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Den praktiskt arbetande 

radioleknikern är i stort behov av informati oner om nya 

kop plingar, deras funktion och ändamålsenlighet. Des· 

utom behöver han prak ti ska data, d. v. s. värden på 

ingående detaljer , så att han direkt kan koppla upp 

anordningen och prova den. Beräk ningar underlätt as i 

hög grad genom användning av diagram och nomogram~ 

nr vilka de sökta värdena direkt kunna avläsas. 

I detta nu mmer återfinnas flera art iklar, som lämna 

såda na informationer. Under den stående mbriken »Ra· 

dioteknisk revy» omtalas de viktigaste utländska nyhe· 

terna på radioområdet och under rubrj,ken »:Yloderna 

m<>ttagare» nya koppl in gar och finesser på rundradio

mottagare . Arti,keln om fasvändarkopplingar i detta num

mer ger en mängd daLa för praktiska prov med mot· 

ståndskopplade push·pull·förstärkare, och slutligen ha 

vi ett intressant diagram över förslärkningen vid negativ 

återkoppling. 

Bilaga medfölje r prenumerantuppbgan. 
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Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 
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Till professor i radioteknik vid Tekniska 

Högskolan har Kungl. Maj:t i dagarna ut

nämnt civilingenjören Erik Löfgren och 

till professor i telegrafi och telefoni vid 

samma läroanstalt docenten, teknologie 

doktor Håkan Sterky. 

Vi ha passat på att intervjua de två pro

fessorerna, vilkas utnämningar kunna vän

tas få den största betydelse för utvecklingen 

på det teletekniska området inom vårt land. 

Professor ER/B.. LÖFGREN: 

M ina närmaste arbetsuppgifter beröra undervisningen; 
här erfordras nya, moderna lärokurser, och trDts det för
arbete, som redan gj orts under min verksamhet som t. f. 
professor krävs säkerligen många år, innan fulilt tJiJlfrOOs
ställande förel ä -nings- och övningskurser hunnit utarbetas. 
Radion utvecklas ju dessutom mycket raskt, ooh det är 
nödvändigt at t ständigt hålla kurserna fullt i nivå med 
utvecklingen. Utformningen av kurserna bör ske i intim 
kontakt med radioindustrien. Det gäller att på bästa sätt 
tillgodose ·dennas behov, ty ytterst är ju Tekniska Hög
skolan till f;-;r att främja näringsl ivet inom landet. Tyvärr 
har den dock hittills inom många områden intagit en 
rätt isolerad ställning. Ett stort framsteg gj ordes, när 
elektrotekniEka fackavdelningen in ledde samarbete med 

Forts. ä sid . 271 

Professor HÅKAN STERKY: 

Ämnena radio samt telegrafi och tel~foni äro ju när· 
'besläktade, säger professor Håkan Sterky. Det är därför 
naturligt, .att ett nära samarbete kommer att äga rum 
mellan professor Löfgren och mig, när det gäl~er att på 
högskolan planera undervisning och forskning inom tele
tekniken. Här möta inga svårigheter, ty vi ha länge känt 
varandra och 'ha ofta löst problem i förtroendefull sam· 
verkan. 

Undervisningen inom professuren i telegrafi oeh tele· 
foni omfattar bl. a. lednings- och fyrpolsteori. Just på 
detta område tror j ag det är lyckligt, att läraren icke en 
sidigt betonar telegraf. och telefontekniken. Han bör i 
stället försöka tillämpa den enhetligt uppbyggda teorien 
på exempel hämtade från aHa områden av elektrotekn-i· 

Forts. il sid. 271 
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Marknadens trevligaste 
och 'lUest praktiska 
radiogra'lUlHofonbord 

med inbyggd elektrisk grammofon, passande för alla 
radiomottagare med grammofonuttag. På hyllorna 
finnes plats för ski.vor av olika storlekar. Bordet har 
ingen frånsida, varför det om så önskas kan placeras 
fritt i rummet. Bordskivans utrymme, 725x383 mm., 
är tillräckligt även för de allra största radiomottagar
na. Det är tillverkat av vacker flammig björk i mörk
brun färg. 

Typ AC4B för växelström 110-250 volt, 
utan skivbytare Kr. 185:
Typ U5B för allström 110-250 volt, utan 
skivbyta,re Kr. 198:
Typ RC6B för växelström 110-250 volt, 
med skivbytare Kr. 275:
Typ RC5B för allström 110-250 volt, med 
skivbytare Kr. 295:
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Hudiksvallsgatan 4, Stockholm • Tel. 33 2001 (växel) Återförsäljare antagas 
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KOM PLETT BYGGSA'TS 
till 6-rörssuper med 3 kortvågsområden 
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och alla modernaste detalljer för 
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Begär i dag vår nya innehållsrika katalog 
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repr~entanter för näringslivet, först i samband med ut· 
brytningen av professurerna i radioteknik samt telegra·fi 
och te!efoni ur den gamla professuren i teoretisk elektro· 
teknik och sedan när det gäl'lde att ordna laboratorie· 
frågan för hela den eleklrotekniska undervisningen vid 

Tekniska Högskolan. 
De framsteg, som göras inom radiotekniken, ligga i 

alldeles övervägande grad på det experimentella området. 
Den sidan av undervisningen bör nog också i något högre 
gl'<ld än hittills beaktas vid vår tekni.~ka hög'~kola , där 

det synes föreligga en viss risk för överbetoning a'V det 
abslrakt.a g nom de synnerligen omfattande kurserna i 
rent teore tiska ämnen på ·bekostna·d av de tekniska till· 
lämpn,ingsämnena. Den som i praktiken lärt kä.nna de teik· 
niska problemen inom radioområdet har dock ej kunnat 
undgå att göra den iakttagelsen, att de allra största tek· 
niska svårigheterna, när det gäller en praktisk konstruk· 
tion, ligga i .att få apparaturen att fungera tillnärmel· 
sed ~å ,. som framställes i den vackra abstrakta teorien, 
ostört av allehanda skadliga bifenomen. Dessa kan man 
inom teorien helt enkelt abstrahera bort. Svenska elek· 
lrotekniker, som företagit studieresor i främmande län
der, ha så gott som enstämmigt fr.amhållit, att man vid 
ulliindska tekni",ka hög_;; kolor vanligen fäster större av
seende vid den i verklig mening tekniska ut;bildningen 
än vad fallet är här i Sverige. 

När jag sätter undervisningen som en yHerst viktig 
arbetsuppgift, tänker jag ej blott på den ordinarie ingen· 
jörsulbild,ningen utan lika mycket på en högre under'Vis· 
ning såsom grundval fö r den radiotekniska forskningen 
inom landet, både vid högskolan och inom industrien. 
Forskningen vid Tekniska Högskolan är, åtminstone på 
de t radiotekniska området, i mycket hög grad 'beroen,de 
av .den arbetskraft, som står till buds i och med d'e ut· 
gåen{le ingenj örernas examensarbeten. Under de senaste 
åren, sedan en utvidgad undervisning i radioteknik kom 
till stån·d, har de t visat s ig, att de utgående ingenj örema 
i lI1ärkbart hägre grad än tidligare blivit användbara 
för radiotekniska forskningsarbeten. Mycket återstår dock 
säkerl igen ännu aU vinna genom ytterligare förbättring 
av utbilDnin gsmöjligheterna. Dessa möjligheter bero icke 
minst av tillgången till ett välutrustat laboratorium. För
slag till ett sådant ingavs till regeringen hösten 1937 
men har ännu icke framlagts för r iksdagen. 

Vad åter beträffar den Tadiotekniska forskningen inom 
industrien, ligger säkerligen orsaken till att den hittills 
ej i större utsträckning omhuldats delvls däri, att den 
s enska radioindustrien arbetar under betYDligt minDre 
förhållanden än de stora värIdskoncernerna. Detta tror 

jag dock ej är något avgörande hinder. Vårt land intar 

HAKAN STERKY. 

ken, från krafttekniken lill ultrakortvågstekniken. Jag 

tänker här kanske näl'l1las t på det ofta förbisedda för· 

hållandet, -att en kraftledning meJ en längd av ca 150 
mil lika väl som en feeder om några dm längd för en 
ultrakort·vågsantenn ha en elektrisk längd av 1/ 4 våg· 

längd. 
Jag vill sedan gärna framhålla , att icke blott t€llegraf. 

och telefonteknikens utveckling utan även raDioteknikens 

framtid är ·beroende på ·en växelverkan ~nom det teoretiska 
ooh det praktiska området - vid KTH och inom in· 
dustrien. Utan elektronröret hade ej långDistanstelefonien 
Qch .telegrafien kommit så långt som den gj ort. Här är 
det rundra-dion, som varit den drivande kraften för ut· 

vecklingen. Å andra sidan har radiotekniken dragit stora 
fördelar av de lysande resultat, som nåtts under utveck· 
lingen ·av filter och korrektionsnät för den ledningsrikta,de 

bärfrekvens telefoni en. 
Mina närmaste arbctwppgifter heröra bärfrekvenstek· 

niken samt den praktiska kons truktiouen av olika deta1jer 
inom telegraf. och telefon tekniken. Man kan förvänta, att 
bärfrekvenstekniken skall komma att medföra billigare 
och bättre förbindelser ej blott inom den egentliga tele· 
graf- och telefontekniken utan även när det gäller fjärr. 

manövrering, f j ärrmätning och fj ärrsignalering och var· 
för ej även trådradio på kraftledningar och på städernas 
elektriska distributionsnät. För att detta mål skaH kunna 
nås, måste "åväl den teoretiska som elen praktiska ut· 
formningen av filter och korrektionsnät bli föremål för 
ökad uppmärksamhet. 

En annan sak, som intresserar mig mycket, är det prak. 
tiska utförandet av olika konstruktions.detaljer inom tele· 
graf. och telefonteknike'l1 med avseende på material valet. 
Denna fr aga är redan föremål för en del undersökningar 

på institutionen för telegrafi ooh telefoni, särski~t betTäf· 
fand·e material för reläer. 'ya, effektiva legeringar för 
kärnor till magneter m. m. kunna leda till stora förbätt· 
ringar. Telegraf. och telefontekniken är j u relativt gam
mal, och det finns ej så få konstruktionse.lement, som 
ännu bi'behålla sin ursprungliga form. Genom en syste
matisk teoreti.-k och praktisk undersökning skulle de kun· 

na i ,hög grad förbättras. Mat riaHrågol' äro och bli sä· 
.kedigen i än högre grad av utomordentligt stor betydelse 
för utvecklingen på mitt ämnesområde. 

En sa·k, som ligger mig särskilt 'Varmt om hj ärtat, fort· 
sätter pwt:essor Sterky, är den teknisk.veten_kapliga forsk
ningen. Som ,det nu är, kan en lärare på Tekniska Hög. 
skolan ej med gott samvete uppmuntra en nyexaminerad 
ingen j ör att ägna sig åt forskning, ty Denne kan ej här 
finna sitt levebröd. Inom industrien bedrives fri forsk· 
ning blott i begränsaD utsträckning under nuvarande hög· 
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j u inom andra tekniska områden trots sin ringhet en 

ganska hög ståndpunkt tack vare de speciellt gynnsamma 

betingelser, som följa med vårt folks utpräglade anlag 

åt det tekniska MIlet. Jag kan ej inse, varJör vi icke 

även på radioområdet skulle kunna göra väsentligt myc

ket större insatser, än vad hittms varit fallet. Härför 

måste emellertid behovet av radiotekniker med verk· 

ligt gedigen ooh allsidig utbildning till godoses bättre än 

hittills . I och med att radioprofessuren inrättats, har det 

första, avgörande steget tagits för a tt avhjälpa denna 

brist. Jag är övertygad om, att när vi i vårt land få en 

tillräcklig t s tor stam av kunniga radiotekniker med den 

rätta forskarandan, de materieUa svårigheterna skola visa 

sig överkomliga också på detta område. 

Mitt arbetsprogram för framtiden baserar sig på å 

ena sidan nära 20 års verksamhet som lärare vid Tek

niska Högskolan, först som ass·istent och sedan som 

t. f. profe..ssor,och å andra sidan på en 10·ål'ig verksam

het inom industrien. Genom denna lyckliga kombination 

av teknisk verksamhet med lärarkallet har jag fått rika 

tiliJfällen att konfrontera ingenj örsutbildningen vid Tek

niska Högskolan med det praktiska .Jivets behov. 

Sist men inte minst - säger prof. Löfgren med värme 

- är de t mig kärt att framhålla de rika och fruktbringan

de .impulser, j ag mottagit fr ån min forne lärare prof. 

Henning Pleij·el. Genom si tt dj upa v·etande, fritt från an 

yttre anspråksfullhet och tom formalism, genom siu klara 

ooh levan·de framställni no-ssätt och si tt eleganta grepp på 

problemen har prof. Pleijel betytt ofantligt mycket fö r 

mig personligen liksom för hela den generation av elek

trotekniker, som jag tillhör. Det är min varma förhopp

ning att i min ringa mån kunna bi-draga till att föra något 

av hans anda vidare till kommande generationer. 

