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Anod-, galler- och katodkopplade 

förstärkarsteg 


Under , enar r har d t inom fÖrstä rkarte.kniken dykt 

upp nra int res. anta typer av förstärkarsteg, som man när
mast skulle kunna karakterisera som impedansomsättnings
teg. Dessa förs tärkarsteg ha tilldragit ig elt icke obetydligt 

inlres5e och ha kOlTuni t till en ganska vidsträckt a~1Vänd.nin g 

inom televisionsl -niken och inom ultrakortvågsteknik-1J. 
Ett av dessa impedansomsättnings~ leg är alt betrakta som 

elt , pecialfa;ll uv ett spänn ingsmotkopplat förstärkaISteg med 
mOlkopplingsfa ktor n = 1. Ingenjör Torste'l1 Ekström före
log i n arlikel i deuna tidskrift år 19441 benämningen 

»kalodkopplat för tärkarsteg» för dC'nna typ av förstärkar
teg. Den engelska benämn ingen är »cathod follower», lIlol

, varande t )' ~ka är »Kathodenverstärken>. 
Den audra typeu a impedansomsättnings teg går i USA 

under benällln ingen »i nverted amplifier» Iler »eal.hode in
put. circuil» . Detta för -tärkarsteg karakterisera _ a\' mycket 
låO'olullig ingångsimpedans och mycket höO'ohrnig u~gångs · 

impedans. För den'l1a typ av förstärkar _teg har i eu artikel 
i Teknisk Tidskri fl ~ före lagilS benämninaeu »gal1erk pplat 
försläJ'ka r t 0-» . 

Det kan vara 5käl i alt , innan dessa benämningar »katod
kopplat~~ respekt iv " »gallerkopplat förstärkarsteg» vunnit 
rikt igt fotfäote i v r teletekniska nomenklatur, överväga, om 
icke andra benämningar till äventyrs skull passa bättre. 
Ett f6 rJag Lill tysk nomenklatur synes vara vä rt att beakta 
i delta sammanhang. Enligt detta skulle den jord<5a lta elek
lroden inga s m led i förstii rkarstegets benämning. Sålunda 
kulle det vanliga för5 tiirkarsleget med f6 rs tärkarrörets ka· 

lod förla crd lil! j ord poten tialen P' ty ka benäntnas »Katho
denbasisschaltung», medan det katodkopplade steget mrd 
d .. jo rdsalla anod kulle benämlH,s »Anodc n1basisschal
lLIn0'». De t gall -rkopplade förstäIikarsteget skulle med hän
syn till att förstä rka rröret- gall r ä1 jordat gå uuder be
nämningen »Girterba i "chaltun o'». Överför t till sven~t 

t E IC TRÖ ~ !, T : FÖrst.ärkartcfrnik och ljudåtergivning, Populär Ra
di o (194'0 nr 4 s. 68. 

o SCHRöDER, J: Gallerkopplade /örstiirkarsteg, T ekn. Ti rl skr. (1946) 
lir 5 s. 123. 
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sprakbruk skul'le man alltsa komma fram till följande be· 

teckni ngar: 

I 
I 
~ 

Katodkopplat fi-irstärkar teg. 

nod kopplat först;irkarsteg. 

Gal lerko ppl aI. förstärkarsL-e g. 

Denna nomenklatur synes erbjuda väsentliga fördelar ge· 
n0111 sin konsekventa uppbyggnad och kommer i fortsätt
ningen att tillämpas i Populä r Radio. 

En annan llomenklaturfråga, EO m står i visst samband 
med den n y~s anförda, ilr vllkell benämning, 50111 bör in
löras f6r »infinile impedanee detedor», som utgör en av 
tilllämpn ingarna av det katodkopplade först ärkarsteget. An· 
knyte till den föreElagna nom enklaturen, skulle denna de
tektorkoppling benämnas »anodkoppla·d detekto r». Även 
den na benämning kommer i framtiden alt tillämpas i Popu. 
lä r Radio. 

Sch. 

• 
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Fig. 1. Flera mikrovågs5ystem kunna placera5 tätt intill varandra 
utan att de skarpt koncentrerade strålknippena inverka på varandra. 

Många av de hemliga radiotekniska uppfinningar, som 

5kapa ts för militära ändamål, tord e i framliden få mycket 

stor betydelse för civilt bruk. Detta gäller icke minst det 

amerikanska mikrovågs-relä-system som an vändes av de 

alli erade arrneerna under kriget. Anläggningen utgöres av 

sändare och mottagare, med villka kan erhållas åtta tvåväg 

förbindelsekanaler mellan två punkter belägna inom den 

optiska synvidden från varandra. 

Förbindelsesträckans längd är sålunda bestämd med hän

syn till jordytans krökning, men den kan dock uppgå ända 

till 160 kilometer vid lämplig terräng och med användning 

av tillräckligt höga master (se fig. 1). Räckvidden kan 

ökas till Flera tusen kilometer genom an vämlning aven 

kedja av dyLika mikrovågslänkar. 

Ett starkt riktat, smalt strålknippe nästan påminnande 

0111 luftvärnens sökarljus erhålles genom användning av 

ytterst hög frekvens, 5000 Mp/s, samt paraboliska reflek

torer av det utseende som framgår av fig_ 1. 
Genom användning av denna höga frekvens undviker 

man atmosfäris.ka och de flesta andra _törningar. Tack 

vare all strålningen kon centrerats inom en så liten vinkel, 

räaker det med ytterst små effektmängder för att ö\rerbrygga 

Se Populär Radio (1946) nr 6 i. 139_ 

1'68 

Mikrovågor 

A v civiling., fil. kand. Bengt Svedberg 

I nedanstående uI1IIsat8, som utgör ett l\Ort 
sammandrag aven artikel i Bell Laboratories 
Record. 23 (1945) nr 12, av H S Black: "An/ 
'.fRC·6 - A iUicrowa\"e Relay System", ges några 
intressanta (lata om en för militärt bruk avsedd 
transportahel anläggning för mil<rovågstelefoni. 

avsevärda sträckor. En effekt av endast två watt hos im

pulserna (se nedan) räcker ~å lunda för förbindelser på 

upp tiLl 160 kilometer. 

I denna mikrovå<>sförbinclelsc användes » irl1'puls-modula . 

tion» (lM)1. Radio~ändarell avger i detta fall sålunda korta 

impulser av endast någon mikrosekunds varaktighet och med 

konstant amplitud och frekvens. Åtta l-mikrosekunds im

pulser, en för va rje kanal, sändas i följd 8000 gånger 

sekunden. 

Meddelandet överföres via vardera kaJlalen genom im. 

pulsernas läge längs tidsaxeln (impulslägesmodulation 

ILM)l. Var Qch en av de åtta förbilldelsekanalerna använder 

så atl säga sändare och mottagare i tur och ordning. 

Eftersom anläggningen är konstruerad spec iellt för militärt 

bruk, är den såsom framgår av fig. 3 utförd transportabel. 

Anlennsystemet b~tår aven fem ton meter hö"· mast, som 

bllr upp två paraboliska reflektorer cirka 150 centimeter j 

diameter. För att radioapparatur n skall kunna transporte

ras har längden hos den största lösa delen nedb ringats till 

approximativt 120 cm medan vikten är 130 kg. P å grund av 

anläggningens , torlek och invecklade konstruktion är den 

Fig. 2. Sa här ta sig mikrovågssys temen ut, när de placerats flera 
hred"id varandra ut e i terrängen. 
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icke avsedd att användas i de främre linjerna men väl 
mellan armeer och armekårer och från armekårer till efter. 
trupper. 

På den europeiska krigsskådeplatsen gjorde denna mikro. 
\ agsapparatur en kort men högst uppmärksammad insats 
och skapade möjligheter för snabba förbindelser; kvalitetel"! 
hos de överförda signalerna rapporterades överlägsen den 
hos varje annat tillgängligt förbindelseme'del. 

I december 1944 uppmonterades den första anläggningen 
av denna typ inom den europeiska krigsskådeplatsen. Den 
första anläggningen skapade ett antal högst behövliga tele· 
f0nförbindelser mellan 12:te annekåren och 5 :te annen. 
På .östra sidan av Rhen uppmonterades en dylik anläggning 
kort efter erövringen av brohuvudet vid: Remagen. En mikro· 
vågsanläggning installerades på en Hippa på östra flod. 
stranden endast ett fåtal kilometer från det ursprungliga 
övergångsstället. 

När ytterligare en del apparatur i april 1945 anlände 
till den europeiska krigsskådeplatsen, kom denna mikro· 
vågsförbi.ndelse att användas när det gällde att skapa säkra 
och stabila förbindelser mellan de olika armekårerna. Den 
sista anläggningen installerades sålunda i närheten a.v 
Miinchen. 

Inom Stillahavs·området har denna mikrovågsanläggning 
använts på Hawaii ooh Filippinerna under kriget, .och ny
ligen demonstrerade den amerikanska armew i Kalifornien 
ett 6-1änksystem över eU avstånd av 850 kilometer, näm· 
ligen mellan städerna San Diego, Los Angeles och San 
Fransisco, motsvarande sträckan Malmi}-Östersund. 

Det är visserligen sant, att dessa mikrovågor ej nå längre 
än till den »optiska horisonten». Användningsmöjligheterna 
för dessa vågor skulle därigenom bli starkt begränsade, om 
man ioke valde antennmasterna tillräckligt höga. ÖVerfö
ringssträckan blir då i allmänhet, såsom framgår av fig. 4, 
cirka 40 eng. mil, dvs. 65 kilometer, motsvarande fågel. 
vägen Stockholm-Uppsala. Å fig. 4 sträcker sig mikro. 
vågsförbil1'delsen mellan taket på en skyskrapa i New York, 
150 lIlleler över lIllarken, och toppen på ett högt berg i New 
Jersey, 160 meter över omgivningarnas nivå. Det gäller då, 
att det icke får finnas några höga berg eller andra hinder 
i vägen, vilka dämpa ooh remektera vågorna. Då mikro. 
vågorna äro koncentrerade inom ett så smalt strålknippe, 
kan man placera ett flertal antenn master bredvid varandra, 
såsom framgår av fig. 2, utan alt de olika förbindelserna 
inverka på varandra. 

-I. 'au -IU~'U" ( 1t~1 r~ ~ 

_,,, o •••• 

Fig. 3. FörbindelseSlräckans län.gcl begränsas a,v den optiska hori· Fig. 4,. Antennsystemen placeras i allmänhet på högt belägna punk
sonlro. Stationen är konstruerad för militärt bruk och därför trans· ter, t. ex. såsom i detta fall på taket aven 150 meter hög sky. 
portabel . Masterna äro femton meter höga och uppbära vardera en skrapa i New York respektive på toppen av ett 160 meter högt berg; 

sänd ar· och en mottagarreIle.ktor med ISO cm diameter. den optiska synvidden blir i detla fall 65 kilometer. 
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Från kvasistationära svängningskretsar 

till vågledare och hålrumsresonatorer 

Av civilingenjör U Ingård 

S,\i'll\IAND RA G. 

Ut,gåelUle från den I{vasistationära svängnings· 
luetsrn, med burkre;;onat.om som speciell tillämp
ning, och dc väll{ämla egenslmpema hos vägut
bredningen pä en parallellträdsledning avser ar
tikehl att ge en översiktlig framställning av den 
elementära teorien för vägledare (ldl hålrumsre
sonatorer. Sålunda konlllul först några allmänna 
samband aU åsl{ållligt härledas, villm sedan till
lämpas på olika, typer av vågledare och resonato
rer. Några praldisl{a detaljer äro samlaIle i slu
tet av uPIIsatsen. 

Då man vid måttligt höga frekvenser ställer upp sam

banden mellan de elektriska storheterna i en krets, förut

sätter m an i allmänhet, att en störning samtidigt börjar 

verka på kretsens olika delar. :Man måste då ha klart för 

sig, alt de tta betraktelsesätt är en approxima'tion av den all

männa teorin, vilken baseras på de Maxwel1~ka ekvatio

nerna. Enligt dessa breda elektriska störningar ut sig med 

ändlig hastighet v frå n källan. Är störningen periodisk mt'd 

frekve w en f p/s, blir våglängden för störningsvågen J. = 
= v/I· Räknar man med en hastighet lika med ljushastig

heten v=c=3 108 m/s, blir J.=3 lOs/1 m, dvs. för en 

frekvens 1= 10 kp/s blir våglängden 3 mil. Under sådana 

omständigheter ~inns det ingen anledning att taga hänsyn 

till vågnaturen hos störningen, då kretsens utsträckning är 

någon meter. Den teori, som utvecklats på denna approxi

mation, har lämnat efter sig en mängd räkneregler, krets

konsta nter och åskådliga bilder , som benämnas kvasistatio

nära. Man kan givetvis ej begära, alt dessa skola gäilla i 

full utsträckning vid godtyckligt höga frekvenser. Kret~pro

blemet blir då avsevärt mycket sv, rarc och kan i de flesta 

fall ej lösas exakt. Uppgiften får då betraktas som ett rand

värdesproblelll, där det gäller alt finna en fältbild, som 

satisfierar de Iaxwellska ekvationerna och uppfyller rand

villkoren på kretsens olika delar. I vissa enkla fall med hög 

symmetri kan uppgiften lösa~, på vilket de vanlioa vågle

darna och h· lrumsresonatorerna utgöra typiska exempel. 

Inom mikrovågstekniken förekomma dock många krets d e

ment, fö r vilka en exakt behandli ng ännu ej genumförts. 

Ordet vägledare omfattar i vidsträckt bemärkelse alla slags 

ledare, utefter vilka en vågutbredn ing kan äga ru m. H är 

avses närma't ledare av rörtyp, där dielektr ikum mellan 

rärväggarna utgör t r a nEmi 5 ~ i on50Inråd e t. Enär rörl1ilnensio

])K n~1.:)n2 

nen måste vara av samma storleksordning som våglängden 

begränsas användningen av praktiska skäl till centimeter

vågor. I ex. ekoradio, som arbetar vid våglängder ned till 

ca 3 cm, har rörledaren få tt stor betydelse. Den kan, ut· 

formad till ett horn, användas för riktad strålning och kort

slutna rörs tycken fung era so m filter- och anpassningsele

ment. 

l Kvasistationära svängningskretsar. 

en svängningskrets bestående aven kondensator och en 

Fi §':. 1. 

~pole enEgt fig. l hetraktas kondensatorn som säte för en

bart elektrisk och spolen för enbart magnetisk energi. Man 

brukar därför i delta fall tala om svängningskretsar med 

koncentrerade element. Resonansfrekvensen ar 

f = l (l) 
r 2:7JI LC 

där L och C ä r kret.:ens induktans och kapacitans. Resis

tansen bruka r ofta angivas som en ekvivalent seric- eller 

parallellres1s tans R s och R p (se fi g. l). 

