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Ytskik tsmotstå nd - en a LPHa produkt 

SOUl garanterar drif tsäkerhet 

Alphas ytskiktsmotständ kännetecknas 

synnerligen hög grad av låg självinduktion 

och l'iten egenkapacitet. ÖVerallt inom radio

och telefontekniken, där elmotständ med 

konstanta värden fordras, är det rätta valet 

Alpha ytskilktsmotstAnd, 80m garanterar 

apparaternas driftsäkerhet. 

ytskiktet bestAr av ett kristalliniskt, absolut 

homogent grafi tskikt, som utan några som 

helst bindemedel inbränts på en porslins· 

kärna. Denna uppbyggnad av ytskiktet gör, 

att motstånden bli brllSfattiga. 

Alphas ytskiktsmotslånd äro försedda med 

ändhylsor och skyddade mot yttre åverkan 

genom ett speciallack. Prospekt med utför

liga uppgifter sända vi gärna på begäran. 

AK T I EBO LAGET 

E T T l M E R I C S SO N FORE TA GALPHA 
S U N D B Y B E R G -T E l E F O N 2 8 2 6 O O 

./ 
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Månadens fynd 

20 x S mm. A lla värden 

från 0, 3 - 3 ampere. 
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COSSOR 
DUBBELSTRÄLE

OSCILLOGRAF 

COf<sor ]Jubbelstdl.leos 'illograf t yp 3..19 har 

ett dubbeli<trålerör "ilket möjliggö ' tyå från 

varandra helt beroende m}itninga r , amtidigt. 

Bägge sIn la1'11a n "bi i ja~ ÖVE'r h la bildy an 

uta Jl a tt i<t öra nlI'HU(l'l'H, D e!':!': lltom kan dera:

läge kontrollPI'a " och HHt iindl'tls med ett par 

ratta]', Säl unda ku nu. hii rr e knl'\'ol'lla pIa 

cent. på val'andra för att nml ediitt :l jämfö 

ra nde mii inj])(l'ul' , 

G ENER A LAGENT : 

M. STEN HARDT 

INGENIORSFIRMA 

STOCKHOLM 14 • Tel. 67 2118 

-,oSBor DllbbeI. tr' leosciIlof,'1'af har hå in

byggda förstärkare för avlänkning utmed 

y-axell!. Dessa förstiirkare kunna kopplas 

olika, möjliggörande bred bandsför tärkning 

fdlll 10 pi s upp tm 2,5 )Ip/ s eller hög för

f'tärkning . 

Det in yggda ki ppaggl'eO'ntPf arbetar från 

[) pi s upp t.ill 250000 I I" K atod , traleröret 

har eil ski·irmdiameter ny 114 mm med en efter-

ly:ming a" 10 X 10-6 s i sta ndardntfö l'ande men 

kall {'rh Ila , me l en eftel'1YiSning upp till 10 s' 

Katodi"tn lel'örc t Hr även komp I1 serat mot tra

p L Ll istodion, 

- -NÅG RA TEKN ISKA DA TA:-- ...... 

SJd irmcliam eler: 114 mm, 

Tl-il fu tli. l' ka J' i i ir f l'ek,-el1,'Oml':'ldet 10 lJ/ 


-:",3 :\I p/s , 
, WI>l a kli nsligltet 1,3 mV/ mm, 
K iPlJa !':-;-\l'ega tp ( g f l'ekn'llBOJurad e - 2;;0000 

ph 
\..A.\' Jiillkn i ngS~po arnns kiinsligh t 2 mm/m A. 



o1946 ars mätinstrument 

l London har nyligen Phyoical Soci et . anordn ilt f'n ill

lr e~~ant lIlolfi llnin g al' engelska mätinstrument. ' uällllillgell 

nmfattad enligt» Wireless ~ orld» - vari fnl n nedan5taende 

uppg ifter hämtat~ - I :5::erligen Illätinstru men t av alla tänk. 

ba ra slag, optiska , mekaniska och elektr iiika, men det är 

karaklerUi,kl, al t radio - och 6vagströmslekl1 iska hjälpmedel 

inom det mätlekni ska områdel triingt in inom praktiskt lage: 

alla områden al' tillämpad fysik. Nästan alla lI u ällare h;.\de 
saluncla in5lrumen t, vilka - funkt ion bas ra ts pti användandet 

av elektronrör eller högfrekven t ström_ Eli r, .;OIn en beoö

kare lär ha Eagt: »Fysik lycks llU ha blivit tt annat nallln 

för radio». 

Kr io-e ts hekti ska for-karverksamhel har själ fallet sa tt 

l) dl iga Sp e r inom det mäUekniska området. ålunda kuude 

man kon latera , att ekoradiotekniken skj utit många sido

skott in P't an er riinsande aehil. Vad siig:s om elt magnet ron

rör, som väger et t hakt kilo men . nlll ger 500 kW id 

.') 000 Mp/ ? 

:\liitinslnllllt'nt s()m tiil l 'a(l som helst. 

Ett t~f piskt kr igiskt dra" hos etl mycket sto rt antal al' 

rl utställda instrumenten o h anordningarna ä r - fMt

fara nde enligt»\Vireless World» - att även de me.;;t korn

plie rade t 'P rna ha lItfört~ på . ådan l sätt , att de tåla de n 

11 51 hårdhänta behandling utan att deras goda egen .. ka]>l' r 

ga förlorade. En del al' dessa ins trument ärn exempelvi , ,a 
utförda alt de f ungera lItmärkt ant ingen de plaeera~ i ell 

stratosfblrplan, om de kasta i jön eil r placeras i en termit

slack; all t vä rdefull a egenskaper för varor, som skola e, 

po rt ra". 

to :\liniat y.-isering.» 

E tt ull llal karakterisli kl drag hos mallga av de utst ällda 

instrumenten är, att de äro uLförda med så små d im lI . io· 

ner, lt man närmast har lus t all hänCra dem ti ll mi niat )' r

apparater. l u är det emellertid å, att milli atynör och 

andra radiodetaljer i min ia tyrutförand lIum "ra prod l\ee

ras i å stora erier, alt ma n inte läng re k n lala 0111 alt 

de särskilt små apparaterna ä ro specialutförda . M iniatyr

utförandet är i själva verket lIum ra stal\dard utförande för 
IIlcInga type r a V mät in tru menl. 
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Fnul-\II·uuf. 

I~ ll anllan i n t re~~ant utH'Ck l j n g.lendp n~ }l''! dd Ill iitlc'k · 

ni-ka 0lnn1clet är, att man -träla r e(ler a lt gö ra alla tnle r 

~II- il1 i;trumpn t ~å enkla a ll handha ~(J 1ll m6jLigt. Fijrr an~:lg, 

del önskvär t, ja, ofta nödvänd igt, alt mä tinslrument :; ulle 

hetjiln w av om inte ~-e [ en~kapsmäll, ~å. l alla fa ll perso!ler 

lIIed n, (f n uthildn in o. Bland de i Londu lI ut ställda in ~ tru

rnellt en iiro de fl e- ta emell ertid -il ut form ade, att även o~ko

lade perso ner klIlIna hund h rlem IItan ri~k för atl lll illin ~ tfll

ll1enten inte skola O'e önoka I precision . L ikas märkt mnn 

bland de lIt-tällda instrumenten Ji.dana, su m helt enkelt int p 

had annan uppgift iin att möjliggöra för icke fackmä n 

all utföra mätningar, SO I\1 eO'ent lioen skulle kräva en kva
lificerad arbetskrafl. .. 0 111 exempel ka n anförn - eU anlal 

instrument , vilka voro utrustade med marrj kt öga som in

d ikator , som anCfRV, l1~i r en kem isk proces , kulle aV5 Iu!a;: . 

~Osl'ill olll('ter.» 

Bland de (j\'riaa ub lällda imtmn en ten at t! rfann ma ll 

hland annat ett in tressant osc illoskop, Cu>so r typ 448, för

sell med ra tta r och kärm graderade i lid och volt, vake t 

Illed hän r n till mäll1o"grannhe~en mycket väl ckull kUil\\ a 

gå llncler henämn i n "(' I] »oEci llol1lcle r». Blund andra detalj f r 

ladr, man de:sulu m märke till en konden,mtor på 0,{H2 F 

(12 000 (1/ F ! ), ett u\\i ver~ alil1 s trLlment 111 d ohmjV-t,r1 et 

100 000, en ohmmeter, som kunde mäta 5 000000 Mohm 

( ! ), samt en M illngraf med en känslighet av 0,005 V lem 
o·h m _d ett mätområde från 2 p/. Li ll 2 Mpj5. En kva l!.-

kri stall fö r 40 Mpj är oeksu värd alt nämna i detta !'am

manlrang. 

:\lätuli< trUIIU'1I1 en IWlIllHll hit ! 

I det här salllmanhanget k· Il del vara lämplit a tt la lu 
om, al t vi hä r i Sn'ri o· . i slutet ]Jamaj kom ma II r,l e ell 

hel del al' dessa en ge lska mätin lrumenL p, en utställnill g, 

som anordna av lVA och Tekniska Fy~iker För uing. 

Denna utställn ing, som komm .1" att anordna' på T kl1i,.ka 

Mu. eet, blir ~äkerli(yell a utolllordentliot storL in:res e. Vi 

få äkerI anled ning: återkol1lma ii ll detta intre~ 'anta ii111 Il I' 

Jiingre fram . 

Sch. 
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Ur rundradioutredningens 

betänkande 


1943 ån l' undradioulredning överlämna.cJe den 9 januari 

1946 si lt betänkande till kommunikation~ministern. De v;!...

tiga5t e d raoen i denna ut redning ha redan anty l t~ i ett tidi

ga r nu mmer av P opulär Radio och \'i kola här enda -t 

uppehålla oss vid några av de särskilt inlr santa tekniska 

a\'sn itlen av belän kandet. Den tekn iska _akkunskapen i ut

redningen ha r företrätts av gelleraidirektör H åkan S ter!.. )'. 

I få ord innebär den linje man föreslår i betänkandet, alt 

d;~tributi onen av rundra.dioprogrammet i framti den till över

\ägande del kommer alt ske över tel fo nledningar, -. k. 

HF-trädra d·io. Samtidigt kommer emellertid en betydand e 

förstärkni ll" av nuvarande trådlö,a sta tioner all åväga

hringa -, varjämte nya kor tvägss iindare och elt nyLl radio

hus i Stockholm finna;; upptagna i de framtid splaner, som 

uppgj rls. 

Vi gå hä r inte närmare in på de olika alt ernativa distri

butionssystem, som di skutera- i betänkandet, utan komma 

enda t a tt lämlla en över-ik t Ö\'er hur de tekn iska anläg"

ningarna för Hf-trådradio komma all te ~ ig vid full utbygg

nad a\7 delta distrib uti onss stem. 

E tt program, riksprogra mmet, komm er samtidigt att lIt

~ända - både trådlöst och över n kanal i trådradionätet. Två 

and ra alternativa program komma att utsändas i sä rskild a 

trådradiokanaler. Hur trådradionä tet kornmer att bli upp

byggt tord e fralllO"å av fig. 1. 
ärskilda trådradiosändare installeras på härför lämpliga 

telefollst~ ti on e r. Man rwrar med att sammanlagt 150 så

dana sändare komma alt behövas för att täcka hela laudel 

me HF-t rådradio . T ill dessa ändare distribueras rund 

radi opro rr rammen lågfl'ekveut via r"r detta "nd amål spe

ciellt di mensionerade och »u tj ämnad e» programriksled
lIingar, förlaada i rikskablar. 

U r olika tekniska synpunkter ä r de t önskvärt , a lt trrld

radiosändarna ställas upp i fö rsta hand på »överdrag5

tatione rn a», dvs. de till rikskablarna anslutn a sJationern a, 

i vi lka de . k. riksledni ngarnas te lefonslTömmaT fö r -tä rk ;; 

i telefonöve rdrag. Överdragssttaionerna ligga emellertid 

inte allt id lämpligt till ur trådradiosynpunkt. I vissa fall 

måste därför . k. programservisledllingar anordnas 111 !lan 

liverdragsstati onerna och de ur dis tributionssynpunkt lämp

ligt belägna telefon sta tioner. dä r trådradiosändarua ku nlla 

upp-tällas (se Hg. l ) . 
F rån trådradiosändarna, vilka m oduleras med de via 

programledu ingarna inkommande lågfrekventa programmen. 
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utsändes den modulerade högfrekvensen över s. k. trådradio
stamledningar till omkringliggande telefonstationer. P ä des

sa telefonstationer finnas bredbandsförstärkare, s. k. tråd· 

radioförsti~rkare, uppsatta, i vilka dt'n inkommande mod·u

Ierade högfrekvensen för stärkes. Efter förstärkningen distri

hueras h ögfrekvenscn ut pä abonn l" ntlclningarna, som 5tr,oda 

ut f rån respektive telefol15tationer. , enOJll sär5.kilda f ilt er, 

so m ä ro inkopplade i abonnentledn inga rna båda ändpunk

ter, dvs. på telefonstationen och vid abonnentapparaten, ut

bilrla - en lågfrekvent kanal för telefo nering och en högfre

kvent kanal för de tr , evelltu lit fyra t rådradi programmen. 

För de radioahonn enter, som inte samtidigt äro telefon

abon nenter - det beräknas i utred ningen , a tl a en miljon 

radioabonnente r in te ha telefon - k rävas _jälvfal! et ::iir

sk ilda ledningar. Dcs_ a byggas i stort st'tt p oamma 5iitt 

som abonnelltledningar. Vid full utbyggnad av t rådradio

nätet räknar man med alt det behövs 240 000 km nya så

dana trådradloledningar. 60 000 km nya stolplinjer hehövas 

för detta ändamål. Dl~s."a nya ledningar komma all gå pii 

den lilla nälta summan av 3:- miljoner krollor. 

tredningsl1lännen räkna emellertir] m d alt man genom 

en lämpLig kombination av inträd "- och abolUremang av

g ifter fö t- tel fon och tl'<\d ra dio _ka ll kunna päv rka utve k

lingen _å, a lt tr dradio- och t t'lefonabonnemangen komma 

alt följ as ål. 
F ör alt samtid igt kunna d i-lr ibuera t re run dradioprogram 

till de 150 trådradiosälldarna i landet kräves det och:1 ell 

högs t betydand utbyggnad av de 5. k. programrikslednin ga r

n a, se fig. 2 . .. ven denna ulbygg,nad kostar cn del, men ii 
andra sidan mås le man ju und er alla omständigheter, vilket 

system fö r rundra diodislribution rnan ä n välj er - å" ida 

man inte o- r iu för radi oreläsystem --- ha iillp;ång till pH 

stort antal dylika överföriugskanaler. 

F ör hela della 1110numentala utbyggnadsprogram räknar 

man med att det kommer att g' åt sa mmanlagt 2 ,6 m iljoner 

dagsverken. nder en u tbyggnads period av 20 år, som man 

räknar m ed at t h ela utbyggnad n skall· ta i an pr åk erford

rar genomförandet a\' trådrad ioförsla get sålunda en insats 

av 130000 dagsverken på ett Är. vi lket III otsvarar en arbt't ~ 

slyrka av 4.60 man per å r. 

Bpträffand e mottagnio CY5apparaterna fö r tr dradio gäller. 

att man kan använda vilken t 'P av run dradiomottagare som 

helst, 0 111 (len är förs edd med långvågsband. Rundl'adioly;,~ 

r,aren behö\Ter ~ålunda icke vidkänn as några e tra kostnader 
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L. d." ,., Ii t 
\l"'Öd,..,d, oao ... ,I 

... '-J:Io .... .. t./o,., 
P Po.,H.,.".!,.CI ,., ' 

Malma 
Pr lnc ,p for t. ltdonstation 

lJIod fr&drod l08andore '\NI!' Rodiopro~rom 

Fig. 1. Pri ncip~k i ~s för uppbyg"naden av trådradionälet. 
~ T e le fon s am~al 

i :;amband med ö\ ergang till trådr diodistribu tion. l utred· 
ningen räknas med att man i framliden "kulle kunna fram
:;~ äJla spe ieJla trådradiom ttagare, som utredningsmännen 
nn:e skulle bli i 'ke ovä entligt bill igare både i anskaffning 
och drift än nu exist rande rundradiornottarra re. ian anger 
ett bruttopris för en _ådan trådradiomuttagare av omkring 
225 kronor. Då denna mottagare kan innehålla färre rör, 
hli också driftkostnaderna lägre än för vanliga mottagare. 
Över~lag>v i ~ räknar man med en min.sklling i driftkost na· 
d rna med 6 kl' nor i strörnko tnad och 2 kronor i s n 'is· 
ku~ t tl a d per år. 

Ett in tressant av nit t utredningens betänkande är en 

översikt över de år~os tnader, som en rundradiolyssnare har 
att räk na med för sin fuudradioapparat. tO"iften för rund· 
fli{l io i hemmet är in te enda t de 10 kronor, som utgå i 

licensavgift, _om kanske mången i för ta hand tänker si"'. 
I sj älva verket äro ko. !naderna betydligt högre, om lilan 
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k Il räkna med amortering (utom ränta) av anskaHnin Js 
kostnaden för apparaten, strömkostnad och underhållskost
llad. DeSEa omkostnader uppgå uppskattn ingsvis till ca ·1.3 
kron r per år varför lyssnaren i reali leten, om man även 
räknar in licensavg iften, har en utgift på ca .58 kronur per 
år för sin r undradiounderhållning. 

