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Den nya AGA-Europa är en av marknadens in

tressantaste apparater - särskilt på grund av två 

nykonstruktioner: b-r-e-d kortvåg och blixtinställ 

ning. De världsfamnande 19 och 30 m.-banden 

ha breddats till att omfatta hela skalan: man 

ställer in kortvåg lika bekvämt och säkert som 

mellanvåg. Blixtinställningen ger greppet direkt 

på stationerna : stationsvisa ren flyttas med ett 

enkelt grepp över skalan - mycket bekvämare 

och snabbare än genom att vrida en inställnings

ratt. Se dessutom den stora, tydliga skalan i tre 

färger med namn också på kortvågsstationer -

och Ni förstår att denna charmanta 6-rörs super 

med amerikanska rör har något mera att ge än 

en vanlig radio. 

Levereras nu omgående från lager. 
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Några allmänna anvisningar 

Ig}l,"d d, m,n, hipl, "m inkomm, till Pop''"' 
Radios redaktion, kan man i fr åga om utförandet 

urskilj a många olika slag. Det är j u ej nödvändigt, att 

alla manuskript se ut på samma sätt , men vi skola i det 

följande lämna n1\gra allmänna an vioningar, som böra 

iakttagas vid utarbetande av manuskript till tidskriften. 

D ~sa raJer äro naturligtvis ej avsedda för dem, som 

full.ständigt behärska attikebkrivandets konst och alltid 

le\ Cr€ra perfekta manuskript. Tyv'ärr äro d es.5a ytterst 

ffi, me n alla författare böra i eget intresse slräva efter 

:ltl nå lika långt. 

För atl börja med det mest ele mentära, ~å bör ma· 

nuskr iptet helst skri \ 3 5 på maskin, lllen bläck gar även 

bra. \'tun 'kr iver 'hl o Ll pa ena sidan av papperet . Blyerts 

kan ej tol ereras, ty det ,försvårar i hö g grad urb<;t'et för 

«äLtare n, i det att skriften blänker i lju , skenet. Med hän· 

syn till ewntuellt erforderl i;.;a tillägg eller ändringar 

måste på maskin göras Lredubbelt radavstand (ca 12 mm 

mellan r adern a underkanter) och \·id handskrift dubbelt 

radavs tånd. Vid l11 11sk inskrift bör användas så bra pap· 

pe r, at l bläck ej sprider s ig på dets amma, detta därför att 

re daklionens ändrill'yur in föras me d bläck i manuskripten. 

Glättat papper är alt föredra ga, ty på sådant skriver man 

lällas t med b läokp I1na. 

Den som _krive r 111 311U:kript med bläck bör tänka p å 

att _kr iva ..å tydligt ."om möj ligt, ;:a att även den, som 

ej är förtr ogen med hans handstil, kan läsa manuskriptet 

utan svåri lThet. En marg inal om ca 5 cm bredd bör alltid 

lämnas i papperets vänstra kant, även \ id maskinskrift. 

God plats bö r lämnas över och under artikehu'briken, ty 

ofta är r ubriken ol ämplig och mas te ändras , och dessutom 

vill re<l aktionen ibland skri a en underrubrik eller in· 

gress till artikeln . S idorna numreras i ordningsfö lj d. Fi· 

gurtexter skrivas i följd i slutet av artikeln , ej på lösa 

lappar. (Texter under bilderna uppväC'ka större intresse 

hos lä!!aren, än om det endast still· figurnummer.) 

