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R dionylt frän 211 
l ' diplomingenjör K aiuiu . 

Diplomingt'njiir K R undradio befin ner !'lg f. n. 
pa st uclieresa i ocb än der där ifr ett brm rar i han del "~r 
POPULÄR RA lO sina in,tryck al' amerikan . k radiot kaik av i dag. 

vensk ek r di 212 
lägra int r .'anta bilder av svenska e ·orad iolinläggningar, som !rnder 

k rigets senare år utrl)' tt jadc inom lande luftbevakn ingotjän t. 

' ngelsk ekoradio 21 
Historik ··ver den engelska ekoradion. utveckl in g und r krige t. 

koradio 214 
Av t1ygingen jör H Lindgren. 


I den na a rti kel, som inleder en artikelserie om eko radio, lämnas en 

intressant översikt över olika ekoradiosystem. r den na för.ta artikel 

redogöres fö r de grun dläggande pri nciperna fö l' de olika systemen . 


Amatörbyggd 7-rörs super 219 
A l' Ragnar Henriksson. 


Med denna artikel inleder POPULÄR RADIO en högintressant serie 

al' konstruktioosbeskrivn in"ar. denna serie kommer att i detal j be· 

sk rivas en 7-rörs super med hemmatillverkat spolsY81em, hemmatill· 

verkad skala, va riabel bandbredd och Johnson-kopplat slutsteg. En 

verkligt bra sa {ör våra amatörbyggare ! 
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Boknyll 

ZWORYKIN, V 1(, MORTON, G A, RA~IBERG, E G, HILLIER, 

J, V ANCE, A W: Electron Opties and the Electronmicroscope. 
New York 1945. Förlag J ohn Hey & Sons. 776 So $10. 
V K Zworykin, G A Morton, E G Ramberg, J H illier och A W 

Vance, samtliga hos RCA-laboratorierna i New Jersey, stå som för· 
fattare till , Electron Optics and the Elec tronmicroscope). De väl· 
kända författarna ha tagit som sin uppgift att tillgodose behovet av 
ett modernt samlande verk om elektronmikroskopet och dithörande 
problem. Boken, som är uppdelad ,i två avdelningar, tar i första 
al'delnin geo sikte på att utan nämnvärd matematik ge elektronmikro· 
skopisten in, ikt i instrumentets konstruktion och att vara en allmän 
rådgivare vid elektronmikroskopets bruk. I ett kap itel om elektron· 
optikens tillämpnin g beröras även några andra elektronapparat er så· 
som elektronmultipl ikatorer, masspektrografen, cyklotronen och be· 
tatroneo . Sista kap itlet i första avdelning n ger en översikt över elek· 
tronmikroskopets ~oväodning och innehåller inte mindre än 65 åter· 
givna upptagningsexempel. 

Andra avdelniogen, som börjar med ett kapitel om elektronoptiken 
och elektronmikroskopets teoretiska grunder, kompletterar den första 
gcnom eu mera ingående och mera matematisk behaCJdlin" av ämnet 
Bland annat lägger man märke till några mtressanta kapitel, be· 
handlande elektronIinsernas fel. Boken slu tar med några värdefulla . 
tabeller, fys ikali ska data, författ arregist er jämte sakregister. 

Värdet av delta välkomna arbete förhöjes ytterligare genom alt 
varje kapi tel avslutas med ett stort antal litt eraturhänvisningar. Att 
hänsyn ej kunnat tagas till alla, och däribland de svec ~ka arbeten 
som gjorts pil detta område, torde få hänföras till krigstidens dåliga 
förbind elser. Arne Bergqvist. 

SVENSSON, S E: Bonniers Illustrerade Mu siklexikon. Stockholm 
19%. l 379 s. Inb. Kr. 28: - . 
Behovet av ett m odernt svenskt musiklexikon har r· nge varit ak· 

tuellt. Tobias Norlinds är 1927 (andra upplagan) utgima Allmänt 
Musiklexikoo är av naturliga orsaker inte tidsenligt på väsentliga 
punkter. Radions, grammofonens och ljudfilmens definitiva genom· 
brott och det därmed sammanhängande sumulerandet al' dm stora 
allmänhetens musikintre e infaller sålunda på det hela taget efter 
lexikcnet s utgivning. Aga·Baltic gjorde förra året ett försök att ut· 
fylla luckan i svensk musiklitteratllr med sill Populärt Musiklexikon, 
redi gerat av Bengt Pl ei jel. Av olika anledningar blev emell ertid 
detta lexikon icke någon succe, åtminstone inte bland anmälarna i 
fack· och dagspressen. I lir har BOt1ni er~ släppt Dl sitt lllustrerade 
Musiklexikon, för ,~lket Director Musices vid Uppsala un iversitet 
Sven E Sv€Osson är huvudamvarig. Här skall det nya verket inte 
bli fii remål för granskning på anoat sätt än i form av ett axplock 
bland de uppslagsord, som falla inom det elektroakustiska ämnes. 
områd et. 

Spalt l talar om ettstrukna a som stämnin"snormal för orkestern 
- - artikeln inoehåller f. ö. en hänvisning till uppslagsordet stämton, 
vilket emellertid inte återfinnes i lexikonet - och uppger 435 p/s 
som normerande värde. Della pUstilende är en sannin" med modi· 
fikation . Sålunda har exempelvis USA (sedan 1925)~ Italien och 
Tyskland gått in för \'ärdet 440 i st. f. 435. I maj 1939 hölls i 
London en internationell konferens, där flertalet vetenskapliga in. 
stitutioner och radioföretag i Europa representerades, och där be. 
stämde man sig för värdet 440 p/s som ny normal. Omfattande 
mätningar på olika länd'ers radioutsändningar, som utfört s av bl. a. 
tyska och holländs ka vetenskapsmän, hade nämligen visat, att detta 
oya värde bättre än de t gamla sv ade mot den aktuella situationen. 
Beklagligtvis lade det mellankommande kriget hinder i vägen för 
att den nya rekommendationen skulle få ÖClskvärd effektivitet. 

En anmärkningsvärd kullerbytta består spalt 54, där uppslags. 
or~et a.udiofrekvens definieras som en radioteknisk term = det lägsta 
svangnmgstal, som kan uppfattas av örat. Uttrycket audiofrekvens 
lär väl numera ytterst sällan Brlvändas av någon tekniker. Den fel. 
aktiga upplysningen om begreppets innebörd samrnaohän"er sanno. 
likt med det a·nglosaxiska uttrycket >audio frequency ranrr~) = d<,c 
hörbara delen av det lågfrekventa frekvrnsområd et. Därmed avses som 
synes ell helt frekvensband och icke någon m staka frekven s som 
förf. tycks ha fått för sig. ' 

Artikeln om filmmusik på spalt 396 är inte heller fullt korrekt . 
Pli tal om återgivningen från Ijudbandet sägs det sålunua, att >vå". 
rörel sen åter förvandlas till ljud, som förstärkes genom en högtalare;. 
Detta senare påstående kan lätt förleda doo osakkunnige läsarec att 
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tillägna sig en felaktig upptattnmg om högtalarens möjligheter och 
uppgifter vid ljudreproduktion. 

På spalt 978 definieras resonatom som en apparat för förstärkning 
av övertoner. Denna uppgift nr både oriktig och ofullständig. Reso· 
natorn behöver inte nödvändigtvis användas för förstärkning av 
överton er. Helmholtz' från skolfysiken välbekanta användning av 
resonatorer för kImganalys har vidare inte omnämnts. 

Om interferrns fär man följande upplysning på spalt 522: ~Inter· 
ferens lir i akustiken det fullständiga eller partiella utsläckande t av 
en ton, som uppstår, när två ljudvågor med olika svängningstal fort· 
planta sig i samma riktning.> Härtill kan det anmärkas: 1) Det 
är lika vanligt, att de båda sammanträffande ljudvågorna förstärka 
varandra. 2) Svängningstalen för de båda ljudvågorna behöva inte 
nödvändig tvis vara olika för att interferens skall uppstå. 3) Ljud· 
vågorna be~öva inte fortplanta sig i samma riktning. Den form av 
interferens, som är mest elakartad inom rumsakustiken, utgöres av 
de stäende vågorna, vilka uppkomma, när den direkta och reflek· 
terade ljudvågen från samma svängn-ing tKlder vissa förhålland en 
sammanträffa med varmdra. 

Den amerikanske orkesterledaren Leopold Stokowski ägnas en arti· 
kel på spalt 1142, där man emellertid saknar den min ta l~ lla antydao 
om hans intresse för ljudreproduktionms problem. Pleijel har fått 
med en nous om detta i Aga-Baltics lexikon. Då Stokowski 1936 
lämnade sitt kvartssekellåTIga ledarskap för den berömda Philadelphia· 
orkestern var deL med den mot.iveringen, att han ville få tid att 
mera odelat ägna sig åt forskning på ljudreproduktionens område. 
I flera tid krift suppsatser, bland dem Sound Recording from the 
Musician's Point of View (932), New Horizons in i\olusic (932), 
New Vistas in Radio (1935) - där ha", drar en lans för trådradio 
och pläderar för intelligent synkronkörning al' sändarstationer 
och i sin 1943 publicerade 'bok Music for All of Us har han lagt 
[ram sina mycket personliga och intressanta synpunkter på lj ud· 
reproduktionens problem. Stokowskis insatser I~d ol ika tekniska expe· 
riment (Philadelphia.Washingtonexperimente t 1933; jfr även en upp· 
sats i PR 10/ 10940 sid. 185 om stereofoniskt ljud) i syfte att de· 
moostrera den stereofoniska IjudöverföringCfls möjligheter ha skat· 
tats mycket högt i tekniska fackkretsar. Disney·Stokowskifilme n Fan· 
tasia blev i sin amerikanska upplaga som en- direkt följd av dessa 
experiment utrustad med stereofoniskt l jud. Något av allt detta kunde 
vara värt ett omnämoande. 

På spalt 1379 behandlas övertonerna, >de svaga toner, som grnom 
ljudkällans uppdelning i aliquot er uppstår ovanför en, ton, blandar 
sig med denna och ger den en stor del av dess karaktär (klang· 
färgh. Beträffand e påståoodena i dCllna föga välformulerade sats 
kan det sägas, att det knappast är vanligt, att musikinstrumentens 
övertoner äro svagare än grundtonen. För violinens öppna g·sträng 
äro sålunda övertooerna med ordningsnumren 2-16, 1&--20 och 21 
alla starkare än grundtonen, somliga ända upp tm tio gånger. Mot 
påståendet att övertonshalten bestämme r klangfärgen kunna också 
in vändnmgar resas. Man anser ju numera, att de olika instrumentens 
individuella karaktär ~uvudsakligen beror på insvän"ningsfenom en, 
som uppstå vid anslaget eller ansatsm av de enskilda tonerna (jfr 
arukekl Akustiska problem vid modern radiotransmission i PR 6/ 1943 
spalt 3) . 

I ett lexikon meu begränsat utrymme kan det alltid diskuteras 
vad som bör vara med och vad som utan olägenhet kan utelämnas. 
Ett par uppslagsord skulle man emellertid gärna velat ha med, 
bl. a. en definit.ion al' begreppet d)'t1amik och en liten utredning 
om vårt hörselsinnes egenskaper, omfattande uppgifter om frekvens· 
och dynamikomfång för örat och om skillnaden att lys3na till musik 
i konsertsalen och via högtalare. En notis om symfoniorkesterns ton. 
omgång och d}'t1ami komräde hade inte hell er var·it ur vägm. De här 
mförda exemplm torde ge ett visst stöd åt uppfattningen, all det 
kanske inte hade varit alldeles överfl ödigt, om en elektroakustiskt 
initierad per ' Ct1 hade fåll ta del av manuskriptet under dess ut. 
formning. Kjell Stensson. 

Engelsk-svensk radioteknisk ordlista 
kommer f. o. m. nästa nummer av POPULAR RADIO alt ingå som 
bilaga ull tidskrift eo. . 

Ordlistan, som är den första i sitt slag i Sverige, har utarbetats av 
cil·ilinge njör Bengt Ando, och kommer säkerligen all livligt upp· 
skattas av de al' våra läsare. som har anledninu att anlita en"elsk 
facklitt eratur och engelska facktidskrift er." ., 
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Radionytt från USA 
Av diplomingenjör K S Sainio 

CHICAGO j juni. 