I en säukild bilaga till utrednillgen har man närmare 
undersökt an kaffningsko· tn derna för rundradiomottagare 
och de möjligheter, som f"religga att få ner de sa kostnader. 

enlls undersökning har gällt såväl fabri kanter som radio 
handlare. Med hänsyn till att endast en del av handeln med 

radioapparater pas erar grossister har man förbioått d e~~a . 

Sammanställningen av kostnaderna {ör en radioapparal 
är enda t angiven i procentuella värden och hänrid Lar mall 
utgått från försäljn ingspriset. Ställda i r iation till fa .-tu· 
reringspri el te si O' listpris, kostnader och vinster på föl jan
de säll : Forts. på sid. 124. 
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Automatisk frekvenskontroll 

Av ingenjör G Emanuelsson 

I IwdanståPlllle aJ't.i!<rl 'l'lInlugi.is tid teol'rtisl.a 

II l1dr l' la ge t f'ii,' Ihl<H'llSdetel<t om, U lia 'ii hehal1l1

las l'tt Jl111' 1lOllplillgm' föl' l'eal\tall ~l'öl'l't i denna 

a rtilw l, som ä ll f'li liOlII.Ille t' HtI iJl t l't':"st'J'a \'iira 

Illf'rfl t ror lisM inll't'sSl'rade läsat'r, 

l{ dnQ i radio ns barndom ko m mall un derfund med att 
motta oarna.- våglängds i n~tä ll ni ng var i visE 111 , Il beloencl e 
av de i höctrekvensdelen ingående rör n. Att detta ej enbart 
berodde på elektrodkapaciteterna, \ ' lka na turligt 's påver
kade av-täm ninO'en, f iir tod man då även ~ådana fs klo rer 
~om branlh t och förs tärkning m. 111. inverkade. . blev 
t. x. automatisk \' 01) mI gleril1 g på kor tvåg omöjlig med 
äldre blandarrör på grund av att det uppstod en fÖLkj ut. 
nino' i oscilla torns frekvens då en AV .spänning • om in 
på blandarröret gall f , och d nna förskju tning>, sto rlek \ al' 
heroende pa hur 5tor den tillfö rda spä nninoen var. Ett an nat 
liI...nandt> fenrJl11en kund ibland uppträda ho äld re åter
ko pplade motlagare. D ma n ökade återkopplingen fö r att 
Hl bä ttre ljudstyrka , kWH:l det ibland hända " tt remltatet 
ble\' rl et rakt. mutsatta, men eft er en juster ing av mo tta
garen. avstämning erhöll ' elen önskade hÖ"Te ljud tyrkan. 
Det var sålu nda tydl iCYt alt den ökade återkopplingen hade 
till följ d en förskj utning i mo tta cyuren avstämning. 

Ded a hekven ändringar vo ro emellertid oavsiktliO'a och 
ioke ön skv~i rd a fö reteel er, men man kan nu fråga .iO" om 
mall inte genom att utnyttja de~sa fen omen ~kune kunna 
åstadko nuna en justeri ng a f rek en en avsiktligt och i 
önskad r iktn ing. Det skulle då ordnas s att om mottacra
rens avstämn ing a\- någon anledning ändras, denlla aUlo
maliokt drage5 rätt igen, J ler E att en 5tation drages in 
aulo mati sk t ~ snarl ll1 an koml1l er i närheten a\' densanU11a . 
Detta ka ll rela tivt läl t 11Ilordna \·id superheterod ner. För 
delta ända ll1ål behöver ma ll en frek vensde tektor ( d i~ -rimi 
nator ) , SO Ul omsätter avvikeI~en i frekvens direkt i spänn ing, 
\ ars polaritet är beroende P' um avvikelsen är öve r eller 
under resonansfrek\'enoen, "aml ett regleringso rgan som i 
f.in tur påverka r mottagarens o cilla to rfrekven så alt al'. 
stämningen drages rätt. Abw lut rätt kan man på detta säll 
rrivetvL ej komma, emedan då ingen spännjng skulIe erh, l
Ias fr~n frekvensdetektorn , men en förbätt ring pa omkri n<T 

11 4 

DK U~1.3!JG.U:!~ : 021.3fJG.6tl2.r,.O'j'S 

200 : l ka n relati\·t !iit t erhållas, En felavstämning på S kp/ s 
skulle clil endast re~u l lera i n avrikelsc på 25 p/ s. 

F rekvensd elektorn. 

Den typ av frekvensdelektorer, som här skall beskri vas, 
grundar siu på det faktu m att det vid rewnans råder 90 ) 
Ias.k illnad mellan primil r- o ·h . ekundärspänll ingen hos lva 
till va ralld ra lös t kopplaLle avstki mc1a kr \,ar och alt den na 
[H ~ 5k illI;ac1 kind ra.;; med fr ek\'ens!'n. 

Vi skola nLl betrakta [jg. L Om kondcll satOl'll K välj es 
sa "lor att dess reaktans kan för5111n m:r vid sidan av kret· 
sal'llas reakt tl n. er ko mmer spänningen i punkten l att öve r· 
fö ra ti ll pun kt 2 ulan fa5vTidnin O' Qch dämpning, och om 
an~lutn i l1 ()' e n göres pa spolarnas elektriska mittpunkt kom
ma pänni ngarna VI och V 2 att bliva lika stora och 180 0 

fa5för~ !,; j utna i fö rhållande till varandra. Om nu dessutom 
en magnetisk koppling förefinnes mellan spolarna, kommer 
en spänning att induceras i sekundärspolen, som är mindre 
än 90 fa sföl' skjuten i förhfl Ilande till primärspänningcn 

Till reak
I?z fan5rö'

+Va 
Fig. J. Princ ipschema för frekvensdelt>kt or. 

under r ;;onansfrekven5en, vid resonans 90°, och Ö\'er re
sona ns[rekv nsen m ra än 90° fasförskjllten i förhållande 
till pri märspänning n. om bekant mås te spänningar som 
äro fasför.: kj utn a adderas som vektorer under sina r ;op. 
vi nklar, \·arJör i kunlla tillämpa vektordiagrammet i fig , 2. 

Vi \'ä lja spi.jnningell V'J som riktvektor. 

Vekt orn Vm tänkes r ' pr 'ntera den i sekundärspolen 
inclll 'e racle spiinningen och V,/ 2 haka primärspännin"en, 
I' i.Lken överför ' via kondensatorn K till , ekun därspolen. 
Öve r ena halvan av ~ekllndärspol e n erhålles en spiinning 
+fl {1/ 2 och över and ra halvan - V{1/ 2; dessa fii således 
avsättas åt motsatt r iktning i vektordiagrammet. Vektorn 
VI är resultanten till VII/ 2 och +V,/ 2 och representerar 
den spänning som ä en i fig, l betecknats med VI' Vektorn 
V2 är resultanten till V II,/2 ooh - V{1 / 2. Om vi nu tänka 
oss att vi på dr ivrörets styrgall er i fi g. 1 inmata en spän. 
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vP
2"" 

b 

~ 
_Ye ~ z + 2 

a 
Fig. 2. Ycktordiagram för spänn ingarna V" V~, Vm och VI' ( se text). Obs. V/ 2 i e) skall vara V/ 2. 

n ing, vars frek ens ligger r ela ti t lång t under reson or nsfre

kvensen, ooh kontinuerlig t variera frekvensen uppåt, si kom

m a såväl vektorerna VI och Vm som Vp/ 2 att kraftigt växa 

samt vektorn Vm att vrida sig motsols i förhållande 1111 

nkt01'l1 +V1'/ 2, när man närmar sig resonansfrekvensBIl. 

Denna vridning har till följd att VI något minskas_ ' trax 

inna n m an uppnår resonansfrekvenseu k ommer denna 

minskning att överväga ökningen på grund a a~t spänning 

en Vp öka r allt snabbare då man nä rmar sig resonal15fre

kvensen, VI kommer således att få ett maxim um strax under 

resollansfr eh-ensen_ Då man passerat resonansfrekvensen 

kommer V l att sj unka, m en i stället kommer V2 alt på SU IU 

Illa s~i tt l'rhål1a ett maximum på denna sida av re50n3M~ n. 

Hur spiin ningarna VI och V2 variera med frekvenselI är 

:tskådliggjort i fj g_ 3. F ör a tt skillnaden mella n spän ninga r

Jla VI och V2 skall bliva så stor som möjligt b ör man pla

cera uttagen l och 2 på spolarnas m ittpunkt. Vekt l\re1'l1a 

VIII och V,,/ 2 bliva då lika lora_ Mall kan niimiigen visa 

a lt variationen hos resultanten blir störst \'id små avv ikelser 

h ån 90° fasvinkel, om resultanten ä r 2 ggr ena vektorn _ 

A II ~lullli ngen av kondensatorn K ti ll anod -idan mr primär 

:spolen. fö rekommer också ofta, men man bör då göra trans

formatorns omsä LLning = 1:2 fö r a tt nämnda ... ilIkor skola 

b li va uppfyll da. 

päl1l1ingen VI kommer nu att prod ucera en likspänni ng 

.över motstå ndet Rt och spänn ingen V2 en el:o över mo tstån

det R2 • Dessa spä nn ingar äro så riktade att de motverka 

\ara ndl'a . l"nder reson ansIrekvellsen a ntogs VI vara slörst, 

varför <len reSll lterande spänningen VI hlir neg,at iv ; vid 

re;: onall;: ii I' VI och V2 lika sLora, varför V~ blir O, och ör e!' 

-p 

F il!. J . ::ipänningarna VI och V" som fu nkt ion av freb-en;en. 
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resonansfrek v >nsen va r V2 störst, \7arför Va blir PO~ l tIV_ 

Om spänningen V3 upprita - som funkti on av frekw m en 

erhålles en kurva som visas i fig_ 4. 

D etektorns känslighet bli r som senare skall visas störst 

om koppli ngen göres något lösare än kritisk koppling. Om 
ma n av någon anled ning önskar att kurvans toppar kola 

hgga på ett avstånd från resonansfrekven sell som är st örre 

än det som ethålles vid opLimal känslighet, få r man gö ra 

kopplingen fa stare, men känsligheten blir då sämre. Om 
man utför kretsarna m ed stort Q och fast koppling kan m an 

få en kurva SOI11 visas i fig. 4 c, där känsligheten i när

heten av r esonans är mycket dålig. Genom att dämpa ned 

kretsarna kan m an få elt brantare och rakare l1liltpa r~i 

hos kurva n och si/ led - större hinslighet i närhelen av reso 

nansfrekvensen. 

Malematisk behandling av fr elrvensdeteklom _ 

Ju = resonansfrekvensen 

1.1f= avv ikelse frå n reso nansFrekvensen 

f= fo - .d f 


ev = '271! 


X =l/ wC 

Q= WoL/ r 

r = <!kv. seri eförl usllll o lstånd 


K = ,Ivl j y L 1L2 = kopplingsfaktor 


~,l = ölm esid io' induktans 


p= i/i ,, - jo/ / -:::::::; 2 (Lit / f) 

S= branthet hos d rivröret 


R, = inre fllol5lånd h os drivröret 


qJOpfimo! kopp/. 
wFos tore kopp/. 
SJt1yckel fosl kopp/. 

-p +p 

Fig. 4. Spänn i llg~ll av freb pn< n. 
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F ör att förenkla räkninga rn a sätles L1 =Lt=L och Ql = 
=Qz=Q. Om vi tillämpa The\'enin5 teorem och antaga 

att Rj ~ l / wC kunna vi av schemat i fi g. l erhålla det 
ekvivalenta schemat i f ig. 5. m här X/ Rj försummas vid 

sidan av r, \rilket kan ske om röret är ell h ögfrekvenspentod 

X Z 

Fig. 5. Ek,ivult'nt schema för dc aVö tämda J..re l ~a rna i en fr k' en>
det klor enligt fi g:. 1. 

lTl ed högt inre motstånd och kretskapacitanserna ej äro 

onormalt höga, få vi enligt teorin för kopplade kretsar 

(1 ) 

där 

och 

Efter förenkling och omtransforruering erhålles 

. E' l + jPQ 
(2)

lp = "7 ' (l+ jPQ) 2;-:+-=-;(:-;-;=""KQ)2 

och 

l + jPQ _
Vp = jwL . iii = jQE' -::---:-=-:=-o 

(l + jPQ) 2+ (KQ )2 
l + jPQ 

(3) = - S· Vg • wL· Q (l + jP(J )2+ (KQ) 2 
vidare är 

. E' KQ2·S· Vg
ls= Z -Z = ± ( 4) 

(1 + jPQ )2 .L (KQ )2
l 2 Z - 12Z12 

och 

jK
Vs= jwL· i.~ = ± S · Vg • WLQ2 (5 )

( l + jPQF + (KQ) 2 
Om -nu halva primärspänningen adderas till halva sekun

därspänningen fås 

_ wL·Q·S· Vg (1 + jPQ )+ jKQ 
(6)V1 

- 2 . (1+ jPQ )2+(KQ)2 

V wL·Q·S·Vg (l + jPQ)-jKQ 
(7)

2 2 . (1+ jPQF+ (KQ) 2 
Absoluta beloppet av vektorn VI blir: 

1V11=wL.Q.S.Vg • 

2 

. / 1+ (PQ )2+ 2KPQ2+ (KQ )2
. V 1+ (KQ )4+ (PQ)4+2( KQ )2+ 2(PQ )2_2K2P2Q! (8) 

Detektorns känslighet kan nu defini eras som spänningsänd

ring hos IVI I resp. !V2 1 per kp/ ' och blir då näl heten 

av resonansfrekv m en 

(9) 

vi beteckna denna med Y. 

dP __ ') . ~ lP j"Men ·.· d/ = c '2' dj ''''-' - Jo 
djV1 !y= 4varför ( 10) 

Jo dP 

Om vi nu utföra deriveringen och sätta P = O erhålla vi 

J;änslighN n i närheten av resoll ansfrekvensen 

Yres = S . Vg • Q2 . 4 . JT. • L . 
(11 )Q·K 


=[1--' QK ;--;;C)2J [ l + (Q . K f] 1/ 2 
+----:(---;;:= 

Y'rrs= S· Vg ' QJ. 4;rL· 
(12)[l + (QKrJ3/2 - 3(QK )2 [1 + (QK )2Jl/ :! 

[1 + (QK )2] u/2-- -

Vi sätta nu tälja ren i ekv. (12) = 0 och finna då de~ 

\'ärde på K SO lTl ger maximum Yr e, 

1+ (QK )2_ 3(QK ) =0 
l 

··K- - .I. - (13 ) . . - Qy2 

Att det verkligen blir ett maximum kunna vi övertyga oss 

om genom att undersöka 2:a derivatan , som blir neg:ltiv. 

Om vi önska veta avståndet mellan resonansfrekvensen 

och spänningstopparna, som i fig . 3 betecknats med .dr 
få vi derivera spänningen !Vll-!V21, sätta derivatan lika 
med O och lösa den så uppkomna ekvationen med avse

ende på P. O;" vi förut sätta att villkoret för maximal käns

ligh et är uppfyllt, kunna vi approximativt beräkna P till 

p=~3 
Q 

. . /-1/ - 0,65 .1 
.il - Q o 

Till sist några ord om hur ma,n bör gå tillväga vid trim

ning aven frekvensdetektor av här beskriven typ. 

Med sekundärkretsens trimmer instä lles så att spänningen 

Va blir O vid resonansfrekvensen. Därefter justeras m ed pri

märkretsens trimmer så att a e båda spänningstopparna bli 

lika höga och komma på lika långt avstå nd från resonans
frekvensen. Eftersom motstånden R1 och R2 ha myck~t hög 

resis tans fordras givetvis en mycket högohmig voltmeter 

för att mäta spänningarna (10-20 kohm/ volt eller mera)_ 

Man kan även , vilket är ännu bättre, inkoppla en käns

lig galvanometer i serie med drosseln D. Denna bör då 

ha nollpunkten mitt på skalan. Känsligheten bör vara 
15--50 pA. 
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.... 

Reaktansröret . 

För att omsätta den av frekvensdetektorn produce rade 

lihpänniJlcycll till frekvensvaria tion hos mottagarens oscil

la tor bn man använda ett sa kallat »reaktansrör»_ 

D tL gru ndar sig på det faktum, att om man tiUför s t yr

gall ret på ett rör en spännina som är fa för kj uten i för

hållande till anodspänningen, ä en anodströmmcn kommer 

att erhålla samma fa -vinkel som gallerspänningen o ,h rö

ret således mer elI r mindre uppträda som en rea tans,. in

d u kli eller kapacitiv beroende pA om den gallret tillfö rda 

~ pä nningens fa vinkel är negativ eller positiv. 

Fig. 6 isar hur en d ;·lik ano rdning lämpligen kan kopp

la.". Medelst kombinationen Rt> C l , erhålla vi den öu::,kade 

Fig. 6. Princip,chema för reaktal1Hör. 

fasförskj utningen mellan galler- och anodspänning och där

med även mellan anodström och anodspänning. Konden

satorn Cg tjänar till att blockera anodlikspänningen, så att 

denna ej kommer in på gallret, och motståndet Rg att till

föra gallret regleringsspänningen från frekvensdetektorn. 

Då denna spänning ändras åt den negativa sidan minskar 

rörets branthet och därmed anodväxelströmmen, dvs. rörets 

reaktans ökar. Detta har i sin tur till följd en ökning av 

oscillatorns frekvens. Om nu detektordiodens katoder äro 

kopplade så att en sidoavstämning uppåt i frekvens ger en 

negativ spänning, kommer oscillatorns frekvensändring att 

motverka eller upphäva sidoavstämningen, emedan mottaga

rens avstämning då automatiskt kommer att följa efter fre· 

kvensändringen. 

