inre ledaren är direkt för
bunden m ed nästföljande rörs galler. Den kvar tJsvåg- kon
centriska ledaren kan tydligen ersättas med dels en resonans
krets, dels en kopplingskondensator till nästföljande rörs 

" aller. 

Att olika kretselement i en koppling för ultrahöga fr 

kvenser kunna ha högst besynnerligt utseende men ändå 
fylla samma uppgift som mera älkända kretselement vid 
läcyre frekvenser, framgår av fig. 4. I denna figur ha vi 
från vänster räknat en vanlig LC-kret·s, en resonanslinj e 
bCi'tående a\- två koncent riska ledare, en resonanslinj e av 

1 - ~--tl--t------l 
I 
I 

I 
1 
I 
I 
1_ _ -

~- _+-Ir :-,1 1' 

--l 

+ 
Fig. 3. Det ekvivalenta ,chemal till koppling5impedanscn. 

två parallella ledare samt n hålrumsresonator - -amtliga 
fyra avstämda tiE en våglängd av ca l meter. 

För att få fram den verkliga kopplingen måste man alltså 
icke enda s>t ersätta rören utan dä11ill även de olika speciella 
kopplingselementen med deras ekvivalenta schema. Men där
till kommer i det ekvivalenta schemat överallt de olika för
bindelsetrådarnas inc1ruktan~er och kapacitamer in . Varj e 

lednin cy, hur kort den än är, utgör en induktans och bildar 
med sin egen kapacitans till jord en resonanskrets. Därför 
uppträda ofta icke önskade resonan kretsar i UHF-anlägg
ningar. AHa spänningstillförselledningar böra därför helst 

ha ett 1000 ohms motstånd inkopplat närmast HF-stegen. 
Dessa motstånd verka så att de a\'sevärt reducera Q-värdet 
hos varje icke önskad avstämd krets, som kan bildas. Så

lunda blir all absorption hos kopplingstrådarna reducerad 
till ett minimum. 

En ledning som är mer än ell tum lång i en del av eIl 
UHF-krets är en utmärkt HF-drossel. Ty även en rak tråd 

äger en induktans, som vid 60 Mp/ s kan ge upphov till 

en avsevärd reaktans_ 

r - -- - - - - -- -- - -r- --- -- - - - ---""T----- -- ---- -T------ -- - - --T------ -------, 

: 954 : 9 54 : 9':>4 : 9 54 : '354 ~ 
: 1 I I : J-oc 

~~ 

, 
.J. 

- B + tOO "". +-200 "" 

Fi g. 2. Kopplings<chemat för mottagaren il. i ig. 1. ( Gr QST, febr. 1936.) 
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Fi a. 4. Frun \~iin ..: l e I' synes en vanli g Le-kret s. Pil n-~ :;o nan :.;linj e av 
l\iI koncentri ~b ledare, en re:;onan:;linje a\ tv I paralldla lenare 
, amt ,>n hil ln.msrel' nutor - samtliga fyra avstämda till en våglän gd 

a\' cirka 1 meter. (Ur Philips Techn . Rundochau, jllli 19,11.) 

:.\'lan kan även med avsikt införa en del kopplin gs lement 

för aH blockera HF-strömmen. Exempel härpå utgör förläng

ningen av glödtråc1sledningen i fonn aven resonanslinje, 

Iig..=J. Längden av linj erna L 1 och L~ är här avpassad' till 

en kvartsvåglfingd - liksom reso nansli'njen i anoden. Glöd

tråden blir därmed jordad. 

Pe amma sätt kan Jllan analysera en oscillator med av

"tämd anod och induktiv koppling. I fig. 6 vi sas princip

schemat och d ess ekvivalenta schema i fig. 7. Rörets anod 

iir förenad med den öppna änden a\' den inre cylindern, 

vilken motsvarar ena änden aven vanIi O" parallellresonans

kret;;, och kopplingen till gallret erh, lies genom att draga 

cn trad genom den inre cylindern parallellt med koppar

staven. 

f\.ven dpn resonanslinj e, W t11 brukar att\'~indas som tran s

formator mellan antennen och inputröret i en mottagare, 

fi g , n, iiger ett frun mottagare för lägre frekvenser välkänt 

ekvivalent schema, fig. 9. För att erhålla en transform e· 

rand e verkan måste antennen avtappa - i en punkt på linj en 

prec is som vid kret.-ar med koncentrerade element antenn

ullaget reo leras till en punkt på spolen. 

Det ekviva'lenta schenmt f(ir en resonallslinj e med (lJjka 

anslutninga r framgår: al' fig. 10. 

, , 
~L>..~~l\--! 
, ... HK-Z" 4 f , , 

L, l, 

,A~C Tots 
Ihru 

Modulator]11 
LFil ",

Trans \. Shorti,ul har SJ/orl/n?ba.r..J 
HK-24 

Fi;I. J. Fij rl~ill :mi n ge n (j\' glöutr d:: lednin gen i fOlTJl U\ en n.&!'o nan~
linje fiir atl bl ockera nF-striiI11Il1en. ( I' QST. muj "I9:W. J 

Output 
7A4 

/ 

ej ~ '"CC I 
fl. 3V - 'SOv t 

Fig. 6. Oscil la tor med aV!itällld anud och indukti\' koppling. 
(Lr QST, no\cmber 1940. ) 

Kopplingar för ultrahöga frekven ser. 

l fi g. 11 \"i;;a - p rincipschemat för en ultrakortvågosuper. 

Här kommer en signal på 700 Mp/ s in vid A. Man amän

der intet HF-st g; dels iir det svå rt alt få ett förstärkarrör 

+ 
Fi g. 7. Ekvivalent koppling till oscillatorn, enligt föreg. fj;!. 

atl arbeta vid 700 Mp/ s, dels förek omma vid dessa fr ehe.n

ser åtminston e ännu så fa stati oner, alt Jtlall för selektivi· 

tetens sku11 ej behöver något HF-steg. Såsom mellan frehens 

har al' olika skäl valts 10 Mp/ s. Den lokala oscillatorn C 

ahlrar en spänning med fr ekvensen 230 Mp/ s, och i di oden 

komma at! alstras övertoner till denna, hland ann at även 

I I 

I I 

I I 


T. I l' JlJ
AHT----- -1 I .!.{,.g]

w~. t sin tII 
t.n (J. ::fctZ. 

Fi g. B. Konc entri sk r·ep-o na.::51inj t! länlpli g ~lIm tran ~ fOrmä l()r melt an 
ant enn och inpllt rii r i I'n mottagu re. (Ur P1RE, augu, li 194:;.) 
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F i.c:. 9. föreg. fig. 

den tredj pe 690 Mp/ 5. Denna interfere rar med den in

kommande signalen pÄ 700 Mp/ s o·h g r en ~killn ad5 -

frekvens pil 10 Mp/ s, vilken ger resonaIr i mellanfrekven5

kret.en D. 
Ovannämnda spel;iella H F-koppLi'lIg finnes beoJkri ven be

de i tyo:k och all1erikan~k fackpre~. Kopplin gen käIl11eteckJlas 

av att man Lehöver endast. ell riktigt ultra-högfrekvent rÖL 

nä mlig n dioden. Ett kopplino'sschema f ör en dylik spec ial

konstruerad mottagare av P h ilips' bbrikat v-jsa~ å f ig. 12. 
Symmetr in måSl vara f ullko mlig för a tt ej o;:c illatorkrel"en 

skall p;\verka~ a de a ndra krebarna. 

T detta fall har aIwänls pU5h-pull-kopjJling. D enna anses 

\'ara att föredraga gentemot n!kdt rör \rid ultrahögfrekvens: 

blaml an nat för a tt m an kall sli ppa Hr-dro~ el o h blocke

or ande kond ensatorer. andra s idan maste exakt balanse

ring råda i en push-pull-kr ts_ Efte rso m balanserilJ<Ten ii I' 

kriti sk vid Hr, ä r det a\T d enna anl edning svårt alt få ett 

UH F-steg a tl a rbeta tillfred::..tälla'lIde. 

En ann an speciell ultrahögfrekven kopplin g är den super

regenera tiva Il1ottagar-kopplingen. E n nkel superregene ra. 

l--I~ 
AQ 

Resonanct~ req uire ,; 1 = T 

\ ,
Resonancc re'luire s { = -

2 

II'. 

c,()-,
f---  ' _ 

Rl""::wnan ce requires 

Ao AJ
l = - 8 = - lan-I wZ.c.

z". 211" • 

6.2 C, 
lan fl = ",·Z.c. = -- 

~ " en 

rr::r:~ (", + S'. [-.!_- +~~-JUJ..: 2 ( O,, fl O 

j _ C,, [( t3n8J~Q = wR, C., + -  - -;-+- _
2 eos · O O 

I 

tiv detektor är l nerol överlägsen andra mottagare vidU-IF 

ifråga 0 111 känslighet, AVK och lätleköllhet. D , ~ end a \-erk

li"a begrän"n in g är cleEs my 'ket dåliga ~elektivitet o('h 

störn,iv' n. 

HF-appamtel'1las barndom, å ren 1935 37, var den 

superregenerati\'a mottagaren på g rund av in enkelh t med 

flera ovannä mnda egen~kaper den mest använda. M en 

och med att HF-tekniken gick framåt, och ,triirJO':;f' ln på 

U HF·banden ökade" kom ll1o fordringarna på en mera stabil 

ch en m era elek ti v mottaga re ~in den super regenerativa. 

Därför konslruerac]p" ochå mfll1ga komplicerad UHF
superh eterod 'ner. 

~1en kan ma n kOITl,h inera den vanliga superh etc rod)"nen:; 

selektivitet med den wperregcnerativa mottagare Ils känslig. 

Ilet och AVK ? 10, det gå r , e hg. 13. I denna motlacr,l re 

kommer den inkom mande signalen pa 60- 100 Mp/ s a lt 

fö rstä rkas i ett första s teg samt blandas, sa aU en låg mel

lan frekve n på un " fär 1,5 Mp/ s erhå lles. I ett andra steg 

h öj s selektivi teten, varpå s ig llalen få r interferera m ed en 

lokal osci llator Stl, a:tt den f rän blandar~leoet U'tgående "pän· 

ningen få r f rekven . en 21- 2.5 Mr/ s . Denna andra mell an . 

frckv(,IlS matas ti'll elen SLlperreg ' nerativa l redj e detektorn. 

D en s.eparerade modulatiunsprodukten ga r sedan lill tig. 
Irekven5föLtärkar ell. De lvå första enheterna i mottagareJl 

tjäna sålunda endast tiU alt höja Hr-förstärkningell, öka 

selekti vi teten ol:h [lstadkol11t11a e ll go tL sio'nal/;; törnjngf fi"ir 

h å llallde. Den superregcnerativa tredj e detektorn ger mol

taga rell enor m kän.sl ighet och effekti\T u.nelertryckning av 

alla störningar - till exemjJ I från bilars täJld5tifL va r:; 

maximala störning 'Iigg> r vid 40 lvlp/s - i förening m ed 

en god AVK.verkan. 