Liksom alla de industrigrenar, som varit viktiga för krig

föringen, har även den amerikanska radioindustriens ut

veckling \'arit oerhörd'. De uppgifter om produktionen som 

offentliggj orts variera betydligt, men det är dock troligt, 

att produktionens värde, som und'er det sista fredsåret var 

ca 300 milj. dollar, under det sista krigsåret steg åtminstone 

till det tiofaldiga. Detta är desto märkligare som tillverk

ningen av fredstida artiklar nästan hell inställdes, och man 

i stället inriktade sig på utveckling av helt nya apparater, 

av vilka den mycket omtalade ekoradio-apparaturen torde 

vara den viktigaste. 

Nu, då det gäller att slå om till fredsmässiga värv, är det 

klart, att det, till och med i ett land som Amerika, är 

förenat med en hel del svårigheter. Inom radioindustrien 

beklagar man sig över att strejker och lönekonflikter inom 

angränsande industrier medfört en ganska stor material

brist. Då dessutom arbetarna, som under krige t blevo vana 

vid en hög levnadsstandard, icke mera ha samma energi 

och arbetslust, är det alt vänta, att man även här i Amerika 

skall hamna in i en kapplöpning mellan löner och pris, 

detta visa de talrika , ganska seglivade strejkerna inom olika 

industrier. En lönestegring förutsätter j Il högre pris på 

produkterna, men i detta avseende har industrien ej fria 

händer, så länge prisen skola godkännas av den statliga 

OPA (Office of Price Administration). Denna byrå arbetar 

relativt långsamt, då den ju har alt undersöka alla de fak

torer, som inverka på prisen. N är OPA blir färdig och 

eventuellt tillåter en vis_ prisförhöjning, ha lönerna, och 

därmed produktionskostnaderna, åter stigit, och kretsgång

en fortsätter. lVIånga fabriker ha därför ej lust att sälja 

sina alsler utan lagra dem hellre i väntan på bättre pris. 

Från den 1] till 16 maj höll radioindustrien en konfe

rens uch utställning i Chicago (Radio Parts and Electronic 

Conference and Show). Vid denna var prisfrågan en av 

de viktigaste punkterna på programmet. Dessa sammankom

ster mellan Amerikas ledande män inom radioindnstrien, 

både på det tekniska och kommersiella området, ha an

ordnats årligen alltsedan år 1934. Kriget förorsakade dock 

en paus på fem år, och därför var årets konferens a\' sy n

nerligen stor betydelse. T·1l ut,tällningen väntades besök av 

ca 6 000 fackm än, a\' dem en stor del utlänningar, i syn. 

nerhet från Sydamerika. 

Utställningen var ej avsedd för allmiinheten utan endast 

för radioinduslriens egna män. Konferensen och utställningen 

hölls i hotell Slevens, \7älkänt som det största hotellet i vär!
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den. Det inrymmer 3000 resanderum i ett jätteslort kom

plex, som upptager ett helt kvarter. I den nedersta våningen 

finn€s en för utställningar avsedd hall med skilda bås för 

varje utställare. Deltagarantalet var denna gång ca 170 och 

representerade på ett synnerligen mångsidigt sätt de olika 

grenarna i amerikansk radioindustri. 

I New York påpekade man för mig, att jag ej skulle 

ställa mina förväntningar alltför högt, då man ansåg, att 

utställnino"en i stort sett representerade 1941 års nivå. Detta 

kunde jag även konstatera, men utställningen blev ändå en 

utomordentligt intressant upplevelse. Man såg knappt en 

enda komplett radiomottagare men desto mera delar, såsom 

rör, kondensatorer, transformatorer och motstånd. En mång

fald olika fabriker utställde sina under kriget utvecklade 

mätapparater för mottagarservis i synnerligen varierande 

prislägen. 

När kriget slutade, beräknade man, att före utgången 

av 1945 hinna tillverka 3,5-4 milj oner rnndradiomotta

gare. 'len den verkliga produktionen stannade vid 390 000 
sl., vilket för alll€rikanska förhållanden är en synnerligen 

låg summa, varför det ej kunde bli tal om någon export. 

Hela antalet apparatfabrikanter är ca 150, men endast 38 
deltogo i tillverkningen av det nämnda antalet mottagare. 

Som det främsta skälet för den låga produktionen nämndes, 

förutom strejkerna, den tidigare omtalade priskontrollen. 

som gör tillverkningen oräntabel. Emellertid planerar man 

alt till\"erka ca 20 miljouer mottagare redan under 1946 
om prisen få höj as så mycket, att försäljningen ger någon 

vinst. Av dessa sknlle ca 100000 vara televisionsmottagare. 

Under kriget ha utvecklats hela serier alIdeI - nya rör, 

av vilka särskilt må nämnas miniatyrrören. Men strej

kerna ha även inverkat på rörtillverkningen. En av 

»flaskhalsarna» är metallrörens mantlar samt socklarna a\' 

isolermaterial, a\T vilka 85 % framställts av W estinghouse

koncernen, där strejk pågått i sex veckors tid. Från och med 

den 2 maj stiga rören med 27,5 0/o, jämfört med 1942 års 

pris. Men då OPA redan i september 1945 godkände en 

förhöjning om 10,4 0/ O, är den nu ikraftträdande prissteg

ringen endast 15,5 %. Servisrör samt sådana som köpa" 

i minuthandeln stiga dock något mindre. Men svårigheterua 

äro dock ej undanröjda härmed, ty fabrikanterna förklara, 

att de komma att anhålla om en ny prisförhöjning, emedan 

lönerna åter stigit. Vid samtal med representanter för olika 

fabriker framgick, att en kvinulig arbetare vid vanlig serie

tillverkning inom radioilldustrin för närvarande förtjänar 

Forts. på s. 224. 
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Fig. 1. EluJl'adiostationens rall portör i arbete. 

Svensk ekoradio 

Yi ha här nöjet att presentera några blider av sl'enska eko· 

ra(lioanläggningar, som 110m till aJwäJl(lning under I<riget. Ett 

antal a\' delUJa typ a\' ekoradioutrustningar in]{öptes i Eng. 

land så tidigt. som 1944. Ue iir numera deh'is {örn Idrade, Illen 

,'ar till god n~' tta inom luftbel'almingst,jäusten under de senare 

I<rigsåren. 

Fig. 2. Ekoradiostationens obsen'atöl' arbete. Fig. ,I. Eli elwl".uliostaHon på l'al<t vid Skiines sydkust under 
do krit.islm llllrildagan1a ]945. 

I<'ig. 3. Utslag Ilå a\'st<1udsmätal'en för mål på 45-50 lUll och 
59 lun a,'stållfl. Uslaget ,'id O km är sändarimpulsen. Fig. 5. EIUlradiostatiollens karaktl'ristiska antemlSystem. 
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Engelsk ekoradio 

Ekoradion l'ar de brittiska, vetenskapsmän

lIellS största bidrag först för försvaret av de 

hrittisl<a öarna o('h sedan n;r det, offensiva , full

följandet, 'a\" kriget, framhålles i nedanstående 

artikel, som utgör en intressant historil< över 

deIl brittiska ekorll(lions utl'C('kling U11(lel' l<riget. 

DK 621. 396. 9 (41) 

När England i september 1939 plötsligt fann sig invecklat 

ett nyt t världskr ig, hade landets stridskrafter redan länge 

haft i .bruk en ny rad ioteknisk uppfinn ing - »Raclioloca

tion » eller, som man sedermera började kalla den i Amerika, 

»radar» (svensk benämning: ekoradio). Med denna upp

finning va r det möjligt att upptäcka främmande flygplan 

eller fartyg, som nalkades kusten, samt låta försvaret snabbt 

uppnå kontakt med dessa. 

Allteftersom kriget fortskred, inr iktade- fiend ens tekniska 

resurser på problemet at t omintetgöra varje ny utveckling 

a\r brittisk ekoradio och att samtidigt söka bringa sin egen 

till fulländning, men britterna lyckades Etändigt hålla sig 

just ett steg före och saluncla parera varj e nytt tekniskt 

framsteg hos fi enden med en ännu b ~ittre egen uppfinning. 

Man har sagt om den engelska ekoradion såsom ett in

strument i försvarets tj änst, a tt dess viktigaste egenskap var 

att den kom till vid rätt tidpunkt. Den vi ktigast e skillnaden 

mellan engelsk och andra länder ekoradio är sålunda att 

Sir R bert \'\' atson-Watt , :;om u ecllagt ett utomordentligt betyde1 ~efulll 
arbete på dm m ge lEka ekoradion , utveckling. 

POPULÄR RADIO 

Antoonsystemet för en bri ttisk ek oradioaCJl ä.ggning. 

söka i vissa obestämbara faktorer, som m edförd åt brit

terna ett knappt försprång under hela kriget. 

p grund a denna ständ iga och hårda kapplöpning mel· 

lan de krigförande länderna hann ekoradio tekniken under 

kriget genomgå en ådan avsevärd utveckling, att i dag när 

hemli gstämpeln än tligen fått tagas bort från å tminstone en 

del av apparaturen, världen har blivit slagen av häpnad 

över dessa framsteg på området. Ekoradio visade sig i 

sj äh'a verket 'ara de britti ska vetenskapsmännens största 

bidrag först vid försvaret av de brit ti ska öarna , sedan för 

det offensiva fullföljand t av kriget. Och nu . sedan kriget 

ä r slut, har denna uppfinning visat sig vara a\' största 

betydelse för höjandet av efft>ktiv iteten och säkerheten vid 

trafik på havet och i luften . 

Hur det började. 
Ekoradions födelsear ar egentligen 1912, nämligen efter 

den stora passagerarångaren »Ti tanics» undergång genom 

kolli sion i full fart med ett isberg. Därefter började upp. 

Forts. på sid. 224. 
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Ekoradio 
Av flygingenjör H Lindgren 

Ne(lanstäelUle 'artilIei inleder en intressant ar
tillelserie om en av vår tids intressantaste UPI)
fiJlIlingar - elwradion. EkoI1ulion s~elade en 
ntomorllentligt viktig roll IIJIder .Img~t men 
110mmer säkerligen även unller fredliga tIder aU 
bli av enonn betydelse. 

Principer. DK 621. 396. 9. 

Ekoradioteknikens utveckling under kriget har haft en 

betydelse för krigföringen, som är fullt jämförlig med upp

finningen av atombomben. Det är därför inte att undra på 
att allt som rör ekoradio, varit omgivet av den största 

sekretess. Bakom fronterna h r det varit en intensiv kapp

löpning mellan de krigförande ländernas vetenskapsmän för 
att få övertaget på ekoradioområdet. Överraskningsmomen

tet har liksom i fråga om alla nya »vapen» varit. av stor 

betydelse, och när den ena parten utvecklat ett nytt eko
radiohjälpmedel, har motparten energiskt arbetat på att 

avslöja detta. Även i fredstid kommer emellertid ekoradion 
äkert att spela en stor roll på olika områden. 

På vilka principer grundar sig då ekoradion? - Då 

en radiovåg träffar ett föremål sker i övergångsytan dels 
.en brytning, dels en reflexion av strålningen. Analogien med

de optiska lagarna är påtaglig. Praktiskt taget gäl'la samma 
lagar blott brytningsindex utby~es mot dielektricitetskon. 

stanten. Även fortplantningshastigheten 300 000 km/ sek är 

densamma för radio och ljusstrålning; båda typerna av 

strålning äro ju av samma natur - en elektromagnetisk 
va""rörelse - men våcrlän"den för de kortaste användbara o o o 

radiovågorna (omkr. l mm) ··r ännu så länge betydligt 
längre än ljusets (omkr. 0,000- mm) . 

Med ekoradions hjälp kan man, oberoende av mörker, 

dinuna och dålig sikt, hestämma ett föremåls läge i rym. 
den, så\räl av -tånd som bäring (kompassriktning) och höjd. 

\'illkel. Se fig. l. Alla ekoradioanläggningar hnna och be
höva inte lämna alla d~sa uppgifter, men gemensamt för 

praktiskt taget samtliga stationstyper ä r att avståndet till 

ett mål kan mätas_ Oftast fi nns det även möjlighet a lt 
bestämma bäringen. 

Föraren av ett »dagjaktplan», som endast vid optisk sikt 

skall beskj uta ett fiendeplan, behöver sålunda för att rikta 

in eldvapnen endast ekoradio för avståndsmätning, medan 
positionen i övrigt bestämmes med ögats hjälp. Ombord 

på ett krigsfartyg, där man vid dåliga siktförhållanden spa

nar efter fientliga fartyg, behöver man veta såväl avstånd 
som bäring till eventuella mål, medan man på ett natt jakt. 

plan , som under mörker söker efter fi e.ntliga plan, måste 

få uppgifl om både höjd- oC"h sidol' inkel samt avstånd. 

Likaså måste ekoradioanläggningen för etL luftvärnsbatteri 

lämna uppgift om både bäring, elevationsvinkel och avstånd 

till det flygande målet. 