Dälllpningsfaktorn för kretsen uttryckes wm 

a = R,_= WI~ (2) 
wrL R" 

och godhetstaIet 

Q =~=WI~= R,,_ (3) 
U Rs wrL 

u ingår som exponent i ut trycket för den dämpade fri

s'längande kretsen. Om p är förlu. teffekten i Rs eller R/J 
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I 

och W kretsens totala elektromagnetiska energi vid en VISS 

tidpunkt, kan dämpningsfaktom skrivas 

p l energiförlust under en period 
a=-=- (4)

w,W 2J[ total el-magn. energi 

vilket lätt inses av 

där z:m är strömmens maximalvärde. U ttrycket (4) användes 

vid beräkning av dämpningen och godheten för en hålrums

resonator. 

Som exempeI på en kvasistationär resonanskrets får också 

burkkret~en l i fig . 2 betraktas. Kapacitansen erhålles här 

/Zin 

I,l I 'r /L 

tf 
'// 

® 7l 0 

, ) \ 

I 

/ 
Cp 

Innerfedoren~ diom. 0L 
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(längderna i cm). Induktansen härrör från magnetfältet 

området mellan mittle<laren och inre cylindern och är 

bl
[, = 0,0046 l/. lOlog ~ ,uH 

al. 

Resonansfrekven en för burkrewnatorn blir 

l l 
/r= 2:1 { Le ; C=C, + Cp 

En krets, som i p rincip å lerges i fig . 3, gav i en n ormal 

oscilla torkoppling med en -KV-trio d en frekvens variabel 

l 
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Fig. 4 , 

mellan 160~200 NIp/s genom kolvens förskjutning. Genom 

insättning av olika tjocka innerledare kan dessutom i,nduk

tansen och därmed frekvensen stegvis ändras. Som ett exem

pel återgivas kretseIlS ehivalenta motstånd och godhetstal, 

vilka beräknades till 

Rs = 7· 10-3 n, Rp = 2.) H!, Q = 1900. 

(Se f. ö. avsnitt 4.) Denna oscillator kommer att beskrivas 

i ett senare nummer av Populär Radio. 

Utmärkande för en ,burkkrets är mycket små förluster 

och god stabilitet. 

I lilteraturen å terfinner man ofta olika sätt att tänka sig 

en burkrewnator hä rledd från en vanlig svängningskrets, 

exempelvis som fig. 4 visar. 

I fig. 5 återges en typindelning av burkkretsa r och fig. 6 

ITyp V'-k: Öppen 51ul-en I 
I i II 5= Il + II 
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F ig. 5. T yp inclel,n ing av burkkretsar. 
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anger olika sätt att koppla yttre kretsar til'! aem. Av de 

olika typerna har den slutna kretsen den fördelen, att fältet 

helt förlöper -i burkens inre, och dess mantelyta är praktiskt 

taget fri från högfrekvens och strålningen således försum· 

bar, vilket däremot inte gäller för den öppna kretsen. Denna 

kan dock stundom erbjuda koppling~-tekniska fördelar, vilket 

framgår av fig. 6. 

II. Vågledare (»wave.guides» ) och hålrumsresona!orer. 

1. Allmänna synpunkter på våg utbredning utefter ledare. 

Vågtyper. 
Vid studium av vågutbredning utefter en ledare gäller 

det att finna lösningar till de Maxwell~ka ekvationerna, som 

uppfylla rand\rillkoren på ledarens ytor. Om oändlig led· 

ningsförmåga förutsätte·s blir randvillkore i, att den elek. 

triska fältstyrkan måste vara vinkelrät mot metallytan över. 

allt på ledaren. I annat fall skulle godtyckligt stora ström· 

niar uppstå. Genom detta antagande för enklas lösningen 

avsevärt och lämnar ett praktiskt taget riktigt TCsultat, enär 

lEdningsförmågan i allmänhet är stor. De förekommande 

vågtyperna kunna indelas i tre huvudgrupper. I TE. eller 

H.vågen ligger det elektri'ka fäl tet i xy.planet vinkelrätt 

mot fortplantningsriktningen z och saknar således fältkom· 

ponent i z·led . För TM· eller E.vågen gäller samma sak 

för det magnetiska fältet. Den vågtyp, som man är van vid 

från parallelltråds. och koaxialledningen har både det elek· 

triska och magnetiska fält et i xy.planet och be:ecknas TEM. 

Fältbilderna bli givetvis olika för olika ledare, men alla ha 

\·issa genskaper gemensamma. Man inser av de allmänna 

relationerna mellan fältkomponenterna, att fäItbilden för 

H.vågen måste ha aet utseende som fig. 7 visar. Den ell'k· 

triska fältvektorn ligger riktad utefter iinjerna för konstant 

Sluten 

Induktiv KopaciHv Induktiv KOJX]ciliv 

~fll~t~ ~lm~II' ~ I 

o-- J I-- -o ~ I-- ---o ro .r --o 

I I 
I 

Fig. 6. Olika sätt att koppla till en burk krets. 

172 

magnetisk fältkomponent i z·led, Hz= konstant, och vinkel· 

rätt däremot står den magnetiska xy·komponenten. Villkoret 

för att det elektriska fältet skall vara vinkelrätt mot metall· 

ytan uttryckes här lämpligen genom att ändringen av Hz 

i normalens riktning är noll, eller 

äH, ( O l ' äiV' = O påmetal):an) (5) 

där iV anger normalriktningen. 

E.'vågens fältbild visas till sin karaktär i fig. 8. Här ange 

linjerna Ez = konstant det magnetiska fältets riktning, och 

H/tfJ 

E)(IJ 
H z • konsf.ledare -

Fig. 7. TE- (H-hågens fäll'bild. 

vinkelrätt däremot ligger den elektriska fältstyrkans xy·kom. 

lionent. Randvillkoret kan således uttryckas genom 

Ez=O (på metallytan) (6) 

Dessa två huvudslag av vågor användas i vågledare i all· 

n1änhet för våglängder omkring och under ca 10 cm. I 

övriga fall är det TEM.vågen, som på parallelltråds. och 

koaxialledningar överför den elektriska energin. Denna våg 

utgör ett 5pecialfall av de ovan angivna och har de n viktiga 

egenskapen, att den ej kan förekomma l en vågledare av 

Exy 

-

Hxy 
Ez = konsf.ledare 

Fig. 8. TVI· (E- )vågens fäll'bild. 

rörtyp, som saknar innerledare. Detta inses rent formellt av 

följande resonemang. Om man exempelvis i E·fallet under· 

söker möjligheten aven vågubbreaning, som saknar kompo. 

nent i fortplantninguiktningen, dvs. Ez = 0, finner man, att 

fältkomponenterna bestämmas genom Laplace' differential· 

ekvation i två dimensioner 

ä2cp (j 2cp 
-s------:) + TO =O, (7)
uX" uy

vilken således skulle utmärka TE.M.vågen. (Det elektriska 
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fältet blir på en konstant när, gradienten till cp.) I de fall, 

då denna ekvat.ion med tillhörande randvillkor kan satis. 

fieras aven kontinuerlig funktion, är våguthredning av 

detta slag möjlig. Enligt funktionsläran existerar i detta 

fall en sådan funktion endast, om området, i vilket utbred

ningen äger rum, begränsas av två eller flera randkurvor. 
Därför kan en TEM-våg ej existera i en rörledare som 

slfknar innerledare, men väl i det ringformiga området i en 
koaxialledning eller allmänt mellan t ii eller flera ledare. 
Fortplantningshastigheten för vågen är i det förlustfria fal

let alltid 

c = ---..!. och vågmotståndet l = V~,
Yf:/It v 

där t: är dielektricitetskonstanten och ,il permeabiliteten för 

mediet (praktiska enhetssystemet) . Teoretiskt kan TEM
vågen förekomma vid alla frekvenser i ex. koaxialledningen. 

Anledningen till att man ej gärna använder TEM-vågen- vid 

högre frekvenser är bl. a., att ledaref15 dimensioner då måste 

göras olämpligt små för at~ förhindra samtidig utbredning 
av andra vågtyper, vilka komma att behandlas senare. 

2. Parallellt råds- och koaxialledningen. 

Matas en parallelltrådsl dning med en växelspänning, 
kommer denna att for tplantas i form av en TEM-våg utefter 

ledningen, i förlustfria fa'llet odämpad och med ljusets has
tighet. Spänningen i en punkt P inträffar först efter tiden 
z/c, och dess fortsatta förlopp erhålles åskådligt, om man 
låter spänningskurvan gå fram med hastigheten c över led

ningen, som fig. 10 visar. Vid förekomst av flera \'ågor 

Fig. 9. TEM·våg på parallelltråds- och koaxialledning. 
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erhålles den resulterande spä-nningen genom addition av 
dem. Betrakta som ett exempel en kortsluten ledning med 
längden en kvarts våglängd (2/ 4-ledning) enligt fig. Il . 
Då strömvågen når den kortslutna ändan reRekteras den, 

och en lika stor strömvåg kommer att löpa ut åt motsatt 
håll. Den resulterande strömmen blir en stående våg med 
sin nodpunkt i början och sitt bukvärde i slutet på ledningen. 

Analogt erhålles en stående spänningsvåg, men den åter
gående vågen har då motsatt tecken mot den utgående. Im
pedansen i lednillgens början kommer i det förlustfria fallet 

att bli oändlig, men i praktiken givetvis ändlig. 
Kretsen uppför sig f. Ö. som en parallellresonanskrets. Som 

exempel kan anföras, att för en ledning av 4 mm kopparrör, 
godstj ocklek 0,4 mm, centrumavstånd mellan ledarna 10 mm 
och resonansfrekvensen 600 Mp/ s (50 cm), godheten blir 

Q=2060 och ing ngsimpedansen lin=288 kQl. Härvid 

v c Vz 
,~ ,,,-/
, / , 

,, , 
'-' 

z 

Fig. 10. V:l gutbrednin g pil en parallelltrådsledning. 

är hänsyn Lagen till strömförträngning men ej till stråLling, 
som naturligtvis minskar båda dessa värden. ObsenTeras bör, 

att Q-värdet är oberoende av antalet kvartsvAglängder Il 

(udda), men att l är omv~int proportionell mot n. 

Från den beskrivna kretsen är steget ej långt till] en sluten 

r sonatorkrets med längden }J 2, vilken kan betraktas som 
två parallellkopplade kortslutna lJ 4-ledningar enligt fig. 12. 
Q-värdet blir detsamma men ingångsimpedansen endast hälf
ten mot förut. 

Den genomförda hehandlingen av paraHelltrådsledningen 
gäller även för koaxialledningen. Som jämförelse angives 

Q-värde och lin för en kortsluten l./ 4-koaxialledning med 
Forts. på sid. 184. 

~ / J ~ 

~/~:_::::~_ o-----.....;:~~::.:~~~~;kferad v&g 

---------~--------------------~ 

Fig. Il. Stående våg på en J( 4-ledning. 

1 Se Tennan : -Radio Engineers Handbook, 1943; s id. 191. 

173 



Den slutna inomhusantennen 
Av ingenjör, cand. polyt. K T Steen-Andersen 

( Forts. jr. nr. 6) 

Riktnillgsverkall. 

Som redan i föregående nummer påpe ats har den slutna 

inomhusan tennen en ulpriilflad riktning5verkan, wm vid 

många tillfällen kan utnyttj as för att undertTycka inverkan 

från even tuella störande magnetiska närfält och strålnings

fält. Detta sker genom lämplig orient.erin O" av det plan, vari 

antennen befinner ig. 

Elt exempel härpå är redan nämnt i samband med be

handlin<Yen av den magnetiska induMionen fr n närliggande 

elektriska ledningar. Ett annat tillfälle, då s tö rlältets rikt· 

ning på förhand någorlunda kan fast tällas, är vid stö r

ningar fra n matarledningen vid trafik i spårvägsnätet. 

I allm~inhet är emellertid störkällo rna belägenhet obe

kant eller ockSc1. samverka ett an tal störkällor i ett cremen

samt resulterande störn ingsfält. Anten n ns rikLningsverkan 

kan emellertid även utnyttjas vid dylika tillfällen, i det man 

prövar sig fram till den bästa ori ent r ingen av antennplanet, 
vilket fasts tälles genom mätninga r. 

Det jfrågavarande störfältet kan speciellt vara alstrat av 

fä ltet från en störande stati on, allra h elst om denna station 

är geolY rafiskt så placerad, a tt den kommer alt liO'ga på en 

linje dragen genom mottagarapparatens och den avlyssnade 
sändarstationens hemorter. 

Förutsättningen för att en störning skall kunna effebvt 

dämpas med hjälp av riktningsverkan är natur1igtvis, att 

det önskade och icke önskade fältets komponenter ej äro 

parallella vid mottagningsapparaten. I allmänhet kan man 

bäst genom försök avgura vilke n riktning, som är förd el

aktigast för signal/störnings-förhållandet, i det man tager 

hänsyn till vilka stationer, som särskilt önskas avlyssnade, 

och vilka, som äro av mindre betydelse. 

I några fall kanske man ej är direkt intresserad av att 

utnyttj a den slutna inomhusantennens riktningsverkan. l så 

fall kunde man tänka sig, att den i alla fall kunde användas 

för att åstadkomma, att vissa: stationer bliva starkt för
svagade. 

Den slutna inomhusantennens riktn ingskarakteristik lik

som en normal ramantenns bildar en figur, som liknar siff

ran 8 och uppvisar således eH rätt skarpt begränsat mini

mum. Innanför en vinkel på ca :35 0 äro värdena mindre 

än 1/ 3 av det maximala värdet. På mellanvåcrsområdet kom-o 

mer reduktionen innanför denna vinkel alt vara mindre än 

på långvågsområdet och det kan då räknas med, att ingen 
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station helt blir utestängd. I allmänhet spelar det dock 

mindre roll om enskilda stationer bliva starkt försvagade, 

då andra stationer med 5a111111a program som regel komma 

att höras bra. 

Man kan emellertid, om så önskas, komma ifrån hela 

frågan om riktningsverkan , så att den i pra~tiken blir utan 

betydelse. P å enklaste sä tt sker detta genom användning 

av ·två särskilda och mot varandra vinkelräta slutna anten

ner - vilka t. ex. äro anbragta på var sin av två samman

stötande väggar. ntennerna kunna sedan med hj älp av en 

omkastare allt efter behag kopplas till motlagaren. 

