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SrIORf\t'1 
nytt radionavigationssystem 
och ny kartläggningsmetod 

A v kaptenen vid flottan Folke Herin 

I nedanstående artikel lämnas en re
dogörelse för ett navigerings med el med 
hjälp av radio, som utvecklades av Army 
Air Force U. S. under kriget och som in
till dess slut omgärdades med den allra 
största sekretess. 

Till alla de nya radionavigeringssystem, m av de krig

förande makterna utvecklats och utnyttjats under det sista 

\.~' rld-,;kr iget, ällar 'Sig även det s. k. Shoran-systemet, 

vilket liksom övriga nyheter på det teletekniska området 

h ittills omgärdats med den allra största sekretess. På sistone 

har dock en del uppgifter publicerats, som gör det möjligt 

att skapa sig en någorlunda klar bild av shoran.systemets 

arbetssätt och hur det uln -njas. Efterfölj ande redogörelse 

för d tia slag av radionavigering grundar sig i huvudsak på 

en artike1 i tidskriften »Radio News». 

Shoran (av short range na io·ation) utar,Letades ursprung

ligen i US för att möjliggöra för egna bombplan att med 

större grad av noggrannhet än som dittills varit fallet kunna 

fälla sin bombJast ovan moln eller under mörker och i dålig 

sikt. Att 5]lOran [iven kommer att kunna användas i fredligt 

\ iin framgår av det följande. 

Shoran-metodens princip . 

lVIed hänsyn lill a tt shornn ännu endast utnyttjats av 

fl 'gplan kommer nedanstående rooogörelse att hänföra sig 

t ill metoden sådan den användes av Army Air Force V_ S. 

1. Shoran-utrustningen i ett flygplan består av två radio

sta ti oner (varde ab <l el de av ändare och mottagare) 

jämte ka.toskop samt instm ment eller ekoradioutrustning 

(enl. lnterferensmetoden ) för hö jdmätning. 

___ l, ~~ -------- \ 

Fig. 1. Principen {ör Shoran·metoden. 
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2. Shoran-utrIlstningen på marken utgöres av två mark· 

radiosta,tioner (Ml och M2 ) m ed elt inbördes avstånd av 

mimt ca 150- 200 km. (: c rig. 1. ) 

3. Shoran-sändarna på fl ygplanet sända växelvis konti

nuerliga signal r av impulskarakiär med skilda frekvenser 

till var sin markstation . 

4. Marksta ti onerna mottaga d .E signaler och sända 

automatiskt ä ter ut de mottagna impulserna. 

S. Shoran-mottagarna pa flygplanen mottaga de från 

markradiostationerna llterutsända illlpuloerna och dessa in

föras på katoskopet. 

6. Genom alt medel t inställning:; rattar fö rskjuta de två 

p katoskopskärmens tidsaxel uppkomll a impulstopparna så, 

alt dessa sammanfalla med nollimpulsen uv,.. elen kurvtopp, 

som förorsakas av de första direkt utsända impulserna , kan 

sedan avståndet (dl resp. ,z2 ) till de med flygplanen sam

verkande marksta tionern direkt "l;'sas p skalor av samma 

utseende som t. ex. hastigheti:<m "taren i en bil. 

7. Enär nu avståndet mellan markstationerna är kiint, 

kan sålunda triangeln Fpl NI l M~ : 0'1veras , vilket gö.res auto

mati"kt p elektrisk väg. Härav följ er alt flygplanets läge j 

luften är exakt bestämt, då dess h "j l jo angives av höjd

mätningsinstrumentet. 

Hur Iiigesbestämningen lillgltr. 

AvstanJet mellan flygplan och Dlalkstationerna erhålles 

genom att halva tiden (t ), som 19ar för d utskickade 

impulsen att fortplanta sig från fl Ye !lanet och åter multi

pliceras med radiov[,gens forlp] ntningshastighet, vilken 

under normala atmosfä.ri~ka belingeL er är 299689 km/s 

lo I.....D\Jl 'i r,.~f"\ mO"'~\Io\o\i on-: ,- '- [ ål"r$önd ,,,,pI,A'i 

I.or' 
--- 1---

~.lo4f" 
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eller ca 0,2997 km/ w . Impul5rns längd och tiden mellan 

varje impuls väljes Jels med hänsyn till minsta avstånd dvs. 

den kortast ifrågakommande tid (vari även fördröjningen 

vid återsändningsförfarand t från marksLaLionen maste in

räknas ), som skall uppmätas, del även med hänsyn till av

läsningsnoggrannheten. lmpulst,ätheten må-ste emellertid 

också väljas så att impulser,na g iva en kontinuerli"t lysande 

bild på katoskopskärmen, \ i1ket betyder atl de skola ut

sändas till ett antal av exempelvis 25 i sekunden. Sändarna 

i flygplanen äro därför försedda med ett regle ringsorgan för 

impulstätheten. 

Därest impulslängden välj es till förslagsvis 40 lUS, vilket 

är den ungefärliga -iffran för impulslängden vid Loran

systemet, kommer hela tidsintervallet omfattande en impuls 

och pausen fram till början av nästa impuls at t bliva om

kring 4· 104 /Is under förutsättning a en impulstakt av ca 

25 per s . (fig. 2 ) . Intervallet då ingen effekt utsändes blir 

då sålunda ca l 000 ggr större ~i n den tidrymd, under 

vilken energi utstrålas. Fördelen härav är densamma, som 

i della hänseende utmärker ekoradiosändare, nämligen a~t 

man under den korta tid impulsen varal' kan belasta sändar

rören med många gånger större effekt utan att äventyra 

deras livslängd eller funktionsdu glighet än vad som är möj 

ligt vid sändardrift då rören bela~ta s kontinuerligt. Emel

lertid ,skulle, ,om alla impulser enligt ovan utsändes, ett 

så stort antal ständigt vara på väg mellan flygplan och 

marhtationerna , att det skulle erfordras en ytterst kompli

cerad apparatur för att bemästra mätförfarandet. I stället 

göres i praktiken så, att eLL vis' t antal impulser (ung. 99 
av 100) undertryckas va rj ämte de båda flygpla'l1ssändarna 

inkopplas äxehris endast omkring 10 ggr/ s. 

På katoskopskärmen uppstår ~edan med hjälp av en 

kristaJlstp'd tidrnätningsanordn ing, speciella kre ar i mot

tagarna 'och vissa avlänknings5y~tem i katoskopröret en våg

rå t tidsaxel, på vilken tre hor i50 ll'telIt förskjutna impuls

toppaT kun,na urskiljas. Den längst t ill vänster vawandf' 

härrör från de d irekta impulsel1l1a (nollimpulsen eller noll

linj en) och de båda övriga fr n de från marksta'tiorr rn a 

återutsända . Medels t l\'enne inställni'l1g5rattar kopph de tiII 

katoskopets avlänkningssystem och samtidigt även till \'ar

dera ett räkneverk bringas de båda högra topparna alt sam

manfalla med nollinj en, varv id räkneverken utvisa avstånden 
till resp. markstationer. 

H nr shoran användes för bombfiiJlning. 

Ett paningsflygplan med shoran-utrustning sändes in 

över målområdet, där målet fotograferas. I samma ögon

blick negativet i kameran exponeras, avbildas sh oran-instru

mentens inställn ing tillsammans med höjdmätarens utslag. 

Härigenom erhålles sålunda avståndet från markstationerna 

Fig. 3. 

-' 

. 
.; 

lvIi och M2 och flyghöjd h dvs. flygplanets exakta läge i 

rymden, då målspaningsfoto grafiet ta oes. Med dessa upp

gifter beräknas sedan lnstrumentutslagen för det avsedda 

bombfällningsiiiget. Den bomb fällande styrkan kan sedan 

ntan optisk kontakt med målet och bakom skyddande moln 

eller i mörker fälla bomblasten med mycket stor precision . 

Därest spaningsfl ygplan icke kan eller hinner insändas 

över målområdet före planerad bombfällning, kan shoran· 

instrumentens rätta illställning i bombfällningsläget förut

beräknas, vilket dock ej ger samma precision, enär genom 

lägesbestämning med hjälp av shoran det har kunnat kon

stateras, a tt å karta utlao-da punkter och orter icke inlagts 

med den noggrannhet, som varar mot shoTan-be_l"mda 

lägen ! 

Hur shoran användes för leartläggning. 

Den utol11ordentliot stora noggrannhet i lägesbestämning 

detta 11 a system tillå ter har visat, a tt hittills använda karl· 

låggningsmetoder äro långt mindre tillförlitliga. 

För karLläggningsä ndamål placeras de två markstaLionerna 

- med iakttagande av lämpligt avstånd - i t vå förut 

kända och med nuvarande mätmetoder kartlagda punkter. 

Sedan utnyttj as d et shoran-utrus.tade fly gplanet så, att nya 

»triangelpunkter» bestämmas, dvs. dessas lägen iförhål, 

lande till de Lvå markstationel'l1u erhållas Lillika med a\-, 

stånden de nya punkterna emellan, Dä refter placeras mark

stationerna i d shomn-bes ämda triangelpun\..:te<ma·, Jl ya 

punkter bestämmas etc. Enär det maximiavstånd, på vilket 

ell -ho-ra n-anläggn,i;ng kan användas, uppgår [jU ca 800 km, 

fi nnes teo retiskl intet hinder för att med hjälp av transpor

tabla markstationer kunna upprätta ett ~horan-bestämt 

punkLsystel11, som omspänner hela jordyt.an var igE'nom f' n 

ytterst noggrami kartl äggning bl ir möjlig. 

Uppgift rna om noggrannheten vid lägesbestämning 

vari era i den änllu knapphändiga litteraturen mellan ca 

0,038 0/ 00 och ca 0,006 ()I 00, varvid största noggrannhets

värdet betyder, att felet skulle hålla s ig inom 3 m på 500 km 

avstånd från marhtationerna. Den an vända frekven sen 

(forts. på sid. 96) 
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1-\ V tJII.<ROVj.\GOR
Av Ake Thulin 

f 
I I nedanstående artikel behandlas en1 
I ny typ av förstärkarrör, »vandringsvågs

röreh, som fungerar utmärkt som för

stärkarrör bredbandsförstärkare för 

centimetervågor. 
\ J 
~-----------~----------_/ 

uuder kriget utvecklades en del mycket a\,ändbara typer 

av rÖT för oscillatorer åS0111 magnetroner och klystroner 

av olika slag. Dessa rör ha emellertid av olika orsaker ej 

med fördel kunnat utnyttj a - i för~tärkare och ej alls i bred

banclsförstärkare. Denna 0ll15täntlighet, aH man s lunda för· 

fogar över förstklassiga oscillatorrör fÖT mikrovågor men 

inte har tilIgill1g till användbara rör för bredbandsförstärk

ning hällger sanilllan med ~t lTlan under kriget för eko

radio på mikrovågor arbetade llled sådana sändningseffekter, 
atl Illan helt enkelt in1:. ,behövd någo n HF.för-tärkning i 

mottagarna! 

Vid ekoradiomoLtagare för centimetervågor har man så

lunda hittills icke använt sig av HF.förstärkning, utan ut· 

nyttjat superheterodynprincip.n med. direkt blandning. 

Forskningen kom därför under kriget huvudsaklig n att in· 

rikta sig på andra områden inom ekoradiotekniken än 

mikrovågsförstärkare. ~u då mikrovågsforskIlingeninriktar 

sig på fredliga värv har särskilt problemet med HF·förstärk· 

Icing blivit aktuellt. Behovet av anordningar för förstärk· 

ning av centimetervågor har bl. ·a. fram allats av den allt· 

lller ökade betydelse, SOlU man tillmäter s. k. mikrovågs. 

radiolänkar för överföring av telefoll samt'al, televisionspro· 
gram m. 1lI. (~e POPUC' R RADIO nr 7/ 1946.) 

Fig. 1. Vandringsvagsröret . principiella uppbyggnad. Energi över· 
föres från terminalanslutningen för en vagledare via en antenn till 
ena ändan aven i röret anbringad spiral ; en förstärkta energien 
uttages från piralens andra ända via en an tenn, som överför ener· 
gien till tenninalanslulningen till en annlln vägledare, varifrån 

energien Ull ages. 

DK G::!1.3&i.029.6 -lc :62~.300.64.020 .&l 

Vid Bell Telephone Laboratories, New York är man för 

närvarande sysselsatt med aU undersöka ett förstärkarrör, 

»the travelin o wav Itube», som av allt att döma i framtiden 

kommer att få stor betydelse inOlll mikrovågstekniken. Då 

aetta r ör avvi 'er ganska mycket från oscillatorrören för 

mihovågor torde en beskrivning 'av dess konstruktioll och 

\'erkningssätt vara a intre s . 

Konstrukti nen för }>the travelin rr ",ave (ube», som IJå 
svellEka skulle kunna benämnas »vandringsvågröret)} . fram· 

g r i stort av ig. 1. LängEt till ,, ' nster på bilden finnes en 

»elektronkanon», dvs. en anordning som avger elektroner 

i form av en koncentrerad stråle. Läng;:,t till häger finnes 

en anod, vars huvudsakliga uppgift är att uppsamla de i 

d nna del av r öret relativt långSa1111na elektronerna och S011l 

på bilden därför betecknas med »uppsamlare». Inuti del 

evakuerad glasröret finnes även en lAng "piral, vilken är 

karakteristisk för denna rörkonst ruktion. Den effekt, som 

skall förstärkas, kopplas till spiralen från vägledaren 1 via 

antenne.n 1. På samma sätt kopplas den förstärkta effekten 

ti ll vågledaren 2 medelst antennen 2, om är anbrilIgad vid 
spiralens andra '·nda. 

Då vandringsvågsröret skall arbeta på centimetervågor , 

hlir en utförlig beskrivllin o' av ,erkningssättet ganska kom. 

plicerad ; man kan ju då inte räkna Illed "tationära förhål· 

landell beträffande strömmar och spilnningar. En' popu!"' r 

skildring av fÖTStärkningsförl oppet är cm llertid möjlig, om 

lTlal1 betraktar energiförhållandena i j·öret. 

Man kan i stort sett säga, a lt "agorna följa spiraltrådell 

med en ha!>tighet, som är mycket nä ra lika med ljushastig. 

heten. Den axiella våghastigheten i spiralen Ve är emellertid 

avsevärt mycket mindre och be3tälllllles av 

där v, är den axie11a våghastighetell, v är v ' ghastighetell 

utefter spiraltråden, r är spiralens ranie i cm och s är spira. 

lens stigning i varv/cm. 

Accelerationsspänningen (+ B i fig. 1) avpassa;:, så, att 

elektr onstrålen kommer atl få en hastighet, som något över

stiger nen axiella väghastigheten . 