Ekoradio - inte radar! 

Innan vi gå närmare in på ekoradions principer, kan det 

vara på sin plats att behandla en benämningsfråga. Den 

engelskspråkiga motsvarigheten till ordet ekoradio är radio· 

location eller radar, det senare bildat av de främsta bok

stäverna i »radio detection and ranging~, tyska Funk

messun". Det är dock att märka, att det föreligger en visso 

skiIlnad i betydelse mellan ekoradio och radar. Det förra 
betyder, att man endast arbetar med från det bestrålade 

föremålet direkt reflekterad strålning, medan det senare 

dessutom omfattar dels impulssänduing för navigationsända

mål utan någon som helst ekoverkan, dels vad man kan 

kalla repeterradio, dvs. det bestrålade föremålet innehåller 

en mottagare sammankopplad med en sändare, som, då 
mottaaaren påverkas av bestrålningen, sänder ut en signal, 

o H'som mottages vid den ursprungliga sändarstationen. II 

hör en mängd navigationssystem av olika slag för fartyg 

och flygplan såsom Gee: Loran, Shoran, Oboe, Ba,bs, Re
becka-Eureka m. fl. 

I svensk press ser man ordet radar användas i tid och 

otid. Det är önskvärt, att vi vänj a oss vid atL det finns elI 
svenskt ord - ekoradio (ev. förkortat ER) - med den 

betydelse, som ovan angivits och som bör användas, då det 
är -herättigat. Vid sidan därav kunde man lansera exem

pelvis ordet repeterradio förkortat på lämpligt sätt »reper» , 

S 
Fi g. 1. E = ekoradiostation. NS = rlOrd ·~ydlinje. R = avstånd lill 

mål et T. H = höjd. (1 = höjdvinkel. Si = bäring. 
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Fig. 2. Höjdmätning enligt interierensmetoden. 

»rera» el. dyL). Anledningen till att vi sakna bra svenska 

ord för en mängd termer, som ha med eko-, repeter- och 

impulsradio all göra, är väl den att tekniken är ny, utveck

lingen går fort, och vi ha svår t att vänj a oss \rid nya ord. l 

l nterferensmeloden. 

Varj e eko radiostatjon innehåller en sändare, en mottagare 

och någon anordning för aU mäta gånntiden för radiovågen 

Irån sändaren till målet och tillbaka till mott-agaren. På 

grund av de korta tider d l rör sig om, ställas stora krav 

på tidllli:itningsanordningen. Vågen fortplantas 300 m på 

1 mikrosekund (milj ondeIs sekund) varför man· måste kun

na mäta upp tider på bråkdelar av mikrosekunder. Genom 

att tiderna, som registreras vid ekoradiostationen, gälla 

ägen både fram till malet och tillbaka motsvarar 1 mikro

:;ekund 150 meters måla\' t nd. 

Med hänsyn ti ll det sätt, varpå tidmätningen - eller 

omräknat avståndsmätningen - sker, särskiljas två olika 

principer och metoder: interferensmetoden och impulsme

toden. 
Vid inted erensmetoden I r sänd rfrekvensen hela tiden 

variera rätlinj igt fram och tillbaka mel1an ett högsta och 

ett lägsta värde. Se fig. 2 . :Mottagaren, som är placerad 
alldeles i närheten av sändaren, tar emot dels en direktvåg 

med den för ögonblicket, utsända frekvensen, dels en från 

Red. tar tachamt emot fanlag till s' cnska onl pa della område. 
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målet (som i figuren är marken) reflekterad våg, vars fre

kvens beror på hur lång tid det tagit för vågen aU nå målet 

och därefter återgå till mottagaren. Frekvensskillnaden är 

direkt proportionell mot gångtiden, eftersom frekvensänd. 

ringen sker rätlin,j iglo Om målet håller sig på konstant av

stånd, blir också frekvensskillnaden konstant, fastän den 

utsända och mottagna frekvensen hela tiden stiger och fal

ler exempelvis som i fig. 2. I mottagaren blandas de båda 

signalerna, och skiIlnadsfrekvensen uttages och uppmätes 

med en frekvensmeter försedd· med direktvisande instrument, 

som kan graderas direkt i avst·ånd', eftersom detta är pro
portionellt mot den uppmätta frekvensen. 

Interferensmetoden är lämplig, framför allt då man önskar 

mäta korta avstånd från ett par tusen meter ned till några 

meter. En nackdel i förhållande till impulsmetoden är, alt 

man har svårt att särskilja mål, som ligga på olika avstånd 

men i samma riktning. För höjdmätning från flygplan (fig. 

2) är metoden dock med fördel användbar, emedan »målet» 

- marken - här är entydigt bestämt. Jämfört med den 

barometriska höjdmätaren har man den fördelen, att dels 

lufttryckets växlingar ej inverka, dels aH växlingarna i den 

underliggande terrängens höjd konuua med vid mä tning
en. Med en sådan höj dmätare kan man mäta mycket låga 

höjder - 2 a 3 m - varför in~.trumentet är användbart 

vid blindlandningar i yn'llerhet på permanentade banor, 

där den reflekterande ytan samma·nfalle!' med markytan, 

vilket annars ej alltid exakt är fallet. 

Tmpulsmeloden. 

Denna metod är utan jämförelse den viktigaste. Ekoradio-

I 
I 

I 

, 

\ R:f~ekterod 
impul,., 

Fig. 3. Block>chema för ekoradiostation, som arbetar enligt 
impuhmetoden. l 
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Fig. 4. Strälningsdiagram för en dipol med en sLavformig och en 
parabolisk reflektor. Hahvärdeshreddm är 100 , dvs i ri"rhållande 
till hllvlldriktoingen har strå ln Iogseffekten g tt ned till hälftffi vid 

en vin kel av ±3° från centrumlinj l. 

sändaren, fig. 3, skickar ut radiovågor i fonn a impulser 

al' mycket kort varaktighet. Sändarantennen är riktad (fig. 

5), så att en relativt smal strå le erhålles. Då vågföljden 

·träffar en reflekterande yta, exempelvis ett flygplan, åter

sändes en del a energin till mottagarantennen - man har 

erhållit ett eko, som återkol11mer tidsförskjutet i förh ållande 

till sändarimpulsen . Förfaringssä ttet kan liknas vid det man 

använder på fartyg för att bestämma läget av isberg, branta 

kuster o. dyl. i tjocka med hjälp av ljudvågo r. Med ire

nerna utsändas korta Ijuds/ötar, s m reflekteras av före

mål, wm ligga i I-ägen och ge uppholT till ekon. Man kan 

bestäUllna tidsfördröjning, riktning och styrka hos ekot och 

därigenom med kännedo m om Ij udets hastighet bestämma 

avstånd, bäring samt ungefärlig storlek hos föremålet. 

Föru tom sändare, mottagare och antenner - vilka för 

öI·rigt kunna vara gemensamma för sändare och mottagare 

- innehåller ekoradioanl~ioo'o somO"ninlYen ett impulsaO"IYreO"ato 00 ·0 

styr sändaren, sa att dell1la ut,änder v gtåg av viss var

aktighet (impulstiden ) och ett vi~t antal p sekund (im 

pulsfrekven~en). S fig. G. D korta ekot iderna av stor

lebordningen mikrosekunder mätas vid impulsmeto~Jen mcd 

hjälp al' elektronstrålen i ett katodstrålerör (katoskop) .. e 

fig. 7. 

II 


A l? 

A 

A ~ 
A 

A 


A 


l? A. 

S , ~ 
Vig. 3 . . ~iktanten~l er för ultrakorta \'ilgo r och mikrovågor. 


(overst) : riktantenn med parauol isk r~ flekt or 

(nederst): riktant enn med plan reflektor. 
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Fig. 6. Uts,inda impulser. tj = impulstidul (storleksordn. l mi["ro· 

,ek. T = ti(' en mellan tdl impulser (; torleksordniog 1000 mikro-j 

sek.) . fj = T
1 

- implll5frekvensm (storleksordning 1000 pis). 
l 

Impulsaggregatet styr eller synkroniserar den till kato

skopet hörande tid-saxelgeneratorn, sa att. elektronstrålen 

börjar sin rörelse över skärmen, just då sändarimpulsen 

går ut. Tidsaxeln kan vara rätlinjig och diametral (fig. 7 

och 8 a), spiralformig (b) eller cirkulär. Den till motta

garen å terkommande ekoimpulsen förstärkes, likriktas och 

införes på I'ertikalavlänkningssystemet, där den ger upphov 

till en »tagg». I början av tidsaxeln synes även sändar

impulsen som en krahig tagg. 

Eftersom 'elektronstrålen startar i samma ögonhlick som 

en utgaende impuls lämnar antennen, utgör nu ekoimpul

sens avstånd till tartpunkten för tidsaxeln ett mått på av

standet till målet. En direkt avståndsskala exempelvis gra

derad i km kan införas. Se fig. 8 a. Ofta kan man genom 

en omkoppling få flera olika mätområden på skärmen, tiIl 
exempelmaximiavstanden 16, 80 resp. 160 km, vilket åstad

kommes genom en minskning av elektronstrålens hastighet 

vid utökning av mätområdet. Gångtiderna öl'er skärmen 

bli i exemplet 107, 533 och 1070 mikrosekunder. I stället 

för den linjeformiga tidsaxeln enligt fig. 8 a får man i 

I'erkligheten ett ga.nska brett band, där dock taggarna kun

na urskilj as relanl7 t bra. Se fig. 3 sid. 212. Ett katodstråle

rör, SOI11 ger den här beskril'na typen al' indikering, benäm

nes A-rör. 

Eftersom ekoradiostr1ilningen är riktad, måste anten u

systemet, här tänkt gem nsamt för sändare och motlagare, 

om I,i som exempel ,'älja en spanittgsstatio n, rotera kring 

en vertikal axel för att alla mål runt horisonten ~kola bli 

upptäckta. Se fi gurer på s.id. 213. Man har då möjlighet att 

Fil!. ? Schematisk bild a\' kat odstrålerör för 3nl!\ndsmätning. 

A = gloukatod , B = elektroder för hori 50ntalavl~lkn iog (tidsaxeln), 

C = elektroder för vertikal avlänkcling. Stralen pitverkas av impul

srrna genom dC3,a el ektroder. D = rörets bildyta (skärmm ) med oän· 


darimpuhmarkering (E) och ekoimpnl CF). Tidsskillnad 

1000 mikrosek, av:'tand 150 klU. 
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a b c 

Fig. 8. Bilder på katoskopet- skärm vid nlika tidsaxelsyslem. 

a) med diametral avot ll.Jld,,,kala (A·reir); b) med spiralformig av· 


5landsskala (A·rijr); e) med radiell och roterande av"tåndsökala. 

Även riktn· gen till ett m' I markeras. (B·rör) . 


bestämma såväl avstånd som riktning till målet, om man an

\-änder en katodstråleindikator av annan typ, B-röret (eng. 

PPI = plane pusition indicator). Fig. 8 c. 

Där börjar tidsaxeln i centrum och oår ut radiellt mot 

rörets kant snmt startar som vid A-röret synkront med den 

utgående sändarimpulsen. Dessutom är strålens rotation 

synkron is rad med antennsp:ernets, vilket man kan åstad

komma genom avlänkning utanför röret med magnetspolar, 

som genom nagon mekanisk utväxling följ a antennens rota

tioll. Runt skärmen finm en gradskala, som anger bäringen, 

och strålen ställes [rål början in ~å, att bäringen visar 0°. 
da hnvuoriktninO'en för antennstrålningen lio-g'f rätt i norr. 

Elektronstrålen in tensitelsmodnleras med eko impulserna, så 

att lysande punkter - eller »korvar», om strålbredden ~1r 

stor - erhållas, d är reflekterande föremål finnas. Fig. 8 c. 

En kvarstående bild av målområdet syns på skärmen "'enom 

alt denna gjorts efterlysande, så ntt de lju a flä ckarna ej 

hinna avtaga nämnvärt i lj usstyrka för varje var av tid".

axeln. Punk ternas läge anger både avstånd o(;h riktnin o-, 

varför man kan lägga in en genolwkinlig karta i lämplig 

skala ö\rer !ikännen, där strålens utgållg, punkt motsvarar 

ekoradiostationens läge, och målens positioner direh kunna 

bestämmas. 