Vi skola nu medelst en enkel matematisk överläggning 

söka bilda oss en uppfattning om hur de ingående ele· 

menten böra väljas för att bästa resultat skall erhållas. 

Låt oss betrakta fig. 7, vilken visar hur ett reaktansrör 

kan kopplas i något förenklad form. 

Eftersom vanligen en högfrekYenspentod med mycket högt 
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Fi ," . 7. Förenkla t prin cipsciu;ma rör reak t an~rör. 

inre mot-tånd (0, -l Mohm) användes :i denna koppling 

kUlI na \ i bortse fr ån rörets shunta nde inverka n och fO då 

l 
jwC E 

(14) eg= E· R + l = i + j vCR 

jwC 

och Olll R viiI j es tillräckl igt stort 

SE 
(IS)i= S· e~= 1+ jwCR 

och slutligen 

z _ E l +;wCR 
- 7= --5-- (16) 

Om vi nu betrakta ekv. (16), se vi att om R~l/wC 

kan ettan i tälj aren försummas, varför Z i detta fall närmar 

sig en ren reaktans 

X=jtV . RC (17)
S 

som synes blir Z en positiv imaginär storhet som varierar 

direkt proportionellt mot frekvensen, varför den har karak

tären aven induktans 

L'= ~~ (18) 
S 

Genom alt låta R och C byta plats eller utbyta C mot en 

induktam; kan man på samma sätt visa att Z blir en kapa

citiv reaktans. Detta överlåta vi emellertid åt den intres

serade läsaren att själv kontrollera. 

Emellertid har det flera fördelar att använda kapacitans

i reaktansrörets gallerkrets. 

1. Q-värdet hos kondensatorer är vanligen mycket större än 

hos spolar, varför reaktansröret kommer att uppträda 

mera som en ren reaktans. 
2. Z blir induktiv, varför frekvensavvikelsel1 blir en konstant 

procent över hela avstämningsområdet. 

Då man skall bestämma värdena på R och C i denna 

koppling måste man ta hänsyn till den av oscillatorn leve
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rerade spänningens storlek. Den på gallret inmatade spän

ningen får nämligen ej bli så stor att den gör gallret positivt. 

Om R/ Xc göres stort f,lr man mindre spänning in på 
gallret och därmed mindre reglering, men i stället kan mall 

ha mi ndre förspänning utan att gallret blir positivt, vilket 

betyder ökad branthet och därmed ökad reglering. Om man 

minskar förhållandet R/ Xc konllner r egleringen sålenes att 

öka, men samtidigt minskar den på grund a att den nega

t iva förspännincrcn mås te ökas. Man bör nu minska R/Xc 
så långt att den erforde rliga ökningen i gallerförspiinning 

har till följd en Eka stor minskning i regleringen som den 

förra hade ökning. ökar mall R/ Xc y tterligare kommer 

minskningen att överviiga, varför detta ej är lämpligt. Om 

vi nu betrakta rörkurvorna för t. ex. 617, se vi att brant. 

heten håller sig relativt konstant inom elt vi5st område tills 

den \-id ca -3 volt Vg börjar alt hastigt sjunka. I trakten 

a den na förspänning kommer således minskningen att bli 

lika stor som ökningen eller överväo-a den3amma. R/ Xc 
bör således väljas så att den del av oscillatorspän'lingen 

som tillföres gallret ej överstiger 3 volt toppvärde. Vidar 

kunna vi se att vid -7 volt är brantheten praktiskt tarret 

noll , varför den normala arbetspunkten, om regleringen 

kall kunna bli lika tor å t båda hållen, bör ligga ungefär 

mitt emellan -3 och ~7 volt, således vid ca -5 volt. 

.Motst ndet R bör väljas stort, 50-100 kohm, för att det 

ej skall belasta kretsen för mycket ooh för a tt de i räk

ningarn a gjorda approximationerna skola bliva tillå tna. 

Någo n matematisk behandl.ing av reaktansrörets regle

r ingsverkan som funktion av gallerförspänningen är icke 

möjlig på grund av att några matematiska uttryck för rör

karakteristikerna i regel icke finnas tillgängliga . 

En Einnan koppling av reaktansröret visas i fi g. 8. Här är 

den spiinnin o' eg som ledes in över gallerkretscll 

E 
(19)

e;: """ /wCR 

och 	 ip = e~' S= . ECS
JW j R 

Den i L- inducerade spiinningen blir 

+ . M' + E MSe= J' " . /. = , . - (20)
- VoJ Il - GR 

(21) 

där Z är den i sekundärkretsen intransf rmerade serieimpe. 

dan5cn. 

E + E,M·S 
. - CR 

.men 	 ~ = -- --- (22) 
s ,;wLs 

lp 

-Vg 

+Va 
Fi g. 8. AJ:nan koppling tl\' rea kl ansrör. 

l + MS 

och e= I,; .Z=Z.E. -CR = + E.-MS 
(23 ) , jwL - CR s 

Ls MS)Z- + ' . C. ,),l' (24)- - JW - MS 
( l ± CR 

Härav synes aU Z blir en reaktall S. Och då Z varierar 

direkt proportionellt med frekvensen har Z således karak

tären aven induktans 

MS 
Ls ' CR 

(2:J )L' = ± - ~1S 
1 + .1 , 

-	 CR 

Här ä r L' den kretsen Lse in lransiormerade serieimpe

dansen. 

Val av rur. 

Vi ha selt a lt graden a kontroll iir beroende av såväl 

rörets bmnbhet som fö rhållandet R/ Xc' Det an vända röret 

bör ~åledes ha möjligast stora branthet samt relativt hög 

negaliv fÖI'-,pänning, vilket senare tillåter ett mjndre värde 

på R/ Xc . 
Elt an nat vikligt ön5kemål iir alt känslighe~en skall vara 

hög, dvs. en viss ändring i regleringsspänningen skall giva 

så siar reaktansändring som möjligt. Ett annat önskemål 

är högt Ri och ur ekonomisynpunkt möjligast liten an oel 

ström. nör om relativt väl uppfylla dessa vill.kor äro: 6C6, 

617, 77, EFG, AF7 och CF7 m. fl. 

Lilt eralurjiirt cckning. 

Travieö, \.: AlIlol1Wtic Freqllcll cr COlllnd, Proc. lRE 23 (1935) nr 10, 
s. 1125- 1141. 

i\-Iontgomer )', B E: An induClively Coupled Freqll cncy Modulator, 
Proc. IRE 29 (1941) nr 10. 

Shea fer, 	C F: Freqlle/lcy ModIIlators , Proc. lRE 28 (1940) nr 2, 
s.66-67. 
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En enkel signalgenerator 

Av B. Freden, SM5VU 

Sb irmgallerrören ha som bekant en krök vid l!cdre delen 

av _in karakteristik, som är en stor nackdel vid deras an

\'ändning som HF-IÖrstärkare. Då skärmgaIlerspännillgen 

ii\'crstiger anodspiinningen verkar röret ,om nega ti t mot

stånd, dvs. en min kning i anodspällningen (under delta 

gränsvärde) medför en ökning i anodströmmen. Denna 

egenskap kan emellertid utnyttj as för en synnerligen enkel 

oscillator, den . k. dynatronoscillatorn. En svängningskrets 

inkopplad i anodkretsen förorsakar sålunda självsvängningar 

utan någon som helst å terkopplingslindning eller dylikt. 

Dessa rör ha emellertid ganska olika egenskaper i detta 

hänseende och kunna i allmänhet ej fås att svänga över 

ca 10 il 12 Mp/s. 

Även HF-pentoder kunna fås att arbeta på det La sätt med 

speciell koppling, men utgång,effekten sj unker iiven här 
ganska snabbt mot de högre frekvenserna . 

Ett blalldarrör av heptodtypen (t. ex. 6 7, GA3 och 

liknande) uppvisar samma egenskaper genom alt utllyttja 

signalgaller och o 'cillatoranod och !'vänger synnerligen kral

tiot upp till mycket höga frekvenser. Fördelen mr denna 

koppling för en signal«enerator ligger i öppen dag. Om

koppling mellan de olika frekvensomre della blir mycket en

kel, då katoduttag eller återkopplingslindningar bortfalla. 

Denna princip har utnyttjats för följande ellkla signal

generator, utförd i huvudsak eJter en generator beskriven 

i »Wirel ss World» av K. W. Mitchell. Den bn ej göra 

llela signalgeneralorn är inbyggd i en karamellhurk, vars bollen 
utskurits och ersa-tts med en aluminiumpan el (se den andra bild en). 

Här ses generatorn från hak..idan med locket uppfällt. 
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all~pr[lk på att mäla iO" med ett laboratoriein5trument men 

gör god tj änst för vanlig trimning av mottagare och har 
en mycket god frekvens .. tabilitet. 

Med en konden tHor på 500 pF och fem spola r rh öll o~ 

följande frekvensomr' den : 

Omdlde l 150- 400 kp/ s 
» 2 375 950 » 
» 

., 

.) 300-2 100 » 

4 2 G :.\Ilp/ s 
» 5 S- IS » 

GenoD! att använda sig av 2:a tonen erhållas frekvenser 

upp till 30 Mp/ s. Då oanvända spolar äro kortslutna , före

komma inga döda områden eller frekvenshopp. 

Vid område 1 ingå alla spolarna, varefter de efter hand 

kortslutas för högre frekvensområd~n. Spolarna iiro lindade 

på skilda spolrör, som ställts i rät vinkel mot varandra, för 

att minsta möjliga koppling skall erhållas. En stor spole 

med uttag fungerar ej tillfredsställande på de högre fre
kvenserna men kan användas för band 1 och 2. 

Generato.rn har låg utgångsimpedans. En sektionslindad 
HF-drossel pil 2,1 mH med en extra lindning på ca 50 

VII n ' , 0,25 mm emalj erad koppartråd mellan två sektioner, 
användes. 

Diimpsatsen för utspänningsregleringen bygges ellklast 

som framgår av kopplingsschemat. Varj e sektion är skärmad 

från nästa , och skärmade ledningar användas till grovom

kopplar('n. Finregleringen utföres med en potentiometer på. 

Signalgenerat orn s panel. Till vänster se" umkopplaren fiir fr ekvens
områdena och till höger de tvil ul spänningskontrollema , varav den 

undre är för finreglering. 
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Fig. 1. Signalgeneratorns kopplingsschema. Här nedan flilja yärdcn på i schemat ingående detaljer. 

C I =500 pF. Go, Go, G\O=0.1 ,ufo R 4 =100000 ohm. R,s=2000 ohm tråd!. R 14 =3CYl ohm tråd!. 

C2 =4--4Q pF. C13' G14 = 16 ,uF, 450 V. R:; = 60 000 ohm. L,=2,1 mH HF·drossel (se texten). 

Ca, G7 =10 000 pF. R I = 30 000 ohm. Ro = 350 ohm pot. L 2, L.= 1,2 mH nätdrossel. 

G4 =100 pF. R.=lOOOO ohm. R7, Ra, Rg =200 ohm. T, = nättransf. 2X250 V, 4 V för likr., 6,3 V för 6A8. 
C" 	 Gs, G1I' GI2 =5000 pF. R~=50000 ohm. RIO' R w 

350 ohm (helst koLnotstånd) . Resistanserna dämpsatsen 
bestå av 1/2 W kolmotstånd på 200 ohm och rak motstånds· 
tråd på 10 ohm. En blockkondensator på 0,1 ,uF är anslu
ten i utgångsledningen, i händelse denna skulle anslutas till 
spänningsförande kontakt. Denna kondensator måste skär· 
mas, och för att erhålla minsta möjliga strålning har in· 
strumentet inbyggts i en plåtlåda samt försetts med filter. 
drosslar i nätuttaget. 

LF-oscillatorn. 

Föl' LF·oscillatorn användes en vanlig återkopplad sväng. 
ningskrets mellan skärmgaller och oscillatorgaller. En gam· 
mal LF·transformator på 1:3 med en kondensator på 5 000 
pF över primärlindningen användes. Storleken på denna 
kondensator får utprovas i varje särskilt fan för att erhålla 
lämplig ton. rkoppling sker genom att kortsluta primiir
lindni~gen. För att minska moduleringen har ett motstånd 
på 100 000 ohm parallellkopplats med sekundärlindningen. 
LF.spänningen uttages över ett motstånd på 300 ohm i 
katodkretsen. Yttre modulering kan ske genom uttag över 
sekundärlindningen. 

R 12 =10 ohm. T 2 = LF-transf. 1 :3. 

Kalibrering. 

Innan kalibreringen påbörjas böl' man övertyga sig om 
att frekvensområdena täcka varandra. En vanlig rundradio
mottagare med kortvåg är enklaste hjälpmedlet för detta 
ävensom för kalibreringen. Följande gäller för de olika 
frek\'ensolllrådena: 
l: 	Direkt kalibrering kan ske på mottagarens långvågs

band. 
2: 	 Direkt kalibrering 550-950 kp/ s. 2:a ton användes för 

375- 550 kp/s (750-1 100 kp/s på mottagaren). 
3: 	 Direkt kalibrering 800-1500 kp/ s. Med 4:e ton 

l 500-2 100 kp/ s enligt följande: 

Signalgenerator kpl s 	 Motlagare j\.'[p!s 

1500 G 

1600 6,4 
1700 6,8 
1800 7,2 
1900 7,6 
2000 8 
2100 8,4 

Forts. på S. 125. 
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"c c; EFI Z Fig, 1. 
,...----,-- -.,.----.------- --.------------fI1 + /50 - Z00 v 

R 1= 0,5 MO 
R~, Ra' R,ö' R7 = 50 kr.! 
R., Ra' R. = 0,25 ~m 

r-------~-~------------,,--_Q +75 v 

R. = 400 O 
1\ = potentiometer 0,1 MO 
P , = pot entiometer Hl kO 
Dr = HF-drossel 75 varv 0,3 EE 

på pertinaxrör (/) 8 mm 
C 1= 1- -5 pF, se texten! 
C2 =15 pF variabel 
C" C4, C", C, CII = lOO pF glimmer 
C,, = O,l ,LLF C. = lO ,a F 30 V 
C7 = 0,5 ,uF C1o = 1,0 I,F 
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Enkel super för 

60Mp/s 
Av ingenjör L B Hallberg 

Den SUllcl'l'egeneratinL mottagaren hal' otvi
,'elaktigt många förtjänster som UI{V-moUagare, 
men bruset i denna t'YlI av mottagare blir i 
längden gansIm besvärande, Med tanl<e på den 
IwmmalJ(]e aMiviteten llli frel(venser över 30 
[\fp/s, inte minst på amatöl'baJl(let 58,5-60 l\lp/ s, 
ger Populär Radio här en beslu'ivning aven 
mottagare som fungerar enligt sUllerheterod)'u
IJI'incil'en, 

Med den här nedan beskrivna apparaten och en vanl ig 
»fönsterantenn», 3,5 m lång, har författaren på amatör

bandet 28-30 Mpl s bland annat kunnat avlyssna följande 
stationer: amatörstationen SU l USA, Kairo, och EK l 
I~D, Tanger, samt W 2 MQ, New York, På högre fre

kvenser har författaren kunnat avlyssna trafik av mera lokal 
karaktär, exempelvis polisradio (både AM- och FM-signa
ler), en del flygplanssändare och militärstationer samt flera 
icke identifierbara signaler, modulerade med tonfrekv'em, 

Strålningen från den mottagare som här kommer att be

skrivas är många gånger mindre än från en superregene
rativ dito utan HF-steg, ett faktum som i skrivande stund 

inte berooer några bekymmer men som säkert kommer att 
bli av stor betydelse »inom en snar framtid» då aktiviteten 

på detta band tar fart. Nybörj are dra sig nog för att sätta 
igång moo ett superbygge, men som i det följande skall 
\'isas är d tta en apparat som en nybörjare har stora möj
ligheter att få att :Fungera från början. Det finns nämligen 

inga kretsar aU trimma! • 
Av kopplinfTsschemat framgår att 6C6 fungerar som l:a 

(letektor och oscillator, därefter följa två MF-steg med 

EF 12, Dessa äro motstandskopplade, varför en bred re~o

nanskurva från ca 15 kp/ s till 100 kp/ s erhålles, Härigenom 
eftersättes naturligtvis selektiviteten, en sak som väl än så 

länge inte har alltför st-or betydelse, men i gengäld får man 
igenom signaler från en modulerad självsvängande sändare 
med god återgivning, Som 2:a delektor fungerar 6K7, Av 
kopplingsschemat framgår att 6K7:s skärmgaller lagts till 
MF-rörens katoder. Härigenom varieras skärmgallrets spän

ning avsevärt vid reglering av apparatens känslighet moo 
det variabla kato<hnotståndet (P2 ) , en spän ningsreglering 
SOI11 undertrycker de intermittenla störningarna från tänd
stiftsgni slor och liknande, 6K7 kan emellertid ersättas med 



en triod GCS, GJ5 eller liknande utan stöne olägenhet. I 
l110dellapparaten har något LF-steg icke utbyggts, då ul

spänningen från 2:a detektorn mer än väl räcker till för 

lyssning med hörtelefon. 