Man finner att när energi ,tillföres vågledaren 1, uppstå 

magnetiska och eIektriska fälL som sett i ett plan utmed 
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F ig. ~. (Ovan .) Vandringsvågs· 
rnr av amerikansk konstmktion. 
Längst t. v. elektronkanollen. 
Bilden vi;;ar i övrigt terminial
anslutningarna till tvil rektan
gulära vägledare, vilka tjäna 
80m intag - resp. uttagsled
n ingar. En metallskänn omslll
ler i övrigt röret i hela dess 

l iinrrd. 

'."il(. 3. ( t. v.) JJdaJj bild av 
vandringsvagrörc!. Man ser den 
i röret inneslutna spiralen (»he
lix») och dcn till spiralen an· 
slulna »in t gsan teuuen» till vil
ken energi överföres frän en 
vågledare. Längst ner skymtar 
den del av rörel l vilken eIek

tTonkanonen är innesluten. 

spiralens axel röra sig med den axiella \' gh tigheten. Både 
de magnetiska och elektriska kraftlinjerna äro parallella med 
elektronstrålen. Här J..'Ul11la de magnetiska kr ftIinjerna 
lämnas därhän, då ju dessa i etta fall enda -t inverka kon 
centrerande på e1ek-tmnuträlell. Fig. 4 ger en bild av de 
elektriska kraftlin jernas förd.elning i en del av wiralen i ett 
givet ögonblick. Som nyss framhallits ges lektronstrålen en 
något större hastighet än den axiella våghastigheten; man 
kan ,därför betrakta den momentana fältbilden i fig. 4 som 
stillastående och kan C nka sig elektronstrålen fortplanta sig 
relativt långsamt eTI{)m fäl tet i spiralen. Förloppetpåmin
ner (lm vad som inträlfar i en klY -lron i det att elektronerna 
i elektronstr3.1en komma att hastighetsmoduleras. Elektroner 

i elektronstrålen, som kOlluna in i ett retarderande fält i 
spiralen, passera detta med lägre hastighet än i de avsnitt a\7 
5piralen där de paS5era ett accelererande fält. Elektroner, 
som komma in i ett accelereranae fält passera snabbt vidare 
m l t område med ret'arderande fält, där deras hastighet 
bromsas upp. I varje ögonblick är antalet elektroner som 
retarderas större än det antal som accelereras. Detta betyder 
alt elektronstrålen fråntages en del av sin rörelseenergi, som 
onwandlas till eleI..-trisk energi; denna förstärker det i 8[1i

Talen passerande fältet . 

Man "an således särskilja t\·ä förlopp: dels hastighets
moduleras elektron;;,trålen av fältet i spiralen, dels kommer 
den modulerade elektronstrålen i sin .tur a~t inducera energi 
i spiralen . Då det förstärkta fältet i nästa ögonblick ter 
modulerar elektronstrålen, sker detta med större intel1sitet 
än förut. Förstärkningen 'blir tydligen större allteftersom 
fället passerar utefter spiralen. I konstruktivt hänseende fö r
söker man därför göra spiraltråden så lång som möjligt, då 
detta ger större förstärkning. 

(forts. på sid. 96) 

----~ 


Fig. 4. Elekrr i ka kraftlinjernas förd rung j spiralen j ett vis l 
givet ögonblick. 
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t/lO"r tJI Ef) El 
,*ot ekt;~ 

Av civilingenjör fil. kand. Bengt Svedberg 

»Rökridåer» av al'uminiumstrimlor och 
störsändare användes under det andra 
världskriget för att sätta ekoradiospa
ningen ur spel. 

DK 1)21.a06.66!~.~ 
621.306.033 

Vid varje användning av radiovågorna för transmission 
av signaler för något ändamål stöter man på två helt be

"tämda hinder, som under inga förhållanden kunna över
rinnas - radiovågorna måste någonstans passera fram 

genom rummet, och detta i allmänhet i det närmaste rät
linjigt, samt arje förbindelsekanal, hur smal den än är, 

måste uppta en viss del av ett en gång fö r alla givet fre 
hensspektrum. Och det är också dessa tvenne svaga punk
ter hos alla slags radioförbindelser som under det andra 

världskriget flitigt har utnyttjats i militärt syfte för alt 
omöjliggöra för fienden att använda sina radioanläggningar. 

Tack vare dessa gen{)!l1 rent fysikaliska lagar givna be

gränsningar för radiovågorna kom det sig alltså aU prin
cipen om »vapen och motvapen» fick sin till'ämpning även 
när det gällde ett av det andra världskrigets viktigaste vapen, 

ekoradion. Och här gick ma'n ookså f ram på de två, av 
ovan nämnda skäl givna vägarna. I ena fa,lIet lades ut av
skärmande »rökridåer» av reflekterande metallstrimlor i 
luften för att hindra upptäckande t a flygplanen medelst 
ekoradiospaning. I a,ndra fallet a,nvändes starka störnings. 

sändare på den våglängd, som man lyckats ta reda på att 
de fientliga ekoradioapparaterna använde. 

Anti·ekoradiomedel i form av avskärmande. metallstrimlor. 

Den förra typen av anti-ekoradiomedel, de avskärmande 
metaHstrimlorna, var kanske den som kom till mest an
vändning, bland annat därför atl den ej nödvändigt förut. 
satte kännedom om de fientliga ekoradioanläggningarnas 

irekvens_ Man utkastade sålunda fran flygplanen hela bun
tar av tunna aluminiumstrimIor, som vo·ro ett fåtal centi

meter långa och några få millimeter breda. Dessa strimlor 
utgj<>rde utmärkta reflektorer och deras verkan kunde därtill 
mångdubblas om fiendens ekoradiofrekvens var känd och 
ma·n kunde skära strimlan i längd r just hälften av den 
använda våglängden. För att förvirra en 50 cm ekoradio. 
anläggning behövdes sålunda en 25 cm strimla. 
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Fig. l. 
Markbaserad btör
sändare avsedd att 
sä tta flygburna 
ekoradioanlägg
ningar ur funk
tion. 

Om det gällde att störa ett flertal ekoradiostationer med 

olika frekvenser samtidigt, erfordrades sålunda strimlor av 
varierande längder. Dessa, genom resonans »avstämda» 
strimlor återsände ett mycket starkt -eko - de fungerade 

i själva verket som reflektorerna i e oradioanläggniugarnas 
antennsystem. Det hehövdes sålunda endast en liten bunt 
\ ~' gande ett kvarts hekto ch innehållande 6000 strimlor 

för att, utfällt ifrån ett flygplan och utspritt i luften, verka 
på en ekoradioanläggning som tre tunga bombplan. Genom 
att fälla moln av strimlor kunde h la bombformationer 

dölja sig bakom riktiga »rökridåer». 

Fig. l visat sålunda hur på en tysk ekoradioskärm indike-

Fig. 2. Indikering på katoskopets skärm i en tysk ekoradioanlägg
ning. T. v. indikering på skärmen för ett enstaka flygplan. T. h. 
indikering pli skärmen vid ett tillfälle då metallstrimlor utsläppts i 

samband med flyganIall. 
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ringen a\' ett ankommande fientligt plan ~r ut. Bilden till 

höger visar däremot hur denna indikering fullständigt sön

dertrasats genom inverkan av otaliga refl exioner från me· 

lallstrimlorna. (Bilderna erhållna ur en erövrad tysk in· 

strukti{)flsfilm. ) 

Redan 1940 använde tyskarna dylikt anti·ekoradiomedel 

vid »Blitzen» mot England. Det berättas sålunda att Lon· 

donbonna om mornarna kunde gå Dch plocka massor av 

aluminiumremsor i sina trädgårdar. Och de allierade å sin 

sida fälld e sammanlagt icke mindre än 10 milj. kg av 

dylika al'Uminiumstrimlor enbart i Europa. Slätterna i Euro. 

pa voro så betäckta därmed , att på vissa ställen marken 

såg vit ut som av snö. Folket i Tyskland använde dem 

sålunda till julgransprydnad. Ooh nästan hela USA:s pro· 

duktion av aluminiumstrimlor gick till d etta ändamåL 

En annan variant utgjordes av oavstämda långa alumi· 

niumstrimlor, vilka täckte ett brett frekven sområde och 

voro eMektivare mot långvågsekoradio. Dylika släpptes ned 

från flygplanen hängande i fallskärmar och rullades sedan 

upp till en längd av 400 fot precis som toalettpappersrullar. 

Störsändare. 

För att kunna överrösta en sändare är det nödvändigt 

att känna dennas frekvens. Därför blev det grundläggande 

instrumentet i en dylik antiekoradioanläggning en detektor 

kallad »sökar.mottagaren». Denna kunde avstämmas till att 

mottaga en ekolladiosignal och bestämma dess frekvens samt 

även meddst pejlanordning bestämma riktningen tm den. 

Däref,ter kunna stönignaler riktas mot den . Fig. l visar 

en dylik markbaserad störsändare, där oerhörda mikro· 

vågseffekter ledas genom vågledaren upp till den stora sek. 

torformade antennreflektorn för alt riktas mot anflygande 

j aktplan. 

Det går dock ej att utplå'na ekoradioimpulserna enbart 

genom att modulera störsändaren med en konstant ljud. 

lrekvens. De skarpa impulserna kunna endast göras oupp· 

fattbara genom modulation med ett speciellt »störbrus». 

Detta höres i en hörtelefon som ett susande ljud , ungefär 

som eH avlägset vågbrus, och ger på skärmen upphov till 

en djungel av gräs», som döljer alla återkastade eko. 

impulser på skärmen. Särskilt ä ro dylika störsändare effek. 

tiva när det gäller att bringa sö arljus- och luftvärnseko· 

radio ur funktion. Den under .kriget mest använda stör. 

siindaren var sålunda en flyg- och fartygsburen typ. 

För defensiva ändamål, särskilt mot fientlig flygburen 

ekoradio , användes särskilt kraftig markbaserad störsän. 

care med stor räckvidd. 

Shoran - nytt ... F orts. fr. sid. 92 

torde, med hänsyn till räckviddsuppgifter och lämplighet fÖT 

användning under olika dygn. och årstider, hålla sig inom 

övre delen av det mycket höga frekvensområdet (ultrakort· 

vågsområdet ) dvs. mellan 200 och 300 Mp/s (1,5-1 m) . 

Slutligen må tilläggas, att shoran·systemet ännu är under 

utveckling främ st m ed avseende på materielens utformning 

- flygplansutrustningen måste göras så lättbetjänad som 

möjligt ooh markstationerna transportabla. Men man väntar 

sig också andra användningsområden än här nämnda. Så· 

lunda kan shoran komma att bliva lösningen på problemet 

att erhålla I:;xakta banor för ·robotbomber och andra projek. 

tiler genom aH dessa automatiskt kunna kontrolleras under 

hela flygtid en. Emellertid torde man knappast misstaga sig, 

om man förutspår shorans viktigaste plats bliva inom karto· 

grafien, då man betänker de möjligheter, som nu öppnas 

för kartläggning av ännu outforskade och på marken ofram· 

komliga områden i t. ex. Sibirien, Afrika och Kina samt den 

noggrannhet med vilken kartläggning överhuvud taget kan 

göras. Betecknande i detta hänseende är, att då shorall' 

systemet offentliggjordes i USA detta mottogs såsom »et! 

av de största framstegen i geografiens annaler sedan kom· 

passen uppfanns». 

Bredbandsförstärkning ... F orts. fr. sid. 94 

Enär vandringsvågsröret ej arbetar med avstämda kretsar, 

kan bandhredden hos den signal, som skall förstärkas, göras 

mycket stor. Verkningsgraden hos röret dvs. förhållandet 

mellan den producerade högfrekventa energien och den till· 

förda likströmsenergien , är relativ;t hög, varför strömmen i 

elektronstrålen kan hållas låg och därmed brusnivån låg. 

Transmi.;;sionsdämpningen i röret i kallt tillstånd är högre 

än förstärkningen , vilket är en fördel, då risken för själv. 

svängning härigenom blir obetydlig. 

. Till sist skall här angivas några ungefärliga data, som 

kunna vara ay intresse. De gälla ett v.andringsvågsrör av här 

beskriven typ, som konstruerats vid Bell Telephone Labora· 

tories. Spiralen var ca 30 cm lång och lindad av järntråd. 

Röret var avsett att arbeta på en frekvens av 4000 Mp/ s 

(7,5 cm våglängd) med en ban d bredd av 800 Mp/ s. En 

förstä rkning av 23 dB (motsvarande en effektförstärkning 

av 200 gånger) erhölls med detta rör. Dämpningen i :röret i 

kallt tillstånd var 33 dB. Den från röret utgående hög. 

frekventa effekten var omkring 200 mW vid en strömstyrka 

i elektwuslrålen av 10 mA. 

Litteralurhänvisningar: 

1> Wideband Microwave Ampli/ier Tube», EJec tronics No \". 1946. , 

KOMPFNER. R : »Th e travelling wat:e -valve», Wire le 58 World N ov. 


1946. 
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Beräkning av högfrekvensdelen 

Av ingenjör C Rydell 

Med nedanstående artikel av ingenior 
C Rydell inleder Populär Radio en serie 
artiklar under den gemensamma rubri
ken »Mottagareteori», i vilka radiomotta
garens verkningssätt från antenningången 
till slutsteget kommer att behandlas. Ar
tikelserien vänder sig i första hand till 
radiotekniker med någon teoretisk un
derbyggnad, men även »praktiska» ra
diomän bör kunna ha nytta av dessa 
artiklar, som även ger en del värdefulla 
praktiska anvisningar för hur en radio
mottagare bör dimensioneras. 

AlIm(illt om a.vst<imningskretsar. 

I mottagarens a,ntenn uppfångas en del av den från en 
sändarstation utstrålade elektrom.agnetiska energien, vilken 
inducerar en högfrekvent spänning i mottagarens kretsar. I 
antennen inducems givetvis spänningar av fält från et.t fler· 
tal sändarstationer samtidigt. En av mottagarens uppgifter 
är att välja ut en och en.d~t en av dessa högfrekventa spän. 
ningar och förstärka denna på lämpligt sätt. Detta åstad
kOlnmes med selektiva kretsar på så sätt, att mottagaren 
avstämmes till resonans med .den önska.de sändarstationen, 
~vs. en eller flera kretsar inställas så, alt der.as resonans
frekvenser överensstämma med den önska.de sändarens 
signaIfrekvens. 

Resonansfrekvensen för en krets kan beräknas ur : 

l 
(l)f=2n Le 

där f =frekvensen i pis 
L=spolens induktans i Henry och 
e= kondtmsatorns kapacitans i Farad. 

Då man i allmänhet vill ha möjlighet aU »ta in» mera 
än en station, är det uppenbarligen nöd\'ändigt, att den 
eller de avstämda kretsarnas resonansfrekvens kan ändras, 
vilket mestadels sker med tillhjälp av en i kretsen ingående 

DK 621.3(){l.61l.J 
621.300.62t 

pj göras aUtför Sl OT. Den j ren avstämni;rlgskrets ingående 
kondensatorn har sålunda vanligtvis en kapacitansvariatiOD 
av 15-475 pF. 
Beräkning av avstämningsspolens induktalls. 