* 

Professor Erik Löfgren är född i Södermanla nd 1897, blev stu· 
dent i Norrköping 1916 och utexaminerades fdin Tekniska Hög· 
skolan 1920. Berlrev däre fter fördj upade studier inom de t teknisk
naturvetenskapliga området. Var 1921-1923 anställd vid Paten t
verket, därefter chef för provningsavdelningen vid L. M. Eric ons 
kabelveTk j Äh'sjö. Blev 1925 chef för patentavd elnin gen hos L. M. 
Ericsson i Stockholm och var 1926--1934 forskningsingenjör vid 
samma firma inom det radiotekni , ka och dänn ed sammanh ängande 
områden. Var sam tidigt konsult erande ingenjör å t Svenska Radio
aktiebolaget. Tjänstgjorde 1920---1934· som assistent i elektricitets· 
lära vid Tekniska Högskolan och var 1934- 1937 t. f. professor 
i teoreti sk elektroteknik. Har sedan dess varit t. f. professor i 
radioteknik vid högskolan. Har innehaft en mångfald sakkunnige· 
och kom.mitteuppdrag. Företagit ett flertal s tudieresor till olika 
länder. H ar publicerat ett stort antal tidskrift sartikla r i radiotek· 
niska ämnen, bl. a. redan 1925 - 1926 en lå ng artikelserie om 
»Teoretiska beräkningar vid mottagnin gsapparat en>. senare om 
olika principer för telefoner ooh högt'alare. R edan 1929 utredde 
prof. Löfgren frågan om nålföringen vid grammofoner så in gaende 
som var möjligt med hänsyn till elektroakllstiken s dåva rande stånd· 
punkt, och helt nyligen har han i Akusti sche Zeitschrift publicerat 
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konj unktur. Man forskar så att säga för morgondagen. 

Glädjan,de tecken tyda dock på att den fria tekniska for~k· 

ningens betydelse uppskattas mer och mer av statsmak

terna och industrien. I aU diskussion om hur den teknisk

vetenskapliga forskningen skall ·ordnas i vårt land glöm

mer man enligt min mening lätt ett väsentQigt moment, 

nämligen att för forskningen behövs .först ooh främst le

vande material. Visserligen krävas också pengar, men även 

en fattig ingenj ör kan göra underverk, om han blott har 

forskarhåg och energi. Så t. ex. skulle en ung forskare 

kunna lösa många problem inom te legraf- och telefontekni

ken redan med utnyttjande av de resurser , som nu finnas 

på min institution. Reali seras de t förslag till nyutrustning 

av laboratoriet för telegrafi oC'h telefoni, som fram'lagts 

för statsmakterna, bliva möjligheterna till forskning na

turligtvis större. Genom ett intimt samarbete med in

dustrien hoppas jag få billfälle bidraga till att leda ut

vecklingen in på rätta banvr, så att forskningen icke blir 

sj älvändamål utan förr eller senare leder til.! praktiska 

res ul tat. 

Som sammanfattning vill jag utta-la följande förhopp· 

ning : då en mild försyn givit svenska tekniker gosse

lyn ne, forskarhåg och fantas i, böra landets ansvariga 

myndigheter och privata företa g se till att de yttre för

utsättningarna för den tekniska for,kningen snart bliva 

en påtaglig verklighet. 

När jag från den milstolpe, jag nu nått på min lev

nadsbana, blickar tillbaka, se r j ag för mi,n syn professo

rerna Pleij ,el och Kennelly, två av mina lärare, som be

tytt mer än andra för min tekniska utbil·dning. Må del 

förunnas mig få fullfölja deras läraregärningar på ett äm

neSområde, där utvecklingen alltj ämt går snabbt framåt. 

~:. 

Professor Håkan Sterky iir född i Stockholm 1900, blev student 
vid Östra Realläroverket 1918 och utexamjnerades från T ekniska 
Hög 'kolan 1923. Studerade vid Harvard·universitetet i Amerika 
1925. Erhöll 1926 fullmakt som löjtnant i Kungl. Fortifikationens 
re en. Disputerade och erhöll teknologie doktorsgrad 1933. Ut
nämndes 1934 till docent i telegrafi, telefoni och radio vid Tek· 
ni ska Hög kolan och blev l. f. pro[e,<;sor i telegrafi ooh telefoni 1937. 

Prof. terkys fÖ Lta anställningar voro inom radiobranschen. 
Åren 1923 24 föres tod han Asea rundradioavdelning i Stock· 
holm och bedrev 1925 forsknin gsarbete vid Cruf t Laboratory, Har· 
vard University samt Hammond Radi o R es arch Laboratories i 
Amerika. Han företog 1925- 26 som Sver ige Amerika Stiftelsens 
.s tipendiat en studi eresa till Före'nt a S t.atel'lla. där han studerade 
för professorerna K ennelly och Chaffee vid Harvard-u.niversitetet. 
Syss lad e 1926 vid K. F ältt elcgrafkll rens radiolaboratorium med 
utvecklin g av radiopejlapparater och deltog 1926-27 vid K. Vat· 
tenfallsstyrelsens laboratorium i utvccklandet av system för hög
frekvenstelefoni och fjärrindikering över kraftledningar. Före tog 
1927 en studi eresa i Tyskland och England . Var 1927-31 verk
sam vid Svenska Radioaktiebolaget.s transmiss ionstekn iska avd el
ning. Erhöll 1930 till samnwns med fil. dr Mauritz Vos Svenska 



273 POPULÄR RADIO 

ERIK LÖFGREN. 

e n 	 matemati k analys av samma problem, där detta fullständigt 
utredes under hänsyns tagande även till kombinationstonerna. 

Prof. W fgren har gjort ett flertal uppfinningar på radioområ· 
det, vilka skyddats genom in- och utländska patent. Är 1928 upp
falln han sin kända ·kompellsationskoppling för nätdrivna radio
a pparater, den s. k. Löfgrens-kopplingen, wm användes j Radiola
mottagarna och kopierades avalla amatörer, därför att man slapp 
jfrån drosslarna och konDensatorerna för silningen, s att appa
raterna blevo mycket billiga. Prof. Lö'fgren har även ingående 
s tuderat radiostörningsproblemet och behandlat detsamma i ett 
fl ertal uppsatser. För undervisningen vid Tekniska Högskolan har 
Iran ut.arbetat ett flertal kompendier och formelsamlingar. 

Förutom inom elektroakustiken, där prof. Löfgren sysolat in
gående även med mätningar på mihofoner och högtalare samt med 
konstruktion av hö gtalare, falla hans 'hittills utfi.irda egna forsk
ning_a rbeten huvud sakligen inom el "ktronrörs· och högfrekvenstek
ni ken, där b l. a. gallerstyrningens teori samt diverse problem inom 
ultrakortvågs tekniken varit föremål för undersökning. 

Prof. W fgren var tidigt med i amatörsammanslutningarna och 
gjorde sig känd som en mycket framstående aukwritet, såväl när 
det gällde teori som praktik. Han kunde som ingen annan omsätta 
teorien i praktiken. Han har inom dessa sammanslutningar hållit 
" tt mycket stort antal .föredrag och är n llmera ordförande i 
Förenin.gen Sveriges Sändareamatörer samt styrelseledamot i Stock
holms Radioklubb. I de professionella sammanslutningarna, Svenska 
Elek troingenjörs.föreningen och Radioteknisku. Sällskapet, har prof. 
Lijfgren Jlållit ett flertal ,föredrag, bl. a. i den förstnämnda 
Dm ingenjörsmatematik och om ljudkvalitet vid radiomottagning, 
håda ing3ende i av Svenska Teknologföreningen anordnade före
läsningskurser för ingenjörer. 

HAKAN STERKY. 

Teknologföreningens Polhemsmed.alj i guld för en a\·handling med 
ti teln : »The use of thermionic valves [or generating multiple 
frequencie -». Var 1931- 33 chefsassistent vid Telefonaktiebolaget 
L. M. Eri=I1 s forsk ning.- o h utvecklin gsavdelning för trans
m iss ionsteknik och 1933~37 chef för bolage ts konstruktionsav
del ning_ 

P r of. Sterky har publicerat ett stort antal tidskriftsartiklar, be· 
handlande bärfre-kvenstelefoni, elektronrörets an vändning för fre
kvensmultiplicering och frekvensdividering, beräkningsmetoder för 
filt er, säkellhetskrav vid nätan.slutna mottagare m. m. Hans dok· 
t.orsavhandling l/I. g inom filterteoriens omrade. Han har dessutom 
utarhet at kompendier och formelsamlingar för undervisningen vid 
Tekniska Hög kolan. Genom sina ve tenskapli ga avhandlingar har 
han dokument erat sig 'om en av v ra i{rämsta forskare på sitt 
specialomrilde. Prof. Sterky har under årens lopp hå llit ett stort 
a ntal föredrag, bl. a. om användnin gen av hyperbelfunktioner inom 
lednin gs- och fyrpolsteori en under Svenska Teknologförerungens 
kurs i ingenjörsmatematik. Han har gjort ett flertal uppfinningar 
pil det tele tekniska omr det. 

Prof. lerky har innehaft ooh inne'har en mängd förtroende- och 
sakkunn igeuppdrag och har representerat Sverige vid flera interna
tionella kon "resser. Han är bl. a. vice ordförande i Svenska Tekno
logfii reningen, ordförande i Radiotekniska Sällskapet samt leda
mot a\' Sv enska Elektrisk.a Kommissionens styrelse. 
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Alexandra Palace - Londons telcl;isionsstation. 

I[),t " ""t .eL "gi,. dg" ,1Im'ngiltig, f"ml" 
för televi.sionsvågornas utbredning, enär utbye,d· 

ningsförhållandena äro starkt beroende av markdämpning, 

markreflexion och i viss mån även rymdreflexion. D "&1 

storheter bestämmas i sin tur av geogra,fjska och geolo · 

giska förhållanden, stadsbeb yggelsens eller landskapets 

ar t m. m. Under de senaste åren har man emellertid sam· 

lat ett rikhaltigt forskning.smat rial rörande fältstyrkans 

variation med så-dana storheter som avståndet, transmis· 

sionsfr,ekvensen m. m" så att man nu någorlunda kan kom· 

ma till rätta med -de problem, 60m televisionsteknikerna 

ha att brutLas med. 

Tidigare ansåg man, att en ul trakortvågsstations räck· 

vidd var identisk med synvidden, men det har sedan visat 

sig, att !hori.sonten ej utgör nrtgon grän's för televisions· 

vågornas utbr,e-dning. Sålunda hade man vid London·sta

tionen Alexandra Palace räknat med en räckvidd om fyra 

mil. (Överallt avses svenska mil.) När slationen kommit 

i gång, visade det sig emellertid, att det s. k. serviceom
rådet fått en genomsnittsradie om ca fem mil. (Med ser

viceområde förstår man den areal, inom vilken god mot

t?~'l1ing kan påräknas.) Senare erhölls rapport om goda 

• 

POPULÄR RADIO 

~rElEVISli O)\IS" 

~ 

V).\GOR 
och televisionsantenner 

Av civilingenjör H. Stockman 
(Tekniska Högskolan, tnst. för radioteknik) 

mottagningsresultat från platser sådana som Brighton, 

Southend, Cambridge och Bedford, belägna på avstånd 

om sju il tio mil från sändaren. Ännu av.lägsnare orter, 

som registrerat god mottagning, äro exempelvis Rugby 

och Manohester. I senare fallet uppgick distansen mellan 

sändaren och mottagaren till inemot trettio mil , vilket 

avstånd är många gånger större än optiska räckvidden. 

Det må emeUertid anmärkas, alt mottagningen på avstånd 

om tiotal mil ofta är av sporadisk natur och besvära,d 

av fading, under det att mottagningen på avstånd mellan 

fem och tio mil kan vara ungefär lika god som inom ser

viceområdet. Villkor för fading äro för handen, i det 

en rymdvåg bevisligen exj,sterar, varom mera nedan. 

Som ett mer konkret exempel på utomoptisk r äcb ridd 

visas i hg. l en televisionsbild , upptagen på ön Wigh l i 

Engelska kanalen med en MlIrphy A 56 V-mottagare. Di

stan_ n var ij orton mil. Bilden uppgives ha varit av nor

mal kvalitet. 