Tågra uppgifter beträffande uppbyggnaden: Chassiet av 

2 mm halvhård aluminium mäter 260 X 140 X 70 mm och 

är försett med en frontplatta 260 X 21O mm. Av bilderna 

synes delarnas placering i modellapparaten. 6C6 har pla

cerats försänkt i chassiet med två distan rör, ca 15 ml1l 

långa; härigenom får man kort förbindnin g mellan HF

kretsen ooh rörets toppkontakt, lagom för gallerIäcka och 

kondensator. (Ett annat sätt vore ju att placera röret hori

sontellt.) Spolen fästes vid »stand-off» isolatorer av trolituI 

försedda med små vingmuttrar av mässing för förenkling 

av spolbyte. Ledningslängden spole- kond ensator göres kor. 
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tast möjlig. En finess härvidlag är att såga av slalorplaltor

na på mitten och på denna »split-stalor»-kondensator fäsl a 

spolens ändar vid va rdera platthalvans fästskruvar (om man 

nu har en kondensator, vars konslruktion medger ingreppet). 

För alt få en variabel kapacitans på ca 10 pF måsle mall 

med en sådan metod utgå från en kondensator med ca 30 

pF max. kapaci tans. I det utförande som kopplingsschemat 

fig. 1 vi -ar svänger röret upp till ca 80 Mp/ s. Vill man kOIll

ma ändå högre upp, alltså även nå 112 Mp/s bandet, lå te r 

deLLa jg faktiskt göra med samma rör, men man måste 

då koppla enligt fig. 2, där om SYlles samtliga eIektrodE'f i 

oscillatorsystemet äro »fl ytand e» i förhållande tili HF

jord. Metoden med splitstatork ndensatorn ger här möj! ig

het att få moltagaren att svänga på dessa höga frekvells ,~ r. 

Rotorn skall isoleras från jord, vilket sker genom att pla

cera kondensatorn på en stand-off·isolator samt förse axel n 

med isolerad bussning. Ri5ken för å terkoppling i MF-:;tegen 

är mjndre vid motståndskoppling än vid användande av 

avstämda hetsar med magnetiska fält , men ledningsföringen 

bör vara sådan att in- och utgång till MF-slegen inte »se» 

varandra. I stället för EF 12 kan annan HF-pentod anviin

das, ex. 6D6. Om 6D6 anvä'ndes som MF-rör måste skärm

burkar för rören och skärmade galiertilleduingar kOllll11H 

till användning. 

Förf. apparat har fått strömförsörjningen ordnad genom 

anslutning till den ordinarie KV-supern. Någon större nog

~C6 E.Ff2 

,~C===J------------ +75 

Fig. 2. Koppling för 6( 6 , id höga (rehenser. 

Cl = I- - 5 pF 

C

C2 =15 pF variabel ) differential» 
Ca, C.=loo pF glimmer 

j =2 000-5 000 pF glimmer 
C,,= 10000 pF 
(.', = 0,5 flF 
R, = 0,5-1 Mg 
R.=20 kQ 
R~= lO kg 
R, = 0,25 Mg 
Dr l =ca 60 varv O,S EE på glasstav C/J 6 mm 
Dr2 =ca 100 varv 0,3 EE på pertinaxrör et; 8 mm 
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Spvltabcll. 

Omrildc SpolEin gd Jn l'iindi;; diam. A nl al 

Mp /s mm mm varv 


30-- ,10 311 l;; 17 

38- - ,1 6 J i 1:2 Hi 

1.'3- 5 '~ :3H 12 n 

S3- - 65 38 lO 
 F" 65- ·- 78 23 LO 11 

/8- 90 2,~ lO a 

90-- 100 35 10 


100--110 32 10 Ii 

110--120 35 10 ,) 


Frekvens\ ärdeJlU ,iro ltngcfii rli ga 0<.:11 \ a riera med lJyggaud,säu et. 

Samtliga spolar lilnias fr.ilriirand · mej 1,5 mm bl ank kupp n rii d. 


grannhet \Tid uttagande a,' spänningarna är tyd li gen in te 

nödvändig ; det har visat sig att apparaten fungerar lika 

bra med 150 eller 200 V anodspänning. Lämplig . kärl11

gallerspänning till MF-rören res.p. 2:a detektorns anodspiin. 

uing utprovas härvid genom försök . 

Pro ning av apparaten kan lämpligen ske enligt följand e. 

Med d en största spolen insaLt vrides P I sakta upp, varvid 

oscillatorn svänger och ett svagt brus höres. Återkopplin gen 

skall vara mjuk, i annat fall får lIlan justera varvantalet på 

katoddrosseln. Pl inställes strax över svängningsgränsen och spolen brukar l1Ian höra en del övertoner från lä O're fre. 

antennen påkopplas. Slutar nu oscillatorn att svänga är kvenser, som äro så kraftiga att man efterhand kan justera 

antennkopplingen för stor och min.kas. I förf. apparat an antennkoppJjngen. Under samtliga dessa manipulationer kan 

\'ände- en »kondensa tor» bestående av ett varv systofIex P2 stå till hälften uppvriden. 

isolerad kopplingstråd kring antennbussningen. Oscillatorn Vidare kan tilläggas att »intrimning» på högre frekvenser 

bör nu svänga med oförändrad inställning av PI vid vrid är minst lika lätt å tminstone i Stockhohmtrakten, dä r ell 

ni ng över h ela skalan på vridkondensatorn. Med den största hel del stationer uppträda sporadiskt dyanet runt. 

• 

Sambandet mellan effekt (W), spänning (E), 
ström (I) och resistans (R). 

Figuren härintill kan vara bra att ha som stöd för minnet. 

Vill man exempelvis veta- för vilken effekt (W) man skall 

dimensionera ett stavmotstånd när man känner spänningen 

(E) över motståndet och motståndet resistans (R), kan 

man lätt i figuren leta rätt på den formel SO I11 passar. I 

övre vänstra ci rkelsektorn, »eff ktsektorn », hit ta vi form eln 

PIR, som ger oss vad ,i önska : effektell (W) . Vet man 

i stället st'r ömmcll (I ) genom motståndet och mOlståndets 

res istans (R), får man i san1111a sektor formeln P R, som ger 

vä rdet på effekten (W) . 

Ett annat exempel. Vill man veta vilken resistans (R ) ett 

motst, nd har om man känner spänningen (E) över motstån 

de t och strömmen (I) genom detsamma, får man ur nedre 

högra cirkelsektorn, »resistan ssektorn», formeln E/I, som 

ger resistansen (R). 
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Ur rundradioutredIl . ... Forts. från ". 113. 

listpris ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rabatt vid kontantköp ................ .=;: 26 
omsättning,skatt ..... . ... . . .... . .. . . .J: 54 
jaktureringspris . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . 

11O: ::lO 

10: 80 
100: 

;abrikant 
'tillverkningskostnad . . . . . . . . . . . . . . .. 
lagernedskri'vning . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
konstruktion och forskning . . . . . . . . . . .. 
annonser och reklam ..... . .......... 

42: 40 
2: 
2: 40 
2: 20 

försäljnings- och administrationsomkostn. 
kapitalränta 6 % •••• •• •• , •• •• •• •• ••• 

företagarvinst ........ .... ....... .. . 

9: 30 
2: 70 
l:  6)' 

detaljist 
återförsäljarrabatter, ombuds- och försät· 

jarpro\'isioner . .... . ... . ......... . 
löner ... ... . " ... . . . " . . .......... . 

16: 
10: 50 

hyror ........................... . 
frakter och transporter .. ..... ...... . 
annonser och reklam .. . . .... ....... . 

2:50 
2:
l: 60 

diverse omkostnader ....... . ....... . 2: 70 
kapitalränta 6 % ••••••••• • ••••••• • •• 2:
företagafvin~t ............ . . . ...... . O: 70 ;~8: -

100: 

Fabrikanternas vinstmarginal innebär en förräntning av 

det nedlagda kapitalet av i genomsnitt 10 %, vilket anses 

vara mycket rimligt och antagligen är lägre än genomsnittet 

inom svensk mekanisk industri. Inom ramen av nuvarande 

tillverknings. och försäljningsformer äro prissänkningar för 

närvarande uteslutna, framhålles det i utredningen. MaJI 

pekar emellertid på vissa förhållanden, om skulle verka 

förbilligande, om en ändring i vissa avseenden skulle kunna 

komma till stånd. Sålunda anser man, att antalet fabrik3!lter 

är för stort i förhållande till den jämförelsevis lilla sven~ka 

marknaden. Vidare sägs det, alt en radiomoltagare är gan· 

ska modebetonad ooh alt många olika smakriktningar såväl 

i fråga om utseende som i fråga om tekniska möjligheter 

skola tillgodoses. Därtill kommer förekomsten inom landet 

av' såväl växel· som likström. Dessa faktorer jämte den stän

digt fortgående tekniska utvecklingen medför, att här i lan. 

det tillverkas ett ganska stort antal apparattyper, och föli· 

aktligen bli tiHverkningsserierna små med ty åtföljande steg

ring av kOlJstruktions- och tillverkningskostnader. 

En framkomlig väg till prissänkning l~os fabrikanterna 

,kulle vara, att antalet saluförda typer begränsades och att 

antalet produktionsplatser för varje typ nedbringades. Vi

dare kan man 5äkerligen räkna med att prissänkningar kun

na företaga s genom nya tekniska framsteg, även om inte 

utvecklingen kommer att gå i "amma takt som under dc 
gångna 20 åren. 

De nuvarande priserna på radiomottagare - radiogram· 

mofoner och batteriapparater undantagna - varie~a mellan 

gräl15erna 210 och 750 kronor. Medianen ligger vid 365 

Fig. 2. Karta över hefintJiga och projekt erade programrikslednin gar. 

kronor. Detta pris ligger emellertid ca 30 % över förkrig5

nivån. Räknar man om priset tilt prisnivån år 1933, var 

medianpriset i Sverige då 28.5 kronor. Motsvarande danska 

pris lio-ger vid 295, den norska siffran vid 293 och den 

schweiziska vid 366 krollor. Sch. 
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FIL enkel signalgenerator ... Forts . från s. 120. 

4: 3:e ton 2-- 6 Mp/s. (Mottagare G- 18 Mp/s.) 
.J: Direkt G- IS Mr/ s. 2:a ton 5- 6 Mp/ s. (Mottagare 

10-12 Ip/ s.) 

Har man tillgång till en övertonsrik oscillator på t. ex. 
;)00 kp/ s (kan lätt tillfälligt byggas med ett 6A7 enIig~ 

samma princip), kan man sedan få exakta punkter på var 

.500:e kp/s äIlda up ptill IS NIp/ s på följande sätt. 
Den extra oscillatorn injusteras på exakt 500 kp/ s. På 

lIlottagaren uppsökes 2:a tonen (l 000 kp/s). Signalgene
ratorn in"tälles på l 000 kp/ s. Vid exakt 1000 kp/ s höres 
en interferenston. 3:e tonen (1500 kp/ s) uppsökes på mot
tagaren, varefter signalgeneratorn även inställes på l 500 

kp/ s. Vid exakt l 500 kp/ s erhålles interferens osv. Dessa 
exakta punkter inprickas på signalgeneratorns skala. Om 
den fasta oscillatorn inställes på 100 kp/ s, kan man få 
exakta punkter på var 100 kp/ s på samma sätt. Huvud· 

saken är att man har exakt reda på den fasta oscillatorns 
grundfrekvens. Det torde emellertid ej bereda några svårig
heter, då rundradiostationerna ha en mycket god frekvens· 
standard och kunna tjäna som jämförelse. 

Praktiska vinkar 
En enkel wallmeler 

Ett användbart instrument för varje radioreparatör är 

en wattmeter. Med en sådan kan man lätt kontrollera t. ex. 
en mottagares strömförbrukning, vilken i sin tur kan av
slöja en hel del fel som exempelvis kortslutningar i nätdelen 
1l1. m. I det följande skall en enkel wattmeter beskrivas, som 

varje servisman lätt kan hopsätta nästan utan kostnader. 

Förbrukor<!n C, (Nö/~p.) 

Som av schemat framgår är mellan nätet och förbrukarcIl 
illskjutet ett seriemotstånd R på högst 10 ohm och av mins!. 
JO-IS wattstyp. Parallellt med detta befinner sig en volt
meter V. Som voltmeter kan man använda ett universal
instrument, som kopplas för lik- eller växelspänning be· 
roende på nätets strömart. Om man har en voltmeter till 
ölrerlopps, är det ju bäst att bygga in denna och motstån· 
Llet i en låda, som är försedd med en sladd för anslutning 
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till !lät t och polklämmor för förbrukaren. Mätarens skala 
kan då direkt kalibreras i watt. Förbrukarens strömkon· 
sumtion i watt är 

diir E l ~ir nätspänningen och E2 spänningen över R. Om 

t. ex. El = 220 V, E2 =5 V och R=lO ohm är 

N=220' 150 =1l0 W . 

Det är att märka, att en wattmeter av ovan beskrivna 
typ ej ger exakta resultat på växelströmsnät med hänsyn till 

fasförskjutning mellan ström och spänning, men noggrann· 
heten är i alla händelser fullt tillräcklig för servisändamål. 

Då voltmetern är parallellkopplad med voltmeterns inre 
motstånd bör detta vara stort i förhållande till R för at~ ej 
instrumentets egenförbrukning skall orsaka ett felaktigt re
sultat. Erik Flydahl. 

Eli billigl lödkolvslåll 

På gamla bordsteIefonapparater finns det en mer eller 
mindre konstnärligt utförd klyka. Denna kan med fördel 
göras om till ett billigt och effektivt lödkolvställ. Den pEt 
gaffeln anbragta kontakten kan användas till att in· och 

Fig. 1. Ski, s ·av det f·ärdiga siäIlet. 

/ 


Fig. 2. Schema för lödkolvens inkoppling. 

urkoppla ett motstånd, som 
överhettad när den ej använd

(Funk 1939, sid. 219.) 

förhindrar 
es. 

att lödkolven 

R. P -

blir 

ll. 
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ILIEMCO 
gli'l11'l11erkondensatorer 

med försil-vrade belägg 

,\Ila viir(lcn fr"n 1- 10000 p1". 'J' o1e rul1,' Cl' :inda ned Ull 
± '/J o/ö. 3:-.0, DOO, 750, 1 500! 2 !!:iQ Y ~ pron.:p. Ä r e!1 i 
miniatyr- och tropik lltf(irnnd". A rbeta felfritt mellan -;lO ~ 

och + 710 C. Stor nuggrannhet. Små förlu ~ t e r. 

SUukta lu'i~~r! l\:ortarc l c\"(~rnnsLid('r t 

Generalagent: 

ESRA 

Engelsk-Svenska Radioagenturen 


Bo~ 12051; - Stocldlo!m 12, 

Tel. 37 II 86. 


(l snnli'.rhde uH'tl I~. \\' iJlila.tl'\()Il & Co, BuurneUlouth, EllgJ.) 

FÖliande udda maieriai realiseras: 
2 st . Philip. l·e.fl'ling~rlllgs-fiirstiirkn('e 20 wa tlt komp!. 

11l<:><1 mikrofoll och stn(th-. 450: - netto, 
l S't. PaUl ].'ö,",;tlirkare med 2 s,t. !lögtnlnl'e, uukl'ofon 

och stnti \' . 350:- netto, 
1 .st. Högt'nlilre 17" GeJoso fiiltmntild. 200: - nett.o. 
1 st. AIlNo'rik. miiLillstl'Um clut Clongh Brellgcl. 150:

netto, 
1 st. Sign.alge nemtor Champion. 150: - netto, 

CHAMPION RADIO A.-B. 
Polhell18gatan 38 - StoddlOhn, 

SVENSK TEKNIlSK 
'UPPSLAGS'BOK 
komplett i il lJantl är uH oUlulJiil'ligt stillldnrdycrk för 

vn,rjl) tekll·iker. I bokha ntlc lu eller direkt frän för


Inget. 

Pris iub. IiI'. 18: GO pr !Jalul. 


3 
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NORDISK ROTOGRAVYR 
BOX 322 STOCKHOLM 

Grammolonspallen 

BeetllO\'ell: i'h-mfoni III' ;; c-moll OJ!, 6i (Decca ,\Ii: 
H26-2 f) allt.): 

National SYlUllhol1 ~' OI'l'hestra, dit',: :\Iakohn S:H'genL 
Gric!-; : Pianolwnsl't't a ·lI1o l1 01) , lli (Bena 1\1{ 11 34-:~j' 
allt ,) 

San1lua OI'I,l'stCI', solist: ~lolll'a Lympany, dir,: Sidne~' 

Beer, 


Tjajlw\'slii j: :\ötlmäJl I)!ll'sd ten. balcUlIIlIsil{ (Dena 

AR 1142-44 !lUt. ) , 


S3nnl1a ol'l,es tet', dit',: Stanfon! Hobinson, 

Hossini : L\'CI't~' I' t ill BllI'hemrell i Sedlla, (Dec{';1 

Ii: 1125), 


Sanuua ol'l,ester, dil',: l im'l Rallid, 

~lcl\dclssohJl: Hebl'iderna, liOm;eI'tl1\· l'l't~... (Decca 

Ii 1120), 


S31l1llla or!,cstCl', dir,: Heinz rngl'I', 

Tjajlw"sldj : l'ia.llOI{onsel't m' 1 b-moll (Sollora 

Ii !)511-14 aut,,), 


Oansint statsl'a(liofoniens ol'l,estet', sol.: "idOl' SchirJ

ler, diI',: Carl Garaguly, 


Richard Strauss: Till ElIlcnslliegel (Vil'tot' Hel1 Seal 

de LlI~e 11\-000]-2), 


Bostons symfoniorl,cstel', dh',: Serge J{ons5e"itzIQ', 

Decrabola !!et är fortfarande vä rt all aktning fiil' S;G ambition at t 
f() rse den s~enEka marknaden med fär ska in speln ingar av klassii'k 
musik. I det avseendet är d et änl1l.1 så länge klart iil'erläg. et "ioa 
konkurre nter på området. De" supplement för tiden januari- mar= 
upptar sål unda inalles 30 skivor klassi, k mu sik till samm ans med 
ett fylligt urval IInderb!\lIn in gs- ocb dansmusik. Av dessa 30 ski,'or 
har Tjajkovskij - femte sym fon i ( Decca AK 1032,36) reda~l belnnd
lat s i PR 11/ 1945, och bland de å terstående ha r gjort s ett bä~ t a 
Ill enin g populärt urval. 

