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Della förnämliga Philips-instrnment GM 1132 är al'

sell alt användas i laboratorier, inom telefoni och radio

omr~dct, inom elektroteknisku industrier "id mätningar 

pli t. ex. tonfrekvensförstärkure, transformatorer, tele

fonledningur m. m. Mätområdet striicker sig mellan 

l m V och 300 V, och inom delta område är inre mot

ståndet konstant 1,2 Olegohm. Detla betyder sålunda 

på 10 mV-området ett inre motstånd av 120 me

gohm/volt. Frekvenskarukteristiken är rätlinjig mellan 

25-15.000 pis, alltså över hela tonfrekvensomr~det. 

Utan alt skadas tål instrumentet inkoppling över 300 V 

även vid inställning p~ 10 mV-området, eftersom den 

inbyggda tv~stegsförstärkaren automutiskt begränsur 

strömmen genom visarinstrumentet. Avliisning

en från instrumentet ullugbar kalibrerillgsspällning. 

Inslrumentnoggrannheten är större än.± 2 % vid fre

kvellscr mellan 25-10.000 pis och större än.± 3% ,-id 

frekvenser mellan 10.000-15.000 pis. Driften sker 

direkt från nätet, och omkoppling kan göras mellan 

nO-24·5 volt växelström 50 pis. Möjlighet finnes aU 

ansluta instrumentet till 6 volts ackumulutor och lik

strömsnät med hjälp av viixelriktare. Degär 

en sker med knivvisare och praktiskt taget närmare upplysningar av ingenjörerna på "lir 

linjär spegelskala. som kan kontrolleras med mäfinstrumenta"delning.e 
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Kombinationstoner 


i\iär det tala 0111 lågfrekven;;förstäl'kare, anges linjär dis

tor~ion och klirrfaktorns torlek som måu på förstärkarens 

halitet. Ofla uppges att frekvenskarakteristiken är rak 

mellan vissa gränsfrekvenser, exempelvis 50 p/ s-W kp/s, 

o(;h alt klirrfaktorn icke överstiger ett visst värde, t. ex. 

5 %. Med dessa uppaifter anser man sig ha uppfyllt allan 

rättfärdighet och att därmed förstärkarens egenskaper an
gilrits på ett tillfredsställande sätt. 

Så är emellertid långt ifrån alltid faBet, åtmin~tone inte 

då det gäller förstärkare, vilka äro avsedda att användas 

för lj udåtergivning1 • DeUa hänger samman med att högta

laren i allmänhet har en frekvensberoenoe belastningsimpe

dans. Höatalarens impedans uppvisar sålunda oftas~ en ut

präglad topp beroend på mekaniska resonan.s.fenomen vid 

lågt periodtal. Även vid högre frekvenser stiger impedansen, 

beroeude på alt talspolens reaktans då börjar göra sig allt

mera gällande. Anpassningstransformatorns primär- och 

läckinduk,tans spelar också vid låga och höga periodtal en 

viss roll, även om man of ta t kan försumma deras inverkan. 

Den omständigheten, alt belastningsimpedansen varierar 

med frekvenselI, b tyder, aU optimal anpassning mellan hög

talar och slutsteg endast kan förverkliaas vid t n enda fre

kvens eller inom ett relatjl' t 'begränsat frekvensavsnitt. Inom 

detta hekvensområde är övertonsbildningen obetydlig. Ofta 

nog anges förstärkarens klirrfaktor endast för denna opti

mala belastningsimpeda.ns. 

Vid frekvenser, som avvika från högtalarens »anpassnings

område» uppstår alltid starkare övertonsbildning, som vida 

överskrider den, som anges fö r optimal belastningsimpedans. 

Detta ,gähler i synnerhet i det fall, att utgång~steget utgöres 

aven icke motkopplad Elutpen tod. 

SCOTT, H H: AlIdible Al/dia Distortion. Elec lrcmic. (1945.1 nr l 
s. 126. 

., 
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Den vid missaJlpassning uppkommande öv rtonsbi-ldning

en sklllle nu kanske inte vara så farli g, om det enda -t vore 

fråga om förstärkning a \' en enda frekvens. Nu är det emel

lertid vid lj udåtergivning alltid fråga om samtidig återgiv

ning av flera frekvenser, vilket gör förb1\.Uandena ur distor

siollssynpunkt åtskilligt mera inveckl,ade. Vid samtidig för

stärkning av flera frekvenser i el t transmissionssystem kom

ma nämligen kombina tiollstoner aLt uppstå , om icke-linjära 

element ingå i detta system. Dessa kombinati{)nstoner, som 

utgöra summa· respektive skillnadsfrekvensen mellan de sam

tidigt övedörda frekvenserna, stå icke i något harmoniskt 

förhållande till de ursprungliga frekvenserna och komma 

därigenom att ge sig till ,bnna på ett obehagligt sätt vid 

högtalarå lergivning. I själva verket är det så, att medan 

man knappast kan urskilja 5 % »halmonisk t» klirr vid 

å tergivn ing av endast en frekvens i en förstärkare för ljud

återgivn ing, kommer 2 % klirr härrörande från kombina

tionstoner att verka störande vid akustisk återgivning. 

I en förstärkaranläggning för ljudåtergivn ing är det där

för inte tillräckligt att endast ange frekvenskarakteristik och 

»harmol1iiskt» klirr vid optimal 'belastning. Fastmer bör även 

anges kombinationstO'Ilsbildning, exempelvis vid återgivning 

samtidigt av två tone r, den ena i närheten a.v övre, den and

ra i närheten av undre gränsfrekvensen. Dylik mätni'l1g2 bör 

utföra un-der driftsförhåhlanden, dvs. med högtalaren an

sluten. -tan tvivel skulle en uppgift om kombinationstons

bHdningen i ett sådant ext remt faH ge ett mycket riktigare 

mått på en förs tärkaranläggrunirs kvalitet än enbart angi

vandet a\' frekvenskarakteristik ch »harmoniskL» klirr vid 
optimal belas tning. 

Sch 

, :\1ätmetod angiven av J K Hilliard: I-ULLIARD, J K: Distor/jolt 
Test hy th e lntermodlllation lll/e/hod. Proc IRE (1941) nr 12 ,. 611,. 

_ . _ __ 1Ir"". _ _ . , 
.::;----a-•
lIItrl-- \.
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Mångkanalsförbindelse på ultrakortvåg 

Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

För all en mångkanalsförbindelse på radiofrekvent bärvåg 

skall ha någon utsikt att ur ekonomisk synpunkt kunna 
konkurrera med trådförbindelser fordras använnning av 

riktad sändning och mottagning, så att verkningsgraden vid 
överföringen kan hållas uppe. Ett riktantennsystem med till· 

räcldig riktningsverkan och med rimliga dimensioner kan 
emellertid fön'erkligas endast om bär ågen förlägges till 

ultrakortvågsområdet. 

På grund härav ha möjligheterna att skapa mångkanals

förbindelse utan tråd hitintills stått och fallit med förekom
sten a\' <lämpliga element inom ultrakor tvåg-tekniken. Det 
är UHF-teknikens utveckling 1110t aNt effektivare riktanten

ner och bättre apparatur för allt kortaTe vågor som har ut
gjort förutsättningen för tillkom~ten av trådlösa mångkanals

förbindelser. 

Efterhand som HF-tekn~ken utvecklas, kommer mång

kanalssystem uta'n tråd säkerligen att få vidsträckt använd
ning. Utvecklingsmöjligheterna äro här långt större än vid 
förbindelser på tråd med hänsyn till att bredden av det 
frekvensband, som kan överföras, med använ(J..ning av bred
bandsförstärkare och övrig inom televisionstekniken väll

känd apparatur kan - om 'bärvågen har förlagts inom 

mikrovågsområdet - få uppgå tiU kanske 50 Mp/s. En 
koaxialkabel har däremot en övre gränsfrekvens vid kanske 

2 Mp/ s, som bestämmer bandbredden. 

Det är dock en rad svårlösta radiotekniska problem, som 

uppkomma när det gäller att förverkliga ett mångkanals
system på en radiofrekvent bärvåg. Fö'r alt signahtyrkan 
skall kunna hållas på lika konstant nivå som vid trådför

bindelse, fordras vid'sträckt använd:ning av automati"k \-0
lym- och hekvenskontroll. Men det störsla problemet ligger 
dock i den korsmodulation, som uppkommer i element med 

icke-lineär karakteristik som finnas i tmnsmissionskedj an. 
Dessa element, vilka utgöras av förstärkaofe, modulatorer, 

demodulatorer eller filter, bidraga även genom sitt even

tuella störbrus till att förvanska den överförda signalen. 

Val av bärfrelwenss}'stem. 

Det blir därför fordr ingarna på distorsionsfrihet som 

komma att ligga tiU grund för projektering aven mång
kanalsförbindelse på raaiovåg. Det gäller först och främst 

att söka reducera korsmodulationen, som utgör det största 

o 
>= 

15 

20 

2S 

JO 

;i JS 

..J 
W 
(Il 40 

8 
u 

4S 

50 

60 

II 

-~ 

.....v 

I A..... --i--"'" 

1 

/'Vs 
v 

~1---

v~ I. I 

V V 

I , 
, 

/I I 

/ 1/ I 
I 

./
/' /

/ I 
/ 

,.......... 

I 
I 

13 12 11 10 9 6 6 5 4 J 2 o 
MODULATION rACTOR IN DECIBELS BELOW 100 % 

Fig. 1. Ku n or vi , ande förekomsten a,· andra iJl'ertonen i sändarens 
uteffekt. J\: uta n motkoppl ing. B och C vid olika s-ystem för mot· 

koppling. 

~blemet via bärfrekv.enssystem. Korsmodulation uppstår 

vid inmatning aven spänning innehållande minst två olika 

frekvens r till en fyrpol med icke-lineär karakteristik. Den 
uttagna spänningen kommer därvid att innehål~a icke blott 

övertoner av de inmatade frekvenserna utan även en mängd 
summa- och ski1Jnadsfrekvenser mellan grundton och över

ton er eller mellan de olika övertonerna. Dessa så kallade 
korsmodulations-produkter kunna hänrid falla inom något 

CARRIER 

Fip;, 2. Plac.erin gen a\' de 12 lelC'lonikanalerna . • <last det ena al' sidob3nden am;indes, fastän man fi., r att erhålla enklare iindstatiem.. 
utrustn ing använd er dubheH dbands-t ra nsmissi on. 
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av de frekvensband, som skola användas som telefonikana
ler, ~-ilket skulle ge upphov ,till avsevärda störninga,r. 

Den på senare tid mest använda metoden för att reducera 

korsmodulationen , och vilken har tiUämpats på den här 
betraktade förbindelsen, be-tår i att söka åstadkomma möj 

1igast lineär karalkteristika genom att starkt motkoppla för
stärkarna. Därigenom minskas visserligen förstärkningen, 
men samtidii;t reduceras den icke-lineära distorsionen till

räckligt. 

I vilkcn grad distorsionen kan reduceras genom använd

ning av starkt motkopplade förstärkare framgår av fig. l. 
Längs ordinatan är här avsa.tt förhållandet mätt i decibel 

mellan amplituderna hos bärvågens grundton och d'ess andra 
överton. Längs ahscissan är avsatt modulationsgraden mätt 
i decibel under 100 %. Kurva A av er förhåJ1landena när 

ingen motkoppling användes. Kurvorna B och C avse för
hållandena vid olika motkoppling,;: ystem. 

Den bärfrekvensförbindelse som här kommer att beskri

vas öppnades för kommersiell trafik i oktober 1941. Den 
är anordnad mellan Cape Charles och Ocean View i USA 
tvärs över en 42 km bred vik (se fig. 3) . Antalet telefoni-

CHESAPEAKE 
8A Y 

/ 
,.;4TL A NrlC 

OCE'A N 

Fig. 3. Mångkanalsfril'lJindelsen på ultrakortvaO" över ett sund vid 
Virginias kust. " 
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kanaler är 12. Sidobanden äro, som framgår av fig. 2, sam· 
lade i en kompakt grupp på vardera sidan om bärfrekvensen. 

I en modell av det bärfrekvenssystem, som v lts för denna 

förbindelse, utfördes korsll1odulationsprov både med ton· 
siO"naler och ~ed tal. I vartdera fallet pålades signalen en 

eller flera kanaIer och korsmodulationen mättes i de åter· 
stående kanalerna. Mätningar utfördes med rad~oapparatu. 
ren arbetande vid' olika Illodulatlonsgrader. Den korsmodu· 
Jation som kunde uppmätas med en modulationsgrad 5 dB 
under 100 0/o framgår av fig. 4 och 5. Kurva A repre

senterar den gräns under vilken det var önskvärt att hålla 
distorsionen vid denna speciella anläggning. 

Kurvorna visa även,att ·andra övertonens amplitud blir 
större ju högre upp i frekvensområdet telefonikanalen ligger. 
Som framgår av fig. 2 äro de 12 enskilda telefoni.'-:analerna 
förlagda med intervall på 4 kc/ s i f rekvensspektret mellan 
12 och 60 kp/ s. De övriga kurvorna i fig. 4 visa förekom

sten av korsmod'ulationsprodukter vid olika frekvenser mel
lan 12 och 60 kp/s. Kurvorna å fig. 5 motsvara korsmodu
lationsprov med talfrekvenser inmatade i två olika kanaler. 
Kurva A mot varar gränsen för den tillåtna distorsionen. 

Kurva B motsvarar korsmodulation i kanal 12 från kanal 
5, kurva C samma inverkan av kanalerna II och 12 på 
kanal 10, kU'fva D inverkan av kanalerna 4 och 5 på kanal 

II samt kurva E inverkan av kanalerna 9 och 12 på kanal 
1. Att dessa kurvor icke helt överensstämma måste givetvis 

förklaras med atl telefonikanalerna i de olika faHen ligga 
olika långt ifrån varandra och olika högt upp inom fre

kvensområdet. 

Den övre halvan av blockschemat i fig. 6 återger för
bindelsen 05t- äst, det vill säga från staden Cape Charles 
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på halvöns spets lill staden Ocean View miu emot på fast

landet. Den undre halvan av schemat återger förbindelsen 

väst--ost. I förra fallet har som bärfrekvens \'alts 156,3 
Mp/ s, i senare fgllet 160,65 Mp/ 5. 

50r-----~~-----r-------

O'L-____-L______~____~ 

-8 -4 o 4 

17 dB högre fältstyrka jämfört med en antenn utan rikt

ningsverkan, framgår av fig. 9. Sändar- och mottagar. 

antennerna äro, som framgår av fig. 9, monterade den 

ena ovanför den andra på en stålmast, 50111 är 60 meter 

hög. Vardera antennen består av 48 halvvågs element pla

cerade i två parallella vertikala plan en kvarts våglängd fr ll11 

varandra. Elementen i planet längre bort från tornet matas 

fas, medan de i det närmre planet verka som reflektorer. 

TO AEGULAR OR 
ARTI FIC1AL ANTENN" 

MON 
OUTPuT 

12 TO IGKC 

... Fe = 
FUNDAMENTAL 

("VSTAL 
FREQUENCY 

Fig. 5. Korsmodulationsprov med talfrekvenser inmatade i två olika 
kanaler. Kurva A motsvarar gränsen {ör den till åtna distorsionen. 

Närmast antennen i schemat synas sända r- och mottagar

enheterna. Sändarens principiella schema återfinnes i fig. 

7. Mottagarens principiella 	~chema återfinnes å fi g. 8. 

U tförandet av riktantennerna, vilka var och en ger en 

Fig. 7. Blockschema för en ay mångkanahförhindeJsens sändare. 

Sändaren och mul~agaren äro förbundna med sina respek

tive antenner medelst feederledn ing av koaxialtyp. 

Sändaren, enligt fig. 7 är kristaIlstyrd och har en bär

vågseHekt av 50 watt. Kristallerna äro temperaturkontrolle
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----------_ 1,500"C __________........
APPROX. 
10,000 KC 

12 - 60 K.L. 

TO TVP( K 
CARRI(R 
Eau1 ~"' ENT 

·Fe =rU NOIlM EN TAL C~YSTAl FREOUENCY 

TO ALAR~ 
CIRCUiT5 

tii!:. R. Rlockochcml1 för to av 

rade [ör all förbättra frehell ö, la,bi li telen. K ristalloscilla. 

lorn . h ein ilken de-n andra överton n uttages, följ es a\" ett 

steO's fö r ' lki rknin o', tre stegs öv r t()ll sg nera tr)l'er samt ell 

pwh.pull lllodulatiOllsförstiirkare. Den slu bliga bärfrekven. 