Även om resultaten enligt ovan äro ägnade att förvåna, 

utgöra de inga rekordprestationer. Som rekord kunna 

däremo,t mottagni'ngsresult.at fr n andra s.idan Atlanten 

noteras. E'huru televisionsbilder transmitterE.d,es från Lon

don till New York redan 1928 av Baird, äro de nu upp-

Fig. J, Ehll./'lL nIan i regel endast kan puräkna god mottagning 
inom serviceområdet, som har en radie om ca fem mil, ha goda 
mottagningsresultat registrerats på avstånd om tio a femton mil. 
Ovan en bild från ön Wight i Engelska kanalen. Avståndet från 

London-stationen 'mr fjorton mil. (U r »Murphy N ews».) 

http:mottagni'ngsresult.at
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~Fig. 2. Fältstyrke variationen ejter en radie i nordlig riktning från 

Alexandra Palace. M arkvagel/ går e/ter ca femton mil omedelbart 
över i en svag rym.d vag , som kan giva lnottagning på stora avstllnd. 
Villkoret härjör iir låg störningsnivå på platsen för Inottagningen. 

nådda resultaten mer ägnade alt förvåna med hänsyn till 
den korta våglängden. (Baird sän-de på en våo-längd av 

L~9 meter och hans bilder voro givetvis ej av hög kvalitet.) 
Typiskt för mottag ningen i Amerika är, att någorlunda 

god kvalitet synes vara svår att uppnå samti.digt på ljud 

och bild . 
För att få rymdvågens existens fastställd har B.B.C. 

(British Broadeasting Corporation) utfört en hel del fä!.t
styrkemätn in gar , och bl. a. ha de i fig. 2 visade kurvorna 
upptagi ts, gällande dag. ooh nattmottagning. Avståndet 

mellan ändaren och mottaga ren har beteckna d. Eft r 
ordinalan har ej fä l ts tyrkan E utan produkten Ed m'satts, 
varigenom kurvorna fått ett mer horisontellt förlopp j 

s tället ·för att stupa brant ned. Som sync.s dämpas mark
vågen kraftigt till ett minimum hos fältstyrkan vid ca 15 

mils distans, varefter rymdvågen omedelbart tager vid och 
giver en enormt utökad räckvidd (i den mån störning.s
nivån till åter mottagning). För några år sedan trodde 

man sig i föregångsländerna - närmast i Englan-d 

kunna förlägga den första stationen i det planerade nätet 
på en så pass hög vågläng-d som sex il sju meter utan 
risk för rymdstrålning me-d d ärav 'betingade s.törningar 

tation·erna emellan, men det har genom mätningar såsom 

E 

r 

\\ E- 1fI for 
i W/h l b~'7 

\ \" I 
I 

b-., ~ 
hor/so'7/~'7 

l/'-S: 
I 

fl-kl/rva 
I

J --- --
Clffmål kvrVa / : ---~: 

JO ~O SO GO 70 k",o 10 ?O 
--~d 

ng. :J. Fältstyrkan som fankt ion av avståndet jör Witzleben
sii,,,laren i Berlin (mätningen gjord före brandkatastrofen, våg· 
längd 6,985 meter). En jämförelse med den konstmeTade 1/ d· 
kunan visar god överensstämmelse fram till horisonten, där fält· 

styrkan börjar falla snabbare. 

den ovan relatera.de visats, att man tyvärr varit för opti· 

mistisk beträffande l' äckviddens naturliga begränsning. 
Vid studium av fältstyrkans variation med m,s tånde t är 

det av stort intresse att försöka få fram lagbun-denhe ten i 
variationen. Man kan då närmast försöka lösa uppgiften 

på matemati~k väg med de maxwell ska differentialekva

tionerna som utgångspunkt. Efter integration över god
tycklig volym kommer man då fram till en vektorekva· 
tio n med flera termer , representeran-de -det gällande ener
gi.sambande t. Tvenne av dessa termer avse ändringen av 

energ ien i det elektriska respektive det magnetiska fällel, 

men då dessa termer äro underkastade en oupphörlig åter
gång till ursprungstillståndet, bli de noll vi·d integration 

över en period eller multipel dämv. En annan term r e
presen terar den i strålningsmediet i j ouleskt värme för
brukade energien, men under idealiserade förhållanden 
kan denna term fÖr~ummas. Kvar blir då en,dast den s. k. 

strålningstermen, r.epresenterande den fr ån den integre
rade volymen utstrålade energien. Denna te rm innehåller 

den poyntingska vektorn eller strålningsvektorn , som ut· 
gör vektorprodukten av -de eleklr,iska l'e'..spektive mag n 

tiska fält.styrkorna E och II. Den betecknas vanligen S. 
S trålningstermen omfattar all energitransport, oav~ett om 

vilgrörelsen studeras på stort av.sLåna irån elle r alldele.<.; 
int ill anten nen. I förra fall et Ii o'ga E- ooh H-yektore rna i 

fas i tiden (m 11 vinkelrätt i rummet ) ooh man får en 

strålning, s om är ~tadigt riktad u~åt. I senare {allet, allt-

I l \ ~ •• • ., . 0 

Fig. 4. Fältstyrlcekarta friin British Broadcasting Corporation, gäL
lande London·.stationen s servicenmråde. Som synes varierar jiitt · 
styrkan på olika sätt i olika riktningar. Järn/ör kurvorna i dia

gramfflet, tig. S. 

http:relatera.de
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så invid antennen, äro fältvektorerna fasförskj utna i tiden. 

Alltefter teckenvariat,ionen hos E' och H uppträder då en 

motriktad strålningskomponent, representerande en bak

åtriktad strålning och en energipendling. 
Man skiljer på närområdet i antennens omedelbara 

grannskap och fjärrområdet, som tager vid, där närområ

det slutar. Som ävergångss tälle mellan områdena kan den 
zon angivas, där fältvektorerna vridits 90° i tiden och 
sålunda kommit i fas, d . v. s. där all strålning iblir riktad 

i vågens fortplantningsriktning. 
Ur den vektor.t~kvation, som strålningstermen, satt lika 

med genererade energien, utgör, och ur antagandet om en 
viss strömfördelning i antennen kan man bilda uttryck 
för den elektriska och den magnetiska fältstyrkan i en 

godtycklig punkt. (Flera vägar finnas för uppställning 
av dessa uttryck.) Man finner härvid, att den elektriska 
fältstyrkan består av deltermer, som variera omvänt pro
portionellt mot avståndets kub, avståndets kvadrat och 
avståndet sj älv t. Den magnetiska fältstyrkan har delter
mer, som äro omvänt proportionella mot avståndets kva
drat och avståndet. Betecknas avståndet till mätpufllkten 

med d, så finner man, a.tt fältstyrketermer , som variera 
med l / dJ och l / d2 dö ut inom närområdet, och för vå
gens utbredning inom serviceområdet bli endast fältstyr
ketermer kvar, som variera med l / d. Inom närområdet 

faller alltså fältstyrkan mycket snalbbt, men detta område 
saknar praktisk betydelse, då det har liten radie, kanske 

av storleksordningen hundra meter. 

Vid en härledning enligt ovan förutsättes j u strålningen 
ske i fria rymden, men inläggandet av ett tunt ledande 

skikt i symmetriplanet till 'strålningsdipolen rubbar ej 
strålningsförhållandena. Detta sk.ikt avskärmar den övre 
och den un'dre 'halvsfären från varandra_ Ingenting ändras 
dädör, om hela den undre halvsfären göres ledande. Den
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na: undre halvsfär kan nu representeras av marken, var

vid i den övre halvsfären återstår den övre hälften av 
dip,olen som strålningskälla. På samma sätt kan man för 

varje annat antennsystem tänka sig en spegling i jord
ytan. Genom tillämpning av detta betraktelsesätt med 

antennen speglad i jordytan närmar man sig verkligt 
rådande fysikaliska crörhåIlanden. I denna tillämpning 

ha vissa idealiseringar gj orts. En sådan idealisering är, 
att jor,dytan betraktats som en plan, fullkomligt ledande 
Yta_ Eftersom j ordytan varken är någon plan yta, eHer 
är fullkomligt 'ledande, blir överensstämmelsen mellan 

teori och praktik ej fullständig. 

Praktiska mätresultat. 

Enligt ovan skall fältstyrkan Inom serviceområdet va

riera omvänt proportionellt mot avstårldet, men speciellt 
i 1Städer äro avvikelserna från denna lag synnerligen stora, 
i det fäl.tstyrkan eventuelLt varierar omvänt proportionellt 
mot avståndets kvadrat eller kub eller faller ännu sna.b

bare med avståndet. Ex'ponentens värde beror aven mängd 
faktorer sådana som markens ledningsförmåga 000 dielek
tricitetskonstant, markföremålens art och position, det 

atmosfäriska tillståndet m. m. Av intresse i detta samman
ha.ng är diagrammet i fig. 3, angivet av Vilbig och gäl
lande den tyska Witzle'ben-stationen. Jämföres den upp

tagna kurvan med den in'pTickade l / d-kunTan, synes, att 
överensstämmelsen är god. Utanför horisonten faller emd

lertid fältstYI'kan snab-bare än med l/d. 

Exempel på en fältstyrkefördelning, som starkt avviker 
från den teoretiskt beräknade oc.h från den i föregående 
exempel angivna kunna vi ,få från London-televisionen. 

Vi studera då en av B.B.C. pu'blicerad fältstyrkekarta, 
fig. 4, 'Vilken ritats i sådan skala, att det inramade om
rådet någorlunda motsvarar serviceområdet. Mätningarna 

Fig. 5. Fältstyrkans varwtwn 
med avståndet inom Londons 
serviceområde. De åtta kurvor
na gälla åtta radier med 45° 
spridning, inlagda på jältstyr
kekartan i jig. 4 med en av 
radierna i riktning rakt norrut. 
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ha ej utförts på bildsändaren utan på ljudsändaren, som 

arbetar på frekvensen 41,5 Mc/ s och giver 3 kW effekt. 

Anledningen ,till att man föredmgit att göra mätningarna 

på den växelströmsmodulerade lj uJsändaren i stället för 

på den ,likströmsmodulerade bildsändaren är givetvis, att 

det är hetydligt svårare aU mäta på den senare, enär me

delspänningen varierar med modulationen_ Vid ljudsän

daren däremot är medelspännincren lika meJ den kon

stanta bärvågsspänningen. Fältstyrkevärdena på kartan 

kunna emeller,tid' lätt räknas om till attcrälla hildsändaren 

genom att multipliceras med en viss faktor, i det att 

frekvensändringen från 41,5 Mc/s till 45 Mc/s (bildsän

darens frekvens) ej ändra r ka r tans utseende i högre grad. 

Faktorns värde har med ,ledning av speciella mätningar 

uppskattats till 0,8 il 0,9, varför bildsänJarens effekt

medelvärde tydligen är av samma storleksordning som 

ljudsändarens bärvågseffekt. Bildsändarens antenneffekt 

varierar mellan 1,5 kW vid svartnivån och 17 kW vid 

100 0/O viu, och det är ju naturligt att medeleffekten får 

ett värde, långtförskjutet mot undre effektgränsen. 

De i fig. 4 angivna fältstyrkevärdena ha uppmätts i 

takhöjd, d. v. s. tio il femton meter över markytan. Som 

s nes b ilda fältstyrkenivålinjerna star'kt deformerade cink

lar, och den som känner närmare till London kan göra 

intressanta j ämförel~er mellan kurvornas form och rå
dand ni äförhållanden_ Mindre »öar» med högre eller 

lägre fäl tstyrka än omgivningen ha påträffats. I senare 

fallet , då s . k. radioskugga ,är för handen, kan det vara 

ganska svårt att ordna med tillfredsställande mottagning, 

enäT s törnivån inom London är relativt hög. 

Om vi försöka skriva fältstyrkans E varia~ion med av

ståndet d efter enkbste möjliga lag, 
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Fig. 6. Fältstyrkan som Ju.nktion av avståndet för olika sändare, 
omräknade till ejlekten 3 kW. (Enligt Elektrische Nachrichten
Tcchnik, juli 1938. Inom parentes angives frekvensen och sändar
antennens höjd över marken. Nu gällande värden avvika något 

från de i figuren angivna.) 

där k är en proportiona1itetskonstant, så finna vi, att ex

ponenten n ån tager olika värden, om vi undersöka varia 

tionen ute fter skilda radier från Alexandra Palace. Dock 

håller sig n för det mesta mellan l o{;h 3. FörfaHa,ren 

har Törsökt få fram ett medelvärde på n genom att på 

kartan lägga in åtta radier med 45° spridning, varav en 

i rakt nordlig riktning, och därefter rita upp de åtta kur

vorna för fältst yrkans variation i ett diagram med loga

ritmiska fältstyr'ke- och distansaxlar , fig. 5. Logaritmera 

ekv. l, erhålles ju ekvationen för en rät linje, och d 

er:hållna kurvorna ,böra alltså närma sig räta linjer, i den 

mån fältstyrkan varierar efter den amgivna l agen . Som 

synes är förloppet enligt kurva 8 tillnärmelsevis lineärt 

upp till 30 km dist:ms, under det att andra kurvor avvika 

staI'kt från det enligt ekv. l skrivna sambandet. Diagram

met visar prov såväl på Ti'ktningar, utmed vilka kurvorna 

kröka av mest i början och slutet, som på riktningar, där 

"ariationen hos ,fäl.tstyrkan är av annan art. Kurvorna 

giva prov på exponentvärJen, varierande mellan n = l 

och n= 7, och det är givet, att d·et uttagna medelvärdet, 

representera t av · den streckade linjen L, är synnerligen 

ungdärligt. Exponenten för linj en L är n=2, och i den 

mån man nöjer sig med en praktisk utbredningsformel 

enligt eho l , skulle sålunda för Londons vidkommande 
fältstyrkan variera omvänt mot kvadraten på avståndet. 