De båda antennerna kunna också sammankopplas medelst 

en enkel fasförsk j u tningsano rdning (impedansnät), varvid 

förfarandet med en omkastare undgås (se fig. 7). De båda 

slutna antennernas rll.'tninO'skarakteristiker kombineras här

vid 1ill en enda karakteristik, som innanför ett visst avgrän

sat frekvensområde ej uppvisar något utpräglat riktnings

minimum utan närmar ~ig den ideella cirkulära karakte
ristiken. 

Emellertid 'räknas som sagt med att detta hänsynstagande 

till riklningsverkan i allmänhet saknar praktisk betydelse, 

varför ovan angiven hjälpanord ning ej är nödviindig. 

Anlenntrans formatorn . 

Den tidigare beskrivn a antenntransformatorn är utprovad 

samband med olika mottagartyper för aH undersöka den 

stegvisa .impedansanpassningens egenskaper. Härvid bekräf

tades, att de valda anpassningsstegen voro praktiskt ända-

I 11 
, 

...:,.:
,:': (
::.1, I 
':)1'. 

t---I_ t-fJl-+I---->r 

Fig. 7. Exempel på sammankoppling av två slutna inomhu.antenner 
för upphävande av riktningsverkan. De t\'å antennerna placera . vin
kelrätt mot varandra. Fasvridningskomponenterna RI. Ra. LI och ClI 

beräknas för det ÖCIskade frekvensområdet. 
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målsenliga ; dock borde det lägsta området (30 varv/ 30 

\-arv) utbytas och ersättas med en transformator mr.d exem

pelvi- 6 varv/6 varv eller en direkt anslutning av den slutna 

antennen, varvid även kortvågsområdet läckes . 

Vid nyare mottagarkonstruktioner är tanken den, aH an

lE"nntransformatorn av fabriken ersättes med inbyggda kopp

lingsspolar med för gallerkretsen lämplimt linclningstal och 

kopplingsgrad ooh med en ingångsimpedans passande för den 

5lutna inomhusantennens impedans. I mellan- och långvågs

området t'orde 100 Q vara en lämplig medelimpedans. I kort

vi'tgsområdet kommer impedansen att gå upp till omkring 

några tusen ohm för en våglängd, som är lika med den slut

Jla iuomhusanlennens d'Ubbla trådlängd, varvid sålunda mot

tagarens normala högohmiga ingång kan användas. Mo tta

garen kommer således att eventuellt få ingångsanslutningar 

i dubbel uppsättnino-, en för öppna antenner, osymmetrisk 

högohmsingång, och en för slutna antenner, osymmetrisk 

ohmsingång. De bärrge kopplingsspoleutrustningarna kunna 

manövreras från samma våglängdsomkopplare. För omkopp

ling mellan de två ingångarna kräves en extra omkastare, 

som dock ventuelIt kan vara sanunanbyggd med våglängds

omkopplaren. 

I och med denna inbyggning av antenntransformatorn i 

motLagaren kommer - utom den rent praktiska förenkling

en - även att erh· lias en styrkeökniug i förh ållande till 

styrkan vid lö- antenn r n formator, som ju representerar en 

extra antennkoppling utöver mottagarens egen med härtill 

hörande oundvikliga förluster. 
ett) 
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Då antennimpooansen blott varierar mycket litet från an

tenn till antenn, kan antennkopplingen dessutom göras vä 

sentligt fastare än normalt utan risk för en med· de olika an

tennerna varierande sidstämning a gallerkretsen, och här

med vinnes ytterligare i st) ka. 

Denna symmetriska lågohmiga ingång med en ingångs

impedans av storleksordningen 100 Q kommer samtidigt alt 

vara särdeles ägnad för dipolantenner eller andra antennfor
mer, från vilka förbindelser med mottagaren ske med en 

koaxialkabel eller snodd dubbelledare. Det finnes därför goda 

skäl att antaga, att mottagare-fabrikanterna komma att in

tressera sig för en s dan extra ingångskoppling_ 

Man har försöksvis utfört en 'ådan lågohmig ingång lämp

lig för den slutna inomhusantennen på en förhandenvarande 

mottagare, förutom dennas normala osymmetriska, hög

ohmiga ingång, och föret.agit några jämförande känslighets

mätningar. 

Fig_ 8 demonstrerar en j ämförelse mellan känslighetsmät

ningar för en normal inomhusantenn ansluten till en osym

metrisk, högohmig ingång och liknande mä tningar för en 

sluten inomlmsan tenn ansluten till en symmetrisk, lågohmig 

ingång. (För att kunna sammanställa dessa mätningar har 

företagits en jämförande omräkning över fältstyrkorna för 

»s.L»-kurvorna, så att de två kurvorna komma att sam

manfalla, ifall samma U'tjämnade fältstyrka giver samma ut

gångseffekt i de bägge fallen.) 

Fig. 9 demonstrerar en jämförelse mellan känslighetsmät

ningar för en sluten inomhusantenn ansluten, till en osym-

I 
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Fig. 8. Jämförande känslighetsmätningar på mottagare förseclda mecl både osymmetrisk högolunsingllng och symmetrisk Jagohmsingång. 
»u.H.» är mätt på den osymmetriska högohmsingången med normal konstantenn. 
»•.1.» är mätt på den synunetriska lågohmsingången. I långvågs- och mellanvågsområdet använde' en 
konstantenn . I kortvå<'<'sområdet är mätsänclaren direkt inskjutro i en tillkopplad sluten inomhu,antelln. 
»5.1.0.» är omräknad'" från »s.1.»-kurvorna över fältstyrkan, så all »u.H.»- och »s.1.»-kurvorna skulle 
styrka gåv<c ,amma utgångseEiekt i de båda fallen. För omräkningen ha använts medelvärdena för den 
normal inom'huaantenn (svarande mol »u.H.») samt formeln för den inducerade MK:n i en ramantenn 
Mottagaren är trimmad med mätsändaren ansluten till »u.H.» genom en normal kOllstantenn. 
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sjlilvinduktion på 30 ,uH som 

sammanfalla, om samma fält
effektiva an lennhöjden för en 

(svarande mot »s.L») . 
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metrisk, högohmig ingång genom en yttre transformator 

och känslighetsmätningar för en sluten inomhusantenn direkt 

ansluten till en symmetrisk, lågohmig ingång. 
Av fig. 8 och 9 framgår, att man vid denna nya ingångs

koppling har erhållit en känslighetsökning på c:a 10 db 
i långvågs- och mellam'ågsområdet, medan däremot ej nå· 
got synes vara erhållet i kortvågsområdet. Känsligheten vi· 
sar sig således i medeltal ävenledes vara bättre i mellan
vågsområdet för den slutna inomhusantennen än för en 

vanlig sådan. 
Selektivitetsmätningar visa emellertid, att den utnyttj ade 

kopplingen har varit för fast, så att selektiviteten har blivit 
dålig. Man bör därför säkerligen göra kopplingen något 
lösare, i det man på vanligt sätt söker en kompromiss mel· 
lan selektivitetkänslighet och sidstämningsmöjlighet. 

Antennens upphängning. 

Försök har gjorts för att undersöka den slutna inomhus
antennens beroende av upphängning och fastsättning . Det 
kunde på förhand förutses, att upphängningssättet ej skulle 
vara så kritiskt på grund av den låga antennimpedansen. 

Mätningar ha även bekräftat detta och t. ex. visat, att 
t. o. m. en övertapetsering av antenntråden, så att hela den 
slutna inomhusantennen ligger dold under tapeten och är 
rätt så osynlig, är utan praktisk betydelse för antennens ef
fektivitet i mellan- och långvågwmrådet. 

Uppsättningen aven sluten inomhusantenn kommer 
självfallet att vålla en del svårigheter. Äro störningarna 
ej alltför framträdande, kan man till alt börja med bortse 

från utnyttjandet av antennens riktningsverkan och endast 
sätta upp antennen på en av rummets fyra väggar - dock 
företrädesvi s en sådan, som icke är vinkelrät mot riktning

en till lokalstationen eller någon annan station, som är 

särskilt att föredraga. 
Antenntråden, som kan vara så Lunn, att den praktiskt 

taget är osynlig, kan helt enkelt fastsättas på väggen med 
spik eller stift; ,.jd nybyggnader och vid omtapetsering kan 

den ev. fastsättas under tapeten. Avstånde t från antenntrå
den till stark- och svagströmsledn~ngar och till vatten- och 
centralvärmerör bör överallt icke vara mindre än c:a 5--10 
cm. 

Äro störningarna mycket framträdande eller känner lllan 

till orten för de dominerande störkällorna, bör redan vid 
antennens uppsättning hänsyn tagas t.ill riktningsverkan. 
Man bör då åtminstone un·dersöka vilken a,' de två mot 

varandra vinkelräta väggplaceringarna, som förorsakar den 
minsta störningen. Känner man däremot till störkällans be
lägenhet, kan man gå ut ifrån, att den gynnsammaste 
riktningen är vinkelrät mot denna - såsom vid spår. 
vagnsstörningar från matarledningen på gatan utanför. 

Bäst är naturligtvis alt utnyttja riktningsverkan fullt ut, så· 
vida störningarna äro myckot framträdande. Man bör då 
genom försök leta sig fram. Detta göres lämpligast så, at! 
antennens ena lodräta sida fastgöres längs rummets ena 
hörn, varefter den övriga delen långsamt svängs över från 

den ena väggen till den andra. Därefter göres samma försök 
med utgångspunkt från ett av grannhörnen. 

Sammanfaller den optimala antennriktningen med eller 
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Fig. 9. Jämförande kän s.lighetsmätningar på mottagare försedda med både osymmetri sk högohmsingång och symmetrisk lågohmsingång 

»u.H.m.Trf.» är mätt på den osymmetriska högohmsingången genom anpassninO"stransformatorn, beräknad för tillkopplin <T av den sJ ut n:l 

inomhusantennen. - '" 

)5.L.» är mäLL på den symmetriska lågohmsingången beräknad för direkt koppling till den slutna inomhusan tennen. 

I långvågs· och mellanvågsområdet är såsom kons tantenn använd en sj;ilvinduktion på 30 pH. 

I korLvagsområdeL är mätsändaren direkt inskjuten i en tillkopplad sluten inomhusantenn. 

Mottagaren är trimmad för mälsändaren ansluten till »u.H.» (utan transformator) genom en normal konstantenn. 
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ungefär med någon av väggarnas riktningar, upp~ättes an

tellllen enk1ast direkt på väggen. Bildar den däremot en 

viss vinkel med väggarna, kunna de lodräta delarna av an

tenn tråden placeras på var sin vägg, svarande mot den op

timala antennriktningen , medan de vågräta delarna av an

tenn tråden antingen framföras sträckta under taket och på 

olvet (under golv beklädnaden) eller framföras i vinkel 

längs väggarna. Det sista alternativet erbjuder den minst 

synliga och utsatta trådföringen utan att dock föra an

tennen ut ur den funna opl imala riktningen. Man bör dock 

försäkra sig om att en ökning av kopplingen till ev. belys

ningsledningar eller andra ledningar undvike:o. 

De tvenne ledningarna från den slutna inomhusantennen 

till antenntransformatorn böra föras tätt tillsammans, ev. 

snodda, för att icke åstadkomma en okontrollerad ramareal. 

Längden av dessa ledningar är av mindre betydelse. 

Användes nu lös antenntransfonnator i förbindelse med 

en normal mottagaringång, bör skärmkabeln från transfor

matorn till mottagaren ej överstiga 50 cm. 

Såsom redan nämnts användes ingen jordlooning i S::lm

band med den slutna inomhusantennen. 

Krav på mottagaren. 

Då d n slutna inomh usantennen lIaturligt \1 endast har 

möjlighe t alt utestänga de störningar, som lIormalt kunna 

komma in genom mottagarens an tenn- och jordkontakter, 

kan störningsfrihet h;·r som vid skärmade antenner endast 

förväntas, om störning heller icke på andra vägar, t. ex. 

genom belysning~nätet, kan tränga in ,j mottagaren. 

Såvida den slutna inomhusantennen skall kunna anslutas 

direkt till mottagaren, som alltså förutsättes hava en härför 

erforderlig ingångskoppling, kan kravet på mottagaren pre

ciseras enligt följande: 

Mottagaren skall vara fÖf3edd med två antennall3lut

ningsklämmor och i övrigt vara så anordnad, att den en
dast reagerar för HF-spänning, som tillföres den mellan 

dessa två klämmor. 
Detta krav kan tagas helt bokstavligt. Således bör motta. 

garen t. ex. icke reagera för en spänning, som påtryckes den 

mellan den ena antennklämman och belysningsnätet.1 Ett 

exempel på en sådan ingångskoppling är den rent induktiva 

antennkopplingen, där man vid den elektriska avskärmning

en har sörjt för oskadliggörandet av spridningskapacitan

sema. För en mottagare med sådan ingångskoppling bör 

man ej tala om deE;; antenn- och jordkontakter utan om 

dess tvenne antennkontakter. 

Xr mottagaren icke anordnad för direkt anslutning av den 

l Det här prcci,erade kravd borde i verkligheten ställas på mottagare 
i största allmänhet, då kravets uppfyllande är en förutsättning för 
att fullt ut kunna draga nytta av störningssvaga antennanJäggniagar. 
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slutna inomhusantennen, bör den omtalade HF·transforma

tom användas. De krav, som tidigare ställdes på allena5~ 

mottagaren, gälla nu även mottagaren med transformator, 

då transfonnatorns antennanslutningsklämmor träda i stäl

let för mottagarens antennanslutningsklämmor. De krav 

man i detta fall må ställa på mottagaren allenast, äro då 

begränsade till at,t mottagaren ej bör reagera, när j ordled

ningen eller antennledningen anslutes till mottagarens j ord

klämma, medan antennklämman är fri, ett krav, som de 

flesta moderna mottagare uppfylla. 

Sammanställning över antennens användningsområden. 