Skall en avstämningsspole ,beräknas för exempelvis mel· 
lanvågsamrådet (600-200 meter eller 500-1 500 kp/s) 
kan följande beräkn1ngsmetod användas. 

I!nduktansen beräknas med utgångspunkt från lägsta fre
kvensen (fmir.) i,nom området ur uttrycket: 

L (2) 

Jfr ekvation (l)! 

Kapacitansen e är kretsens totala kapacitans, dvs. utom 
nidkondensatof:lls maximikapacitans medräknas även rör· 
kapacitanser, kopplingskapacitanser och spolens egenkapa
citans. Dessa tre senare s. k. tillsatskapadtanser kunna upp· 
skattas till 20 pF. I kretsen ingår även en s. k. trimkonden
sator et (se fig. l) vars storlek tills vidare antages= 20 pF. 

L (II etL 
IS-'175pF 10 -~o pF 

Fig. 1. Avstämningskrcts. Fig. 2. Avstämningskrets ftir fre· 
kvensområdet 500 kpj s--l SOO 

kp/s. L=195 pH. 

Kr.etsens totala maximikapacitalls blir aHL~, om ,kondensa· 
torns maximihpacitans=475 pF, 475 + 20 + 20=515 pF 
och induktansen: 

l 
L= 4712(500 '103)2( 51.5' 10- 12) 

L =195 .10-6 H=195 pH 

13eräknin av avstiimningsspolens lindningsvarvtal. 

Antalet lindningsvarv hos spol Il bero·r bl. a. av spol. 
5tommens och kärrnans konstruktion och bestämmes av: 

V
L

iV= ..- (3)

k 
\ ariabel kondensator (a\' ekvation (l) framg r, att om där iV = lindnirrgsvarvtalet, 
C ändras, ändras även j) . Variationen av kretsens eller L = indn ansen i Hemy och 
kretsarnas resonansfrekvens kan emellertid av olika orsaker k= en konstant, som bestämmes av spolstommens kon· 
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struktion. För Alphas spoL-tomme typ F är k=0,04· ID-H. 
Användes denna spolstomme erhålles alltså för L = 
= 195 ·lO-6H: 

• /195· ID- u 
N=V 0,04.10-1;; 

N=70 varv 

Spolens kärna, vanligen utförd av järnpulver i något 
bin<lande material, är förskjutbar i förMllande till stom
men. Induktansen kan därigenom ändras med några pro· 
cent. Inställning av rätt induktansvärde (trimning) sker 
genom in· eller urvridning av kärnan. 

Beräkning av kretsens llollknpacilans. 

Ofta skall mera än en krets avstämmas. varvi d Illall 
vanligtvis samtidigt varierar två eller flera vridkondensa
torer, monterade på samma axel (gangkondensatoy). Det är 
därvid nödvändigt, alt samtliga kondensatorer ha samma 
kapacitansändring per vridningsgraJ, till vilket hänsyn tages 
\·id fabrikationen (kondensatorerna »matchas»). Av\cikelsen 
bör ej övers tiga 0,5 'O/o. För att i olika kretsar med gemen
s.amgangkondensator erhaUa samma nollka:pacita.lIs, varmed 
avses resp. kretsars kapacitans, då den variabla kondema· 
torn är inställd på minimum kapa6tans, inkopplas i resp. 
kretsar fasta eller justerbara parallellkondensatorer. 

Avstämningsspolen's induktans beräknas mecU utgångs
punkt från frekvensområdets läg~!a frekveus och kretsens 
största kapacitans. FÖT att hela frekvensomr det ska1l1äckas 
erfordras en V:iSS nollk·apacitans Co, vilken kan beräknas 
ur uttrycket: 

'max-Cmi" 
(4)0= 

där Cmax = vridkondensatorns maximikapacitans 
Cmin = vridkondensatorns minimikapacitans 
fil/ax = frekvensområdet högsta fre'kvens 
fmin = frekvensområdets läO'sta frekvens. 

I det här aktuella fallet, där /II/ax = l 500 kp/s och f"'in = 
= 500 kp/ s, kunde vridkondeusatom varieras mellan 475 
och 15 pF, varmed Co blir : 

C = 475- 15 =58 F 
o ~5 .1OG )2 P 

0,5.10G - l 

Kretsens tillsatskapacitans uppskattades till 20 pF. Till· 
.;;ammans med vridkondensatorns 15 pF blir detta 35 pF, 
varför således 23 pF måste tillfogas. Lämpligen l ter man 
delUla kapacitans utgöras aven trimkondensator, vaTierbar 
mellan 10 och 30 pF. I det fall mer än 30 pF måste tilläggas 
kan utom trimkondensatorn läggas en fast kondensator på 
något tiotal pF parallellt över vridk-ondensatorn. 

Kretselementen kopplas enligt figur 2, där även resp. 

värden äro angivna. 

Avsl{imnz:n lYskretsellS resona/zsskärpa . 

En mycket viktig egenskap hos avstämnin·gskretsen är de:;5 
förmåga att under~rycka spänningar orsakade av fält fråll 
stationer vilka i frehen:; ligga nära den önskade. Ju bättre 
krebens ,egenskaper i detta avseen<le är, ju bättre resonaTls· 

slcärpa har kretsen. 
Spärmingen över kretsen varierar med frekvensen om· 

kring resonans enligt figur 3, dvs. den har ett maximum vid 
resonans och faller så snart frekvensen avviker från reso· 
JlanS. Ju smalare den s. k. resononskurvon är, desto bättre 
är kretsens resonansskärpa. 

Antages kretsen avstämd till resonam med en station. 
som sänder med frekvensen 11, erhålles ÖveJ· kretsen en spän
ning som är=e l . En station, som moo samma effekt sänder 
på frekvensen /2' ger uppho till en spänning, som vid kurva 
a är = e2 och vid kurva b är=e3 • Då stationen med frekven. 
sen f2 givetvis ej får ge upphov till en i förhållande till el 
hög spänning över kretsen, är det tydligt, allt en smalare reso· 
l1anskurva aer bät,tre resultat. Ju smalare kurvan är, desto 
närmare kan en icke önskad station ligga i frekvens utan 
att stör,a mottagningen av den önskade stalt jonen. 

Bandbredd. 

Det kan visas, att för en parallellresonanskrets gäller 
närhelen av resonansfrekvensen fo: 

{5 1 

l denna eh '. betecknar eo 'pänningen över kretsen vid reso· 
nansfrekven&en fo och e spälUlingen vid frekvensavvikelsen 
<1f från r,esonansfrekvens fo. Q är kretsens s. k. godhetstal. 
vilket är sammanSiitl av spolens och kondensatorns godhets. 
ta1. (Qr. re"p. Qc) Dessa definiera.s som: 

Fig. 3. Resonanskurvor rör avstämningskrets med god (kurva b) 
och något sämre re onansskärpa (kurva a). 
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Fig. 4. Avstämningskre!sens bandhredd. 

(6 ) 

r speletive 

(7) 

där w=2::rlo, L = spolens induktans i H, C=kondensatoms 
kapacitans i F och R= förlustresistansen hos induktansen 
respektive kapacitansen. I kondensatorns förlustresistans 
inräknas även alla ti·1IsabsTesistal1;;er i kretsen. 

Ur ekv. (S) kan band bredden beräknas för godtyck
ligt förhållande mellan spä;nningarna. Vanligtvis anger man 
emellertid bandbrooden som avståndet LJI mellan de på ömse 
sidor om r 'onansfrekvensen lo belägna frekvenserna vid 

l
vilka spänningen sjunkit tiH värdet - ::::::;70 % av spän

2 

" ingen vid r€'-"Onansfrekven serna. Se även figur 4! 

oInsättes förhållandet e = y2 i ekvation (.)) erhåHe;;: 

y2= 

e 

VI +Q2 ( 21/ ) 2 • 

l=Q 2,dl 
lo 

Denna ekvation kan använda för 'beräkning av såväl relativa 

bandbredden 2L1/ . som absoluta hand bredden 2,d/.lo . . 

Relativa bandbredden är 

2LJI l 
t;= Q' (8) 

och absolu ta bandbredden är 
l 

2LJf= Q/o t9) 

Beräkning av avstämningskretsens bandbredd. 

För att kunna beräkna avstämningskret;;ew handbredd 

POPULÄR RADIO NR 4/1947 

måste VI närmare känna de förlustresistanser, som dämpa 
kretsen. Dessa förlustresistan ser eller dämpmotstånd äro' 
visserligen frekvensberoende, men inom frekvensintervallerL 
500- 1500 kp/s kunna vi räkna med följa.nde värden: 

Resulterande förlustresistan sen hos i kretsen ingående' 
kondensatorer kan uppskattas till 5 MQ. 

Kopplingstrådarna tillföra kretsen en förlustresistans a\ 
ca 20 MQ. 

Resistansen mellan galler och katod samt genomföringen 
till gallret medför en förlustres istans av ca, 20 MQ. 

Av skäl, som komma att behandlas längre fram, anslutes 
antennen ej direkt till den första avstärnningskretsen utan är 

i allmänhet induktivt kopplad till avstämningskretsens spole. 
Antennen och primärlindningen tillföra avstämningskretsen 
ett dämpmotst.ånd, som kan uppskattas till 0,5 MQ. 

Sammanställas de resistanser som dämpa kretsen i en 
tabell, får denna följande utseende: 

Kondensatorel'nas sammanbgda 
förlustresist,ans ......... , .. 5 MQ 

Kopplingstrådarnas förlustresi· 
stans .. .. . .. . . .... ... . ... 20 MQ 

Galler·katodresistans och galler
genomföring .... . . . . , . . .. . 20 MQ 

Anten.n- och primärkretsens 
dämpmotstånd . ... . .. . ... . 0,5 MQ 

Kretsens dämpmotstånd ligga pal'allellkopplade. Resul· 
terande förlustresistansen blir alltså: 

1 1 1 1 1 
R = S +20 + 20 + 0,5; 

R=0,435 MQ 
Räkna r man i stället med den s. k. konduktansen (= in· 

vcrterade värdet av resistansen) blir summeringen enklare, 
emedan resulterande konduktamen är = den algebraiska 
summan a\' delkondukt-anserna. I detta fall alltså, då kon· 
duktansen betecknas med G och mätes i ,ilS: 

G= 0,2 +0,05 +0,05 +2,00 = 2,3 fiS 

Dhali o!l (7) bin i stället skrivas : 

wC 
(10)Qc=C 

Efter iw,ättrUng ,\' ovanstående värden i ekv. (10 ) erhål· 

les (vid 1= 1500 kp/ s) : 
2n' L') . lOG . 58 . 10-1~ 

. ~240
2,3 ·10- G 


Kretsens Q-värde Q erhålles 111' sambande.t : 


l = ~+ ! (11)
Q Q,. Q 

Q.värdet för spolen antages vara 150. Kretsens Q-värde 

Qk blir då: 
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Qk=92 
Med användning av ekvat1<>n (9) kan bandbredden nu 

beräknas. Vid f = l SOO kpl s är den: 

lS00·103 

2/J/= 92 = 16,3kp/ s 

Bandbredden för en rundradiomottagare bör ej vara allt· 
för liten, emedan rundradiosändare i allmänhet moduleras 

med frekvenser upp till S kp/s . 'Iodulationen ger nämligen 
upphov till s. k. sidoballd, och om man skall få med även 
de hög ta modulationsfrekvensema får bandbredden ej allt· 
för mycket understiga 10 kpl s (se nedan ) . 

Avstämningskretsens selektivitets/al. 

Med selektivitelstalet för en krets menas förhållandet mel· 
lan den spänning som enligt resonanskunran erhålles över 
k.retsen vid resonansfrekvensen 'och den spänning som enligt 
samma kurva erhålles öv'er kretsen vid en från resonans· 
frekvensen avvikande frekvens . Selektivitetstalet kan exenl· 
pelvis anges för en frekvensskillnad eller sidoavstämning av 
9 kp/ s. För beräkning av selektivitetstalet kan ekv. (S) 

användas, i vilken sidoavslämningen /J/ = 9 kpl s insättes. 
För 10=lS00 kpl s erhålles för Q=92 

~_ =. / l + 922 (2 X 9 )2 = 148 
e V lS00' 

Seleklivitetslalet i avstämningskretsen blir tydligen inte 
särskilt stort. Givetvis är ,det ur vissa synpunkter önskvärt, 

att icke önskade signaler dämpas i största möjliga mån 
redan i de första kretsarna, men huvuddelen av de selektiva 

/~"
I ' , 
: '\'" \ , 
I ' ,
I • ...,.. 

\...... \ 

w-p W w+p 

Fig. 5. Sidofrekl'enser som uppstår. då en bärvåg med frekvensen 
( ,J moduleras med en modulationsspänning med frekvensen p. 

egenskaperna hos mottagaren ligger dock i den s. k. mellan . 

frekvensförstärkaren, som kommer aU .behandlas längre 

fram. 

Varför band bredden inte lår vara för liten. 

För en omodulerad bärvåg gäHer 

Vb = VbO eos wt (121 

där Vb bärvågens ögonblicksvärde, VbO bärvågen,. amplitud 
och w dess vinkelhastighet. 

Påverkas nu bärvågens amplitud V/IQ med en modula
tionsspänning av utseendet: 

Vm = VmO eos pt, 

där Vm modulationsspänningens momentanvärde, V mO dess 
amplitud och p dess viukelfrekvens får bärvågen utseendet: 

Vb=(Vbo + Vmocospl) cos wt (13\ 

Införes modulationsgraden : 

Vmo m= 
V/Jo 

(jorls. på sid. 108 

I 

I 

Fig. 6. Vektordiagram visande en bärvåg med freh ensen (() och amplituden V"o . modulerad med en modulationsspänning med 

frekvensen p och amplituden m V • ..,. Dia""rammet visas för tre olika , 'd kt ((2 u' l pun er l ~ ( " . 
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~{OR·r\1,t\GSSUPE,ft FOR 
,t\tJI,t\·rORB,t\~IDE~1 

I nedanstående artikel beskrives i detalj en medel
stor trafikmottagare, avsedd för amatörbanden, 10-, 

Av ingenjör H Elfvingdahl20-, 40- och 80 metersbanden. Mottagaren känne
tecknas framför allt av god selektivitet, vilket upp
nåtts genom att återkoppling införts i, MF-delen. t 

Äntligen har en av alla amatörer länge 
efwrlängtad sak kommit i handeln: ett 
spolsystem för <amatörbanden. Det är 
dt:11 v,älkända danska firman Torotor 

svm står för konstruktionen av deUa 
spolsystem. Förut ha j u amatörerna 
själva lindat sina spolar efter tillgäng
liga recept, vilket emellertid i många 

faH givit ett klent resuh'a't isynnerhet då 
t!p.t gällt att komma upp till högre fre-
Tenser. To rotors spolsystem täcker, 

med en vridkondensator av special
typ på 8-21,3 pF, lO-m bandet (28
30 Mp/s), 20-m bandet (14--14,4 
Mp/s), 4O-m bandet (7-7,3 Mp/ s) 
och 80-m bandet (3,5- 3,8 Mp/ s). 
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Spolsystemet omfattar endast antenn
och osciUa:torkrets. En och ,annan skulle 
kanske vilja haft med ett HF-steg för 
aH öka spegeHrekvensselektiviteten, 
men lämpligheten av detta kan ju vara 
diskutabeL Dels får man nog anse att 
ett HF-steg i en medelstm trafikmot

taga're för amatörer är ganska lyxbet-o
nat och dessutom är de;t även med e\Jt 

HF-steg svårt att eliminera besvärande 
spegelfrekvenser på lO-m bandet. Bättre 
effekt kan då erhålLas genom aitt ett åter
kopplat HF-steg med säl-skildav5täm

ni ng bygges ltill. 
Bla,ndarrörets koppling är den nor

l1lala. Någon AVK-spänning tillföres 

emellertid inte detta rör, bl. a. för att 
komma ifrån besvärande frekvensdrift. 
Som framgår av principschemat i fig. l 
återfinnes över antennkretsen en sug
krets (Su) (Tor'otor) ,för mellanfre
kvensen 447 kp/ s. I schemat återfinnes 
vidare antennspole som ingår i spol. 
systemet jämte siognalkretsen med den 
likaledes inhyggd'a trimmem T. 