I [Lc;/: 
1----' --I 

R . l AQcsonance reqUtrcs :::r- Q = Thal of lin e alone· 
4 (a ssull1ed \'ery high) 

)O,I 
~'--4 

R • ~G csonancc reqlurcs 1= 
4 

ffi:0:

2 

Col TI' R, 
Q =w- R, =-

2 4 Z. 

ffic: -I [ c,,!]C, + -.-,A_DctI 
1----' ~ 

Rcsonance rcquires 


A, AQ. I
I

1=-8=-sm-1 

2.. 2.. 1 + (wZoC, )' 

I 
sin' 8 = 

I + (wZ,C,)2 

2 sIn'/} 

• C, + 0.36 CD! 

(for O < 60 degre<s) 

wR, [ C.' Q=- C,+ --,- - J 
2 sm' 8 

1 [ O R,]= - wC,R, + -:--- 
2 Sin ' 8 2 0 

F i". 10. Nägra vanliga re:;ona nslinj crs ekvi valenta ~ch e rna. ( r PJRE, augusti 1913.) 
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LOCA L OSCI LL-'\TOR 
;!30 M \: 

Fig. I l. En super (ör 700 ~{p/" (Ur QST, december 19W.) 

V. 

F ig. 12. Kopplin g~scllema, för Pbilips specialkonstruerade diod som 
hlandarrör vid dec imeterv gor. (Ur Philips Techn. Rundschau, 

oktober 194,1.) 

Denna fr ekvemtransponering användes även i den s. k. 

>:.konvertern», et t HF-förstärkar- ooh 'blandarsteg, som sän

ker den inkommande ultrahöga frekvensen rilLl en l'Ilera lätt· 

hanterlig frekvens på 3- 5 Mp/ s, om kan 8kickas in i en 

vanlig superheterodyn. 

Slutligen skall nämnas att en kristalloscillalor vid ultra

höga frekvenser på grund av kristallens a!Jltmer mikrosko

piska mått med' ökande frekvens ej går att praktiskt för

verkliga . I stället åstadkommCi kristallstyrning genom steg 

för stegs frekvensmultiplicering från 40 meters kristall. 

100.000 

~ 
-.J 10.000 
~ 
<O " 
~ 
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Fig. 13. En kombinerad SlIperbeterodyn och superregenerativ mot · 
tagare för UHF. (Ur Q T, Iw\'ember 1935.) 

y", i ll 
Nvts .... Sv/pression 
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FREQUENCY SEQUENCE 

Nytt bandspridningssystem 

Av ingenjör Curt Fredin 

I nedanstående m'HI,eI redogöres för ett hItres
sant nytt SYSt.l'lll för bandsllridniug Ilå Iwrh'åg, 
som nyligen introducerats al' ett ~vellsld företag 
inom railiobranschen. 

:\-Iudr. rn a radiomoltagarc ha i regel rikliO"t dimensio:1e

rad e ~ka lOl" och bekväma i n&lällningsorgan, s m göra av

läsni ng och manövrerinrr yLt rst lä tt - på I·, ng- och mellan

n1o-. v bl. a. kostnadsskäl behandlas däremot kortvågen 

mer F-tp'l11oderligt. Kort ågsomIånget, som i i rekvensavse

ende är ca 15 "gr så stort 50Tl1 mellanvågsområdet, placera 

\'an]j o-en på e~t enda område rarIör inEtäJ.!ningen, ä tmin

stone på cle kortare banden, kan vara rätt tålamodsprövan

de. Skalan utgör egentligen endast en orient ri·no- - :) \'

Eisnillg i \'anlig bemärk !se kan man ej tala om . F rekvens

dr iften gör ig oohå kraft igt gällande, ett flertal efterkorri

geringar tillhöra ej ovanligheten. Mottagarna visa ~iven len

denser till sjäh'svängninO", beroende på aku~tisk kopplin rr 

mellan höglala re och »mikrofoni5k» avstämningskond tn
5a[or. 

P;l mottagare i de högre pri5klaEserna finner man eme!

Dl\: (i~ 1. 3!)G . UG:! .0'2~L;-I~ 

lert id anordningar, som i en eller annan form underI-ä LL a 

avläsning och iustälJnjng, som äro fria från »mikrofoni» 

och ha en praktiskt taget obefintlig frehensdritt. Mest känd 

är s. k. »bandspI'idning». Som elt komplement t ill det nor

mala kortvågsområdet utökas vågläl1O'dsomkopplaren med 

etl antal lägen eller tangenter motsvarande vi;s-"a eller alla 

de för rundradio upplåtna kortvågsbanden. Genom anord

ninga r, som i förhållande till avslämnringsrattens vridning 

och visarens förskjutning endast. i ringa· gI'ad påverka någon 

av de i kretsarna ingående reakta'Jlo erna, kunna banden 

»spridas ut» så att de omfatta \'åglängd~in~alerna i hela 

deras längd. 

Bandspridningen har många goda egenskaper men är 

inte helt h i från nackdelar. id mottagning av s tationer 

mellan banden, där det t'umera fi nnes en hel det värt alt 

aV'lys5na, är man hänvisad lil,l det på normalt sätt utförda 

kortvågso mrådet med alla dess svagheter. Handhayandet 

blir således - för den icke initierade - rätt så komplicerat. 

I det följ ande beskrives ett nytt bandspridning- yslem, 

benämnt »loka1iserad kortvåg», i \rilket b and'spri d n i Thgens 
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F ig. L Spol-all; i mottagare med »Iokali ",crad kort\åg». 

goda egenskaper bi,behållits men de."s nackdelar eliminerats. 

Detta bandspridningssystem kan förverkligas med anord

ni ngar med små climensioner och för relativt låg framställ
ni ng_~ko stnad, -varför;; stemet kan införas även på motta

ga re i mellanpr islda- . 

InOIll (,ch gränsande t ill de genom intemalionella över

enSkC)lllll1elser bestämd.a f rekvensoI11 rådella för rundradio 

finnas mängd r av !kraf tiga sändare. 'led lednin g av till. 
giingli-ga uppgifter finne r man den största koncentrationen 

it lOlll följa,nde band : 19- 20, 24-25,3, 30- 32,5, 40- 4 2 
och 43- .51 m. De högsta våglängd rna inom varje grupp 

mu! vara frekvenserna : 

15,000, 11,628, 9 231, 7,1 43 och .5 ,u32 Mpjs. 

.\-Ian utgår nu från dessa frekvense r inom respektive band

i'pri<lrning-områdell och ber:iknar motsvarande osoillator

f rekvenser. För mellanfrekvensen 467 kpls erhållas följande 

o se iJlato rf rekvenser: 
15,467. 12,095, 9,693, 7,610 och 6,349 Mp/s. 

Beräk nas frekvensområd .na inom v.iJ!ka ba1ndspridn ing skall 

utföras så att de komma att gränsa till varandra, erhållas 

17,~ b"t konrll'1l5alor. 

C, -I rimko lldell,;atm lör k",np en,at iun al' uj,imnh eler ror och l ed-


n i ng; ~d ra gE i n g . 

(" ~ förko rtni ng5koncl cllsato r. 
( :. =ni dk oll d ell ~a t or. 
L1 l :,' trin,,' !,n!.r li.ir rE-p . 

rj~ 2. T örenkl "t p ri llc ip

.-('henu för iff na!- och 

i' ,ill at orkr etsl.' ll ' i m"tt a

~:lH' IIwd lokalise ra d korl - S '-9nQllrr~/.sQr 
 ~. _ 

\ tig. 
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följande förhållanden mellan högsta och lägsta frekvens 

(f ~ resp. f l) inom re.spektive band5prid-ningsområden: 

1.5.467 12,095 = 124- 9,698 = 1.274 
12:09.) = 1,279 9,698 ' I 7,610 ' 

7 GlO ~=119q
6,349 ' 

Som synes är kvolen tt/h prakt iskt taget lika slor rör de 

C1lika områdena, varför man utan större olägenhet kan an

\ ända samma relativa frekvens variation. 

Hänw följ er att det finns en teoretisk möjlighet att an

vända en för alla områden gemensam variabel reak:ans för 

av-stärnningen. F öru tsä ttningal1na härför :iro i praktiken 

mycket gyn n.'; amma. Det gäller emellerti:d att utföra kon

struktionen så, alt eventuella ,olikheter mellan l rimkrets

enhet.erna frå n fall till faR bli så små som möjligt. 

Fig. l visar hur trimspolarna i en avstämningsenhet för 

loka'liserad kortvåg Ikopplats d irekt till våglängdsomkopp

laren kontakter. AHa ledni,ngar äro så korta som möjligt. 

Den paraHelIt med varj e spole förefi ntliga kapacilansen 

be- tår sål-edes huvud;s.aikligen av Dlnkopplarkapacitansen + 
spolens egen kapaci tans, båda fÖ L umbara i förhållande 

lill den för alla områden gemensarmna a'vstämn.ino-skapaci

tansen. Följaktligen återfinnas trimspolarnas egenresonanser 

på så höga frekvenser , att de ej på grund av ahsorpbion 

kunna även t_ ra motrtagarens funktion. Spolarnas kärnor iiro 

lillverkade av ett specieHt h ögfrekvensF"irn, som har flera 
fun:klioner att fy!]]a. Dels ktmna induktanserna injusteras 

med hjälp av trimskruvar, dels ha kärnorna negati\' lem· 

peraturkoeffic ient, som upph äver verkan av lindningens 

positi\ra. 

Fig. 2 visar trimkretssyslemets förenklade princip5che1l13. 

Vridkondensa torns osciLlatorsektion har speciell kurdorlll 

~å vald, aU god följsamhet mellan s im al. och, oscillator

kret- ar erhålles pa mellanvå rr (utan förkortningskon densa

tor ) . Vid lokaliserad kortvåg eftersträvar man en frekven,:,, 

ändring, som i hö rjan a invridn ingen är relalivt snabb 

b:mcl,;pridllingoo mracle n. 
l ~---lz l 

c, 

I~ 
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"[<' ig . d . Kap a(' ilan ~e ll = f ( vridning..; \'inkel n) rör a\ ~l~imllin~::"
h() ll d t' I1:-: !l!()fn. 

lör al l [ran millen till 5luld hli ( vsevärt 1,1ng:ia ll1l11are. D etta 

t-rnas gen om ink ppllin g aven fÖ r'kor tnin g,;:kond:ensalor c,J 
i -!lviiI :, i'gnal- som o~c illa l o l-k r e t :;en. T ack vare den speci ella 

kurvfurm en hos vllidkollc!cn Falorn i oscillalordelen erhälles 

härvid de n ön",kacle kapa itan skurvan. Fig. 3 visar kapaci

tan se n ~O lll funkLion HI' vridnings,' inkeln. Kurv a l gäller 

för 5igna beklio llE l1. kurva 2 för () 5c il1alorseklion en och kur

va 3 för den si stnämnda, serie;<opplad med förkortl;in g~

kondensatorn Ca (se fig. 21. 

Som tidigare niimnts placeras kortvågsbanden j u,t .iir 

kapacitansvariationcn relativ t vridningsvinkeln är som lä" s ~. 

D detta infalle r i närheten av kondensMorns maximul1l. 

blir följaklIigen även den elektriska slabiliteten god i della 

område. 