~ en, 50111 utgör den tjllgofj ä rd överto nen av kri"ta lLfreh en. 

, en, mata seda n vidare till riktan lenn ;;ystemet. 

Fig-. 9. Hiklunl ennernu, lllonlerill " på tl (~ n 60 meter hiiga 5tälmasten. 

l11"lJlgkanalc fiirh ind cl- 1\5 mnll a!-!arr' . 

LF.spällningen fran s la lion ut rustningen förshirkes i en 

,J,·slegs förstii rka re innan den påhigge.3 Jll odulati onsförstä r
karen . 

Länz"l till \'änst r i motlaga rens blockschel1la il fiO"_ n 
ankommer den ultrahl1g frekventa signalen Irån antennen 

och passerar för5t ell l: a detektor, där bärfrekvensen sänkes 

fran cirka ] 60 Mp/ s till 10 Mp/ . Den lokala O!';c illato r· 

frekvellsens als tras såsom fralllgå r av fig. g i cn kristallocilla· 

to r följd a Ir kveu51lluh iplicerande steg. I l:a detektoru 

hhilldas signalen med den 36:e övertonen a\- denna kristall· 

lrehens och i den därpå följande 2 :a detektorn b!andas 

skillnad:: frekv n ~en med elen 2:a övertonen av sallllna hi· 

stallfrekven-. Hänrid iinkes bii rirek vensen till 1,5 Mp/s . 

}Iellau l :a och 2:a detektorn. befinner sig en mellanfrekvens. 

förstiirkarc, vars fö rstärkning ä r AVK.n~glerad . j\v~n det 

förstärkarste rr, , om befinn er sig efter 2 :a det klom, har 

AVK. Därefter konun er en kedja av :3 motkopplad för. 

stärkare med fast för stärkning samt vida re l\-å sekti oner 

bandpassfilter för att O' iva erfo rderhcr selektivitet. 

I _chema t synes även en automa ti,k alam1anordning för 

att markera frekvensdri Ct. Dcnua be2ta r av en biin-agsför. 

stiirkar , elt smalband"filter, n li kr iktare saml eu larm· 

anordnin g so m markerar amplitud . eHer frekveusänd ringa r 
h() ~ biil vågen , 

Litteratllr. 

Proc. 'Jf th e I.R.E. , f hr. 1 9 1, ~ : »Cape .hurle;;-.:\orf.. lk {" l lr,, · 'horl
\Va"" \fnllip k Sl - tell!)). 

i Stockholm med omnejd kunna drogaAlla radiotekniker Stockholms Radioklubbstor nytta av de föredrag som hållas i 
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Konstruktionsproblem vid kortvågs
superheterod yner 
Av kamrer B F G Hadf 

I. 	Om bandspridning i kortvågssuperheterodyner 

Med nedanstående ullpsats, som avhamllar 
bamlsllridning8IWoblell1et vid I<ortvågssuperhe
terodyner. inleder Populär Radio en serie arti1(
lar av den ltii.nc}e kortvågse:werten Immrer B 
F G Harre om konstruktion problem \lifl kort
\'ågssullerheterotlyner, som säl(ert kommer att 
uppsl,aUas av l<orh'åg8t'utusiasterna hland vära 
läsare. 

Kortvågssupern skilj er sig från en vanli g super endast 

i fråga om högfrekvensdelen. Så snart den il1!konu nande vå

gen har omvandlats tiI! mellanfrekvens ombesörj es förstärk· 

ningen , närselek tiviteten och likriktningen samt den automa

ti ska volymkontroll 1 av mellan- och 1 gfrekvensdelen. Vi 

inskrä,nka oss därför i följande artikla r till de problem, som 
sammanhänga med högfrekvensförstä rkningen och avstäm· 

n ingen i kortvågssuperheterod yner. 

Dessa problem bestå i att uppnå största möjliga effekti

vitet med hänsyn till följ ande faktorer: 

l ) avstämningsskaIan måste medgiva en noggra,nn avläs

n ing av den inställda stati onen på en eller några kp/ s 

nä r ; 

2) in tä lln,ings raHen måste göra en ' s, icke för li ten r örelse 

vid i llställning till 11ästa stat ion (lO kp/ s a stånd ) ; 

3) appa ra ten kall vara tab il , d, . in~~ällningen av en sIa· 

tion skall und r gång icke behöva efterjusteras och av

stämni ng5skalan "kall .. t ~i mll1a ; 'entuellt resterande f re· 

kven~drift skall ku nna kompensera, ; 

4) 	 känsligheten, dvs. signal/ brusförhålIandet, skall va ra Ea 

stort som möjligt. Icke önskvärda signaler, som med 

osciIIatorfrekvensen eller dess harmoniska f rekvenEer 

producerar mellanfrekvensen , få icke förekomma. 

u nder dessa i sista punkten nämnda icke önskvä rda sig. 

naler bruka r den s. k. spegelfrekvensen vara mest besvärl ig. 

Ju större avstån det frå n den önskade signalen ( = 2 X mel

lanfrekvensen ) ä r, desto lä tta re och effektivare kan spegel 

frekvensen und r trycka ; hög mellanfrekvens ( l 500-3 000 
kp/ s) ä r därför "nskvärd. Ett annat obehagligt fenomen, pa 

engelska kallat »pull ing» , som består i att vid avstä mning 

av signalIrekvensen oscilla torfrekvensen ändrat någo t, blir 

»med(lragen», brukar sär.skilt på de kortaste våglångde rna 

förekomma, när oscillatorfrekvensen ligger .i närhe~en av 

signalfrekvensen. Även detta talar således för en hög mel· 

lanfrekvens. T illräcklig förstärkning och närselektivitet är 

emellertid icke så lätt att uppnå med hög mellanfrekvens och 

i de fles ta appara ter användas Il1 lIanl rekvelJ ser av omkr ing 

100 kp,/5 eller 450 kp/ . De IT) nn amma egensk apern a av 

både hög och lå.,- mellanfrekvens kanna utny ttj as genom att 

allvä nda dubbel frekvenso mvandling ; detta möjlirrgör ävett 

etl bekvämt , äH t ill f rekvel18drifts ompensation. ppbygg 

naden av en effektiv kortvågssuper blir således i enlighet 

m ed fig. 1. 
Som synes ä r den d el av appar a ten, SO I11 li gger till h öger 

0 111 den punkterade linj en, fullständ1gt identisk med en van · 

1:0 ,.,,~IIc,.,f,.~ 

k y~n»f~q 

? :a b1a ,,  2:om (!lIcn/~ 
dar$feq I(ven~3t(!9 

o~t~1cfor 

ICO KP/ .5 

A.Y. K. 

/5 50 - " so 
Kp/.s 

Fig. 1. Block>cltema för kortviig; -lIper med cl llbbel frekwn,om\ Hnu ling. 
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l 

rör~t 

lig radioapparat för m ellanvåg och för personer, som besi Lta 

en vanlig fabriksappara t, ä r det således helt tillräcklia t alt 

bara tillbygga en _. k. kortvåg tillsats. Alla problem och 

finesser, som sammanhänga med ko r ågsmottagning, beröra 

uteslutande den till vänster om den punkterade linjen i fi a. 

återo-ivna delen. 

J en erie artiklar komma att behandlas de problem, som 

sammanhän o-a med k OllstTuktionen av den egentlj ga kort

våg5delen i en kor tvågssuper. erien ' onmler a tt avslutas 

med konst ukt ionsbe krivn ingar av några till a!sapparat r , 

baserade på de i de-:;a ar tiklar angivna riktlinjerna. 

Å\'s tänuling sim la. orh bamlsp.·idning. 

Bland kor tvågslyssnarna kan man skilj a på två kategorier. 

Den ena kategori n av de sa önskar ,j första hand mottag'ning 

av rnndradioprogram. hersom de flesta kortv gsrundradio 

stationer ligga samilade i sex band, n ämligen 16, 19, 25, 
31, 41 och 49 m banden, räcker de t fullständigt för denna 

kategor i att ha en apparat, som endast täcker d essa band . 

En sådan apparat är tidigare beskriven i denna tidskriJt 

( sept. 1942: KortYågstillsats m ed nio bandspridui.ngsom

råden) . 

Den andra kal gorin av lyssna r u tgöres a.v s. k. »DX

lys_nare», som i första hand äro angelägna alt mottaga fjär

ran belägna , äU~~nta stat ioner. De a behöva en apparat, 

som täcker hela området frå,n 3- 30 M p/s (10- 100 m ). 

l det följande behandlas bandspridningsproblernet från DX
lyssnare11s s'}'l/punkt. 

För att man skall kuuna avläsa station ilS frekvens på 

minst S kp/s när, vilket är önskvärt vid DX-Iyssning, är 

det nö lvii ndigt, att 5 kp/~ på skalan svara r mot elt avstånd 

1:0 b/andClr

Fig. 2. Gangkoppling av ignal- och oscillatorkret,ens variabla 
konrlen~atorer. 
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av minst l mm. En skala, som skall täcka ett område a,

27 Mp/s, skall sålunda ha en sammanlagd längd av minst 

540 cm, om f rekvensellla ligga jämnt fördelade på ~kalal1. 

Har man en skala med en längd av 40 cm, erfordras sålunda , 

F i ·' . 3. 	 Bandväxling genom inkoppl ing av olika fast a k ndensatorer. 
Banden täckas genom en lit en va riahel kondensa tor. 

om hela området 3-30 Mp/s skall täckas, en uppdeln.ing 

i 14 band. 

A,· tämning sker t. ex. genom \'ariat10n av signal- och 

l: a osciUatOl'kretsen (se fig. 2). 
Därvid kan antingen avstämn ing av signa.]- och oscillator. 

kretsen ske samtidigt genom 2 ko·ndensatorer med gemelI 

sam axel, Her tati01len inställas med osciIlatorkretsen;, kon

densator och signalkretsen avstämmas med särskild avstäm

ningsratt tin största möjliga styrka. Det sH a alternativet 

sparar amatören besvärligt trinmingsarbete för att åsta d

komma att ignal- och oscillatorkretsarna skola löpa pa ral 

lellt. 

UPllddnin j buml. 

För uppd elningen i de olika våglängdsbanden kan man 

länka sig olika metoder: 

l ) Samma spole 3JI1vänd es; balldvä, 'lingen kel' genom a ll 

inkoppla olika fas ta konden a torer eller genom att an

vända s. k. »bandset» kondensator. Band et täckas genom 

en b ten variabel kon{lensator (fig. 3) . 

Mt'd en kapacitansvarialion av 10,5 pF täckas i så fall 

t. c.' . följ an de områden: 

.\l in. k rptskapacitans Max. k rels ' apac ilan5 Bandbredd 
pF pF kpls 

50 60,5 22 000-20000 = 2000 
200 210,,5 11000- 10722= 273 

Fig . ... Bandväx'ling genom spolväxling. Banden täckas genom en 
lit en va riabel kondensator. 
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Bandbredden minskas dock härvid mycket snabbt med 

fallande frekvens. id 111 ycket -må bandbredder är 

minskningen i det närmaste lika med 3:e potensen av 

lägsta frek-vensen i var je band, men vid större band

bredder blir fö rhållande t ännu ogynnsamma re . Även 

ur frekvensd..riftss} npu nkt är denna rnetod olämplig, då 

fr h en, driften blir relati \,t sett m ycket stor vid hÖ?5ta 

frekvens rna se P opulär Rad io juli 1944 : »Syn p Ll nk~ E' r 

på irekvensd rift» . 

2 ) 	 Sanuna min. - och lllax.-kapacitans.för varje band; band

växling sker ' genom _pohrä. ling (fig. 4). 
Vid denna 111 tod ä r antalet kp/ s i varje band uttryckt 

, om ett procenttal av bandets lägsta f rekvens konstant , 

ch·s. handbredden ki r proportionell mot handeLs liigs ta 

frekvens, t. ex.: 

Min . krrt. kapaci tanil :lIax. kret6kapacitan 5 Bandbredd 
pF pF ""p/ s 

HJO 121 22000- 20000 = 2000 
100 121 Il 000- 10000 = 1 000 

Denna metod är sa ledes avojort att föred raga framför 

metod l. 

~1) 	 Om man vill nppnÄ n j ämn fördelning av det totala 

frekvensområdet måste . Äväl spolar som kondensatorer 

utväxlas på så. \-is, att 

a ) om samma va riabla kondensato r användes, kapaci

tans n i kretsen skall öka proportionellt med fr ekven 

5en (fig. 5) eller 

b ) 	 vid konstant min .. kapacitan s i kretsen skall kapaci 

tansvariationen min kas genom inkoppling av olika 

fasta kondensatorer i serie med den variabla kon

densatorn eller också genom att den variab la kon

(lensatorn skall i,nkoppla över en allt mindre del 

av spolen vid stigarn de frehens (tig. 6) . 

Vid den und'er 3 a an O' i\'l1a metoden ökar kapacitoa!1sen 

kretsen ,;nabbt till sådana v~irden, aH kretsens Q-vä rde och 

dennas impedans blir så lågohmig att man antingen icke 

får kretsen ö\' rhu\l.ld taget att oscillera eller också blir 

o!'cilIatorspän ni ncyen för I· g. I praktiken böra därför n[lgo n 

iW de lImler 3 b an givna metode 'na komma till användning. 

Fig. 5. Band,'äxJing genom spoh'äxling och genom inkoppling a,
olika fasta kondensa torer parallellt med avstämflingskond~n~atorn. 

90 

.\ \-stämning1'>'ikala. 

Den under 2 nämnda metoden erfordrar bara en Oll!

kopplare och är således på grund' av s in enkelhet, mindre 

förlu -ter och större tabilitet att fö redrao'a men har d en 

na t:kdelen att bandet- bredd ökar proportionellt med fre· 

kvens n. Den na oliigenhet k aJt emellertid avhjälpas genom 

att konstru era en c irkelformio ' ~kala, van id radien 1'0. de 

cirklar, 50111 användas till gradering av de olika handen; 

\'l1 Ije5 sådan, att ä\-en dessa äTO proportionella med frc.kven-

Fig. 6. Baudv,ixling g nom spoll'äxling o ·h genom inkoppling al' 
olika fa,ta kond ematorer i serie mer! a,, ;tämning,konclen sJtor!1. 

sen. ~ tation rnas avstånd (10 kp/ s) bli således lika pil olika 

band. Om t. ex. 3 mm avstånd för 10 kp/s önskas och 

banc1bredclen välj es så att den uppgår till 8 % av läg5ta 

frekvens i bandet, bli de olika cirklarnas radie om oscilla

torfrekvensen lio-ger l 500 kp/ s över signalfrekvemen (j mfr 

3\'cn fig. 7): 

kalans 
ign,a]band OscillalorlJand lhnllbredd Iällgd Ci,-"dradie 

kp/s kp/ s ""p/ (h~hcir-
kel ) mm 

m Ul 

6000-  6600 7 50 81 00 600 180 57 
6600 7 250 8100- 3750 650 195 62 
72'-;0-  7950 8 750 9 'I.~O 700 210 67 
79S(}- 8705 9460-10205 755 227 72 
8705- 9 520 10 20.5 11 020 BI.; 245 7B 
9520--10400 11 020-11 900 !J80 264 84 

]0 400-11 350 Il 900-12 850 950 285 91 
11 36 -12 375 12850-1.3 875 1025 :~ 08 98 
12 375 13485 13 875-14985 l 110 333 106 
]3 485--1.~ 685 14 98.'>-16 Hl5 1200 360 115 
14685-15980 16 185 17480 1295 390 IN 
15980-17380 17 480 18 880 1400 420 134 
17380---18890 18 880- 20390 1 510 4~ o;)oJ 14-~ 

18 890-20520 20390 22 020 lG30 490 156 

Om i stället o-cillatomrekve'lren vid de låga fr ekvensban

den väljes över och vi,d dc högre frekvensbanden under 

signalfrekvensen, reduceras skiIlna-den i bandibredden ; även 

oscillatorspänninge-n blir jämnare. Skalan kan utformas !!u

tingen fast med rotemnde \risa re eller roterande med fast 

visare (fig. 7) . id sishlämnda system blir paraHaxen mind

re eller obefintlig och äT således att föredraga. (Obs., att 

utväxlingen icke hlir konigerad med ovannämnda system 

och att inställningen - handens rörelse - således blir Iller 

kriti sk vid de hög re frekveusbanc1en.) 
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Vid vanlig rektangulär skala är en jämn fördelning av 
-tationerna liimplig och bör således den under 3 nämnda 
metod n användas. 