OsciUatorkretsen omfattar två spolar 
jämte en trimmer T och en paJding
kondensat()r P. (I schemat äro 8nda:s.t 
medtagna spolar för ett \'åglängdsom. 
råde; i själva verket finns det ju fYTa 

uppsättningar spolar, för de fyra olika 
amatörbanden. Inte heller den i spol
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4 C!>:3 

Fig. l. 
C,+C2 =Gangkondensator 21 pF, Torotor 

2·RS·21 
Ca = 100 pF glimmer el. ker. 
C.=50 pF 
C. =l00 pF 
C6 =0,1 ,u F 
C7 =0,1 ,aF 
C8 = 0,1 ItF 
C. = l00 pF 
C,o=8 pF/ 450 
C,,=175 pF vridkondensator 
C'2=200 pF 
Cu=O,Ol "F 
C,.=O,l.uF 
C'5=25 pF glimmer 
C'6=5000 pF 
C17 =16 ,uF/ 450 V 
C' R= 16 ,uF/ 450 V 
C,.=50 .uF/ 12 V 
C20 =200 pF 
C2 , =0,1 ,uF 

&~ 

c.,., = 10 000 pF glimmer 
C;~=50 ,uF/ 12 V 
R, = l MQ 1/4 W 
R., =300 il 1/ 2 W 
R;=50 kD 1/ 4 W 
R. = 20 kQ 2 W 
R;=50 kQ 1/ 4 W 
R.=50 kQ 1/ 4 W 
R 7 =250 Q 1/ 2 W 
Rs = l MQ 1/ 4 W 
R9 =4O kQ 2 W 
R lO = 100 kQ 2 W 
RIl =l ~J.Q 1/ 4 W Rör och övriga delar: 
R'2=1 MQ 1/4 W l st 6K8 
R u =500 kQ (log.) 1 st 6SK7 

=l kQ 1/ 4 W 1 st 6SQ7 
R 15 =400 Q 2 W l st 6V6 
R'6= 10 [) 3 W l st 80 
R 17 =100 kQ 1/ 4 W T, = nättransformator ll0--24O V 
R,s= 0,5 MQ 1/ 4 W T2 = utgångstransformator 40:1 
R'9=2 Hl l W S=säkring 500 mA 

R 14 

S, = strömbrytare 2·pol Tor. F 
S2 = omkopplare Torotor HAleL 
SIL=sugkrets MF Torotor 447 kp,l . 
Spolsystem Torotor 2·0F-4 
MF I Torotor 447/ 1 
MF Il Torotor 447/ 1 med åter· 

koppling 
D = drossel 

Fig. 2. Mottagaren sedd bakifrån. Fig. 3. Torolors spolsystem T04 för amatörbanden. 
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S) stemet inbyg"da omkopplaren är in· 
dad på schem&t; detta för att illte gö ra 
.chemat för oöver~ådlirrt.) 

C,och C2 äro de gano-kopplade kon· 
densatorerna av .:p ciaityp ( 21,~ 

pF) av Torolo " fa brikat. 

Siffrorna i antenu· och oscillator· 
krets avse uttagen på spolsystemet; ut. 
tagen är{) aJlbringade pa kopplings. 
plintar. 

Mellanfrekvenssteget i n trafikmot· 
tagare som endast är avsedd för mot· 
tagning avamatörsig'na'ler kan avvika 
fran det vanliga, därigenom att här 
kommer selektiviteten i främsta rum· 
met medarn fideliteten är av mindre be. 
t deIse. Av denna orsak ha de mellan· 
frt-kvenstransformator,er a v ordinär typ 

som a·nvändas i apparaten ändrats na· 
got. Ena spolen i desamma har lossats 
och förskjutits Oiå aH kopplingen blivit 

lösa're, varigenom en spetsig resonans· 
kurva erhållits. Dessutom har i andra 
mellanfrekvenskretsen MF 2 försetts 
med en återkopplingslind~ling. Härige. 
nom kan anyck'et god selektivi tet ernå. 
Genom att driva å1terkopplingen öv r 

svängningsgränsen ka'n man använd·a 
mobtagaren för mott.agning av CW, var· 
igenom behovet aven separat beat· 
ou:iUator bordaller. I detta fall använ· 
des den ..",ångande det'ektorn såwm 
bu;.toscillalor. 

För att få fram den ny ss omtalade 
spetsigare f.ormen på resonan;;kurvan 

skalI ·som redan omtalats lösare kopp. 
ling ordnas i mellanfrekvenstral1sfor· 
ma,torerna; detLa utlöres genom att deu 

se ' undära spolen lossas och förskjut 5 

längre från den primära spolen. 

om detekto r användes ett 'anligt 
d-uo-diod-trioo-rör, i ( lket eu diod: an
vändes för likriktningen , medan den 

andl'a användes för att få A VK. Triod· 
deien användes som LF-fö rstärkare. I 
A VK·dioden likr.ik,tas MF.spämringen 
vilken uttag över en liiten kondensator 
från MF-rörets oood . A VK.spänni:ngen 
era r över motståndet R Il till MF-röret. 
Kvarvarande HF·spänn ing i triodens 
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.. 
Fig. 4. Borrplan för mottagarens chassi. 

Fig. S. l\'1ottagaren sedd rakt ovanifrän. 

Fig. 6. Mottagaren sedd underifrån. 
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Anodkopplade 
förstärkarsteg 

Anodkopplade förstärkarsteg äro synnerligen användbara 
som impedansomsättningssteg. Förstärkarstegets ingångsim
pedans är mycket hög - även vid mycket höga frekvenser 
beroende på att endast en del av galler-katodkapacitansen 
är verksamt shuntande över förstärkarstegets ingångskläm
mor - medan utgångsimpedansen är mycket lågohmig. I 
fig. l och 2 visas ett par kopplingar för . ett dylikt impe
dansomsättningssteg. 

Fig. l· visar ett anodkopplat förstärkarsteg, i vilket rörets 
gallerförspänning uttages över det uppdelade katodmotstån
det Rk1 + Rk2 • Katodimpedansen, som sammansättes av det 
uppdelade katodmotståndet och den över detta parallellkopp
lade belastningsimpedansen lb' bör avvägas så, att den kom
mer att uppgå ti,1l ett ur distorsionssynpunkt lämpligt värde. 
För trioder eller triodkopplade pentoder skall belastnings
impedansen exempelvis vara >2 11 3XRi (efltersom man j 

allmänhet eftersl'rävar lågohmig utgångsimpedaus i det anod

rl 
~ .--~ 

Rg I 
I 
I 

r L-, 
V, 

-Zut 
I 

j 
I 

I Zb
L,J 

IC I 
I 

~_ .J 

Fig. 1. Anodkopplat förstärkarsteg med katodmotstånd Rkt+Rk~ 

samt bela~tllillgsimpedans Zb. 

kopplade förstärkarsteget, användas i allmänhet tri<>der eller 
triodkopplade pentoder i dessa för~ärkarsteg). 

Om belastningsimpedansen är mycket högohmig i jäm
förelse med det uppdelade katodmotståndet Rkl + Rk2 

(>R t !), är förstärkarstegets utimpedans (lut, se fig_ l) 
överslagsvis = inverterade värdet av förstärkarrörets brant
het S, exempelvis för ett triodkopplat EF 12= l/S = 1/3 . 
.103 =333 ohm (jmfr tabell l) . 

Spänningsförstär:kningen fk= VU//Vl i ett anodkopplat 
steg enligt fig. l är 

(l) 

anodkrets bortfiltreras med C12 jämte 
R17 och C20• Då man viU lyssna på tele
grafi kan det v.ara aven viss betydelse 
att kuuna bOl1tkoppla A VK :en, och 
detta haT gjorts möjligt genom att en 
separat omkastare är inlagd, medelst 
vilken man kan kortsluta A VK-spän

ningen till jord. 
Nästföljande rör, slutröret, är nor

malt kopplat bortsett från att här inte 
finns någon klangfärgsl<.ontroll, vilket 
ju kna,ppast är nödvändigt i en special
apparat som denna. I öVTigt märkes här 
volymkontrollen från vilken den ut
ti!gna spänningen går via ett motstånd 
till rörels galler. Före volymkontrollen 
r.!tirker vi en kondensator C%O vaken 
som red·an omnämnts tjänar till aU av
koppla eventuell högfrekvens. 

På utgångstransformatorns sekundär
sida äT en jack inlagd. Denna är till för 
de lyssnare som vill använda sig av 
både hörtelefon och högtalare. Normalt 

är hörtelefonen ansluten till utgångs
transformat:orn. Vid högtalaravlyssning 
inskjutes endast jacken vanrid hörtele
knen och motståndet R 16 'bortkopplas. 
RIO tjänar som belastningsmotstånd på 
sl'kundäTen vid hörtelefonlyssning. 

Beträffande rörbestyckning så har 
som blandarrör använts 6K8 (även 
ECH 11, ECH 3 eller liknande kan 
emellertid användas). 6SK7 tjänstgör 
såsom MF-rör men kan ersättas med 
exempelvis EF Il. Såsom AVK-rör· 
delektor och LF-Tör tjänstgör 6SQ7 och 
sasom slutrör 6V6. Vill man ersätta 
dessa rör kan man ex. använda sig av 
EBC 11 resp. EL 12 eller EL Il. Om 

endast avlyssning medelst hörtelefon 
k'Jmmer i fråga kan man naturligtvis 
er~ätta slutröTet med tt EF 12 eller 
liknande rör. 

Mo!tagaTen är uppbyggd på ett chassi 
av aluminiumplåt av 1,5 mm tj·ocklek. 
I fig. 4 ,-isas en borrplan, utvisande 

de största hålens plats och storlek. Vid 
montaget får man ta·ga hänsyn till aU 
apparaten \Skall ,arbetapå höga frekven
SL'r varför en omsorgsfull lednings
dragning erfordras. Således måste alla 
jordförbi.ndningar hÖTande till samma 
krets dragas till en gemensam punkt pa 
chassiet. AHa motstånd och ko,ndensa

torer anbringas i möjligaste mån på 
stödplintar och ledningarna till dessa 

dragas med gmv stabil kopplingstråd. 
A v fotografierna framgår de olika de
taljernas placering. 

Beträff.ande trinming av apparaten 
~a äro MF"kretsarna liksom spolsyste
met intrimmade vid leveransen; man får 
dock räkna med en liten efterjustering 
genom tillkommande ledningskapacitan
ser. Har man ej själv tillgång till signaI
generator ka.n man j u hänvända. sig 
liE närmaste servisman, som säkert för 
en liten kostnad kan stå till tjänst med 
erforderlig trimning. 

POPULÄR RADIO NR 4/1947 104 



--- ---

Tabell 1. 

Rör 

AC 2 250 - 4 3 
EF 12' 200 -4,5 2,5 
6J7G' 250 -6,0 4,5 

1,3 
1,8 
1,3 

t Vid det i sista kolumnen angivna värdet på R k2 . 

" J triodkoppling. 

O m Rk 1 + Rk2 = 2Ri är exempelvis utspänningen ca ISO/ fl 

p rocent lägre än inspänningen. Distorsionen i förstärkar 


steget blir utomordentligt liten och exempelvis ,u/l ,S gånger 

mindre än den distorsion, som skulle uppstå i samma rör 

i mera konventionell mo-tståndskoppling med samma belast

Ilingsimpedans om Rk1 + Rk2 =2R i • Inspänningen på eH 

nod.kopplat förstärkarsteg en}. Hg. l kan ökas upp till 


f l/ l,5 gånger den med bänsyn till d istorsionen max. 


rll-......-~__./ 

R9 

Fig. 2. Anodkopplat lörstärkarsteg med transformator i 
katodledningen. 

tillåtna :inspänningen för röret i vanlig motståndskoppling 

(VIi max i tabell l), förutsatt alt katodmotståndet har del 
tidigare angivna värdet=2R j • I det nyss anföraa exemplet 
skulle man alltså kunna tillåta max. (25/ 1,5)' 4=67 volts 
inspänning, utan att märkbar distorsion skulle uppträda. 

I fig. 2 visas ett annat kopplingsschema för ett anod· 
kopplat förstärkarsteg. I detta förstärkarsteg är i katodtill· 
ledningen inkopplad en utgångstransformator, vars lik
strömsresistans tjänar som katodmotstånd. Likströmsresis· 
lansen Rk måste tydligen avpassas så, att röret får riktig 

Tabell 2. 

Rör Va Vg 

\'01 t volt 

AD l 250 GjEL 1.1' 250 - 6,5 
AL 4 250 - 8,5 
EL 12' 250 - 10 

I I triodkoppling. 
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I Sla =11.. Rk 

mA kO mA/V _I 
-

6,060 0,75 

S 

mA/V 

Ri 

kO 

Vgmax 
volt- f' 

2,5 
3,0 
2,0 

1,2,0 
8,5 

10,0 

4
4 
6,5 

30 
25 
20 

R k2 

kQ 

24 
17 
20 

gallerföl'spänning. Transformatorns omsättning måste dess· 
utom vara så vald, att rätt belastningsimpedans erhå-lles i 
katodkretsen (jmfr tabell 2). Utgångsimpedansen är i detta 
fall överslagsvis lika med inverterade värdet av rörets brant· 
het (S) dividerat med kvadraten på transformatorns om· 

sättningstal (n ), dvs. Zut=1/ Sn2
• 

Exempel på ulWdkopplat förstärkarsteg 

med u1.gångstransformalor. 