Gemensam sändar- och 1l1 otla o-arantenn, om numera ~å 

\ !50m 

ER ~fat~nr r- ~I 
Ö ~~ I I ~ I . I' 

. ' t ,I 
I 1 , I I'l I: 20 I I .0 km'o 30L1lL l I j W iii I ~:J~~:~;9raderad
'r' 'I ........., ..... ,; ~=t2~ r ,~ f i- . ~lld.oJ osC///o~kop. 

kon rron (pI 
, 	

~ra~taelcon 

/rån 110/'*17 


Fig. 9. Ekoradiob'ild på ·\-rijr mer! fa , ta ekon från hiijd er samt flyg
planmål. IOIpul, tidfo är l Ol ik ro;oek. (mOISv. 150 m avst..). T vå mill 
på }.:;O m inhördes avstånd frat'l varandra ,id ;~5 km-strecket äro 

därfiir nätt och jämnt miijli~a all urskilja [dn varandra. 
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gott 50m uteslutande användes, möjliggöres av att molla. 

garen effektivt kan spärras under sändningsimpulsen, utan 

att ålerhämtningstiden tills mottagaren uppnått full käns. 

lighet. blir för lång. Det kortaste mälbara avståndet är näm. 

ligen bl. a. beroende av denna tid förutom av sändarimpul

sens längd. Man kan exempelvis helL enkelt låta sändarim· 

pulsen kortsluta en gniststräcka, som sitter iantennledning. 

en till mottagaren, vilken metod syne" djärv men i praktiken 

gar mycket bra och ger dterhämtningstider på ca 1/ 2 
mikrosek. 

Impulsfrekvensen. 

Vjd de stora ekoradio5tatio·ner för lån "dii'.tansspaning, 

som togos i b ruk på engelska sydkusten redan ] 938 ...:... de 

s. k. CH-stationerna (CH = chain home) - var im

pulsfrehensen sa låg som 25 pis. Anledninge.n härtill 

Fig. 10. :-iaväl A· iiom B-rör am-,indas , id d e t il. -o~elska !YTl a'· 
ekoradiootation fiif j aktstridsledning ((Og. C I = grouJld ceotrol 
interceptinn). Till väo Her B-riirN med rad i,'ll roterande tidsaxel och 
rutnät för m langivning, til! hliger A-re;r med hnriwlIell aV5t ~nrl s

skala. Taggarna a""ika ned I . 

var , att reflexioner erhöllos troligen från jonmoln I Jono

sfären, E-skikt beroende pa den relativt låno-a väglänaden. 

Ekotiden blev så lång som 40 millisekunder motsvarande 

GOO mils el VS!, nd. I ett Si dant fall får man se till, alt ekon 

ej komma in 5edan en ny impuls sänts ut, då elj st en falsk 

a\ ~tandsmarkerin<Y erhålles. Återverkningarna fran j0l105fii

ren upphöra vid kortare v, glängde r, och impulsfrekvensen 

kan då ökas. Bestämmande för den tid . som måste förfl yta 

mellan '~vå impulser, är därvid det maximala avstand, iran 

vilket man önskar ta eroo etl eko. Om detta aysländ ä r 300 

km rnotsvarande en gångtid för impulsen av 2 000 mikro

sekunder, är såled s högsta lill- tna irnpulsfrekvensen 500 

p/ s. Det kan hända, att man vill arbeta med ett mindre a\'

ståndsområde och i stället använda högre impulsfrehens. 

Man måste då emtllelll minska antingen sändareffekten eller 
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Fig. Il. Sidoband~frekvenser och -intensitet för en 

rektangulär impuls, vars längd är T. 


fe = bärvågsfrekvensen. 


mottagarens känslighet, så att ekon från mål utanför det 

aktuella området ej kunna tas emot och således ej heller ge 

upphov till falska ekon. 

Man bör också komma ihåg, att den i medeltal verkande 

anodförlusten, som bestämmer rörets uppvärmning, är be

roende av impulsfrekvensen. Förhållandet mellan medelef

fekt och impulseffekt ökar, då impulsfrekvensen ökas, för

utsatt att impulstiden är konstant. Om 25 st. impulser av 

10 mikrosekunders längd utsändas pr sekund, är förhållan

det 1/ 4000, men även om impulstiden minskas till l mikro

sek. men implllsfrehensen ökas ~ill 2500 p/s, ökar förhål· 

landet tilllf 400. Är impulseHekten i båda fallen densamma, 

ökas medeleffekten 10 gånger med åtföljande kraftigare 

uppvärmning· av röret. Vid utrustningar för centimetervå

gor är det ofta denna synpunkt, som bestämmer impulsfre. 

k\'ensen. 

Impu1stiden. 

Det finns två skäl, som tala för att impul5tiden skall gö

ras så kort som möjligt. v vad 50m förut nämnts kan man 

inse, a tt h ögre impulseffekter kunna tillåtas för samma upp

\ ärmning av sälldarrören. Dessutom ge korlare impulstider 

bättre upplösningsförm åga a\' va randra närbelägna mål, 

se fig. 9, samt kortare minsta mätbara avstånd. Vid l 

mikrosek. impulstid kan man skilja på mål, som ligga mer 

än 150 m från varandra , medan vid 10 mikrosek. föremål 

nIed mindre än l 500 meters skillnad i avstånd ej ge mer 

än en indikering. 

Mottagningsmöjligheterna försämras dock vid korta im

pulstider. En våg im puls, som varar under T sekunder, kan 

delas upp i härvåg och sidband. Se fig. 11. Huvudsaken 

är, att bandbreddeu 2f T p/ s km mer med vid mottagning

en, emedan största delen av energin ligger inom detta band. 

En koradiostation med l mikrosekunds varaktighet hos 

impulsen fordrar således en mottagare, vars bandbredd är 

minst 2 Mp/ s, medan en lO-mikrosek.-impuls kan återges 

tillfredsställande a\' en mottagare med 200 kp/ s bandbredd. 

Ju större frekvenshand en mottagare skall kunna återgiva, 

ju mindre känslighet och större brus erhålles . Vid fjärr

spaningsstationer, där stor känslighet är viktigare än nog

grannhet och upplösning;.förmåga, gör"as impulserna långa 

och mottagarens bandbredd liten . Om större noggrannhet 

men ej så stor räckvidd behövs, övergår man till korta im

pulstider och stora bandbredder. Med en kommunikations

mottagare försedd med bandspridningsanordning kan man 

mäta frekvenserna fc--l / T och fc+ l / T vid de båda när

mast bänrågen belägna minima och därmed bestämma im

pulslängden med stor noggrannhet. 

Svepfrekvensen. 

På grund av att riktad sändning och mottagning använ

des vid ekoradioanläggningar måste man avväga den hastig. 

het - eller annorlunda uttryckt svepfrekvens - med vilken 

strålen sveper över målområdet i förhållande till impulsfre. 

hens och strålbredd. Antag att, 400 impulser pr sekund 

sändas ut samt att strålens halvvärdesbredd (se Eg. 4) är 

10° . Man har funnit, att ett mål helst bör hinna träffas av 

10 impulser under den tid strålen sveper förbi, för att en 

tydlig bild skall erhållas på en skänn med lång efterlysnings

tid. Om ekot kommer tillbaka elter den maximitid, som im 

pulsfrekvensen bestämmer, d. v. s . .i detta fall 1/ 400 sek= 

2500 mikrosek. (37,5 mil), bör antennen således ej ha vri

dit sig mer än l u . Den tillåtna villkelhastigheten skulle då 

bli 400 ° pr sek. eller i runt tal l varv pr sek. Vid spanings. 

stationer som ha stora antennsystem gör man rotations

hastigheten av mekani ska skäl lägre - a\' storlekso rdningen 

10 varv pr minut. 

Om målen äro flygplan , måste man på grund av de allt· 

mera ökade flyghastigheterna se till, atl det ej dröjer för 

länge mellan varj e gång radiostrålaren träffar målet. Det 

gäller framför allt ekoradiostationer för kortare avstånd, 

exempelvis sådana, som äro monterade i fl ygplan för spa

ning mot andra flygplan. Sökhastigheten bör i ett sådant 

fall vara stor, då man elj es t har svårt att följa målen och 

lätt kan tappa bort dem på grund av den långa sträcka de 

hunnit röra sig mellan varje bestrålning. 

Li.tteratur: 

Radar War/are, ElecIronics, okt . 194.5. 
F:;da;n enta[s oj Radar, Wireless World, okt. 1945. 
Radar on SO Centimeters, Eleetrooics, jan. 1946. 
Wirkungsweise und Einsalz der Radiolocationsgeräte bd der eng

lisehen Flob. Flug-Wehr, und ·Technik, dec. 1945. 

POPULÄR RADIO 218 



/ 
/ - / , 

/ III _______L _______ _ 

bG7 

+ 

Amatörbyggd 
7-rörs super 
A v R Henriksson 

Populiir Radio har hänned nöjet a~t för sil~a 
amatörbyggal1e )lI1ffientera en verkllgt t,revlJg 
sak: en 7-rörs superhetero(lyn me(l en miing(l 
hemma.tillverlmde s'al[er, exempelvis spolsyst,em, 
avstämningsskala och en hel (lel andra finesser, 
t. ex_ ett slutsteg med JoIUlson-koppling_ Ar
tU[elserien komIller att uppdelas i fyra avsnitt_ 
Det första 3,\/snittet behandlar det henmmtill
verlq.de sIloisystemet och det andra den heI1llllll
tillverlmde sJ[a1an till detta spolsystem_ I det 
tredje a\'snitlet behandlas en amatörbygg(} va
riabel mellanfreln'e.nst,ransfonnator med tillhö
ram}e mekanisk:.1. arrangemang_ I (let fjärde och 
sista avsnittet besl[rives mottagarens slutsteg oeh 
nätdel. Slutsteget är Johnson-kopplat och ~e
slITivIlingen iir den första konstruktionsbesknv
ning, som Jlubli(~erats över denna IWllpling.' 

Blockschemat för den amatörbyggda 7-rörs super som 

kommer att beskrivas i detta och några följande nummer 

av P opulär Radio återgives i fig_ 2. Av detta framgår att 

mottagaren har l HF-steg, Iblandarsteg, 2 MF-steg, l 
detektor och LF-steg och slutligen ett Johnson-kopplat slut

5teg_ Mottagaren är försedd med A VK och magiskt öga_ 

Beskrivnin<Yen kommer att omfatta det hemmatillverkadeb 

spolsystemet (i detta 11 ummer ), en uppsats om de variabla 

lI1cllanfrekvenstransformatorerna, en artikel om skalan ord

ningen och en artikel om det Johnson-kopplade slutsteget 

och nätdelen. 

I fig. l visas hur den färdiga mottagaren ser ut frami

fran och fig. 6 visar mo:tagaren s dd från baksidan. 

S po/systemet. 

Nedan beskrivna spohystem är visEerligen avsett för d en 

7-rörs super med l stegs HF-förstärkning som kommer att 

Le.,krivas i detta och några fiiljande nummer av Populär 

Radio. Med obet) dlig ändring kan det emellertid även pla

j En tcoreti ~k reclogör~l för det J o}n, oll-kopplade förstärkarsteget 
lämnades i POPULÄR RADIO nr 4/ 1945 o. 67. 

L / 

...... r_ I ~_ .: 

_I _ --
.. . 
~ 

Fig. L Apparaten. framifrån. Yttergla&et och tre ~v innergl_asm till 
skalall borllagna, liksom det ena rnellanfrekvffi sflltrets skarmburk_ 

ceras i en super med bandfilter i ingångskretsen eller enkel 

ingångskrets men utan föregående högfrekvensförstärkning. 

För att slippa ifrån relativt långa förbindningar till Olll

kopplare samt för att få kortast möjliga väg från ti llhörande 

rörsystem har det utförts som karuselltyp. Därigenom har 

också vunnits, all inga ej använda spolar »hänga» med utan 

sakna all ledande förbindelse med kretsar och chassi. Genom 

lämplig placering inverka ej heller spolarna på varandra. 