Samtl iga dessa Decc2skivo r skola va ra inspelade enli~l fl ny 
metod , s~m kallas »Urr», vilket är uttytt: full fl'equ ency range r e
Go rding». En noti s på sista sidan i supplemente t omtalar d etta , men 
några närmare d etalj er l i>nlJ1as inte utöve r konstate randet att »Deeca
ingenjiirerna sensa ti uoell t utvecklat hela inspe lningsförfarandet, oa 
att d et numera är möjligt upptaga hela det musikaliska frekven s· 
omr!\det med alla des överton er». Denna avsaknad av närmare dc, 
taljer gör det natmligt att ställa sig skep tisk, särskilt då man be· 
tän ker, att det ifrågava rand e frekvensområdet sträcker sig fdin 16 
till 16000 p/ s, Tydli gen har denna metod väsentliga drag gem en, 
samma med det förfari ngssätt Husbondens Röst i mera återhä llsanlllla 
ordalag annonsera r om i föregående nummer a v PR som Extended 
range recording. Här är emell er tid inte plat sen a tt uppta den nya 
metod en till någon gran skning; de t må räcka med a tt peka pa d", 
I'äscntli g t ökade krav som vid återgivningen av dessa ,kil'o r måste 
ställas på nå lspetsens dimension er och på högtalarens reproduktiom 
förmaga. Enligt reklamnotisen ha emellertid des.sa problem reda n 
blivit lijsta av Deccabolaget , SOIll utfäster sig att tillhandahal!a ;»1'0, 

I'ulutionerande Deccagrammofcner, som komma alt perfekt a tergi v<l 
Hrr som leva nde musik». Det nämnf:S försiktigtvis in gentin g 01]( 

pri set på det nya und erverket i sammanhanget. Piistilendet att den 
inspelade musiken kommer att klinga som levand e musik illnehåll..r 
nat urli gtvis i sig en överdri ft . Den nuvarande ljudupptagningslek · 
niken kan al' principiella grunder aldrig å5ta c1k omma en kl;mgbild 
väseotligt överl>igsen den, som mot svarar enörigt hörande, man må 
sedan HirLättra själva inspelningsfiirfarandet i I'ilkcn Ilt s träckni~.g 
som helst , 

För alt nu i möjligaste mån göra de nya Decca skivOl'J1a rättvisa 
har jag sptlal dem utan nålraspfilter och - S<.lm väntat med mina 
ll ter " ivningsanordni.ngar - praktiskt tage t inte kllnnat konstal eTa 
någon annan förändring be träffande Ätergivojngen av helga frek\'en~er 
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,in att nålraopet ökat en >mllla. "l ,juigt bör d t framhålla,; som ett 
.' :ullmanfatt nl1 cl e omdiime för J e.'sa sk ivor, att Ijlldllpptagllin gen iir 
gjord med pafalland,~ omsorg och skicklighet. Basen kli ngar nmd 
"ch fy ll ig, violin erna fri ~ka och naturliga ulan va·re sig slriivhet ell er 
.-p tsighet i klangen. Avviigninrrcn inom och mellan dc olika inslTu , 
mentgl"llpPclu3 är med mycket fa lLn dantag förd iildlig, och 111an Gr 
hela tiden en klar och partiturtrQgen bild al' det musikali sk:! skeen· 
det. ~om en intressant och välkommen nyhet kun det not ~ r f.., att 
uppt agn ingslokalen i fl erta let fall finn es a ngil'{:n på skivGOs etik ett. 
Den lob l, som pnl igt dessa nppgifter k0111l11it till anviindni ng i 
flerta!c t fal l, är Kingsway Hall i London, och den är känd för sin 
glida u'- u5lik och väl avpassade efterkl m gslid. Jag vill minna" t tl 
det I"ar just i denna lokal Toöcani ni gjorde sin miraklll~l inspeln ing 
fiir HIl~bond e n s Rlist al Rossini s uvertyr till ilkcssLegen; det finn s 
inte många kon kur rent er till de r:na, när det giil ler att deIllo:IHrt>ra 
,;;llju ,l pa " r3Illmofon . 

Vad de enskilda skivorna beträffar, måste Griegkonserten betecknas 
' om en scn<:Jtiondlt geJd impclning. Jag kiW inte erin ra mi!!, att 
jag hört nlllken till naturlig och levande pianoklang i repmduktioJl . 
Il cla r gistret är utomo rd entligt ",il återgil"et: d.iskant en klingar 
klockren och mjuk, dm djllpaote basen har färg och mu st. An:ig
uingen mellan oloinstrllment och orkes ler är genomgåendt: perfekt. 
I ensemble kl ingar pianot väl sa lllman ~lll,i1t med orkest ern. i d., 
, ,,Ii st is.ka avmitten står det klarl ut mot denna, som i alla fa J! 
bildar en fyllig och nyanserad bakgrund. nl~1amikregl('ringcn r eu!!"
rar man inte för pa något sätt, och i fr, )!;a 0 111 hakgrund.;brn et" 
"t yrka befinn er sig detta för hela mval et på en nil,il, om mer ein 
läl t l jämförelse lJled fiirkrigöti,l ell5 bästa sta ndarcl . 

Tjajkovskijs Nötklliipparsvit visar ocksä prov på mycket g:od Oel, 
omdömesgill ljudupptagningsteknik. Aven elen iir gjord i Kil!gswa5 
Il all. De po,ilil-a omc!ömwa från Gr iegkonsert en kunna pn det hela 
taget giilla även för denna. Rär finns det dessntom några specielb 
glädj "mnen: de n utomordentligt goda återgivningen av cele"tan i 
J\:aram elldrolt ningen dan s, tamburin os distinkta och glansfulla klang 
i Rysk da"'-, d " _ordi nerad e stråkamas oobra lon i Arabisk dans 
(dessa hruka i allmänh , t låta enbart sträva i mikrofon och sälhlll 
g~ uttryck åt den a\"sedda effekten) och sist men sannerl igen int e 
mi.nst kJan gen fnln harpan i kaden;; n i början av Blommornrrs vak 
På grammofo n tord e ,l en lara enastående i si n di stia klh et oeh l iv
fullh et. Harpan 1ft ler fakti sk t om cn harpa. Ur tekni sk synpunkt 
tåla de,, ] tre Decc3skil"or IllC!" än v;il en j iirufii re],,,e med S,o', owi'ki s 
Husbondens Röst-version av samma verk, och det I·j[] i och för si!! 
inte sä!!a lit et. ~ 

Insp~1nillgarua av Hebriderna och Rossinillvertyrcn kan man ock ,L\ 
mycket väl lrsma på. J'l'lö jligen klinga första viol1nerna litet sl Rga 
på ett par stiiLlcn i R 05sinilll·ertyren, men det iiI' en detaljanm'irk· 
ni ng, . om inte pil. nil.got s;(tt min skar det goda helh etsintrycke l. l 
någon mån minrlre lycka,l ;(n de nll behandlad e Deecaskivorna flire· 
fall er mig in,;pelltingen al' Beethovens iiclcss)7nfoni. Va ra. FH st~Q den 
" r gjord i King, wa )' Hall, bnner man int.~ rikligt igeJl klangen ·från 
fli regåend e inspel ningar; den lider al' nagoL lags underlig b:lktung
he t. Den musika liska avr"gningen gUl' inte heller helt fri från an, 
m>irkningar. Pa ett par ~t;;ll e n i första salsen täcka sålunda I,iolinerna 
\,,,1 myck t liver ett par träbl,h arsolin. S legrin gen fr ån pp till ff j 
iil'ergå:lgen frän tredje till fjiirde S!ll~ n är emellertiJ magn ifik. fl en 
lonl e enda~t öl-ert riiffas al' Toscanjnis inspelning på Husbond ens Rö,t. 

Det sl'en ~k a in;peloin<T,Lolaget ~onora har ~lt som sin Illl"lli!<ak· 
ligJ ,t c uppgi ft utl för;e marknad en med un cl erhållningo- och schla· 
gt:lmll ~ik . Sedan nagon lid till baka kan man emellertid i bola~e t o 
~ llppl em nt finna rn med varjt: n)' utgal'u växaode sektion för k las· 
sisk musik. DeHa llpp tagni ngul' ske tydl igen i samm·bct e me, någ t 
,hmkt holag i branschen , eft ersom danska artis ter ,iro de taldkast 
fiirekfIJnm<1nd e. Sin Et(in-ta uppgift hittill s har Sonora gett sig i 
kast lll ed vid in spdningen av Tjajkovskijs pianokonsert b-mol!. oJo. 
partiet utför c< av den i Sverige välkände Victor Schi,iler, orkei' tern 
;ir rl en danska statsradiofoni ens und er lcdnin!!: al' 'tockholms KOll ' 
St,rtförenings diri gent Carl Garagul)'. Enli gt uppgift är uppLagningen 
gjord i del dan öka radinbuse ts 'l(l ra konsertsal. Beträffande det tek· 
ni, ka re "ltutet al' inspelningen kan man in te en, i vCllvi lligas t. e 
::: inn e.~5tämning ge den nå O"ot högt h tyg. Den huvuJsakl ig,aste an· 
miirkningcn "äller avvärrrlinp;en mellan pianot OC]1 orke, lem. Dr. rl 
:ir ~ n om~itc n J e I'iisentligt överdriven till pianOl& faviir. Vis,erligell 
;ir det fråga om eu kco sert för piano och orkester, men det händer 
även i en sådan, all orkeslern kan ha någo t al' vikt att säga. Det 
har man gro l't förbisett i den hä r upPlagni ngen. Så fiirekommer det 
"vm]>!'hi,; ett avsn itt i fö rsta satsen, där orkestern iir melodiflirande, 
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n,cJ]ll pianul har en uoderordnad stämma. All sa verkligen är för
hålland et får ma.n ingalunda någon klar uppfattning om pa ~!,il'an 
( un gefär mitt en al' skiv:;ida 1) . P ianot - f. ö. inte över si" bra 
r'lcrgiret - dunkar pft i närbild, och orkesterns prestatioo cr får 
man m€d litet god i!ju söka gi ssa sig till . Öl-er huvud taget är det 
många gånger ,,·årt all få en kl ar fi1re:;t,ill ning om vad orkestern 
egentligen haT f,jr sig dilr i bakgTnnd en. Ibland tittar det fmm en 
u·ählasa re genom p.ianots massiva aekord ur ett ängsligt fjärran och 
försöker göm sin stämma hörd i ett solo eller inpas men fiir det 
mesta lltan framgång. Det förefaller mig, som 0111 upptagningen 
skulle vara gjord med anviindande aven encla mikrofon, plac<' rnd 
rdat iv! tätt inp, pian ot. Över hn"u,] tage t kJin~'ar ekn na i sig sjäh· 
så färgrika musik i 'onoras uppLagning blek och matt, utJe] br ,eld 
o(:h must. Bi'ot har man lycka,t med mellansl[;;cn, där t. o. m. det 
"vårhemä;;,trade cellosolot (st[imm an dubbl erad'?) går ut rätt hygg
ligt. 'k ivorna ha i fråga om brusnil'å gängse Sonorastandard, o~h 
dynamikkomprcssioncn förc fal~r på sin a ställe n vara väl långt dri
ven. 

Slutligrn har jag variL i tillfälle aH spela igenom ett pat" av de 
nya Vinylite·skil"orna (fram~Lällda ur en bl andning al' konsthart3fr) , 
~om Victorbolaget lanserat i Amerik a. Dessa nya skivor förefalla ha 
gods föru tsä ttninga r att utt.rä nga de hittills all enahärskande schdlack
,k ivorntl. l j iimförel:;e med de:, ;;a ha de bl. a. följande fördelar: de 
liro icke briiekliga (man kan böja dem och kasta dem i golvet utan 
ri sk) , de ä ro lätta i vik t och genom från va ron av korniga be,tiindsde
Jar äro de jlrakti ti kt taget brllsfria och till ata dii rigen om in spelning 
av större dynamiska variaticn er. Spelas dc upp med lätt piek-np, lär 
d·eras li v"längd vara lika lång som schell ackskivornas. De skivor 
jag har börl på upptog en inspelning av Richard StralL ' Till Elll en
, pi egel, utförd av Bostons symfoniorkester un der Sergc Kou;sevitzky. 
Atergivningen är som vanligt med denna orkester mycket god, och 
sär-kilt basarna och träblåsarna har man lyckats bra m"..l. Violi
ne rna ha med mitt filt er en viss tendencS att bli vassa på höjden , 
och eft erkla.ngstidcn är på sina ställ en vä l lång, varigenom klangen i 
riirliga fort epassager gärna blir litet gruLig. För övrigt finns det 
kll1ppa51 an ledning att behandla de a kivor mera ingående, efter· 
som de endast fram ställts i begränsa d upplaga j Amerika m ed ål
följande svårigheter all komma över några exemplar på den sven_ka 
marknadcn. K. 5 - 11.1 

Radioinduslriens nyheler 
AB Standard Radio fabrik har översiint en kalalo rr nr 205 (iver elek· 

tronrör, som tinve rka~ av fabriken i Ulvsunda. I katalogen ålerfir.o es 
förutom en hel del rör huvudsakligen avsedda för t elefo!löverdra~, 
ii,-cn likriktarrör, tyratronrör (loh katot!m'lil€rör oeh en del special
rör, exempelvis ett spee iulglinuör t l'P G22S13 med eu tiindspänning 
al' endas t ca ]5 volt. Ka talogen upptar et t 40-tal olika Törtypcr, 
,umtLiga fiir .eclda med utförliga data . 

Vi ha även fAtt mottaga preliminiira dala flir Standards fotocell er 
tqJ F:lV och F3G, av vilka den senare har, en känsl ighet aV 2- 50 
l' / Lum en. 

En gelsk·Svenska radioagcnluren har iil"ersällt en del kataJoger pu 
radiolllateriel, exClllpeki " elek trolytkond ematorer al' märket D,\ LY, 
glimmcrkon cl ensa torer (i miniatyrtltfiirande, exempelvis 1000 pF, mBt t 
15X lO X3 mm), potentiometrar. tradlindacl e 1l10t sti',n ,1 och kristall· 
nål mikrofon er. Vid are har översänts eU beskrivnin g av en a~-s liiltl
ningssa t5, E RA, tillverkad al' Unil ed Components Ltd. Den na al"
5t ~imni ngs'sa l s sy:ue5 väl hinlpa sig fö r aruutörbyggarc. 

I en från samllla företag iiversänd pri:;;li sta över mollaga rrtir från 
den engelska fabrikoo Brimer anges leverans tiden t. I". till någ ra 
lllånade r. Man räknar emel lertid med att avsevär t k'lllna förko rt:! 
levera nstiel erna . 

Rättelser: 
1) T principschemat tilJ den i Populär Radio nr 3/19,jQ av ing. 

Good beskrivna LF·för tärkaren har förutom det i ap rilnumret på
pekade .felet ytte rligare ett immugit sig. I schemat iir mittpunkten 
på glöclst römslinduingcn för slut steget jordad . Med de använda slul
rören får naturligtl'i, ingen jordning ske, eft ersom dessa nnder ,!i
dana omständi gheter icke få någon gallerförsp ~inlling. 

2) I principsch€mut till radiomottagaren i nr 2 al' Populär Radio 
1946 skall R"3 I"ara 50 U~ i st. f. som angi vit s 1 kR. 
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Restcn av kvällen ägnad es å t kortdl"slyssJ1arna, och nägro. klubb·Sammanlräden med lemma r -d emon ~trerad e ett un-al ~v QSL·kort, SO IU de e-rhiillil 
från radiosta tio ner världen runt. 

Stockholms Radioklubb 
Vid klubbens sammanträde den 5 mars höll ci vilin~ . no fn g:l rd 

föredrag om: »Frlin spoLar och kondensalorer till häLmmsresonalnrer 
och frIa ve Guides». dir han \-ii'ade d E(] int re~"a nta och egenartade 
utveck liogen pa ultruhöo-frckvensk r t;a rn (tS om råde. , 

Den 19 mar talade ci \ il ing:. G un nar \ala, '\ B S vemka El ektron
rör, om: »Klystron cr och magnetroner sam t deras anviindning». I del 
dagsaktuella, högintressanta föredrage t fi ck klu Llbcn st ifta ~eku n~sksp 
med det aU ra ena;;te p" mikrovagsomrfl dcr, » lektrov15.elp'lJon) 
m. 	 m. En kl y Lro no<c:illa to r isad i funk tion. 

Sammanträd en hällas 7/5 ch 21/5 kl. 19.30 i i\'fedborgJ rhuseL; 
lilla hör~al. 

Alla, som bo i to · -holm eller fl ss: nä rhet och som äro in tre<se 
rade av radio· oeh teletekn ik, höra hli med l mmar i Stoek'hol ms 
Radioklubb. 

P å sammanträdena hållas föredrag och anordnas demonstra tioner 
och diskus ioner. Böcker o,-,h tidskrifter uLla nas ur klubbens biblio· 
tek. Studiebeslik anordnas. 