Förstärkarröret i fig. 2 må vara en triod AD l (data ' e 
tabell 2). Utgångstransformatom har likströmsmotståndet 
700 ohm, vilket för la = 60 mA ger en negativ gallerför
spänning av 42 volt. Högtalareimpedansen (reell) antages 
uppgå till 23 ohm. Transformatorns omsättning n är så 
vald, alt belastll'ingsimpedansen =n2Zhö~t uppgår till 2,3 

kQ, dvs. n= 100= 10. Utgångsimpedansen mätt över 

utgångstransformatorns utklämmor är då 1/ Sn2 , dvs.= 
=1000/ 6 '100=5/ 3 ohm. Så lågohmig utgångsimpedans 
kan vara synnerligen välgörande i de fall högtalaren upp' 
visar utpräglad basresonans. 

För att med ett anodkopplat förstärkarsteg (vars spän. 
ningsförstärkning ju alltid är < l) få tillräcklig effekt i 
högtalaren, måste man ha relativt stor inspänning. An. 

tingen får man då kosta på sig ett särskilt drivrör eller 
också får man sätta in en ingångstransformator med till· 
räcklig spänningsomsättning. 

I det nyss anförda exemplet [jmfr ekv. (l)! J ar 

fk = 
l 

=0,76 
1+ !. (l + 0,67)

4 2,3 

Belastnings·VRj gmax 

- I
,u impedanskO ~ kO 

430 I 0,67 2,3 
0,18 2136 8,5 2.5 5,0 3,0I
0,41 8,0 3,5 7,0 28 7,020 
0,20 16,0 i 1,2 !l,5 1950 3,9 

I 
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Intressant nyhet 
från 

ALlEC lansing 
Kombinationshögtalare 
med skilda bas- och dis
kantsystem . Frekvens
kurvan rak mellan 60 
-15000 pis. 

Idealisk i kombination med 

ALlE< 
lansing 

förstärkare 

Som har rak fre

kvenskurva frön 20 

-20 000 Pis. För

stärkare för allo 

ändamål_ 


Återförsäljare: 

ALTEC RADIO 
Freigatan 81 • Stockholm· Telefon 304039 

Uver 800.000 hushåll 
medlemmar i kooperativa 
föreningar har i år inlämnat 
kassakvitton 
Vid ins~undande års- och 
distriktsmöten lämnar 
styrelsen berättelse 
Tillgångar och skulder 
deklareras 
överskottet redovisas 
Medlemmarna har 
avgörandet 
Deltag därför i års- eller 
distriktsmötet, och var med 
om att bland Er själva välja 
medlemsråd styrelse 
och revisorer 

konsum/kooperativa 

UppDlärksa'In rna 

Er I'öl'enings Jnötestidel' 

För att exempelvis få 4 watt i högtalaren, måste spänningell 

över' högtalaren uppgå till V = Y<t X 23 = 9,6 volt. Erfor

derlig i.nspänning på inklämmorna på det anodkopplade 

rörstärkarsteget är då=(n/ h) '9,6=(10/ 0,76) '9,6=125 
volt. Har man fömt elt drivrör för AD 1 som ger max. 30 
volt (= Vg max för AD 1, se tabell 2) kan man menan 

drivrör och slutsteg koppla in en upptransfOl'mator med 

omsättningen 1: 4, för alt få upp spänningen till den önska

de nivån. 

v, 


F ig. 3. ltagn ing av negativ gaJIerfön;pänning fran en 
spänning-.delare R t - R2• 

Man kan ,nu fraga sig om det anodkoppla.de impedans

omsättningssteget tål så hög inspänning som 125 volt utan 

att röret styrs till otillåtna distorsionsvärden. ch inspän

ningen VI kon1Iller endast en del=Vg =V1(1-/k ) in på 

rörets galler, varför man i det här beskrivna fallet kan 

tillåta en inspänning på impedansomsättn ingssteget uppgå

ende till 

v = 
lmax 

Vg max 1-/
k 

_ 30 
- 1.-0,76 = 

120 I 
vo t 

innan risk för nämnvärd distorsion uppstår. Vg mt/x för någ

ra vanliga slutrör finnes angivet i -tabell 2. 
Det är att märka, att det anodkopplade Iörstärkarsteget 

är starkt l11otkopplat, varför distorsionen blir väsentligt 

mindre vid Vlmax i katodkoppling än· vid Vgma < för sam

ma rör i »vanlig» koppling. I ovan genomgångna exempel 

är di torsionen ungefärligen hälften så s.tor i det anodkopp

lade steget, varför 125 V inspänning knappast är farlig ur 

distorsionssynpunkt. 

I stället för AD 1 skulle man kunnat använda en slut 

pentod i triodkoppling, exempelvis EL Il. Utgångstrans

formalorns likströms.motstån.d mäste då minskas till 180 
ohm för att röret skall få riktig gallerspänning. Man kan 

även använda en transformator med högre likströmsmot

stånd, men då måste man 'ompensera det ökade spänningE
fallet över utgångstransformatorn genom att ta ut en positiv 

delspänning över en spänningsdelare enligt fig. 3. Denna 

positiva delspänning måste avvägas så, att rätt negativ gal-
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Väilj ett ALPHA-motstånd 

- -rör säkerhets skull ... 


Ur Alpbas tillwrkningsprogram 

,----AkIWOOkgdALPHA 

A'lpha ytsklktsmotstånd används alltmer 
inom radio- och telefonteklliken., där ford
ringarna pt driftsilkra elmotstånd med kon
stanta \'ärden iir synnerligen höga. 
Det utmärkal1de för AJphamotståndoen är 
eleras l[l~a sjäkirl(lukt lon och lågu egen

IUlpaci.blllS 'samt at.t de ä ro brusfattiga. 

Detta sena r heror på att y,tsklktet lJestår 

uv ett krnstaHiniskt homogent grafitskikt, 

som ulan llIigra bindeJlleDel inbränts på en 

por.slinsldima. 

A:lpha 'tskiktsmolstånd är ntrnstJade med 

iindhylsor och S:lQ'ddade mot yttre åverkun 

genom ett speciallack. 

Begär prospekt i dag - dä r finner Ni ut, 

förligare upplysningar om Alpha ytskikts· 

mots tånd. 


~ ex ~ ~ 

SUNDBYBERG· TELEFON 282600 Eli LM Ericsson-företag 

OHMDTE 

REGLER

MOTSTAND 

25 - 50 - 75 - 100
150 - 225 och 300 watt 
0,5 ohm t. o. m. 10000 ohm 
omgående från lager 

* 
500 - 750 o ch 1 000 watt

typerna levereras på beställning 

UNIVERSAL-IMPORT A.-I. 

Tomtebogoton 2, Stockholm. Tel. 333818, 301084 
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Vid service- och 

laboratorie ... 

arbeten 

äro 

~ridlranslormalorer 

oUDlbärliga 

Leverans omgående från lager 
av typer från 200 V A till 20 kV A 

Begär offert! 

IngeniörsiirmaD LARSSON &HOLST 
Svandammsvägen 33, Stockholm 32 

SWEET-BEART-BYGGARE 

De amerikanska minlatyrbat terierna finna s nu i 

l·ngel'. även det lilla Ma i'loI'Y. som amerikanarna 
anvä nde I sina luft'\'ii rnsprojektiler , vilka beseg

rade V -bombel'na. 

+lcousTlcon 

Bibliotekskatan 6 - STOCKHOLM - Tel. 10 66 02 

märket 
för inspelningsskivor nu åter i lager 

Kopplingsschema med beskivning 
för 60 watts förstärkare Kr. 4: 

Speciallist. över DE VRY IJudfilmsapparoter Kr. I: 50 i frim ärken 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK A .•B. 
S,t Eriksllatan 54 - STOCKHOLM - T~lefon 5156 28 

lerförspänning erhålles på rörets galler. Lämplig belast
ningsimpedans för EL Il i triodkoppling är vid 6,5 yolt~ 
negativ gallerförspänning 3 kQ. Förutsättes att samma 
högtalare som i förra exemplet kommer till användning 
skall utgångstransfonnatorns omsättning nu vara = n = 
= Y3000/ 23=1l. Utgångsimpedansen hlir då I / Sn2 = 
= 1/ 8 . l F ~ l ohm. Spänningsförstärkningen kommer aU 
uppgå till 

ik= l =0,92l+..!.. (l +2,5 ) 
21 3 

Max. tillåten gallerväxelspänning är enligt tabellen 5,0 volt, 
varför max. t illåten inspänning på anodkoppla(]e steget 
VI max uppgår till VI max = 5/ 1-0,92 = 63. Över högtalaren 
erhålles tydligen i detta ·fall spänningen 63· 0,92/11 =5,3 
volt, motsvarande en effekt i högtalaren av 28/ 23 watt = 
=1.2 watt, vilket är den maximala distorsionsfria effekt 
som kan tagas ur ett EL 11 i triodkoppling. För att få upp 
spänrningen till 63 volt på det anodkopplade slutsteget får 
man liksom i förra exemplet tänka sig att använda ett extra 
drivrör eller atl koppla in en upptransformator med lämp, 
lig omsättning. 

Med hänsyn till de höga spänningar som uppträda mella 
katod och chassi i ett anodkopplat förstärkarsteg, är det 
i allmänhet nödvändigt att glödströmslindningen för det 
rör, s(}m ingår i detta steg är isolerad från jord. Annars· 
riskera'r man att 'det isolerade skiktet mellan den in(lirekta: 
upphettade katoden och glödtråden· förstöres. Man måste' 
därför i allmänhet räkna med att ,ha en särski,Jd glödströms
lindning för det anQd:kopplade steget och en ®nan för 
övriga rör i mottagaren, John Schröder. 

lt1ottagareteori Forts, ir. s/:d , JOO' 

i ekvation (12 ) , erhålles: 

Vb = Vbo(l + m eos pt ) eos wt = 

= VbO eos wt + mVbO eos pt eos wt= 

mVbO mVbO (14 ) 
= VbO eos wt+ 2 cOS (w+p)t+ ~-eos (w~- 2 p)t 

Av ekva,tioll (14) framgår, alt en med. en frekvens modu
lerad härvåg innehåller tre frekvenser, nämligen bärvågens
vinkelfrekvens w, ~amt de båda 8. k, sidofrekvenserna w + P 
och w- p. Frekvensspektrum för den med en frekvens ampli
,tudmodulerade bärvågen framgår av figur 5, 

De tre svängningarna kunna också representera; med ett 
vektordiagram enligt figur 6, 

Av vad här sagts torde utan vidare framgå, att ba:ncl
bredden hos en krets måste vara mi.nst= (w+p)-(w- p} 
= 2p om etL helt frekven sband från O till maximivinkelfre-
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kvensen p ~kaU överföras. Normalt uppgår den högsta modu
latioll'sfrekvensen för en rundradiosäntlare till 5 kp/ s, varav 
följer, att band'bredden måste vara minst 2 X 5 = 10 kp/s. 

Moon Radio AB, Stockholm har sänt in några uppgifter om 
"Berec» ficklamps- och stavbatterier. Tre olika typer lagerföras. 

Samma firma för i marknaden vibratorer »Radiart» för bilradio
mottagare_ Två typer finnas : en för max. belastning 6 A och en 
för max. 4 A. Periodtalet är 105 och vibratorerna är avsedda för 
anslutning till 6 volts ackumulator. 

Vidare har vi från Moon Radio AB fått en del uppgifter om en 
amerikansk likriktarekristall (Sylvan ia) som kännetecknas av dess 
mycket låga värden på egenkapacitansen och resistansen i spärrikt
ningell . Typ IN34 har en egenkapacitans av 3 pF medan typ 6H6 
har 15 pF. Likriktaren IN34 har mycket små dimensioner - 6 mm 
diameter och 18 mm längd - och kan genom att den är försedd 
med lödändar direkt lödas in på lämplig plats. 

Drittdata: 
maximal spärrspänning, toppvärde 50 volt 
anodström, medelvärde 0-22,5 mA 
maximal kortvarig strömstöt, toppvärde 200 mA 

» anodström. toppvärde 60 mA 
» ström i spärriktningen vid 50 volt 2 mA 

vidstående diagram fås likriktad spänning och ström ur skär
ningspunkten mellan kUJVan för påtryckt spänning och resp. belast· 
ningslinjer. 

Vid 2 V påtryckt spänning använd streckade kurvorna och divi
dera de avlästa likspännings- och strömvärdena med 10. 

Genom den låga egenkapacitansen kan kristallen utnyttjas som 

30 

20 

10 

O 

l ~jJl ) 
~, 

_. 

,,--f!: 
'J~ 
I/ V 

/1/ 
~ /...----- /...----

)2k I lA 
l-

I N34 
-_ 1/ 20V efl 

1/ -- - 1'!l:t4 gl! e!!_ -
::---
6ltS ~ ~,,--~ "If 

elf --v·~-hl;
l----F Bel STN!I GS· 

M TSTÅ ~D 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Driftdiagram för likriktarekristaller från Sylvania. 

l ikriktare i högfrekvellskretsar och likaså lär den bl. a . med fördel 
kunna utnyttjas som instrumentlikriktare. 

KLN Trading Company, Stockholm, har sänt oss en del uppgifter 
om ett amerikanskt universalinstrument, fabrikat Triplet, som man 
ämnar introducera på svenska marknaden. Instrumentet är försett 
med ovanligt lång skala - ca 13 cm lång. Instrumentet har mycket 
hög (lO resp. 20 kohm per volt) resistans ,'arför det kan utnyttjas 
för mätning i högohmiga kretsar. 

Mätområden : 
Spänningsmätning (likström): 0-1,2.5-5-2.5-125 -500-

2500 V (20 kohm per V). 0-2,5-10-50-250-1000--5000 V 
(lO kohm per V). 

Spänningsmätning (växelström): 0-2,5-10-50-250-1000
2500 V (lO kohm per V). 

Strömrnätning (likström): 0-50 ,uA; 0-1-10-100-1000 mA; 
0-10 A. 

Oljekondensatorer 
GlImmerkondensatorer 

PJlLMBLJlDS •••Ni finner det hos 
Keramiska vridkondensatorerOllekondensatorer 
00 och 75 pf APC typ m. a xe l 6: :jjj neHo 

:! mf. 600 volt arbetsspUnning ö : -ueU'o 

l mf. 000 volt arbctsslliinning' ... ,;: 60 neHo 
2 X15 pf Butterfly fiir UK .. .. .. Il: 40 netto 

~ mr. 1000 volt arbe spUnning 0.0 6: 2G Jle tto 
0'0 

~Iikrorlltt m eu pla ne t"iixe l och !lexibel 
kopplin g . Dia met.e r 70 mm. 12: r>llnetto.1 m f. lOOO volt arbetsspänlling ... 13: r>5 netto 

Skala med ;miicl,,'iixel. Trnmlns tiillnlng 
synnerli ge n gcdi g'ell kon s truktion. 10: sr;Kondensatorer - ej ollefyllda 
neHo. 