I s'törsta allmänhet kan man såsom resultat av under

sökningarna säga, att den slntna inomhusantennen i varje 

fall är en gynnsammare antennform än den normala (öpp

na) inomhusantennen och atL den därför med tiuen bör 

avlösa denna. 
Vidare torde den slutna inomhusantennen så småningom 

med fördel komma att användas i stället för utomhusanten

nen eller stavantennen, vilket i synnerhet torde bliva fallet 

i städer eller stadsliknande samhällen. 
Det måste anses såsom ändamålsenligt att försöka en upp

sättning aven sluten inomhusantenn i följande fall: 

l) När ll)Ottagningen med en vanlig inomhusantenn öde

lägges (eller förmodas bliva ödelagd) genom störningar på 

långvågs- eller mellanvågsområdet och uppsättningen av 

slavantenn eller av utomhusantenn med skärmad nedföring 

av ekonomiska eller praktiska skäl är utesluten eller mindre 

önsklig. 
2) När mottagarstyrkan med en vanlig inomhusantenn 

är (eller förmodas bliva) otillräcklig på långvågsområdet 

botten- och källarvåningarna äro rätt utsatta i det avse
endet - och uppsättningen av utomhusantenn eller stav

antenn är utesluten eller mindre önsklig. 
3) När mottagningen med en vanlig utomhusantenn öde

lägges (eller förmodas bliva ödelagd) genom störningar 

och mottagarstyrkan är så god, att en minskning av denna 

är utan betydelse och uppsättningen aven stavantenn eller 

aven bra utomhusantenn med skärmad nedföring är ute

sluten eller mindre önsklig. (Xro några enstaka områden 

störningsfria, kan utomhusantennen med fördel bibehållas 

och utnyttj as på dessa.) 
4,) När mottagningen med stavantenn eller med utom

husantenn med skärmad nedföring trots dessas för övrigt 
goda störningsfrihet ödelägges (eller förmodas bliva öde

lagd) av någon speciell störning, som kan antagas bero på 

något strålningsfält, och mottagar,styrkan är så god, att en 
minskning av denna är utan betydelse. (Xven här kan stav

antennen eller utomhusantennen med fördel bibehållas, om 

enstaka områden äro störningsfria.) 
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Högl{lassig 
radiogrammofon
anläggning 
Av ingenjör K E Good 

Om utrustningen fik I',jiil'nnaniiHering av radio
appamtel' metl h Jiilp av fi ngerskh'u s'kriver ing. 
(;00(1 i detta sista a\'snitt av sin al'til.elserie om 
Hl hiigldassig l'lldiogl'llmmofol\anläggning. 

Tryckknappsin5lällning! Fjärrtnställni,ng! Dumheter ! Ja, 

jag är säker på, att mången radioamatör tycker att det är 

dumt och så tillvida kan jag halla med honom, att det slag 

av automatisk irrställning, där knapparna siHa på mo ttaga

I en, är mer eller mindre förfelad_ Den typ av automatisk 

insti-illning, vid vilken manövrerin gen av mottagaren bn 
ske på avstånd, har - synes det mig -- mera värde. 

Vid val av inställningsorgan har motordriften stora för

delar; inställningen sker snabbt och motorerna äro relativt 

billiga. nlalet inställbara stationer är naturligtvis begrän

sat, eftersom stationskontakterna taga relativt stor pla ts. 

Skall inställningen ske med väljare och fingerskiva hegrän

sas antalet stationer av väljarens kontaktantal under förut

sättning a'tt man ej använder två väljare, då antalet möjlig

heter hlir mer än nog. Eftersom det föll sig ganska natur

ligt inkopplade jag parallellt med väljarens kontakter ett 

tryckknappsregister med 18 knappar för lika många statio

ner. Under detta större register är ett mindre placera~, vars 

knappar användas för till- och frånslagning av apparaten , 

för inkoppling av lokalstationen, grammofon och inkopp

ling av öga samt fram- och baokkörning av skalan (se Po
pulär Radio nr 2, 1946)_ 

Fjärrinställningens principschema framgår av fig. L Som 

synes består fÖIibindelsen mellan mottagaren och fjärrinst iill

ningspulpeten av 4 trådar. Detta an~al kan minskas till 2 

om Ijud sot)'l'keregleringsmöjligheten slopas och till 3 om den

samma göres manuell (dvs. utan finger~kiva). Pulpeten kan 

m-ed elst en 4-polig propp inkopplas til! på olika ställen i 
lägenheten placerade kontakter, vilka genom 4-ledare hly

kabel stå i förhindelse med mottagaren. 

Väljningsanordningen fungerar på följande sätt. Omkas

taren» »på fjärrmanöverpulpeten fälles i läge »Väljning» . 

Därvid slutes strömkretsen till väljarens (G) lindning via 

slutninO"en »1» i omka:?taren och viiljarens ankare slår till 

och lyfter konlaktnålen »Y» , vilken via kontakten »V» 

fingerskivan och slutningen »3» i omkastaren har fått --30 

V spänning_ När sedan fingerskivan spännes hlir nålen 

spänningslös, eftersom kontakten »V» i fingerskivan bryte5 

vid spänningen. Vid fingerskivans återgång stegar väljar

magnetens ankare fram nålen »Y» till önskad kontakt »Å» 

i väljarens kontaktfält på grund av impulser från brytningen 

»X» i fingerskivan. När densamma nått viloläget slutes åter

igen kontakten »V», varvid nålen blir spänningsförande 

ooh det organ, som är kopplat till den väljarkonlakt, vid 

vilken nålen står, fungerar. När önskad inställning är utförd 

måste väljaren återställas till O-läget för aU vara klar till 

nästa arbetsoperation. Detta sker genom att omkastaren»U ~/ 

ställes i hemgångsläget. Därvid inkopplas en kondens:.Itor 

på 30 ,uF i fjärrma-növerpulpeten via slutningen »4;> i om
kastaren »U» parallellt med lindningen på väljaren »G». 

Samtidigt får nålen »Y» -30 V spänning via slutningen 

»6» i samma omkastare, varvid väljarens ankare gilr till 
och bryter kontakten mellan nålen och skenan »Z» i \-äl-
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jaren. Tack vare att kondensatorn hunn it uppladdas förmår 

väljarankaret slå till fullständigt trots br ' tnjngen av spän· 

ningen och stega fram nålen ett Eteg. När kondensa'torn är 

urladdad släpper ankaret och nålen gör å ter kontakt med 

skenan »Z», kondensatorn uppladdas och ankaret sIar till 

och stegar fram nålen ytterligare ett steg osv. Denna fram

matning steg för steg pagår tills -nalen \'id å tergången kom

mer till ett avbrott å skena n »Z», vilket representerar väl

jarens hemmaLige. ~är väljaren »CTått hem» ställes omkas

taren i normalläge. Hemgångshastigheten kan regleras till 

lämpligt värde genom att ändra kondensatorns kapacitet. 

En större kondensator ger långsammare hemgång och en 

mindre ger snabba·re. H emgången mås te dock ga sa fort , 

att inga kopplingsorgan hinna påverkas av den spiinnings

förande nålen, när väljarens ankare är tillslaget. Här nedan 

följer en kortfattad beskrivning över de olika kopplings

möjligheterna. 

A vstängning av mottagaren. 

Omkasta ren » » Etälles i väljningsläge och siffran O ta

8es, varvid väljaren -Legar fram till den kontakt i kontakt

fältet, t ill ilken reläet »B» för frårdagning är inkopplat. 

Via slutning »3» och nålen, som ligger an mot kontakten i 

kontaktfället, erhåller relä »B» - 30 V, varför det (Tår till 

och b r ' ter st römmen genom relä » », som då släpper och 

b ryter nätspänningen. Re läet »B» kan även slås till manm'lIt 

genom att trycka ned knappen »Från » ett ögonJJlick (jfr 

beskrivning .i Populiir Radio nr 3, 194G ) _ Sedan app3.r aten 

avstängts hemställes väljaren varefter omkastaren _~älles i 

normalläge. 

I:O~~~'=i~ 
. • + 

Fig. 5. Fj:irrinslä.lIningens mar.öl-eforgan : en fingerskiva. 

T jUs/agn.ing av mottagaren. 

OmkastaTen »U» fälles i väljningsläge och si ffran l slås 

på fingerskivan , varvid relä »C» går till genom alt dess övre 

lindning erhåller ström över omkastaren och väljarens kon

taklfält. I detta fall får ej väljaren hemställ as förriin relä 

»C» fat~ ~ tröm i sin andra lindning genom att apparatens 

likriktarröl' lämnar likspänning (jfr Populär Radio nr 3, 

1946). I likhet med relä »B» kan även relä »C» lås till 

manuellt genom tryckknappen »Till». 

Ökning resp. minskning av ljudstyrkan. 

För ökning av' ,ljudstyrkan slås siffran 3 och för minsk· 

ninO' siffran 2 å fingerskivan . F ör siffran 2 slår relä »E» 

till, varvid jord via dubbelslutningen i reläet lägges dels 

Slu/~I~q

GG 
I I 
I I 

..I. ..I. 
-,- T 

I 

l
I L--b=f;~:24V'V 



Fi g. ,1. Ljud5lyrk emQlorn 

på inställllillgsmotorn för ljudstyrkan, dels på reläet »D», 
som går till. För siffran 3 aå r relä »F» till, medan i 

övrigt allt är lika. Mot·om star tar således med den rota· 
tionsriktning, som bestämmes av slagen siffra. Reläets »D» 
ankare är så utformat, att det via tillslag trycker ett kugg
hjul tillhörande motorns utväxling mot en å volymkon~rol. 
lens axel placerad gummiring, varigenom volymkontrollen 
vrides. Genom brytningen i relä »D» har strömkretsen liN 

relä »A'IJ brutits, varför ljudet hela tiden höres i högtalarna. 
Omkastaren hålles i väljnjngsläge till dess önskad ljudstyrka 
erhållits, varefter den stiilIes i normalläge, då motorn stan· 
nar. Sedan siäIles väljaren hem. 

Anslutning av högtalare till manöverledningama. 

Detta framgår av fig. l där kopplingen inritats med pric
kade linjer. Kondensatorerna böra ;ha ett värde på lllinS't 

l /IF vardera och utgångstransformatorn skall naturligtvis 
vara anpassad till slutsteget. Ljudstyrkan regleras ge nom 
att slå siffrorna 2 eller 3 på fingerskivan. 

Mekanisk uppbyggnad. 

Fig. 2, 3 och 4 visa några detaljer av fjärrinställniugs
anordningen. Samtliga detaljer utom reläerna »A», »B» och 
»C» samt batteriet äro placerade på mottagarchassiet. Kon
takterna på reläerna »E», »F», »H» och »)K» äro av spe
ciellt kraftig konstruktion för att kunna bryta den relativt 

höga motorströmmen (2 A) . Väljaren är en s. k. selektor
väljare av LME fabrikat med 25 lägen och har sanuna 
dimensioner som ett normalt telefonrelä (se fig. 2 ). Den 
är tillsammans med mO'torreläema »H» och »K», omkas
taren »L», signallamporna »M» och »N» samt station skon
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med tillhörande r(' läe r. 

takterna monterad på en jsolitplåt, fastsatt mellan motta
garens gavlar (se fotografier i nr 2 av Populär Ramo 1946 
samt fig. 3 till denna artikel). 

Stålbandet består, som framgår av fig. l och 3, av två 
hälfter, isolerade från varandra. Det löper kring ett linhjul 
av trä, som är fastsatt på det ordinarie skalhjule~ och för
sett med två spår, ett för vardera bandhalvan. Bry t rulla rna 

(fig. 3) äro försedda med kullager för att minska friktio
nen, eftersom stålbandet är ganska hårt spänt. Rullarna äro 
isolerade från chassiet och strömtillföneln till stålband l sker 
helt enkelt genom att r läerna »H» och »K» kopplas tiU 

brytrullarna. 
Astadkolllmandet av avbrottet i stålbandet beredde ganska 

stora svår1gheter, efterwm de:samma skall \'ara litet lO,5 
mm) och <lärför måste utföras med stor precision. Saken 
löstes emellertid så, allt • .må mässingsbitar fas'tlöddes på stål
bandets fria ändar och dessa bitar (mått 10X 3 X 4, mm) 

sammanskruvades sedan med ett melIanlägg av 0,5 mm glim
mer, som slipades ytterst noggrant i plan med bandet. Skru
varna måste naturligtvis isoleras från den ena biten, vilket 
var ganska knepigt med hänsyn till de små dimensionerna 
och stålbandets skörhet. 

Som framgår av fig. 3 styres stålbandet i ~idled av två 
på kant ställda lister av 6 mm isolit, placerade på så stort 
avstånd från varandra, att stålbandets sammanfognings
stycke löper lätt mellan desamma. Samtidigt utgöra listerna 
fäste för stationskontakterna. DeSE.a utgöras av bandmässi.ng 
20 X 3 mm, som kapats i 12 mm bitar. Kontakten med 
stålbandet åstadkommes av ett l mm mässingsstift, som 

löper genom mässingsbiten och som medelst en fosforbrons
fjäder hålles tryckt mot stålbandet. På grund av det sätt, 
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på vilket stålbandet hopfogats, löper detsamma på ca 2 mIn 

höjd över isolitplåten, när inget kontaktstift trycker mot 

detsamma. är stiften isättas, tryckes bandet ned mot plå 

ten, varv id dock kontakttrycket är ganska litet. När sam

manfogningsstycket med avbrottet passerar stiftet 111:15te 

emellertid detsamma lyftas 2 mm, varvid kontakttrycket ökas 

och en mycket säker konlakt erhålles, just när det är nöd

vändigt. Dessutom vinnes, att hela bandet löper betydligt 

lättare, eftersom endast ett par stift i taget ha fullt kontakt

tryck. Kontaktstiften äro rundade i spetsen och slitage t är 

yUerst obetydligt på grund av den låga friktionen och fri

heten från gnisto r vid avbrottsstället. De5."a släckas effektivt 

av kiselkaroidmotstånden parallella med Endningarna på re
läerna »H» och »K». Placeringen av omkastaren »L» och 

lamporna »M» och »N» för inställning av ny station fram

går av fig. 3. Uttagen från väljarens kontakt.fält äro kablade 

till skruvklämmor, till vilka stationskontaikterna äro anslulna 

med böjlig ledare. Från dessa skruvklämmor är även en 

kabelstam dragen till tryckknappsregistren (se fig. i nr 2 

av Populär Radio 1946). 
Ljudstyrkemotorn med tillhörande reläer »E» och »F» 

äro monterade på en kring en vertikal axel vridbar brygga_ 

Normalt hålles bryggan medelst en f j äder så, att det tidigare 

nämnda kugghjulet i motorn ej är i ingrepp med gummi

ringen på volymkontroHens axel. Reläet »D» är däremot 

fast monterat på chassiet och dess ankare är kopplat till 

moto rbryO'gan, så att ankaret vid tillslag kopplat motoms. 

kugghjul till volymkontrollen. Motorn har snäckväxel till 

detta kugghjul, varför hastigheten hos volymkontrollm 

blir låg. 

Batteriet på 30 V är ett normalt anodbatteri och placerat 

på golvet i skåpet. Tack vare att den tidrymd, under vilken 

ström uttages, är kor t, räcker batteriet många månader. 

Den noggrannhet, som erhålles vid inställningen, är tack 

vare det smala avbrottet i stålbandet och den stabila upp

byggnaden av hela anordningen fullt tillräcklig, varför auto

ma tisk frek enskontroII ej är nödvändig. 

Fig. 2. Detalj öyer placeringen av väljaren m~d tillhörande 
motorreläer. 