Spolsystemet ä - byggt på tre runda isolitskivor, som Sitt.l 

på en gemensam axel och rotera vid omkoppling från ett 

våo-Iänrrdsområdeb b till ett annat. P å varj e skiva ~ itta spolar 

för fyra våglängdsumråden: kor: åg 14-35 m, 30- 100 

m, mellanvåg 18S- 5S0 m och långvåg 700-2500 111_ 

KOl'tvågsområdena kunna naturligtvis väljas anno rlunda. 

men nedanstående spoldata få j usteras därefter. I modell

apparaten är gangkon densatorns sektioner P' ca 470 pF 

max. Millimikapacitansen är ganska liten. Anslutes en an

nan typ - den ovannämnda är en Philips' typ helt inkaps

lad med från varandra isolerade 5ektioner - med större 

minimikapat:itans, förskj utas vaglängdsområdena nagot, \' il

f-----;,slul- sfe9 

+ 

+1 Lik~i"l 

+ E./'14 80. B3.SZ3 

Fig. 2. Block::chema fijr moll agar n. 
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Fig. 3. Olika fiir~lag till skivornas fä,tande pa axeln. 

ket om man :;å vill kan kompen~eras genom aH min ::ka nå. 

got varv på kortvågsspolarna. För de övriga spolarna kan 

en ökning av nagot tiotal pF försummas. 

holitskivorna äro ung. 9 cm i diameter och 2- 3 mm 

tjocka samt inköpta som karottbrickor på Epa. Diirigenom 

sparas en del arbete med utsågning och putsning. Fas~sä tt· 

ningell på axeln måste vara någorlunda perfekt, så att cent· 

reringen blir god och skevllingen så liten som möjligt. Di· 

mensiOllen på axeln får ej \'ara för liten, s att axeln svik· 

tar, när spolarnas kontaktstift tryckas mot fjädrarna. En 

7 mm lrappstang av jäm, sihrerstål eUer mäs~il!g blir bra. 

Fig. ::: \risar spolsystemet med dess tre sektioner. a, b 

och c äro de tre isoli1skivorna med spolarna. Endast pa 

en av- skivorna ha spolarna utritats. Dera- lägen äro lika 

l-'å alla lre skivorna. Spolal'lla för det kortaste våglängds. 

ol1\rildet ha lindats på calitstommar från AB Clas Ohlsson 

&: Co, Insjöll, men kunna kamke lika gärna linda.- på i~oli t 

rör, \' llket skett med spolarna för det längre kortvåg50ll1rå. 

det. Mellan- och längvagsspolarna ha troli'lulstommar med 

j ärnskruvkäl'lla från Eltrun, Stockholm. Siemens korskärnor 

ha ocks lämplig storlek samt bättre godhetstal och kuuna 

användas med andra spoldata, .som beslämmas med sinder· 

öki\'a. polarna för de b, da längre våglängdsområdena ha 

lindats med lilztraD. Denna var i grövsta laget för långvågs. 

,polarna, EJ att endast sekundärlindllingarna fingo pla·t;; på 

bobin rna. Korslindade primärspolar pa i50litri:ir ha diiriör 

måst placeras utanför bobinerna. :vred klenare litz· eller 

emalj erad träd hade detta varit obehövligt. För all få jämJl 

hinslighet över hela områdeua på mellau· och långvåg har 

egenfrekven.o.en hos primärlindningarna lagts nagot under 

lägsta mottagna frekvens i anlennkretsen . I andra ~ekLi nen, 

i högfrek\'en 5röre~s anodspolar, har egenlrekv llsen lag ts 

över höosta mottagna frekvens. Känsligheten har också bli. 

vit lika god så\'äl i början som i slulet av skalan. Följ sam

heten hos d båda sektionel'llas spolar har inte <Jidit av delta. 

Genom en enkel omkoppling kan man ochå prova med 

avstämd auodkrel':; i högfrekvens5teget på mellan- och lång. 

våg. Vill man utesluta högfrekvens5~eget, slopas spolsektio. 
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Fig. 4. Ski\an för markering av våglängdsområdwa och pickup
aoslutning. 

nen till detta eller anordnas band filter av första och andra 

sektionernas spolar. Dessa monteras närmare varandra och 

vändas med spolarna mot varandra. Antennsektionen behö· 

ver då endast tva spolar, meUanvåg och långvåg. På kortvåg 

kopplas antennen direk,t till primärspolarna på andra sek· 

tionen. En liten kondensator måste placeras emellan, så att 

antennen ej erhåller anodspänning. 

Av fig. 12 framgår lindningsutrymme och varvtal för de 

olika spolarna. För det kortaste vaglängdsomddet ha spo

la rna ej medtagits, då stommarna till dessa ha spår för 

tråden, dels ett bredar spår för den grövre sekundärlind· 

nil1'ren, dels ett smalare i bottnen av det bredare för pri. 

märlindningen. För5ta och andra sektionens primärlind

ningar ha 6 varv 0,1- 0,15 111m emalj. eller silkesp. tråd 

och sekundärlindllingarna 8 varv l mm blank trad. O!;cilla. 

torspolen har i den avstämda anodkretsen 7,5 van av si st. 

nämnda tråd samt i återkopplingslindnjngen 6 varv a\' den 

förstnämnda. Denna senare lindning har inte lag'Ls ned 

de smala spåren utan lindats på en presspanremsa utanpå 

anodlindningen. Detta har "jorts för att efter behov lätt 

kunna öka eller minska anlalet varv, ..,å att oscillatorröret 

svänger lagom. På oseillatorspolen ,till det högre kortvågs

området ha llågra smala pappbitar med klister fästs på lIn

b 

Fig. 5. Skivan iör , kalbelyonillgw. 
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Fig. 6. Apparaten ovul1·bakifran . En das t tre av "angkondensatoms 
-ektioner am ända'. l mitten nältran~[ormatofL1 med spiinn ingsom
kopplare, oäkrin gar och termorelä för anodspänningm. Der~ l ediga 

riirhållarm för fasvändarrör vid ann an koppli ng av slutsteget. 

derliggande grövre lindni ng och åt rkopplingslilldningen 

lindats över df'ssa list er amma skäl. I principschemat, 

f ig. 7 , \' is.l '; en kondensator på Ca 50 pV och ett mot~tånd 

på 200 ohll1 i oscillatorkretsen. Dessa ha inkopplats i det 

längre korlvag50mradets riterkoppl i ng~lindning fö r att få 

j:"l11l1are 5viingnin cr över hela omn\.de t men ' unna utflämna-

Ile r utb ' tas llloL an{lra värden. varv id mall fnr prova sig 

fram till en lämplig kombination. Skulle .'i00 varv i antenn

spolen för långvåg ej få rum i ett spår, kunna resterande 

lindas utanför på den utskjutande spolkroppen. Litzdilllen

sionerna tåla att variera~ något, blolt man tillser, att ett 

spår lämnas fritt mellan sekundär- och primärlindningarna. 

Beträffande oscillatorkopplingen avviker denna något från 

den vanligen använda, i det att avkopplingskondensatorn 

endasl är på 4000 pF_ Extra svängningsenergi tillföres på 

detta sätt gallret. 

Fa5tsättningen av trolitulstollllllarna på isolitskivorna har 

ordnats med små runda kivor av tjock celluloid (tagna av 

en \'inkelskiva). Dessa ha klistra1s fast med celluloid löst i 

ae tOll , tillsatt med några droppar benEOI. I celluloid

skivan upplages sedan hål för järn- eller trägängad skruv. 

f'ast~ättningen av kortvågsspolarna sker enklast genom alt 

såO"a ett par varandra motsatta skär eH par millimeter från 

änden och slicka igenom en isolit- eller metallstrilllla, 5--6 
I\1m bred, med hål i mitten för skruv. 

Fig. 9 isar ungefärliga placeringen a\r spolar och trim

rar. De senare äro av Philips fabrikat med luftisolation. 

Den vanliga lilla typen med glimmermellanlägg kan även 

an\'ända~ och monteras ut,t~ onde fran isolitskivan och 1\100 

skruvarna å tkomliga för trimning. Se efter vid inkopplingen 

av tri Illrarna, att del belägg, SO Ill beröres vid tr imningen, 

0111 möjli g t är anslutet till jord, anodspänning eller annan 

:wkopplad pol. 

Spolarna äro anslutna till sllla stift ·av styv mässingstråd. 

Dessa äro drivna genom mindre hål i en 2- 3 mm isolit

list. som är fastskruvad \rid en vin'kel av alununiull1 elle 

mässing. Villkelrr skruvas eller nitas fast vid den runda 

isolitskiv311. En par mil imeter grov koppar- eller alumi

niumtråd är lätt att nita med. I vinklama upptagas större 

hål, s att 5tjften gå fria. Ohservera att tv av vinklarna i 

I
L ___ ----L-- __ __ _______ -1 

Fig. 7. Spolarnas inkoppling jämte um[utna koppJjng,~lcmeot. Trim
ral"lw ut..Jämnade. L 7 = krets av: tiimd till mellanfre ·vensen. 
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Fig. 8. Spo!sy"temet från sidan 

oscillatorsektionen äro längre och så ,böjda, alt padding

kondensatorer för mellan- och långvåg kunna fästas på dem. 

(Fig. 3 och 9 g.) De ovannämnda stiften göra kontakt med 

fyra fjädrar av mässing eller fosforbrons, nitade vid en iso

litskiva (fig. 3 och 9 k), som i sin tur fästes i chassiet med 

ett par skruvar. 

För att fasthålla spolsystemet i des oli·ka lägen påsättes 

en fjärde rund i50lit~kiva på axeln vid chassiets bakvägg 

(fig 8 d, fig. 5 a). I skivkanten filas fyra hack för de fyra 

våglängdsollliådena samt ett för alt markera inkoppling 

av pickup. En bit aven urfjäder (fig. 5 b) böjes och fast

sättes vid chassiet med två skruvar. Glödga fjädern innan 

den böjes och härda den sedan den givits form. I skivan 
fastsättes också n tunn mässingsskena (fig. 5 c), som kort

slut r mässin<Ystrådarna hos kontaktanordni,ngen d för in

koppling av pickup. Den -fästes enklast genom att fyra små 

hål borras oc försänkas från baksidan. SkellfIikarna trädas 

igenom och böja_o Hur rnässing.;;trådarna monteras fram

går av fig. 5 el. 
Fig. 4 visar en konlaklanordn ing för skalan_ belysning. 

P å denna har nämligen varje våglängdsområde sitt fack 

och endast det inkopplade belyses. På änllu en isolitskiva 

ha fem mäEsingsbleek fästs som c på fig. 5. Ena änden är 

k,.-IJ~_ _ 

9 

Fig. 9. Spolars och Lrimrars placering pa i. olil,kil'an. 

k 

För [f 13 
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jämte tillhörande rörhiilIare. 


längre och trädes genom ett tredje hål tillbaka till isolit

skivans framsida, där den tjänstgör som lödnal:Jb. Fig. 4 a 

är en ringformad mässingsskena fastsatt på liknande sätt 

som ovannämnda kontaktbleck. Vid c är fastsättningsstrim

lan längre för att bli lödände. Fig. 4 och 3 f är den på axeln 

monterad kontaktarmen, som sluter a och b. Själva kon

taktfj ädern måste isoleras från fastsättningsbygeln med en 

bit isolit. 

Från början avsåg förf. att skärma varje spolsektion för 

sig på grund av den stora förstärkningen. Apparaten har 

nämligen utom högfrekvenssteget två mellallfrekvensrör. 

Därför sattes duJbbla ~kärmar mellan spolsektionerna, skilda 

från varandra med presspanskivor. Över dessa skärmar 

skulle sedan trätts u-formade skärmplåtar. Det visade sig 

emellertid tack vare god avkoppling och för~iktig dragning 

av högfrekvensförande ledningar onödigt med extra skärmar 

över spolsystemet. Elldast ett fåtal ledningar ha behövt skär

mas. Uppbyggnaden med nättransformatorn i mitten av 

chassiet och llögfrek enssteg, meUanfrekvenssteg och låg

frekvenssteg grupperade kring denna har säkerligen bidra

git till det goda resultatet. Förstärkningen är kraftig och 

selektiviteten särskilt god tack vare variabla lllellanfrehen~. 

bandfilter. Rörbe5tyckningen är litet blanda,{l: EF8, ECH 

c 

Fig. 10. Kontaktlii'tema ökilkanten. 
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Fig. 11. Apparat En underifrån. Spolsektionema tydligt synliga något till vänster. 

IL EF 9, EF 9, 6Q7 och två 6V6G i »Johnsoll-koppling». 

Stålrör hela vägen till slutsteget hade varit meI'a konsekvent 

oeh erbjudit vissa fördelar vid ledning&dragning och skärm

ning. Då kunde rörhållare,n för högfrekvenssteget placerats 

mitt över undersi tts'llde skärmplåt, så alt galler- och anod

sidan skilts å t av denna. - 5. h ar skett med ECH Il, där 

skärmplå:ten uppklippts och fåt t sticka genom rörhållaren 

upp i rörsockeln. kännpl ten mellan osciHatorsektionen 

och chassiel kan slopas, om isoIi tskivan monteras di,rekt på 

chassiets framvägg, givetvis med en isolerande papp- eller 

presspanskiva emellan. -Mellanrummet har emellertid varit 

bra att ha vid dragningen aven del ledningar. 