För andra s.täder kan exponen ten få ett helt annat värde, 

till exempel n= 1,5, beroende på i vilken mån och på 

vad sätt tidigare omnämnda faktorer spela in. 

Ur diagrammet kan man vidare läsa ut, !hur kurvo rna 

tendera att fa lla av starkare vid en distans .w ca 40 km, 

svarande mot övergången vid horisonten till utomoptisk 

räckvidd. Man noterar även, hur London-stationen synes 

vara omgiven med en tillnärmelsevis cirkulär fältstyrke

nivålinje moo radien 18 km. 

De ovan relaterade sambanden mellan fältst yrkan och 

avståndet ·verifieras genom en del tidigare utförda mät

ningar, vars resultat sammanställts i fig. 6 (ur Elektrische 

Nachrichten-Technik). Kurvan för Berlin-stat ionen är här 

lineär, unJer det kurvan för London-stationen är kvadra

tisk. Kurvan för New York ,tyder på en IlågorlunJa lineär 

vmiation, som utemo t serviceområdets .gräns alltmer går 

över tiU att b li kvadrati k. Inlägges en medelkurva i dia

grammet, får denna enligt ekv. l en exponent n, som lig

ger mellan l och 2, dock ganska nära de t senare värdet, 

J. v. s. varia.tionen s/kulle bli nära kvadratisk 

Vi ha ovan' endaH studerat fältstyrkans variation med 

a'vståndet. BeträJifande fälLstyrkans variation med trans

missionsfrekvensen må nämn3JS, att f.ältstyrkan sjunker 

med stigande frekvens. Speciellt gäller det,ta vid och bort

om horisonten. Med hänsyn härtill vore det önskvärt, alt 

sändare för högre frekvens dimensioneraJes att giva större 
Forts, å sid. 29-i 
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AV ULTRAHöGA FREKVENSER 


3. Magn,etronrör. (Forts. från nr 10.) 

Magnetronröre t består aven rak glödtråd, en därmed 
koncentrisk cylindrisk anod och ett magnetfält, ,'ars kraft· 
linjer äro parallella med glödtråden. (Se fig. 14.) Utan 
magnetfältet sku]].e en elektron, som lämnar katoden, dra· 
gas fr ån denna i en ra-diell bana till anoden. Ma.gnetfähet 
I1vböjer banan till cirkel form, där radien är 

- 333 VIi"ol'i! - , ' -
Hgau,,~ 

Om ·fälts t yrkan H är till räckligt stor, !b lir banans krök· 
ningsradie (] mindre än a nodens radie, och elektronen 
når aldrig fram till anoden. Eftersom j u elektronen an· 
t in O"en når anoden eller inte når anoden, skulle man vänta 
sig e tt skarpt fixerat 'värde på H, där anodströmmen plöts· 
ligt upphör. Emeller ti·d lämna elektronerna katoden med 
»stalistisk hastighetsfördelning» och ha därför olika för· 
måga att nå anoden. Fig. 15 visar karakteri.stikorna för et!t 
sådant magnetronrör. 

I detta rör kunna svängningal" uppstå ·på ett sätt, som 
liknar det vid Barkhausen·Kurz·röret b krivna. Elektro· 
nerna avge sin svängningsenergi till anoden. I praktiken 
användes dock ej detta utförande, utan anoden delas i 

två eller flera S'egment, varvid röret 'benämnes t. ex. två· 
eller fyrslit smagnetron. 

En tvåslits ·magnetron med anodhalvom'a koppl.a-de i en 
sorts push·pull.koppling en!. fig. 16 har en sLalisk karak· 
reris tika en l. fig. 17. Om ano-derna ges olika spänningar, 
å erhålles en ligt -denna karakteristika eH negativt mot· 

stånd, vi·lket på van ligt sätt kan användas för generering 
av relativt långvågiga svängningar. Fig. 18 visa·r elektron· 
banorna vi-d lika och olika spänningar på anoderna. Fig. 
18 d är ett fotografi av elektronbanan en!. Kilgore, som 
genom användande av gasfyllt rör lyckades göra elektron· 
banan lysan de. 

Fig. 14. F:lektronbana magnetronrör. 

Av civilingenjör Owe Berg 

Fig. 1.5. Anodströmmen la som f.unktion av den magnetis ha lält· 
styrkan H jJid oUka anodspänningar. 

Magnetronröre t i kopplingen enI. fig. 16 uppvisar sam· 
ma svagheter som elek tron ri}r med åtepkoppling vid höga 
frekvenser. Fig. 19 isar voCrkningsgraden som funktion 
av ·frekvens-en för två rör med olika anoddiameter enl. 
Kilgore. Verkningsgradens avtagande med stigande fre· 
kvens förklaras a'v Kilgore genom in'flytande av elektroner· 
nas löp tid. Fig. 20 visar verkning.,graden som funktion 
av förhåUandet mellan löptiden ooh svängningstiden för 
olika magnetronrör. 

Vid mycket konta våglängder kan magnetronr.öret arbeta 
såsom elektronsvängningsoscillator enl. ungefär samma 
prin.cip som Barkha:usen,Kurz·o scillrutolrn. EI.ektronerna 
utgöra en rörlig rym-dla.ddning, ooh dennas läge inverkar 
på poten tialförhållandena i röret, så aU po tenti.alvariatio· 
ner uppstå på anoden. 

~e/Qsfni'?!l 

Fig. 16. Koppling av tvåslitsmagnetron för langa vågor. 



279 POPULÄR RADIO 

Fig. 17. Statisk karakteristika lör tvåslitsrnagnetron. 

Om tiden fii r ett omlopp i banan en\. fig. 14 är T och elektronen 
genomlöp er denna bana Il gau ger, innan den når anoden, blir 
an()J,äxehpänningens vå gl ängd J. = CM, då c är ljushastigheten. 

Samban det mellan i. och l1 är l cm = 10700 n. Anodspänningen 
IJl{a/l $~ 

väljes så, alt c1,·ktronens maximala avstånd frå n katoden blir lika 

0.72 llEa
med anod radien r en\. for meln r = J. cm. En\. Runge

la 700 n 
avhän"'er elen avoivna enero.ien av antalet omlop p n en\. fjg. 21. 
För t = c' 3r kan endas~ 3- eller 6-slitsmagnetroner användas. 

..., 

d 

Fig. 18. E/ektrunbanorna vid lika uch olika spänningar på anoderna. 
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Fig. 19. Verkningsgraden SOIn funktion av frekvensen för två rör 
med olika anoddiametrar. 

Den kortaste våglängd som hittills erhållits med mag

netronrör torde vara 6 mm, som uppnålL., med ett av 

Cleeton konstrll·erat rör. Vid större vaglängder kunna 
betydan,de effekter uttagas, vid 10 cm ca 15 watt. 

Fig. 20. 	Verkningsgraden som fanktion av förhållandet mellan löl'
tiden och svängnings tiden för olika magnetronrör, 

Fig. 22 visar en magnetronsändare för 2 = 9 cm med 

reflektor. Elektromagneten är påfallande liten. Fig. 23 

visar ett magnetronrör av Telefllnkens konstruktion. 

II 

ur 

F ig. 2J. S vän gningsområden vid magnetron_ 
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Fig. 22. Magnetronsändare för 9 cm våglängd med re/lektor. 

4. Gnistoscillatorer. 

De högsta hittills åstadkomna frekvenEerna ha erhållits 
fr ån gnistosciHatorer. Dessa kunna emellertid: en,dast avge 
mycket små effekter och ha en del övriga praktiska olägen
he ter, som försvåra den tekniska användningen . De ha 
därJör endast rent veten~kaplig betydelse. 

Fig. 24 visar principen för en cm-sändare. Gniststräekan 
driv~ med högfrekvent växelström från en gnistinduktor 
eller en röroscillator. Avstämningskretsen b~tår av en 
tråd,bygel L och en liten kondensator C. För att gnistan 

Fig. 23. Magnetronrör. (Tele/unken.) 

{] 

Fig. 24. Gnistsändare för cm-vågor. 

skall hinna slockna vid de höga frekven.serna från [hjälp
oscillatorn, nedsänkes gniststräckan i fotögen. Fig. 25 visar 
en sådan oscillator enl. Lampa, med vilk'en uppnåtts en 
våglängd av 1,8 mm. Dipolens längd var 0,4 mm. 

För att förbättra verkningsgraden och den uttagbara 
effekten sammankopplar man flera gniststräckor till etl 
s. k. oscillatorgitter. En sådan anordning enl. Lewitzky 
består av molybdentrådstycken av 0,2 mm diameter och 
0,1 mm l,ängd i rader med l mm radavs tånd. 

~---:~,.. 

Fig. 25. Gnistoscillator, med vilken alstrats vågor ned till 1,8 mm 
våglängd. 

Den kortaste våglängden har erhållits med en s. k. 
»Massenstrahler» enl. Glagelowa-Arkadiewa, fi g. 26. I ell 

behållare finnas järnfilspån i olja och en omrörare B. 
Ett hjul K doppar ned i oljan och uppfordrar oljan och 
fils~ån till elektroderna l. Med denna oscillator har upp
nåtts en vaglängd av endast 0,1 mm. Därmed har det 
alltså lyckats att generera svängningar av värmestrålam 3s 
fr ekvens. 

Fig. 26. »Massenstrahlert> , som kan ge upphov till vågor m ed 0,1 mm 
våglängd. 
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Moderna, mottagare 
!!-l!!l-~ll!-!~l!-ll!~-l!ll-~l~l-!!~!-1111-1111-1111-1111-11 

Nyheter och förbättringar pa D 

EIA:s modeller 1939-40 

Ay civilingenjör Håkan Kjörling 
(Elektriska Industri A.-B) 

oA,,"' 'PP''''yp'' " EIA" 'illwkoiog ä" ,n di· 
rekt fortsättning av förra åreLs fyra huvudtyper. De 

tekniska nyheter och ,förhättring.ar, som införts, äro i hu
vudsak följ ande. 

National-seriens (»Ilillsuperns») spolsystem har avse
yärt förbättrats, dels genom att samtJ-iga kretsar försetts 
med j ärm:kärna och dels genom att spegelfrekvensfil ter för 
MV och LV samt v ågfälla för MF insatts. Spegelfrekvens
filtret, beskrivet i februarinumret 1939 och förr.a året prö
vat på den större Triumf.typen, har v.isa t sig göra en an
märkning.svä rd nytta, speciellt i södra och sydvästra 
Sverige, där förut besvärande in te pferenstj ut fördärvat mot
tagningen i suprar i den billigare prisklassen, d. v. s. så
dana apparater, som varken ha högfrekvenssteg eHer in
gångsbandfilter. 

Batterisupern av Nationah yp är 'bestyckad med de arne
rikamka 1,4-voltsrören 1 7G, lH5G, lN5G och lA5G, 
varigenom en enastående batteriekonomi uppnås. Beträf· 
fande slutröret innehåller 1,4-voltserien två stycken slut
pentoder att välja emellan, ,där den ena förbrukar duhbelt 
så stor glöd· och anodeffekt som den andra. Då emellertid 
det kraftigare slutröret i Ij udeffekt endast ger kn,appa 4 
decibel mer än det svagare, och det senare i förening med 

Exteriör av EJA »Triumf». 

ErA »National», liten .super med goda 
egenskaper. 

en känslig högtalare kan ge mer än tillräcklig ljudvolym 
,för ordinära boningsrum, ha vi, med tanke på att ström
besparing är en av batterimo~tagarens viktio'3s te förtjän 
ster, 'valt det svagare slutröret lA5G. Apparatens ström
förbrukning bl~r då endast 8 mA anod.ström och 200 mA 
glödström. Batteriapparaten har i år försetts med skal
belysning, som ur strömbesparingssynpunkt endast fun
gerar, då avstämningsratten intrycket. SkaIlampoma ma
tas med ett separat, inbyggt ficklampsbatteri. In'Om pa
rentes kan omnämnas, att vi försökt få fram skallam
por för 1,3 volt, som sålunda skulle kunna matas med 
glödbatteriet, men att det misslyckades på grund av att 
avkylningen från tiHedningstrådarna vid denna spänning 
visade sig bli så stor vid rimliga strömstyrkor, att ljus
utbytet ej !kunde anses tillräckligt. 