Inställning av stationer. 

Först bör kanske nämnas, att endast stationer pa mellan

vågsområdet kunna inställas, eftersom någon automaIisk 

omkoppling av våglängdsomkopplaren ej finnes. Ins~ällning 

på kortvåg är naturligtvis inte möjlig, alldenstund motta· 

garen saknar bandspridning. 

Omkastaren »D» fälles i välj ningsläge och den öilskade 

slationens siffra eller siffror tages på fingerskivan. Eftersom 

endast 10 impulser erhållas av siffran 9 måste för stationer, 

som ligga inkopplade till väljarkontah med högre nummer, 

tagas två siHror, vilkas impulssumrna ger önskad station. 

.J ag har för stationerna vak siffrorna 4-9 och 62- 69. När 

väljaren ställts ut, får vederbörande stationskontakt - 30 V 

spänning via omkastaren »U» och väljarens nål. Strömmen 

flyter sedan via stålbandet till jord via relä »H» eller »K», 

heroend'e på vilken sida om avbrottet i stålbandet stations

kontaklen befinner sig. Skalmotorns ena eller andra stator-

Fig..3. Detalj över stationskontaklerna m. m. 
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Dynamisk felsökning med signalgeneratorn 

Av Erik Flydahl 

En i Amerika de senare . ren m Teket utbredd metod för 

mottagarservis är den så kaUade dynamiska felsökning&me

toden, »dyna'lllic testing». Senri~männen här hemma ha van

Lig,tvis den uppfattningen att denna metod fordrar en dyr. 

bar apparatur. Tillgången till ett ,s dan,t instrument EQm 

t. ex. en »Chanaly"t» underlättar ockEå givetvis arbetet 

betydligt, men även med enkla medel 'kan man komma 

till rälta m ed många problem. Egentligen är ju den dyna

miska meUoden helt enkelt en långt driven sys,tematisering 

av felsökningen, vid vilken signalen följ es steg för steg 

genom hela mottagaren. Här nedan skall beskrivas en dyna· 

mi k felsökninO'smetod wm endast edordrar en vanlig sig. 

nalgenerator samt ett universal·mätinstmm nL 

Prelimillära prov. 

Vi antaga, alt vi ha va en mottagare inne för servIs. Det 

första steget ä r då alt mäta rören. Detta sparar tid om, 

som ofta är fallet, hela felet är tt defekt rör. 0111 vi ej 

hava tillgång till en rörprovare, få vi nöja o'Ssl11ed att 

rörfelen ändå komma i dagen i sinom tid. 

are si.,- \, j ha uppl11~itt rören eller ej , skall nu mo!ta

garens nätaggregat och likriktardel uppmätas med elt uni

versalinstrument. Om ej alla spänningarna äro korrekta, 

skall fel et uppsökas och avhjälpas. Det är att märka att fel 

i strömförsörj n ingen omedelbart böra rättas till för alt 

undvika större skador. De sutom föruti;ätler hela feh,ök· 

ningen, att apparaten får de rätta spänningarna. Då denna 

del av mottagaren befunnits vara i ordning, kunna \ri över· 

gå tiU den egentliga felsökningen. 

Lågjrekvensdelens genomgång. 

Vi ställa in år ~ignalgenerator för »lågf r hent utgang» 

(vanligtvis 400 per. ) och förbinda den jonlade delen av 

geueratorns rniitsladd m ed mottagarens jordklämma. I den 

andra delen av ladden inkopplas en kon densator på ea 

10000 pF i _erie. Kondensatorns kapacit t är j krilisk, då 

den endast tj änar till alt fö rhindra mottagarens allodsp~in

ning från a tt komma in på signalgeneratorn. Konden;oatorn 

bör vara utförd för en arbeL:05pännin cr a r mi nst 500 V. 

För~ t går man in med . ignal n på .lutrÖrets anod och 

med signaloen ratorn inställd på tÖI'sta ut O"å ngs5p~inllil1g. 

Härvid skall signalen höras i högtalaren. Om så ej är fa!! t 

eller signalen hörc mycket förvTängd, nu stc man under
söka högtalaren, prova utgån ,~.transfom1atorn samt den 
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möjligtvis över dennas primärlindning liggande pas.;;age

kon.dellsatorn. 

Vi antaga att signalen gick igenom och mata nu in den 

på slutrörets ",tyrgaller. Signalen Ekall då höras märkbart 

kraftigare. Om ingen signal höres, eller den är svag eller 

förvrängd skall röret uppmätas eller utbytas. Om detta ej 

hjälper skola alla till slutsteget hörande delar, utom de som 

redan granskats, närmare undersökas. 

Om signalen går igenom, for tsätta vi och gå nu in med 

signalen på för egående lågfrekvcn:ostegs anod, därifrån på 

styrgallret OS\' . tills hela lågfrekvensdelen undersökts och 

arbetar perfekt. 

Då hela lågfrekvensdelen b funllits vara i ordning k-unna 

vi gå in ]fl d signalen på alldra detektorns (eller detektorns, 

om det är fråga om en rak mottagare) utgång. Om illgen 

signal går igenom undersökas kopplingselementen mellan 

detektorn och för;;ta lågfrekvem.,teget, samt passagekon

densat ]']J föl' högfrekveno. 

Andra detektorn. 

För alt undersöka andra oetektorn mata VI m en modu

lerad högfrekvens"i ....nal, som är avstämd till resonans med 

detektorns ingång::kret;:, på denna. Om ingen signal går 

igenom, unde r::iikas alla i kret e11 ingaende delar. 

En del si'm algeneratorer ha ej tillräcklig utgångsspän

nin-g för att ge en hörbar signal i högtalaren när signa,len 

i fråga inmatas som ovan anO'i\'it~ . Det är då bäst alt för

söka avlyssna signalen med ett par hörlurar, som inkopplas 

över utgångstramformatorns primärlindning. Härvid bör i 
vardera hörlursoladden inkopplas en kondensator på ca 

0,1 .uF (arbet.,spänning nunst 500 V). 

Om detektorn är en diod, är det möj'ligt att signalen 

höres något förvräno-d. Med någon vana kan man dock lätt 

avgöra om allt är som det skall \'ara. 

MellanFrekvensjörstärkaren. 

Då \' i funlli t andra detektorn samt lågfrekvensdelen av 

\'å r mottagare i fullgolt skick, äro vi klara alt, prova igenom 

mellan f rekven förstärkaren. 

Vi avstämma vår signalgenerator på mellanfrekvensen 

och mata in signalen modul >rad (utan att glömma blocke· 

;incr5kondel1~atorn i mäbladdenl på sista mellal1frekven,.

rij,rets anoel, därihån pa styrgallret och o, vidare bak, t 
genom alla meIlanfreh 'en ' stegen. Om vi finna någon »död» 

punkt, behöva d enda::t mäta Igenom den ifråga\-aranoe 

kretsen för att finna felet. 
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Blandan·öret. 

För att kon~tatera om blandarröret arbetar perfekt, " å 

vi in med en modulerad högfrekvenssignal, avstämd till mel

lanfrekvensen, påblandarrörets styrgaller. Om si.gnalen ej 

går igen m, provas alla delarna i !kretsen och felet rättas. 

Då vi fått signalen att gå igenom, inställes mottagaren på 

någon frekvens i mellanvågsbandet. Signalgen'eratorn instäl· 

les på samma frekvens och signalen matas in på blandar

rörets styrgall er som förut. Om ingen signa1 går igenom, 

ligger felet i oscillatorn. Om oscillatorn är »död» trots att 

alla spänningar äro korrekLa samt alla delar ävensom röret 

vid mätning befunnit- vara OK, lönar det s i" i ana fallo 

att försöka med ett nytt rör.. Även om ett rör vänger bra 

i en mottagare, är det ej absolut säkert att det svänger i 

en annan. 

Nu kan mottagaren provas på alla band helt enkelt genom 

att avstämma mottagaren ooh sign.algeneratorn på samma 

frekven och prova olika punkter på alla banden. 

Högfrekvensförstärkaren. 

Om mottagaren är försechl med !högfrekvensförstärkning, 

und ersökes denna på samma sätt Wl11 m elland"rekvensdelen ; 

kom dock ih " aH ha både mottagare och ignalgenerator 

avstämda till samma frekvens. 

Provning av passagekondensatorema. 

För att prova en katodkondemator i lågfrekven~delen 

mata vi in en lågfrekvenssignal på ifrågavaran,de katod. Om 

signalen höres i högtalaren är katodkondellsatorn troligen 

defekt. Om ingen signal höres och man t. ex. genom mot

ståndsmätlling funnit att kondensatorn ej är kortsluten, kan 

man \'ara någorlunda säker på att kondenootoru i fråga 
är felfri . 

Praktiska vinkar 

Oscillalorspolar för korlvåg 

P å kort\'å cr kan del ofta vara beö ärl icrt att fr! osc illator

röret att _"änga någo rlun da j ämnt över hela U\cstämninO"so 
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området. Har man L. ex. en parallellkapacitans på 500 pF, 

sj'unker oscillatorspänningen för det mesta kraftigt, ofta till 

en tredjedel av begynnelsevärdet, när kondensatorn är helt 

invriden. Fön;tärkningen i blandarröret blir lidande härpå, 

och brnsförhållandet blir ogynnsanunare. Kunde man få 

oscillatorspänningen någorlunda konstant över hela avstäm

ningsområdet vore mycket vunnet. En i kom.mersiella appa

rater ibland använd anordning visas i fig. 2. Oscillatorns 

ej avstämda 'lindning (återkopplingslindningen) är delad i 
a och c. Lindning a är med en parallellkapacitans avslämd 

till en lägre ,frekvens än lindning b med helt invriden av

s'iimnillgskondensator. Lindningens c egenfrekvens ligger 

över den lindninO" b har med helt urvriden avstämnings

kond en ator. Delta gör, att o ciIlatorspänningen blir ganska 

konstant över hela avs tämning50mrådet. SImIle däremot 

återkopplingsl indningarnas resonansfrekv enser falla inom 

avstämllingsområdet, uppstå besvärligheter_ Avstämningen 

fungerar inte som den bör, och genom för kraftig återkopp

ling uppträda otrevliga återkopplingsfenomen. 

Förf. har i en apparat med två kortvågsområden på det 

hög re våglängdso mrådet använt sig av en anordning enligt 

fig. ]. Den har tillkommit "enom rent praktiska experi

ment. Avstämningsområdet ~träcker sig mellan ea 30-100 
m m("d en avstämningskondensato r på 500 pF. 05cillator

rör är ett EK 3. Anordningen utprovades till en början 

med en triod, varför den bör kunna fungera tillfredsstäl

lande vid triodhexoder också. I apparaten arbetar anord

ningen mycket bra. llod'lindningen har 8 varv på ett iso

litrör med 30 mm diameter. Lindningens längd är 12 mm 

och lråden l mm emaljerad. " terkopplingslindningen är till 

hälften lindad bredvid, till hälften mellan anodlindnino'ens 

spår. Den har 7 varv 0,15 mm silkeomspunnen tråd. Signal

kretsarna ,ha 9 van' l mm emalj . tråd i sekundärlindningar

na. Primärlindningarna ligga D gOD millimeter ifrån och 

ha 7 varv 0,15 mm silkeomspunnen tråd. För övrigt fram

- 30mm 

gå r kopplingen av fig . 1. Motståndet pa O ohm få r natur· 

li glvi - ej va ra trådlindat, och kand n a orn på 200 pF 

ro, ste vara av god kapaci l-an5fatti(Y t) p. ör både fig . l och 
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2 gäller, att avstämningskondensatorn är placerad över anod· 
lindningen. Det hade varit intressant att prova kopplingen 
enligt fig. 2 på ett lägre våglängdsområde med andra v~ir· 

den på a och b. Förf. har provat med de angivna värdena 

men med sämre resultat. 
Ragnar Henriksson. 

Höglalarmagnel kommer lill nylla 

Fältmagneten från en kasserad fältmatad högtalare kan 
användas till ,att magnetisera om magneter till hörlurar, nål. 
mikrofoner o. dyl. I stället för den på fältet befintliga täck· 
plaUan monterar man på en polsko, som göres förskjutbar, 
så att luftgapet kan göras lika brett som avståndet mellan 
polerna pä den magnet, som skall magnetiseras. Elektra· 
magnetens båda poler böra vara planslipade. 

p 

Då apparaten blott användes under kortare tidrymder 
(10- 30 sek.), kan man låta strömmen genom fältlindn ing· 
en överstiga det normala värdet flera gånger. Ma'n erhåller 
då ett mycket kraftigt magnetfält, som räcker till att magne· 
tisera ganska stora magneter. 

(Funk 1937, sid. 420.) 
R. P- n. 

Högklassig . .. (Forts . Jr. sid. 181) 

lindning erhåller således 24 V växelström via slutningen i 
relä »H» eller »K» och motorn startar. Den driver sedan 
våglängdsratten och därmed gangkondensatorn med dess 
linhjul, på vilket stålbandet löper, till dess avbrottet på 
stålbandet kommer mitt för stationskontakten, då relä »H» 
eller »K» blir spänningslöst och faller och motorn stannar. 

I och med att strömmen till motorn brytes, kopplas den 
bort från våglängdsratten, varför gangkondensatorn stan· 
nar ögonblickligen. Motorns ankare är nämligen axiellt för· 
skjutbart och i strömlöst tillstånd hålles detsamma medelst 
fj äderkraft något förskj utet i förhållande till statorn. När 
motorn erhåller ström, drages ankaret in i statorns magnet· 
fält, varvid en klokoppling å motoraxeln kopplar in motorn 
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till utväxlingsanordningen. Sedan motorn stannat, ställes 

väljaren hem och omkastaren ställes i normalläge. Något 
ljud kommer ej ur högtalarna förrän väljaren »gått hem». 

I och med att omkastaren ställes i väljningsläge slår reläet 
»A» till genom att -30 V via omkastaren, skenan »Z» i 
"älj aren och brytningen i relä»D» lägges på dess lindning. 
Härigenom kortslu~es slutrörens galler, varför apparaten 
är tyst under utställningen av väljaren. 

Vid väljarens hemgång får skenan »Z» -30 V endast 
korta ögonblick, men genom att relä »A» är ,trögt vid från. 

slag ligger det kvar under hemgångstiden, varför apparaten 
även då är tyst. Detta är nödvändigt, eftersom väljaren och 
fingerskivan störa mycket kraftigt. 

V arj e stationskontakt är kopplad till en tryckknapp »5» 
resp. »T», så att stationen kan inställas automatiskt även 
utan fingerskiva. Kontinuerlig motordrift av stationsratten 

erhålles genom att trycka ned knapparna »P» eller »R», 
beroende på önskad rotationsriktning. 