Bandhredd. 

Förhållandet mellan min.· och ma.x .. kapacilansen be~ liim

me[ bandbredden ; tabell l anger den procentuella kapaci

tansvariati onen i förhållande till kretsens min.-kapacitans, 
_om erfordras för olika bandbredd (räknat i procent av ban

dets läas ta frekvens) . E tt exempel för klargöra nde av tabel

lens användn ing : Antag, alt man bestämt sig för ett Hei n.

avstånd av 2 mm pr 10 kp/ s på högsta frekven sbande~ upp 
till 22 NIp/ s och att skalans max.-Iäu cyd skall vara 4D0 mm. 

Skalan skall sålunda rymma 2 000 kp/ s och osc illatorfr 

kvensen skall gå från 18500- 20 500 kp/ s (vid 1 500 kp,!s 
mellanfrekvens ) för att täcka det högsta signalbandet 

20000-22000 kp/ . Bandibredden är 2 OOO/ W 500~ 
11 0/0. Enli at tabellen kall kapacitansvariationen vara 

23,21 % . För alt uppnå slörsta möjliga frekvenss tabilitet 

skall min .-kapacitansen uppgå till minst 100 pF. Vi välja 

således t. ex. en avstäm ninrrskondensator på 30 pF (varia
ti olI 5- 30 pF = 25 pF) och kretsens mil1.-kapacitans blir 

100/ 23,21 X 25 pF = 107 p . 

Den variabla k ndensat. min.-kapaeitans uppgå r till 5 pF 
nörct galler- resp. a,nodkap. till katoden uppgår till 5 pF 

Spolarnas och lechlingar nas förlustkap. uppgår t ill 20 pF 

Tilbamman 30 pF 

Man måste således parallellkoppla 77 pF, t. cx. i form av 
en fas t kondensator på 50 pF o h n lufttrimmer på 30 pr. 

:\är man således med hänsyn till den ~ kala , som man har 

Tabell 1. 

Banduredd 
(j Ofo av ban

del!; lägE la 
frekvens) 

C ~aria li oll 
( i % av min .
kapae itanöen ) 

Banduredcl 
O Ofo av ban

dets lälrsta 
frekvei~s) 

C \-ariation 
( i o/ Q av min.

kapac it an sen) 

2 404 35 82,3 
3 6,09 36 85,0 
4 8,16 37 87,7 
5 10,25 38 90,4
6 12,36 39 93,2 
7 14,49 40 96,0 
8 16,64 41 98,8 
9 18,81 42 101,6 

10 21,0 43 104,.5 
11 23,21 44 107,'t 
12 25,44 45 110,3 
13 27,7 46 113,2 
14 30,0 47 116,1 
15 32,3 48 119,0 
16 34,6 49 122 ,0 
17 36,9 50 125,0 
18 39,2 60 156,0 
19 41,6 70 189,0 
20 44,0 80 2240,0 
21 46,'t 90 261,0 
22 <IS,S IDO 300,0 
23 51,3 125 406,3 
24 53,8 150 525,0 
25 -6 ~.3 17" 656,3 
26 58,8 200 800,0 
27 61,3 225 956,3 
28 63,8 250 1125,0 
29 66, ' 275 1 306,3 
30 69,0 300 1 500,0 
31 71,6 325 1 706,3 
32 74 ,2 ;350 1 925,0 
33 76,9 375 2156,3 
34 79,6 400 2 400,0 

disponib l ell r önd<ar konstruera , ha'[ bestämt baudbred· 
den och dki,r~i ll erforderlig \'ariabel kondensato r samt min.
kapacitans och det frel-.-yensområde man önskar täck, totalt, 

gör man en uppd ·ln ing av f rekvensormådet och bestämmer 

Forts . ptl sid. 98. 

F i",. - r ör,lag till ,\"ala fii r f rc\" \ ~m,nm råd t't 6- 20,';2 :-'fp/ö nppdelnt pil Il band. 
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Tonfrekvensgenerator för telegrafiträning 


Många äro sätten alt lära sig morsetelegrafering, men det 
na,turligaste med ty åtföljande bästa resultat är med till

hjälp aven tonfrekvensgenerator. För den skull kommer en 
dylik alt beskrivas i denna artikel. 

För alt vara oberoende av stråmart och spänning har 
tonfrekv n g neratorn utförts omkopplingsbar för allströms
drift. Såsom framgår av kopplingsschemat användes till 
likriktarrör 35Z4G. Detta rör ingår i den svensktillverkade 
150 mA serien. Till oscillator användes röret 3SL6EG till
hörande samma serie. Svängningskretsen består av sekun
därsidan i en vanlig If-transformator jämte kondensatorn 

Ca på ISO pF. Lf-transformatorns primär har sidställts ge
nom att kondensatorn Ca på 2 000 pF inkopplats mellan 
slutröret 3SL6EG:5 anoll och ena anslutningen på If-trans
formatorns primärsida. Den andra går till »jord». I serie 
med gallerkretsen inkopplas 'lelegraferingsnyckeln. Tonfre
kvensgeneratorn driver n permanentdynamisk högtalare, 

ars ljudstyrka regleras med 1st poten tiometern Ro på 
400 ohm. 

Då oscillatorer av ovanstående slag äro tämligen känsliga 
fö r belastningsiindringar, kommer potentiometern Ra att i 
V1SS mån även t j änstgöra som volymkontroll. Skulle det 
\ ara önskvärt att använda hörlurar i stället för högtalare, 

är det även sörjt för denna detalj, såsom framgår av kopp
lingsschemat. Skulle annan tonhöjd än den, som erhålles 

hos modellappamten, önskas, får storleken på kondensatorn 
Cij varieras. Önskas en kontinuerlig variabel frekvens, torde 
kondensatorn C5 utbytas mot en variabel kondensator. Då 
induktansen och andra storheter hos If-transformatorn kunna 

variera beroende på fabrikat och typ, kan det vara nödvän
digt att inlägga antingen kondensatorn C7 eller motståndet 

RIO för att erhålla rätt tonhöjd och svängningsförlopp. 
Eventuellt få bådadera inkopplas_ Till det ovan sagda torde 

inte något mera behöva tilläggas, då samtliga i generatorn 
ingående detaljer äro standardtyper, som kunna erhållas 
hos varj e större radiofi rma. Tongeneratorn monteras på 
ett chassi av storlek 4.() X 9 X 200 mm. En låda, som för

hindrar beröring med spänningsförande de1ar, erfordras. 

Obscnreras bör, att hörte1efonerna äro skilda från den 

livsfarliga nätspänningen endast genom kondensatorerna 
Ca och C4 , vilka därför måste vara av högsta kvalitet och 
obegagnade. Glimmerkondensatorer erfordras här. Säkrare 
är att helt isolera telefonerna från apparaten medelst en 
transformator, provad med 1 500 V. Observera även, alt 

nyckeln står i direkt förbindels e med niitet. 
Tf) 

R, 

b 
220 V 'SOV 130V ff5 v 

~+~ 
S 

- e, 

-+______~~+-__~ ~.______________~______~_______~______ "-' -L... 
~-+--A 

Fig. 1. Tv fr kvensgeneratqrns koppJing&SChema. Ingående detaljer ha följ ande ..l al a. 

R, = 360 Q. R, = 200 Q , ] W. C. = 150 pF.

R2 = 100 Q. R8 = 1 ~H2, 1/2 W. C,,=2 000 pF.

R, = 100 Q. 1<9= 1 }IQ, 1/ 2 W. C, = IOO- lOOO pF. 

R , = 300 Q. RIO=lO--lOO kO, l W. 
 T, = LF-tran , L, oms. l : 3 el. dy l.C, =32 .uF, 175 V, elektrolyt.Niitmo tstilnd. T"=utg. -trall~ f., prim. imp. Z 500 Q.C2 = 32 ,uF, 175 V, elektrolyt. 
R~=200 0, 2 W. C, = 5000 pF, 1500 V, glimmer. S = äkr. l amp, 
R. = 400 n, POl. trildl.ind. C. = 5000 pF, 1500 V, glimmer. 0 , - Z-pol. strömhrytare. 
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Högklassig 
radiogrammofon
anläggning 
Av ingenjör K E Good 

I deUa avsnitt' al' sill beskrivning aven hög
Idassig ra (liogl'ammofonanläggning behandlar ing. 
Good den till anläggningen hörande grammofon
ulsllelningsaoläggningen. 

Vid plan randet a\' in pelningsanläggningen har, som re· 

dan j inledningsa rti -eln påpekades, största vikt lagts vid 

a tt anläggni ngen skulle bli enkel och bill ig att tiIIverka 

och lätt aU nabbt sätta i funktion. Det kan visserligen 

tyckas, alt lutsteget i inspeIn in" förstärkaren är väl kraf

tig t tilltag t och att halva effekten borde räckt. Det kan 

nog var aIlt, men å andra sidau är det en skön sak att 

\"eta, att man j behöver riskera att in pcIning,förstärkaren 

blir "verstyrd, om man skulle " Iömma att pas::a volym

koutroll en vid ett for ti 1mo. 

Förstärkaren . 

Som av principschemat i fig. 1 framgår, beSlår inspel

ningsförstärkaren av inaIl 9 rör, varav 2 likriktarrör. 

Dess utgångseffekt är ca 4S W utan märkbar distorsion. 

Som mihofonföl'stärka rrör användes EF 12, som mLxer 

E D 11 och d ri röret f" r de fyra slutrören är 6N7. För

stärkar ns yttre utförande fr amgår av fig. 2 och 3. Chas iet 

~ir gjort a 0,8 mm järnplåt och alumilliumlackcrat. Dimcn

~ioncrna ä ro ca 300 X 200 X 70 mm. 

Mikrofon ingången är högohmig o h avsedd fö r kristall

mikrofon. Mikrofo nför tärkarröret är naturl ighri motstånds

kopplat med Ra och R~, 0,2 r p. 0,5 MO . Katodmotstån

det är 2 500 O. Anod pänningen filtreras i filtret R4 -- C. 
Via konden_atorn C4 inkommer den förstärkta mikrofon· 

pänn in" n ti ll poten tiometern R5 , vars glidkontakt leder till 

mixerrör ts ena trio dgaller. 

T ill mixerrörets andra tri odgaller är radiomottagarens 

LF-d I ansluten via kondensatorn och potentiometern 

R,o på så sätt, att maximal LF- päIlning all tid ligger på 

k Ildensatorn C . Från mixerr" r ts sam mankopplade anoder 

ult O"es Eedan signal från mikrofon eller mo ttaga rens LF

del eller båda blandade och ledes via kopplingskonden;:atorn 

C8 

sid. 100 i della nummer iir införd en rättelse till före!!:1ende a l" 

!:'niU i denna artikelEcrie. Ba~ko nlrolJ en var fe Jritad på fi g: 1. 
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Graveringsanord ni ngen. 

C; till korrektionskretsen C9- RlI • Motståndet hos denna 

krets "tiger för låga frekvens r, varför signalspänningens 

ampl itud sti ger med frpkvensell . Stegringen kan regleras 

Illed kondensatorn C9 • 

Det efter den na krets följ ande motstånds-kondensato rfilt

ret R'2- R'3-CU har motsatt verkan . Dess impedan Jun

ker id höga freJ...-venser, varför uttagen igllalspänning blir 

störst för låga frekvenser. Fö rstärka rens freh'enskurvor för 

olika korrekti oner fram går av fig. 4. 

Via kopplingskondensato ru C'2 kommer den Illl på lämp

ligt sätt orri rrerade iO"Ilalspänr;ingen in pl, drivrörets 6 7 

gall r . Detta rörs båda trioddelar ä ro par llellkoppJade och 

drivröret anodlikström genomflyter ingangstran-Iormatorns 

p rimärlindnin " . F ör-ärn ringen i basåtergivningen "enom 

den minskning av transformatorns primärinduktan , som 

härige nom uppstår, är uta n betydelse för n in_pelnin "s

förstärkare, där ju som regel basen ändå måste be5kiiras. 

ia ett motstånd p 3 kQ påtryck - driv transformatorns 

sekundärspänJl ing slutrörens galler. Motstånden ä ro till för 

alt förhindra sj älvsvängni ng. amma ändam I ha även mot 

stå nden R22- 2:i på 150 n, föru tan vilka slutsleget gärna 

\il! Ej ~-il\'~vänga vid kraftig utstyrning . lutrören ha auto
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0 - ' - mati sk för spiinning genom katodmot5tåndet R2 , på 300 n. instrumentet. Efter likriktaren li go er en s ilkedja R2U , 

iVlotståndet är avkopplat 111 d 30 ,IlF. el." 16 för att utj ämna den från likriktaren erhållna puhe

tgå ngstransfol1mtnrns sekundärlindning är försedd med rande likströmmen och 5amtidigt g iva instrumentets visare 

Fig. 2. Fiirstä rkaren >le dd uppifr, n. Det l ilja c.haoi'iel uppbär lltaangs· 

I ransform:llor och J'ikrik<tark ret - fö r m ·metern . 


uttag Ie; r olika impedan_er. Den använda graverdosan har 

ca 20 Q id 800 p/ s. Från 20 Q-lindningen uttages även 

~p~il1r1 i ngen till kopparoxiduUikriktaren L för utot\ m ings 

l rat eri,dsjJeci jikrtl;on. 

N. ,= 2 i\Hl 
R.,= 200 kO 
R:= 500 kU 
R:= 20 kO 
N- = 500 kO 
R;;= 2 500 -O 
R, ]., kQ 
R. = 100 kO 
R,,= 2000 O 
N,o= 500 kO 
R" = 500 kQ 
R,"= SO kQ 
N, :: 1 . m 
R II = 300 kQ 
R,:, = l 000 ~~ 
R"i = 3 kR 
R ,, = .3 kQ 
R,,=J kQ 
R", = .3 kQ 
R, ,, = ~j()O Q 
Re, 20 kR 
R.,., = 150 U 
R~~ = ]~O R 
R" = J50 _2 
H2, = FiO Q 
R,o- HJ kO 
R~, = lO kQ 

9 4 

R",, = 20 kQ 
e, = 16 .uF 450/ 500 V 
('", = 0,25 ,Hl' 
( ,= 10 .uF 12/ 15 V 
(', = 0,03 f /F 
C" = 16 ." F 4.)0/ 500 V 
(;,, = 10 lIF 12/ 15 V 
C, = O,l ./lF 
C = O,OI .uF 
C, = 500 pF 
(,"0= 16 .IlF "50,'500 V 
el! = 0.01 .f/ F 
: ,, = 0.1 .I " 
.. , ~ ~ 10 ,f/F 12 '15 V 
(; " .... 30 ",F JOO/ 130 V 
e, :, "" .-:;O ./lF 12/ 15 
C u; = .'iO u f 12;15 V 
(:,, = 32 .f/ F Q75 .'5 2.'i 
1", Er ] 2 
1',= E J)D 11 
V~ =(j ;\ 7 
V~ =6L G 
/'-= 616 
r<: = 6L6G 
1", - (jL~G 
[' ,= 5\ IG 
I',,= .:i\--IG 

en lugnare rörelse. Instrumentet är en mA-meter med fullt 
utslag för 0,5 mA. MedelEt de variabla mo tstånden R~", ~; 

injusteras strömmen genom instrumentet lämpligen så, alt 

normal utstyrning ger ungefär mittutslaO". 

Nätdelen inn efatt ar 2 tikriktarrör 5 4G samt en nät

transformat or för 2 X 390 V 2.50 mA, l X 5 V 4 A samt 

l X6,3 V 6 . Som framgår a\r principschemat arbetar 

högspänningslindningens båda halvor på var sitt likriktar 

rö r, vars anoder äro hopkopplade. Uppladdningskollden_a 

torn är på 32 ,(tF , vilken kapacitet ä r tillräcklig fö r atl 

rröra slutsteget brumfritt ul an dros-el. Filtrer ingen till för

stegen sker med motståndskondensatorfilt er. Motståndet R~" 

är tIll för att II Ila topplikspänningen på för elektrolytk on

densatorem a t illåtet värde. 

f;ra\'t'ringsanorlluingell. 

Vid konstru erand et av densamma (se vinj ettbilden ) lades 

stor vikt id att antalet detalj er skull e vara litet samlidig t 

som de skulle vara lätta alt tilh~erka . Antalet olika detalj er 

är också endast 12. Den detalj , som fordrar största prec isio 

nen i tillverkningeu , är framm atningsskruven f ör g raverdo 

san, å tminstone om man har utväxling 1:2 i växelhuset. 