Till sis t några detaljer, -"om ej kommit med i det före

gående. Mellanfrekven&en är ca 465 kp/s. Paddingkonden

satorerna följ ande: för läg> ta kortvåg ingen, för längsta 

ko rtvåg 3 000 pF , för mellanv, g ca 530 pF och för långvåg 

Ga 140 pF. De två senare äro hem tillverkade och variabla 

mellan resp. 4.50-650 pF och 100-200 pF. De ha gjorts 

av tunn mässingsplåt med glimmermellanlägg. Nätta dylika 

finnas i handeln. Passa inte värdena, kunn a! de ev. parallell

kopplas med fasta kondensatorer. Chassiets höjd får rätta 

sig efter spol~ !stem ts. Den blir nng. 10 cm. Längden är 

40 cm ooh b redden eller djupet 30 cm. Utrymmet under 

blir gott och kan utnyttj as för placering av utgångstrans. 

fonnaLor, drossel och större elektrolyter. En så stor apparat 

kommer bäst till sin rätt genom att inbyggas i ett skåp. 

POPULÄR RADIO 

Modellapparaten siLler i ett sådant med högtalarna bredvid 

och grammofonulTus~ning under locket. 

MV 
:310 500 100 200 19 10 vor v 

,•• [2l 
10 ,,0,07 O.t e 0.7e O,2e trlid .. orr 

19 4:3 mm 
310 150 100 75 19 10 varv 

'1jJIjJ[gI 
3,,0,07o,te 10.0.07 0,1 e 0.7e O,Ze tr1\d50r~ 

19 43 mm 
145:35 65 25 5 16,5 varv 

3.1~ lm 
3,,0,073.0,07 10xO.07 \0,,0,07 O,Ze 0,7e tr-adsart 

5 16 mm 

e = emalj el, silke.p. +r&i, 3" 0,07 10XO,07 = litztr&d. 

Fig. 12. Spolar till tre våglängdsområden med lil~drJingsdata och 
linclLlingsliingder. Siifroma ijyer = antalet varv. Siffrorna wl(!er = 
lindningslällgd och trådsort. e = emalj erad eller 3ilkespunnen tråd. 
3>-:0,07 och lOX 0,07 = li tztrild. Ett varv på trolituIstommarna tager 

ung. 5--6 cm tråd. 
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Beträffande trimningen av spolsystemet sa ha trimnings

anvisningar flera gånger tidigare varit införda' i tidskriften, 

,arför jag hoppas att ,den avklaras min hjälp förutan_ För 

att kunna justera trirnrarna kan det vara bra att ha en liten 

trästicka klädd med gunllni ett par centimeter i ena änden_ 

Med en sådan går del lätt att vrida trirnrarna frän sidan. 

I ett följande nummer av Populär Radio kommer en be

skrivning på en hemmatillverkad skala för den här beskriv. 

na mottagaren. 

Engelsk ekoradio ... (Forts. fr- sid. 213) 

finningar, som avsågo alt upptäcka dylika i dimma dolda 

hinder, att patenteras titt och tält i olika länder. Några av 

dessa gingo också ut på användandet 3 \' radioekot. Man 

insåg redan då, att något mer än vanliga Ij udvågor måste 

tillgripas för att upptäcka föremål på så stora avstånd. 

Utnyttjandet av radiovågor för detta ändamål tog sin 

början år 1925 i och med försöken att med hjälp av reflek· 

terade radiovågor påvisa Heaviside-skiktens existens. Om. 

kring 1930 började ma'n i Amerika för flygplan använda 

en så kallad absolut höjdmätare, vilken utgjordes aven 

apparat, som sände radiovågor ned mot marken och upp

mätte tiden som förflöt innan deras »ekon» å tervände. 

Men steget från denna teknik, med vilken Heaviside-sk ik

tets eller jordytans läge bestämdes, och till modern ekoradio 

var ganska långt - mindre föremål aådal1a som flygplan 

och fartyg kunde ännu icke upptiickas. Emellertid inträf

fade en händelse, som kom att påskynda utvecklingen. I 

december 1931 upptäckte nämligen engelska postverket, som 

var engagerat i några radio' 'periment med mycket korta 

vågor, ett egendomligt interferensfenomen. 

De mottagna signalerna uppvisade interferens varje gång 

det inträffade, att ett flygplan flög förbi tillräckligt nära, 

nämligen inom avstånd på upp till 4 kilometer samt på 

höjder upp till cirka 160 meter. Man styrktes å småningom 

i det antagandet, att det verkligen var ett flygplan, -0111 

åstadkom denna interferens, och jbland kunde man till 

och med konstatera dan, när fl ygplanet var helt utom 

synhåll. Det blev sålunda uppenbart. att radiovågor kunde 

reflekteras från flygplan under gång, och att de reflekte. 

rade v gorna kunde indikeras aven lämplig mottagare pä 

markel1. N ästa uppgift blev alt utveckla denna princip på 

sa sätt att flygpla n inom avsevärt ~ törre avst ånd kunde 

upptäckas, varigenom ekoradio kunde bli ett viktigt in
strument i krig. 

Under 1935 uch 1936 byggdes sålunda den engelska eko

radiotekniken upp steg för steg. Snart blev det möjl igt tl 

på katodstrålrörets skärm erhålla en klar bila. av ett fly g. 

plan många kilometer bortum hori50nten samt med o·od 
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noggrannhet bestämma dess läge. Nästa stadium i utveck. 

lingen bestod i att omvandla processen från ett vetenskapligt 

experiment till en vanlig rutinmässig mätning, som kunde 

utföras av relativt otränad militär personal. 

På så Eätt hade ekoradion blivit ett fullbordat f.aktum i 

England i god tid innan krig förklarades. Det är troligt , 

att liknande utveckling ägt rum i andra länder, men pä 

grund av den sekretess, som omgärdat dessa uppfinningar, 

är det svårt att göra några direkta jämförelser. Ett är dock 

säkert, all av vad som har kommit i dagens ljus framgår 

otvivelaktigt, att intet land hade under någon period av 

kriget nått s långt ifråga om ekoradio som England. 

Men under kriget har ekoradion utvecklats till att bliva 

ett instrument med sådana egenskaper, som göra det använd

bart även för en mängd ändamål i fredstid. Ja, dess an

vändningar i fredstid äro nästan ännu flera. 

Det är sålunda numera möjligt - vilket man en gång 

hade hoppats, aU det skulle bli - att från ett fartyg helt 

insvept i dimma kunna se en klar bild av det hotfulla is

berget, de farliga kustklippoma eller annalkande fartyg, 

och att" icke end.ast se dem utan att även med ett enda 

ögonkast få reda på deras exakta läge. Det är s.lutligen 

även möjligt att från et t flygplan skaffa sig en naturtrogen 

bild, hur tätt än molntäcket eller hur svart än natten är, 

av j ord ytan inunder, av sj öarna och floderna, bergen oeh 

städerna. Turnera behöver ej heller navigatören , när han 

skall bestämma pusitionen hus sitt fartyg ut e på oceanerna 

eller hos sitt flygplan uppe i IUllhavet, nödvändigt äga möj

lighet att observera solen, månen eller stjärnorna. En pa 

radioteknik baserad uppfinning, »Loran», ger honom posi. 

tionen med en noggrannhet omöjlig att uppnå genom an

vändnino- av optiska instrument. B. S. 

Radionytt från USA (Forts. fr. sid. 211) 

ca 90- 95 cent i timmen, medan vanliga kOlls truktiom-, 

I<,boratorie- eller driftingenjörer få ca 400-600 dollar i 
m naden. Dessa löner verka i våra ögon svindlande, men 

Illan måste taga i betraktande, att levnadskostnaden i Ame

rika ä ro mycket höga. 

Jag hade \'äntat alt pa utställningen i Chicago fil se tele

vi ionsmottagare, men i detta avseende var utställningen en 

besvikelse. Ej heller har j ag ti lls vi.dare kunnat bilda mig 

nagon asikt om i huru stor utsträckning televisionen är i 

användning och intresserar allmänheten, men delta far jag 

kanske senare reda på. En skarp konkurrens råder på detta 

område mellan de båda bolagen NBC (National Broadeast

ing Company och CBS (Columibia Broadcastino- S ystem). 

Det förstnämnda holaget är äldr e och längre kommet på 

detta Olmade_ Men CBS gör en kraftig reklam för sitt eget 
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färgfilmsystem och förklarar, att J etta är det enda, som 

kommer att sta sig i framtiden. Oparti ka fackmän förklara 

dock, att CBS' reklam endast är ett affärstrick och avsett 

att hjälpa bolaget att knappa in på _ BC:s försprång. 

F.M eller frekvensrnodulationen håller ålnlinslone enligl 

tidningsreklamen på att f allt stöue användnin b , åtmin

stone i torsläderna, där den ju är synnerligen lämplig. 

Enligt en uppgift under utställningen i Chicago planerar 

man att bygga 16 milj oner mottagare under de närmaste 

lvå åren. Detta anlal verkar ålskilligt överdrivet, Jå mot· 

lagarna tills vidare endast ,kunna användas i del egna Ian. 

det. Enligt en annan nppgift planeras tillverkning av 2 mil. 

joner mottagare för frekvensmodulerade vågor under del 

inneva rande året. 
I samband med utställningen var även försäljningen av 

armens och flottans överskottsmaterial anordnad. Appara. 

terna voro alldeles oanvända, och deras pris endast en bråk. 

del a\, anskaffningspriset. tslälIda voro kompletta fält·, 

flygmaskins. och fasta sta ioner, men utförsäljningen av dem 

torde ej komma att vara alldeles lätt, då de ej utan vidare 
äro lämpliga för civilbruk. Å andra sidan är deras skrot· 

\:ärde av ~amma skäl gansk obestämt. 

Mitt intryck är, an radioinduslrin i SA i delta nu har 

all kämpa med stora svårigheter. Produktionsförmågan 'är 

nog stor, men den kan ej under nuvarande förhållanden 

helt uln yttj as. 

........................................................................... ........................ , ••••••••• I •••• 


Gl"ammolonspallen 
BEHANDI.ADE SKn'OR: 

M,ozart: Snllfoni DI' :~!J Ess-d\ll' 
Londons F1lharmoniker.Beecham 
Columbia LX 8508-10 aut., IU'is lu' 24: 75 

Beethoven: Symfoni nr 9 d·moll 
PhiladelJlhia symfoniorl,. med soListel' och kÖl··8t,o

kowsld. 
HlIsboll(lens Höst DB 7745-53 allt., pris 74: 25. 

Brahms: Symfolli nr ] c·moll 
Wiens FiUllInnollil,er-Walter 
Husbondens Röst nB 8337-41 aut., luis kr. 41: 25. 

Br'ahms: S~ll1foni nr 2 D·(lur 
Lon(]ons symfoniorl,ester· Weinga rtner 
Columbia. LX 8492·96 allt., Ilris 41: 25 

Brahms: Symfoni nr 4 e-moll 
BBC:s symfoniorkest"r,WlILt.er 
Husbondens Höst DB 2258·57, luis lu' 41: 25 

Frall\~I,: Symfoni d·moll 
Londons l i'ilharmonilirl' ·Beecham 
Cohnllhia LX 84!)j'·01 allt., pris lu' 41: 25. 

Änllu J ta de c"entliga nyheterna i ski\'viig vänta på sig. Först 
lill hösten lär man kur.lIu "älIta dem llit. lIos detaljhandlarna finn s 
det emellertid l O uppsjö på in,pelningar, gjorda före kriget d ler 
under dess första ilr, all vä lja bland för den köplysttIe. F lir d(L~l1a 
kröllika har ell urval gjorts bland de.sa, där oli a orkestral' odl 
tidpun ' ter fiir inspeluingens utförande äro representerade. 
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Den engelske dirigro ten Sir Thomas Beccham har en in speln ings· 
lista, sOIll i det närmaste är lika lång som Leopold tokow5kis, d". 
den omfattar över 500 skivor. S törre delen av derUlu omfattande 
produkticn föreligger på Col umbia; han har emeJ lertid ä"en gäst. 
spelat hos Husbondens Rii.t, dä r ban bl. a. kan notera ffi förnämlig, 
komplett inspelning av Mozarts ope ra Trollflöjten. Även på Columbia 
har han ägnat Mozart stor uppmärksamhet och spela t in ett tiotal 
symfonier av Salzburgmästaren. Här skall dm trettioniondebli före· 
mål för behandling. Inspelningen är gjord tillsammans m ed den a9 
Beecham "kapade Londonfilharmonien och den ,ir publicerad i noyem· 
ber 1941. Det klangli ga resultat et av inspelnin gen föret er ett blandat, 
ehurn övervägande posi tivt intryck. Efterklangstiden i inspelniflgs. 
lokalen är i kortaste laget, varigenom de n rätta glansen och luftig. 
heten lyser med sin frånvaro. I fortppartierna har orkesterklan gen 
tn benägenhet att falla isär. Första ski\sidan gör ett dåligt intryck 
med mellan· och tUlderstämmo rna väl mycket dominerande på vio· 
linernas bekostnad. ~Icn nnda,n för undan blir det bättre uch bättre. 
Andra satoen med sina 'vaga nyansej· klingar betagande vackert , 
och den rörliga finalen har fått en utmärkt upptagning med delikat 
avvägning mellan de olika instrurnt!ttgrupperna. Den amända in· 
spel ningskurvan förefaller ha tra !litionel lt förl opp: basen klingar 
rund och fyllig och violinerna mjuka och utan strävhet. 