Vid injustering aven station förfares på följande sätt. 
Omkastaren »L» ställes i läge »Inställning», varvid lam
porna »M» och »N» inkopplas i st. f. motorns fältlindningar. 

Den önskade stationen inställes på mottagaren, varefter i ill· 
hörande knapp nedtryckes eller stationens siffra slås på 
fingerskivan. Då tändes endera av lamporna och -stations· 
kontakten flyttas nu tills lampan slocknar, dvs. tills stations· 

kontakten befinner sig mitt för avbrottet på stålbandet. Där· 
efter återställes omkastaren »L». 

Från kvasistationära ... (Forts. fr. sid. 173) 

illnerledarens diameter dl = S mm och ytterledarens d2 = 15 
mm. Resonansfrekvens 600 Mp/ s (50 cm). 

Q = 1510. Zin=133 H~. 

v 

i\.
1= /2 

Fig. 12. Halvvågsresonator. 
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Vid dimensionering alf en koaxialresona Lor ä r givetvi s läng. 

den bestämd av I'aglängden (halva eller fjärdedelen eller 

multipla r dära ). Inner· ~ h ytterledarens diametrar bestäm. 

ma kretskonstanterna, och för alt d~impnjngen skall bli mi· 

nimal bö r förhållandet mellan dem vara a=ddd! = 3,6, 
I'ilket inses av utt ryeket för dämpningen 

1 .(1 1+~ 1)0 '= Q = ".84 ·10- ;' I. - --+ - (8)
• d2 l . ~ l ,n 

\ a I 

dii r i.} l och tl~ llliitas i cm. 0 = f (a ) uppviöar ett tä mligen 

flackt mini mullI, och det är cliirför tillräckligt, 0111 a ligger 

inom gränserna 3 och 4. YUerdiametern begränsas uppå t 

av den omständigheten, alt då omkr Isen blir större än väg. 

längde n, förhållandena äro gynnsamma för andra sväng· 

ningstyper i resonatorn. 

(Forts. i /lästa nr. ) 

Grammolonspallen 
BElL\:'IIDLADE SHr\,OR,: 

Beethoven : Symfoni IU' 3 Ess·(lur (~;E roica») 
NBC:s symfonior!{cstel' - 'l'oscanini 
Hus bondens Röst DBS 8904, DB 8905-10 aut., \Iris 

49 : 50 

Bceth/wen: Symfoni III' 8 F-flur 

Bostou~ symfoniorJ;. cstcr - R OlIsse\'itzky 
Husbon.lem Höst DB 8468-70 aut., Ilris 2'.: ,'5 
Tjajl;.o,·sJd,j : Symfoni III' 6 h·moll (»I'ahtetique») 
Bcrlins F ilharmollii,er - FurtwängIer 
Husbondcns Röst DB 8600·5 aut., llJ'is 411: 50 
New Yol'I,s }'iUml'llIonil,er - Rodzinsld 
Columbia DX 8210-14 aut., pris 27: 50 
Bl'alnlls : "iolillkonscl't D·dm· 
Hcifetz - Bo tons symfoniol'kcstel' - Houssevitzl;.y 
H usbondens Röst DB , 8874, DB 8875·8 aut ., lins 

37: 25 

Al' de i fört ck,ningen upptagna skivorna har FUl'twäClglervereio· 
nen av Tjaj ko v~kijs sj:.i tte :ymfon i funnits tillgäng)ig här i landet 
redan [c;re kri <>et. Dl'n är publi crad i januari 1939. De hlida Beet
hovensymfoniern a jämte B rahm skon 5c rlen to rd e däremot Hl betecknas 
om nyhl'l er p, den I'-cns ka markncld en. E.5·dursymfonien är publi· 

c"rad i England i december 1941, F·dur~ymfonien i maj 1938 och 
Brahmskon rten i september 194.1. För Columhias Pathetique·inspc!· 
n in!; har j3g int e kunn a.[ erhålla något tillförlitligt publiceringsda· 
tum ; sacmoli -t är t.! ' n gjurd 19-1.3 e ller senare, eh rsom R odzin5ki 
d elta ä r ble v ledare fö r Je\\' Yo rkfilharmonien. 

I friig-a om re produk tionsh ali tet ta r Bo. toni nspelningarna hem 
priset, inte långt därefl er ko mme r F urtwängJerin pelninge n , e tt längt 
stycke län gre ned pil. ska la n CoJumbiainspelningen och nere i den 
absoluta bottnen befinnpr ig NB ,orkes tern bidra g. 

Det har tidigare frandlålli t i d € na spalt , att upptagningarna med 
Bostons ~ym [oniork ester utmärkas aven genomgående hög och jämn 
hal itt t. F r5gw ;ir emelle rtid, om inte föreliggande inspelning a_ 
Beethoven. , tton de symfoni ligger ett stycke över ge nomsnittet. Ur 
ljuduppt agnin g~synpunkt f(irefaller den mig att komma fulländningen 
mycket nära . Inspeln ings tekni skt ä r måhända resultatet inte fullt sil 
enaståe nde förstklas5igt, sannolik t beroende på att amerikanarna an · 
vänela ,;ig (fl spec iell inspel nin g. karakteristik, som st iger något 
branta re frä n bas till diskant än vad sum i allmänhet är brukligt. 
Häri ligger trol igen förklari ngen till den tendens till basfattigdom 
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och !'petoighet i I'io linklangen , ,öm ma n iblmd kan kons tatera hös 
amerikanska inspeln ingar. l fr åga om twturlig klangLirg f,ir de olika 
in"trumente n och tonbalans över hela regist ret är nog F m t wängler. 
in spel nin ~en att föred raga i n~gon m~a. Denna skillnad i in;,.pelning.· 
karakteri tik ka n naturli gtvi s utjämnas genom lämpli ga filt er vid 
uppspelningen. För att åt erg:l lill ljudupptagn ingen har ,I ema w m 
vanligt kett i den akus ti skt förnämli ga S)lnphony Hall i B05ton, 
Efterklengstiden är i denna lokal r ela tivt stor, dock icke av såda n 
storlekEordaing att den ens i mycket rörli ga satse r ( exempeh'is 6: sla 
satsen i F·durs ymfoni en) även tyra r pregnansen och klarheten. Där
emot torde elen \'erhamt bidraga till all ge fä rg och int en"i te t åt 
orkesterns pr tationer. Bortsett fr 20 den tidi gare berö rda te ndenSfri 
till spetsighet i viulinklangen iir kl a.n gfä rgen för de olika instru· 
mentgrupp erna naturtrogen , och orkestern som helhet klingar samlad 
och fyllig. Strllkklangen har bredel och must och å tergivningen av 
träblåsarn a är kriHalIklar. På något sätt förefall er varje instrum ent· 
grupp att befinna sig i idea Jläge i fö rhållande till mikrofCflen. Lju ll, 
upptagningen ger på ett undantag nä r en klar bild av de t mu"i : a , 
liska skeen det; det kriti ska s täll et komm er ungefär 2 cm in på 
skivsida 2. Här förekomm er sa t,ens fli r ta tema i violonceller oel! 
hasar, men i den här inspeln ingen t,ick det nära nog fllll Sländi rrt 
a v de övriga stritk instrumen ten . Det Cir ett avsnitt, som det emell er· 
tid ofta slarvas med i konse rt salen. Jag vill mi nnas, alt den utomor· 
dentlige Bl'ethovenkännaren Felix Weingartner i öin bo k ) Råd vid 
u.ppförandet al' Beethovens 5ym[oni er» pekat på just det här stä ll t 
som kriti s l,:t och tillrått en omnyanse ring av violinerna- s tyrkegrad 
till förmå n för celli och basa r. 

H eifetz' inspelning al' Bra lun " violinkon rt tillsammans med Bos· 
tons symfcniorkester stu r även den på ett mycket h,i rr t plan. Om
dömena i olika av' eenden f1"ll11 för eglenrle inspelnill)!; galla på det 
h ela taget äve n här. Två speciella omständigh et~r fin n, det emdlcrt id 
anledning att fästa uppmärksamheten p : d",n utomordentligt levande 
oeh klara å tergivnin <Ten av soloinst rument et5 kla ng och det mäs terliga 
avvugningsarbetet mcllm solist och orke te r. Bristcr i sistnämnda 
avseende äro ty \':.i r r alLtför \'anliaa. r-.fanbru kar Et höra ~oliot och 
orkeste r i a kustiskt skilda plan: solisten i ä ngslig närbild och orkef ' 
tern i elt dimmigt fjärran . När orkestern har illa tuHiin satsc r och 
spelar ut för fullt, lur man ~n hin "la al' a tt den i stvrkehänseendc 
nätt och jämnt kan mäta ip; med den cmurnme sol i"te;'. ~& ,ir ti e_o' 
bättre inte fall et i den här inspel ni ngen, Solos tämm an är \'äl il1\'iivd 
i or kesterklangeo : i solopartierna slår ckn klart ut em ot orkes ter
ackompanjemanget, i obligatpa sagerna låter den ork tems melodi
[örmde instrument \,äl komm a lill si n rä tt . D~n ma n, "om har k tt 
d en här inspelningen, har va rit grun dligt förtrogen m ed Brahms' 
part itlLf och väl flirstiltt att orm ätta de - am'imingar i praktik "id 
Ijuc!llpptagningen. 

Den tyske d irigenten Wilhelm. F urt wä ngler ha r ~jort hu \'uddelm 
av ina inspeln ingar på P olydor. T ill samman.;; med Berlins Fi lhar· 
moniker har h an emelle rtid gjort n gra upptagni nga r f,i r Husbondens 
R öst: Beethovm s fem te symfoni , För p f l och Is oIde käl'lebdöd ur 
Wagne rs Tristan och 1- Ide, Förspel och LångfredagslIlIder ur samme 
tonsiittares Parsifa l samt den i förtecknin gen upptagna Tjajko\'sk ij
symfonien. Det förefall er mig, som om Husbond ens Röst sk ulle ha 
nått bättre reproduktionsr c'SlIltat än P olydo r och T el ft:nken vid dera, 
inspeln inga r m ed Berlinerfilharmonicn. Den hä r in;;pelningen är ge· 
nomaående av mycket hög 'l ass med l agom I n g eft erk lwgs: id, 
inte n"il' ,; tråkklang lI ta n spetsi" lt et, rund och h'lli" bas, klara trii· 
blåsa re och musli gt hleck . Totalklangen friln ork c tern är väl "am· 
lad, och det musikal iska av ägningsarbetet ~eDom ::; en t.! e vederhäftig t. 
Dynamikregler;ngen :ir utförd med förebi ldlig om. org. Sar"kil t bra 
har man lyckat m ell de t sY'll.rb emästraclc stä ll et i för sta "n lSE"n före 
in5atsen av' Allegro rivo . Hä r klätt rar en träb l' sa re ned till den cnor
malt svaga nyansm T'PT'PPP, varpå ome delbar t följe.r en t llttiinsa ts i 
If. Detta är sannoJjkt den tö rsta clynamikkontl'ast, som fö re ' ommcr 
i orkes terIitt emturen, och den är mycket s\cll r atl giira er] nägo rllln<Ia 
rättvisa vit.! r eproduktion. Självfalle t måste piuni~simopart ie t lyft as 
vid inspelning; frå;ran gäller i vilke n gr el . id fem av d e e ' 
Pathetiqne,inspelClingar jag ha r Jyssnlt på - d et fi nns inal les liver 
tiotalet - har man l yft pianissimoställ et f,ir mycket och blivit 
tvungen att fö reta en s törtdyknin IT mcd nivil n fli r alt u.nd vika över, 
styrning v;id fortissimoi nsat sen. Den cnela inspelning, där denna svåra 
passage har fått en sil tilHre(lss tällande lösning som möjl igheterna 
f. n. medgiva, repr esenteras j us t a I' förel iggande Furt wän glerinspel· 
ning. Den soli ·tiska ba -klarinett en ]i"ger här nätt och jämnt över 
sk ivhrnsets nivå, och forti ssimoi nsat e n har en bwtal kraft, som 
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ELEKTROLYTER 

ä ro välkända även i Sverige. HUNTS 

äro specialister på kondensatorer se 

dan många år tillbaka. De veta allt 

om denna tillverkning och ha stor er

farenhet. Den som använder HUNTS 

riskerar inte reklamationer. Samtliga 

för radio använda typer lagerföras i 

aluminiumbägare med gummitätning~ 

och lödstjärtar. Bägaren är överdra

gen med en isolerhylsa av »plastic 

film» (ej brännbar). Varje kondensa

tortyp är precis så stor som erfordras 

för att vara fullt pålitlig. 

Begär pr,islista från vår avd. RA. 

ELEKTROSKANDIA 
STOCKHOLM 6, Norra Stationsgatan 79-81 


Telefon: Namnanrop "ELEKTROSKANDIA" 


Göteborg • Malmö • Nässiö ' Karlstad 


C övle . Sund svall . Cs'ersund . Umeå 
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åst adkommer den chocherkan ton,ällaren siikerligen har arsett med 
sina nyan &eringsföre :;krifter. En uppmätning av d)uam ikcn har gi, it 
resultatet 37 d-B. 

Columbiain-pclningen al' SJmma ~ )'I1lfon i kan en dast jfråga om 
för5äljni ng5pri ~et tu upp t,idan med IIu öb nd ens Röst -versionen. In
spelningen har skett i en lokal med för kort efterklangstid, och detta 
framhäves genom att mikrofon rna befi nna sig l äl nä ra or -estern . 
I forte blir klan gen giima pressad och kärv, och ir. tfycket av djup 
i orkeEtern är obefintl igt. är;;kjl d träblåw rmik rofon har efter allt 
all döma kOlllmi t till användning, och den är i allmänhet för , talkt 
pådra gen med Te- lIll at, att man , id Hera tillfällen har träblås3rn a 
precis i örat. TI,l an!1 "älter hela kJ &r.g]JLldw över till [örmn för 
blecket (mitten av "ki,'··ida 3), men ä andra idan skulle man gärna 
önskat de spec iella Tj gjkovskij5uckarna ,i hasunerna i början på 
skjvs icla 4 starkare. Fagatt w lot, som inleder symfonien, skall enli gt 
pa.rtit ure t ha nyamen /lP; här är det minst mI. Avsnittet med den 
stora d)'namikkontra-t n, som berö rdes i -amband llled Fllrtwänglcr 
inspelningen, är rätt o"kicld igt avkla rat . Soloklarinetten klingar llnge 
fär mezzofort e i stä llet för med pianonyani', och dm efterföljande 
fort ei nsatsen blir som en följd härav matt och färglös. Bäckenet i 
tredj e atsen låt er i det närmaste som diskhaljor, och "-:s:;a skivor 
ha rätt hög brusni vå och ä ro in te alla gånger full ständ igt fri a från 
distorsion. . 