Skruvens stigning ä r 0,5 mm ooh med ett spå rantal ar 40 pr 

cm rot erar skruven 1/ 2 varv pr varv av skivtallr iken, \"arf6!" 

dri vspindeln i växelhuset måste rot ra lika fort som tall

riken. Detta gö r, att om den svarv, i vilken g ~i n gan "kur it5, 

har ett regelbundet å terkommande fel i gän~kärni ng;;appa 

rat uren _<1 avb ilda - detta ofelba rt på i kivan. Detta var ju::! 

Fig. 1. Pri ncipi:chem:l för in " p eln i'l gdör~ l:.irkaren. 

Cs T 
I<'~ + 

"If---! 

/'1;Ic~ 

e, 

1<'2 f?3 

~F 12 ~DD II 

ö 1"Q(jj 
f rdn 
malt 
R 9 R'J 
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fallet på den första skruv, som till verkade~ , ly på ski\'un 

låga tvii pä r tätt intill varandra meJ större a\' ta nd till 

det tredj e, medan det tredje och fjärde spåret lågo tätt 

intill varandra osv, Sh uv nr 2 , so m gjorde- i en annan 

sva n ' , ble\' emellertid perfekt. Någo n svåri ghet alt (' rh å II a 

perfek t passn in g av släden för o'l'ave rdosanfi nnes ej, då 

ju fästhå len för silverstftlsgejdrarna borras pa en gång och 

de5sutom äro desamma -försänkta deL i v~ixelh uset , dels 

i ~illd 5 t )'cket över motoraxelns centrum. 11'1a tarskrmren iiI' 

spetslag ra d li ksom även vaggan för g rave rdosan. Vr idnings

punkten för vaggall ligger endast 20 mm ovanför skivt all

riken och 55 m m bakom sti f tet. H ärigenom blir dos ::lI1 

följsamh et god även vid n ej absolut plall illspeln ingsskiva . 

Denn a sak har f. ö. beaktats vid en Il )' ame r ikan~ dynamisk 

nå lmikrofon för avspelning, där man emellertid ly ckab pres

sa må tten till mindre ä n hälften a ov-an nämnda, varig nOJl1 

naltrycket ha r kunnat m inska s ända till 10 g utan att stiftet 

liimllar spå ret v id ell ojämn skiva. Craverclosans lutning 

mol skiva n ~ir in stäHhar för alt passa till olika Cf ravernå lar 

och ski vmaterial. Nåltrycket reg leras ge nom en förskjutbar 

llI otvikt. 

Den IIlOt ma ta rskrm en löpand e halva muttern håll e

tryckt mo t densam ma genom en halvcirkelböj d fosforbroll s

fjiider , a rs fr ia ända o- lid r m ot den iivre CTejdern. Växel

hllSct ~i r gj ort i G delar av 4 ITlm järnplåt och delarna ha 

skruvat ihop. Det är natw-ligtvis inget SOI11 hind ra r att 

växelhuset gjutes i lättmetall eller nIigot unll at m aleriaI. 

~ixelhjulen äro av skrn vhjulstyp och inköpta Lireligtillver

bele. H ela g raverall ordningen iir svän gbart m onterad kr ing 

en pelare, genom \Tilken spindelaxeln fr ån växelhu_e t löper. 

Mo torn för franunatn inge11 av grav rdosan är ell vanlig 

g ra tn111 010nl1lolor och ~ir m edelst en b öjIi O' axel kopplad 

ti ll spilldela . eln . 1otorn _ varvtal ä r nor1l1alt !:lO \'/ m in lll en 

O'el1 o111 alt ändra detsamma kan val'j e önskat spåravstfll1el 

erhå llas. Graverin g sker normalt inifrån och ut, men gra · 

vering ut ifrån och in ä r även möj li O' om man kopplar en 

Fig. 3 . Fiirst,ir karcll !'cde! u nderif rån. 

kugg äxel l : mellan nyss nämnda motor och d~n böjliga 

axell! . Cellorn att spilldeIaxeln även är å tkomlig på växel· 

husets ovansida ka n d rivning även ske från gravermotorn s 

centrum med b öjl ig axel, varvid graveringen i detta fall 

sker utifrån och in . F ör en amatör , so m uteslutande för 

eget nöj e spelar in ski vo r, ha r dock inspelning inifrån Eå 

s tora förd elar, att något allna t in peln ings ätt happast torde 

beh öva di skuteras. F r amför allt behöver sällan en ta nke 

off ras på de vid graveringen uppkom mande spånen, v ilka 

RZZ 

6N 7 

e, 

2><5V4G 
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åtminstone vid Gevaphone·skivan ligga som klistrade genom 

den vid rotationen uppkommande statiska uppladdningen 

av skivan. Vidare är det ju ett känt faktum, att kvaliteten 

på en vanrig skiva ailltid är sämst närmast centrum sedan 

den spelats en tid, vilket beror på att stiftet slites under 

spelningen och således är trubbigt mot slutet, vilket resul· 

terar i ett kraftigt skivslitage. Vid spelning inifrån och ut 

är emellertid stiftet bäst i början just när en vass spets 

behövs för att kunna få med mesta möjliga höga frekven5er. 

Gravermotorn är en Sajas synkronmotor för 30 W. De 

flesta amatörer ha väl liksom jag haft besvärligheter med 

denna motor på grund av de5s benägenhet att ändra varv· 

tltlet vid ojämn bd astning. Ett oljefilter av den typ, !'om 

Radiotj änst använder , löser j u alla problem i den vägen, 

men det är tyvärr alldeles för dyrt för en amatör. Så länge 

motorn var ny gick allt bra, men det verkar som om åldern 

skulle ta ut sin rätt även ·här, ty trots utbyte av gummi. 

kudden mellan motor och tallrik ville svävningstendensen 

aldrig he1t gå bort. Att spela in på skivor med pappstomme 

\'ar absolut otänkbart, om ej skivans ytterkant hölls tryckt 

Illot tallriken av en masonitring, som medelst fosforbrons

fjädrar klämdes fast på skivtallriken. edan emellertid kopp

lingen enligt fig . 6 tillverkade och driftspä nn ingen på mo

torn höjdes f rån 220 till 250 V genom mellankoppling av 

en autotransfolmator ha inga besvärligheter yppat sig. Som 

synes av fig. består kopplingen av 2 st. gummiplattor 10 mm 

tj ocka, som förenats genom en grov mässingaxel, försedd 

llIed ett vinkelrätt fastsatt balldj ärn i varj e ända, till vilket 

-0--Gummipiaffo 

-- Koppling~a.el 

ffi-'Gummiplorro 

I 

Fig;. 6. Ski s;; ö,-er kopplingen mellan motor och Ekivtallri k. 

Forts. på sid. 98. 
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Något om ström- och spänningsmätningar 

A v studerande Otto Hedström 

Den som 5'551ar med radi,oteknL ka föret~eJser vet hur 

ofta man , fö r att övertyga sig om att en viss 'koppling är 

rätt inj usterad, tillgriper uppmätning av likspänningar och 

strömmar. Dessa mätningar ge upplysning om under vilka 

betingelser t. ex. ett förstärkarrör arb tar, och viktiga slut

atser kunna även dragas om rörets växelströmsfunktioner 

ur sådana 'Il1ählin~ar. För att mätningarna i görl'igaste mån 

skola avspegla de faktiska förhållandena i kretsen under 

normal drift, måste emellerti d vissa krav ställas på de in

st rument, med va rs hj älp mätninga rna företagas. I de föl

jande skola några exempel givas på instrumentens inyerkan 

på mätresultatet och vidare göres en antydning om lämpliga 

åtgärder för att minska den inverkan instrumenten kunna 
utö a. 

En voltmeter, som j u inkoppla parallellt med strömkäl

lan med visst inre motstånd , måste vara utförd så, att den 

ej drar s" stor ström från denna att dess polspänning märk

bart sj wlker. 

likspänningen 
fi O'. 1. 

Som 

på ett 

xempel 

motstå

ta 

nds

vi 

kop

uppmätnjngen av 

plat förstärkarrör 

anod

nligt 

+ lSJ / 

o 
--~--~~----~---

F ig. L Uppmä lnin <T a l' anodlikspänningen på et t mo!=tånd.kopplal 
fr;r - t ~ rkarrÖr. 

Volhnetern motstånd för det an ända mätområdet (0

2.=;0 volt) anta vi uppgår till 50 kO , och ~lrömmen genom 

röret och anodmo tståndet Ra = 100 k O antas normal t va r,a 

1 mA. Rö rets anodspänn ing ä r alltså 250- 1 · 100 = I SO 
volt. Vid inkoppling av voltmetern el1ligt figuren kommer 

strömmen genom anodmol t· ndet alt öka. Antages a lt slröm

men g nom röret icke ä nclr.a , blir strömmen genom Ra nu 
:2 mA, vilket ger eH -pänningsfall av 200 volt över Rlf' dvs. 

man uppmäter med voltmetern en anodspäru1ing av 2-0--

-- 200 = SO volt! ,id inkopplillgen mi11Skar dock i verkl ig

heten röret anod,ström på grund av den lägre rbetsspän-
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ningen, varför vi kunna avläsa en anod-pänning på kanske 

60-70 volt. Voltmetern har i detta fall så stor strömför

brukning, att mätresultatet starkt påverkats förutom att rö

rets arbetsförhållanden i avsevärd grad ändrats. Den använ

d'a voltmetern är sålunda alldeles olämplig för detta ända

mål. En betydlig förbättring kan ernås, om en voltmeter 

med motståndet 2S0 kO för samma mätområde kommer 

till användni,ng. Då kunna vi av,läsa 120--130 volt på in

strumentet, vilket resuItat fortfar ande är mellan 15 och 

20 Dfo fel, men förbältringen är påtaglig. 

Ett mått på hur pass god en voltmeter är för mätningar 

i en radioapparat kan man få, om man tar förllållanctet 

mellan instrumentets motstånd på etl vLsst mätområde och 

den spänning som fo rdras för fullt kalutslag på detta 

område. F örhållandet brukar ibland kanas voltrrneterns opv
tal och anges i ohm per volt. Den för sta i vårt exempel 

använda voltmetern hade ett OPV-tal av 200 ohm/volt 

medan d n andra hade 1000 ohm/ volt. Vi inse att ju 

större OPV-talet för en voltmeter är, desto bättre är volt

metern. Högt OPV-tal erhålles om elt instrument, som gör 

utslag för en liten ström, användes i voltmetern och lämp

liga förkopplingsmotstånd i nkopplas. Den första voltmetern 

i vårt exempel gjorde fullt utslag för 5 mA (inverterade 

vär det av OPV-talet) och den andra gjorde fuHt utslag då 

strömmen uppgick tilI l mA. 

För en amperemeter, som ju seriekopplas med den ström

förbrukande apparaten , gäller det i stället att håIIa dess 

motstånd så lågt som möjlig,t, så att spänningsfaHet över 

instrumentet ej skall ge upphov t ill minskad tröm g no m 

mätobjektet. Vi ta som exempel en radioapp arat, ::.om kopp

las till elt likströmsniit enligt fi g. 2. Rören ,dra 200 mA i 

glödström och anodströmsbehovet är ca 50 mA. Totalt hör 

alltså appa raten dra 0,25 A från n ätet, om den arheta r 

Forts . pit sid. 99. 

SOS< 

Radt"o
apparaf

!lOV = 
~40S"l 

Fig. 2. Exempel pa IIppmätnin.gen av olröm{örb rllknin g:en en 
radioapparat. 
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KOIIslrukliollsproblem ... Forl.\. från .sid. 91. 

antalet band. Äterstå r så ledes aLt besLämma de till \-arj e 

band höral1{le spolarna. 

BI');tälllllillg a,· SI}ulens in<luldans. 

Spolens induktans kan lätt approximati\-t uträknas med 

hjälp av tabell 2, som an ger reaktan"en av konden satorer 

mellan 10- 300 pF vid 1 lVIp/ s samt det incluktansvärcle, 

som motsvarar des_a reaktanser. Reaktansen aven kapaci

tami är som hekant: 1/2.,jC Q och reaktansen av en induk· 

tall :;: 2.TfL ~l och "id re"onans äro dess,a båda lib stora. 

Tabell Z. Rmldans oeh nwts,-arande induldans för 
l{()ndensatOl'er IIl1'lIall 10 m'h 3tW JlF. 

ReaktansKapacituu :; Induktansvid l \[p / s " i pF i ,uHi ohm 

10 16000 2 540 
20 8000 1 270 
;30 ::; 333 849 
40 4000 637 
SO 3200 510 
60 2666 425 
iO 2286 3M 
BO 2000 318 
9Q 1 777 28,3 

100 1600 2.:;4 
no 1 4.55 2:32 
120 133,3 212 
130 1230 196 
140 1 143 182 
150 1066 170 
)60 1000 159 
170 9 in 150 
180 888 Hl 
190 842 131 
200 800 127 
210 762 121 
220 727 110 
2,30 696 111 
24() 666 106 
2,50 6 10 102 
260 615 93 
27U 59.3 9 
280 57l 91 
290 552 83 
300 S33 8,) 

För att f in na el en s" kta induktan s n hes Liiml1le~ s,llede" för5 ~ 

kapacilan e11S reakta ns vid den gi vna frekven.::.en och dii l'· 

ell er den iJ Hl uklan -, som mo tsva rar de nn.a r eak ta115, t. ex. 

om kretsens max .. kapacilans= 150 pF och Hig ta frekvens j 

bandet skall vara 3 M pl är kapacitansens reak lans enligt 

tabell 2: 1 066/8 = 133 fl . Vi se av tabellen, a tt en reaktan ,; 

a\- 1333 fl m ot- vara r en spule av 212 ,IiH , id Mp/_ . 1::11 

spole av 21 ,2 ,uH har åledes en reaktaw " , 133 Q \ id 

l l\1p/ . V id 8 Mp/ s kall _polen för att h a samma reak lan

ha eLt värde av 2L2/8 = 2,7 I ,H . törre noggrannh et he· 

hÖ\'es icke, efter50!11 spol f"' Jj i prakti ken allt id 111, «te j'lstC I<I'i 

med hänsyn till de olika ledningsinduktanser, som på kort

våg ha relati vt s tort inflytande. 

Tabell 2 kan f. ö. ä\-ell arwändas för flera ändamåL exem· 

pelvis: 

1) För aLL bestämma \iS5 kondensators reaktans genom 

all dividera de i mellersta klilull1nen visade siffrorna med 

frekvensen (i ;VIp;';:). 

2) För aLt bestämma kret5ens impedan- vid rewnalls mul· 

tiplicems den funna r eak lansen med Q-värdet (i allmänhet 

omkring 100- 200 .. 

3) För aLt bestämma den illduktan5, som med be5tiirnrl 

kapa citan5 giv r r~onans ,rid viss frekvens. 

I ett följande nummer kommer all behandlas olika osc il· 

laLorkopplingar lämpliga för korLvåg::suprar. 

flögklassig .. . For/s. från sid. 96. 

gummi plattorna skruvats med 2 skruvar. GummiplaLLorna 

iiro sedan i sin tur med 2 skruv-ar -fastsaLta på motoraxeln 

och tallriksaxelns ändplattor på så säLt att det he1a bilelar 2 

polhemsknutar. Ytterligt stor .noggrannhet har nedlagts vid 

centreringen av mä5singaxeln, t y en bristLitlig centrering 

re-ulLerar i en svävning. Den av den ökade driftspänningen 

föro r-akade kraftigare motorvibrationen når tack vare de 

dubbla brickorna aldrig tallriken. 