~ mr. 2000 volt arbe t s 8p1tnning.. . 11: 40 n"tto Keramis ka omk opplare 1 pollg 6 vii g~. 
lmf. 5000 " o lt nrhet s" pUnning.. . 22 : 71) ne tto llimplig u i h Ug'frckve nskretsar. 9: »iS netto . 

Kc rami sl,a spol'tommar 50 mm. llia me tc r . 
stindarrar Lindade med tjock fö r silYrad tn·lil. 7: ti5 

n e tto.
807 'Ve8tinghou~ 8: 95 netto 

SH nda rkondensatore r, ke ramisk l1lollterin ~ 
813 R e A .. ... ... .. ..... ............... .. 67 : 8il ne tto 
 i värden m ellan 50 och 200 pf. Stora 
82!l B. Natiunal 3Il : 70 netto platta\' s Wnu. J:~: 70 till 19: 60 netto. 

1000 till 5000 pf nrbe tsspänning100 TH Elma(' 38: 011 n"tto K e ra miska stund Qffs O: 60 neUo.2WO volt ... ... ........ ............. 6: 8/j netto 

127 VT };lmn" 38: 7,; n e tto Högi"rekvensuro sia r l tlll 5 mH 300 m A. 

100 tm 1000 llf H Ögfrekven<l. l: 65 netto.5000 "olt, 4 Amp. .. ...... . .. .. .. 7 : 65 netto 

Mottagarrar för U K moo till 10000 pr arll etssp ii n- Ovansttlendc mate rial har varit 1I1 o ntl~

u,):; Acorn I'ör O: - netto nin C", G(K) volt . _... . l: 85 netto ""d, me n, lir i myck e t gott skIck. 

%4 Acorn ror 16: 8i> netto Styrkrista lIer Roterande omformare 
Hfllla r e till de~tia l'ii ,. 3: 85 n e tto 

H Mc meu F T 243 li :l lln., 14 : 35 n..tto Pr im. 1~ volt sfik . 600 \fult 250 111.\. 1 ~5: 
fI('\.ttO.Coaxlal kabel Slidrosslar 

Prim . 24 volt "ek . 1000 volt 3:;0 mA . 
I 'oxi a l kahel typ HG8 U (OB ' .! S1i nk tn pri se r!) 1M: - netto. 

02 olun. pri s pe r me ttlr .l: 8ä netto ~n Hy 200 m A swing eilOke vik t 
G,4 lt:g. .. .. . . ...................... . . 29 : - ut."tto Vid för f rl....glllngur ' ". g. bifoga l"-RTsporh 

Hagtalare 25 Hy O{) mA ~iIuros.:o;e l 11 : 65 ne tto 
l O" Pcnu.-dyuamil!i k , 8 u -at t . .. :39: 7;':; netto 19 H y 28 mA s lid ro ssel 7 : 90 ne tlo F:a PALMBLAD 

() Hy 80 mA slIdroggel . : 00 nettoTrafikmoHagare (SM5ZK)
MätinstrumentHC·:nZ · e j ombygg d .... , . ..... ,170: - netto Folkuogagatao 42, Stoekholrn

BC ·348 e j ombyggu ...... .... .. ... 4GO: - netlo 0--5 m,..\ 2~~" ~ k a la .... " . . . . ... . . 24: Di; net·to 


HC·406 ej ombyg gd .. ........ 225: - netto O-- !:iOO mi e ro lllllp. 2 1)./' . k ula .. . a:l:.fli netto Telefoner 401940, 41 43 43 
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GRAHAMS 
VllBRAlOR 
TJP LY6 Vmax.4A rv 

SMAvIBRATORER, från lager 

Genom ett extra ankare, en extra lindning och speciell 
fjäderkonstruktion, ha dessa småvibratorer fått en 
säkerhet mot kontaktklibbning och fjäderbrott som 
nästan når Allformatorns. Säkerhetslindningen verkar 
även som en högfrekvensdrossel varför avstörningen 
underlättas. Teknisk beskrivning medföljer varje 
'Vibrator. Mål( utan sockel H = 88 mm, D = 54 mm. 

GRAHAM BROTHERS AB 
STOCKHOLM 16. TEl. NAMNANROP. 

NATIONALS 
TRAFIKMOTTAGARE 

för 10-20-40-80 meters banden 

D-rors trafikmottagnre med specialhyggt laboratorip
trimmat spolsystem med fyra KV-ba ndspridningr;· 
omrllden. Bentosd11ator för C'V mottugII!ing. Stor 
instrumen t!skH~U' 150 X 10:~ mm. med finins tällning 
10--1. VäxelstrIim il 240 yolt 50 per. Kamplett 
byggsa ts (se specifikation i dettn numme r, leyere· 

ras excl. chu &<>i , högtalare och hli r telef on ). 

Pris Kr. 205: - netto. 
Se beskrivningar i detta nummer. 

Stor sortering av all Slags radlomuterie! tJI! liigsta 
priser bos: 

NATIONAL RADIO 
Målargatan 1 - STOCKHOLM - Tel. 208662 

" 

MotSlånd. mätning: 0--400 ohm, O-50 kohm, 0-10 Mohm. 
Nivåmätning: -30 till +3, +15, +29, +43, +.5.5, +69 dB . 
Inslrumenlels slorlek är 15 cm X 14 cm X 6,.5 cm. 

Univer,alinstrument typ Tripiet. 

Samma finna har också meJdelat oss dala för en ny amerikansk 
rörvoltmeter från Hewlell·Packard Co. Della inSlrument mäter både 
lik· och växel spänningar. 

~lälomraden : 
a) växels pän Il ing : 

0-1- 3-10-.30-100-300 V. 

Ingållgsimpedansen är 6 Mohm med 1,3 pF parallellt och fre· 

kvenskurvan rak (±1 dB) inom frekvensområdet 20 p/s-700 

Mp/s. 


b) likspänning: 
0-1-3-10-30-100-300-1000 V. 
Tngångsres istallsen = 100 !11ohm inom alla mälomr' den. 

I kamrer 13 F G Harffs beskrivning aven kortvagstillsats med 15 
band spridnill sområden i nr 12/1946 har i fig. l, som visar appa· 
ratens principschema, en ofullkomlighet i klichen givit anledning 
till missförslånd. På det ställe, där anlenntiIledningen korsar led· 
ningen mellan siguulkretsen och den IrimkonJensator, som fungerar 
som aterkopplingskondensator, har en ring utbildats, som tolkals 
som en förbindningspunkt. å är emellert id icke fallet; signaikret· 
sen skulle ju i så fall bli direkt korlslulen. Någon förbindning skall 
allt s icke göras i denua punkt. 

I R Henrikssons konslruklionsbeskrivning i nr 3/ 1947 över en 
hemmatillverkad 7-rörs super har en felaklighet insmugit sig i 
schemat i fig. 1. Föruindn;ngspu.nkten mellan de till slutrören 
hörande katodmotståntlen R,," och R 36 skall jord/örbindas. Denna 
jord/ör bindning saknas i schemat. 

Inlernalionell inslromenlulslällning 
i Slockholm 

Under liden 31 maj- 7 juni i ar kommer en inlernationell ut· 
ställning av mälinstrument och laboratorieapparaler atl anordnas 
i Kungl. Tennishallen i Stockholm. Denna utställning, som anord· 
nas under medverkan av lVA oeh T ekniska Fysikers F'orening, är 
att betrakta som en forlsälln ing på den uls tällning av engelska in· 
strument som i fjol anordnades på Tekniska museet'. 

Samtidigl med denna utställning kommer en mätteknisk konfe· 
rens att anordnas, med föredragsserier och diskussioner i olika 
mättekniska ämnen. 

l Se POPULÄR RADIO nr 8/ 1946. 
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SlEMENS 

EUROPEISKA 

RADIORÖR 

AC 2 CY 1 RENS 1374D 

AF 3 EBC 11 RGN 3.54 

AF 7 EBF 2 
 UBL 21 
A Z 11 E BF 11 UeH 21
AZ 12 EF Il 

UY 11CBL 6 'L 3 
ve lCF 3 EL 11 

CF 7 EL 1 2 m, •.fl. 
Levererns omgående. Reservation för mellonlörsäljning. 

SlEMENS 
GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVAll NO RKÖPING SKELLEFTEÅ ÖREBRO KARLSTAD JÖNKÖPINGSTOCKHOLM 

SM 209 

POPULÄR RADIO NR 41947 

D RR J\ 'G, J; Radio.TekTlik . Teori og Prulcsiii. K.sbenhnvn 
1947. Jul. Gjellcrup& Forlag. 179 . 141 . P ri 13; 50 dansks. .Ju- . 
1I0r. Over. till UlllJ.dm av el iling. Th. l\1fi lgaard. 

Föreliggande bok som u tkommit i chweiz i ett flertal upplagor 
o. h som nu över a L L~ till dan ka vänder ~ig till de prakLi~kt inrik· 
t de mllJöre.r och rad iolekniker ~ )m ur lJoken vill skaUD. ig en 
insikt i dc le retiilk grund\' Ia r, 1> '1 vi lka raui tekniken vilar. För· 
fat taren har vi er ligen i vis utst.riickning in te helt kunnat undgA 

l t La matematik till hjä lp , men vissa av dessa a\' niLl är tryckta 
med mindl' tit oth kan u tan att samll1an lt ngel gir fö rlorat över. 
hoppas IlV d 1" are, OILl in te b 'si tt~r lillräcklig skol ni ng rör all 
ku nna tillgodogöra sig ltem. 

Översättningen till da n~ka är "'jord ft er de t sch eiziska orirrina· 
lels isla upplaga, som utgavs i mars 194 l, och l,okclls innebäll läc' 
ker dlirför även enare:1 rfa renhetcr. Framställ ningen är visser· 
ligen slarkt ncentr rud och med nödvändighet bar därför många 
a\'tiJlill fllu en mycket knapphiindig behandling. el är emellertid 
{örv nansv"rt mvck.et som fö rf. få tl med i sin bok: och de t gäller 
inte m insl de d~lar " boken som behandlar J teor tisk grun· 
derna, diir f ·M. genont mekanl. a analogier !lÖk! konkrelisera de 
elektriska ör/oppen. Ä~'en i d· avsni t som omfatLlll' mera pruktiska 
saker har förf. fatt med my kel detaljer av int.rcsse för praktiskt 
inriktade radiotekniker. Exemp vis. i llnehåll -r kn pitlel , 1odtagerens 
Virkemaande utfö rliga uppgifter f<ir byggand t a ' m odern kristall · 
mottagare, en återkopplad detl'klonnott agare med l ·stegs F·för
stärkning, ,'n kortvdgsmottagnre med ~ap ciodiskt» förs tärkarsteg, 
en rak 3-röl motta"are m{'d H ' . teg, a terkopplad detek lOr och slut· 
sleg och slutligen en ·rör~ sup 'r av re emottagaretyp. 

ERAN. , PH : R öhrcll ·VademCCLUll 1946, 6 : e uppL Amsterdam 
1946. 231 s. 

Röhren.·Vadernccum hm nu u t 'omrnit i I!ll ny och utökad. upp· 

la Ta, di1l} (, : c. Denna lUr varje radioteknikec s nnerligcn vårde· 
rulla uppslagslJok har Ild igare recenserats i POP ULÄR DI 
( li r 1/ 1946 . 275) . Den nya upplaga innehåll r rördata, j am
["" rel -tabeller, , uckelkopplingar mm. för ca 4 500 elektronrör därav 
bl. a. 2200 a,' d ' mera " 1lI1J iga europeIska och amerikanska Iyperna 
och ca 2 000 av de rninrlce vanliga europeiska rören (huvudsakligen 
engelska typ rl och dc" utom återfinnes data l ör ryska elektronror 
och rlir ro uOller krige t kom till snvändning inom dc olika krigs. 
makterna. Sch. 

Stockholms Radioklubb 
tockhol lUS Rndi k1 u1b sammantr ädde tisdagen ,!en 11 febr., då 

Le nolog Bresle höll fö redrag om " Elcktronkikare). Med en elek
Ironk ikare an m 11 St> infrarött ljus, som ju är osynligt fö r blotta 
örrat. Ett objektlV projicierar en bild II" del föremå l, som betraktas, 
p- eleklronkikarens ljuskänsliga ka tod 'ta , som är känslig även fö r 
infrarö tt lju; . Katod ' tan utsänder därvid elektroner i proportion tiIl 
bely ningen Slyrka, och med hjälp a en elektronlins fokuseras 
de~sa ek ktroner pa en fl uorescensskäTm där man alltså f r en syn· 
Ii .. bild. Om man nvänder en strålkastare med svartfilter, som en· 
dast {äpper igenom osynl i"l infrarölL ljus, kan man alltså nattetid 
med hjälp m' n rleh.Lronkikare upptäcka fiender utan att röja sig 
sj äh> mefl synli t l jus. 

Följ ande sammunträdcsdHgar ha fasmäll ts för apri l 1947 ; näm· 
linen usdagarna dlm 1, IS och 29 (år~mö tc) . SamrrlHIlträdena börja 
kl. 19,30 ( precis) i Medborgarhu sets lilla börsal. 

Stockholm9 Radioklubb sammant räder i regel varannan vecka un· 
der v r· och h"ti ttenninerna med fö redrag och demo~trationer . 

ludiebesök fö rekomma äV6Il . Klubben prenumererar p en hd del 
svenska och lluäl1 dska r adiotidskrifter, som hällas tillgängl iga för 
medlemmarn före och .fler ~nmmanträdena. Medl emmarna få gra· 
tis U na böcker och tidskrifter ur klu.h ben bibliolek. 

Ila , som äro inlres~eTnde av radioteknik och äro besatta i Stock· 
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ELECTRON WIRE 

Vit plasticisolerad kabel l 0,75, i kartonger 

om 25 yards, i rullar 100, 300 
och 1760 yard 

* 
HÖRTELEFONER, förs tkl. fabrikat Kr. 20: 

* 
TELEFONSNÖRE, o mspunnet . .. Kr. 3:70 

* 
DUCATI glim m r. o c h blo{;kkondensatorer äter 

inko mna. 

Bog. r of fert t r 

ÄIIGREN 

Telefon 174980 - viL'\:eI. 

SURPLUS 
Xya l,a l't(JugförVHl:knue l'adiOl'iil' n C A o('h ~.dnlllia 
111. fl. utfUl'slilj _'. 

:~oo 81. B ll .ttcrirör, T YI) M~ i't kr. ~~: .iO. 
600 ~, SllItl'ör filr nllström 150 mA .::liiutoltl'tim, ;!.l wuth 

nteHcld. Typ 12A6 U kl'. :l:-. 
lO') " linlftrörs tiir)ulrTUr. Typ 46 ~, kr . 3: -. 
200 " U. H. }.... -rör för baU-c rl , TYll 3U7, DulJbeltriod il 

kr. 4:-. 
',WO" 	l . n. .-TU" rö r batteri, TYI) 3U6. B eumrör ~, kr. 

·1 : - . 

CHAMPION RADIO AB 
~TOCJ( HOLJL - Tel. il2 09 00. 