In spe o in gen av Eroica-symfonien lu r ske tt. i 1\113C: specialkon. 
struerade stl,din flir orkestermusik (SIl) vid cn offentl ig kon ert. 
Den redan i sig s j ~ih' fö r korta cftr'rklan rr tiden, $om denna studio 
är utru stad med, InI g nom publiken; nä rvaro reducerat ull Gli 

nivå, lämplig för en större taH udio. På ett par stäl!m ger publiken 
sin nän'aro till känn a rrenom dj,kreta host ni ngar. , täll enll fö r skiv
bytena har milst v:ilja på en hijfl; i ett par fall äro de direk t mi, 
lyckad. H orn en. som inleda l'chcrzot s triodel (sic! . 10), ha nä tt 
och jämnt kommit med på ski va n; de ligga i det in löpningsspår, som 
går från skil'ans yt terkant till de.t första ,Illcbpfi ret. lt överhuvud 
taget få dem lIled är även vid oImorg full manll ell llppspelning e it 

konststycke. Kl angen frfi n violinerna är i höga lligen genumgåen de 
irriterande spei-ig, (lelI något akustiskt penpektiv i orke. te ru kall 
det inte bli tal om i denna snustorra lokal. Ljlldupptagnin gen lir 
emellertid genomgående fullt klar, och dynamiken är magnifik. Vis,-" 
akuHiker an"e r, at t lys~naren fJr intryck av att ljudkäll an befioncJ 
sig i reproduktionSTllmmet, om detta hu längre eftcrk lan götid än 
upptagni nrr"lokalen . För en sådan llppfattnino- kan decaa in spelning 
i viss mån utgöra ett stöd. Om lilan sIllter örron en och använder 
[antasien en smul a, km man fakLi skt få en illll ~ ion av att man har 
hela NBC-orkesl rn du nd rand e hem ma i \'ardagsru mmet, \~ l ke t för 
visso är ett evenemang i o<:h för sig men knappast av den art Hus
bondens Rös t föreställt "ig. När denna inspelniag publicclud<: - i 

A reagerade publ ikm markerat negat ivt : man tillrådd e t. o. m. 
indragning av in .,pcl ningen til l fÖlmiin för en ny, utförd llled samma 
medverkand e men i en anständig lokal. Mi g förefa.]]er det ha mri t 
klok t att följa det rfldet: någOJl fjäd er i inspelrdagsbol agets hatt 
är nu int e den na in,peJn ing. 

K S- n 

Frågespalten 
FJ'(lga: 

iVäsvis»_ Godheten hos en pole, dvs. Q-vä rdet, vilket som bekant 
bestämmer kret, ns selektivitet och fö rstärkni ng, kan uttrycka, 
genom formeln Q = wL/ r elle r Q = 2crfL/ r. där / är freKvense n. 
L spolens induktans och r dess resistans. I ett fiiredrag pIls tod, . 
alt delta Q-värde föl' en bestämd spol e i allmänhet förbl ir konstullt, 
medan jag i li tte ratu ren finn er, att Q-värdet sjunker vid "t igand 
fr eh ens. Enligt ovanstllende formel är Q proportjonellt med fre
kvensen . Om ovanstående påståenden äro riktiga, m:1ste således r 
också vara proportionellt med Lreh ensen eller t. o. 111 . tilltaga snab· 
bare än f.rekvensen . Nu fråga : 

1) Om detta är riktigt, varför uttr yckes r id. såsom en konstant 
gånger frekvenöen, alltså k· f. clI r genom annan, form el, inne
hällande frehen,en ? 

2) Om Q-värdet icke är konstant vi d oli ka frekven r, \'ilka äro 
ifirorna för typiska kortvågs-polar med jäl'l1kärna vid 0,5, l . 2. 

4, 8, 16 och 32 Mp/; ? 
w. S. 

Svar : l) Fi;rlLl "l res i - ta n~en r lir icke proportionell med frekven
sen och kan därför icke uttryckas som k ' I. Den är på ett invecklat 
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s..1lt beroende av frekvensen och kan för Ö\'firrt ej till alla delar 
matematiskt beräknas. Där€illlo t kan den lä tt mätas och ",i rdet 
in sä ttos i den enkla form eln för ber,ikning av Q. Ett ät t at t 
[}est.ämm a r är at t mäta Q medelst en Q-m ter och ur fonueln 
med kän nedom om f och L beräkna T. 

2) Vad föredragohållaren av,å" ya r förmodligen att om en lang
våg 6pole med l. e.- . Q= 200 kan betecknas som ~n god långH gs . 
p le, sil kan även en kortvllo-sspol e med ~aJnma Q-värde betecknas 

w m en god kortl'll.g5"pole. Det an;,;ivna Q-Iärdet är då ett medel 
värde inom det frekvenw mråde, som spolen täcker. För en och 
Sgmm3 spole är 5< le es Q-värdet ej kons tant. om e. empel kllnna 
följand e siffror anges, gällande för en spole med järnpnherkärna, 
av cdd att täcb det vanliga kortv gn-nnd raclioom rådet 15-50 
meter ( iemens' ko rtl-ågssp ole mrcl kärna al' SiJ" lI fe r r) . 

F reh c ns Q-I lird e 
. lpl s 

l SO 
(' 2 ~J 

4- loSS 
Ii 200 

10 240 
14 240 
20 220 

'om ynes ~i r Q-I-ärdet då ligt vid 11igre frekvenser, men här kom
mer ej heller denna spole i fl åga, utan det blir (n med fl era varv 
och mindre kapacitans i kret en. I-arvid Q- \":irdet stige.r. Över 60 Mp/s 
(dl's. urlder 50 m våglängd) li o-ger Q för spolen enl. tabell en över 
värdet 200, vil ke t jl! iir till fred st'ilbnd e. 

w. S. 
Fr/i.ga : 

»5parsam ». :'I Iau kan j l! spara anodb:ltl riet och få el t at l r~icka 
l ~l1 gre genom att begagna _lörre negati gaUcrfö rFp,inJlin g på slut
röret :in den normala. j\r detl:l ,iq;Jl fallet vid s. ko kl aes B-slll trör ? 

S var : ej, om ,' tt dylikt rÖr är av ett alt arhda llleJ Jlcpti-, 
gallcrförspiinn ing - i regel s all det ha. gallerförspänningen noll .
så bör denna instäl las pli det av fabrika nten rckommenderJde vä.rde! . 
I ann at f Il lIppkommer di tortion. Anodströmm en är llnder ulla 
förMIlunden så låg i vila (utan inkomman de signal ), alt man ej 
vin ner nftgo t nämnvlirt ur ano(l"t rumsförbrukn ;ng- ynpnukt på utl 
förskjnta arbetsplInklen. 

Vid ett vanli ut sllltrör (klass A) kan man läremot genom att 
EUwäucla högre llega ti gallerförspänn ing än dm normala åstadkolllm s 
al'sel·än lägre anodströmsförbrukning. Går man Fr långt i sin sp3r
samhetsil'er, blir ljndet kraftigt förv6ngt i högtalaren . ]\ Ian f r allt;å 
komprOllli '5;a och sj ,i !v- bestämma var gr,in en går. 

w, s. 
FTlI "([ : 

Kan PlIIJll Lir Rarlio lämna uppgift om cr s ;ittnin !!~rör för rö r X 30? 
J B- PumlO , Finland. 

m r : 
Varje i han deln t ill;,;ängligt b landarrör torde ku n.na användas, Snc

kelhyte och ändring av glödH rölTl skretscn erfordra5 i v rjc fal l. 
K G 
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BYTEN OCH FOR SÄLJN IN GAR 
::::::::::::::::::::::!: ~~: ~ :! :~:: ~::!::: ::::::::~::::::::::~:: :::::: :::::~: ~:::::~ ~ ::::! :::::: ::::: ::::::: : : :::: : 

Under dtm nn rubriJt inrar:1. \'1 s tandnrdi5e.rade radn u nonser av nedn.n
stue nd e u ttit":l.'nrle Ull ett p t"ls IlV h r. 2: - ller n u l . l\lI nimum 2 r aders 
ntrynlln . D es sn r a danno nser ii ro avsedda utt skapa en törsti)jningtii.. 
kontal,t rndiuunui törCr llt\ e.tttclln n. 

F a l'!'. 'leI,tol' li ll salu , 1;:0 111 b , med :lnlen n fiirc l'. Allt inbyggt i g r ön 
ln c l';:C' l'u Ll lll iH Hi d a . S~n r t ill "Effpli tiv". I ' . n. 1". v. I), 

n('I<,,~nad fo tocell t\ll sntll, rI tili ps 3333 (m("d bibch:cllen llla X. 
ldinslig ll et) . 1( 1'. 50 : - . Sva r till "Foto ce ll", 1'. R , L v, u. 

ropuliir Rallto n l" la 0, 12 HHO mt l , 2, 3 , 11 / HJ-J2 köpes . El' . 
hel :U',!:!' , e ller b y te lJl ot ~l r g. fl,' \\tire less World, S,·eJl ~ilsson, Tåg
nr l}, ]?'u.Ucenb('rg . 
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SAJO 

ANOD-
batterier 

@ 
JUNGNERBOLAGET 
SVENSKA A C KU MULATOR AKTIEBOL A GET JUNGNER 

Fabrilialller 8th grossister! 
Om Xi dll ha cn gelti ka kvaIltct 'ya r l1r till l:lga p ri ser 

fll eu k orta lc \·e ran s tide r . vänd E ll e r till OS~ ~ 

Yi represeJlt e ra f aiJri kulIll'L' ar: 

Riir , e urolJciskn och nmcrllm.n !!i lm t :y per . Rö rhåiinre. 

G l i mnler)(4)Jl(]enl5ll torel' . nö -rtalarpr oppilr. 


nlocli:: l{ ontlOI1~.l t'orer. 1.'Ol}llkHtJlnnor . 

liristall pi , 'k-UIJ S, llo aterin g S'J)1in tar. 

]'ot('ntlonlet nlr. LHdöron m . IU . 


Motstå nd. lIih:rofon- Ot;h llh,kulJ-1cdnlng. 


Emalje rad k (1l11HLrt d u1 p t oynll li g"t lwrt !e\"C' rall st id, hö g- · 
la k\'a ti td . 

Av stli mning-ss.nll !"; pr uv hög. ta l.; r n lif' rt [(il' ti lll tl serie r 
av motta~a rc, iin !lI I:if1l llliga f iir 31l1u turu yggl.' 1l . 

Yl ti a en mall i Eng land , vur::; cn d n lIP ll g ift :ir a U 
gö k_u nyn };:on Ul kte l' odl sö},a 11:i.s k yndU l evcran ~Cl'I!a. Vi 
ii ro dlir(ö e sHkra om a tt k1lUlla hc t jiina "tira ku n Ll \!r p~i 
SlIuhlJ::J. ste oc h (' f[ckt h' a~lt~ Si tt. 

Vid tl nsl.;nffuing-s pI'oLJle ll.1 , fr tl ga 

ESRA 
Engelsk.S.enska Radioagenturen 

Box 12056 - StoclilioIm 12. 
Tel. 37 Il 86. 

(Generalagen t e r för L . 'Vllldnson SI, Co , llo11rnemout h, 
England) 
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Sammanträden 
Stockholms Radioklubb 

Vid kltrbbens ammanLräde el en 7 maj demonotrerade firma Johan 
L3gerkrarltz motl~lQ ameribn>k r diomateriel. 

Torsdagen den 16 maj anordnades ett besök på Aga, där demon· 
stration. hallen 111 rI gas och Aga·BalLics tillverkningar visade,. 

Vid oäsongen- Fi~ta samnunträde den 21 Ill3j ,-isade firma Cemek 
sina mätapparater. 

I september upptag ' klubbens arLete med S11111l1anträdw t:ngefär 
var 14:e dag. ammant riidena komma troligen att hallas i samma 
lobl, ~[edbnrga r"use t - li Ua hör<gl. 

Om :-ii är radiointre -ernd , ch bo ~a tt i Stockholm ell er de's närhet 
b1ir Ni int e försumma att Illi medlem av Stockholms Radioklubb. 
Om li betalar Er a,-Qj[t ]lU, h r i kalleh e till sammanträdena i 
hö, t samt Popuhir Radio för Il r 1946. 

Avgiften ii r 10 kronor (fö r teknologer och studerande 6 kronor) 
och k ~fl in",itta på klubbens post" iro 50001. 

Klubbens adress är Box 6074, "tockholm 6. 
Bilr. sekreteraren . 

Västerås Radioklubb 
Söndagen den H april beöökte ett 30·tal medlemmar av VästerAs 

RadioklulJ lJ Be.slö flygfält invic[ Vä, tera . F l : radioanläggningar 
och undervi_ning-[okale r be ågos und er sakku nnig ledn icg, och klubb· 
medl cmmJ..rfl fi fingo tillfälle att ingående studera de tekniska detal· 
jern:l ho s s~väl fasta som tran sportahla markradio,tationer, ävensom 
radiollt ru- tn ingen i flygplan. Det stör,ta intresset tilldrog ~ig nog 
flygets ekoradioan l:iggning, om ,-ar en nyhet för de flesta. 

Fredagen den l apri l höll kllloh(C1 mli nad~sammanträde och som 
en förb rerle! e till ~' - n dagen _ studiehesök höll hr L Berge ett m d 
ljusbilder illustrerat föredra" Ont ekoradio. - ~red tanke på att 
vJ..rj en kild kl ubbmedl em knappasL har rad att Mlla sig med ((l 

mängd ofta dyrbara rad ioli d5 -rift r, gjord s fiir ~ö.k att introducera 
en ny programpun kt bilad )Tid ' krift snytt». Hr B Tibbling gav 
en kon orimtering ö, er särskilt akt uella artik lar, som förekommit 
i el e sena -te in- och uLEillLIsb radiotielskriftcrna . - Mötet avslut ades 
med att n ~l'a ak tiva siir1daramatörcr visade Q L·kort och fot ogra· 
fi er, 5 m dc crhalJit fran kolleg r i ol ika delar a v:-irlden. 