Kondensatorernas viirden äro så valda all bä.'ta f" hal

lande mellan god r eglering , god oscillator5pätltling och god 

sta'biEtet erhiille". Vi5"a mr ·de iugå ende kondensatorerna ha 

negati,' temperatu pkoefficient för att motverka elj e~ t upp

kommande fn~h-en~dl'ift vid olika temperaturförhå llanden. 

Signalkretsarttas av:: tämningsan urdningar äro 'ulförda pa 

liknande ;;-ätl . Förkortn in gskond ensatorn iir dim ensi olle rad 

::a, att biiöla möjliga följsamhet åstadkom mes mella n si1 11 al

(Ich oscilla torkrebar. 

Fig. 4 visar (' Il skala med lu' aliserad korlvåg. A l' ~ka lall ;; 

g radering fr a mgår alt avlii,nin gen in om rundradi oha ndf'll 

favori"e ras. varemot ornradena mellan runclrad iobal1 l1el1 i 

,·åglän"d.'hänseende bli vit mer tiitt g raderad e, doc,k J ~ a 

lätt alt någ ra ~, -ari gheler att , lerfinna stationerna förefinna" . 

Vi:;arPil förflyltar si g ca 2,5 mm för 10 kp/ frekl en: för

skjutninO" inom rund,radiohandel! ol'h ca l l1lm per F l kl), ;; 

pa skalans övriaH delar. 

Några exlra m ekani ska kOl1struktion selem eml utö \' r ck 

{ör lån g- och mellan våg erforderliga inge ich. b ll dan 

Hations ral,len s ulväxlin g i förh 1\llande till l' isarclt5 fÖl"kjul

n ing iir kOll-lanl, und erlättas ill!,tiilln illg'en i SHlt11IB ~ ,",ld 

~om avläsnin1rell. 

Bland andra förd elar med della bandspri dnin oi'i" slplll 

kan niinHla~ atl trimni ngen fö renkla s. Trimkondcn:' dlol"ll 

inju:"leras på el! område. T rinll1i·ngen utföres på ll o r malt 

<-itt så , allt trimkonden"atoI"ll användes för lrimnin gerl i 

närheteli al' områ de t5 lägsta våglängd och spolaTt!a3 kär

nor i närheten al' den högsla. Emedan de bida reaklaJt

5erna iiro parallellkopplade må~te i regel upprepade i n~ täll

ttingar göras, innan desamma bli oberoende av va rand ra . 

]\ de fy ra i:i vri o'a områdena j 115 tera3 däremo t en d a ~ t i 11

dttktanoem a "å att "kalan s tämmer och re:opektive förkre:,; cu 

ge max imal först ä rknillg - ett enkelt förfarande, 

' ,

1&".1 1 

Fig. 1. S ka la [ör motlagare med l()bdi ~eraJ kort vå ;!. 
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Högklassig radiogrammofonanläggning 

A v ingenjör K E Good 

POPULÄR RADIO 

l fiil'egiieud,' 1I11nUIICI' a 1< POllllläl' HadIo inJed
de~ en artil,clserie behandlande en högidass ig ra
dio- odl g-ranullofollanliigg-ning-, I nedanstäendt' 
~lI'til,el fort sättes Iwnstruldillnsheslu'inlingen med 
en redogörelse för mottagm-delens högt're!,wnsdel 
inli!, detel,tol' lII'h lolulltillsats. 

Av fig. l framgå r fjärrmollagarens uppbyggllad . Lkn 
be~ Lå r al' HF-sleg, blaIIdarsleg, 2 MF-sleg. si<Y naldeLek lor, 

.-\ VK-detekLor, blanda l-röl- o(;h deteklor fö r l o kaltiL~atEell. 

Spolsy5tem L i-i r eLL Celow-sysLem 1925 med .5 vågliingds

olllråden: korlvåg 13- 27, 27- .56 och ~.5-120 m, mel

lanvåg 200- 550 och Iång'våg 800- 2000 m. Callgkolld,>n

sa lorn ä r uppdelad i G sekliont>r, 3 5L på vardera 140 pF 

cch :3 st. pit ,'ardera 280 pF, Sl' ktion ' rna på 140 pF an

vända " på kurtvågsområdena. Vid mella'n'l'åg och lit ng,'åg: 

parallellkopplas 140 och 280 pF, varvid sMumla aV5läm

r:.ing'kapaci teten hlir 420 pF. Samlliga lrimkonden5a t{)~-e r 

i SlJolsFtemel tiru lufUr il1l ra r nch övriga kond enöa lorer äro 
2:lil1llTleriw lerad . Della i för lIin g llIed slJolarnas slo ra god

het5Lal "ö r. aH apparalens känslighet blil- syn nerligen öto r. 

ca ~ !,V för SO JlI ' ulgå ng~effckt pa öamtliga v~lglän gd ,; 

Olll råden, 

Antennen passe rar för~ l en omkasta re, B, SOI1l rua Il ÖV Il:

ras av lokalknappen. Hiirigenom kan dellsamma alt ernativl 

kopplas lill lokalkretsen eller Jjärrn\(}tLagard len. ntenl1

ko pplin<T:;konden,alorePlla C l och C:! Il iiro at"kilda , för all 

' j slJolarna i ldkalkrclsen och spolsyS LEl11 Cl skola inverka 

pii varandra via omka"larL'ns (B ) kapacitet. 

IILellllk retsen avstämmes medelöt Ca eller Cal IC~ bero

ende på inställt våglängdw mråde. Sig.nalen ledes till HF
r6rel:- l EF 13) galler, Delta rör är säröb.-ilt lämpligt ~CH I1 

Hf-rör på korLvåg_ enär det har lll)'cket le gt ehil-alenL 

bruSlI1olstånd. 

E, 13 dri,res med gli dande skärmgallerspiillILing. R;>. ii r 

LOD H>. och Ra 150 kU, C9 0,1 .uF. Röret arbeLar uLm 

ka todrnotstånd, då ga llret ändå erhåller AVK-dioden- Yil o

~piinning. Den aulomatiska vulyrnkontn Ilen är nämligt n 

icke fördr6jd, eflerSOI1l LF-förstärkaren förm år s il ra ul 

"lllt ~ l eget fö r alla signaler, om ligga så högt över "tör
II j'ngsniv[1tl , aU d äro »Iy_snin cysbara». 

O;; c: illatorkret-en iir koppl ad prl sedvanli,gt ,ät.t Ill ,~ d [, ,-

slämd gallerkrets. GaHerläekan Rr. ~ir dock endasl 20 k~1 , 

vid vilkel värde blalldarröret för Ialler ftll1 a era bä~ t. A\"I( 
för blanda rförel kall medel~l slulningen A kopplaE bort för 

a LL eliminera frekven~driflen på kortvåg. 

Sedan oseillator- och ~ ign a lfreb'en sen blanda l:', lltt ail('~ 

meJlallfr kl'ell3 n 4G5 kp/;; lill försLa J1l ~ll a nfrekve!l5 Lrall:'

fnrlllatorns anod linGrning. J se ri e med derma limlning: ligf!er 

II för"kj utbar sjloll' rm:d ett mtal van:, med var" hj iii P 
J.. ppling5gradell mellan primiir- och sekundärlinrlnin gf'1I kan 

ändras , ,carige nom Lran."forrnalorns bandrbredd kall ökas 
~ JJ e r III in:"ka5. 

l J1lodellaplJarat n är bandbredtlen reglerbar lIl f' ll al1 J 
ceh 14 kp /s , va rför m_eket god å tergivning kan erhat la5 

på lokahtalionen. :Med lransfonnalorcrna trimmade pa 111111

/n .s /1/1/,.,- il"q 

vo.'tiar~ ..
/.' :/0 'f-cp'r 
fp,s!:roc {(xpo"dtc 

EQsyo'ndace 
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~ta handbredd är kurvan vid högsta ba,ndbredd prakLi~kt 

taget 5ymmetri5k och utan »dal» i mitten. 

För5ta mellanfrekvensTöret drives med r ducerad förstärk

ning aenom strömmotkoppling med kaLodmotstånd 3 kQ. 

_\nl cluiugell härt ill är, att bruset från blaIIdarröret vid full 

mellanfrekvensför-tärkning bLir så kraftigt, att svagare sta

tiOll r på kortvåg5,baIlldet dränkas i detsamma. Det angivna 

tllot5tåndsvärdet har befunnits lämpligt, ty bruset blir då 

ej på något 5ätt be~\'ärande, m edan fÖEtärkllingen ändå är 

mer i-in tillräcklig. 

_-\ndra mellanfreokvel15röret är kopplat på sanuna sätt 50111 

det fö rsta uLom beträffande katodmotståndet, som här är 

på 300 ohm. Då 'bandbredden på den ,j röre~s anodkrets 

liggande trcdJ e mellanfrekvenstmnsformatorn är stor, har 

denna ej gjorts reglerbar. 

: rån andra mellanfrekvensrörets anod uttages spänning 

för A VK-llkrrktarröret V7 (6H6) . Eftersom katoderna på 

detta rör äro direkt jordade, erhålles ingen fördröjd AVK. 

Diod ns tomgångsström ger, då ingen signal ä r förhanden, 

en "ränning av ca l V över belast-ningsl11oLståndet R2 !. 

t 


FiltreL för A VK utgöres av mollslandet R20 och kondensa

torn C25• Till \-arje rör, som är anslutet till A VK, finnes 

ett separat RC-fiLter. Ögat EM 4 är anslutet direkt efter 

filtret R20--C2., ~-ia ett annat RC-fllter R34- C35 • 

Tredje mellanfreh 7enstransfonnatorns sekundär är kopp

lad till signa1detektorn , som är en katodkopplad detektor. 

Fördelarna med denna typ av detektor äro dels, aU signal

spänl1ii'ngen på Ji.kr iktarröret blir högre jämfört med vanlig 

diodlikriktning, dels att selektiviteten blir bättre taå vare 

den katodkopplade detektorns utomordentligt höga ingång;:

impedans. 

Via ett filLer för högfrekvel15 Rt4--C28 går den lågfre

kventa signalen tiLl ett relä, om manövreras aven tryck

knapp. Vid nedtryckning av densamma inkopplas nålmikro· 

fon en a\' reläet till LF-förEtärkaren, samtidigt som detektor

kretsen samt a'l1odspänninge:n på HF-delen bortkopplas. Att 

koppla ,bort detektorkretsen vid grammofonspelning är syn

nerligen viktigt, en sak som ofta förhi6es vid mottaga r

konstruktion, i all synnerhet när det gäller billi'ga mottaga!'. 

typer. I di oden inträder nämJ.igen vid auslutning av uål



mikrciull, särskilt så,dan a'v kris,talltyp, likriktning, vilket 

ot ta ger anledning till grumligt och, särEkilt i basen, orent 

ljud. 