Inspelningen av Cesar Francks sym foni har tydligw skett i samma 
lokal som Mozartsymfonien. Den korta eft erklangstiden är här mera 
påfallande, eft ersom Francksymfonien har en mycket kraftigare in· 
$t rumentering med bl. a. full bltck1bcsä ttnin g, Här har man efter 
allt att döma även måst tillgripa speciell träblåsarmikrofan, som . 
allmänhet är för tarkt pådragen med resultat a tt träbJasama kom
ma i irriterwde närbild. Särskilt märkbart ä r uetla i andra satsl'n , 
där dd engelska hornsolot klingar väl torrt och påträngande. Men 
dessa båda omständigheter, den något för korta efterk langstiden och 
för(!komsten av träblåsarmikrofon , utgöra inspelningens ellda skön· 
hetsfliickar. Förtjänsterna äro manga. Sär;;kiit anmärkningsväJ'd är 
,kn utomorden tliga balansen meJIan strakkvintettens medlemmar. 
Andra violinerna klinga hela tiden jämbördiga med fiirsta violi· 
nerna och altar och celli , som ofta bruka komma en smula i skym· 
lindan, ha fatt en mycket lyckad placerin~ i förhallande till mikro· 
fonerna. Träblåsarna klinga, som ovan nämnts litet i närbild men 
lJala nsen dem emellan är perfekt. BleGkN har must och glan' och 
tuban flyter bra ihop med orkesterklangen i övrigt. Dm un ,inda 
inspclningskurvun bar tydligw samma förlopp som vid Mozartimpel· 
ningel!. \Ut som allt kan denna in sp elning väl rekommenderas. 

Det finn s ell hel del gott folk , !;Om hyse r dm åsikt m . att ett 
avly-onande i reproducerad [orm a,' Beethovens mäktiga nic~de sym· 
foni huvud sa kligen har pedagogiskt intresse. tan tvivel har denna 
åsikt visst fog [(ir sig. Den himlastormande, dramatiska fina l " i 
denna symfoni, d"r orkesterns och framför allt körens resur_ r ut
nyttjas till det yttersta. låter sig inte utan vidare pressas in på d 
as dB, som f. n. repreoentera det tillåtna dluamikomradet för gram
mofonskivan. Den nionde symIoniCCl har emellertid en fa;;! förank· 
ring i folkmedl'etan det, och de stora gralllmofco bolagtn ha den 
ock Ii utan undanta,r pa siua försä ljning liMor. Husbondens Rösts 
vers iou är signerad a Leopold Stokowski ( i fackpres;en har de t 
>ynts uppgifter om att Toscanini kIlIl e. ha gjort en ny versian ; 
d ' Il har emr ll cr ti,1 änllu inte publicerat s) och det är denna vi när
mast sko la uppeh ' Ua oss "id här. Den är publicerad i juni 1935 

h alltsa tillkommen under Stokow,kis 5tudioperiod, dvs. lLDde.r cle 
r, då han för ;;i oa iCli'pelningar föredrog inspelnings tud ion framför 

Philadelphia Academy of Music, där hall tidigare hållit till och 
dit han f. ii. sena.re har återvänt. Efterklangst iden i in!Opelnings· 
st udion före fall er avgjort för kurt. Ingwt inp; bä r tonerna, de fä 
P' nägot sätt aldrig klinga ut, och man far e tt oangeuämt intryck 
a, ,nöpt odt pr ',sad klang. är-kilt påtagli~t är naturligt'is detta 
i filial en, dii r kören sätte in. Här har Stok"w"ki gjort ett originellt 
konst"rcpp och tagi t tekniken i sin tjänst som ingen tidigare. Han 
har uändigctl radikalt red ucerat könn ecIl emmarnas antal , som ,·id 
offentliga fralllförand e.n oällan brukar und erstiga 200, till uppskatt· 
ningsvis 50. Genom atl använda s ilda mikrofoner för upptagningen 
uv orkester och kiir g~r det rlU'urli~tvi · alltid att pa teknisk viig 
L1ppn a nöjaktig balans dem emdlall. !\len genom detta arrangemang 
går man tLr kl 211 glig synpunkt miste om en vikti« sak, kanske deJ I 

vci iientligaste: intrycket av ma-sl'erkan uteblir. Naturligtvis har in· 
sp e.lningen ii" cn , tora förtjän5t er. Som alltid ,id Stokow"ki" inspel· 
ningar med Philadelphiaorkeste.t'n kan man gliidj a sig at en ut sökt 
hal ens inom och mellan de ol ika instrumentgrupp r rna. Övergångarna 
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mellan de olika skivorna äro tonade i varandra med några takter 

Amerikanska 

HÖRTELEFONER 

åter inkomna. Pris kr. 25:

Kondensatorer i olja 
600 volt arb.spänning. 2 uF kr. 8:-,4 uF kr. 9:-, 

8 uF kr. 11 :-. Dito 2 uF, 1000 volt arb.spänning, 

kr. 9: - . 

Amerik. variabla kondensatorer 
15 och 35 pF kr. 5:-, 50, 70 och 100 pF kr. 6:-

Amerik. telegrafnycklar 
kr. 25:-

ReA radiorör 

UNIVERSAL-IMPORT A-B 
Tomtebogatan 2, Stockholm 

Typ S E 

Pris: 4<: 50 Kr. 
från lager 

AB ELTRON 
Stockholm  Göteborg 

parallellspelade. Vid inspelningen har detta utgj<>rt ffi väsentlig för· 
del, därigenom att de olika satserna kunnat spelas samma·nhängande 
utan de traditionella fyraminutersavbrotten. Ett sådant förfaringssätt 
är avgjort aU föredraga framför dffi metod med brutalt brutna skiv· 
byten, som Husbondens Rösl praktiserat vid flera av sina Sffi'aate 
Toscanini.inspelningar. Inspelningskarakteristiken. förefaller aU ha 
gängse »europeiskt» förlop~ med hra halans över hela tonregistret 
och naturlig klangfärg för de enskilda instrumenten. Som helhet 
klingar den långsamma, kontrastfattiga tredje satsen bäst; det är 
en vanlig iakttagelse i eflerklangsfatliga lokaler. Den torra akusti· 
ken kan möjligen tolereras även i det rörliga scherzot, där musiken 
bör klinga klar med de olika tooföl jderoa skilda frän varandra. 
Pukinsatsen i början på denna sats har inte klarats så bra. Det är 
ett kinkigt instrument att ta upp som lätt förorsakar överstyrning. 
För att undvika detta har här pukan fått gå ner i styrkenyans, tyvärr 
i så hög grad att den konstnärl iga effekten av dess insats löper 
risk att äventyras. Allt som allt är detta en inspelning på gott och 
ont. Hade den spela,ts in i Philadelphia Academy of Music hade 
den säkerligen blivit. en förnämlig il1l5pelning. Som det nu är har 
den en kammarmusikalisk atmosfär, som man har svårt att sätta i 
förbindelse med detta mäktiga verk. Den som tänker införliva den 
nionde symfoni en med sin sk i\;samlilng gör klokt i att lyssna på de 
andra bolagens versioner. Electrola med Karl Böhm och medver· 
kande från Dresdws statsopera har lyckats förvånansvärt bra med 
upptagningen al' körfinalen. Men även Columbia med Felix Wein· 
gartner oc.h artister från Wiens opera har skilt sig med heder från 
sin svära uppgi ft. 

Wiens Filharmo niker bruka göra sina inspeLningar i Wiens kon. 
serthus. Uppgifter i littera tuHn tala om, att det är en lokal med 
Il n gefär 12000 m" volym och en efterklangstid' på 2,5 sek. vid 
1000 p / s. För en lokal av denna storleksordning är denna efter· 
klangstid n&got i överkant. Vid ljudupptagning kan man emellertid 
mycket väl komma till rä tta med fn så pass lång efterklangstid ; 
det V:S3r bl. a. de utomordent~ iga i,:spe'nin ga rna i den än eftc· klangs. 
rikare Symphou)' Hall i Boston, där Bostons symfoniorkester gör 
sina upptagningar. Den avsevärda skillnaden i upptagniogskvalitet, 

'I som fakti skt föreligger, beror galunda inte på efterklan{!;stidms längd 
i och för sig ; den sammaIlhänger i stället med killnaden i de båda 
lokalem ~s akustiska utformning och ,inredning. Inrednlngm i Sym· 
pholl.Y Hall i Boston utgöres hlll'udsakligen av trä, medan lyguehällgd 
puts på betongunderlag dominerar i Wimkon~ertsalen. Detta för 
med sig, alt höga tC"ler i denna sistnämnda lokal dämpas relatil,t 
starkt i förhållande till medelhöga och låga. Här är dessutom taket 
och väggen bakom orke5te rn konvel<a, vilket befrämjar uppkomsten 
av ekoeffekter av olika slag tillsammans med onormala ljudkon· 
cenlrationer på vissa punkter. Att göra acceptabla ljudupptagningar 
i denna 10ka·1 är säkerligen förmat med avsevärda svårigheter, och 
man kan inte påstå, alt det resultat, som redovisas pa föreliggande 

::::::::::::::::::::::::::::::::::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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

Under denna rubrik [nföm 1'[ stan(lardi8erade radannonser av nedan
stående utseende Ull ett pris R\' kr. 2: - per rad. Mlnlmwn 2 raders 
utrynulle. Dessa radannonser äro DV8edda att SkaPfl en försi.ilJnlngs .. 
kontakt rudioamntörerna, emellan. 

"'F~'ij;:~~~"~~"~~:'r~'I~'~;i;~'R~di~"~;;4;"Ö'~'~k;~"kU;;~':"i':'2:';l:'i'ou~'~h"i'i: 
Ing. ..\lce ThiselI, Grcygata.n 20, 3 tr., Stockholm, 

'" siiii~:~.: ..~ ..~;: ..i;;i;i:,:;" s;i~;;~';~" ('3~·;u ;~i':)i~t't;'~;.;~ .. (6:·;6·;~··;~.'··b'~~ ~.: 
oscillator). ArmemodplJ }!)40. Som ny, m ed nyckel exkl. ba tterier. 
17;]: -- kr. Radioulnntörernas .Inköllsceutrnl. Trollhättan 2. 

Siiljes: Amffik. rudiotekn. bokserie: Radio Engine",ring Library, 
;; vol. Se annons Radio New8. Pris 95: -. T. 'Vlrner, CelsiusgBt. 
4 D, lIalnlö. 

Amerikanska miniatyrbatterier 
nu inkomna 

45. JO, 4,5. 1.5 volt 

SVENSKA ACOUSTICON A.-B. 
BiblioleksgatJD 6-8 STOCKHOLM Telefon 106602 
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"DYNaMIC TESTING" 

fordrar högklassiga instrument 


----~) 

Felsökning på radiomot
tagare med tillhjälp av 
AVO ·generator och 
AVO·meter modell 7. 

Vid service på radiomottagare användes numera i USA s. k. »dy· 

namic testing» (beshiven i , Populär Rad io» nr 7, 1946,) vilket 

väsentligt underlättar felsökningen. Utom ett unlversal instrument 

erfordras därvid en signal generator, som lämnar både hög· och låg. 

frekvens. l\<fan går sålunda systematiskt igenom hela mottagaren och 

matar in signalspänningen steg fö r s eg. 

Svenska Radioaktiebolaget för en liten bärbar signalgenerator som 

är mycket användbar vid sådana dynamiska felsökningar. Det är 

den s. k. A VO· generatorn, som har sex frekv€Osskalor, täckande ett 

lrekvensband från 9S kp/ s till 80 Mp/ s. SigJIalspänningen kan mo· 

duleras till 30 °10 med en frekvrns av 400 p/ s. AVO·generatom finn s 

i två utföranden, det rna nätanslutet, det andra med inbyggda bat · 

AVO·in8trrlmenlen tillverka8 av THE AUTOMATIC COIL 
WINDER AND ELECTRICA L EQUIPMENT CO. I_TO. 