S. D. 

Medarbetare i della nummer 

Uno Jnglrd är född 1921. Ciyilingcnjörsexamcn CTH 1944. Lä· 
rare i el·teknik vid Tekn. gylThllasie t i Götebor« 1943--1945. Licen · 
tiatstuuier i telet 'knik Ilch teoret isk el·lära vid" TII: 

K teEn·Anders se Populär Radio nr 6/ 1946. 
Bengt S"echberg, se Populir RaJio nr 2/ 1946. 
K E Good, sc Populär Radio nr 1 / 19~Q. 
Erik Flydahl är född J910 i Borgå, Finland. Har arbetat inom 

radioLranscltcn sedan 1924 •. Föres t nda re för flygets signaltekniska 
laborat orium 1943- - 19'1 - . edan 194 - fLir ><tllndare för Tavastehu s· 
aYdelningens inom Valtion 'ök köpa ja racl iolaboratorium . 

Rättelse: 

l bmrer B F G Hadfs 8n ikel om ko n.strukt icnsproblem vid kort· 
vågssllp erhcterodyner i Popllliir Radio nr 6/ 1946 a-nges på sid. 152 
i fi);. 6 att den va riabla konden ato rn skall vara pli 50 pF. Som 
framgår av t xten på id. r2 skall emellertid för 10 % band bredd 
denna kondens tor vara på 75 pF. 

Radioindustriens nyheter 
Amerikansk Ljndtekn ik A B i ' tockhol lll medd elar ~tt de mtt in 

Duoto!lc iu spel ningsskivor av alumi nium till verkade av det ledwde 
företaget inom delta gebit i USA, Dnotone Compan)' i New York. 
Ett nytt hårt speciallack preparerat, att det ieke spricker sönder. 
:ir 0;1 av nyheterna vid tilh-erknin<gen av de, sJ.. ~ ki vo r. AmeJ'i ka nsk 
Ljudteknik AB ~ör även amerikanska projekt orer och Ijuel fi lmsappa. 
rater från De Vry Corpora tion, Chicago. En n)' katalog över dessa 
apparater har llt gi,'it s. 
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Litteratur: 

CHRISTfA NSE:-i, T: Radiomot/agaren . En bok om 
jelsökning och radioservice. Över;>. och bearbetning: 
Siffer Lemoine. Stockholm 1946. Forums förlag. 231 5. 
Häft. Il: 50, inb. 14: 50. 

Den bok av T Christ ian 5to om fel;öknin g i radiomottagare och ra· 
elioseröervis som nu fö re!io-uer i swn!ök Ö ersättning utgavs 1944 i Dan· 
mark; den danska eelitir.nen har tidiga-re recenserats i Populär Radio 
(1945, okt. , . 203). Att en ~~ d::tn bok som i första hanel vändcr sig 
lill radioöeni5män och som har till främ sta uppgift att vara till hjälp 
i det prakti ska arbetet vcrkligen fyller en lucka på detta område är 
uppenbart. Faktum är J..lt vi h:ir i landct är praktiskt taget renons 
på radioteknisk fackli tt eratur på svenska och man har därför all anled· 
ning a tt glädja sig åt detta uya tillskot t. 

Bokm har icke till syfte att vara en lärobok i radioteknik för 
ervi.män ; eU studium av boken förutsätter en viss kännedom 0111 

och någon förtrogw het med en del mätm etoder. Framställ ningen är 
emell ert id "å lagd atL den int e endast ger en radiointres-erad tekniker 
eo ingående kännedom om felsökningw s praktiska uLförand e ut an 
också en hel eld upplyaningar ifråga om olika detalj ers och mottagare· 
typer. funktion. Boken kan dä riör även rekolnmcoderas till de prak· 
ti skt vorbammu radi otekniker som \i lja fördjupa . in a kunskaper på 
området. 

I boken genom"_ s I11 cd utgångspunkt ira n- en konkret l11ollagar
typ, (Q allströms.llper, mottag3l' S verkni ngs<itt och olika typer av 
fel som kunna uppträda: t) ' t mottagare, svag Iju d<tyrka, brum, mo· 
dul ering?brum , dislo n i n etc. För varje typ av fel anges olika t:-ink· 
bara feloraaker i n:itd e), slulrör, LF-steg, MF-ri)rets kretsar, detek
torn s HF-kreta etc. En liknande syst _mati,k felsökningsrnetod genom
gå; även för fiirstii rkare, raka mottagare, rdlexmot tagll'e, batt eri· 
Il1nttaglre etc. Vidare lämnas tip , för fdsöknieg i nålmikrofon er 
och gramm foner. Om radiostörn:ngar lämnas tämligen utförlig:t. 
anvisningar ,-arvid frams tällnin-gcn hearbetats med hän 'yn till sven· 
ska norm-e r och bestämmelser. 

r ett särskilt avmitt ges praktiska a.nvisn ingar för prom iug av 
rör, några uppgi ft er om servisverkstadens utrustning och dessutom 
dld och anvisninga·r för hur kunderna skola beLjänas. 

Boken är skriven av (ll man med åratal av praktisk erf:ucnhet al' 
radioservis bakom sig. De mängder av värdefulla tip ' och räd som 
ges i varje a vsnitt av boken villn ar om tu långvarig och intim förtro· 
genh et med ämn et o h ger boken d ~S5 , yn nerl iga värde som handlJok 
för radioservi-rnän . 

ÖversättningClI har utfört s av b rådircktörcn vid Tel egra.fstyrel scns 
radiobyrli iffer L moine; ha.ns namn borgar flir att detta arbete 
utförts med sakkunskap . En del sa ker är cmelIertid i ntc bra ur IlO' 

mCClk l at ur~ynpunkt och bör rättas till i en komlIl anel e upplaga: TNC 
före,kriver servi - i slä llN för service, k._ i . tä llel för Kf.! . A VK är en 
bättre svensk fö rkortn in g fiir aut matisk volymkontroll än AVe. 
Önskvärt hade också var it att schemarna omritats med svenska sym· 
boler. 

Sc~. 

Laboratoria 1'. V. Philips' Glocilampe nfabri eken har utgIVIt ett 
antal särll1'ck av artiklar i radiotekniska, teletekn iska och elektro· 
akustiska ämnen publicerade i Nederlanel sche Tijdschrift voor l'h· 
1.1Iurkunde, i Tijelschrift vall het ederlandsch Ra rliogenoo tschap, 
Ph}-ica och Ver lagm Nederlandsche Akademi "an Wetenschappm. 
Vi ha mottagit bl. a. följande tryck : 
SNOEK, J L: Ferroll1agnctischc Verliczen . 
GEVERS, M: Dielectrische Vediarn bij hoogc jrequenties . 
STR TT, M J O, v. d. ZIEL, A: Verringemng der Wirkung Silon · 

Umcr Schwankllngen in Verstärker iiir .Ilet er· und Dezimeterwellcn. 
NIESSEN, K F: Vber die Angel!äherle Erdabsorbtionsformel jiir 

~erti kale Dipol c. 
VEENEMAN, C F : De elec/ron encmis Le m n oxydkathodell . 
STRUTT, i\I J O: Grenzen der Energie/wsterking met dec/ronell· 

buLu n. 
JONKER, J L Fr: Stroomvcrdeeling in elek/ro/1enuuizen . 
TELLEGE. , H D H: Eenige besclwlLl<ingen over gekoppeldc kringen. 
STRUTT, 1\1 J 0, v. d. ZIEL, A : Dielektri.clw Vcr/us/e verschicdener 

Gläser im Kurzwellellgebict iII abhängigk eit VO II der TemperatlIr. 
HAANTJES, J, TELLEGEN, B D II : De diode als menguuis en 

als dctector. 
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det är ett företag 

där medlemmarna (konsumenterna) 

har insyn 

och bestämmanderätt 

ej tjäna på a ndra 

men tjäna va ra ndra 

konsum/kooperativa 

I konsum står ägarna 

f ramför butiksdisken, 

och har i sitt eget intresse skapat 

en rationell organisation, 

där målet är 
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Specialerbjudande! 
IUlkroskalan IU-IdO 
'1'\':1 \'i ~ fLn·. lJl L'cl uh';ixlin~~ förhalland('..t 
10: 1. 'foral , k"lliln ."d rör ",a b hg:1Ie n lle d· 
~ a l' (:ll: ;; ROO mm. IlIuirpkt hrly sl. s ka lg-hl:-;, 
IT yckt i tl',l fiir:.:-cr. G blanka olll1'i;uon för 
I' g €' ll ];:a li !Jr(, l' j n ~ . ::.\lax. diam., 1;;0 mm. 
H el1.. glnppf ri kug-g-\'ilxc l mellan utg'.'ie nuc 
ax e ln ol'h \ ' j ::.:arl1u. 

En preclHlo>n sak för endalt 3S:
( + oms.). 

1. 	50 ,V :.'·i n tlll r'[Jolp för 5, ID. 20, 40, ~, 
lGO III .... .... 7: GO - 111 : 

'2. 4-lI o l ig r> \'ii~':'UHlkOllflI3r(', 2 tl~ick 3: :!,l 

3. 	 O~ GOO 11l.-\llIiitar(', dianl. 08 mm, vrid 
~JlLJ l p 35: 


4. 	 ;;kala m c ,l nltt, D ~" 70 oeh D = 101 
Inm ... n : 4G - H : 33 

G. Yridl,ond. lIlini:lt)'l', 30, GO, 100 [Jl!' ,,: 10 - 8: 
o. 	 Vl'illkolld . }lammarlt,IIH1,s :;)fC - l,\'lI cr. 20, 


50, tJ, l-JO, ;~25 pF I-t: 15 - 27: 

7. 	Triml;oncl. H e" 'ho, 4 - n 11])" G - 20 

Il l" .. .. .. 1: 05 - 1 : 15 

8. 	 ,fi lliaty nör: lR", 1S:;, ISo! , 1'1'4, 14:-, 
DOO1 ~3 : -, 0002 J 8: 00, noOl; H : 
liAK6 14: - . UAQ6 1-1:-. GAL5 H: 
(;l'4 H: - , OH S6: - , (j.fli 16: 53 

~1. 	 ll:Hlare fi;r millirut,\TrÖl' , u\' :-:t rflti t 1 : 7U 

1 11. SIG ullhbcl tNfO ll. 43: -. 816 lil;riktar· 
riil', hah'~:lg', 1750 V 12;) 111.\ .. 10: jO 

JI. IWrh,"dlar<, a" >l <'alil' , (l, G, 7, 8'l'oliga 
l:!. Riirh:' llare a\' Itake li-t, 4, ;J, 6, 7, S. ~) , 

lI-jJolig-a . t:: 80 - 1 : 40 
]:3. 	Chas~i koll'l.t1I,;: [,~I' /1\' lIal~elit , 4, J. Ii, 7. 

8, fl, ll-poli ;;a 1): 70 -1: 45 
H. 	KnlJe1J;ont:l I;t ,>,. liIE'tT ,lift', 4, G. 6, 7. S. 

n. 11 - t\ nli .l!:a 1 : 40-2: 
J r;. KHll t.'lt~()l ll ak t4· r med llybor, 4:, S, O, 7. 

8 , :1, 11 - 1'0 11 ....(\ .... 1:40-2: 
lU . QlIl' lle}1 (}~('i lin t'()l·."'110 l e f ö r SlI p et' l"l~g L·ll. 

mol t a"",·., 7: UD 
17. 	KOPl1lill g , kerami sk. %." httl, D = 27 mm 3: 15 

bH kI·lil, l,~" ll;'t l, D = 27 mm 2: :lD 
u,'ll"eILt., lAl." lr ~ I, D - 38 mIn 2: UO 

18. 	Strömurylan.:.', oluka s tare, l -L)olig 1-\·;.iJ.;~ , 
l-polig' 2-Yii g:i, :l-polig 1- \':ig~, ~-l )olig-
2-\' ~ig'8 ..... 3: 15 6: ~O 

la. 	Skallamphållare, gl'ön, röJ. \'it 1: :lG 

20. n: 15 
2l. 7: 40 
22 . 	Sl.andoffi so l8'torcl', Illell sl,r l1l' e ll ~r 11\'1

' u, 18, 25. 38 ]ilm Il:' 4;) - 1: 10 
2.3. 	 Genomföringsi solator mell hyl sa, ~~ , 

:l2 mm 1: 80 - 2: 10 
24.. 	 GellomfÖringsi~ol·a'tol· m ed skruv, lO, 

25 32 mm. ....... ......... O: 90 -1: 80 

";;. 	 Piratt, 32,38 mm 0:05-0:75 
20. T e lefoilprop[J 2: flO. Bana ns tiöt, li t..!. 

0: 85, hylsa l iIl d :o 0:Sl'i. lJ:lIJ tlll s.(i ft 
s tort 2.: - , hyl tic.l tUI d: o l: 7G , lWllall 
!<t i f t m ed L'lil lc ral. , kaft 4: 30 

27 . T;HF -d" {J~S0 1 	 1 : 75 
28. T-U··dl'll sse l. ~,5 mH .... .... ............ 3: 25 

2J. 	 SIloIform al' trolitIll , D = 18 r. = ,1ti IIlm , 

mell trhokiirllu .. 1: 50 

Realiseras! 
I(UGTAL.'\R.E, fabrikat Siemen~ , e ldyuamisk 1n0d 
p l) rmanen.t magIlet , ]) ,--, 200 HIJU, inkl. utg . tra ns f. 
ffir 4500/7000 ohm, 30: - . Sv. Hadio HP-fl20 , D = 
200 mm, n w, el u yn3.Ddsk llled pr.rmane ut mag
Il et, 20 ohm~ lal 'l,ole, cxld. trall s L, 2;:):-. 

S;O.;J)ARRöR., 820·B, dllbbeltetroll I'ö[' UHF, ca 
87 \V ut e ff(·kt. 52: --. 1111G, lIögvukuum lil\ 
riktal'l'öt·. 2100 V 130 mA. 12: - . fl003 , HF ,,011IfIl1, 
llIiniaty ,' r)'p, 11 : -. 2C22, t.'HF triod . -.I \\' ur
e fre k,t , 11 : - . HY ·40, trio U, W uteffekt, 21: !Ii, '. 
HY -(;fl . te troil. ,12 W u(,[l'el,t. 2(;: -. TIl:·I>O. t.etl'otl, 
18 W ut HeM.. 18: - . Hl: -75. triod . 21 IV II t 
I' I'Fe kt., 21: - . HL-l~-PJO. rH»' Iwotod. 80 W ut· 
effekt, :15: -. 203---\, t ri oel. 130 '" u te ((l' kt , 30:-. 
T -21, \( e troll , 2G W ul erc~kt, 12: --o 
Jln;LL;\,.."FREI'Vf;XSTR.\XSF·OR~rATORER. e ll 
<;,e lskt fabrikat, 45()-...,/, 70 kel', , k,irmllluk ~3 X 43 X 
no mnt. 5:-, 

• • • tned delar från 

JOHAN LAGER(RANTZ 

Värtavägen 57, Stockholm. Telegr.. adr.: Fivessvee. Tel. 61 3308, 61 7l 28 
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