Triumf-seriens ~elektivitet har ytterligare förbättrats 
samtidigt som känsligheten ökats - genom att återkoppla 
MF-pentooens skärmgaller till första MF-fihret. Vidare har 
variabel selektivitet i kombination med v,ariabel klangfärg 
införts. Den närmaste anledningen till att selektivitets- och 
klangfärg omkopplingen kombinerats på samma manövre
rings organ är, att vi önskat eliminera den vilhådighet och 
oförmåga att utn yttja apparatens möjligheter på rätt sätt, 
som städse uppståT, då »Ie:kmanna»-Iy~snaren skall sköta 
en apparat med skilda organ för selektivitet och klang
färg. Det förekommer ju nämligen ännu mycket ofta, att 
klangfärgen varieras med hjälp av selektivitetsomkoppla
ren, och att inter,ferenstjut i möjligaste mån borttages med 
h j äl P av kl angfärgskontrollen. 

Den kombinerade selektivitets- och iklangfärgskontroIlen, 
den s. k. k,langse'lek'torn, är utförd i sex steg, varav tre steg 
ha stor IbandbTedd med olika klangfärg 'Och äro avsedda 
fÖT lokal- och kortvågsmottagning, ooh resterande tre s teg 
ha hög selektivitet med olika klangfärg för distammottag
ning. Härigenom tvingas lyssnaren att utnyttja appara

http:f�rh�ttring.ar
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: 6)8<;1, 
I 

Anordningen av återkoppling och stegvis variabel selekti·Fig. 1. 
vitet vid första mellanfrekvensfiltret i modellerna »Trium/» och 

»Exellent». 

ten på rätt~ätt under Qlika mQttagningsförhållanden. I 

tig. 2 visas till vänster "kalmarkeringen Qch till höger 

mQtsvarande frekven<,karakteristik. KQrtvågsfläget är SQm 

synes beskuret på såväl ,höga SQm laga frekvenser, varvid 

risk för distQrtiQn, åstadkQmmen dels genQm frekvensdrift 

vi-d mycket starkt yerkande AVC på statiQner med fading 

Qch dels genQm mycket lågfrekvent akustisk återkQPpling 

vid högre IjudstyrkQr undvikes. För att erhålla så skarp 

skärning SQm möj! igt vid det högre registret användes 

resonansfälla, avstämd för 9 kel s . Denna 9 kc/s-"pärr 
inkQPplas i läge na 1, 2 'Qoh 6, cy-jlket tQrde framgå av skis

sen. Variabel selektivitet erhålle.s genQm att på de ~öst 

kQPplade M F-sPQlarna för distansmottagning inkQPpla 

några extra kQPplingsv.arv , då möjlighet till bättre lj ud

kvalitet utan störningar erbj udes. Vidare har basåte rgiv

ningen på årets Triumf-apparater ytterligare förbättrat. 

l at,iQnalitetsskalan är vidare en nyhet, SQm införts på 

Triumf-serien, ooh vilken man k anske specieNt i d-l",~a 

tider ha r stQr användning för. SQm hekant har man stun

dQm s vårt att O'rientera sig bland :MV-QmTådets ca 100 

s tatiQner, då si tuationen Qfta blir den , att man t. ex_ plö~

ligt önskar avlyssna ett engelskt eller tpkt PQliti~k an

förande. Då större händelser i allmänhet u~'ändas från 

flertalet .av Tesp. natiQners sändare, ön5kar man naturligt

vis snabbt få tag i den statiQn, SQm ger stömingsfriaste 

'UQttagning, vilket emel'lertid kan vara både tidsödande 

Qch ge upphQV till irriterande intermezzon. För att under 

lätta sökandet har därför de större utl ändska natiQnernas 

s tatiQner ,på na-tiQnalitetsskalan Qrdnats på var sin hQri

5Qntell lin je, varigenQm man snabbt kan överblicka deras 

lägen p å skalan. 

De nätanslutna typerna ärO' utrustad'e med magiskt öga 
av Philips fabrikat EM4, SQm har två sektQrer för Qlika 

känslighet, vilket gör det möj'ligt att få gQd indike ring 

för s tatiQner med såväl hög SQm låg fältstyrka. 
.Äve n Triumf-s,er ien Qmfattar ~n batterisuper, bestyokad 

med amerikanska 1/l,-voltsrör lA7G, lHSG, lNSG, lG4G, 

och lG6G, där lG4G är »driver» för Hass B-slutröret 

IG6G. Apparaten känneteokn·as av hög känsligh et i före 

ning med gQd utgångseffekt vid synnerligen låg strömför

brukning. AnQdvilQström 7 mA Qch glöd.;;tröm 2S0 mA. 

Denna apparat är försedd med »magi5kt öga» av vrid

sPQle typ, med' ett indikeringssystem analo'gt med katod

stråletypen6. Skuggvinkeln ås tadkQmmes aven på vrid

sPQlesystemet anbragt tunga, vi lken mer eHer mindre, be

roende på signalens styrka , avskärmar ljusflödet från en 

separat ljuskä lla mQt en grön skärm. 

»Exellent» har undanlaga ndes likrikta rrör Qch öga be

styckats med de nya amerik,anska helglasrören av ».IQctal»

typ. Rörbestyckning : 7A4, 3X7A7, 7B6, 7B8, 2 X 7CS, 

7C7, SY3G 'Qch EM4. Den är utförd med 1 steg HF- samt 

två steg MF-Iörstärkning, Qch fyller de stöT51a luav p å 

känslighet Qch selektivitet . .Även årets »ExeHent» har för

setts med bandspridning på kQrtvåg, men bandspridningen 

sker nu efter andra principer. Föregående års bandsprid
ningssystem, bas.er,at på dubbel frekvens-blandning, visade 

sig vara så temperaturbeTQende, att skalan ej stämde, fön

än apparaten blivit uppvärmd. I året.s modell är denna 

nackdel eliminerad genQm att bandspridni ngssystemet 

bygger på att vridkQndensatQrn serie- Qch paralJellkQPP

las med fasta kQndensatQn:r med negativ temperaturkQef

ficient. NQllkapaciteten kan härvid hållas så hög, att kret

sarna, i förening med kQndensawrernas neg,ativa tempe

ratur-kQeHicient, pra'ktiskt taget bli Qkänsliga för nQnna'la 

te mperatmvariatiQner. VåglängdsQmrådet är uppdela t i 

I I~ 
® 

2 I(! 1
I 

2 @ Distan s 

3 
3 @ \r! 

I 

:~ 
'I @ l'1urilr Lokal 

'I Iii --------
~ @ Tal 

(, ® Kortv~.9 

61X\ 
/00 9000 p/s 

Fig, 2, Klangselektorns inverkan på mottagarens frekvens· 
karakt eristik, 
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Fig. 4. Slatwnsskalan hos »Triumf». Ob servera nationalitetsskalan n.edtill. 

:::ex band, yarav fyr.a äro kortvågsband med följ ande om »Exellent» har det ta år utrustats med »lokalstations 
fattning: l äge» för avstämningsratten , vilket gör det m öjligt för 

Band 19,4 20,0 m lyssnaren att nä r som .helst, ,på vilke t band han än lyssnar, 
» II 25,0 25,75 » genom att en·dast draga ut avstämning;; ratt,en i ett yttre 

» III 30,9 32 » Iläge, avlyssna lokalprogrammet. I »lokallägct» bortkopp

» IV 47,7·- 50,8 » las samtliga HF-kretsar ink!. vridkondensatorn och ersät 
» V 196 600 » tas med fasta avs.tämda kretsar. Klangselektorn är liksom 
» VI 690 - 2000 » på »Triumf» även införd på »Exellent» . 

Det push-pull -kopplade, rikt dimensionerade slutsleget 

Den kraftiga band,spridnin O" n medger att stationerna på lämnar en maximal utgång.:e ffekt på ca 13 wa tt, 00h i för

kortvågsområdena ha ku nnat utsättas med samma tydlighet ening med en 10" konserthög talare erhålles en ljudkva lite t, 

30m på ll"l ell am åg;;områ d t. som torde tji]lfred.sställa de högsta ansp råk. 
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En jämförande experimentell undersökning, utförd vid Sylvanias laboratorier 
i Amerika. 

te.. om bekant finns det ett stort antalohka fasv'ändar· 
.:;aJkopplingar, och det kan vara svårt att avgöra, viI· 
ken av -dessa som är gynnsammast i ett visst fall . Ända· 
målet med de här nedan refererade undersökningarna var 
att ska'fJa ham data för ett antal sådana kopplingar, av 

6J~G 

4Mf'Q. 

"L 

• 210 V" 

Koppling nr 1 med vanlig push-pull-transformator. 

vilka data varje kopplings fördelar och nackdehr tydligt 
framgå. 

Sju stycken för lågfrekvensförsläTkare typiska fasvän
darkoppling,ar utvaldes, och för var och en mättes fidelilet, 
amplituddistortion och känslighet. De uppmätta värdena 

o I p,,( ~D 0 1 uro 
o-----j -1 

~ ~ "L ~ 
, 
a 

< ,; ~ § ~ , 
g ::I ci 

o-
.0"''''''0. 

€F6G 

·270 " 

Koppling nr 5, där två skilda rör eller ett dnbbelrör kan användas 
som fasvändare . 

'o 

.Q l vFD. 

.01 MfD. 

o-tl---r-+--JVWw 

• 270 v. .2 70 V . 

Koppling nr 2, i vilken i stället för transformator användes en dros Koppling nr 6, som uppvisar betydligt större k;;nslighet än Ilr 5. 
selspole med mittuttag. 

" :> 
ö 

" 
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.210 v. 

Kopplingarna nr 3 och 4, den förstnämnda utan och den sistnämnda 
med kondensator över fasvändarrörets katodmotstånd. 

4MFD 

6C6G .QlMf'O. 6J~G 1::,OIUf'O, 

", 

6F"6G 

· Z1011 

Koppling nr 7, som har stor känslighet, ringa amplitu.ddistortion 
och hög /iclelitet. 
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Diagram över utgangsefjekten som fuonktion av den inmatade spän
ningens effektivvärde. Härav jramgår de olika kopplingarnas 

känslighet. 

ligga till grund för de här nedan återgivna diagrammen. 
Kurvorna i dessa diagram gälla för de värden på kon

densatorer, motstånd etc., som aro angi'vna i kopplings

Fidelitets- eller frekvenskurvor för de undersökta jörstärkarkopp
lingarna. 
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schemorna. Om andra värden användas så gälla kurvorna 
ej längre. De vid mätningarna använda rören togos direkt 
ur lagret. 

Kopp'lingsschemorna och diagrammen ha uppställt.s så, 
att de viktigaste data direkt framgå av dem. 

Vad man kan utläsa ur diagrammen. 

Största känsligheten , d. v. s. minsta emorderliga in
gångsväxelspännjngen för viss utgångseHekt, ha kopp
lingarna nr 1, 2, 6 'och 7. Kopplingarna l och 2, vilka ar
beta med pum-pull-transformator resp. anoddrossel med 
mit.tuttag, uppvisa emellertid större amplituddistort-ioll än 
någon av de fem andra. Kopplingarna 3 och 4 ar'beta med 
kopplingsmotstånd på både anod- och katodsid.an av fas
vändarröret. I kopplingarna 5 och 6 användas antingen tvl! 
rör eller ett dubbeIrör för fas'Vändningen. KoppQing nr 7 
uppvisar stDrsta känsligheten, beroende på den höga för
stär:kningsfaktorn hos duhbeltrioden 6C8G. 

Med avseende på fidelitetenäro kopplingarna 1, 2, 3 och 
4 bäst på hasregistret, ,under det att kopplingarna. 5, 6 
ooh 7 äro bäst 'på det 'högre registret. Detta framgår tyd
ligt ·av fidelitetskurvorna. 
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Amplituddistonionen som funktion av utgångsejjektcTl. Koppling nr 
7 ger som synes minsta distortionen. 
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vid n'egat,iv återkoppling 
Avläses direkt ur nedanstående diagram, utarbetat av Sylvania 

re n lågfrekvensförstärkare utan negativ återkoppling 
!&har en viss fö,rstärkningsgrad, som vi kalla den nor

mala förstärkningen ooh beteckna moo A. Om negativ 
återkoppling införes, genom att en del av utspänningen 
återmatas till ingångssidan i rakt motsatt fas till den 

ursprungliga signalspänningen, roouceras förstärknings
graden till ett värde, som Yi kalla den resulterande för
stärkningen och beleckna med A' . Slutligen införa vi be
teckningen K, som uttrycker, hur stor del av utspänningen, 

som återföres till förstärkarens ingångssida. K kan alltså 
antaga värden mellan O och l , representerande de båda 
gränsfallen, att ingen del av utspänningen resp. hela ut
,;pänningen åte rföres. 

Det här nedan återgivna diagrammet, som utarbetals 
vid Syl vania-fabriken, visar direkt sambandet mellan de 

tre storheterna. Utefter abskissan är avsatt den normala 
förstärkningen A (ingen negativ återkoppling), utefler 
ordinatan den resulterande förstärkningen vid negativ 

återkoppling A' , och som parameter ha vi den återmatade 
spänningen, uttryckt i bråkdelar av ul;:piinningen, alltså 
storheten K. 