Lokalt illsatsen. 

kallilIsatsell utgöres av en superspohals med blandar

ror ECH 21. Förkrets och oscillatorkrets äro inbyggda i 

en gemensam skärm'burk, som är försedd med en vanlig 

okials iftsockel. Av:;tämn ingen tiH rätt frekvens sker "enom 

att hetsarnas induktans ändras medelst ,'ridning av järn 

pulverkärnorna. Efter blandarröret följ er en mellan frekven s

trarv:formator med stor bandbredd. Likriktning sker ome

del bart efter denna transfo rmator i en Sirutor ( torrlikrik

tare) och lågfrekvensen föres efter filtrering i filtret R31

C'J3 till lokalknappen. Till denna är Eiven inspelningsför
stärkarell inlmpplad. Medelst anleruuko'l1densato rn C29 har 

inkommande· antennspänning till lokalkretsen anpassat s så, 

a lt Iju{ls tyrkan på lokalstationen vid en och samma ird äIl

ni ng pel volymkontmIlen är lika från lokalkretsen och fjärr

lll ol la!rs ren . 

uppby-ggnadssätt. 

Fig. 2 och 3 vi",a chassiet ovan ifrån och underifran. Det 

L~ r utfört av l m m järnplåt, som aluminiumlackerats, och 

har måtten 4.55 X 205 mm. Djupet är 105 mm. De triacugu

lära plåtarna på chassiers ikort.sidor äro iOkruvade till det

samma. Dessa plåtar utgöra fäste för skala med diverse 

detacljer, kontaktbana för fjärrinställningen, väljare och 1ll0

torrdäer, det rrnagiska ögat för expansionsförstä rikaren samt 

signallampor för våglängd'sonlkoppling, band'bredd, gram

mofon och kontrastfö rs tärkning. Fig. 4 visar placeringen 

av tiH mottagaren hörande manöveroTgan. De på nl{)tlagaren 

med tryckknappar inställbara stationerna äro desamma som 

de, vilka kunna in5tällas medelst fingeriOkivam på fjärrin

ställniiugsanordningen. Den undre raJen tryckknappar är 

helt fristående fran den Ö\fre. Knappen liingst trill höger i 

undre raden bortkopplar anodspänningen till ill'ställnings

ögat, vilket är ~igna(t a tt öka liV! längden på det magiska 

ögats fluoresceran'de skikt. Detta har i s)"lll1erhet under 

senaste åren va ri t till nytta, då j u möjligheten aa få ersätt

ning~rör för ögat har varit liten. 

Gram.-re/Ö
,/' 

-n~--------------~~~71.:---------r-----=-~1l=---~------~~----~----t44-----~__~__~~·+250Y 

j 
Lokal

knapp 

. 8 

LF 

1<31 

C', -2UO pF 
(~.: = O,l .u F 
C~=280 pF 
e, - l40 pF 
1, ..= 280 p)' 
C6 = 140 pY 
C, zso pP 
(, ~ 140 pP r:,o= O,l ,uF 

( ;"1= 0,1 i,F~>~~~ .ur: 
(. ' 0 = '" p I' C.•• = O,1 ,uF 
{: IJ = 500 pr (;;~ = O,l I,F (;", = 0..1 I,F R; = lOO "h m 
(',, = 0.1 ",F C,, = 50 pI' C II, = lOO pI' R,, = 20 H2 
(:'8 = 0,1 ,u jo~ C,;, = 0.05 uP (;, '4- 100 pI' R, = JO kQ 
('14 = 4),1 .<tF (:" ,= 2 ,/I F C,.; = O.l ,flF' R. = 30 k._ R,, = O.1 :'I rQ R",, = L i\ln R,,, = 20 kQ R,," = l :'1112 V;,= EF 22 
r:, :,= .01 ,I/F C,,=l00 pF C", = O,1 ."F R,, = 3 k!2 Rl.. = l H1 R,, = l .M U R,,= O. l ~1 R ",= l MQ V. = EF 22 
(.'1&=0,1 IIF ('28 = 100 pF = 0.,) ~1Q R' I1 = O,5 ~m RlI,= 05 \I Q R ,..= 'O kU R, , = 50 kQ R", = O,sMQ 1/., = 6 5R I 
(; 17 = 0,1 ,flF (',, = 100 pF' Ro- 0,1 .\TQ RI1 = l kQ R,, = 300 ohm R;~ = J Hl R",, = ,300 ohm R,:. = 15 kQ Jl

G 
= EC[[21 

C., = O,l itF Coo= 100 pF R~ =O,l ;) ~ [Q R I O= 0,5 !\IQ R,, = O,1 :\If! R" = 0,1 :\m R,o = 0,5 MQ 1', = EF13 V,=6H6 
(" . = 0.1 .11 C;\l = ;;O pP R., = 300 ohm R", "< \ kQ R",= l kU R, ,= 2.) k f! R;,, = ,)O kf! Jlc = ECH 11 V,= E\[ ,t 
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Fig. 1 . ~Inttagaren ~ manöve rorgan. 

ri g. 3. \[ott agaren 

Den m ekaniEka anordnin oen för bane1'\) r c:ds reglel'ingen 

fram går a \7 n g. 5. Excentrarna ut O'öras av 7 mm isolit: .i 

vilka ett h å l borrats excentri .-kt på s la llg t a\Tstå;nd fd1n 

ski\,ans centrum, som motsva rm' önskad "förflyttnin g av 

skjut , polell i meLlanfrekven tra nsformat orerna . Öv rförin g. 

en av vridningen h å n rattaxeln till excenteraxlarna sker 

med hjälp av k edj ehjul och mecca nokedj a. E fterso 11l ex· 

centrarna endast \Tridas eLL hall, ! varv för en ~indring frå n 

minsta till s törsta bandbredd : har en extra utväxling gjo rts 

till potentiometern för lampmarkerin gen. ~ii all denna går 

:3/ 4 varv för denn a vridni·ng. P otenti ometern är en vanE!! 

~edrl lInJ er ifran . 

reosta t på 30 ohl11: so m för :;ctls med ett uttag eft er 1.) " hill. 

Om släpkontakten stå r JIlilt emellan två uttag på p otentio · 

m etern (t. x . bred och medel) , ,;å lysa bilda larn pMna 

lika ~ tarkt, meda n lju s, tyrkan tilltar mych.t fo rt , om slä p. 

kuntakten nä rma r s ig ut·taget till en lampa. Detta giiller om 

lampo r på 6,.) V och 0,5 A användas . Lin.;,erna framfi ir 

lamporna kunna lämplige n i analog i med trafiklju ~ g ira5 

färgerna " rönt , g·ult och rött för resp. bred, medel och 

5mal ban d'bredd. 

Fi;!' preci5ionsins tällning på kort\'åg har ma tla garen rör. 

5 tt~ med ett riikn ' \' rk. ta get frc n en ka~"e rad elm:irare. 
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1 

0.5.-1 
. 	 Ra If för bandbredd~-

reglering 

Fi l(. .S. .\lekani<k anorunin g [iir ba nllbrerl rl ~ r~ g l e ri n;:; . 

Se !ig. (j. Kugghjulen på räkn 'verket ha omflyllats sa, all 

Etörre utväxl ill g än ursprungligelI e rhå llits. Verket i"il' rörligt 

Il lUnterat bakom den plå t, ~om utgör ..kalans bakgrund och 

~ iffr rna framträda i dt rektangulärt hål i den, amma. e 

fi g. 4. P å denna fi 'g. syn es bl. a. en lupp. Dellna är till 

för att man lä ttare Ekall kunna avläsa strecko- raderingen pa 

Il\ ;itarens s ista s iffel·s·ki\·a. Räkn eve rke t är bely ~ t aven ne· 

danför detsamm a placerad lampa. Linhjulet. !'O lll är 220 nml 

i d ian iete r, har försetts med en trä rin g med tva 4 lIlIl] breda 

Epa]. i \ ilka ett stälha nd för fjärr inst;illni n.gen löp r. Mot 

,-Ien na träring tryckes ett av räkll e\' rkets kugghjul medelst 

1" 11 fjäder. Kuggarna trycka cläri o-enol1l !'.ii s lnaningolll ill 

111 :1r en i t rä ringelI. var för ell <Ibw lut ";ih r gUlIg crha!1es 

Il 11 5 rEikn everk .t. V id förfl yttll ing a\ ~l. a la l1 ' vi:are f rUII 

", b lan:; e lla äll rl a till den an dra f ra ll111l ala i räkneverke t 

~ i ffru r fra n O till l )00. vilket [eir "30 I11Ill ska lliingd bel )· 

d l'r en fram Iyttnin g a\ .) :o iffrur jJr 111 111 för fl) tt ni ng a \ 

\ i_are lI p,t skalall . I>a kortvåg",ball del 1:1-:2 7 ll1 het) d" r 

(letla . alt al'Eta lldel m ell all tva s tat ioner Ill er! f) kp/ ,: f r '. 

b eI1 5,l. illnad iiI' 2 sif fror. 

~Lat il no:3 ka lan är av poet fabrikat. ppara ten ka lihre ra

d('~ förs t fö r ha nd pH et t papper, pla 'e ral bakom ~ kalvj':a-

1(' I l. .: dan d Il na ka librerillg var klar. kopie rad e;; skal a.n 

med Ela ti ollSnall1n och våglängd5gra del' in g m. 111. p a väv. 

l\ v detta vävo ri g inal beställd e- sedan för etl pa r kronor en 

~ . J.. . filmfoliokopia pil en kopierin<>san talt. Denna kopia är 

~a genom skinlig , all visa ren av 2 I11 Ill ru ndlIl ässi ng syn .;; 

\ ii I igenom, nä r ska lbel ysning 11 ä r li-i nd . F ö r all "kyddas 
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Räkneverk for 
mätG

e/ 7 


Fi ·'. 6. Räkn everket, principi ella placering. 

fö r åverkan ha r {ilmfoliet place rat5 mellan två ~-kivor fön· 

sterglas. 

För appara tens koppling ha vissa regler följt -. Så t. ex. 

ha alla motstå'nd och kond nsatorer tillhörande ett och sam· 

ma rör placera~s tillsammans. Vidare har varje s teg endast 

en j o rdpunkt. Båda dessa saker lösles automatiskt på ett 

enkelt sätt. En pertinaxremsa, ca 60 mm lå ng, försågs med 

ett antal lödöroll samt i ena kortändan en villkel , llled 

vilken remsa n kunde fastskmvas lodrätt pli chassiet och 

sa mtidig l bilda jordpun.ktell. På denna rem sa monterad es 

samtli ga till tt rör hörande motstå nd ooh kondetl~atorer 

ut anför apparaten, varefte r »klasell » [as tskruvad es P' appa· 

raten nära tillhörande rörhållare, och erfo rderliga kopp. 

lingar till densamma utfö rdes. En bet}'dande utrymmesLe

sparin g erhölls på köpe t. N aturLig tvi s är det en viss va righ et 

att Lyla en felakti g detalj i »klasen», men d'ell är j u relativt 

lät t all hel t fri göra från rörhå llaren, vilket i hög grad u nde r· 

hittar ev'. feLöknin g . Et t undantag från j ordning5 regeln var 

dock nödvändig t, nämligen för a vkoppl ingskondell sa torn för 

.\ VK på LlandarrÖrel. Denna kondensa to r m<ls te jordas till 

~po l , )"~ te lll ct, för a tt apparaten ej ~kllll e sj ä lv ' \'än ga pa 

kortare vao-län g-d än 20 m. 