Årsavr!iftcn är 10 kronor (för teknologer och st llderaode 6 kronor ). 
l avgift; n ingår pre numeration på Populär Radio för r 1946. Med· 
lemskap vinnes enklast genom insättning av avgiften på klubhen, 
postgiro nr 50001. Avaiften kan även erläggas vid ett sammanträde. 

AdressförändringaT o. d. ställas till Stockholm, Radiokluhh, Box 
6074, Stockholm 6. Sekreteraren, civiling. Torsten Ståhl, och tekniske 
sekreteraren, ing. Gösta Brahman, nås under samma adress. 

Sekreteraren . 

Västerås Radioklubb 

höll sitl ordinarie manadsammanträde torsdagen den 2,1 februari å 
Övre Gillesstugan, KFUM. ELler de raskt undanstökade mötc, för· 
handlingarna följde ett föred rag om television av hr A. Hellström. 

I, 

Sven Daltlberg. 

Linköpings rad i oama törer. 
haden den 28 mar ' 53ll1ma nträde för f;-;~ s ta ";lIl gen i ,IUl eg a klubh· 
lokalen, som be-tår a ett par ryml igl källarrlllll och ulmärkl Eim· 
par sig _om . h äl sl mman tr'ide-o· -oom arbetslokal. Kompl l.t eri n ~ a\ 
inredni nglfl pagår. Föreningen har 011 64 medlclJImar, och s~yr~j"en 
fö r 1946 Im qar av: in!!:cnjiir Bror·L1rs Fosspl lus, ord l., Sl)'ck]l!flkarc 

' -an te T i IIwrg, \'. ordf., löjlnant Karl·Erik Nord , _e kr., ingen jör Gö· 
ran Eric.on, v. ~ekr., rad iotekp.iker Carl·Gustaf LindSlJ'öm ska tt
mä.stare, hr Gunnar Pe r5~on mater ialförvaltare. Revi ~orcr äro av· 
5vn are D3\ id Lin d och >va n -are Helge T örnborg. 
- K lubben~ telegrafilrnden -i'Jl ing, som pågått med l\å h:il!ar i vcc· 

kall !;' dan biirjan a\ september förra året och lerl r av styc.·j an ka,.. 
Tillberg, har omfattal e lt lS·tal medlemmar, och de=su klan nll gOIl 
och , iiI 60· tkat i Eändning och mottagni ng . • fa n be31öt anordll a en 
telegrafi t'-v!:o g den 23 april. Vidare pägår under orM. led ning en 
kurs i d ektroteknik. 

Vid s:lInrnan tr,idet förelåg det första mmlret av klubbens egen tid
ninno. En av medlemmarna, S:\f6JI, redogjorde för del förslag till 
nya" amatörhestämmelse r, som t ~ l egra fs tyrel; e ns rarJiohyrå nt i :int till 
de p mla sän daramatörerna . Efter förhandlingarnas slu t demonstre 
rade radioteknikcrna C-G Lindström och G Drätting av dem bygg· 
da 10 W förstärkare resp . oscillograf, och vidare höll styckj ullkare 
Tillberg föredrag om internationell radiotrafik. 

En god -vägledning är 

Populär Radios Handböcker 


OHMDV~ 


.Justerbara n10tstånd 
"Dividohn1" 
10- 25 - 50- 75- 100- 160 och 200 
watt, 1 ohm t. o . m . 100000 ohm. 

Fasta n10tstånd 
"Bro""n Devil" 
10 och 20 watt, 0 ,4 t. o. m. 100000 
ohm. 

Telefoner: 333818, 30 tO 84UNIVERSAL-IMPORT A.-B. • Tomtebogatan 2, Sthlm 
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Medarbetare i della nummer b) Trots all jag monte rat detektorröret Dl" 21 fj cidranJc Li r j a;!
mi krofoneffekl. Hur kw densamma undvikas? 

11 ,Sriirdsji; . 
Sva r: 

a) Föröök all ändra ~känn gaIl erspän ningen p å detek torn oc:h iiI' 
kuppla för Ein gningsspole i an ten nen. 

h ) Om det ej hjä lper med all föru tom d n fjädrande r "rh 11 r,'n 
för. e rör t med en hälla av gummi eller annat ak u s t i~kl dötl mate· 
ria l b" r tt anna t rör utprovas, dJ dc . insemellun liro mycket oli ka. 

K C, 
Frll oa' 

[.tY Kan man i en växelö tröm,app ra t utc ·l llta likri, ta rrö rd .,dl 
n: illra sf cm lorn och driva apparaten med l ikström ? 

b ) Har Danmarks fördel nin g' lät för el. energi ol ika sr:i nn in?J l 
liksom 	 i verige? 

e) Ilar i Populär Radio va ri t införda några arti kla r om kat.Jo , 
s truk cör och oscillografer? 	 H H, Norrköping. 

G E Emanll r l"on ä r född I 91S. Examen \ id T ekn. in ti tut et 1\1·+3. 
,\ n"liiIId vid Dr Ericsson sedan 1944. Svar : 

L B Hallberg är född 19-20. t ll dcntcxa men 1938. & 'ame n "id STf a ) J a, fa st inte II ta n omkoppli ngar i glödEtcöml'k ret eu. Papp<'r~ 
19·H . A .igtOOl ,-id radiofysiska in titu tionen ,id Ka roli nska "ju k· kondens:ltorer eller bipolära elek trol ytkonden,ator r ml sle al1\':ind n
hu,et edan 1945. i filterkretsarn a om ej alltid rä tt pola rit et vid. inkopplin gfCl till nitt. ' 

B Freden är född 190 J.. Rad iot elegrafi tcertifikat 1920. Sändare· ~ aJl !!aran leras. 
ama tör scda,n 1925, Anrop si"nal ~ f5 hl ~] a . 

e) ej, me n det kommer så småni'ngom. K (; 
Frrlga :Frågespallen 

Skall som examensarbete tillve rka det i P. R. nr 2 1936 beskr i\ na: 
mjllkjämsinstrwnm tet. Tyvärr sakn ar jag uppgi ft erna om trådd imenUnder denna rubril{ besvaras teluuska frågor som bedömas sioner och varvtal. Kan P . R. lämna dessa uppgifter '?

"ara a l ' mera allmänt intresse för "ål'u läsare. Bre" med Stllderand e.frågor förses med påskrift ~Frågespa lten» och insändas t ill Svar :Populä r Radios redaktion, I)ostbox 450, Stockholm L Bre,,' Som amperemeter am'ändes 300 varv dubbelt bomull solllspuJlI1Cllsvar på tekniska frågor kan e,i lämnas. R e d, tråd 0,5 mm, varvid Ri bl ir 3,5 Q och fullt utslag erhålles för ca 
Fruga : 1,6 A. 

a) H ar byggt »Den moderna ball eritrean )) i nr 4/ 1939 av P opulär Som voltmeter användes emaljerad t.råd 0,1 mm , som lindas 700 
Radio men med rören DF 21 och D 121. Vad skall jag göm för a tt varv. Observera instrument ets slora egenförbrukning l iksom ävm 
få den a tt svänga p ko rlvllg? dcss känslighet för yllre magnetfäl t. 

I. 

Lawrence Will{.inson & Co., 

BOURNEMOUTH, ENGLAND, 

offer the famous 

LEM(O 

ilvered·Mica Condensers. s used hy all Brit ish Government, Departmen ts and 

severalleading British radio man ufacturers. In any capaci ty l to 10.000 pf, stan· 

dard, tropical and miniature typeE. Capacity tolerances l, 2, 5 and 10 o/ u for 

all voltages. 

Full details and prices will be suppl ied hy our agents : 

ESRA 

Engclsk..Sycnska Radioagenturen 

Box 12056 - Stockholm 12 - Tel. :37 11 86 

LEMCO a famous w O r d n B r t s h r a d O 
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j, 

AMERIKANSKA RADIOROR 

fabrikat KEN . RAD finns nu på lager. Stor 


sortering för omgående leverans 

till lägsta priser 


ELEKTROLYTKONDENSATORER 


POTENT10METRAR 


MOTSTAND 


LÖDTENN (hartzfyllt) 


HÖRTELEFONER 


MÄTINSTRUMENT etc. 


V år R E ALISATIONSPRISLISTA ocll radinkatalog 
sändes GRATIS p,; begå-rall 

NATIONAL RADIO 
M Å LA RGATA:> l , STOCKIIOLM 

Q-Meter, typ QM 1 


för absolut Q-mätning 

Direkt avläsning av Q ·värdet för spolar. 

Bestämn ing a v förlustfaktorn för kondensatorer 


och dielektrika. 

Frekvensområ de 50 kp/ s- 12 Mp /s. Vid utvänd ig 


generator ytterligare 1 kp j s- 50 kp/s. 

Mätområde Q == 30 - 625. 


Noggrannhet : c:a 5 J~ vid frekvenser under 

20 Mp/s. 


': .' I " '. ,. :' ~..-: . 

~;..:L ,', ~:.. ' . ,', " ::~<*,~~"':'~{;'L~i~P i;~·· .._.~..:,. 
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Till sist 

häm tar vi den här bi lden lIT den no rska tidskri ften Verclens Gang: 

........ _~. __ 

- lIva nyLLer det ii. få rad arforbindelse med mån en när en jkke 
b il få teld co forbi nd lse med melkebll ti kkell . 

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

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

8 si . T elefnnl<en siindu,!le ntod rör RL12T50 t ill salu . Kr. 90 : - p e r 
~tyck . Bengt Jinu tstoioll. S tul'egata n 24, S tockho hn . T el.. 60 1987. 

>!I,2, A F 3. A B CI . AM, A Z1. 1561. K r . 1 0 : - pr s t . A nv. e ndas t 
e :3 5 ti lU . l'[n rtiu Jt"])V 8S0 U, B ox 19, )Iör rtlll1. 

S tntio nlir b n,tte rirndio m ('(} dubbla h:orh'rlg~baJl(l sa m t 1\l V. o L,' , 
Hiirbp. t. D K. D I)' , D.1 oc h D L 21. Swi ng in s t. I n liy g g d a b a tte rie r . 
Fabri k s ny a 30 s r. P ri s 275: - netto per s t. Iug D. l'nlmblad , 1"01 · 
kung uga t" .. 42, Stockholm, tel . 40 19 4~. 

T elefnnlu· .. rih' n,. Y. 2100 Kl' , 25 : - . 10 :st. Tcl<~ f. - rö r n . V . 218 
p e t· s t. 10 : - . Jug. D. I'nhnhln rl. t....o Lkun gngn t n n 42 , 8tocldlolrn. 

l[c)gldass ig-a kri s lnllmilU'ofo nli tlllSlar ti ll s a lu billigt. 1'.r. Juhlin. 
lngl'urHgatull 7'3 , Upll;oala . 

I{c.;l)es . e H,·.' h'i na!04 nlot c r siittning : Kop p li ng ss,Chf'm n och s C'rvi ce · 
h e,s I.;:rinl i ll g' fö r n Ilviig's mottagarcn F:lda lllod ell 410 T. S)17 VFr. 
(i. Elm(l\f i ~t. no:\: 47, L iitto rll. 

JIl~pclnillgRall[)lIrut föl' gTaveri ng av sk ivor 1.: 0111 b. med radi ö
p: l'umrnofo ll. p pa ratc n Ul l'lL t a d med G bn ndsp r itlni ng-somrtldc Jl prl 
ko r t v:l g- m ed hiig:[J' ('kn~ ll~s tcg , 2 st. hög ta lare Ph ilips ki nomo de ll. 
R. C. A. tH'lIltln it{l'n fon m ed ~tatl \· . P ris 1.200: - . Dir. O. He ngt,"on. 
Al\"ik~\' i i gell 141, Snl(~ds lii tte ll . 

• ..- . ~\OI' --

KORTV Ä GSDETALJER 

TESTER 
6 74868,6053 11 . STOCKHOLM· Jungfrugalon 28 
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NR 5 1946 

ORGAN FOR SVE'RIGES SÄNDAREAMATORER 

Redak t ö r : I·ng. H A NS El l kSON , S M5Wl 

Jä rnm a lm sväg en 2 TRAN EBE RG Tele fo n 25 9418 


Från Redaktionen 
Vid del här laget ha ni väl hunn it bli riktigt va rma i 

kläde rna på banden . D ' L förefaller annars, om det "ar 
r tt er.,t få so m komlllo i<>ung ~a där alldeles omedelbar t. 

Ätm inston i mitten på mars, innan 11 orrsken en sa lle in , 
"oro terförh llandena rent alänsande för låncrdistan ' fi"ir· 
billdel5er, och det känd es riktigt vemodi'Tt fö r en gammal 
DX·fan ta"l att icke kun na ge ~ i g med i leken . 

,lär nu trafi'ken Eom sagt huunit bli litet livligar hoppas 
Red . åter få mottaga de tidigare St\ vanliga rapporterna för 
»DX·spalLen». Sänclningslörbude:'s upphävande hoppas vi 
även ha r del goda med , ig all biclragsf[od en till tid ningen 
sväller. Vi miht helt enkelt ställa in oss på del. QTC sän· 
rles ju ut till ,1 lla amatörförellingar ,rärlden runt och vi fä 
länka p;\ vårt reno lllnH~ i det fall et ocks, . 

Några kopplingar med en 
katodkopplad dubbeltriod 

På senare' ren har man i höghekven . o h. ultrahögfre. 
h ensJI10ttagare bi->rjat å tercrå till att använda trioder Sulll 

HF. Jch blandarsteg, deLLa ellledan trioderna ha mindre 
I örbrus och korlar el ktronlöptider. I uk tobern umret al' 
Proceedings of the l.R.E. sIa några intressanta kopplingar 
Illf'd den nyligen till verige inkomna dubbeltrioden 6J 6. 

I vanli D' koppling med avstämt galler och avstämd anod 
är trioden som bekant in labil om ej neutraliseringskopp· 
linga r införas. Två andra möj ligheter alt använda ett rör 
som förstä rkare finnas: 

1. Alt jorda anoden, släppa iII signa len mellan O'aller och 
jord och ta ul den mellan katod och jord. 

POPULÄR RADIO 

2. Alt j orda ga llret och :;läpp3 in signalen mellan kat od 
o ·h jo rd och ta ut den vid anoden. 

;\1etocl l - ca lhode i ollo\\'er - I ar en för,;lärknillg, som 
är mind.re än l om ej upptrani'forrnering göres, ,amt låg 
utgång~il11ped a ll ' . 

Metod 2 - ca thode input - har den na6kd len alt in· 
gangsirnpeda nsen är mycket låg. 

Ganska närliggande är då iden a ll koppla två rör enligt 
l och 2 i kaskad fter varalldra. I fig . l a se vi della utfört. 

KopplingclI Jllellall stegen Eke'r över den gemensamma 
ka lodimpeclansen. Denna impedans ii I' natur.ligtvis olik:! upp· 
byggd beroende på vilket fr ekven6o lllråde, som skall för· 
stärkas. Vid ul lrahögfrekvens kall ~len L. ex. bestå av eLL 
motstånd ollllilldat med ea anta l vanr blank tråd . Om blad· 
impedan sens värde övers ti O'e r c 3/ g (g är rörel,s brallthet:1 
är kopplirwens förEtä.rkning obcroende av kalodimpedamel1~ 

abEoluta värd och fas . '01\1 vi ' e har röret ej fler anelut· 
nin O'ar eller kopplill g~element än en urd inär pentod. 

l fig. l b och l c se vi serie· och parallell.ek,rivalem. 
Echeman till kopplingen. ,u , g och Hi äro här fö rs tärklling~. 

Fil!'. 1 ". 
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Zo. Rj 20.2. 

RiO ]J
+}J-Ei I'V 

. ---

Fig. l b. Fig. l G. 

faklur, bralll hel fI"~~ck li\l: im' I1lCll~lalld rör \·ardera lriod
halvan . E; är illgang~5p~lllllingf' n uc h l" bela,; tnill g~i lllpedaT1-

sen. Som synes v rkar k pplillocl ,; UIl I ell rör Illed ~a llll1la 

förstilrkningsfak'1or ~u lll enel ra triude rna mell Illed I\lot-all 
tecken. Brantheten ilr hälfl en "a . : 0[' även här I\l t>d mnt-atl 
tecken medan imc llIotstandet iiI' dubbelt i'-a t,HI som h n~ 
vardera triodhalvan. 

Kopplingen kan i någut mo difi erad form 3 m iiwlas S()rtI 

fa5vändarrör till pu:,h-puJl5teg !' om t. " i ill r'l~n j ör Guor! ' 
muttagarp i Jllarsnumret ,w Populiir Radiu . 

Katodkoppling kall även förekomma i blandarsteo t ~;1-

!'Olll syne.s i fi g. 2. Gallret i hiigra hah an är jordat för de n 
inkOlllrnande si"lIal ns frekven5, medan oscilla lo rkretsens 
impedanE vi.(J d nlla frekve ns närIIlar ' ig . ' . ven SOUl oEcil

lator kan de t katocLkopplade . teget användas . Om vi studera 
fig. l se vi att iumatade uch för5tärkta s i~:nal e n här ~ir i 
fa s och ej SO Jll i elen !lonnala föriitilrkaren 1.30 ~ ur fru::. Vi 
ha aIIti'u bara alt koppla En del av utgana-spänningen tiil, 
bl1k5 till in crångcn för att ko~plingen ..kall själ svänga, Se 
Iig. 3. 