Om vi exempelvis ha en förstärkare, som försHirker 100 
gånger (utspänningen dividera-cl med inspänningen är 

Iioka med 100), och vi ön-ka lägga in negaliv återkoppling 
i denna , så kunna vi kanske tiHåta, att förstärknin gen 

faller till hälften men ej mera. Den resulterande förstärk-
Forts. :1 sid. :9f 

'et. 
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Diagrarn över den resulterande förstärkningen vid negativ återkoppling. De streckade kurvorna gälla för positiv återkoppling. 
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REVY 
NYHETER OCH RON INOM RADIO OCH ELEKTROAKUSTIK 

Av civilingenjör Gösta Johansson 

Av fär;:kare datum äro de pej Is, tem, som arbeta med 

t\,å ~ Lr ålar, den ena modulerad m »punkter» och den 
andra med »-trcck», resp . enkla kombinalion,er a\ el sa T
tecken. BisE<C:ktrisen till v inkeln mellan strålarn·a anger F 
»infl ygningsr iklningen». Till en börj an var piloten nöd

sakad aLL begagna ett par hörtelefoner för att kunna »sly

ra mellan tecknen'», men senare ha telefonerna ersa tts 
RECEIVER 

med en indikator med visare, som automatiskt anger varje 

<\lTvikclse från raka vägen. IMOTon I 
En dylik rad iokomp ass är i huvud~ak konstruerad på 

I 

följande såll. En liten cirkulär , elektrosta tiskt väl skär
RINGSmad ramantenn är mekanisk t kopplad till en elektr isk 

motor, som :bringar ramen alt rotera med en hastighet, 

INOtCATOA NEEOLE 

-+----- ROTATINO 

FRAME AEA1A L. 
 \ 

/ 
\ 

T2 
TO 

.. 
I 

L 

........... MACNET 


Fig.2. 

RECE IVER 

PHASEM~ 

--------- T wo - PH ASE 
G E NERATOR 

MOTOR 

Fig. 1. 

( bl 

RadiolWllIpassen - en direkt
visamle pe,jling'sutrustning för 
f lygplan. 

Med radiokompass menas en ,anordning för au.tomatisk 

b ~tämning av exempelvis ett flygplans bäring, d. v. s. 

vinkeln mellan maEkinens för-akterlinje och riktningen 

lill en viss fast punkt, i detta fall en radiofyr. Redan 1920 

in'stallerades i SA en anlä<>gning med roterande, rikta·d 

radio·fyr, som först utEände en slar tsignal och därefter 

med bestämda tid_ nellanrum impuher i vi"sa, på varandra 

följ ande kom pass riktningar. MooeLt ett stoppur fick man 

s ~tlunda »automatiskt» den sökta riktningen. 

ti,llräckligt s tor för -att indikatorn skall hålla sig :li lla. 

antingen denna är ett trögt visarinstr'lIment med nollpunkt 
vid ~kal ans mitt eller ,också ett katodstrålrör med eIlel'

lysande ;;kiinn. Ramen behöver doc:k ej nödvändigtvi 
ro tera, den åsyftade eHekten kan erhållas genom en spe

ciell omkopplingsmetod. • 
När en enkel r'amantenn roterar med en konstant ha.;:

tighet av, säg, fem varv per sek., stiger den mottagna 
signalens st)rka till maximum, varj e gång antennplanel 

sammanfaH er m ed riktningslinjen till sändaren, alltså tya 

gånger ,för varje hrlt varv. I ana·logi härmw. finnas två 

lägen med minimiljudslyrka. Följaktligen H s en sinlls



2BB 

formad ström med en lågfrekvent a'lllplitudvariation av 
10 p/ s, och så l,änge som maskinen håller rätt kurs, åter

komma maxima <och minima i samma punkter på varvet, 

d. v. s. såväl frekvens som fas hos signalströmmen är 

konstant. 
Vid, kl1Tsförändring hos ma~kinen förflyttas nämnda 

punkter, vilket innebär fasförskjutning h<os signalstrÖ'ill
men. Denna fasskillnad kan mätas genom jämförelse med 
en ,anna n ström, kons tant till frekvens ooh ,fas, och man 

får direkt indikering av den nya bäringen. 
Fig. l visar, hur motorn för ramen.s rotatJion även dri

ver en tvåfasgenerator, som ,lämnar »referenss1römmen». 
Denna matar fält5polarna i en Jasrnätare, vars lättrörliga 
vridspole L påverkas av den förstärkta signa:lströmmen. 

Referensströnunen alstrar ett roterande fäl,t, i vilket 

spolen L s'&ker inställa sig, så att den innesluter maximalt 
flöde i det ögonblick, då signruströmmen är &törst. Om 
sändaren ligger i flygplanet5 'längdriktning, inträf,far det
ta, när visaren pekar på noll, förutsatt 'att referensström
mens fas från- 'början är rätt injusterad i förhållande tH! 
ramantennen. Är riktningen tin sändaren en annan, in
ställer sig spolen, så att flödet och signalströmmen äro 
i fas. Visaren anger då den ifrågavamnde bärningen. 

Fig. 2 a' vi'.;;ar ett annat direktvisande instrument, i 
vilket den roterande ramen F är kombinemd med en 
vertikalantenn A f<ir erhållande av den kända kardioid
kurvan, fig. 2 'b . AHtså erhålles bIlott ett maximum ooh ett 
minimum, var.för 1800 felpejling är utesluten. 

Signal strömmen tilHöres indikatorspolen genom två 
släp ringar, som r(}tera dubbelt så fort som ramantennen. 
Varje gång dennas plan sammanfaller med maskinens 
längslin je, vän·des strömriktningen, och de t erfor,derliga 
fältet kan åstadkommas aven permanentmagnet. Vid flyg

ning i riktningen To bryter kOmJl1Utatorn varje gång lika 
s tora s trömmar, och ind~katorn balanserar, så att vi5aren 
pekar på nolo\. En avvikelse från kursen med;för omedel
bart ett utslag, lika stOT vinkel som den nya bärningen. 

(Wireless World nr 1027, 4 maj 1939.) 

Ortilwnoslwpet - ett nytt rör 
för televisionskameror. 

I somras d emonstrerade R. C. A. ett nytt upptagningsrör 
för televisionskameror, vilket av experternas uttalande att 

döma verkar att bli »morgondagens rör». Hur som helst, 
.det kan vara vanskligt med spådomar, men detta torde i 
aHa faH vara televisionens ,kanske viktiO'aste uppfinninO' o o' 
sedan ikonoskopet självt kom till. net nya röret5 namn är 
ortikolloskop elle r kort och gott ortikon. Prefixet ort
kommer av det grekiska ordet orto, som be tyder rät, och 
att röre t fatt detta namn, beror på det faktum, att hos 
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' ·O/o m. a004 In . 

Fig. 3. 

ortikonen råder linj ärt samband mellan infallande lj us och 

utgående signalström, vilket ioke är fallet hos det vanliga 
ikonoskopet. UttrYCiket med en fotografisk term är hos 

detta senare gamma = 0,7, medan ortikonen har gamma 
= l, så att man .härmed får betyd~igt konstrikare bilder. 

Förutom lineariteten har ortikonen Hera andra förde1ar. 
Genom användande av långsamma elektroner för avsök

ning av mosaikskärmen har sekundäremissionen från den
na blivit försvinnande liten, så att man sluppit ifrån de 

mönka stö rning!>fläc'k ar, som oftast synas på bilder fr. n 
ikonoskopet. Slutligen en av ortikonens allra främsta egen
skaper: dess magasineringsförmåga är praktiskt taget 

100 0/0, jämfört med ikonoskopet5 5-10 Ofo. På grund 
härav kan det nya rörets allmänkänslighet bli 10-20 
gånger st<irre. 

Arhetet på ortikonens utveckling har pågått i fIlera år, 

och under tiden har ett stort antal rön och erfarenheter 
fr ån olika tekniska områden kunant tillgodogöras. I sin 
l1ouva,rande experimentella utformning har röret följande 
konsu'uktiva data. Formen är cylindrisk med en längd av 

ca 50 cm och en diam. av 10 cm. Mosaikskärmen är 
5X6,3 cm och är placerad i ena änden. En b ilduppdel
ning med över 400 linjer är utan vidare m<ijlig, i några 
bll ha 'ända till 700 Ilinjer uppnåtts. FörMIlandet mellan 

IjlLS ooh signalström är linjärt mellan noll och fuH modu
lering av elektronstrålen (ca l pA). SignaJ-störningsför
hållandet för röret med förstärkare är 300--500 gånge.r. 

Den radikaQa skillnaden meUan ortikanen och ikono
skopets alla varianter är, att långsamma elektroner kom
mit till användning för avsökning av bilden. Detta har i 

sin tur medfört, att en ny a'vsökningsteknik har måst ut
vecklas, vilken begagnar sig av verkan fdn ett magnetiskt 
06h ett elektriskt fält i kombination. För att man skall 
kunna hed<ima de fördelar, som uppnått5, är det emellertid 
'ofrånkomligt att kortfattat repetera funktionen hos det van-

Unclerlecled 
bearn " 

A"aqn~lic field 

In Ta p/~n e 

or p o per 


F'enpecf ive 

Fig.4. 
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Fig. S. 

liga ikonoskopet och nämna de nackdela r hos detta, som 
påpekas av ortikonens konstruktörer. 

Mosaikskärmen bestar av ett ota1 ytterst små, foto
elektriskt känsliga celler (100000-200000 st.), som äro 

isolerade fr n vara ndra ooh un-derIa·get. När ·de exponeras 
av lj us från objekte t (motivet), emitteras elektroner , så 
att det kvarstår ett rpos itiv t l.addningsövers'ko tt i propor· 
tion t.iII belysningen på varje element. Laddningsjämvik

ten åters tälles av elek tronstrålen, som g·e nom elektromag· 
netisk avlänkning be lryker ytan radvis. Str ~en har acce
lererats till en hastighe t, svar·ande mot ca l 000 ,volt, för 

att karp och j ämn fokusering skall erhållas över hela 
~kärmen . lJär e1ektronstrålen träffar fotocellerna, frigöras 
i första hand sekundärelek troner , vilkas antal bl. a. beror 
på den positiva laddningen hos resp. ce'lI, v,arför sekundär
elektronströmmen kommer att variera i takt med fördel
ningen av den ljusmängd, som fa llit på ytan, Det är den · 

na ström, s m uppfångas aven samlingse1ektrod och så· 
lunda kommer att utgöra rörets signals tröm. 

Emellertid har ~ekundäremission.en en del icke önskade 
effekter. Strålens elektroner fr igör,a ett änn u Etörre an tal 
sekundärelektroner, varför det i medelta l blir en del över, 
som icke gå till samlino-w lektroden. Dessa överskotts

elektroner falla i skurar tillbaka på Ekärmen. Av olika 
anlednin·gar bli dessa skurar oj ämnt fördelade ooh orsaka 
sålund a icke blott et t ned<5 ättande av känsligheten över lag 
(i allmänhet till en tredjedel) , utan här och var går detta 
så långt, att svarta fläckar uppstå i bilden. En an nan ef
fekt av sekundäremissionen ä r, att den vid mosa ikskärmens 
yta als tra r elt retarderande fält , som hämmar den, nyttiga 
fotoel ektriska dektf'on emissionen . Denna emissiomström 

blir härigenom ej mättad utan blott till ung. 'en tredjede1. 
En såda n nedsättning av känsligheten tilI~ammans med den 

nyssnämnda gör, att ikonoskopet i praktiken lämnar en 
signalström, som är högst 11 Q/o av ·den eljest möjliga. 

En förs ta förbättring av det vanliga ikono~kopet gick 
ut på alt man befriade sig ,från sekundäremissionen genom 
att använda en stråle av elektroner med låg hastighet. 
Skärmen gavs samma potential, som den elektronemi tte
ra nde 'katoden, och elektronerna komma aJ!Ir.så a tt t räffa 
skärmen med sin utgå ngshastighet, som är så låg, a tt se-

En av de många belåtna köparna skriver; 

"Härmed Hr jag uttala min bel3renher med 
Eder verrika lanrenn. som fun gera r ypp rJigtoch 
är lärrmonrerad. Var vä nl ig sänd yrrerligare 6 sr. 
på billigasre sätt, - . _" 

Lös antennfrågan med 

Vertikalantennen 

RA 3071 

med universalhållare 
som möjliggör montage nära nog 
var som helst och i alla lägen 

längd: 3,65 meter. 4-delad. Kadmium
behandlad . levereras komplett med fast
sättni ngsanordning, 12 met. ned Iednings
kabel och fästskruvar. 