Tnu li ~knpet ä r apparaten upphängd i en lod'rä tt plaeerad 

" rov axel nä ra cha55iel5 ena kortsida och hålles i rä lt l~ige 

med en s toppring. Härigenom kan appa raten, edan den 

5;inkt ~ n el, län o- axeln, vri·das kring d ellsa,mma. Man kan 

därför lä! t komma å t apparaten utan a tt d n hehöver taga s 

ut ur ;;kåpet, dtmin ston e om de t gäller en enklare »ope· 

rati on ». 

I nästa artikel kommer låCTfrekvensförstärkarell lI1ed ex· 

pansiu II 5förstä rkare samt likriktardelcn a tt närmare be· 

skri\·a5. 
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net.to 

Jlmeriltanslia 
"Pretision" Dtätinslrunlenl 
\,änlas inkomma i shllel ~n ianuari 

Snabb och tillförlitlig provning med 

Atlantu S rörprovare 


C uj , '(' n m l Y (Jll-o lnll -mi llia m 
Jl0n 'IlH.l t c r Hi " li k :-:tl'Hm Oel l 
\-ij xC Ist ri im. ;>1 llli i toll1 r ;'t clcn . 
10110 OlllH 1'1' ,'ull. lir. 22~ : 

t7 lliyprsa l \ · 'l lt -o llm - m il lia ln · 
pr'rE.-metel' fii r lik :; t rö lll Odl 
\'Hxel st rG m . ~tl i inlJillg-sl)1iil ni ng 
"1' ].1 ti l! Gnna , 'u H, H l1l iit oll1
n'illen . 20000 uli lll Ilr ,' ul t. 

lir. 39.): -

S I ,Lf unlge u Cl'n,( Ol' t yp E -200 , 
Fl'C kn~'nso ml'a dC' !JU K <, till 

Pris 

Kr. 295:

tl8 ~Ic. lir. 3118:

~Iodell 441 ä r e n m ode rn rörpro vare. P rova r alla fö re 
komm a nce europeiska oc h a merikanska rörty per frä n 1,2
117 vol t. ] ' (i r -edd med sinnd k tryck-kn a ppsomkopplare tör 
i ndi vidue ll lllil tning av a Ha i röret ingfLelldc sektio ner . 
Provar kor tslu tni ng, IJIckning och avbrott mella n och tm 
sam tli g a elektr der. Emission . GIödt räd s8vbrott. Anslu t , 

ni ng till " ä xel t röm 110- 240 volt. 

Säljas av alla ,rälsorrerade radiogrossister . 
Begä r ä,'en prospel<t över 

Atlantus universalinstrmnent och signalgenera,tor 
för växelström. 

P ro\' instru men t till päseende med r eturrät t ino m 8 daga r , 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
Regeringsgatan 40, Stocl(holm. Tel. 20 40 39. 

Punelin li' trum ent i rikli g ~o r 
t e rill g-, Sl1 ceia lb rosc hyr siin 
Ul' S mot porto 20 ör e. 

.\Jne rika n!oikn h i) l'tt"'lefoJlE>l', 

hHg's ta kyu Utt't u\ed 3 m . l å n,g 
gn.nJlli s lll.dd. 1~e" ereMl 8 omg. 
f r i'l1J ln Jrel'. li r . 25: - brutto. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. 313114, 322060 

POPULÄR RADIO 

l, 

AMERIKANSKA 
RADIODELAR 
åter inkonIna 

R C A radiorör 

Hörtelefoner 
med 3 meter sladd 

Kopplingstråd 

Antenner 

Yaxley 
omkopplare m. m. 

UNIVERSAL-IMPORT AB 
TOMTEBOGATAN 2, STOCKHOLM 


Telefon 30 1084, 333818 


l, 

.. osch r över våra ny'
ln{ordr8 fler{argsbr y elgrammo{oner, 

. radiomottagare, 
heter 1 .. \ l -r 

ch arammofonm~) <: . . ke äro represen.
O " d" V~ Jomt le .. /.På platser, ar blid ev. ensarnJör.la ,are. 
terade, antaga.l om RAD 10 F AB RI K 
"l" J E R N E L D S Stockholm 
Hudiksvallsgatan 4 .. 

I 
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Sammanlräden 

Stockholms Radioklubb 

Klubbens , ista sammanträd e för förra uret höU s den 11 december. 
\'anid ing. Gösta Brolunan talade om »Frekz;ensstandardanlöggningar». 
IEirvid beskre s särskilt General Radios normalfrekven"a nläggning. 

. tyre!- 'n höll sammanträde den 6 december. Hiirvj(i bestämdes 
d ren, sarnmanträd c..';dagar, "om bli : 15/ 1, 29/ 1, 12 / 2, .5 / 3, 19/ 3, 
2 /~" 16/ 4 (år:;ll1öte), 7/ 5 och 21 /5. Sa11Jlnlln träd ena bli så llInda P' 
ti "dagar kl. 19.30 precis och h lias pa J\ledbnrgarllll;;N , lilla hö r· 
-äl"n . Många intrecoanta föredrag st på progra mmet . 

Arsavgiften är enda..l 10 kr nor (för teknologer ch , tudNande 
.; kronor). l ''''gift en inrrl\r prenumeration p PopuEir Radio feir år 
1946. McdJ ~mskap \ilm en kla l genolll inoättni nu av 3\'gi ft en p1 
kluhhens pOo ll!i ru nr 50001. Avgiften kan ,iven erlcigi!a, vid eli 
,ammanträde, Sd..reL l'rart'n. 

Radioinduslriens nyheler 
In gen jörs/irma M Stenhardt har sänt os uppgift er om de engelska 

IIch am erikan ska lahoratori ein ~t ru ment , om firman fijr i marknaden. 
Bl. a. pr -ente ras en nyhe t. frÄn immond , en trevligt utförd Q. 
meter. }.Ied denna kunna Q·värden upp till .500 avläsas med god 
nOl!grannhel. :\'hitområdet är lrppdelat i 5 omr1\ cl n, 100, 100
ZOO • . , 400- : 00, \'arigenom effektiva ~k a Uällgden blir inte mjnd~~ 
än 'IS cm. I Q·m tr m är en oscillator inbyggd som täcker området 

Simmonds Q·meter. 

V åra förbind eh er Illed utlandet 

hörjar åter ta fart, och tl et dröje ' 
_äkerl inte länge, förrän turistresorna 
börjar på allvar. Det är allt s hög 
tid att börja läsa språk . 

Tänk vilken nytt a man har av att 

kunna ett eller flera språk. Att för· 
stå talet i nländska fil mer och radio· 
program, att kunna läsa en tidn ing 
eller bok på et t främmande spr1\k, 
re~onera med besökande turister och 
- det bästa av allt - jäh' kunna 
re~:l. utomland ! För att inte tala 
om, hur roligt det är att läsa sprllk. 
Hos Brevskolan kan Ni nu läsa 
engel ka, franska, ryska, panska och 
tyska - fem världsspråk som talas 
av större delen av jordens ber Ikni~g. 

Sänd in bredvidstående kupong, så får Ni 

kostnadsfritt ett utförligt prospekt över det 

ämne, som intressera r E r. Skriv redan idag ! 
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S.,ru kkur s(>r: 

Svenska: 
HHtl sh:d\' ni ll~' 
Grundkurs i' 

' \'cns ku 
SldljcLeckcns lii I' a 

1J Pl' sn tS~kri\'l1i ":''' 
E Ilg'cbsJ\ il 
TysI<n 
Frall~ ka 
SpnJl~ka 
Ryska 

r r n]ithd, 
hnJldel s kur~ : 

Prakti s.k ' r;ikl1ill~ 
BoI"föring
Aff;irsj nridit, 
Yiil p, kr in li n g 
Textning 
;'tcllogrut'i 
I,ul'~ för uulik...;

ulI &1:, illda 
]~ontoriJl.,l k uri' 
Föresti't Il da L'c l",rr:... 

J(lIsik och bobby : 

Att sju li g a ti ll g-i. 
tnrr eller luta 

T ec l.:ning 
Amu lörtpuler 

T e lete knik: 

PlIlls tälld . ,·ad io· 
tekni k e rkur :5e r 

~rkeskurs('r 

Haui o 

Elektrisk a nlägg. 
ningRteknlk: 

ln , talla.wr~kllr · 'r 
för C· oc h B· 
behörighe t 

) ro n'tö rs l( ul's~ l' 
Lrl{e~kurser 

}:tektriskn 
Jnoskl ne r och 
a nläggningar: 
rIlgc lljörsL{ u r~ \:" r 
J';Ic kt r oma.skin -

lUraIl S g ru u der 
l ,i k s tröms 

llla·skine r 
\~ilx el s tl'()m~-

IIlns,kinel' 
E lmotorte k ni k 
Jo:h'iirlllpteknlk 
ElUl"h·nn. krnnal' 

oe h h l~ sar 
I Il'stll llationstek ni k 
Vi Ila l n.stalla tion 
Lju s· och bely ;· 

nin ll's teknik 
};lIuftle(lninga r 
l<:Ikrnft s taUo lI( '1' 

och unuPr ' 
stationer 

EImiitte'knU, 

~[Iltemntlk : 
lt vmnrus ie klll-:-;l' r 
H,enl~ko l ck llr~er 
.\lgebra 
1"un k tionsJä rn. 
R ä knestickan 

Sänfl prospekt ön !' r den kurs jag 
st.ruklt unde r . 

:'\alllH. 

IBo, latl : 

I P ost::ul ro:':S : 
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COSSOR 

dubb,elslräleosc:iI1Iograf 

möjliggör studium 

av 2 förlopp sam. 

tidigt 

* 

Specialkamera kan 

levereras 

* 


Prosp ekt { d n 

M. STENHARDT 
INGENIORSFIRM A 

Stockholm 14 Telefon 672118 

1..:;;;;== = ================..1'1 

'[Pick • up 

iJlagnetisk 

Pris: 28:50 bru•• o 


Leveransklar 


AB ELTRON 
Stockholm - Göteborg 

60 Kp :" !iO \·lp /s. Genom an, lulnin g al' en yllre mäl; trlim kiilla kun· 
na m,il ning:a r lIl f,';m, även inolll I llnf r ekven~omr~de l Il er lill 100 p i ,. 

Firman fi;r ären li nr!" in g~ rna " ki " er , Kris ta ller, ,,,c ill ografer al' dllh· 
ht'I, lrii llvp Gch run 'ollm('l ra r. Bl and riirvollmelrarna 'l ierf inne, en 
SOIll fll ngerar up p lill 2.JO -, Ip , -. 

Medarbetare i della nummer 

Cil il ing.. fil. kand. Ben)!l Svedberg. 

Bengt ":vedb ~ rg är född 19] 8. Ci vilingenjiirsexamen. (Tekn . fy>, iki 
KTH 1940. Ac::, tii lld ,i d Aga·Ba llie AB 1940- 1912. Fil. kan d.· 
examen vid StockJ lOlm, Hiig,ko!a 19'14 . 

Cnr!. Fred in är föJd 1907. Examen frän Stockholms Tekni ska In · 
st itut 1926. Konslrtlkl iir vid I'ensb Rad iohola get "edan 19:28. 

K E Gnod, i; Pup nliil' Radio nr L 

....................................................................................................,.............
......................................... ......................................................................... 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Under denna. rubrik Inrö ra vi standardiserade radannonser av nedan
stående utseende t ill ett pris nv kr. 2 : - pe r rad. Minimum 2 rader. 
utrymme. Des... radnnllonser ä ro a n eddn alt skapa en röroiiljnlng8
kontakt radionmatören ... emell.nn . 