Enligt Proc. LR.E. kan rör t f r h en5 moduleras ge/l Gl1l 
att \'a riera likspänningen på det högra högfrekvent j;rda 
ga llret. Härigenorl1 lämpar sig koppling n Otll o cillator i 
5uprar med AFK eller som oscillato'r i freh enstllodulc ndc 
sändare. Märk att något särskilt reaklan rör j an vände_o 

Frekvenssvinget uppges vara 75 Kp/s \'id -O Mp/ s och l 
volts ändring av galler:5pän ningen. 

Osdllator 
I 

HF 

F'i g. 2. 
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Fig. ~L 

[ denn a koppling har sväJlgnin g,;kret 'en cllda!! t 2 an slut
Ilinga r varfö r man kaJI anv"nda kretsar dJär det iir o'.' h l all 

få l!. gO ll tr dj e punkt _om t. ex. bult rfly-k ret en. 
T ill 	 -isl en ganska intresEant reflexkoppling. S fig . 4 . 
F rån vänster till höger II r en ignal med frelev nsen Fl 

( ·h från hörru till vän-ler en ignal med frek ensen F" . 
Om Fl 'ki lj er _ig från F~ med lller än h 'å O'1ing r kr ts ' rna_ 
band bredd, ku nna dc till F2 avstilmda kretsarna an e5 \'a ra 
kortslutna fö r frekvcl1' e.n Fl l1ch vice versa. Vi f då eLl 
ekvivalensschema = fig. 1. Här finns tydligen en möjliohel 
all använda sanuna rör som t. ex. bade HF- och iIF·för

~ tärkare. 

j' vell an lra dubbelt rioder än 6J6 kunna naturliulvi- all o 

\.ändas, t. e . . rB eller nagon av de vanliO'are typern a. J 

()Ju UjJpgc- kunna amändas upp ti ll 00 Mp/' . Röret kostar 
16: 50. Jag ha r srh ej änn u hunnit g"ra n gr exp riment 
ll';ed des"8 koppli n~ar 1111'1l plan rar att använda dem i den 
nya mottaO'a ren. Jag är mycket intr 'Ese rad av att hö '8 a\ 
JJ agon som e\ . prövar d -sa ide r. 

Th. 	 G. Gyllenkrok. 

Björnstorp, 

F, 
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Amatörsändare modell 1946 

(Fm' /s, fr . Fire!!. mll/Wl r) 

Beträffande den slu t~ teget tillförda effekten dikterad .. 

mitt rönal frä m l a\- att jag absolut \·iJle kunna köra när 
"om heh li nder rundradiot id frå ll en ho;;tad, heFgen mitt 
i ett tätt beb)ggt område, Den ti di toa r omnämnda rörn yc_ 
lingen var gi\-el\i ett led i denna strävan, (lå den är en 
säk r m tod alt Lefri a _ig ifrån n 'ckelknäppar a alla slag 

utom de om komma av parasibvänglJi nD"ar. Mot dessa hjä i

per cnda~l ordentligl ut förna Leg och på lämplig. ställen 
insa tta parasitdämpande dro siar o IL mo ts tånd. 

Det fin n's dock en anna n störn inO"sfofln , om amerika . 

narna kalla »blanketing» o ·h som ytt ra r ig i att änd~1fens 

hiin'åg s alt o m hell släcker ut den motlagna sta tione n. 
För atl mi'nska risken för ( lika stöm ingar bör en sym

me tri, k antc.nn (Ich slati" ' a skärmar i an tenn filtret J.nvä n
das, Eff kten i 'I'utsteo et bör ej ö\'cr-tiO"a S( il 00 \V om 

mall j \' jU springa runt och sätta in nit,. v!\gfil1o r i J·und · 

rad iomottaga rna i nä rheten. Denna effekt paswr utmärJ.. t 
för etl rör av typ n 807, D Ua iir ett j"' m[örel~ evi ~ billi gt 

lör och behö\ er ,-id nOllcr rann utform ning av . kiirrn ni ng 

och kr l5a r ej nCll trali era,.. De"sutom iir d t ~ llne rlii! C'n 
lättstyrt. Köres dl'l med en aJl oJ pänlli ng 11\ 500-600 
ka n LL LGG med rerluc' ra c1 skär l1l ga ll l'r~pänni n o anviincla 

fö r ( ri 'ningen oc·h lii ma ta " fra n ~ alllma anlldEpä nnings
likriktare. De~;;ut olll kall P ll planclfi d moc],ula!o r slutrör 
cckså mata,. han ;-00- 000 volt. J ag beriknade d'är för 

anod pänn in trslikriktaren f' r 4.00 mA , Zi att J en kall räck 

för allt del! och äl'en en e\'. utök ning av slutsleget till lvå 
sI. 07 i puoh-pull. Den rfo rderliga _lröll1 men kla ra - fint 

U\ IHl 83:or med parallell kopplade anoder. Dett. iir en 
nkel t ch ekon m i~k ]ö-nillg a ' likriklarprohlcm l. 

Ja, nu had ~å måni w"<JllI en I ild av än darens allmänn a 
st rukt ur vuxi t fr am och det va r hara al t rii'kJl a p schemats 

detu lj r. sril atOl"1 I. el! 6 ~, III CcI si ll lilla dubblan . ett 
J7, fi k alI t5å g' l å RO-40 l11 etr- !" och avritad .~ tämliuen 

"akt ur ovannämn d Q T-art ikel. ~ piil1l1 ingarna för el 55a 
t 'å . le ' y erh alla ~ från en _ep ra t likrjktare, ved rbörligrn 

;, tabili -erade med t\ å seriekopplade VR-rör ::tv ven- lit!
verkuiua ( tandard Radio) . T ill - och franJag av oscilla · 

torn il.. tadkom~ med el L en ström bl") tu 1"1'. i minu"lednino'(" n. 
Avslnm nino'skretsen i du blaren anod be, lår av en :; :01' 

i n ~ru ' [a 11 5 och en li t Il kondensator o('h är fast in tälld milt 

p, band t. Därigenom inhl"spa ra "n inslälllli ng "id fre
hen;;iindringar. en efterföljall de )L(i: n rhåller a rje 

ful l mer än nog t~ Tning för alt i -i II tur st, ra II ell r 

två 807 :o r. 
~om nycklad I nk fii ~lä l kare ell r lluhhlal 11\ än <les l 111 
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förul sagt ett anodneulrali , ral GL6G. Glaswfsionen a\' 

d ta rör är fö r högfr ekvenEbruk \rid all föredraga Iramför 

metall v r ion n, då den senare gärna vill bli litet gasig efter 
längre, » arm t» br ' eutralisering behöver ej göras på 
20 o h 10 m ter, da rör t här går om dubblare. Om möj . 
li at hör en ev. 80 m pol , linda- . å lik den på 40 meter alt 

omställning a\' neutrali_eringskonden, lom ej behöver gö. 
ra på df'tta band utan att 40 m neut rali eringen håller 

även här. 

känn ailler pänningen ta ut Irån den bligatori~ka 

bleedern på 600 V likriktaren och torde få väljas 1l1ycke~ 

låg för att ej 07 kall bli överstyrt. 807 är mycket käns· 
ligt för för hög gallerström om man iII ha rimlig l ivslängn 

ur röret. S tr rimmen bör ej överstiga mA. LimpHg inställ
ning mr gallerko nden alor och 6L6G :s skärmgaH r~pännin rr 

torde göras i sa mhand med n ' Ulf. Ji~r-r ingen på 40 meter, 
då gaIlp rko lHle ll ~a torns inställning ill \'erkar en sn1UJla pil 
lI enlrali seri ngen. 

Hö rnyckling n _ker i ka toden på 6L 5G och bestå r a\" 

lvå parallelIk pplade 4-5 :or. Dessa få även fungera som 

ka todmo t~tånd för röret ifråga, vilket passar bra, då spän
n ing~fall ,l öv r en 4 :a är ca 90 volt vid 50 mA anod ström 
ooh ~2 \'o].l vid 20 mA. I nycklin O"Erörens gallerkrels iiro 

RC-fiI ter in -alta, så avpassade, att man ej får alltför brant 
fron l resp. avslutning på varje tecken d l, vi lket just medför 

kn äppar. Tid skOlU~ nten för urladdn ing av kondensatorn 
C~G (teckenbörjan) blir 2, milliseku nder och Lör uppladd. 
ni.ng (te kenslu tet ) men n 50 orh O,S ms beroende på 

in täUningen av Rg• 

Den negativa pän nin o' n för nycklingsrörens galler er
håll ' från en "rskild 'likriktare mcd en li ten transformator 

av den typ .om anviind es i nmdrad;omottagare. Genom all 
likr iktaren ocrå r med m 'eket Jli ten bel::tstnin cr kan man lucrllt 

to " 
läD" ra ä\ en n }" klingsrörell s glöd tråda r på likriktarr öret;; 

o-lödlind ning 001 därigenom spa ra en extra lindning på 
denna tra nsforl1lator. Fr Il gnllerfilrspiinni ngsli.kriktaren? 
Llped r uttag även förspänningen till lulrörel i ~ändarell _ 

\. rrör ett nkPlt r1rossel·kondensato rfil ter lagls in -före denrHl. 

Slu l,;lrg.l ä r av konventionell typ 111 d kombinerad fa.;: l 
och variabel gaJJerförspänning aenom O"alI rläcka. Med den 

\'alrla galIerläckan bör drn fa-la gallerförspänningen utgöra 

'a SO \'olt mi nus. För all minska risken för jälv vängJlingar 
kall 807: an omg ~ av en jordad känn ti ll i höjd med 

anodplatens und rkant samt slå på lt jordat haEsi, men 
man bör ända lägga in para-itdämpande Illotstltnd åtmin
ston i ski-irmgallertilledll ingell omedelbart intill rÖl"hållaren ~ 
li";cliira. Givetvi s böra anod- och gallerkrelsam8 fö r detta 
l iir hålla. ,,~' l sk ilda f rån va ranrlra. 

:\ågOll sprei 1I an telInkoppling ii I' ej Bno'iven, val" och 
Il hruk r ha !'i n8 egna id"'!'l" om den saken, utan en enkpl 
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link iir utritad . Angivna spolda ta fiir fiir:, !iirkarc och dubl)· 

lare äro avsedda för 20 m bandet. 
Till sända ren höra alltså tre likriktare av vanlig typ, en 

låg-, en gallerfö rEpännin O"s- och en hö'y-pänn ingsd :o. Låg
~pänn i ngs1 i kriktaren är ör:;cdd med dubbelt filter m"d dros
sel ingång för att In goel "piil1ning.~regle rin O" och silnin o' . { ~ t· 

gång8spiinningen är ca 275 volt vid .'i0 mA och störspiin
llingen - 80 J B (0,01 0/ 11 '1 under full ut spänning. Galler
för , pänn ing;: likriktaren "cr ca 250 v It till nycklingsl"örcns 
ga ller och är försedd med enkel dr05seling, ng fö r att gc 
någon spänning"r gl ,ring och filtrering a förspänningen . 
Dcn är f ör~edd med en liten bl eder från vilken - 50 olt 
uttages till 807:s ga ller. Högspänni ng81ikriktaren ger 600 
I'olt vid 400 lilA med en störspänning av - (JO dB (O,l fl/O) 

under full ut, pänning, vilket är mer än tillräckligt lör ab5ll' 
lut brumfrihe~ vid tel foni . Den är förEedd rned två likrik
larrör med anoderna parallellkopplade. Motsland p, 50 ulml 
ha inkopplats i varj e ano.d för att få jiimn strömfördc1nil1!!:. 
lng ng choken är av swingtyp för all få bättre spänl1ing~
H'glering I'id arierande belastning pa denna likr iktare. För 
alt s.para likriktarrörens ",Iödtråclar och möjliggöra enkel 
pu.h-to-talk finn e' vidare cn srparat gli:;cl~pän nings~ransfor

mator för 83 :orna. 

En sak, som jag tä nkt experimentera med, är temperatur
kompensering i oscillatorn. Den na ' EI'ånoningskret' är ju 
al' ~ ~' nnerligf'n hög C-typ, varför det kunde vara intres. vnl 

lörsöka med cn lagolll uppdelning al' den fa"ta kapaci tan5en 
i konden sa tor r al' van lig, luft isolerad typ och dylika med 
n gati\' temperaturkoeffi cient. En gängse typ har ko ffi
cienten - 70 , lO-";oC och ett lago m värde på en lilen 
parallellkondell sa tor av denna typ vo re enligt mina beriik
ningar 30 il 35 pF. Delta är do k i ~tor utsträckning helo· 

ende pil I' ilket material lilan välj er till de i kretsen in" end!' 
(ivriga dela rna. ~å ma n får pröl'a sig fram. 

Ja, därmed ar beskrivningen på kopplillO"sschelllat uch 
hur jag tänkt mig f ram till detta klar. I följande artikla r 
kommer det planerad uppbyggandet samt en lämplig mo
dulator för denna sändare all beskrivas. Så småningolll 
skall jag också för~ öka ås tadkomma några -fo tografier ar 
min »frf'd slx». lan KUllo Möller, SMS ff 

UK-tillsats för 56 Mp/ s 
För dem, -0 111 r"dan ha ('Il alll'ändbar mottagare för d~ 

no rmala kort v g50111 råd r na". iir cn UK-tillsats (CO li rtrr) 
det enklaste medlet att kunlla avh~slla vad som försigg, r 
på de ullrahöga ,frekven~erna. En sildan ti1l5ats är relativl 
ellkel all bygga och den ger goda resultat. 

Prineipschemat för en dylik tillsats visas här nedan. Den 
be~lå r av ett blandarrör (VI) vars gallerkrets ([.2CI) av

stämmes till siO"nalfrekvellsen jämte en separat osc illator 

L, 

Anf~ 

fSO Q200v 
~----------------~~C=~---4----------o+ 

\"iird en p ingåend e detaljer : 
et = var. kondensator 15 ,f1 ,IIr 
C2 = SOO /l! ,F glimmer 

,,=500 I l lir glimmer 
C. = 0,01 liF papper 
C,.= trimkonden~ alor 40 ,1I,lIr 

(',, = \"8r. konden. ulor 3" i',llr 
C7= 100 NIF glimmer 
C, = \'ar. kondeJlsator 10 1/1, F 
(.'0 = 500 u,fIF glimm er " 
R, = 500 n 1/ 2 w 
R,, = 100 kn l w Glöc/ 
R~ =20 kQ 1/ 2 W trådar 
R t = 10 kQ l W .........-~O 
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(V2)' Mellanfrekven en har yalts så hög ;.om 11 Mp/_ fö r 

alt _p ~elfrekven3örhåJlandet skaJl bE gotl. Den separata 

scillatorn arbetar på en lä<tre f rekvens än signalfrek'-ven;;rn. 

vilket bidrager till alt den blir stabilare. 

Blandn ingen sker genom kapaci ti koppl ing mellan VI : 

. tyrgaller och o_ciJlatorkr Isen. I denna är Cs band äljar . 

ko nd ensator. Avslämninaen (bandspridn ingen , Eker med Cn. 
IblandarrÖrel. anoJkrets f inne. en till mellan irekvemcn 

avsl ämd kreLE, vars spole är försedd med ett p ar koppling;;· 

van' för anslutning till antenn· och jordklämmor. 

Lämpliga rör äro för VI: 954 (aeom ), 1232, 1851 eller 

9001. F ör V2 r kommenderas: 955 (acorn), 7A4, 6J5G(T) 
eller 9002. 

Tillsatsen byage;;: lämpligen på elt 'ha si \. alu miniulll 

med paneldimemionern a l (höjd) X 20 cm. Detalj erna 

manI ras så alt ledningarna b li de ko rl ast möjl iga. Särskilt 

vik tigt ä r att endast en jordpunkt erhalles och denna viiIj e., 

d, vid bandspridni ngskondewatorn, som mOIlt'eras di rekt på 

panelen. Öl'figa var iabla kondensa torer isoleras fr ån chas · 

siet . l'c illalorsekti nen hör medelst en skärm i oleras från 

blandarröret jämte avstämningsorgan. 

De neda n lämnade lindning uppgifterna för sp la rn a hä n. 

föra sig t ill stonunar med 19 mm di meter. Med hjälp av de 

i P opulär Radio nr 8 1945 angivna fonnlerna ä r de t lätt 

ott räkna ut varvtalen vi d andra spoldiam Irar ooh e\-. ä \'en 

andra kondewatorvärc1en. LC-produkten för 60 Mp/ s är 
7,05 . 

Med 19 mm ~poldi amet e r linda \i l1t~å för S6 Mp/ •. 

b andet : 

LI - 3 van' 0,5 mm EE (tättl indad ) . 


L2 - 4 1/ 2 varv 1,5 m m EE. Lindning;olängd 12 mm. 


Uttag för gall ret l 1/ 2 \'ary frå n toppen. LI Endas 

på jord. idan av Lt o h med et t av"tånd av 3 mm 

mellan l indningarna . 

La  l 1/ 2 varv 0,5 mm EE. 
L~  3 3/ 4 van' l" mm EE. Lindn ing~ längd 12 mm. 

L~ Ij ndas pa jordsidan av L I och med 1,5 mm ay· 

stånd ro lian lind ni ngarna. Obsen'era alt om .FC" 
lama äro lindade åt samma håll kola de längst 

fn n vara ndra belägna ändarna gå tm anod resp. 

ga ller. 

MF·transform atorn lindn ingsdata: Primär: 20 \'ary 

0,6 ESD pa 19 mm stomme och med lindnings· 

längden 20 mm. Sekundär (k ppling pole): 5 vary 

a samm a tråd lindad utanpå primären (vid j ord· 

idan ) med två lager silkepapper emellan. 