Pri S Kr. 20:

Ensamförsäljare: 

Telefoner : 139567, 139577, 139578, 139579 

Repr. för S tockhobn: 

Ingeniör F. PLAHN. Tel.: 505211 

E ndast till ilterfö rsäljare . 

http:aJ!Ir.s�
http:ekund�remission.en
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Vad betyder texten "GT" efter numret å 
amerikanska rör? 

Vilka egenskaper har röret I D8 GT? 

Vad betyder bokstavtn "S" i numret å 
amerikan,ka rör? 

Detta och mer till u pp!yse; N i om i Cham

pions rör handbok med supplement för alla 

nya rör och typbeteckningar. 

Innehåller data och s ock cl kopplin~ar för 
alla amerikanska rör. ] ämförclseta
beller jämte sockelkopplingar för 5 olik a 
eu ropeiska rörfa brikat. • D essutOm Ka
rodmotstå nd svä rde n för amerikanska rö r 
och code för am erikanska motsdtnd 111. m. 

CIIA MPIO N R ADIO A/ B 
Specialfirma för radiorör och försfärkare 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -; 
Till CHAMPION RADIO A/ B, Polhemsg 38, Sthlm. 

VM god sänd mig Eder nya rörl!andbok 

Namn: 

Adress: 

Postadress: ... ........... .. .. ..... . _.. .. __ .. . __ .. 

30 öre bif. i frimärken eller in sä ttes å postgiro nr r 50684 

Vf! rf, col cteO et:, f /on 
,eoils 

Fig. 6. 

kundäremi~sion är utesluten. Elektronstrål en fungerar 

själv 50111 en mellanhan·d för att hi-imt·a upp bildsignalen 
från mosaiken och leJa .(len till samlingselektTo{len. Maxi

malströmmen är fortfarande ca l iLlA, och då den passerar 

ett motstånd om 100000 ohm, får man sålunda en (oför

s~ärkt) utspänning om 0,1 vo lt. 
Användandet av Ilångsamma elekt ron trålar är dock för

enat med vis.:;a svårigheter. Man har nämligen fun nit, att 

strålen måste avlänkas så, att den alllid träffar skärmen 

vinkelräll', i annat fall erhålles ej skarp fokuse ring. Della 

utc_5htter all vanlig avlänkningsteknik, .som grundar sig på 

enbar t en riktning-förändring av strålen. I ::täHet erfordras 

en para]].ellförflyttning av s lrålen, vilke t kan åstadkommas 

genom två riktningsföriindringar, »först [tt höger och ~e 

dan Ijka mycket åt vänster», såsom när ljus passerar en 
planpar.allell plalta av gl<lS eller annat trånsparent me

dium. 
Fig. 3 vi>:ar först de t enk1a arrangemanget vid katoden. 

Denn.a består aven plan , frontalt ställd yta. ~om vanligt 

upphettad av en glödtråd. De t emi lterade elektronknippet 
passerar först ett h I med l mm diam. och därefter ett 

ännu mindre hål me-d en diam. av 0,01 mm. Horisontell av

länkning erhålles på följ ande sätt. Hela röret är omgivet 

aven cylindrisk spole, som alstrar e tt ~ikformig t, axiellt 

magnetfält. Detta överlagras med ett periodiskt elektro

statiskt .fält, åstadkommet av två stora avl änkning"p lattor. 

Resultatet blir, att s tralen enl. fig. 4 A får en c. kloid

rörelse, riktad :: ll ett framåt-utåt, och dtt {len lämnar plattor

nas främre kanter, blir riktningen anyo axiell], Plaltorna 

kunna utformas så , att s trålen följer den modifierade ba

na , som visas vid B i figuren . 

För den långsammare vertikala avlänknillgen begagnas 

en metod, som visas i fig. 5 och 6. Två speciellt utfor made 

spolar åstadkomma ett sådant tvärgående magnelfält, att 

de båda ömkade riktning- förändringarna e rhållas. 

Slu tligen ger den schematiserade framställningen i fig. 6 

en uppfattning om oftikonens principiella uppb yggnad. 
Som framgl!r <IV bitden, användes en geno~skinlig mo

saihkärm, som träffas av lju s-e t och elektrons trålen på var 
sin sida. 

(Electronics, luly 1939. Proc. l. R. E., September 1939_) 
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SAMMANTRÄDEN 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::: :::::::::: ::::: :::::::: ::: ::::::::::::::::::::: 

Stoc:klwlms Radioklubb. 

Tisdagen <l en 31 "ktobfT höll ing njör Erik Söderbäck föredrag 
om »Agas appa ral serier 1939 O». De olika modell rna demon. 
Irerades. 

Vid nm ma nträdct den 14 nov ember talade civilingenjör Henrik 
Lind gren över ämn et : »1 ågo t om t rådrad io». 

l ästa sam man triide ä, r rum I i, da g n den 28 n uvember kl. 
7.:l0 c. m. på R estuUIa nl Gill et. Här vid håller civilin genjör Erik 
Arcllander föred rag Olll de nya Radio b -modell erna , vilka även 
komma all d emonst reras. 

:: ::: ::::;:::::: :; ;: :::::::::::: :; ::: ::;::::::::::::: :;;;: ::: :: ::::::: :: :::::: :: ::: :: ::: ;: :: :: ::::::::::: ::::::::: 

RADIOINDU STRI EN S NYHETER 
::::::::::::::::::::::::: :::: :: ::::::::::::::::::::::: ::::::::: :: :::::::::: :::::::::: :: ::::::::;:::::: :::::::::: :: 

/(apac;l ets- och mOlstr'llldsbr)'ggu samt »)L- C-chcclcer». 

National Radio fabrik, l / ålareglllan 1, Stockholm, för i marknaden 
etl par n)'a ~er vi cc·apparatcr a I' det amerikanska m~irk et 1>Aerovox». 
Den ena är n kapacit ets- och mots tåndsbrygga , i vilken som indi
kator anviind en galle rlikriktand e rörvolt mel r i stället för det 
numera så vanliga :!> magi ska ögat». Det tjlllLörande l iks trömsi nstru. 
ment et är till gän gli gt som mA- och V·met r med mätomr å dena 
O Il O m \. ch 0 - 0,0 / 60; 300 'G OO • in re motstånd 1000 Q( V. 
Kon ~l nsatorer kunna provas med ön4k arl spännin g upp till 600 V 
oc.h c\'enlueJ! läck nin g k ostatNa. Förlu sterna i l ktrol)'tkonden· 

satorer kunna mäta ! Isolationsmots t nd kunna mätas med hjälp 
av rörvoltmetern. Denna föreg av ett förstär·karrör, d d en tj änst
gör _om Lry"gindikator. Den sä ges även vara användbar Yid för
s tärkningsmä tnin ga r och som »ou tput meteo) . En variabel likspä n
ltin g, r errlerbar mellan 15--600 V (.kontrolleras automa tiskt på 

Gamla 

--
Skaffa Er ett Hellesens-batteri 
och rad ion bl i r som ny. Tonen 
blir bö ttrp, stö rningar avlägs ~ 

nos och Edra utlöndska favorit
stationer går lättare a tt f å in . 

KL ESENl 

- ETT V Ä R L D S N A M N 

EVER READYsiF
ANODBATTERIER 

Världsberömda Färska batterier in 
för hög kvalitet komma varje vecka 
och ekonomi 

BUSCK & CO. A.-B. 

Tel. 150545 GOTEBORG Tel. 150546 

EIA-EXELLENT 
11· röra, 10·krets superheterodyn ; långvåg, 
mellanv ' g och 4 utbredda kortvågsområden, 
HF- förs tärkning; stor innerhelyst glasskala ; 
10" dVIl . fidelitetRhögtalare ; 13 watt u([!ångs 
effekt; hö:::glanspoL va lnötslåda ; känslighet 
bättre än lmikrovol!. 

N:r V 4 99 för växelström Kr. 390: 

D 'strikts rörsäljnre an1agus på fördelaktiga v illkor. 

~;;;"~~~K:;"~'j;;~;~"i~:i;u;;';:Ri"~:ä: " ;;~~';~~~'~"~~~~:"s;~~~i;~j~"~ 


Namn: 


Bostnu: 


Adress : ..... . .................. . 
 ········ ······i:;.·· i .. ·ioSiin<1 kup. i Öpp. ku v. - porto (j ÖI·C. 
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instrumentet) kan uttagas för olika behov. Eventudlt erfordras1 
härför ytterligare filtrering. 

ljudsystem 
BEGÄR KATALOG! 

PACENT kopplingssche mata för kraftför· 
.Ui rka re . . ......... . kr. 2:
LISSEN k oppl ingsschem ata för kortdgs· 
byggsats kr. 2:

Ur vårt rikhaltiga lager',framhälla vi bl. a. 
BULGIN 2-l(ang konden satorer netto kr. 4:
BULGIN skärmade allvågsspolar komple tt 
'-a ts för 2· krets, nello .. . .. . kr. S' -
BULGli'l/ areopienskala komplett med fön· 
stel', netto . . . . . . . . . . . .. kr. 3: O 
BULGI ~ valsomkopplare pass.mde till all
vägssp olsa tsen netto . . .. . . . kr. 4: 
LISSEN kortvågsbyp:gsatser, netto kr. 65:
PACENT instrumentskalor, netto kr. O: 90 
PACENT cellmikrofoner, netto kr. 90: 
PACENT förslärkarbyggsatser, netto 

kr. 210:
FOREST amerikanska rörbarare 4, 5, 6, 
7·pol. nello . . . . .. kr. O: 20 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK 
Tel. 515628 - Sot Eri~sgatan 54 - STOCKHOLM 

'1 

j,

" 
" ~. 



Katalogen ~. 
är utkom meD! 1940 & 

RekVirera genast! 

GranUTIoton
lIl.aterial 

FörstärkarelIl.aterial 

RadiolIl.aterial. 

Radioverktyg 

MätinstrulIl.ent 

NATIONAL RADIO 
Målaregatan 1 StockhOlm 

Det andra instrumentet, som kallas »L---C.checker», är av den 
tillgängliga broschyren att döma en högfrekvensoscillator, med 
vilken provnin.g av induktansspolar 000 kondensatorer kan företagas 
enl. absorptionsmetoden. En spole t. ex. undersökes genom att en 
liten envarvig spole, som si tter i änden på en från instrumentet 
utgående sladd, närmas lill den förstnämnda spolen, och oscil latorns 
avstämning va rieras, tills resonans erhålles. Som indikator användes 
ett »magisk t öga». Emellertid säge , all om wä kondensa.torcr 
parallellkopplas, kan den ena av de a mätas, utan att den andra 
inverkar på resultatet. (Härvid an\'ändes en tillsatsa.nordning i 
änden på sladden.) Vi hoppas kunna återkomma tiI.I saken. Instru
mcntet.s ut seende fram går av ovanstående illustration. 

Spolsystem för superheterodyner. 
National Radiofabrik. Målaregatan 1, Stockholm, för i marknaden 

ett par spolsystem för superh.eterodyner. Dessa system äro synner· 
ligen komprukta och lätta att bygga upp en mottagare omkring. 
Det ena har våglängdsområdena 16--52, 190-580 och 750-2000 
meter, det andra 13- 27, 27-56, 190-580 oc'h 750-2000 meter. 
De äro avsedda för en mellanfrekvens av 4-67 kc/s. 
::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L T T E R A T u R 
Lärokurs i radioser/Jice, av civilingenjör H. Stockman. Ingår i 

NKI-skolans radio- och servi ce kurser. Norens Korrespondensinstitut, 
Stockholm 1939, 144 si d., 109 iII. 

Inne ilåIlet i denna lärokurs fram går i huvudsak av följande upp
räkning av kapitlen : 
1. Radioserviceproblemet. 
2. Allmänt om felsökning. 
3. Serviceutrustningen. 
4. Felsökning enligt punkt-för-punkt.metoden. 
5. Trimning av mottagare. 

Denna lärokurs är synnerligen logiskt och överskådUgt uppställd. 
Den behandlar ej uteslutande de tekniska frågorna, utan i kap. 1 
talas även om konsten att sälja rad iose rvice, om hur kortsystem 
över kundkretsen upplägges o. s. v. I kap. 2 får man veta, på vad 
sätt erforderliga tekniska uppgifter om de kommersiella motla
garna, trimningsföreshifte r m. m. kunna erhållas, fär lära sig prin. 
ciperna för felsökning, användningen av färgkoder m. m. Betydel· 
sen av s. k. »dynamic testing» klargöres. Denna metod tillmätes 
stor betydelse. Kap. 3 behandlar serviceverkstadens ändamålsenliga 
inredning samt klargör användningen av olika servieeinstrument, 
från enkla gl imlampor och provtele foner till oscillografer och rör· 
voltmetrar. En mängd kommersiella serviceinstrument finnas av
bildade och beskrivna. I kap. 4 omtalas hur felsökningen tillgår 
i detalj, och i kap. 5 kommer författaren in på trimningen av mot· 
tagare, vilken omtalas synnerligen ingående. Värdefulla anvisningar 
lämnas bl. a. för trimning av mottagare med bandlilter (dubbel· 
toppig res.onanskurva). Olika metoder angivas här, såsom metoden 
med successiv kretsdämpning, löskopplin gsmetoden, sidostämuings
metoden samt slutligen trimning med oscillograf. Trimningspro· 
ceduren åskådliggöres genom instruktiva bilder aven kommersiell 
mottagare. För övrigt innehåller kursen talrika bilder, bl. a. in
teriörer från större och mindre serviceverkstäcler, som kunna giva 
goda uppslag för inredning av den egna verkstaden. 