S . grul )n i"dall ... h 'Jll E" nt Iijtllpli ;.fa fiir l' i t' - III' ~ fw h lIIi kl'ofollcr I i II 
~a l ll. P r i :-; p r s t ,n-k K r . :J: - . ("; rn\'("rdnst"kri,.tall .-. r 10: - kr . pr (o.:.~. 
Hol t l'e ttt· rs~n" . UJi)rngii rdHgnta n 9 U , (% Sf)d~rhlum . Sto,!kbohn . 

1··ö ..~ ti i ..kuJ·~ t-ath- . ioInll't . fl'oslln ('){(' J'at m . Ilh' , II l' la l ' b l. a . lila' iI~ 
t a r t' fiir SilO v ult sftJlt I ill~t " 11111 ("';' n I". :-),-a l' t i ll ' ·I .iiml,li g t. Ci;r Niind ll r 
antuHir", P nplll:i l' Undin f . \". u. 

NY STOR KATALOG 
Begil r vil r 100-s1diga k Il ta log In nehilIlande b l. Il. 61 

olika r a d io t id ninga r och kopplin gssellemor. Bifoga 30 Bre 
l frimärke n, 

HOBBYFÖRLAGET, "-VI) 5, BORÅS 

Premier (r,slal Lab.• Inc:. 
New York 

Styrkristaller i 
precionsutförande 
för sändare och mottag'are 
m. fl. ändamål 

TESTER 
674868,60531 1 - STOCKHOLM - Jungfrugalan 28 
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NR 2 1946 

OR GA N fOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Redaktör: Ing. HANS ElIkSON, SM5Wl 

Järnmalmsvä g en 2 TRANEBERG Telefo n 259418 


Press Stop News 
Enligt ett meddelande från Kungl. Telegrafsty

reisen till SM5S1 kommer styrelsen att göra vad 
på den ankommer för att få sändningsförbudet 
partiell t upphävt snarast möj ligt. Sändningstill

t nd gällande för 28-30 Mp/s, 56-60 Mp/s 
och högre frekvenser konuner då att meddelas de 
amatörer som före kriget innehade dylikt tillstånd. 

l övrigt pågår a rbetet för fuHt för att få det 
nya förslaget till amatörbestämmelser slutgiltigt 

klart i högsta instans. - W L 

Som tillägg till ovanEt ende glädjande budskap kan med

delas att det numera ej föreligger något hinder för publi
cering av artiklar angående sändare varför vi med det sna
raste böra gå i författning om anskaffande av dylika. 

Red. 

Protokoll 
fört vid SSA:s Julfest den 8. 12.45 å 
Restaurang Gillet, Stockholm 

§ 1. Öppnade v. ordf. SMSSI julfesten och hälsade de 

lIärvarande välkomna. 
§ 2. Konstaterades aH mötet var stadgeenligt utly t. 
§ 3. Upplästes och godkän.des de av årsmötet tidigare 

godk "nda stadgarna. 
pptog SM6QL frågan om stadgar för lokalavdel

ningar. Meddelade SMSVR, att problemet lokalföreningar 

ingående diskuterats av styrelsen, som därvid kommit till 
det resultatet, att någon enhetlig typ av lokalföreningar är 

POPUlÄR RADIO 

svår att få till stånd. På grund härav ha stadgar ännu ej 

uppgjorts. 
§ 5. Frågade SMSVR mötet angående utbetalan det av 

återbäring av medlemsavgiften till lokalfören ingar. Beslöts 
efter diskussion att styrelsen får avgöra storleken av åter· 

bäringen. 
§ 6. På uppdrag av Göteborgsavdelningen frågade SM6QL 

om styrelsens ställning till medlemsvärvning, samarbete med 
pressen o. dyl. Konstaterades under den diskussion som 
följde, att de närvarande medlemmarna åsikter i denna 
fråga i stort sett vora överensstänunande: Föreningen bör 
undvika all kommersiellt betonad reklam samt all verksam· 
het som skulle leda till kommersiella intressen i SSA. 

§ 7. Föredrag av SM5WL om en specialmottagare för 

undervisningsändamål, uppbyggd som ett kopplingsschema. 
§ 8. Prisutdelning i föreningens telegrafering tävling. 

§ 9. Vidtog supen och den mera muntra delen av julfesten. 


Vid protokollet: A. Nordgren, SM7UC 


Julfesten 
Julfesten den 8 december blev en my k t lyokad tillställ

ning, som helt gick i gemytlighetens tecken. Deltagarantalet 
var fullt tillfredsställande särskilt om man tager i betrak· 
tande den relativa närheten till den egen tliga julfesten. 

Bland de utom.bys besökarna märktes framför allt SM5
YU, som tycks begagna ,'rurje tillfälle till trevlig sam aro 

med stockholmsavdelningens medlemmar ! 
SMS·OIO och hovmästare Grahn, som även är medlem 

i SS A, hade väl sörjt för den lekamliga välfägnaden. 
Prisutdelningen för telegraferingstävlingen visade att tekn . 

sekreteraren -RF, som j u var t"vlingsledare, väl lyckats 
i sina strävanden att f ihop en respektabel prissamling. 

Vi tacka samtliga medverkande för der.as bidrag t ill det 

lyckade helhetsintrycket. - W L 
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Telegraferingstävlingen 

SSA:s telegrafe.ring5tävling gick programenligt av stapeln 

den 7 och 8 december på Telegrafverkets Undervi,mings. 

anstalt. 

Antalet del tagare utgjorde 59, "ilk t måste anses som 

mycket tillfred -ställande med tmlke på den ringa träning 

som erbjudit sig under d! gå ngna sex åren . Många ställd 

nog upp {ör att förs öka klara de i tävlingen inlagda p ro\'en 

för amatörsändarcerti fikaten (klass B och A) . 
Det skulle föra för långt att här räkna upp namnen på 

alla som godkändes i proven varför vi få insJuänka oss till 

att angiva ~ntalet, som för klass B (60-lakt) va r 14 och 

fö r klass A (80-t akt ) 36. Att ~ många klarade proven var 

ju glädjande, och enligl vad som sades vid julfe-ten, då 

resultaten medd lades, upp kattades prestationerna i hög 

grad av vederbörande på Telegra-fstyrelsens Radiobyrå. 

Telegraferino-stävlingen omfattade mottagningsprov i två 

klasser med följande hastigheter : 

Klass B : 60- och SO-takt. 

Klass A: 80-, 100-, L 5 och l SO.tald . 

l välsi~nd lling3tävlingen var Olll s ig bör störs ta \rikten 

lagd på god st il. Vid lika stil avgj orde dock ,takten ord· 

nino-;;följdcn i prisli stan . 

Innan . gå att nanmgi a pri ;; tagarn a, kanske vi böra 

nämua alt "å ,äl mottagning -o som sändningsp ro'Ven bestodo 

a\T vardera 50 ord svensk och engelsk text, internationella 

förkortningar och de vanligaste skilj eteckn en. För godkänt 

prov tiilätos hög;t 2 fel i vardera provet varjämte i mottag. 

n ino-5provet rnedgåvos 3 s. k. omfrågningar (markeras ge

nom lIlHlersLryklling av vederbörande osäkra ord) . Den 

sammanlagda tiden för sändning och mottagning fick upp· 

gå till hög;;t 15 och 10 mi n. fö r resp. 60- Oell 30-takts

proven. Då proven för celt ifikaten komma att ha sanllna 

karaktär, om här angivits, är ovanstående av visst intresse 
för senoarre adepter. 

Resultal t av ,tävli ngen bl v : 

Jlälsiindning : 

1. 	pris Bengt Holm , S~15I\1:. J. agercrantz' ht'de rspris : Mikro
-kala och ända rkond en alaT. 

2. 	 pris E li s 'jöströ m, S_f5UN. S"cnska Elektronrörs hederspr is : 
Rör, als för molla2:arc. 

3. pri 	 Knut Bagtre, 151 . Lam a.s bedcr~p ri~ : r.lim stahjJ i~atoTrörJo 

med fl era spänn in gs ll lla~. 
-t pr i" Axel Nordgreo , _17 C. Aga-Baltics heder;pris : , änuar

kond ensa to r och rat t. 
5. pr is 	 Axel Gri ebe, s..VI5XO_ Aga-Bal tics hed r-pri;;: 2 st. rat :Lr. 

Kluss A : 

1. 	pris K nut Bagge, SM5J . :s sil \'erj elong och Sv. Radio
bolaget hederopri: Dynamiok mikro fon . 

2_ 	 p ris \'\l iktor P ersöon, S l\EiKP , ga-Balti 's hed~r~]lri5: 2 st. -"n 
dllrkondensatorer och Ta llar. 

3. 	prIs Ivar \ esterIund, 1115'1 J . Aga-Ballic h ederspris: Sänunr 
kond ensator och ratt. 

4. p ris 	 Äk!'.' Pa lmblad , 5\15 H . Aga-Bal tics hederspri -: 2 st. rattar. 
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Klass B : 
1. pris If Lindgren, :\f5IQ. SA:s åilverjetong och Standard 

Radior briks h eder pri,; : 2 st. rör 5Sl K (807 i UJ(. 
utförande) . 

2. pr is RlIne Klin ga , SMSJI. Aga-Baltics hedersp ri s : Sändarkon
den sa tor och rat t. 

3. pris Stig 1\1. E ri ksson, M5PJ. Rad iokompaniels hederspris: Te
legrafnyc kel. 

4. plis ~ven J otwnn i son, ~I5-67 1. A!!a·Bahics hederspris : Ratt. 
5. pris Birger L indahl, ~'l5 -i42 . Tra -os hederspri;; : 2 st. elektro

lytkond ensatorer. 

Överste tävlingsledare var, SOll1 förr om åren, telegraf. 

kontrollör Eric Malmgren. Vi tacka honolll (ör en väl orga· 

niserad tävling. Till det l 'ekade re;;ultatet bidrog förvisso 

även A:s egen tävlingslednillg beSl ående av tekniske och 

biträdande tekn. sekret .ram . 

Red. 

SSA:s n ya stadgar 
Vid årsmötet o h senare även vid julfesten upplästes och 

antogs ett förslag lill II 'a stadgar för SSA. Härmed har 

för;;laget stadgeenligt antagits. S tadgarna komm a givetvis 

a tl try kas och distribuer as t ill medlemmarna men ett ut, 

drag ur desamma behandlande de viktiga;;Le ändringarna 

föl j er här: 

: 1. Föreningens ändamål är : 

att utgöra en sammanslutning av personer, vilka syssla 

me_d radioexperiment på a de ~tatliga m ndjgheterna upp· 

lå tna frekvelIsLand, 

, tt bland medlemm arna ver a för ökade t kni-ka hm_ka 

per och god radioh'afi ' kultur, 

alt stadkomma en kår ~ kun niga ändaramatör r, 

a tt genom medlemm arnas radioverksamhet stärka v, rl 

lands anseende i utla ndet, 

att sys temaliskt insamla och publicera (understruket av 

Red. ) medlemmarnas erfarenheter från sändnings. och ly~s. 

ningsförsök och därigenom b idraga till -åväl den tekniska 

utvecklingen som spridningen och t illämpningen av gjorda 

erfaren-beter . 