En8amj'örsiiljllre för S lIerige: 

lerier. Nätmodellen kostar 255 kronor, batterimodellen 230 kronor. 

Som universlllinstr ument är den högklassiga och mångsidiga 

AVO·metem, modell 7, idealisk, men för den som föredrar ett be. 

händigt mätinstrum€Ot i fickformat, är AVO-minorn självskriveIl. 

AVO 7 kostar 370 kronor och AVO-minor 140 kronor. 

A VO-generatom AVO-minorn 

SVENSKA RADIOAKTIEBOLA6ET 

Alströmergat. 1.2 -- Stockholm - Tel. Namnanrop "Svenska Radiobolaget" 
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05kivor, är :' r kilt gott. ~Ian h r krupit nära orke-te rn med mikro· 
fonerna, ant.agligen fö r att f1\ lit tillräckligt med h(iga ton er och 
för att I ~ ta rl et direkta ljud t dtlminera ö, er det rdlekl.erade. Man 
har emellertid kommit väl nära violingruppen med mik rofonerna. 
Den klinga r rätt torr och i i olemli närbi ld fran d€l1 ii, riga orkeE' 
tern. ' ärski lt irriterande och pa f llande blir denna närhild" klang 
i de avmit l., där 'iolin ma ha , ;. e l p I m d trä blåsarna. Des a 
senare ha f. ij . pa illa tä!\tO Evart alt tränga igenom den kompakta 
, iolinklangell, At r,,' \'JIiu gen av ha<'t,imman blil' lätt »Iuddig» och 
odi. tin kt ; exempel hä rpH. finns bl. a. i hiirjan a" t redj l! sat,en 
'(skivsida bl . 'j'räblasam n i el na -at< UPf"i "" ä, m l, gruml ig 
klang. P ukan har diimpa .. nt' r och del är ,;ik"digptl ett klok I drag ; 
i denna I"kal ' uIle den a ~ 18 ru lla fiJrf:irligl. P il eli par .tällen 
ä r den dr ' allt för uterhålJ~.JI11 .• al unda "kulle man iimkat puk· 
illsatsen . cm in P ~l ' i, ;;illa l !JClydli~t ~tarkar . ~ om räntat i 
denna lokal blir fnrtet f"ll IIc!L on lllrL,i<t, uch ljllcl llpptagning l iii 
inte heller gen{)mgående fullt klar. Det 1Jt'I',imda ho rn · och flöjt· 
so lot jämte bas u06ttill et pa ' id. 7 gar emell ertid bra ut , även 11m 
flöjten har en rätt hård kla ng. om helhe tw mdöllle kan J et beträI· 
fand denna in opel ning konstateras, att el . 5 tekniska uackde1ar över· 
väga d e~s förtjänster. 

Den 1942 adidne tyske dirigentm Fd i" W ingartn er h,ir till 
olumbias tl'Otjänare. il. n är hit tills n~am om a ll på grammofon 

ha ~pelat in Beethovens uch Brahm-' samtliga symfonie r, fl era aV 
dem f. ö. i olika ,' er.io ner och med lika orke<trar. Den ifört eck· 
ningen upptagna BI' hm5symfcni ~{l hör till huns .ista inspelningar. 
Den är en ur teknisk synpunkt ytt er.t förnäm lig inspelning, ulförd 
i en lokal med lagom låu " efterk langstid och "oda akustiska eo-en· 
skaper. J\<Iikrofooerna befinna sig pa lämpli gt a "stand frau orkestern : 
man får härigenom en hehagl ig hlandning av direkt oeh reflekt erat 
ljud och av klan ge rna frau d e olika instrumentrrrupperna. Ljudupp· 
tagn ingen förtjänar uteslutande lo ord. ' tråk kl an gen har bredd och 
must, avvägningen är p alla händ er uts- kt, mau få r en klar bild 
av de t musikalis ka skeendet, dynamikregleringen reagerar man inte 
för på CI got ställe, den kraftfuHa Ein.alen kli gar glansfull och 
intet:lsi,'. Överhuvud taget måste man räkua denna im'pelnirrg till 
de bästa., som gjorts hittill s. 

Till samma kategori måste man även hänföra in speln ingen a~ 
Brahms' si5ta 8ymfoni med BBC :s symfooiorkester. f,'löjligct1 5kul1e 
man önskat inspelninaen utförd i en något efterklangsrikare lokal. 
Men det är också den enda in vändningen som kan resas. I fråaa 
om naturlig klangåteraimi'lg kommer drona relativt gamla inspelning 
- den är publicerad i no ember 1934 - idealet o 'ira. Maken till 
fri k och naturlig stråkklang hör man sällan på 'rammofo~l. Andra 
glädjeämnen är den väl samlade och balan serade klangen Crån orkeE' 
tern som helhet. Orkestems Corte är värt sär kild uppmärksamhet. 
Avvägningen och upptagningsarbetet st ' även i ,ärklass. Som hel· 
het är inspelningen m löd ig representant [ör vad modern ljudrepr0
duktions teknik kan å5tadkomm3 när den är som biist. Den är också 
en god expon en t för det tngeloka nr ndradiobola!!ets !rö!!a standard 
i fraga om ljudupptagniog. ~ .. 

K S Il. 

Frågespallen 
Fråga : 

a) Vad sl'-'1 l1 göra , för aU få den i P . R. nr 3 1938 Le;krivna 
signalgeneratorn at.t svänga? 

h) Kan TWlgsram rör HR 210 eIler Philips E 228 använd",:;; 

st. f. rör 30? Radio Carlsson. 

Svar: 


a) •ör~k aU polväv da aterkoppliu~spol en eller , om detta ej ger 
re ult at, audTll varvlal t. Ni har ,äl ko ntrollerat rör o andm in· 
gående detaljer oeh mä tt spän niu oarna ? 

b) Ja. 
IMlga : 

Har en e,tnisk apparat Vefsuper 1\1 507. som lakat komma ur 
trim. Kan P. R. upplysa om mellanh ekvensel' och lämna ev. trim· 
ningsföreskrif ter? Sergeant. 
Svor : 

Vi tillråda Eder att studera tidigare nummer av P. R. där an is. 
ningar för tr imning varit införda. pparatens rue)]anfrek~ens " r för 
oss obekant, men genom prov med signal generator i MF·kretsa rna 
lorde ?en~amma kll~na bestämmas med tillräcklig noggrannhet, då 
sannolrkt mte samtliga MF-kretsarna äro ur trint. K G 
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Medarbetare i della nummer 

H Lindgren Ragnar fl enrikssoTl 

H L n cIgren ä r födel 1916. tudcntexamen 1934. Ci\'ilino-enjÖrsexa· 
mm (KTH) 1938. Anställd som i1ygingenjör vid fly gvapnet sedan 
1945, 

Ru rrnar He.n rikson är född 1906. Folkskollä rareexamen. Ilar rad io 
_ fr~mför allt amatörbygge - Enm hobby sedan 1924. 

K S ainio är an tälld vid Finlands Ruodradi{) och befinner sig 
f. n. på studieresa i USA. 

Ulsändning av lelegraferingsleklioner i radio 
Under tiden 19/ 13/ 12 1946 samt 8/ 1- 20/ 6 1946 äaer utsänd

ning av telcgraIeringslektico er rum i radio fd!.n armens si gnalsk~la 
i , tockholm helgfria måudagar, onsdagar o h fredagar kl 073(}-1030 
samt helgfria tisdagar och torsdagar kl 193 2200. tsändningen 
ske r pa v1\gtyp A l, fr ekveuserna 2700-3800 kp/s (tilh \'idare) samt 
med sta tionssignal SRA. 

Utsändningama omfatta dela rena övningsmeddelancIen, dels prov. 
meddelanden (de senare i telegramform) pfi klart sprak (utdrag ur 
tidskrift er, Cört ningsmeddeland m. m.) eller på fingerat krypto 
(godtyckligt valda bokstäver, siffror och tecken) . 

Sändninrrstakten blir 4~0 tecken per minut. 
Moltagn~g3rapport er, önskemål etc. kunua insända till Chefen för 

armens signalskola, Stockholm 12 eller till undertecknad, adress IV. 
militiirbefäls.taben, Stockholm 7 

Syl 5 ZD P er- nders Kinnmao. 

Rällelse: 

l POPuLÄR RADIO nr 7/ 1946 står i en artikel om oscillator
spolar flir kortvåg på sid 183, högra spalten sista raden , at t konden
satorn skall ,'ara av kapacitans/allig typ. Självfallet är de t en induk· 
tUlrs/allig kon rlen~a t or det är fr ga om. 

Till sist 

åt erger "i ur januarinumret al' Radio Cra/t för 1946 en bild som 
talar för sig själ v. 
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Radioteltniltern 
är dagens 

an 

_ är e terns grän t'T nu å tel' öppnats, 
gtlr radion mn t en ny storhet sti d . Sän
daramatörerna f år åler ta upp in päl! o 

nande hobby och k mmer a lt f å mc nga 
nya anhängare. Efterfrågan på skickliga 
radiotekniker ti ger ~ tändig t, och de som 
kan in sak, få r goda plaLs r. 

Men kraven på kunnande stig r ock °å, 
och det r äcker int e enbart med praktik. 
Man måste även behärska de teoreti ska 
grunderna i radiot kniken. Det är desto värde räkni ngsexempl n och beskrivningarna underlättar 
fulla re, då dessa kan inhämtas jämsid med fö rs tå Isen av den t oretiska f ramställningen. 
det praktiska arbetet. Brev kolans R adiokurs har Kursförfattare är en av vårt l and. f rämsta f ack
mycket atl ge både för fackmannen och amatören. män, civilingenjör Mats Holmgren. Han är även Er 
Genom ständig öve rarbetning hålles kursen fullt i lärare, med vilken Ni kan di kute ra Edra r adio
nivå med utvecklingen, och de många pr aktiska be- problem. 

BREVSKOLANS RADlOK URS md:ste Ni studera - Ni kommer 
inte att dng,-a Er - Sänd in kupongen idag! 

----~-~---------
Yrkeskurs för radio Elektroteknio, ka 'iiigt knik Språk och sociala ämnen 

tekniker räkneexempel Smides teknik m. fl. 

Fullständig radiotekniker Ele.ktrovärmeteknik V~ rme- och sanitetsteknik 

kurs Elek trici tet,;lärans grunder 

Obligatoriök kurs för Elcktromaskinlärans gnm

elektr iker lii rlingar der BREt'SKOlI\N ~')
El ktrisk montörskurs Elektricitetslära ---- STOCKHOLM 15 ---------' 
Elektrisk installatCihkurs Växf' h röm lelJri 

Elektri"k ma!'kini5 tkurs In s tallation~ lekn ik - fra mti dsfo lk e ts skola 
Elek trisk yrkeslagsliftning 

Elektrisk verkmästarekurs 
Matematik Var god sänd prospekt Qver de iinmen jag strukit under. 

Elekt ri.,ka maskiner och F sik 

an läggn ingar, in gen jCirs
 Ritning Namn: 

kurs 


Fackavdelning i: 
E lmotorteknik erkstadst knik 

13oEtad: o, o o . . o . o . o o . o o . . o o . . o o o . o o o o o o o . o . o o o o . o o o . o . o . Elektrbkt drivna kranar ~a.kint.ek nik 


och hi ,,~ar 
 ~Iolo r teknik 

Elektrio~k mä tteknik Gjutcritekll ik Ad re_;:: o o o o o o o . o . o . o . o o o . o . o .. o o . . . o o o o o . o o o o o o o . Pit " Op t . 
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MODELL 62 
RORVOLTMETER MED 5 MÄTOMRADEN 

0-100 vo l t l i k· och växel ström 

, ~.~ .. 
O O . -O~~ 

MODELL 80 
STANDARD SIGNALGENERATOR 

2-400 Mp/s 
AM oct"l impulsmod lllerino 

MODELL 71 KANTVAGGENERATOR 
5 p/s-loo kp/s 

bran thet 400 vOlt/,II sek. 

MODELL 84 
SIGNALGENERATOR FOR ULTRAKORTVAG 
300-1000 Mp/s. AM och impulsmoduler ing 

M O DEL L 79 ·8 IMPULSGENERATOR 
50 p/s-loo kp/s 

0.5-40 -" sek. imp ulslö ngd 

MODELL 78·8 STANDARD SIGNALGENERATOR 
Tv 6 Irckvensband mellon 15-2SO Mp/s 

MODEL L 58 RADIOSTORNINGS. 
OCH FALTSTYRKEMETER 

15-ISO M o!s 