Till slut viN jag nämna ett exempel, då det är a\' stor 

fijrdel aLt ha en frå n den övriga anläggning n helt fristaend t' 

inspelningsförsLärkare. Det finns månna andra, vilket också 

nämndes i första art ikeln i el -l1n a kon strukLi ons eri e. Det 

gälld alt sjunga in»Tango Bolero». Piano om aåom

panjernal1 CY fin nes ju all tid aLt li ll rrå, m en i clet här fall et 

tyckte jag att det var litet enkdlt. N u h ar emellertid Barnabas 

von Geczy gjort en utomordentlig in p elning a\' denna tango 

pa Husbondens Röst, varför det beslöts, att insjuno-n ingen 

skulle ske till denna orkester. Efter några repeLitioner kunde 

sångerskan följa orkestern perfekt och den spännande -tun· 

den fö r uppLagnirJO'en var inne. Tack vare aLt inspelnin gs · 

fbrsrärkaren alll id liggE'r kopplad t ill mottagarens LF-för

8tiirkare kund e räLt !liVe prl orkestern relativt 5ången ställas 

in på j [l~p elnil1 g5förstärkaren - am Lidig t som lagom Ij ud· 

\'oh m släpp ie.;; på h ögtala rna . Skulle sångerskan haft lurar 

på hLl\rucl et för atl kunna h öra orke tem l1ade s:ikerli gcJJ 

int e rE' ultatct blivit så strålande, som det verkligen blev. 

e_ -UL0111 fick jag taek vare rumm eLs ekov rkan n sLci rre 

r~ mcl på orkeste rn , t} tro Ls a LL lj udet frå n högLala m 8 ej \-ar 

sä rdeles _tarkt und r in ;;peln ing fl u pIJHwgad e det dock av 

m ikrofonel1 , , ilkcn va r IIp].r tä lld i _amma r um. 

~ orn en a\'-Iulnin o- ]Jå den na rt i_kelserie kommer i ni ."la 

n UlIl mer at t lämnas en beskr iming på den Lill a Jl liigg lliii ;:::ell 

h i; ra nde Ii än instiillnin g.38nor d n ingen. 
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Grammofonspalten 
Sibeliusmusik på grammofon 

mm.\.. ·I)L.lUt<: SKIYOK: 

En .' ga 0IIUS 9 
Xew Symphony Orchestra - E ugell (;oosseIlS 
C ]99-1-9;) 

K al'elias\'it 011118 ]] 
LlInllons FiLhal'lllOni'ller - "-al el' Goehr 
C 2985 

FilllaJ\llh~ 0llllS 26 111' 7 
P hHallelphias symfoniol'l, estel' - Slolillwski 
OB1581 

Symfoni m' l e-moll 0llllS :{9 
iUinneullolis sym foni orlleslt'l' - Eugene Ol'mll ndy 
DB 8173- 77 allt 

Vabe triste m' lIlIIsii,en till »I{\Iolemll» 0IIllS 4,[ 
Pliiladelllhias symfonim'l\ester - StOliOwski 
DB 3:HS 

S~'mfoni III" i C·dur (1)115 10,i 
S:t I~()nis symfoniorl\eser Golschmalln 
DB 8964 66 aut 

'l'alliola opus 112 
BostOllS symfolliorlu'ster - lions e\'itzky 
I)B5992-93 

I , lutet al' förra året fyllde den store fin ske tonsättaren J ean 
Sibeliu- 80 if. I amlutni ng till hans födel,edag had e Hushond ens 
Röst iorJningotiillt ett urval av hans 111Llsik, vilke t förefaller att vara 
;;anska represro tati l't ur den )~l pwlktcn , att det innehåller expo
nenter för såväl ä ldre som nyare alstrin g. Begreppet >l nyare» fBr i 
detta sammanhan g fall as i relati\' bet yd e l ~e, eftersom Sibelius veter
ligen icke publicerat 11 ' gont ing dt cr 1930. 

!'lIan kan in te påstå, a tt föreliggande urval repr 'spnterar d ·t bä, ta 
den mäktiga sk ivkonc~rrI en kan rbjuda den 5kivhipande allmän
heten. Av En sag exempel vis föreligger det en, moJ ern och flllI otän
dig v'e.rsion av lleecham, ingåend i Sih lius-Society, ocIt man lindrar, 
om dN inte med li tet god vilja kllnnat arran geras s , att denl:a fatt 
träda j stället för Goossens in sp Inin g. Denna enar' dat erar "ig från 
lY3I och innehåller ett fullkomligt omotiverat språng på inte mindre 
än 77 takter, varför den int e kan betecknas ,om fllll3tändi g. Sto· 
kowskis Finlandia :ir gjord samma &r som Eli saga, ocIt il]']]ehall er 
,i ve n den ett sv' rfiirJ3 tåeli gt spra(Jg på 4 takter (tukterna 5-8 ,fl er 
ltokstuv'cn D i p~rtitu [e t). Wir bar Husbond ns Röst e tt verkligt 
trumfess att komma med i form av Ormandys mycket hijgkla ssigl 
inspelnin G; av' år 1940. Den ,ir gjord med Philadelphiaorkestern och 
hör till Je~5 tekn iskt mest lyckade upptagningar. Av de i;vriga i 
liirtec kIliJlgen upptagna . kivorna är det cnda t Sjund symfoni en 
och Tapiola, som kllnna be teeknas som egentli ga nyheter; d f~ övrio'a 
ha fnnnit h,ir i hanJeln redan för C!·ige t. 

En sugIt är W In r dan fra mhål lits in_pelad 1931, och npptagnio ",, · 
tekniken bär alla spår av atl ara fiiråld.rad _ Orkestcrhalansen är ]lå 
sina ställen rätt br;5t flilli g med mikrofonerna för niira orkestern , 
varigenom st r i! k in ~ tflun e nt ; n - särski lt viol inerna _.- komma att 

dominera väl kraf tigt på bek'.lstnad av träblåsal·ill'trllmcntcn. Dessa 
har man vår t att höra något. av' i ensemble, och ~olina klara :'Oig m ed 
elt nöun>p. Yirlare ha cell ina full en ofiirm.1 nLi -' placerin g i förhai· 
lae de till mikrofonen, varigenum dc i ~na melorl ifö rande av-; l~i ll 
kmnma att klinga för svaga och fiir av-lä g"na. 

KarcLiasvitcn iir im j1 plad ar 1938 och nppvi oa r en ~iye rhunlll fti' 
b re klang än En :;aga. Emellerti d har den na skiva al dri g halt mi tt 
synn erl iga g-i lland t'. In,-peln in ge.n ha r -kett j en relat ivt efte rk lan g.
futt i" In ·~l . och mikrn fcocrnll befin na si!!: även i della [all väl 11 :ir 
ork e~t. e rtl. i"lär igenoll1 kommer ex ell1pdv i ~ ' Int erm ezzot alt kl in ga vdl 
nyk tert. D~11 rätta klangen pa denna .'a t fi nn i den in"pd ni Jg_ ., 0 01 

Robert Kajanll" - niira , än till ib lins - gjorde för Coh,mhia 
i ],ii rjan uv' 30-talet. Ur den stämllJIl" av skog uch ödemark, ' om 
framm anas al' de tremnk rande stråkarna , < I i ~w horn Et! här upp med 
sia tema Eom ur skogens djup. ii. en ur tekni"k ;;ynlJll nkt kl ill ~ar 
oHlunda Kajanus' im {l plni ng mcra äkta ibclills än andra entida 
\" c r ~ i r:Cl t': r. 

el' upp ta;;nin gs,v-np " nkt hiira ' tokowskis insjJelni ngar till de pil
Ii tii gaste. ile brll ka utmärka; av kraft och klarhet och av II i all
Illänh et fÖr,..biIdlig ork <terbalar..;:, i vil ke t allt man, spara r diri gent cnö 
personliga initiati v. Han s inspelningar av F,:"lmuLia och Valse tri ·tc . 
so m ingå i della urval , äro eft er alla tecken att ,hma gjorda lind er 
ha ns :s . k. ~ ttldiop eriod . Onl jag int e 1nj ~ niullt"~r mi g, uLg(;r just 
Fin landia den [örsta ,i den H\nga nden av studioiespeJ ningar. D~,5 -
rörinnan hade Stnkowski hållit till i Philadelphia .\cademy of :\Iu , i " 
söm har erkänL perf ·t akustik , J början av 3D-talet, då utvecklin gen 
av mi krofoner oeh fÖIstärkare ta git sitt första definitiva j,ittekliv' 
fram ut, hiirjade man i facklitteratmen disk utera, om man in le v-id 
JjuduPJltu!o'[]ingen fö r radio och grammofon rätteligen borde h[(]la till 
i lllindH~ lokal er med kortare efterkJangstiJ än knnsertl okalertla; 
detta för att kom]lensera frånvaron av' publi k vid inspelningarna. 
Trdl igm tog tokowski int.ryck av dessa spekulationer Oell förlade 
i fort,ättnin gen ina im pclningar till en inspelnings. tlldiu av nJ );ot 
olag, i varje fall till ~ n lokal med kortare efterklang: lid än den lil an 
hittill s vani t \'3n alt finna på hans ,kivar. I denna inspelningsstudio 
skull e han stan na i fl era år, oc.h det är först meJ den r 19::lY publi
cerade inprl ningen av travil1"j,,-ys baleIl svi t Petrollchka, _om kon· 
,e rt saLaku,t iken återkommer p1\ hans skivor. Hans 'herträdare som 
dirigent fijr Phjladelph iaorkestern Engene Ormandy har därem" t k'l n
. ekv.:nt hållit sig tjJI Academy nf :\'[usic. 

0111 -'tokowski$ FinJandiav-ersion kan man för övri gt säga, atl dert 
iir en utmärkt föret rädare för det. tidigare .30-talets in speJnin g'! eknik. 
In strum entens varierande klangfärg återges på rIet hela taget riktigt. 
halansen • in om och mellan de olika instrtJmentgru]lp crna iiI' fiirehil d
Ji!!. Att den rätta "'lan ~en över orkestt:rkla.ngen SOIll helhet och " p 

c i~llt vver de nästan brutala bleckimatsema icke är tillfinnande, 
har sin "rsak i den r,elativt korta efterklangstide n. I inspelningen 
av Vah'.e tri, te av' år 1937 , pelar sistnämnda förh ållande int e så st or 
roll. eft er:;ol1l starka nyanser ' alma här, Eft erklan gstid en ta' däri
ge nolll inte i an.språk helt och fullt ~å att säga. r tekni5k s}'lI pllnkt 
är el nlld iTl3 pdnillg väl att J' ekomm cncbe ra . 

De inspelni.n"ar, som Ormalldy gjort med Minn.eapolisorkest·' m, 
ha alla haft ett hlll'L1dfel: de ha var it efterklang&fatti g'l och s!räm i 
klangen . Fiireliggande inspelnin g av fi r 1936 av Första symjonien 
utgör intet undantag fr ll n della generella omdöme. Denna ~Ylllfoni 
klingar smLlnda rätt inte tsäga nde f;irglös, och J en rätta kärvheten 
i klangen fattas. Int e heller är ljlldupptagningen alla gånger fullt 
klar. Härtill har Ill ed säkerhet amälldwdet av mikrofoner inuti 
orkeHern bidragit. Redan p första skil'sidan spelar anyändandet av 

:Vågol Olll ström- och spänningsmäln. Forls. fr r1n sid. 97. 

normalt. Den använda amperemetern anta vi har ett mot

stånd på 50 ohm. Från nätet s tt representerar radioappa

raten ett motstånd av 440 ohm, men vid inkoppling av 

a mperemetern blir motståndet 490 ohm och apparatens 

striimföljbrukning b1ir endast 0,224, A, vilket vi avläsa på 

instrumentet. Vid mätningen har al.nperemetern sålunda för

orsakat ett fel av ca 10 %, vilket i deHa fall Iig<Yer på 

gränsen till vad som kan tillåtas f.ör enklare servisin,-tru-
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ment. Delta är en omständighet som bör beaktas' av de 

ervismän som utnyttja en amperemeter i serie med appa

raterna för alt konstatera om appara ternas strömförbruk. 

ning är normal. Goda amperemetrar göra fullt utslag då 

spänningsfallet över dem är av storleksordningen någon 

volt eller tiondelar 'aven volt. För att bedöma amperemetrar 

bör man la reda på hur stort spiinningsfall de förorsaka 

vid fullt ulslag. Ju mindre detta spänningsfall är, dess 

bättre ä r al11pererne-tern. 
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en speciell träblåsarmikrofon upptagningspersonalen ett fult spratt. 
Enligt partituret skall det klarinettsolo, som inleder första satsen, 
avtonas från nyansen ppp, varefter andra violinerna göra, sin insats 
i mJ. Vid inspelningen har man emellertid ha,ft träblåsarmikrofonen 
för starkt pådragen, och därigenom bli nyansförhållandena precis 
omkastade. Den ofrånkomliga dynamikregleringen förefaller in te alla 
gånger vara gjord med tillbörligt omdöme och skicklighet. Ibland 
klingar fortet snöpt, och änd.l. är r isken för di storsion vid återgi,'
ningen inte helt övervunnen. I scherzo t, där temat vandrar från den 
ena instrumentgruppen t.ill d n andra, är skillnaden i akust.i sk färg 
alltför stor. En längre efterklangstid _k ulle med all säkerhet kommit 
dessa skillnader all framstå som min dre störande _ Den korta efter
klangstiden til15ammans med an",ändandet av speciella mikrofoner 
inuti orkestern gör även, att man saknar intrycket av djup, av akus
ti sk t perspek tiv i orkestern. 

.Sjunde sym fonien ,ir publicerad år 1944 och är så \·itt jag har 
mig bekant skh-dehut fö r väl dirigent som orkester. Det bör redan 
från börja.n framhållas, att det på det hela taget är en lovande och 
lyckosaIII debut. För inspelningen har man haft tillgång till en lokal 
med god aku5tik och väl avp - ad fterklangstid . Mikrofonerna filre
falla att vara längre borta hån orke_tern än mm är vall vid i Hus
bondens Rösts inspelningar. Ett dylikt arrangeman g har håde för
delar och nackdelar. Till fördelarna får man räkna den friska, sam· 
lad e och naturliga klangen från orkestern, Nackdelarna representeras 
av den litet diffusa klange l ~ från stråkarna, som man gä rna skulle 
önoka litet mera hett i, och den benägenhet klangen har alt hli 
konturlös och rörig i hastiga och starka passager. Träblasarna klinga 
\'ackert och gå tydligen ut utan speciell mikrofon. Däremot vill hlecket 
gärna väga över i forteparti erna. andra sidan skulle man, gä rna 
önskaatl det berömda ,basunsolot mot slutet av symfonien h ade 
blivit Litet starkare frumhäv1. Som det nu är, får man inte någon 
deciderad känsla av att det verkligen rör si" om ett solo, och en med 
mu siken obekan t lyssnare gä r det likert f' jrhi. Baså teqrivllingen slnt
ligen hör till glädj eämnena: dcn är hela tiden mycket klar och 
nyan erad. 

Det (ir roligt fast relativt ovanligt, att mani träffar på en inspel
ning, som ur upptagningssynpnnkt kan ges ett på det hela taget 
re erva ticClslöst erkännan de. En slidan är emellertid Koussevi tzkys 
in , pel n.ing av Tapiola med Bostons symfoniorkester. Den, ,ir publi· 
cerad 1942. För inspelningen har man haft den i akustiskt avseende 
utomordentliga Symphony Hall i Boston att tillgå. l olikhet med 
Stokow ki tycks KOlI' vitzky aldrig ha ansluti t sig till 30-talete 
spekulat ioner om d-en kortare efterklangstiden för grammofoninspel· 
!l in n". :i\'lina tidigaste inspelningar med derLna förnämliga orkester 
(Ravels Bol ero av år 1930. ProkofjeHs Klassiska symfoni och Tjaj
kovskijs Pathetique av 1931) llppvi,a reuan de den viiIgörand e långa 
e[terklangstid (2,5 sek vid 1000 ph ), som allLid utmärl,t des" 
inspclooln"ar och som bidragit till att ge glan s, inten.5itet och na lur· 
lighet at återgivningen av d s prestationer på ki v·a. Överhu\'IId ta"et 
hör Bootonorkester upptagn ingar till de ur teknisk synpunkt jäm
naste SOITl fin ns i skjyJit teraturen. I Tapiola fin ns del n u flera sv1l. r
bClllliEtrad e pa oager vid in"peln in g, särskiJt på de s tällen där via, 
linerna kHittra upp i höga lägen. I m ikTo fo n brllkaT ~ådallt nästa n 
alltid kli nga \as-l och pre, at, meD så ur inte fallet kir. Bleck· 
insatoen i milleu av sk i,~ida 3 bar fått d n rä tta kraften och musten, 
och om dynamikrcrrlering har mås före tagas här. har den ske tt m el 
föreb ildligt omdöme och omsorg. Orke tern 50m helhet kl in p:sr viii 
anu,gd och samlad , och (let är glans ö\'e r återgi \~l i n gen . Ett par 
de taljer måste dock påpekas. Ett fiö jtsolo mot slutet av ,ki\ ' ida 2 
(12 takter före bokstaven J i part iture t) är i det niirmnste ohörbart: 
klarincttsolot mot slutet av ökivsida 4 (4 tak ter fij re bokstaven S i 
partituret) är mycket svagt. Dessutom svävar denna _U a "ida rätt 
besvärande. Om man bort ser fr' 11 dessa små oegentligheter är det 
ingen överdrift alt bete I,:na denna inspelning oom en mycket kvali
fic~rad representant för ad modern ljud upptagning - och inspelnings
tekni k kan ås tadkomma, när den är som häst . K. S- ·n. 