§ 4 . - - - rsavgiftell ~kall erläggas före mars må

nads ut rråno- varje år. - - 

§ 5. FöreniJlgells angelägenheter förvaltas aven &tyrel se 

oe-- tå nde av - - - Il leJarnöt r. - - 

§ 7. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. 

~ u. OrdiJlarie årsmöte håll ~ under februari månad . (Ej 

nöd ändigtvis i Stockllolm_ Red.) - - 

Därest medlen] önskar någon fr ga behandIad på ordi· 

nari e årsmöt , s ail ~kriltlig anmälan härom med motive· 

ring vara styrelsens ordförande tillhanda före den l j anuari. 

I kallelse till ordinarie årsmöt kall angivas att frågan skall 

i örekomma på möt t. 
s 9. Extra samman träde med föreningen skall äga rum 
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då t frei -en s beslutar eller då mi nst 20 medlemmar gj ort 

skriftlig fr mställning därom t ill styret- n med ano-ivande 

av d 1 (råga, som ··rukas behandlad. - - 

§ 13. Föreningen ~ka ll genom in ly r l e eller av den na 

u t edda förtroendemän till K un gl. Telegrafs tyrelsen eU r 

avel nll a anvi sad myn.digheL eller person anmäla iakttagel~er 

angående ra dio, rk. rubet n sam t i övrigt inrapportera 

egendoml igheter om observerats, i fö rsta hand på de för 

ama törer upplå tna f rek ell~banden men även p, ö\ iga fre

kvenser, i d n man observati oner där företagas. 

§ 14. Medlem, s m ieke beta lar föreskriven årsavgif t, som 

bryter m ot fö reningens staJ gar, som i in radiot.rafik iek 

iakbtager lt oklan d rligt uppträdande eller som på annat 

. ätt uppenbarJjg n "adar fören in o-en och dess yiten, _ an 

av styrelsen m l enhälligt beslut uteslutas ur föreningen . 

-WL 

Beräkning a v likriktarfilter 
l hamkreLsar ryn kar man orta pä nä -an å t ordet »beTäk

ni ng» när det gäller likriktarfilt 1". llI a ll tar hell re vad man 

har p~ lager li tel på en slump, "ar det bra så är allt viiI, 

va rom illte, ~" hänger man på en kondensator ti lL Emel

lertid är beräkningen m' filter skäl igen ellkel och d ' -l o lJöd

vämliga re, j u större _pän ning och eHekt li kriktaTen skall 

avge. 

i skilj a på tv, väsentligt olika typer f ilter, sådana me.d 

kondensatoring ng, d ". en kond n-ator direkt efter likrik· 
tarröret, och sådana med d ro_selingAng, som börja med en 

dro.sel. De förra användas vid små cH kter, mottagare 

. dyl., ge jämförels vis h ö .., pän'11ing för en giv-en trans

for matorspänni ng men ha nackdelen a a tl pä llD ingen fal

ler ynnerl igen krafti gt vi d ökad belastning. De enare ge 

j-å hög li kspänni llg för amm a transformato r.>pänning 

men ha i stället fördelen av alt sp ~inningen end a t faller 

måttlicrt vid ökad belastning. Dc äro också a o rsaker, som 

beröra ' längre fram, de enda amrändbara vid s törre ga 

f ) llda likrik tarrör. 

F ör att fö rs t beröra frågan om filtreringen av d n på. 

likspänning n överl agrade växel pänll ingen, så ger denna 

sig ti ll J..än na som ett brum i rxen el1er på <ändarens ton. 

ARRL :~ Hand'book allger som lämpliga värden fi) r sändare 

en ö\-erlagracl växelsp änn ing f ter likrik tarfiltre t, som är 

l 0/ O resp. 0,2 0/ O a Ii.kspänn ingen för telegrafi. resp_ 

tel fon i ända'l" . F ör mottagare anere' värdet av brum spiin

ni ngen vanligen i decibel (dB) i förhållande ti ll n<o rma!

n ivitn, d~lr elt lämpligt värde torde va ra - tiO till --80 dB, 

\' ilket 'arar mot en brumspänning frV 0,1 t ill 0,01 % av 

likspä~ningen efter fil tret. 

För a ll räkna pil detta tänker m an . ig fi ltr t uppdela t i 
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L-lä.nk 1", V rdera bestående a en kondem;ator, föregången 

av en Ifclrossel : 

F iltrer ingen i denna blir A = a- 1 gånger , där a=w2LC 
m ed L i Hy och C i Iarad lika med i länk n ingående värden 

och w = 271/. För en halvvågslikriktare blir /=50 och för 

en h elv<1g lih iktar e blir /= 100. Den resulterande störspän

n illgen f ter filtret få , om man dividerar störspäun ingen 

efter li~iktarrören Es= 0,425E m d A. E är pänningen 

över en . ekundärhalva på nättrun formutorn vid helvågslik

r iktn ing och h ela sekun diirspänn ingen vid halvvågslikrikt

n ing. HaJ· man flera L-lä nkar ef ter va'rann , multi pliceras 

först de olika A-värd na innan divisionen av störiipänning

en utföre-. 

För första L-länken i ett fil te r med konden _ator in<Yång, 

' om ju bara be-tår a en kondensa to r, har man en tum

r <re\. S tör5pänningen är där == k ( ~/C) , där I är sLrömmen 

i mA och C ä r ion g ngskondensatorn kapacitet i mikrofarad 

sam t k= 1,5 för helvägs- och 4, för halvvågslikriktal·e. E n 

stor ingångskondensator ger dock en kraft ig toppötröm ge

nom l ik rikt arröret och kan därför bara an ändas \ ·d hög

vacuumrör, om har h ögt inre Jll ots l' n,d. E tt kvioksi lvergas. 

fyllt rör med lågt in re mot tå .d ( t. ex. 866) Dlåste dädör 

ha n m rcket li ten ill gå l1'Tskonden~a tor eller dro~elingå ll g 

på filtret för att ej b rän ll as önder_ Man b ruka r därför gå 

ell medelväg och dimen:5 ionera in o'ång- "ondensatorn fle r 

formeln C=c(l/E), där c= 7 för hel rags- och 14 för hak 

v g5likriktare (l i mA, E i -volt) . 

Man I r d -s utom se till att ej r esonans för 50 eller 100 
p ri oder erhåll es i L-Iä nka'fl13. Detta kontrollera geno m 'U tt 

söka varje länks r s nansfrek ens, soJ]]_fås u r formeln 
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J 2 rr-r (L i Hy , C 1 ,uT ) 
n \ LC 

L-länkens J"esona11'sfrekvens bör vara minst 15 0/ O skild från 

nätfr vensell. 

Därmed äI'O fak tiskt fil ter m ed kondensatoringång slu1

behancLlade. F ör filter Illed {lrosselingang, som allLid använ

da vid större ii rikta re m ed ga-f 11 a likriktarrör, vilka ju 

ha lågt inre m ot tånd, t illkomma vissa komplikationer. Des

sa rö r ha nämlier n n kritisk toppström, som angives i 
. latatabeIlema a\' fa'br ikantem a. Denn a ström får ej över

skri daE, om rören ola bibehålla normal livslängd och i 
. -- a fall kan överskridandet r ultera i att ,rören omedeI

L 
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baTt fördärvas. För den skull har man ingångsdrosseln, som 
ofla konslrueras så, att dess induktans varienrr kraftigt med 
bd astningsströmmen och då brukar kallas »swingchoke». 

För att få största likspänning och bästa spänningsregle. 
ring utan att samtidigt ö rbel'asta 'fören har man tre villkor 

för swingc~okens induktan,g : 
1. Toppströmmen skall begränsas till det fö r rören till· 

låtna värdet. Man får då induktansvärdet ur formeln 

L- Eo H 
- 300n (lI-I ) enry

o 

där Eo är likspänningen efter filtret i volt, II är toppström. 
men enligt data för likriktarröret och 10 likströmsbelast. 
ningen på utgångssidan av filtret i ampere. Denna beräl<· 
r.ing bör utföras för tomgångsströmmen och strömmen vid 
max. likströmsbelastning. 

2. Toppströnmlen får ej heller överskridas vid inkopp· 
lingen av högspänningstransformatorn på nätet. Därför 
m1iste swingchokens ind-uktans vid tomgångsströmmen vara 

minst 
E2 

L= 1/ ' C Henry. 

E är som föru t sekundärspänningen över en transformator· 
halva i vol t och C är kondensatorns efter swingchoken kapa· 
citet i mikrofarad. 

3. Slutligen få ej övertonerna i växelspänningen orsaka 
avbrott i strömmen genom likriktarröret under en halv· 
period, arför drosselinduktansen även måste vara minst 

E 
L = 300~Io Henry. 

Här måste också beräkningen utföras för både tomgångs. 
och fullastlikströmmen. 

Ur ovanstående villkor erhållas lämpliga värden på in· 
duktansen hos swingchoken vid tomgång och full last av l 
och 3, varvid man tar de största värdena vid respektive 
ström. Ofta förekommer sålunda, att det ena villkoret be· 
stiillllller tOlllgångsinduktansen och det andra fll'lla5tinduk· 
tansen . ilJkor 2 bestämmer närmast lämplig storlek för 
kondensatorn C i första L·länken och man bör givetvis 
även kon trollera, att ej resonans med nätlrekvensen (eller 
dess första del ton, 100 perioder, vid helvågslikriktning ) 
uppträder inom induktansområdet. 

För att undvika riskabelt höga tomgångsspänningar vid 
båda typerna filter bör man ha en bleeder, ett belastnings. 
motstånd , ständigt inkopplat över filtrets utgångssida. Den
na ges ett sådant värde, att tomgångsströmmen bli,r ca 10 % 

av fulIa tlikströl11l11en. Men tag till bleederns wattal väl i 
ö\rerkant, det brukar löna sig vad livslängden beträffar. 

Ja, detta var de väsentliga formlerna fö r ett filters beräk: 
ning. Gången vid en kalkyl på en likriktare blir i stort seM 

att man försl bestämmer transformatorspänningen enligt 
WL:s utmärkta artikel i Populär Radio D'r 12/1945, sedan 
avgör vilken brumspänning som bör t illåtas på utgångs· 
likspänningen samt slutligen räknar igenom filtret med bör· 

jan vid Ekriktarrören. 
Jan KunD Möller, SM5XH 

Ett gott betyg 
Från Rune Klinga, SM5JN ha vi haft glädjen mottaga 

följande bidrag, saxat ur »Kriget i etern» av kommendör 
T. Thon!n. Texten är närmare bestämt hämtad ur kapitlet 
»Radio. och krypteringspersonah>. Som synes är det syn· 

nerligen goda vitsord vi få . 
»Redan vid krigets utbrott måste de krigförande skaffa 

flera radiotelegrafister än de som funnos utbildade inom 
respektive försvarsgrenar. Det viktigaste och mest använd· 
bara tillskottet var radioamatörerna. Dessa ha varit synner· 
ligen eftersökta och utomordentligt an:vändbara såväl för, 
vanlig radiotj än t som när det gällt radiospaning. De äro 
ju ofta mer eller mindre självlärda och tröttna aldrig på 
att pilla med sina apparater. De äro tålmodlga, påhittiga 
och vana att övervlnn,a svårigheter. Dessutom äro de in· 
trimmade att söka på olika frekvenser, något som tar lång 
tid aU lära nybörjare. Särskilt ha de använts vid svåra upp· 
drag, t. ex. då det gällt att upprätta Tadiostationer och säkra 
förbindelserna för de allierades arktiska flyglinjer och i 
tropiska djungler eller i öknar. Att hålla en radiostation i 
'gång under polartrakternas vinterstormar är intet lätt före· 
~ag, men amatörerna ha av alla itlnesbörd att döma löst 
s ina uppgifter på ett utmärkt sä tt. Med ama törer som grund. 
stomme har de allierades radiopersona.\ upprättat hundra· 
tals radiostationer, som hålli t kontinuerlig förbindelse med 
ti otusentals flygplan. Radioamatörerna äro därför en utom· 
ordentlig tillgång i krig och värda all uppmuntran i sin 
intressanta hobby.» 