Den här beskri\Tna UK·tilk aLen kan även am-ändas för 

lY5511 ing på 28 o 11 112 Mp/ ' banden. Dimen.ioneringen \' 
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spolarn a för de sa frekvenser få \ i kanske anlednin!! åt er. 

komma li ll vid etl enare tillfälle. 

TilLatsens slr"mbehov är ytterst obetydligt, varför den· 

sam ma bör kunna matas från .mott agaren. 

H. 	Elireson, SM5W L 

QRK LA40? 
- RRL har å terupptagit .älldni ngen a\' sina bulleti ner pa 

en frekven a\" 3517 k . s. ändningen äger rum från LA4 O 
varj e li sdao och frec ag kl. 18.00 norsk tid. 

O\'amtående betyder icke att våra norska vänner f Il till· 
~ I ån d att a nvända 80 m bandet. Besked i denna sak vä ntas 
inom kor t. 

l.A4 O är tacham för rapporter angaenJe hörba rhet n. 

GUIlnar Boqvist, Götebor... 

Amatörcodex 
1. 	Använd korta anr p sär. 'ilt vid CQ. Korta aurop, oft a 

repeterade, ä ro effek tivare än elt l ngt anrop. 

2. 	Använd »break- in» o h »push.to.talb som är bästa bote, 

medlet mol trä ngseln p banden . De;;sa sändnin g;;metoder 

utgör den efifektive aroat"rens kännemärken. 

3. 	 Använd ej DX-banden för lokala förbindelser. Gå över 

tiU K. 
4. 	 Använd reglerbar utgå ng.effekt för att minska stör 

ninO'arna för andra. 

5. 	 Giv ärl iga rappor ler. 

6. 	Sänd med den hastigh el som pas ar de~ mottagande. 

7. 	 J uslera er bug .å att punkterna bli 1/ 3 av strecken. 

Ej l / 30! 
8. 	 Använd ej f.örkor tn ingar vid telefoni. De ti llhöra tele

g rafispråket. 

En enkel rörvoltmeter 
För de lyclcliga .om förfoga över en högkänJ ig voltmeter 

med en Lrömförbrukning på 50--200 !-lA ger d nna rör· 

voltmeter en enkel möj lighel att mäta högfrekvent växelspän

~ -- "r - -..,.. - - --., , - , " .. r-Ql
, I 

: I 

,'I
3Mfi' I E

-;-: 
- I 

U • ........ .1....1 
1 

Elm 
~ " ~ 5°TaopA 
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ning Uer likspänning i mycket högohmiga kretsar. Mätaren 
kopplas in i katoden på en relativt högbrant triod med h'· rr 
förstärh ingsfaktor. På grund av mälarens höga motstånd 
blir gallerförspänningen på röret praktiskt taget lika med 
cut oH-spänningen . Ändras pänn ingen på gallret följer ka· 
toJspänningen efter .å att skillnad n mellan dem alltid är 
lika med cut ()ff-spänningen. Spänningsfallet över mätaren 
är då lika med galler pänningen+cul off.spänn ingen. Ge
nom att koppla ett batteri vars spänning är lika stor som 
cut off-spänningen i serie med m·· taren i katoden får man 
spänning fallet över mätaren lika med gallerspänningen. In· 
strumentet blir således direktvisan e och kan mäta alla spän· 
ningar under anod-pänningen. Emedan spänningen mellan 
katod och anod varierar med den mätta spänningens storlek 
och därmed cut <off.spänningen gäller detta dock ej exakt. 
Utslaget blir i sj älva verket lika med Em= E,Cu/ ,u+l ). 
Om ,a är stort blir etta dock nästan lika med ingångs
spänningen. 

Röret är anodlikriktande och mäter åted - även växel
spänning (toppvärdet). Jag har använt en triodkopplad 617 
eller 6Q7 med 250 volts anodspänning och ett batteri i 
katoden på ca 6 volt. Röret är mon te r t i en lång sladd 
med en testpinne på gallret. 

rh. 	G. GyUenkrok. 
Björnstorp. 

En representativ samling 


SSA är väl representerad vid AB StanJard Radiofabrik 
där ovanstående foto togs den dag sändningsIörbudet upp
hävdes. Från vänster se vi - RF {tekn. sekreterare}, -WL 
{QTC Red}, - PJ (bilr. tekn. sekreterare), - NV, -PK, 
- UN och - XH (ständig bidragsgivare i QTC!) . 

En insändare 

Bland de för lag till bidrag, ~om vi ko ni ro nteracles med i ett 

.id igare num mer av QTC, var även ~En modem amatör ta tion, fö rsl!lg 
till ul ru tni ng», el! ämne som bör va ra högakt uell t ju t IIU . T . vem 
vii! vä l inte ha en modern sta tion ? 

Men vilka ford ringar kan man d ställa på en stalion för all den 
skall anaes [ör modern ? - En Hart ley pltU! en ().V·l får väl anse,; 
tillhöra n förgången (men lycklig) Lid . E n styrsändare pIu,; en 
super fil r n umera anses t illhöra HI-et nödtorft för en amatör. ;\il en 
såväl en tyrsändare som {'.Il super kan vara utförd på mera än ett 
vis, och när gör den skä l för nam net modern? Fr gan kan natur· 
ligtvis in te b esvaras generellt, metl här några synpunkt er. 

Ett oefte rgivligt villkor bör vara möjlighet att köra »break in». 
dvs. möjlighet att lyssna mellan teeknen då man sände.r. Så fort 
motsla tionen tappat ett tecken trycker . han ned nyckeln eller slår 
några punkter då han genast lår ordet repeterat. 

Vidare bör det finnas EC, eller som det mmIera heter VFO (varia· 
bel lrekvensoscillator) a,ltemativt kri stall kontroll, det senare för högr 
fr kven er. 

En VFO rätt använd kan minska Q Ri\I på banden och ge möj
lighet till trevliga QSO (även för IYS&lare) . E nligt gammal praxis 
har ju varje tation sin frekvem, varje förb indelse upptager silledes 
två kanaler på bandet . Har man trian gel.QSO blir de t tre ka naler 
plu besväret a tl stä lla om mottagar en lör varje l yssning, vilket inte 
all tid ä r s lätt i QRM. Genom användande av VFO kan en QRM-fri 
p lats väljas för samtli "'3 och därefter ve rkligen hållas upptagen för 
trafik , dä r såväl vanliga som s. k. rund- O kUDna avverka, lekande 
lätt i förening med BX (break ;n) . Konstruktiva t ips (hur motta
garen dödas under sändn ing etc.) eft erly as. 

Sture JönssoII, SM7XY 

Föreningsmeddelanden 

Härnösandsgänget har bildat förening. 

Den 10 jan. hade det gamla gänget ett meeting och b ildade Före
ningen Härnösands Sändareamatörer. -LX ordf. , - JG v. ordf., - IK 
sekr., - RL kassör, övriga - IL, - Kl, - 10, -MW, - Le. trong 
stil på pojkarna och vår YL (- IL) plus en perfekt ton pil. kärran 
skall vara leds tjärnan (ör fö reningen. CW träning igångsattes ome· 
delb&rt. Nybörjarkurs plan'erad. Vid korrespondens vänd er till sekr. 
H . P ett er>son SM4lK, Vaogstaga tan 17, Härnösand. 

Radioklubb i Västervik. 

intresserade radioamatöre r samlades måndagen den 28 jan. pa 
logen Tjusts C·sal för att diskutera förutsättningarna för bildandet 
aven r adioklubb. 

Intresset för saken visade sig vara mycket stort, varför beslöts 
bilda föreningen Västerviks Radio Amatörer (VRA), vars uppgift 
skall va ra att bibehålla och utbreda intresset för amatörradio. 

T elegraferingsträning skall omedeLbar,t igångsättas. Och meetings 
hällas tills vidare en gång varje månad. 

J. F. Jallsson, SJl6ML 

Sändning av telegraferingslektioner på radio. 

Under maj månad sändes försöksvis telegraferingslektioner på ra· 
dio från militär s tation under m~dverkan av SSA helgfria ti ,dagar 
och torsdagar kl 19.30-21.00 på frekve ns 2920 kp/s. Stationssignal 
YFA. 

Sändningarna ske enligt följande schema: 
Kl 19.30-20.00, 4O--takt 
Kl 20.00--20.30, 6O·takt 
Kl 20.30-21.00, SO-takt 

Rapporter över mottagningsresul tat samt ev. önskemål för de fort
salta sändningarna mottagas tacksamt av Signalof[iceren, IV militär· 
befälsstaben, Stoeldholm 7. 
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AMERIKANSKA ROR 

N edanstående rör finnas i l a ger 'ör omgående leverans 

OZ 4 l')· _ . 6A8 G 13: 7 A 7 . . . . ...... 9:  78 . , .. 12: 
lAS GT 12:  6B 7 . . . .... . . - . . . . . 13 :  7 J 7 . ... ... .. .. 14: 83 \' 13: 
lA7 GT ]3:  6B8 G 14: 10 23 :  71 A 10: 
IE5 G ..... .. ... . .. 13:  6C8 G 13:  12 A 8 GT . .. 9:  24 A ... 12: 
1H4 G .... . .. . .. . ... 8:  SF6 GT 11: 15 15:  25 B 5 14:
1H5GT ... ... . . ... Il: - 6H6 GT 10: 20 .. .... .. .. .... 21 :  25 N6 G 14:
lLB4 12:  6J5 GT .... 10: 22 ...... .. 17:  27 ...... . . . . . . . .... . . . 8:  · 
lLN 5 12:  6K7 GT. 10: 35 Z4 GT 8:  · 39/ 44 13: 
lN5 GT ... .. .. ..... 12:  6L6 G . . . . . . .. . . . . 17:  42 11:  46 . .. . ... .. .. . 13: 
2E5 . ... 14:  6SI{i GT 10: 43 11:  f5 13: 
2Z2/ G84 16:  6SQ7 GT 10: 53 15:  59 ........... . . . .. 16: 
6 A 7 12:  6\'6 GT 12:  76 9: -

OHMITE emaljerade justerbara Jnotstdnd 

Di\,iI]ohm 10 watt samtliga . . . .. . . . . . . . ... . . . .... . lIr 3: 60 Dividohm 100 watt 301< t. o. nI. 50K ohm kr 13: 
~ 25 » 1-6000 }) 5: » 100 }) 75K » 1001{ » :$ 14: 25 
» 25 t> 6000 t. o. m. 151\" ohm » 5 : 30 » 160 }) 1 ohm » 17: 
» 25 }) 20){ t 251{ l> » 5: 70 » 160 » 2 » » ]5: 75 
» 50 » 1 ohm » 5K D }) 7:  » 160 » 3 » » 14: 75 
» 50 » 6J{ » 251< » ! . 8:  » 160 » 4 » » 13: 75 
» 50 » 30R , 50K » » 0:  » 160 » 5 » » 101{ >J » 13: 25 
» 60R » JOOI{ » 160 » 151\" » 50li » » ]5: 
» 50 » 601{ » lOOK » » 10: i5 » 160 » 75I< » 1001\" }) » 16 : 50 
» 75 » 1 ohm » 5K » » 9:  » 200 » 1 ehm » 20:
» 75 » 6R )' 25n » » 10: 75 » 200 » 2 » » 19: 
» 75 » 30li ~ 501\:. » » 11: 75 » 200 » 3 » ~) 17: 75 
» 75 t> 60K » 100li » » ]3 : 25 » 200 » 4 » » 16: 50 
» 100 » 1 ohm !'iK » » ]0: 75 » 200 » 5 » >.' lOK » 15: 75 
>, 100 » 101{ :lo 251{ " » 11:75 » 200 » 15K » lOOK » 18: 

Ny mikrofon katalog 
omfat tande nlla typer av mi krQfone r 
~ii n c1 (';i P' begiirall. 

Jones kontakter 
Krnfhg'l kontak ter ml"ll fl ata ofiir

vlixellJlJ.ol·a stift 

Lagerföras i oiika . to rl ~linr f rAn 2 till 

12 IlOn(aktel·. 


Amerikanskt lödtenn 

Hi\gs ta kv alite h!lrtzfyllt tenD p:l E n 
)lOUl1 C[.,; rulla·r. BJandllin l! 40/60. P ri 
pr rulle kr. 5 : - netto. 

CHAMPION RADIO AB • Polhemsg.38, Stockholm 

Champion Rörhandbok 
44 s ido r i fo rma t 215X 140 mm.' 

Da la ö,·er 500 olika amer ikanska rör. 

20:-; o!ilw ~oC'l<elkopp li llgar. 


'l" lhelIe r <her motstulId:; ,-ärdcll vir! 

olika rö r. 

Hörli a r (lbokell kosta r k r. l: - och kan 

lev. i nwj . 


Till CHAMPION RADIO A.·B .• 
Polhemsgatan 8, Stecl{ho!m. 

Var goll silnu ~narag t E der rÖ rhn ndb ok. 

Namn 

no" tad 

http:Polhemsg.38


RD-2 
RD-3 
RK-7 

LD-5 
LD-6 

Kl\'1-8 

Egenskaper 
som känneteckna 

PEARL-mikrofonerna: 

Högl,änsliga. 
PEARL -mikrofoner använd,as rör l C' kDi,~ ka 
oc h , etenskti plig-11 ä ndamål, ll:ir kran;:'n ;iro 
my c:k t ~tör re HIl ue s om va nli g e n s i;illaJS 
på en mikrofon. 

Perfekt frekvenslmna. 
F r kvcn.sklln·an li r i varj~ " irs ld lt fa ll 
n\p a S~n ll efte r aln-Hnuning e n. . l(on troll Rkl' r 
lued hjiilp u..' spccialkonstr llt...' rad e m~iti ll
st rum ent. 

:Höglmpacith'a , 
P EARL-mikrofonernas hö ~a kapa cit e t I lc 
tyder ttlJt Ian;; ka bel t, a n a nl'iindas och att 
brumnil' i\ n ligger l,\gt . 

Eleganta linjer, 
PEAItL · mik rofonern n (ören ar 1' 11 Jjudtek
ni~kt r lJ..;tig u.tform lJ ing av !{tlpnu ml"'<l e lc
ga ",; och djii rv llct i linj erna . 

FörstIdassig återgivning. 
Stort ton omfil n ~ och f ylli g, U alli' , kön ,H" f ' 
~i\'nlng karak ler isera varje PF. ...\ R L -nIil;.rO 
fon. 

Rekvirera d~n nya J.-atalogen 

som utkommer i slutet av april 

Låt oss få presentera 


SjiSO~GE~S 


~YHETE 


Yi ha nu utökat dht tillverkningsprogl'<llll med ytterligare (j 

Illodellel'. D~t ger 09,-,; möjlighet a t t i iiu högre grad än förut 
kunna erbjuda den 6 itbt mikrofonen för \'t1.l'je s~ir kilt ändamåL 

, 'll mtliga rUltade mikrofoner (R-. el'ien) ha som gem ens am egen k ap el 'n 
»tYSt,ll bnkgruud», som ger ett mini mum av akustis k itt,e rkoppli ug. I j iim
W rc!se med icke riktade mikrofoner kan lj ud. (-y rka n öka: upp till 4 
g;lD.ge r inna n ilte rkoppHng inlriide r. Detta tilL"'amma r, ' med den pe rfekta 
f rekvenslmn'an gör l'ilda(\oe mikrofoner sär;:;ldlt lämpliga för loknler med 

våra akust iska för·!J illlanden. 

RD-2 Rik tad dynamisk mikrofon utan inbyggd trnnsfor
ill-ator mf'd higobmig uth"ång för l.1T1Slultllli n g 'H v l. ng m-ikro
fonledndng. Frek\'e1l8omri'tcle G 1),000 p/s . Kiinslighc'l. 
- :;0 dB vid Z = 50 kQ. 

RD-3 Rikt'il<l d.nulmis'k mikrofon m.ed högohmig utgång 
f ö l' nnslwt11li ng di w kt ti ll för;/l ii rkarclI/i galle r . Fr ]; \'(' n: 
omrttue 60-(J ,000 p/ . Kii n.~ligh l'l - :;0 dB. 

R I{-7 nilita d l, r i"raIlmikrofon i flirs tl;ln_ [g t ntförnnde. 
] 'reln'eI18omnl <le 40-~,000 p/s. lGi n8lighe t - 55 dB. 

' l'ypel"'lJfl LD-5 och I,D-6 äro u,'uJa. förstk1a s"igu dYIlJ<'l.miska mikrofoner i 
litgt prisläge:. FrekYen ;,;omrttc1et ii!' för bi'td:t GO- 8 ,000 p/s.IGr.tsligh.e~en 
- :-n dU, 

J,D-5 Dynamisk mi.krofon ntnn inbyggd 
tmngforrna lo!' med 1,1.g-ohmip; u tg ång för 
:ultS!ntllil lg :1 \ ' I,mg- m ikrofo nJed ning. 

Pris komp\. kr. 140:

LD-6 n ,l'l l-ll ltlisk mU;rofon med hiig-olJmig 
tttgill lg fl ir (IireM n llO' ln tlJ illg till fö l'&t ur
ka rE'!lS g-1I11e r. Pris komp\. kr. 185:

HM-8 K ri s t0.llmikrofoll i e l eg~H1 t LI tfÖJ'all
- pärla. ~Iaa j IIlkrlteo e, de. F rek\'crl"onu;lcJc :30- 10.000 p/. . 10ill> 

lighet - 52 dB. Pris I.omr!. lu'. 135:

MI KROFONLABORATORIUM 
Valiaväg. S, FLYSTA. Tel. Sthlm 362627 
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