Rällelser: 
l) A principschemat "id. 62 i P. R . nr 3 år 1946 har beklagli gtvi s 

insmugit sig ett fel. Kondensaoto rn sbll kopplas till ö\'fe ändanC9 
på motst ånd et R. och ej såsom il c1wmal till den unure. 

2) I frågespalten i samma nr står i svaret till sign. »H. J. Göte
borg» : »Transformatorns impeda ns Z/I skall sålunda vara -- - _ o>. 
Skall vara: »Högtalarens impedans Zh ska ll sålunda vaQ'a - - --) . 
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Boknyll 

Radiotekllisk bandbol<. Av iIlgenjör Eric Andersen. Stock

holm 1940. C E :Uellers tec1ts förlag 306 s. 165 fig" kr, 14:
exkl. oms. ' 

Ingenjör Eric: Andersen har givit ut en radioteknisk handbok. 
avsedd för senismän. Författaren säger i sitt förord, att det är en 
för pra,kti ska behov anpassad uppslagsbok, avsedd för radiohandlare 
och se rvi 5män. som han försökt åstadkomma. Hittills har en sådan 
handbok helt s.akna ts i v rt land och dcet är denIla lucka, som 
förf. sökt fl'l b . 

Man mh tc genast konstatera, att denna handbok sä.~erligen är 
av värde för den kategori radiotekniker som förf. yänder sig till. Sam
tidigt m' . te man dock und erstryka , att hoken s teoretiska del ieke 
förefall er att yara ;; genomarbetad eller så systematiskt uppställd 
som ön,k,"ärt vore. 

Författaren har ock sina egna termer och en nomenklatur, som 
i ,ibsa avseenden ski ljer oig fråu den gängoe tillämilade. Bland de 
nyheter i nom nklaturhälH'cende, .som ftirfattaren kommer fram med, 
märks bland annat, att han definie ra r resistans som »de t effektiva 
motötåndet vid växelström». I ka pit let om e.lektronrör infört, be· 
greppet :"genonwerkan» , vilket knappast kall anses va ra a', behovet 
påkallat. »Rejektorkrets», »spärrkretokoppli np> och »selektoder» äro 
andra e. empcl på vad författaren anser ig behöva utöka fack· 
spraket moed. 

Kapacitet använder författa ren genomgående i ställe t för kapa· 
citan5, ny i stället för H oam t }fz i stället fö r p / o. Motkoppling 
behandlar författaren som undera\'deini ng un der huvud ruhriken ton
korrektion och beskriver 1Il0tkopplingells inverkan så , att »genom 
motkoppli ng rörets inre motstån d skenba rt nedsättes, varigcnom en 
pentod erhiiJ ler samma goda errcnskaper som en triod». Detta är 
kanske ett väl lättvi ndigt " tt att behandla motkoppling på. 

l kapillet om sltrt steg anger för fat laren, atl »sker anpa""uing till 
rörcts maximala lItgwgseffekt uppkomma icke önskade övertoner», 
vilket ju inte kan bestridas. Vad författaren mUlar med alt det är 
»för d,en di storsionsfria u.tgångseffekten, som anpaosllingen må.te Ek.,» 
är det däremot mycket svå rt att förstå. 

Om man bortser från rlen teoretiska dden, som onekligen lämnar 
en del alt önska ur många synpunkter, sil är säkerligen hoken 
mycket värdefull för de radiotekniker, som vill ha sil många prak
li ~ka uppgifter som möjligt samlade pil. ett lättillgängligt sätt. Boken 
kan därför rekommenderas fö r prakti k t ''Cfk~amma rad iot p.kniker, 
men man vill rr~ rna a\'fllda dem fr Il att ta bokens teoret i- ka del 
alltfijr högtidl igt. Sch. 

Sammanlräden 
Stockholms Radioklubb 

Vid alllmanträdrt den 12 febrnari gästades klubben a _tudio 
chefen i F inlands Rundradio, diplorningenj iir Paavo Arni, Helsing
fo rs, som talade om »51udiutekniken i Finlands Rlindradio och några 
proUfent sammanhiingande med tvaspraksprogrmnmel». Förc<Jragct, 
som livligt ul'pska ttades av' de närvarande, bjöd mycket av intresoc. 

Vid samma tillfälle demonstrerades en hemgjord graveranoTclo!n g 
fiir rr rammofonskivor av lic. Wassherg. 

amrnanträd n hållas 19/3. 2/ 4, 16/ 4 (årsmöte), 7/ 5 och 21 / 5 
kl 19.30 i JII cclLorgarbuscts lilla hörsal. 

Stockholms Rad iokluhbs medl emmar iiro så l'äl fackmän, amatöleT 
som radiointresserade i allmänh t. Är Ni intr erad av eller sysslar 
med radioteknik samt lir h att i Stockholm eller dess omgivning. 
bör Ti hli medl em i klubben. Pil. sammanträdena hallas föredrag om 
teletekniska ooh intilliggande ämflen. Tillfälle till di skussion odl 
giyande tankeutbyte förefinns. Demonstrationer och studi ebesök an
ordnas. U tlåning av höcker och tidskrift er ur kluhbens bibliotek 
äge r rum vid sammanträd e.na. 

Årsavgiften är kr 10: - (för teknologer och studerande kr 6: - ) 
cch n ågon ~är5kild inträdesavgift förekommer ej. I avgiften ingår 
pren nmeration på P opuEr Radio. Kallelser utftirdas till samman
trädena. 

"giften kan erläggas ,id något sammanträde eller insättas p~ 
klnbbens post giro nr 50001. 
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I i 	

lNya tider kräver nya instrument 

MULITIKA 55 
ett instrumen t i särklass 

iir ett tekniskt fulländat instrument som fyller högt stiiilda aospr~k. 

Bör inte sl,krlllS på något laboratorium, prollrum etc. 

l\lultika 55 hal' följande fördela r: 

• 	 55 IIIätomräden me,l ,Ureld avläsning 
• 	 stor, lättläst slmbt = 135 mm lång 
• 	 IUllV\'isare ol'h sIlegel = noggmnn avläsning 
• 	 enl,el och snabb inställning, snabb avläsning 
• 	 stor I,iinslig'het : 1000 o('h 2000 Q per \'olt 
• 	 inbyggd mättransfonllator = mycl,et Iflgt Slliinningsfall vid ström

mätningar 
• 	 små dimensioner: 65 X 150 X 200 mlll. 

lUnltika 55 mäter: • slliinningslwn-igering vid resistans- och Imlladtanslllätningar före

liI.:: s t l'öm/ växcl s tröru O)) mA- lO .A. 
 tages med s a 11\ ma ratt . 

l!kspii n 11ing j \-Hxels pJin ni ng 0,1/1 ,25- • 	 Alla telmislm data, såsom inre l'esishUls, sllänningsfall och sh'öm

fiirbl'lllmillg etc. äro angimll på inst,nlmelltets balGida 
11l()(J V. 

« " is la Ile 5000--50000--500 Q-OO :\10 

kapaeitnns 100 pF- O,l .u F llled ,lirekt 
 Omgåen de leveran.. från fa brik
u.,")iit; uing 


u-le ffekt (outPll,t) m E',1 tyrl omr'l!l('n 
 Rcl,,-il'cr a \"?U" radiokat;Jlog . . Erh: lies m ot 40 öre i frimHrk c u. HegJir L ro ~l"lJyr. 

dccil", I, k3la i dn -~O ti ll + 10 1I1i. 	 l-: 'SAMFöRSALJA RE FÖR SVERIGE, 

NO "'''g-ra ll uh e t :y.l~.l,~tt·, ± ~ UIO_ ) ,' ,20 ae 
II 	 RIDDARGATAN 30 - STOCKHOLM" .. \·,.,d -I ,· . _ 1,,, l . J 

Telefoner 6 22222, 672433AB CONCRETE 

q€g:; 

r.=======================~ 

Extend ed ran ge 
recordin g 

lir 1'1'~ lI l tntpt a,' d" :;("1]' ·· t ,"n'ens fram;;te~ 
III ljudat 'rgind ge ll '; område, :\'iir Xi ly s 
Il;; r I i 11 (1~ Sl'Jlllste " il l.IShOl](] ens R ii."t"-sk iyor 
mi !!lit rkf'l' X i Il e l( er liö n la f öruli tt ringclJ i 
in~ve l n lIl'~ ::::te lnlil ·ell . UJu..leI· se,' l tlllga IO''igs[lI" 
val' " fl is :) fuf<l I"S Yoit·", .lii tr(; f n!Jril,er du 
Hny p' i E IIg-Inml hel t inri ktade p,l ,-iktigt 
l;ri .~ ,-a rhe t(' . • l en dl'lt.'l bpt~'llel' i ug-n ln n.dn aH 
II l '1l t('lmi ~J, a fo r .lw il lg f' 1I negl i;:Cl'a ts inom 
h() lngp!" llOl'llla ln ye r],;:t;n m!H't"fä lt, Hu:>e. linr 
n :rit hm'nu!;org' ni l' " 11[,[(len5 lpdanrl e led a
li ~ le r pli IjmJ ,lterginll1rlet se,] fln s ila 1'[ e tt: 
lial\' L sekel tillbaka, oell d et. lir fn"ll1 ln'lJora to
l'jel'lli! i Ha yes 'om !lya "ik t iga rön alltjämt 
komma 111il' det gä lle r inspelnings· och il ter-

g-i n l ings tl?kllik, radio och t.eledsioll. 

~ 

"HUSBONDENS RÖST" 

"HIS MASTER'S VOICE" 

~========================~ 

Ny het! 

KORTVÄGSSPOLSATS 

7-180 meter 


med illhy~g-d omkopplare. Föl' enkret.<;m ottagnre. 


Pris kronor 29:;)0 brutto 

KOPlllings-schc'mo r ti ll 2-rörs batterimottagare och 3 -rö rs 


nJ l, l röm sl.noltaga re medfölja gratis. 

K OP lili ngs 'cllellla öeparat 1: äO pr st.. 


I{orh ågslwlJ(lensatort'r a v YTlpel'SUl f abrikn t med 

dubbla kullager. Frekven taisolation. 


I ii pI" ..... ................... .............. ....... Pris kr. 8, 60 brl.l ~to 

00 [Il<' . .. . .... . .... . . ...... . .. ......... . ... . . ...... ,,9 : 50 


120 p li' .. .. . ......... .. ....... .... .. .... .. . ......... " 12 : 
100 [Ju' .... ......... .. ... .. ..... ... .. ... .. .... ...... .. H : 60 


RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56 STOCKHOLM Tel. 313114, 322060 
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PAM SAMSON 

'örstärk a 're 

AS TATIC 

Dlikro'one'l·, 
p ick-ups 

och 

kristall
graverdosor 

säljas genom 

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

Månadens Fynd 
Pemmnent-dYllamisl. högtalare 

12" 80 talspoleimpeda os c:a 20 watt ... kl'. 
12" 8 0 :. :. 10 ;) ;) 

10" 80 l> » 10 » ;) 

10" 80 » » 7 ;) ) 

8" 8 0 l> ;) 7 ) ) 

8" 80 ) ) 5 ) ) 

· 6" 4 0 » » G » l> 

90 : -
70:
42 : 50 
32: 50 
22: 50 
20:
17: GO 

Siemens elektrolytlwndensatorer, haln:1 ta, i alumi
niumbligare för en.h:'l1slllonta"e i föl jande ,ärden : 

15 .111" 2;;0/ 275 V .... . .. . ... ............... .. .. Kt·. 2: 3;; 

4+ 12 tlF , GOO/'"50 \- ........ .. ...... .... .......... » 5: 
S+](l ,liP. 350/ ' ;; y . .... ... ,..... .. .. .. . ..... . .. . » 4: 65 


W + 16 ./lP, 350/ 3 5 Y ........ ............ .......... » G: 30 

a~ +;';2 .u F, 200/ 250 \ ' ...... .... .............. ...... » 6: 2;:; 


Xettol)riser 1\ hiigtillare och elektrolyter. 

ULTRA 

Box 9039. Stockholm 9. 

Adre~5förälldringa r o. d . ställas till Stockholms Radiokluuu, Box 
60N, Stockh ol m 6. Sekreteraren civil in g. Torsten Ställ I och tekni ,;k '.' 
ekl'et raren in g. Giista I3rohman nås und er ~amma adreo..s. 

Scl.-re/,erarcll. 

Västerås Radioklubb 

\ ',i ' le ril - t ad ioklubbs arsmöt e hiiIIs d en 31.1. Styrcl ~2 n fijr det !lya 
l' erksg rnhd~areL fick följ and e sam'man",iltn ing: Otto S tå hlhane, oruL, 
A rne Soh l5trulll , \. ordf. , Birger Tiltbling, :öekreterare, F olk S ten, 
Y. ekl' cterare, Arthur , ordström, ka SÖl', och Inge loosberg, v. 
ka". ur . ,h \'t rk"amhet"It rutll·l sen flir det gångna aret fram gick att 
\'id kluh ben;; m;it cn fiirekommit föredrag och d emOTIstrJ tioner av 
mottaga re. ' id rit , turli ebesök ho poli i-Cn i Västerås demon , lr erad rs 
polisrad ion. \ ' id år, möt et beslijt a ll bilda soktioner {ör k orlv~ ", 
Iys:mar och sända reamalörer. De tudiec irklar i t Jegrafi och radiu· 
tekn.ik '0111 arbetat under Iijre~åe . tde å r sko la med d ~L snara ' te å tl.' r
uppt a , in " rk, aml tel. Alla i \ ',i,;t erås med IJlnn ejd som äro radi o
intre~,e rad e ku nna bli medl emma r j klubben. A nmäla n kan gÖ" a; 
till kr. B. T iblJling, au re.;. Trfi ddrngargatan 10, t L 32697. 

Radioindustriens nyheter 
ELeklros/'-wlllia har sunt ut en broschyr om hiigtalaran läggninga r 

för under l,. Ilning, urdergi\ l1jng och undervi sning. l broschyren äro 
upptagna kra ftför. tärkare för mikrofonanläggni ngar för upp till 80 \\7 
effe kt. Vidare åt erfinna5 c nlIa lradio moltaga re aV ol ika typer m ed 
en ulgånl!:, effekt upp tiIl 80 " ))essa centralrauiomoltagare "ro 
försedda m ed full ständ iga anläggningar för grammofonavspelning. 
Dessutom fi nna , upptagna mikrofone.r och högtala re olik:! ut [ö ran 
d~n och fijr olika 'indamål. 

Svens/.-a AB J. e Carbone ha r ~änL lit ~in katalog nr 4, omfattand e 
torrbatterier och torr lemellt a·" olika typer och för olika äodaJ1lal. 
Bland annat återfinnes här Carbone 'odaelement AD 218 N, som är 
ett \'åtelpmcnt, i \'ilket en kaustik·!;()dalösn in g användes oom e1ekt ro · 
lyt. Ett ntmcirkande drag ho ' della element ä r den höga polspänning· 
en även vid kraftig belastnin g. Vid exempelvis l A kontinuerlig urladd
nin g hå ller sig polspänningen något iiver l V. Elemen tet kan kco
tinucrligt b ela~ta s med upp tiIl 2 A samt tå l kortvari "'a ~ lrijm"p et~a r 
av ä nd a upp till ;; A. Delta e lement har hittill s mest ko.mmil till 
3'lI'ändning "id järn vägar och inom sjöfarte n. I kat alog((I l11 Prfi nna
ävcn anod lJa ll rit' r av olika ;;tnrIekar och typcr. 

Medarbelare i della nummer 

Bengt ved berg, se Populär Radio nr 2. 


K E Good, e P opulär Radio nr J , 

B F G Harff är född i Amstenlam 1903. 