Denna lärokurs går direkt in på serviceproblemen, och den är 
ju också avsedd att studeras i samband med särskilda kurser i 
radioteknik och radiomätteknik. Den är instruktiv, sa klig och ve
derhäftig och kan rekommenderas åt dem, som eftersträva en fack
mässig utbildning på serviceområdet. 



Studera NKI:s C4-~ 

radiofekniska kurserl 
Speciell radioteknisk 

fackavdelning 
Radiotekniken hör dagen och framtiden till. 
En skicklig radiotekniker är eftersök t och 
betalas bra. Utan särski lda förkunskaper 
kan Ni utbilda Er till radioteknisk ingenjör 
genom studier pr korrespondens vid NKI
skolan. Studierna kan Ni med fördel be
driva på frit id vid sidan av Ert dagliga 

Speciella snabbkurser: Radiotekn/ska kurser arbete. NKI har lagt upp ett flertal helt nya 

Radiomottagartekni'k a v ei vil  vid NK/: kurser inom radioteknikens olika grenar. 
ingenjör C, E. Granqvi st. Rad iotekniskingenjörsk urs Studiebreven äro rikt illustrerade och lätt 

Radiomätteknik av civilin gen jör Kurser i radiotek nik fattliga. Ni får en gedigen utbildning och 

Gösta Johansson. "; pccia lk-urs i radioservice 
 når snabbt resultat, om Ni studerar radio

Radioservice av civil ingen jör H. Kadiotelegrafis tk urser 
teknik - eller andra ämnen - v id NIGStockman. Snabbkurser i radi-omottaga

Radiosändare a v ci vi,!ingen jör skolan.retekn ik , radioserv ice, radioT 

Ragnar Schöldström. 
 s:indare och radiomä ttek nik. 

Tdevisionsteknik av civilingen
jör C, E. Granqvist. NKI-skolan Sveriges stö rsta te kn iska läroverkGra mmofonteknik och 

Ljudfilmstekni k av ingenjör An
ders Djurberg. 

Sänd in kupongen och Ni får gra 
t1 en sto,r tekni k studiehand bok! 

Till !.'IIO·SKOLAN, S:t Eril<sgatan 33, Slocl<ho)m. 
Siinu mi;; k os lna,hfr itt Bil"f nya s tll(l il' plan " ch st. uuieha ll u· 
hok Nie d 0 1'. s om jH}!" llijr lH.' tl all under str uldl. SUlld I1Tig
liv e n Eller N tl s kl'ift »P:. Fl'irith> g- rati s uuder e t t in. 

Speciella ra.dioliur~el': Rad'io t p- I,nbk itlg' (·.njti r s kurs . }{Ol' :-> i 
rad iote k ni·k. Spe.r·ialk ul's i rad i O ~e r\' Lee. Ra d iI:"t c Ie g-fll f h:,i l k nl' S. 
Kur:->e r i e le ktro llrur . Ra d iomo t..lagar te l, nik . Ralli ollliittcKllik. 
Orumlllofontpknik. Ljlld f i l'lIls t e k n l lc Tt ·le dsion. Halliu s:in 
durt> . Elel,t.roakll,s tik. 

'i:nrser för utbild- lificerad Yl'lu:~sut-l ; IJing. vuIsllilJg' o('h Kylte knik 
ni n g till illg- e njör.~ bildning till bl. a.: : dr;q..(niil~ . ~!ldd - H i b~- o . t r l:l ll Svor t 

rna s kinteknilt \'H g m ii.stare lIing v('h R\·c t:; - Ulwl'un'l nJ,ta r 
\'iirm e - oe h sant- r itarp II IIIg'. nH' tall('l' ~ l f~- Viirmel odlllIlg -' :-;'I,a t 
tf.. t~ t ekll ik l'le kLx·. i nsta llatö r I1 rU l'llliIlg . IlI iH- ~p l 
111o to r - och uilt~ k - S[)edallcurser i: vCl'k lyg', t r~ib ear- L u t'tko llLlitiollf' rin r;" 
n i k \la !.P Ill3, j i k (a ritme- hE'l-n i J'1gs Olos'ld 1I(·r ) . . -\iIJpf ar~ k ,\'diJ. 
fly g-t kllik t ik, a lg l' bra, g eo- ~lp ka ll ik o (~ h h:'\ l1- Arue t s s lud lt-' r 
e le kl rot eknik me n'i. plani m e tri. fa s l hctsHil'fl I\.urser rör hnntlt:>l 
IJlI s bY Kg' nuuste kn , sten..:.ometr i. p nte ll- ng-teor I O. <lll g"tC kn , o('h kontor 
\'iig-- ot' h yatte n- sp. r. l o g'ariuner , Pum pa r GynulHsiurn. ()('h 
uy ggnu·d p la !! tri ~uIlOIl1 f' tr i, Elcktl'nmasldllf' r l'ea l s kola 

l · tbiJdn, ti ll offe rt · ui tre re nti a l - och 81. miitte knik T edcnlng o.'h 
o , fö r .s!lIjni!l~'1S iu- irtt('g l'alkalkyl Be lys nblg-ste k n i k m lt lning 
p: lIjiir m . m .) Krnflö\' c rfÖr.- le k n. Socinla kurs('r 

Vcrkmii.sture - och RH kne sr-i. c J;:an ~ allv . \fot or - oc h biltekllik !'ipråJckurst'r i tyskn. 
fii rm anskllrser I~[e kalli ti k {(!knolo,(:'-i. n a sgc ll (~ ra t ore r e n gels lcu, frnn foi l...u, 
f'nel"kurser förk"a- (rJlfd("' l'ialli..ir~l, g'j llt - Ji irl1- (I, u cl' o ngnrb , spfll lSlill. o(·h Inti ll 

);am Il: 

A(! r eS' : . " ... ", .... "" " ... , ,, , ,, . , . , ....... " " .. ... " . ... .... , . .. ". " .. ..... ". , ." ..... T' " f!. Ra,lio 11. 
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Skaffa 
belåtna 
kunder 

störningsfria 

KABEL 
kontinentens mest sålda och 

effektiva störningsskydd . 

Passande konstruktioner för varje 
slag av anläggning. 

Begär katalog I 

Endast till Citerförstillare. 

Repre.entant , 
Zanni Holmberg, Stockholm, Bergagatan 39 

POPULÄR RADIO 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
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tJn(l~r ,h'nna ruhril{ i11för l'opuJiir RarIio nnnOIHu~ r i !'itantlrll'diserad 

storlc.l< (utl'ymnle 12 mm.) med fristiiende rubril{ till ett lJri~ ,n' 

Ii r. 7 : GO lJr g'å II &,:'. 


ne~sutom illfiirn", stulldnrdiserarle radannonser :l\' nedanst iic lld e ut

Jl;cende till ett Pl'js av Ii. r. l pr rad, millimllrn :! ruder" utrymme. 

.. ....... ... .................. ... ............... ........ .... .............. .. ......... ....... .............. .. ...... 

H(:>.m~jurd Ilkrildal· lJ.. All o d:-;I r , - ano Y. ,~o UlA ~Wfl::;fTÖ J11 2 y'! , ' . fl 
Il III p, 50 kl', Permanent"d. hi;gt. o) \V. JO kl' . <;rnm.nl.-motor »Duuh 
\'li xl'IHtt'. =W kr. - lA;~nJlart; \\' i\'cson. E'Ul' utorl)s\' iigen 3, l-lulnlSh,d . ............................ ............................................... ....................................... 


TELEVISIONS ÄGOR. 
Forts. (1'1111 siu. 277 

effekt än sändare för lägre fr ekvens, men tyvärr är det i'å , a tt 
svårigheten att få ut effekt i antennen snabb t växer med frekven· 
sen. .Man k(}mmer därför snart till en övre fr ekvensgräns, där verk
nin g6graden hos överförin gen blir alltför ogynn am för a LL en 
anläggning ska ll löna sig. 

För fabrikanten utgör fäll , lyrka n stora varialion med a,·ståndct 
en olägenhet, enär tplevision, motta"arn a i rege l sakna automatisk 
volymreglering, å lmin stone i bilddelen. F ör all kunna sälja samma 
apparat till såväl titl are invid " indaren !;Olll lill tittare på avstånd 
om fem å tio mil från den&amma, till gripa fa brikanterna (}fta d en 
åtgä rden alt till motta garna leverera till sa tser för dämpnin g r e· 
pektive förHärknin g. Dessa lill -atser äro alltid så utJormad~, att 

anpassnin g bibehåll ål såväl ant ennö.ida n som apparat idan, vilket 
i'" ivctvis är nödv;indigt för undvi,kand e av multipla bilder och 
störningar. Till sat se r för dämpnin g ha form en av en T- ell er ;,-länk 
med lämpligt dimen, ionerade motstånd i seri e- och shuntgr enar. 
Till ~al 5erna för förstärknin g ,i ro ofta högfrekvens förstärkare av 
:;amma typ som de i motlagarna in byggda. Anvä nda [ör kompen· 
serin g av dämpning i liinga ferd erledningar henämna de kahel
förstär,kare. Givetvis löna r sig e j inkopplingen aven förstärkar· 
IiIIsals, om ej signal/störningsfö rl l1il1and et iir lillräckli gt högt. 

( ForiS.) 

RESULTER NDE FöRSTÄRK ING. 
For t.s. fr . s iu . 286 

ningen få r sålede- ej bli mindre än 50 g~r. Dell a ' va rar r n!. 
diagrammet mot et! K·v~rd e av högst 0,01, d. v. ". en a tc rmatning 
till ingangss ida n av 1/ 100 av ul spännin gen. P u gr,undval härav 
kan spänningsdelaren på utgångssidan beräknas. 

Elt annat exempel visar en egenhet hns diagrammet. A nt ag, alt 
vi ,för t ,ha en nrörsförstärkare. som utan negativ li t rkopplin g 
förstärker 10 glinger. Vi välja K = O,l, d. v. '. vi termat a 1( 10 
av ut spänningen till ingallg;:sidan. Här vid blir den r esult rande 
förslärkningen en!. diagrammet lika med 5 gr'L Sätta vi till ytter
li gare c ll steg, ~ d enti skt med det första, och fort farande å termata 
1( 10 av utspännin gen, fastän nu givetvi s över tuå rör, blir den 
resulterande förstärknin gen (A = lOO, K = O,l l 9 ggr. Lägga vi till 
ell tredje teg (A = l 000, K = O,ll, blir r esulterande för tärkningen 
10 ggr. Då vi ökat förstärkningen frå n 10 till 100 och sedan till 
1000 'ggr, gällande utan negativ återkopplin g, fil vi med negativ 
återkopplin g blott en ökning fran 5 till 9 oeh sedan till 10 ggr 
resp. Della beror pa att den negativa återkoppl ingens st)'rka ökar 
med fö rstärkn ings"raden; vi ha siiledes ej i I; xemplet ha,ft kon
stant negativ återkoppling, utan för varj e tillkopplat fiirstä r.karsteg 
har den n ega tiva åte rkopplin gen blivit 10 ggr sta rkare, därav den 
allt mindre ök ningen i den result erande fiir stärkningen. Såledrs 
är »ä terkopplin,gs.faktorn» =K X A, där A är [örst;i rkningen utan 
negativ terkoppling. 

I. 
wn 
~ 

Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - ups av högsta kvalitet 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Roclne, Wisconsin, U. S. A. 

B.ner~I~IiI.nl för Sn,ige : InlenUirsfi rma lindberg & C.. Kammabrel~tln 54. Sthlm. fel. 10 ~O 92 

N ordi sk Rotogr,l\'}' c Stockholm 19)9 



RAYT lo~ 

användes vid Flyget, Marinen och 
Armen, där tillförlitlighet och ef
fektivitet äro oeftergivliga krav. 
Välj RAYTHEON och även Ni 

är väl rustad. 

ALLA R ÖR TYPER STANDIG T I LA GER 

JOHAN LAGER~RAN Z 

Värta'fägell 21 STOCKHOLM Telefon 613308 



Rätt bete - God fiskelycka! 
När det gäller rörförsäljning bör Ni välja Sylvania. Då 

har Ni de största förutsättningarna att lyckas. Sylvania ger 

Eder nämligen nöjda kunder - förnyad efterfrågan 

god föt;tjänst. Detta är väl även Eder önsk~n? Sälj alltså 

- ett pålitlighetens kännelnärke! 