ELEKTROLYTER 

Själagårdsg.6A ~ STOCKHOLM 
Telefon l O 0047 

holm eller dess närhet äro välkomna SOIU medlemmar i klubben. 
Medlemskap vinnes enklast om årsavgiften kr 10: - {studerande 
och teknologer 6: - } insättes på klubhens postgirokonto 50001. I 
avgiflen ingår prenumeration på Populär Radio. 

Förfrån'ningar om kluhben och dess verksamhet besvaras av sekre
teraren, civil ingenjör Gunnar Solders. Adressen är: Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. Meddelanden om adressföränd
ringar kunna sändas till samma adress. 

Sekreteraren . 

1=.,~~ 
Tekniska frågor RV me.... aUmiint mUes&e besvu rna hlir nedun. Bre

ven för.e m"d plskrlft "Fråg palten" och (nllilndas tlU 1'0pull1r 
RadloK redaktIon. 1'ootbox 4110, Stockholm L. Brev8var på tekn1~ka 
{rigor kon ej Ilimna.. R ed. 

FrGga: 
a} Hur stor blir induktanse om två LF-dr<Jsslar på vardera 10 H 

vid 100 mA likströmsbelaslning parallellkopplas? Totala strömmen 
är 200 mA. 

b) Hur stor blir indukt ans n 0 111 två LF·drosslar, en på 10 H 
\id 100 m och en på 20 H vid 50 mA likströmshelastning, parallell. 
koppla, ? Totala strömmen är 150 mA. 

Vpl 606, HIJ!mstad. 
Svar: 

a) Om dro, .lamas resi.l n är lika, blir induklatl5en 5 H. 
b) Frågan omöjlig al t besvara d uppgift om drosslarnas induktans 

som fuoktion a\- belastnin gsströmmen saknas. K G 

Fråga: 
aj Kau P . R. lämn a uppgift om »Radio Reeei er Design) av 

Sturley finnes alt köpa och om den är översatt till svenska? 
b) Kan P. R. lämn a uppgift om en lämplig bok angående servis· 

arbet e? O C. Grums. 

Svar: 
a) Boken fiulles att a i bokhandeln, men är ej översatt till svenska. 
b} CHRISTIANSEN, T: Radiomottagaren. En bok om felsök

ning och radioservice. Stockholm 1946, Forums förlag. 
E NDERSEN: Radioteknisk handbok, C E Mellerstedts förlag , 

Stockholm, är en för praktiska behov anpassad uppslagshak i \ ilken 
även vi-sa Eervi~problem behandlas 

Fråga : 
L ilka äro och hur härledas ek ationerna för en. enkel avstäm

llingskrcts och ett band filters avstämning.kurva? 
2. Hm kunn sådana kurvor experimentellt bestämm as? 
3. Har ffi il tcrkopplingsanordrling någon inverkan på nämnda kur

yor; i så fan rilken och hur !örklara den? 
4. Vilket är det matematiska sambandet mellan våglängd.ökning 

och 	 vridnillgsv:n kel för en vridkondmsator, där den procentuella 
glängdsökuingen lir lika stor över hela skalan? 
5. Hur är ett magiskt öga uppbyggt och hur verkar det? 

Amatörbyggare. Upp.wla. 

Swr: 


L En uttömmande behandling av dessa frågor ges i R Feldkeller: 
Einhihrung in die T11eorie der Rundfunksiehschaltungen, Leip7jg 
1940, som tyvärr endast fi nn s tillgängl ig på vissa tekniska bibliotek. 

2. Genom att under drift fö rhållanden uppmäta den över avstäm
ningskretsen uppstående signalspänningen \'id inmatning av si gnal· 
spännig av olika frekves i närheten av resonansfrekvensoo. 

3. Ja, kurvan blir »spetsigare» genom återkoppling. Återkopplingen 
kan uppfattas som ett negativt motstånd över avstä.JUnin~kretsen, 
som delvis upphäver fö rlu t rna i denna. 

4. Det samband mellan våglängd och vridnings\':inkel, som er.hAlIes 

UtIä ndska r a di o tidskri i te r 
Ett antal spridda häften av äldre å rgangar, fram till 
1940, av utländska radiotidskriftcr finnas fö r direkt 

avhämtning till salu till billigt pris påPOPULA R 
RADIO:s expedition, Luntmakaregatan 25, 5 tro 

Bland tidskrifterna märka QS T, Wire1es8 Engi. 

neer , Wireless World m. fl. 
" 
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i en sl'ä ngn ing3J..rd ' med en widkondensalo r, som ger lika SIar 
proCt:Il lu 11 väglängdsökn ing ÖVPl' h la kalat'l, k Ul matematiskt 
llttr) ckas på följande ät! : 

~--l 
). = .toe fl 

där lo är den våglängd, som erhall vid 00 viss invridning Clo hos 
kondensator n. 

5. I det magiska ögat ingår en fl uorescerand e skärm, som, n,ir 
den träHas av elckt!' ner. som he~itta viss hastighet, utsänder ett 
grönt I,ius. Genom särskilda st yranordn i n ~ar ka n elektronströmrn e<l 
koncentrera i mer eller m indre "mwa knippen, at! slörre ell er 
mindre delar av ärmen hringas att lysa. Det fi nns eH flertal 
olika typer av det magiska ögat. i vilka olika e1ektrodsy tem ingå. 
Eu utförlig redogörelse för det magiska ögats verkning>sätt ater. 
finnes i L Rathei , , Run dfnnkröhr en. Eigen~chaft ffi lind Au· 
..·endung>. Sch. 

Fråga: 
Hur skall man få iind r Ii ens ? 
Finnes olika typer av ätldarelicens r? 

P. O. Gustais, 
Svar: 

Tillskriv K ungL Tele"rafs tyrelscn, S tockholm och hegär upp· 
gifter härom. För tt fli innehava eller nyttj a amatörr dioanlägg· 
ning krävs bl. a. alt man är svensk medborgart' och man föx-värvat 
föreskrivet umatörcertifikat. nsökan om till stå nd skall göras på 
särskild blankett, som Lillh andahilll av Telegrafstyrelsenb under· 
visnin gsanstal t och rören ingen "er iges Sändareama törer. 

Amatörcer tiiikat finnes av tre klasser A·, B· och C-kla ~. 
A·certifika t ka n bJ. R. för ärvas a person som fyllt 19 år och 

som tidigare varit innehavare av B·certi fi kat under minst ett år. 
B·certifikat kan förvä rvas av person som fyllt 18 år eller som 

under året uppnar denna ålder. 
C·certifikat avses för ungdom i n börjark lassen och kan endast 

förvärvas av perSOller i å ldern 16-19 år. 
Certifikatprov skall avläggas vid Telegrafverkets undervisnings

anstalt i Stockholm ener på Rnllan ort på plats som anvisas av 
telegrafverket. 

F ör aLt man skall ra certifikat måste (:n del prov av läggas bl. u. 
telegraferingsprov ( ·klass 80 tec ken/ min , B·klass 60 tecken/ min, 
C·klass 40 tecken/ min ) . Man mitste ocksft s tyrka all man äger ele· 
mentära kunskaper i elek tricitet lära och r ad iotekll ik. Man måstc 
också ha viss kännedom om r egI mellten o ·h föreskrifter . 

Fråga: 
1) Hur nppmätes en hö"talares impedans ? 
2) Hur skall man räkna om cn u tgåna transformator för annan 

belastningsimpedans än den befintl iga ? 

Svar: 
1) Ett unge fä rli"t vä rde på tubpolens impedans kan erhål las 

genom att man helt enkelL mäter upp taJspolens likströmsresistans. 
Impedansen är omkring 1,25 X likströmsJ'csistansen. 

2) AnLag att den befint liga il la stnill g8impcd an ~en på utgång ~. 
transformatorns seknndärsida ( = tal spol eus impedans ) är Zw Är 

lransformatornB spänningsomsättllillg (dvs. förhåll anuet mellan an· 
talet lindningsvarv på primärsidall och antalet varv på sekwldär
sidan) = är belas tning~impedansen mät! över primärJindllingen n t 
l" =nt

2Z(I" nsluter man nl1 en annan labpol lDed irllpedan~en 

Z /2 till trans orma torns sckundärlindnin « m' ste man väl ja annan 
spänn ing~omsiitl n i rl" om mall skall få ofö rändrad belastuings· n2 
impedans mät! över transformatorns primärlind nino-. Vi får 

Z,, = nt'Z/ l= ne'Z/ 

_ • I Zt! 
n"- ntv Z/ ~ 

Om ex"mpelvis Z/2= 4X l/1 blir 
l 

~=-2 1/.1 

dvs. man måste minska spänningsomsät tllingen till hälilen, ilket 
är det samma som att man mås te linda på sa ffi ' nga varv på seknn· 
därlindningcn att den får dnbbel t så många varv om den ursprung· 
liga hade. 
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Engelsk kvalitet

Amerikanska typer 


,----ORIMAR 
Brimar - en O'ammal bekant 

som under krigstjänsten ytter

ligare förbättrats - kommer 

nu tillbaka igen. 

Fråga oss O'ln 
'lnottagarrör! 

A-:IJ. Standard Radiofabrik 
ULVSUN DA. 
Tel. Stock/101m 25 2610 
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SENSII.TIONE€€ N J!HET! 

PEN - OSCIL- LITE 

Signalgeneratorn som 

kan bäras i ästnckan . 


Ej större än en 

reservoarpenn a. 


Både hög- och lågfrekvens. 
Frekvensområde : 700 pI till 
600 Mp/s. 
Läm nar upp till 125 o lt . 
Inga sl addar. In byggt batteri, 

T rimning och fels ökning å mottagare o h förs tärkare 
kan snabbt utföras med dett behändiga instrument. 
Användes av amerikanska Signaltru pperna. Säljes 
på öppet köp. P ris k ronor 75: -, 

B egär yfterligue applysnirw"" f rån genera/dy..nl.n : 

ELEKTRONI K 
MELLANGATAN 22, VISBY 

i . 

Söker Ni 
en bra 
anställning? 
Kom ihiig nll P0[lllllil' Rfl(li" Hls s u v prukt i k t 

tuget ulla i chcfssli ilJ ll lng il10m l'a dioindu r.;Ll·iell. Sök 

!'olili:.lk t lUed dem i deras geL fu 1;organ . E n annons 

i Populiil' Ra ,lio blir !il ' t - nogu - jn~t a\' dem 

f Ur d Jb den ii r flV:' lId. 

1/4-si(la. pI·jS lu'. 60: -. 

1/ 8·sWa I)ri,; IU". 30:-, 

_\ n Il 011::;1Ilunll~k.l'ip t, som lir iS. ti lll l:lll (!-a f örs ta 

yeekan i Jwinaden, kan iul'iil"lS r don l det nummt' l' 

,om nt k OIl1 IlW r 20- 2:0 i ~ :l 1nrll:1 rn ~ mill. 

POPULÄR RADIO 
A...'QWNSA VDE J.NJNGE N 

lwx 3221, Sthlm 3, - Tel. Norms!, Rotogmvyr», 

TiJllid 
en hild ur CT,ir(ll!!n T im(,. >'0111 ger läge l P'l lel/"vi ion6frontclI i el! 
nötskal. 

Till dess alt vi kan giira jl/.llt. moderna televisio/lsgrejor f r 
ni illula upp med all uppfinna m" r och tin.g, som geir vara gre jor 
OIl1 odemu! 

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

BYTE N OCH FO RSÄLJNING A R 
: ::::::::::::::::::::: :::::. :~: : : :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::!: :~~:: ::!:..:::::::::: :::: :::::t::r 

T ill 8nlu. " g ra st . :r3(; S48. a r1'l r . 2 III!'- teg. kr !. tnll lt l'1'o be l o 
os~!lJator, l ,G 18 lIC och 200-500 Kl:. 430 : - kr. pr st. fri t t '1\. 
pal'en , ,iv.-i ng. T. S~entison, Od l n sga tun 2:J bV, G ö tebu l"lf. ..................................................................................................................... 


T ill sa l ll . 1I1.darerör. 2=HFJOO. 'ya 1200 W I p u h-pull , s mt 
li k rik tare, 4.5 t 100 'V. S\"ur ti ll Hlmportpriser, ej Hurp)us". P OIl . 
R a ,Uo f , v. b . 

T iIt &Ulu . K r ist.. ,"Jkroron, liggforll ., fii rkrbm uc1 med skaft o. 
sla drl 70 : - l r. !J r i,·fran. t. t. !! 61.G lO : - l,r. )l y t t. Snlr LiIL " Jb"l!o
Illll tC'ric-l", Bo l 03. or4!l" ro. 

JU ""\11 . D 'II 11, D I-' 11. nya, pI t mindre a n lal. D,<rnh. E1"lk••on, 
Lit . 

Il'~ TR UE" 'TS A.\DCOMMCT rJCATION EQUIPMENT 

CAMB RIDG E 

REPRESEi'<,AT1Vf' 

T E S TE R = 
674 8 68. 6 053 110 STOCKH O LM J u n gf rugatan 28o 
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Nyhet! 

J DORRVANG 

RADIO-TEKNIK 
målJgll år har mal) ('fter l~'st Il~'l\ goda tm~kott 


till dell s l1arsumma :;kalld il)U\' i~ka ra<liolitternturen, 

T) , ' !L schweiziske ratlioe).'])crten tir, J Diirrm ngs bok, 

"om nu utkommit p å lIal);;ka, ii I' ett unskeyerk , ' om 

hygger bro lllellm teori och praktik, Boken g~r eH 

kOl'tfat,tad, vederhäftig redogörelse för radiotekni, 

ken:;:. teore tiska underlag be v t med praktblm ex m· 

]le!. Boken behalltllal' de senaste lumlY inllin;w rna 

pfl omrflllet ; del) innellftller exempelyi~ (' tt u'lOmol'

dentligt kilpitelom te levision, 


I{al·t. Kr. 13: 50. 

UR Th'NEHALLET: 


Elel'tricite tens l';lcktroakustlska omformare 

~ruIldprincipe[" Principen rör Ir,,,lliJs 

Kondensator r lelefoni 

och deras kupadtans Hilgfrckven soscillalorer 

I ndukl iun ;)011 (Siinditre) 

självinduktion 
 'Indarcantenner och utstdlnlng 

ResonnuskreUm r R adiodgor na s utbredulng 

Elektronrör :Uottagn-rean te n Ilcr 

I!: lektroakustlkens Mottugarcn s verknlngssä tt 

grundprinciper Uadio störniogar 

Lilgfrekveusförstärkal'e Televisionsteknik 


JGLEERUP 

Kort~ågsmottagare 

EIt verkligt l"y,,(1 
för Er sotn ö lI~l{ar .,Il lätt och 8u[)erJdinslig kortvaigsmot
l ng:",.,. Den UPI>[yller Am. flottnn. krav p A tlllförUtlig het 
oeJ! hiillbarhet i alla ,'iider o(~h lOln rekomme.ndemH fö r 

(:yltclfiinlf.'ll. lJad~tranden och tältt'"t. Att d e,n är fabrlksny 
och törpllt.'h:ad l sin orig inalförpackning iir Ju 8,Pilvklart. 