Sl.u cLelllexamen J.921. Fil. mag. i ekonomi sk 
vetenskap 1924. Revi wroexamina 1927. l{t':; · 

te under fl era l' som revi sor genom E uro· 
pa. Seuan 1937 bosatt i Sverige, och \'erk 
sam om kamre r hos Svenska Gulf Oil Com
pany AB. Har sedan några år radi o, :; pc
ciellt kortdigsmottagning, som hobby. 

Ono JJedstrnm, se P opulär Radio nr 1. 

Kars för radioservismän 
S/Mens Hanl/JrrksiTlsä/'UI anordnar en radio,eniskurs u. 26 mHr3

17 april i "amanbele med Svenska Radioservicemänne ns Rik-förh.md. 
Km,en, som omfat ta r ca 130 timmar, är förlagd ti ll S tatens Hant · 
verksinstillIL En liknand e kurs a'Vsedd h m-udsakl igen föl' 5tockhol· 
ma re kommer all anordna s i höst. 

Har Ni förnyat prenumerationen? 
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Radiotjänst oth ledande lilmbolag i S\ferige 

anviindll PEARL- 'mikrofoner i llaglig, k 'riivanlle tjänst 

Vi äro glada åt fordrande kunder - därför att V I vet 

:1tt vi kunna tillfredss tälla dem. Radiotjänst och landets 

större filmbolag får nog anses höra till kategorien »ford
rande». För dem är en absolut fö rstk lassig ljudkvali tet 

ett oeftergivligt vi llkor. Att dessa kräsna kunder stannat 

för PEARL-mikrofoner och dagligen använda dem för 

utsändningar och filminspelning är ett gott bevis på 

funk t ionsd ugligheten. 

Haodmikrolon mod. HD.7 

En utmordentligt förnäml ig mikrofon för höga an
språk. Typen användes av Radiotjän t. 

MI KROFONLABORATORIUM 
Volloväg.5,FlYSTA. Tel. Sthlm 362627 - pIrI•• 'I..~ .1'tI'.ur 

Unh'ersaHlIstrllmenl ~IULTIMETER II, 
med 2X12+ 2 mätolll d den, f(j r lik· och rU xels trÖm. IlIre 

lllotsUlnd 1000 ohm/volt. lIl ilt.noggra llllllet: 1 'I. fö r lik


s tröm och 1,5 % för yHxeIström. 

Klli\'\'i sare och speg Iskala . Dime nsion : lUO X100X40 llJlll. 


Sdlw eiziskt !)l'cei",ioHiOarbc tc: 

PI"is I,ronor 295: - brutto. 

Gcnc·ra lug-C:l1t ; 

Elektriska Aktiebolaget Garol 
Kindstugatan 11 STOCKHOLM Telefon 202001 

Pick-up 

Magnetis k 

Typ 10 E 

Pris: 2S: 50 brutto 

Leveransklar 

AB ELTRON 
Stockholm - Göteborg 

" 
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COSSOR 

dubbelstråleoscillograf 

möjliggör studium 

av 2 förlopp sam= 

tidigt 

* 

Specialkamera kan 

levereras 

* 


Genet"alagent 

M. STENHARDT 
INGENIORSFIRMA 


Stockholm 14 Telefon 672118 


Fabrikanter och grossister! 
Om Ni v ill ha engelska kvalitetsvaror till låga [Jri~er 

med kOl'ta leveranstider, vUnd JiJder till oss! 

Vi rep resentera fabrikanter a\" : 

Rör, europeIska och amerikanska t)"per. Rörru\lIllre. 
Glimulerkondenslltort'r. ]lögta)nrproppnr. 
Blockkoudellsatorer. TOIJpklönnnor. 
RrlstaU plck-ups. M.onlerillg'KpUntnr. 
Potentlometror. Lö(]öron JU. m. 
J\lotstånd . :Uikroton- 0<'11 pickup-lednIng. 

Mmaljernd koppartråd pii ovanligt kort le\'eranstiLl, hög
sta k\-aJi tet. 

A\'sUimningssa t.;.,r av hög ta kvalitet för smil serier 
av mottagare. även mmpIlga för ama,törbyggen. 

Vi ha en man I England, vars enda uppgift är a~t 
söka nya 
liro därför 
snabbaste 

kontakter oeh söka pii~l,ynda leveranserna. VI 
sll l<ra OIll att kunna betjiilla ""ra l<nnder pil

och effekti\'astc '· tt. 

Vid unskaffningsproblem. fråga 

ESRA 
Engelsk..S ...enska Radioagenturen 

Box 12056 - Stockhohn 12. 
Tel. 371186. 

(Generalagenter för L. Wll1dn8on & Co, Bournemout.h, 
England) 

Till sist 
återge vi ur den danska radio· 
tidskriften »Tidskrift for Ra· 
dioteknikere» bilden härintill 
med tillhörande text: 

- Goddag Hr. Radiohand· 
ler! Kunde De ikke sende en 
Mand hjern og se lidt paa 
min Modtager - men. lmsk, 
det skal V>Ere den hpje, mpr· 
ke med Smilehullerne. 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Under den"", rubrik Införa vi .ta.ndardLoerade radannoll8er av nedan
stående utseende tut ett pris av kr. 2: - per rad. Minimum 2 roders 
ntrymme. De.sa J'Ildllnnonser liro u\'~da att skapa en förollljnlngs
kontakt radlolUDBtörerna emellan. 

OSCILLOGRAF', Philips 3152 till s alu. Eudast obetyrlli;;t bega~
nad. Svar till "Billigt", l'opllIiir RadIo r. ". b. 

Si(LJES! Amatörbyggd mottagare I u tmärkt skick. utbytbara 
spolar för 80, -!O och ' 20 Dl me-d bandspridnin s-. 11 riir: O1\.7 hr. 
6K8EG 1. det, G.J7 ose , 2-GK7G 1. o. 2, t. 6H6 2. det, 6 eGG bf. 
42 slut te ~, 77 b e ·t ose, 6E;; öga , 80 lika. Separat hög->talare i baffel · 
låda. Kr. 400. - . 

Obegajrnad Smith radiomöbel I högflummig ljus björk med in
byggd förstJdas"ig mottn ...-are. P rUs exkl. grammofonverk netto 
kr. 550: - . E. iUelchJor, ];'ii.lh·iigen 7, Krlstlnehnmn. 

Weston Thermo-Ammeter, Radio Frequcn-ly, §-10 amp. mod. 42;:; 
nr. 27055. Obegagn. Kr. 50: -. D:o varmtrödsinstrument, §·5 amp. 
beg. Kr. 20 : -. Autotransf. 100---260 v. 9 uttag, 4 amp. Kr. 60 : - . 
G. Holm, Nygatan l, Karlstad. 

IiöPES! Populär Radio nr 2- 5 årg. 1944. Ing. I. NilS8on, Socker
bruket, ){arpa.luud. 

AMERIKANSKA BATTERIER! 
4SV. 6,5 X IOX2.5cm. 225g. Pdskr. Jl:50+oms. 
\,5 V. 10X ~2,8 cm . .. .... ... Peis kr. 1: 35 + oms. 

ftt fåt.l 505 AX rö<Vtmikrorör) finnes. 

AB ELECO 
Bibliotek'g.!.n 6-8 STOCKHOLM Telefon 106602 

NY STOB KATALOG 
Beglir vA r 100·aldlga katalog Innehållande bl. a. 61 

ol!Jm radioritnlngnr och kopplIngsschemor. Bifoga 30 öre 
I frimärken. 

HOBBYFÖRLAGET, "VD 5, BORÅS 
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NR 4 1946 

ORGAN FOR SVERIGES SÄNDAREAMATORER 

Redakt ö r: Ing. HANS ELIÄ:.SON, SM5WL 
Järnmalmsvägen 2 TRANEBERG Telefon 259418 

Från Redaktionen 
När detta läses är sändningsförbudet upphävt! Just i 

pressläggningsögonblieket ingiek nämligen et C meddelande 

alt Telegrafstyrelsen den 11 mars postar en skrivelse till 

alla »gamla» amatörer med tillstånd för de>'csa att tills vidare 

sända på följande frekvenser: 350 3635 ke/s (endast 

telegrafi), 14 000----14400 ke/s (telefoni endast inom om
rådet 14150-14 250 ke/s) , 28000-30000 kels (telefoni 

endast 23500-30000 ke/s) , 58500--60000 ke/ s, 112000 
- 120000 ke/s oeh 224000-- 240 000 kels. Max. tillåten 
input är 50 W. 

Observera att särskild licens fordras för trafikmottagaren. 

I förslaget till de nya bestämmelserna (se nedan) ansågs 

rundradiolieensen även böra gälla för denna mot~agare. 
Läs noga igenom TelegraIstyrelsens skrivelse. Sedan 

formaliteterna vederbörligan avklarats kan startskottet gå. 
Lyeka till! -WL 

De nya amatörbestämmelserna 
I och med att det al' de del gerade fiir amatörra'dioverksamhetens 

ordnande utarbetad e fö rslage t nu ö,'erl ämnats till Kungl. lVfaj:t kan 
slöjan lyftas från de tta digra akt stycke. Här nedan skall i korthet 
redogöras för de viktigaste punkte-rua i detsamma. Vi be er obsen-era 
att det hlir endas t gäller ett förslag som dock med största sanno
likhet i huvudsak konuner att följas. 

För at t få nyttja en amatörradioanläggning erfordras dels ett s. k. 
amatörcertifikat, dels ett tillståndsbevis. Det förra innebär intyg om 
att vederbörande avlagt godkända kompetensprov för certifikat al' 
viss klass samt utställes av TeIegmfverkets Undervisni.ngsanstalt. An· 
sökan om tillstå nds bevis skall ställas till Kungl. Telegra15tyreI,ens 
RadiobYnl, Stockholm C, på därf-ör avsedd blankett. 

AmatörcertiGkat in.delas i tre klIasser: A·, B· och C·klass. 
A-certifikat kan förvärvas av person som fyllt 19 år eller under 

kalenderåret uppnår denna ålder och som tidigare va~it innehavare 
av B-certifikat under minst ett år eller som i,nnehaft amatörsändar· 
tillstand under 1940 eller förvärvat radiotelegrafistcertiEkat. 

B·certifikat kan förvärvas av persen som fyllt 18 år eller under 
kalenderåret uppnår denna ålder. 

POPULÄR RADIO 

C.certifikat å ter avses mr ungdom i nybörjarklass och kan endast 
förvärvas av person som under det kalenderår då provet avlägges 
fyllt 16 men ej 19 år resp. under kalenderåret uppnår denna ålder. 

Proven omfatta i ,regel skriftl ig prövning i följande ämnesgmPP<' r: 
1. Färdighet imorsetelegrafering (sändn.ing och hörselmollagning l. 

Ha.,t,igheter: 
A-certiGkat 80 tecken/min (16 ord/min) 
B·certifikat 60 » (12 » ) 
C-certifikat 40 ~ ( 8 » ) 

2. Kunskaper i elementär elektricitetslära och radioteknik. 
Provet in.nehåller samma fordr ingar för A- oeh B·certi fikat dock 

att y,idgade kunskaper i radiotelefoni (modllleringsmetoder m. m.) 
krävas för erhållande av A-certifika t. Provet omfattar 12 frågor, av 
vHka för godkänt betyg minst 8 skola vara rätt hesvarade. För denna 
ämnesgrupp lämnade frågor komma i hmudsak att beröra följande 
områden: 

Likström (spänning, strömstyrka, resistans, effekt, Ohms oeh 
Joules lagar), växelström (kapacitan s, induktans, reaktans, impedans, 
fasförskjutning, effekt), måttenheter, torrelrment och ackumulato rer, 
transformatorer, svängningskretsar, frekve ns och våglängd, elektron· 
rör (olika typer och deras karakteri otiker, likriktning, Hirstärkning, 
svängningsalstring, modulering och demodIllering) , mottagare (olika 
typer, heterodynprincipen) , sändare, olika vågtyper (Al, A2, A:~), 
antenner, feederledn1ngar, vÄgrueter, mätinstrument m. m. 

3. Kännedom om gällanJe internationella reglementen i tjJJämp
liga delar, särskilt. avseende amatörradiotrafik, jämte av Telegraf· 
styrelsen utfiirdade föreskrift er. För denna ämnesgrupp lämnade 
frågor kOlInna att i huvudsak beröra följanrle område.n : 

Internati<mella reglementet, avseende särskiit amatörradiotraf~k, 
tfalfikmetoder (anrop och av lutning), nödsignaler, vanligaste Q-för
kortningarna samt ay Telegrafotyreism. utfärdade föreskrifter. 

Befri else k 'm att u.ndergå ett eller flera certifikatprov lämnas i 
följande fall : 

1. Yrkesuti;vande radiotelegrafist med certifikat är befriad från 
pmv i telegraferin gsfärdigIlet. 

2. Sökande, som h.ögst tre år före certifikatprovets avläggande 
under militärtjänst uppfyllt motsvarande fordringar i telegraferings
färdighet odh företer bestyr,kt uppgift härom, kan befrias frå_fl prov 
i ämnesgrupp 1. 

3. Sökande till C·certifikat behöver endast genomgå prov i tele· 
graferingsfärdighet. Intyg erfordras dock från SSA, att den sökande 
äger erforderlig teknisk underbyggnad samt lämpar sig som sändar
ama1t{)[. 

4. Befriche från att helt eller delvis avlägga prov må i övrigt 
lämnas av föreståndaren för Telegrafyerkets Undervisllingsamt3It, i 
den mån denne finn er styrkt, att sökanden antingen på grund av 
yrkesutövning och. verksamhet eller eljest av särskilda skäl bör 
befrias från stipulerade prov. 

Föl' avhiggaude av cenifikatprov stadgas följande avgifter att er· 
läggas till förrättaren av proven: 
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flir A-certifikal kr 25: 
för B-certifikat kr 20: 
för C-cenilikal kr 10: 

För utfärdandet a,v tillståndsbevis _tatIgas erläggande aven avgift 
av kr 20: -, vilken även utgör al'gift för återstod av löpande kalen 
derår_ Därefter skall erläggas en avgift av kr 2{) : - per kalenderlir 
så länge tillstånd et är i kraft. Radi oamatör som ej är innehavare 
av rundracliolicens, ;ir pliktig att för rätt att innehava radiomotta
gare lösa sådan licens_ 

Till slut. nftgut om de tekniska före.Ekriflerna: 

A-certifikat: hö"-st 500 W tillförd eMekl p~ samtliga för amatörer 
upplå tna fTekvensbancl och trafihätt. 

B-certifikat: högst 50 W tillförd effekt på frekvensbanden 3,5-4,0 
;'\Ip/s och 7, 7,3 IVlp/s endast med telegrafi (Al) samt på fre
kvmshand över 30 Mp/s i enL med för resp_ band tillätna trafiksätt. 

C-certifikat: högst 5 W wllförd effekt på fTekvensballll över 100 
Mpl s i enlighet med för rei'p_ hand till åtna trafihätt. 

Fortsättning fö ljer. 
- WL 

Amatörsändare modell 1946 
L Kopplingsschema 

Av Jan Kuno Möller, SM5XH 

För ett par år sedan, när de allierad få tt fa~t fot i 

Europa och man kund börja hoppas alt kriget så sakta 

skulle ta slut, började jag planera en smula för den fram

tida SM5XH. Arbetet koncentrerades på sändaren, eftersom 

jag räknade med att köpa en kommersiell mottagare. Mot

tagaren tar ju mest tid att göra själv och tarvar dessutom 

god tillgång på sen'isinstrument och dyl. för att bli riktigt 

bra. Planeringen blev tämligen utdragen på grund al' stu

dier och annat,. men detta v-isade sig enbart fördelaktigt, då 

nya synpunkter hann dyka upp och komma medl i det slut

giltiga utförandet. Jag vill därför beskriva mina »ritningar» 

och planer för QTC:s läsekrets i förhoppning att någon 

kamke kan få en eller annan ide för eget bruk. 

Först uppställde sig problemet: Kri stall- eller sjäksväng

ande oscillator? Jag gjorde en liten undersökning av ten

densen i detta avseende de ",ista årelt före förbudet och 

fann, att all Yllrldens amatörer mer och mer syntes gå över 

till an rdningar med möjlighet att variera frekvensen, an

tingen en självsvängande oscillator av elektronkopplad typ 

(ECO) eller också n{wot mera komplicerat med variabla 

kristaller gilrancle bland'frekvenser med varann. ARRL:s 

stab, som väl representerar den större dtelen av världens 

amatörer, räkna r med att amatörintresset efter kriget skall 

I'äxa enormt, varför det är allt skäl att ha sådana grej or, 

att man kan placera Sill egen bärvåg i eventuella »hål>.' i 

amatörbanden. Så det blev en variabeT oscillator för min 

del. Den vanliga elektronkopplingen ratades emellertid, då 

j ag funnit en i mitt tyoke biittre oscillator i den i QST för 

maj 1941 beskriVTIa transitronen_ Denna är enligt QST 

och flera andra källor utmärkt stabil , har ett enkelt sohema, 

som lätt går att göra UIII till ECO samt saknar den nnliga 

ECO:ns nackdelar och relativt kritiska injustering. 