Föreningsmeddelanden 
Det i föregående nummer omnämnda postgirokortet, som 

skulle medföljt som tidningsbilaga, kom på grund av lek· 
,niska svårigheter ej med. Skattmästaren hoppas emellertid 
att detta missöde ej hindrar någon från att snarast insänd~ 
sin tribut. 

* 
På förekommen anledning ber Red. få påpeka att För· 

eningens adress är SSA Stockholm 8. Förfrågningar an· 
gående medlemskap och andra liknande angelägenheter böra 
sändas till denna adress och ej till redaktionen. Red. svarar 
gärna på brev, men som förhållandena nu äro, vore han 
tacksam, om han bleve besparad åtnlIDstone detta arbete. 
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Från USA och ENGLAND 

• 

nya varusändningar 


För närvarande ha vi på lager: 


o Amerikanska originalrör 

i kartoog(örpackning 


OZ 4 G .. . 12:

lA 7GT ... 13:

1E5G .... . ..... .. . 13: 

1 H H ; S: 

1H5GT 11:

1Q5 GT 13:

287 .. 16:

2E 5 .. 14:

2Z2 ... .. .. .. 16 : 

5Y3G . S· 
5Y4G 8 : 

6 A4 ... . .. . .. ... .. 1 : 

6 87 ... . .. .. . ... . . . .. 13:

6 8 S GT 14:

6 C6 . . .. .. . J.l: 

6CSG ... 13: 

6 J)6 .. . .. . ....... . 11:

6 H 6GT .. . 11:

6 J 5 G'l' .. 10:

6 K 7 GT ...... ...... 10:

6 L 6f; .17: 

6U7G .. 10:

6 V 6 G .. ...... .. ... 12:

6 X 5 GT ... 10: - , 

10 . .... .. . . . ..... . .. . 23:

12 J 5 GT ... 10:

20 .21: 

22 .. 

27 ... ... 

30 .. ...... .... .... ... 

35 .... 

35 Z-l G'l' 


35 Z5 GT ... 


3D 

42 ... .. .. 

4 :~ . . ... . . ... 

50 L 6 GT ........ . ... 

17:

S: 

9: 

12:

8: 

9 : 

12 : 

11: 

11: 

13 : 

53 .... .. .. .. . .. 15:

59 16:

llA .. ..... ]0: 

77 .. 11:

iS . ... .. . ... 12:

83 V .... 13:

1171, 7 GT ... .. 20:

e Amerikanska typer a" 
SER:s fabrikat 

6J7G ...... . .. . .. .. . 11:- 25 Z 5 .. ... .. 10:

6JSG .. .. . .... .. . ... 14:- 25 Z 6 G . 10:

6 Q 7G .. .... . . ... .. .. 10:- 35 L 6 G . .. ... .. .. .. 11:

68.JSG ... .. ... .... 14:- m. fl. 

(H~MPION 

o Elekirolytis"a kondensato. 
rer, fabr. Plessey, 450 "olt 
arbetsspänning, runda i 
pappkartong 

8 mfd 

S+S mfd 

16 mfd 

4: 50 

S: 10 

5: SO 

16

32 

+16 

mf<1 

mfd 

. 

. 

... 

10: 60 

7: 90 

Europeiska rör 
EBL 21 ... .. 

ECH 3 ... .. . 

ECH 4 ... 

ECH 21 .. ... . ........ . 

AZ 11 ... .. ..... ...... 

16: EBC 11 .. .. . .. .. .... . 15 : 

IS: EL 11 .... . ....... .. 16: 
1S:- UBF 11 .. ..... IS:

12: - EL 3 ...... .. ... ... 16:

10: - EL 5 20:

E811 ........ ....... 12:- m. n. 


Kristallm ikrofollsystt-m 
l\merikanskt originalfabril'at licenserad av Brush Devel

opment (liam. 4S mm. försedd med ring a,v svampgummi, 

passar i alla vanliga mil{rofoner. 

Känslighet: - 52 dB. Typ 22 X. Pris I,r. 45 : - . 


Kabel av engelskt fabrikat 
Isolerad med P. V. C.• det nya plastikmaterialet som är 

bättre än gummi. 

a) Nedledningskabel i följande färger, svart, blå, röd, vit, 


diam. 0,50, H-trådig. Pris pr mtr 20 öre. 
b) Högtalarkabel 2-ledare, svart diam. 2XO,50, 14-trådig. 

Pris pr mtr 40 öre. 
c) Kopplingstråd en-t.rådig, diam. 0,71, svart, blå, röd, vit, 

gul , orange. Pris pr mtr 20 öre. 

RADIO ~B 
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A.fnatorer och serVIcentan . •• 
Leveranserna från Amerika börja nu att komma. igång på allvar. En ny fullständig ka
talog över aHa de intressanta nyhet.er vi vänta. in un~er de". n~rmast~ ti~~n är under 
utarbetande. I avva\dan på denna katalog, rekVIrera var proVJsonska hsta o\'er det ma
terial, som hittills Iwmmit in. Här nedan ett urval av diverse detaljer, som kunna leverera&, 
omgående från lager: 

RÖR: Miniatyrtyper : 1S4, 1S5, 1T4, 6AK5, 6AQ6, 6C4, 
6.J6, 9002,9003. !l006. Acornrör: 955, 957, 958-A. Sändar
rör : 2C22, 807, 11. 812, 829-13, HK24-G. Stabilisator
rö r : VR-105. VR150. Likri'ktarrör: 80, 8:3, 1616. Katod
strå lerör : 1, 2, 3 och 5 tum, ikonoskop föl' ama-törtele
vis ion: 1847. 

Rörhällare: ker:lmiska oktal, luktal a .. trolitul, "50-W" 
för ,sän(iarröl', kel1lll1iska G-poliga. 

SPOLFORl\'li\R trolitui D 19 X L 48 m. trimklirna 1: 50. 
VRIDKOND: 100 pF keram. 2000 V, 10: -. minia tyr

typer: 100 pF 8: -.60 pF 7: -, 30 pF 6: 10.15 pF 
5: 65. 

GLIMMERKOl\'D: 400 V i bakelithölje. 100, 250 och 

500 pF O: 60.1000 pF O: 75. 

KERAl'\'1. K OND: 8, 10. 1ö, 25, 35, 40 pF O: 80. 

PAPPERSKOND: 600 V arb. sp. 5000 pli' O: 30.20000 pF 

O: 50. O: 25 fLF O: 75. 
OLJEFYLLDA KOND: Badkal;styp, (,alf/V) = : 0,03/400 

3: 60. 2 X 0.05/600 4: 70. 3 X 0,1/600 5: 40. 0,25/ 600 
3: 95. 2 X 0.25/600 4: 85. 2/ 400 5: 95. 

Bägar-typ. (,all'/B) =: 1/ 600 9: -. 2/750 12:-. 


ELLYTKOND: 	vaxl_ul'tong: 8+8 + 8/-<1" 450/ 525 V 4: 75. 
cylindriskt alull1iniUll1hölje: 8+8,a1<' 450/525 V 3: 50. 

OMKOPPLARE: am. ya xleytyp: 2 pol. 5 vägs 2: 50. 
FEEDERSPRIDARE:: av trolitui (Amphenol »912»): 

2" 1: 80. 4" 2: 50. 6" 3: 20. 
TELEFONPROPI': »Anny-Navy» typ : 3: 75. 
FININSTÄLLNINGSSKALA : mikrosknIa ·typ 
1000 skalrlelar 52:-. 

M-150. 

INSTRUMENT: volt-obm-milliamperemätare, fabr. RCP. 
Typ 420 SP: liksp : 0-2,:  10-50-250-1000-5000 V. 
likström: 0-1-10-100-1000 mA, ..äxelsp: 0-10
50-250-1000-5000 V, ohmmätOlre: 0-500-100000
1000000 ohm. decibelrnätare: -10 tiU + 69 dB över 
500 ohm, 195: -. Typ 424 P : liksp: 0-2, 5-10---50
250-1000 V, likström: 0-10-50-250 mA. 0-1-10 
A, växelsp : 0-10-50-250-1000 V. ohmmäUlre: O
500-100000 obm, 0-1-10 lIIohm, decibelmätare : -10 
till + 55 dB över 500 ohm, 255:-. 

Å ovanstiiende priser lämnas "anliga ralJ.atter. 

jOllAN LAGERCRANTZ 
Värtnilgen 51, Stockholm 

Tel. 613308, 617128. Telegr.. aclr. Fivessvee. 
1'1 
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Den 
rorprovaren 
- Dynamisk Elektronomeier typ 112 _ 

provar röret under naturlig-a arbetsförhållanden 
och mäter inte endas t 113t.odens emission. utan även rö 
re ts dynamiska branthet - förstärlming - som båda 
a vgör rörets användbarhet. 

Den »tänkandel> rörprovaren tillåter avlyssning nv 
katooknaster och andTa ljudeffekter, som kunna törn 
återgivningen - och den snabbtestar glödtråd, kortslut
ningar och isola·tionsfel vid varm katod. 

Den »tänkande» rörprovaren. som den entu.siastiskt 
döpts till aven a.. de många köparDG, bland vilka märkas 
Kungl. Armeförvaltningen. Flygvapnet, Kungl. Jäl'D\"iigs
styrelsen. Radiotjänst, Kungl. Tekniska HögskoLan. för
utom ledande servicemän inom hela landet. gör skäl för 
namnet. 

Den »tänllande» rörprovaren mnnövreras efter inbygg
da rulltaheller med swingins tä lJning - Ki slipper lösa 
tabeller och kort~~·stem. Inställningen är snabb och 
lekande lillt - kräver endast 10 selllDlder! 

Den »tänkande» rörprovaren kan skötas lika lätt av 
vem som helst - tekniker eller icke tekniker. 

Den »tänkande» rörprovaren ger Er arbetsglädJe och 
ökad vinst genom bättre. billigare och enklare service. 

Har Ni råd att vara utan Den l>tänkande» rörprovaren? 
Begär prospelIt samt upplysningar om våra· fönnånliga 
betalningsvillllor! - Nu leverans från tager. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. växel 313114, 322060 

http:nyhet.er