Hlir H.r nftgra tekn. data: 
b' rekv.-område: - 13 Me =23 
- GO meter. 
~ rBr: 1-1'1'4 = hr. l-lT4 ~ 
mr, l-lEG = ose. bl., 1-185 
det. ave. l:a If, 1 · lL4 = 2:a 
If. 
Sjlilvlysande skala, 
~Iott. och hatt. Inbyggda I 
kraftiga vattcutäta plas t ic
fodral med rolltten 21 X7,5X 
;) cm. 

nsI. kaLlar oc h kontakter 
Inbakade l gummi. 
Vikt komp lett med 2 st.. 1,5 y 
" "h 1 t. 67,li V batt, och viis
ka = 2,11 k g. Uteffekten Ull· 
räckll g att driva mindre hög
tal. Pris komp\. med detalj, 
instruktionsbok 175:-. 
Ett tillfåUe som tro!. aldrig 
il.terkommer. 

.l. R.lNNEMO, Box 43, Borås 

,j2 -	 49 

w. lengtb 	 .åglängd tr,ansmission sändning 
w. sbape 	 d .gforrn filter t. band passband 
w. 	train yågt:lg tJ'ansmitter mikrofon, sändare 

l;;vag o transIllitted frequency effektiyt öyerfört fre.weak 
IV. coupling 	 ]'"- kOPllling band kvensband 
w. cunent 	 ,yags lriim transposition sknl\'ning av leda re 
weal,ening fiir:rrllgnlng trt'at anse 

",eld -vets ; SY('l:;ll tl'ial and eITOI' method pn sninJg'~förfal1lnde 
wheel 11jl1 l tdlllmer capadtor trimkondel) , tor 

hand w. rnu trip eoU utlösnings ole 
wir' antennH riitnnteJlII t rue snnn 
widtb l1 n 'drl tbe same t . 01 (l etsalllU\<l gäll<o>r 

baml w. bu ndbredll t. power ak tiv effekt 
wind 1inrla tuba rör 

winding lindning t. (lCfficients rö rkonstanter 
wire I · dningstr i'ld. lI1 ('falll 1": d luno a" tiimma 

wireless rn (Hös tun d radio fr~qnency rak mottagare 
wod{ nrhete ; arbf' ta ; arh r,  receiver 
wound lindad hmillg capacitor a '\'stämlling~l;ondensfl tor 

tuning ('oH n, tämning~cipole 

tuning fön, 	 st l1mgllffelXYZ t.ungsten 	 \Volfra m 
turn vtlrv 

X-rays rön tgenstrå la l' twi 6 t å giinge l' 
X's nhnosfäri ka SlÖmingar twisted tvinnarl 
Xn (X unit) 10-" Å = H)_!;1 In o 	 uzero 	 noll 

UHF (ultra high fre ultrahögfreliyeus 
quency) 

ultra short waves (USW) ulrrakort.vilg 
ultrasoluc ul t ra nor 
unambigous ~ntyd.ig 

un(',harged neutral , oladdad 



RADIOREPARATÖRER 
Vid örlog~ya r,et i Giltehorg korum r snarast att 
nnställ:l~ 0 11 instrumentmalulre fö r I '('p , fl" In 
bora tori /' , «("il lllli.Li nC'< ll'lllll l' Jl t "am t ('i l ll ll t,Li radio· 
I'Cllaratörcr f iir r ep , al' l'11<lio - r kol'Hrlio - h,<1ro 
auku s tisk - telpf oll och a n na n Il' lelPkni5k mate
riel. ' aua d(1 .- jiil" ' l iinrl i (! t :nll(' l c l' IlP !' kii nll pdol!1 
Olll mi lil li r lIl :t !ni ,,1 riik n " ,~ ,0111 II1 r ri r. 

Xiirma r e UPI,lys nill:;::-nr ('I'h(tllps hOIi; R:.ulioiu,t;'enjören. 

Götcborg-I'i (irlog-:oontn", X .nl ' ":u","e- t 2. t t." lefon Göteborg 

29 20 00 ~lter i Stuckhohn lu' r t e lt' fon :Unrinledningen 459. 

Ett UJliht tillFälle! 
8" F ·M högtala re lIta n flilt spole u tförsiiljes tiU det 

enorm t lå ga pI'i s t a y kl' , ii : - pe r t. 


Fa br iks nya n("h ay hii",tn f a hrikHt. 

J>a~sa p,l delIla t il lfiill r <'h sJd ...ka in I, dr r hestä ll

Il ing- reda n idag, ellä r par lier ii r hf'gl'iinsa t. 

Full rel ll l' l'ä tt i ll om :~ d ,, "'a r. 

INGENJURSFIR~IA ELFA 
ÅKESL lJ ND Telefon 26161:> 

50 

uudam(,ed odämpad 
undirectional ol'ik tad 
unifilnr ent l'il d lg 
tuWorm j ämn, likform i" 
unilateral ensidig 

II. (:on(lllctivity kun b lott leda ~l röm ('Il 

rikt ning' 
unipotential a thode indirek t npphe ttad ka l,)(1 
unit cnb t 

u, charge cnhetsla cldning 
unit)' enhet, ta le t. 1 

unity Ilower fact nr cffekt .fu ldorn = l 
uni\'ersal receiver nllstr ömsm ot tn sa r e 
uulooded nbelastnd 
UDrnodlllatell 	 ornodnl rnd 

v 

vacllum tllb elel, t ron rUI' 
valve rör 

v. tube 	 diod 
va ne (kon (l (' n ~:1 to r ) p latta 
\'apo (u) r ånga 
variable valve rör med variabel hra ntbet 
varnish f ernissa 
veloeit.)' 	 has tighe t 

v. mierophone banclmikrofon 
venligris iil'g 
\'cmier anordning för finin,tiill. 

nin!: 
\', rapacitor liten parallellkondensa tor 

för finlnstH.llning 
\'. 	!lial skala med hig nh-äxling 

m elJa n ratt och ~kal, 
Yisa re för finin ställning 

C:a. 3 ggr så höv 
verkningsgrad S01n l.1anliga konhögtalare 

Uni\"crsity krafthijgtalare, dri\'~ystcm och rellexhorn 

för tal och musik äro kända ö" cr bela världen för 

hög k"alitet, pålitligh et och god aterl!iming. Den hö. 
ga verkningsgraden rnöjliggör stor b esparing av f(jr

stärkareffekt, I1iigtalarna kunna användas ntombuff 

under alla väderle k sförhållanden. Leverans fl'~D 

lage r. B egär broschyr! 

ELEKTROFON AB 
tlLLV·· GEN l 'f~ I . 276151. 276152. 2761 :;3 HAGAL 
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\'. scale nonie 
vestigial l" lll:llJelJt, l"lJ llilllenl iir 
vicinit ' näl' lte t 
vidio frequcllty bildfreI. H ' IIS 

virtual VaJUll effektiHii nie 

\' j,,;ion frequem'Y l>Lldfi'el;\" ens 

visual synlig 


\'. indit~ator »luagiskt ögn» 

\'oke rös t 


\'. coil tulspole 

v. fl'equenry talfrek" ells 

voJt.age ~pUnni!l g i ," o lt 
\'. bet ween Iinr:-; Ituyudspänniug, linj ('

spänning 
\'. discharge gal' 	 opä nningsbegrH ll>;:l l'l-'. ön'r· 

spänningsskyuti 
v. drop spli nn ing;;fa ll 

v, rating max imal spänning mC(! 


hänsy n till ön' l"slng 
\'. to ground spU nn i ng t iU j ord 
v. to neutral fasspän ning 


\'oltaic ga l\'ilni~k 


\'. current galva nisk ~t ri im 


VT~I (\'acuum tube \'olt 

meter) l' iin'oltmeter 


w 

walkie·talkie 	 hU rbar railios tn ti on (siin· 

da re·mot,ta .c:a r e ) 

w'asher bricka 

wasterni resistance fiirlns tmotstll l1(1 

water·rooled nI t trn kyld 

wave 	 " i'tg 

l 

http:lllli.Li


BflR ER' I'IL flMS l\J luiUiullade spo a 


150 watts spolar B-serien Pris 1';:f. 500 watts spolar T-serien 
-,r(\U miU Ilttag', f(jr variabel lUnk. 

Pri s kr.Pris kr. toBVL 10 m. . . .. 16: :.\Ied mittuttag, för variabel Jäuk.Ccnterlänk med mittuttag. WBVL 20 m. . 16: 60 10TV], 10 m. 18: 20 
lOBCL lO m. .... .. ... ...... 20 WUVL 40 m. .. .. 18 : 80 ZOTVL 20 m. . .. . .... .... .. U:W

20BCL 20 m. . . ..... 20 JO ~Oj:"L 80 m. ..... .. ....... ..... 21: 50 
 40TVL 40 m. .. 21 : "O 
40BCL 40 m. ... .. .. .... 23 30 3ä!l hflllare m,',l varia bel länk 80TVL 80 m. .. .. .... ..... .. . 23: 30 
80BCL 80 m. . .. .. ........... 26 för BV L· typern a ..... . .. 28: 40 
 3322 HIllIare med va riabel länk 
3228 hilllarc fur BCL, HEL och föl' ovan .. .. 45: .30

B -typerna .. . .... ... . 7: 
Standard-imluktanser i 10" längder Miniatyrinduktansel' i. 2" längder

.~\ndlänk utan mi ttuttug . 3005 2 1/ 2" dia m. G va rv/t um 2 
lOBEr, 10 Dl .... .. .. .. 20: mm trad . .. .... .. 12:40 3001 1/ 2" (lianl . 4 varv/ tum ... ... 2 : 75 

3G06 21/2" dium. 8 va rv/ tum 1,6 3002 1/2" dium. 8 var v/ tum ..... . 2 : 75 20BEL 20 m ... .. .. .. 20 : 50 
40BEI, 40 Ill. .. .. 23 : 30 mm t~d .... ......... U:W 3003 1/2'" Llinm. 16 van'/ tum ..... 2 : 75 
30BEL 80 m . . ...26 :  3907 2" dinm. 10 van·/tum 1,3 300J, 1/ 2" diam. 32 va rv/tum .. .. .. 2 : 75 

mm t~d .,...... . U:W 
Milliatyrinduktanser i 3" längderUtan län l, med mitt uttag. 

l OB 10 m. 11 : 50 Bandhopper 3013 l " t1 iam. 4 va rv/ tum .. .. " ~ : 20 
2013 20 m. . ..... ........... . .... . 12: - 3014 l " <.Jiam. 8 varv/tum 4 : 20 
4013 40 m. 1-1: 75 2A ta n llink och mittultag föl' 301 ;; l" rliam. 16 I 'U ry / tum 4: 20 
8013 80 m. .. .... . .... .. 17: 70 alla band ..... .. . 40: - 301(, l" diam. 32 varv/ tum 4: 2U 

JT('I; 3-11» . . . . ) 

3321 

r- - --- "--.- . ffI .fYI. 
-<tt •••••) c(.> 

R'.5 

80 nVL 3~29.Ju )JEt. 2D J('I.. 

0:) 

:t~l!8 

80 Tn. 
• • fl ": .) 

81) ;ml. 
20 R 

C"~ } 

32211 

%.\ 

75 watts s(Wlsystem 
Pris kr. 

JTCL Cl'n terlli nk och mittut t ag 
fö r 80, 40, 20, 15 och 10 m. 77: 50 

JTE L Ändllink för 80, 40, 20, 
15 oc h 10 m. .. .... .......... .. 77: 50 

500 watts spolar 3400 serien 
med fn s t u t.a np l'l liggand e och inhyggll , 

vridbar cenl<'rllink ol'h miltuttug. 

3401 10 m . ... .. ........ 62:
:3403 20 m . .. .... ...... .. ....... .. 62:
3404 40 m. .. ....................... 62:
3405 80 m............. .... ........ ......... 62:
3321 spolh tdl.re fÖr ovan ...... .. 10: 30 


150 watts spolsyslem 
BCL Centerlänk och mitt.nttag 

för SO, 40, 20, 15 oc h l(} m. 96: 50 
BET, Än-dliin k för 80, 40, 20, 15 

oc h 10 m . ... .. ........ ..... 96 : l!() 

75 watts Jtmior spola.r 
Variabel centerIlink. 

lOJVL 10 m. ....... .. .. .. 11: 50 

ZO.TVL 20m... ........ .. .... ...... . ..... . 11:50 

40JVL 40 m ... ....... .. ........... . ..... 11: GO 

80JVL 80 m. .. ........ ........ 11: 50 


CenterlU n1<. 
10.TCL 10 m . 11:60 
:W.rC L 20 m. 11: GO 
40JCL 40 m. 11:50 
80JCL SO m. 11: GO 

Xndlänk. 
10JEL 10 m . .. ... 11: ~o 
20JEL 20 m. ... 11: (j() 
40JDL 40 m.. 11: /JO 
SOJEL 80 m.. 11:50 
RSS-5 hållare för ovan 2: 2;; 

Den avbildade B & W-seripn fin

nes i rikhaltig sortering. Beställ 

redan idag vad Ni behöver ! L e

verans sTa!' i. den ordning rekvi

sition er inkomma. 

OHAN LAGERC ANTZ 

VÄRTAVÄGEN 57, STHLM. TEL.: 61 3308,617128,610891,610892. TELEGR.-ADR.: FIVESSVEE 
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Ra iotjänst 

och 

fi mbolage~ ~
n~~~

KM-8 Kristall 
LD·5 Dynamisk 50.Q 
PIK Kristall 
PD Dynamisk SO.Q 
PID Dynamisk hög .Q 
RK-7 Riktad kristall 
RD-2 Riktad dynamisk 50.Q 
RD-3 Riktad hög .Q 

--_..I 

va de PEARL 

PEARL-mikrofonerna äro gjorda för höga anspråk. Bland våra 
kunder räklla vi landets större filmbolag och Radiotjänst. 
Gediget utförande och förstkla~sig Ijudkva'litet ha skapat 
PEARL-mikrofonernas goda renomme. Del finns en PEARL
mikrofon för varje ändamål och i va rj e prisläge. ... 

• 
• -"RIKTADE" MIKROFONER • 
5 -....Våra riktade mik.rofoner ha sOm gemensam 

egenskap den »tysta bakgrund» som ger ett • 
minimum av akustisk återkoppling. I järn· •

• ~ förelse med icke riktade mikrofoner kan 
ljudstyrkan ökas upp till 4 gånger innan ,återkoppling inträder. Detta gör PEARL· .. 
mikrofonerna särskilt lämpliga i lokaler , ,
med svåra akust iska förhållanden. 

MIKROFONLABORATORIUM 
VoJloväg. 5, FLYSTA. Tel. Sthlm 362627 

en svenska mik ofonen 