Användandet al' en variabel ·oscillator av denna typ Itlt'd

för dock vissa svå righeter: dels bör den utföras med fasta 

spolar för 'alt ge en absolut stalbil frekv ens och kalibrerings

möjligheter, vi!lket innebär output på endast ett band, dels 

går den inte a~t nyckla om man vill ha så mjuka tecken att 

alla radiostörningar aIr kn äpptyp bortfalla. De avrunoadc 

tecknen bruka nämligen medföra kipp av rätt kraftig~ slag. 

Idealet vore nog att ha en va riabel nycklad kristall, som 

gav en interf r nsto'n mot en fast kri stall utanför bandet 

och sedan dubblad es upp till amatörfrekvenserna, men det 

iir en annan och mera dyrbar hi storia. Iden 'ligger emeller

tid på lager för ev. framtida bruk. Tanken att kunna köra 

perfekt break-in utan en tillstymmelse till kipp och ingen 

biirvfIg på bandet, när nyckeln är uppe, är ve rkligen myc

ket lockande. 

Min egen erfarenhet från tiden före kriget är alt rör

nyokling är det enda säkra sättet att slippa nyckelknäppar. 

Störningshi nyckling ger emellertid ofta en kippig ton. Då 

det ej var säker t att tran.5itronen skulle uppföra sig bättre, 

bestämdes det att rörnycklingen skulle bibehå<llas men nyck

lingen ske i ett på oscillatorn följa!}de steg. I stället fick 

transitronen pFus en liten fast inställd frekvensfördubblare 

stå på hela tiden under sändning. Båda dessa steg "kännas 

därför ordentligt i hopp om att ej alltför mycket högfre

kvens skall slippa ut till mottagaren medan nyckeln är uppe. 

Om då ej motstationen ligger på precis samma frekvens 

som sändninCfsfrekvellsen borde en o'od br ak-in kunn a åstad

kommas. 

Smidigt bandbyte har alltid vari t ett önskemål för mig 

och många ideer om band5wi tching med omkopplare har 

varit på tapeten_ Emellertid räknade jag vi'd tiden för kon

struerandet med att l-esa utrikes efter något år, varför det 

vore lämpligt ha ell rätt kompakt sändare. Alla omkopplare 

av vanlig typ togo för stor plats, varför jag till slut stannade 

för utbytbara spolar. Genom att begränsa antalet spolar att 

byta till två ooh göra anienl1filtret med »krokodilomkopp

lare» bleve dock arbetet vid bandbyte ett minimum. Bygg

des sedan sändaren så, att dessa spolar voro lätt åtkomliga 

genom någon lucka el. dyl. kunde faktiskt bandbytet ske 

på några sekunder. 

Nu uppstod genast ett uytt problem: På vilket band skulle 

oscillatorn och första dubblaren ge output när det bara 

fanns två steg efter? Ett önskemål för hela sändaren var 

givetvis att ha full output på telegrafi och telefoni på 10, 

20, 40 och 80 m banden, I'a rför dubbling i slutsteget ej 

var önskvärd. Jag fund erade hit och dit och kom slutligen 

till resultatet, aU man gott kunde reda sig med en enklare 

sändare på 80 meter varför jag vid valet al' oscillator-
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output stannade för 40 meter. Då kan det oscillatorn efter
följande steget ,antingen gå som rak förstärkare, dubbla 
eller kvadruppla för sändning på 40, 20 eller 10 meter och 
slutsteget gå som rak klass C förstärkare. Eventuellt kunde 
senare försök göras att köra »rätt igenom» på 80 meter, 
även om det är olämpligt ha en självsvängande oscillator 
på samma freh'ens som slutsteget. Amerikanarna ha gjort 
experiment med den saken och lyckats .rätt bra med ett 
förstärkarsteg, avstämt till 40 m, mellan oscillator och första 
80 m steg, så man kan ju aHtid försöka. Den här sändaren 
existerar ju på grund av gällande förbud nödtvunget endast 

c, 

e 

o 
a o 

Il cl-l~ 
t---H--"'''-----1: 

II,CH4 

Il 
b"'b 

C1= 250 pF glimmer 
C. = lOO pF max 
C; = 140 pF max 
C. =SOO pF lufti so!. 
C5 = 0,01 liF glimmer 
Cr.= O,Ol pF glimmer 
C7 = 0,01 ,uF glimmer 
Ca=O.Ol ,aF glimmer 
CQ = 250 pF glimmer 

5000 pF glimmer 
CIl = S 000 pF glimmer 
C12= 

ClO = 

50OO pF glimmer 
CI .=2S pF max 

=300 pF glimmerC14 
CI ,=5000 pF glimmer 
Cla = 5 000 pF glimmer 

=S 000 pF 1000 V glimmerC17 
C1s= 10 pF max 
Clo = 2 X lSO pF max 

POPULÄR RADIO 

på papperet, så läsekretsen får överse med en del antagaH
den av detta slag. 

Senare inkomna und rrättelser om de planerade nya ama
törbestämmelserna ha föranlett mig alt i viss mån ändra 
ståndpunkt. I den senaste versionen av kopplingsschemat 
tänker jag lägga in en Pierceoscillator lIled en 80 m kristaU, 
som a'lternativt kan inkopplas i stället för transitronen och 
aUIbbIaren för att på så sätt möjliggöra sändning på åtmin
stone en frekvens i 80 m 
utritats i kopplingsschemat. 

Värden på ingående kopplingselement. 

C,o= l OO pF max 
CH = 5 000 pF 1000 V glimmer 
C. ,,=5 000 pF 1000 V glimm er 
C;~ = 50 pF max 
C2• =2 X 8 !tF 450 V elyt 
C2,=2 pF pappersiso!. 
C26 =5 000 pF glimmer 

= 8 ,uF 7S0 V 
C2 ,=4 ,aF 750 V 
C;= 35 pF neg. temrp.koeff. 
T I = 

C27 

2X350 V 75 rnA, 5 V 2 A 
T2 = 2 X 300 V SO mA, S V 3 A, 

6,3 V 2,5 A 
T.=2 X 775 V 400 mA 
T4 = 5 V 6 A 
R I = 0,25 Mohm 1/ 2 W 
R2 =500 ohm 1/ 2 W 
R3 =0,1 Mohm 1/2 W 
R.=500 ohm 1/2 W 

R., = SO000 ohm 2 W 
R.=20 000 ohm 2 W 
R, = lSOO ohm max, 10 \V 
Rs= 0,1- 10 l\Iohm 2 W 
R. = 25000 ohm 25 W 
RlO=O,S Mohm 1/ 2 W 
RII = l S 000 ohm 50 W 
R I 2 =SO ohm 3 W 
R I .=SO ohm 3 \'fl 

=SO ohm 3 W 
RIS = 50 ohm 3 W 
R lo = 50 ohm 3 W 
R17 =50 ahm 3 W 
R IR = 19 000 ohm 10 W 
RFCI - ,; = 2,5 mH hJdro5sd 
CH I =25 H 50 mA, ca 300 uhm 
CH.=25 H SO mA, ca 300 ohm 
CH; =28,5 H 400 mA 60 ohm 
CH.=4--16 H 400 rnA fiO ohm 

R 14 

bandet. Denna variant har ej 

Forts . i nästa nummer. 

CH5=100 H 10 mA 
L I = 2,96 ,uH, 10,5 varv, cp l", 

längd 14 mm 
L2 = 24,8 ~.H, 7l varv, cp 20 mm, 

längd 92 mm 
= 3,34 ,uH, Il varv, cp 11/2", 

längd 40 mm 
L.=2,S8 ,uH, 10 varv, cp 11/ 2", 

längd 40 mm 
L,, = l varv, cp 11/ 2" 
Mal = 0--150 mA 
Ma2 =0--150 mA 
Ma3 = 0-5 rnA 
SW1 =2 X l-vägs, tillslag av neg. 

gallersp. samt glödström 
Sw2=2X l·vägs, tillslag av anod

spänningar 
Sw3 =2 X l.vägs, tillslag a,v Iik

riktarrörens g]ödström 

L3 
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På besök i Addis Abeba 

Ullder de senaste 3 månaderna har i Ethiopiem huvud

stad, Addis Abeba, rått en efter landets fÖ11hållanden gamka 
livli".b amatörverksamhet och av allt att döma är intresset 

för denna hobby mycket stort bland stadens tekniskt begå
vade ynglingar. 

Intresset väcktes då en man vid namn G. Tedros återkom 

från sin t jänst vid det engel-ka ilygvapnet där han kOllunit 
i konta t med engelska amatörer och am tidiot fått lära si". 
telegra fera. Han i ll~taIl rades _om chef för Technical 'dlOol 

och bö r]' ade crenasl 1"o-a en station för att i första hand få o JOo 

skådningsmatcr ial för undervisningen och d lina tation 
är nu så go tt som färdig. Det enda som saknas i sändaren 
är kristallen, men den har han lö fte om alt få från USA 

inom den allra närmaste framtiden och s dan konuner man 
säkert att få hör a T3X på 20 m. 

För att ytlerli aare stimulera inlre -et bland skolans elever 

och andra har mr Tedros hos kom munika tionsdepartemen
tet begärt anslag för att kunna bygga en m odell.station, vid 
vilken alla blivande amatörer skola få lära sig det elemen
tära i amatörtrafiken, innan de släppas lösa på sina egna 
nycklar. Denlla tation kommer att byggas aven från Ame
rika inflyttad amatör, ingenjör Earhom, W2JJV, och sedan 
är det mr Tedros' avsikt att på sin skola igångsätta kurser 

i telegrafering och radioteknik för att ge pojkarna en god 
slart i sin nya hobby. 

I itt arbete Ihar mr Tedros haft slor hj älp av den engel

ske amatören R. Buckstone G5JR och hans amerikanske 
kollega 1. Cheeks W8PCC, vilka en tid haft sin tjänstgö
rino-b förla".d till Addis. Buckstone är Ethiopiens förste licenb 

sierade amatör (anropssignal ET3Z) genom att han i no
vember förra året, efter en hel del besvärligheter, lyckades 

få de lokala myndigheternas tillstånd att använda sändare 
för experiment. Apparaturen anskaffade han från ett have
rerat krigsflygplan. I all hast riggades det upp en Zepp
antenn för 14 Mp/ s, ty ryktet hade även nått Addis att de 

amerikanskå amatörerna skulle köra igång på 20 m den 
15 november, och då ville han gärna vara med' från början. 
Några QSO med W belägna i hemlandet fick han naturligt 

noa inte, men väl med en hel rad av dessa stationer med 

lillfälli" hemvist i Afrika, Asien, Australien och Sydame

rika. En titt i loggen be räftade detta och QSL i olika 
former hade anlänt fran Kenya, Egypten, Indien, Ceyloll 

och Kina. 
» UC' » lämnade Addis i början av januari för alt efter 

3 1/ 2 års t jänst i Afrika och Orienten åter bosätta sig 
Erl"land men hans station och tillstånd lär ha övertagits b 

a någon bekant, varför T3Z troligen kommer att vara 
i lulten även i fortsättningen. Har nagon här hen1Jua hört 
den ännu? I elt nyligen anlänt brev omtalar han alt hans 
efterkrigssändare j ust är under konstruktion, ty han väntar 

att få komma igång inom de närmaste månaderna. Till 
följ ande SM :s, som han varit i förbindelse med före kriget, 
ber han om sin hälsning: 4KX, 50S, 5SV, 5WJ, 6QP och 
7MF men undrar samtidigt varför inte -5SV skickat ho

nom något QSL! 
James Cheeks ET3Y var Ethiopiens andra amatör och 

använde sanuna station som »Buck» men nycklade troligen 
mera sporadiskt då hans egentliga hohby var telefoni och 
denna sändare var utrustad endast för CW. Vid årsskiftet 

reste även han hem till sitt land igen för att ta en lållg 
semester och under tiden bygga sin nya station. 

Då jag efter att ha slö']ts från mina nyförvärvade vänner 
i Addis tänkte på vad jag sett och erfarit av deras kamp 
för vår hobby, förundrades jag icke över att dessa män 
redan 6 månader efter krigsslutet åter hade ett sändnings
tillstånd i sin hand. Här hemma går det ej fullt så fort 
men befrielsens tmuma skall väl snart slå även för oss! 

Gunnar Eriksson, SMS--6GB 
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REGLER

MOTSTÅND 

25 --50-75 -100 

15 0 - 225 - 3 00 

500-750 och 1000 watt 

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

UNIVERSAL-IMPORT A.-B. 

Tomtebogatan 2 STOCKHOLM Tel.: 333818,301084 



83-1R l-pol. 
honkontakt. 
cha~. i . för 8.3

(.\(PF-3 )fP)(-3 

Skii,made miniatyrkont. 

PF4 p~u 

Kabelkon.takte r 
H on - H an Pris 

RORHÄLLARE, CHASSIKONTAKTER 

83-181' l- pol. 
hunkontakt för 
koax ialkabfrl 

8 : 11) lSP 8 : 95 
H onkout. Hankont. kont. ko nt. utan Jll"ll 

83-lR Sk,i rm  kab elfä s te 
k:'i pa för mon · MPF-3 i\(Pl\(-3 l: 70 
terin g inna nf ö r PF4 P)H 1:40 l: 65JUPF -4 i\lP)(-4 l : 8G 
eha . i kont. 2: 15 MPF-:; i\(PM-5 2 : 10 PF5 1')[6 l: 40 l: 65 

i\(PF-6 UPi\(-6 2: 10 PF6 1')(6 l: 40 l : 60 
PF78 P)[78 l : 40 l: 65 
PF7L PU7L l: 40 1: 65 
Pl'8 PM8 l: 40 1:65 

K:l-228P Z-pol. 83-22R Z-pol. PF9 P:U9 l : 60 1: 85 
bankontak t fö r houko n t;akt 1'}'U P~lIl 2:- 2: 25 
2-tr.ldig watur chassi fö r 3 
ledning 8 :65 22SP 6 : 80 

5·1-8 Octal rör- 5~ -8L Loc tal - R 8S-4 nörh. keramL".ik 2 25 R8-6 RCP-ii "UP-8 Bilkl'lit 
\lullare uv P o- I'ö rhiillar" a v JtSS-ii ' 5 " Rö rh. oc b bankon t . "I1P-4 60
ly Ly r -ue 2: 25 P oly . f )' re ne R 'S-6 2 25 

bake lit lfll'- (i 60
2: 50 RSS-7!'; 2 25 lIur-G 60

R SS-7L 2 71\ R8-J. R CP-4 -: 70 
MII'- 7S 60

U 8S-8 2 25 n!:l-5 nCP -G - : 70 
MIP-7L 70 R - 6 RCI'-6 -: 70 
MU' -8 70 n -78 nCP-7 - ; 73 

n8- H. - : 70 " UP-O 85 
)1.11'-11 l 20 n8-S RCP-8 -: Sil 

n S-9 RCP-l> l: 10 
R Sll RCP-U l ; '15 

78-7J'T Milda 78-7P ~r il idyr 

t y rri.irhdllfl re. rUr h :1 l1are a v 

!;"!immer fyllda bakelit l: 

l: 30 

MIKROFONKONTAKTER, SKÄRMADE CHASSIKONTAKTER, MONTAGESOCKLAR 

MC I F l-!>o \. 2 : 7{) )(CDI l- po l. 2 : 2~ rCG -3 ~I PCG-3F 1: 70 6l--~n Soch! fö r 

~IC3},' 3 -p o\. 5 ;::;0 )Ica:u 3-pol. Ii : GO l'CG - H[ PCG-4F 1; 70 försälI kt mont a 


rOG-InI PCG-5l" l : 90 ge av rörh lIa 
J'C~I l: 70 23-lS Sockel fö r 
CL-P CH( med upphö jt montag e PCG -O)( peG-6F 1: 90 re och hankont. 

-: 85• korts\. 2: 25 av rörhillIare o_ 
ho n!,o·nt. -: 60 
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