Figurer ritas på särskilda blad, ej mitt inuti manuskrip. 

let. Lämpligast är att endas t r ita dem i blyerts, dock med 

hjälp av passare och linjal, s att de direkt k unna ko· 

pieras i tusch. Vi kunna då i samband med kopieringen 

vid behov rätla till ett och annat, så att alla ritningar i 

tidskriften få ett enhetligt utseende. Symboler för rör, 

kondensatorer etc. böra utlöras på sätt som är brukligt i 

tidskriften. Gott papper bör a nvändas till blyer tsr itningen, 

så att eventuellt erforderli ga ändringar :kunna göras. Rut

papper med 1/ 2 cm rutor underlättar ritningen6 upp· 

görande. Den bör ritas un.zefiir dubbelt så stor som den 

skall bli i tidningen. 

iVl å ltenhe ter betecknas $ l)!TI bruklig t i tidskr iften l . Mi· 

krofarad skrives ,uF, ej mfd elle r MF. Kilocykler per 

"ekund skri\'es kels, ej kc. M ikwhenry skrives ,uH, ej 

mH , vilket betyder millihenry. Megohm , k rives MQ och 

watt \"V. 
Slutligen bör framhållas vikten av att författaren väl 

ge nomtänker de t krivna, så att allt ä r fullt klart och inga 

mi5Supp fattningar kunna upp tå. E tt litet fört ydligande 

inom p arentes kan vara ylle rst värdefull t för läsaren. Ett 

bra sätt är att läsa igenom manuskriptet på nytt efter en 

eller ett par dagar. Hä rvid upptäcker man lättare even· 

tuella brister, är~kilt i fr åga om det språkliga, och detta 

är ej minst viktigt. 

l Se Svenska elektri ska no rm er, SE~ 2: Bok tavsbetecknin gar för 
storheter och måttenheter inom elekt rotekniken. Rekv. i rån Sven· 
oka Teknologföreningen, Stockholm 16. Pris kr. 1:-. 



302 ?OPUlÄR RADIO 

för den tyska televisionen 

uppvisar intressanta tek

niska de talier 

I[))' "öm ".,b "di, f,b,ike<M h, till"'mm.~ uno 
der sta.ten:; 'ledning kon~truerat en ny televi ions

mottaga re av enhetst)'.p, E l, vilken för förs,la gången 

framvisad, s under årets radioutslällning i Berlin . Appa
r alen e rbjud r några intre5sant.a tekniska nyhete r, vilka 
här ~kol,a presenteras. Pri6et har satts så l ågt som 650 
Mark. I fö r,s,ta hand ha,de man tänkt lägga upp en ser ie 

på 10 000 stycken, vilka man opt imi ti kt nog beräknade 
ha slutsål·da ti ll jul. 

P å grundval mr samtliga större f innors erfar.enheter 
valdes a tt utföra mOllaga'r,en som en super, vars princi

piella anordning framgår av blockschemat i fig. l. En 
speciell s tavanlell'l1, vilken även kan användas för vanl igt 

rundra'diobruk, tillhör tan'dmdutrustning-en. FTån an·ten
Ilell lede r en kabel med 130 ohms karak te ristik ned till 
mottagaren, _om med in till kabeln anp~5a.de ingångs
tran-formator h ar en kän~'}i gh e t p å 200 m ikr ovolt. 

ronversliir ke r 

1-';g. 1. Blockschema för televisionsmottagaren E 1. 

Ingång röret är ett s tålrör av ny .typ, EF 14, och giver 
någr a gångers högfrehensförstärkning innan signalerna 

le das in på bl'andar,röre t, som ärdlt't vanliga ECH ll. 
Röret EF 14 är en någorlunda normal högfrekven- pentod 
med extra hög bran the t och låga elektrodkap<1ci teter. Det
ta rör använ,des även genomgående som mellanfrekvens

för3 tärkare i mottagarens bilddel. Efter blandarröret av
skiljas de ljudbärande signalerna, och ljudmcttagaren äT 
av helt normal typ med rören EF II (me.\l a·nfrek ven",rör), 

EBF 11 (duodio.d-pencod) och EL II (slutrör). Denna 

.del av crnott.agaren kan använda' sepa·rat för mottagning 
av rundradio på ultrakortvåg. Man aver nämligen aU 
stora delar av d,agen överföra det vanliga rundra'diopro

grammet även på denna åglängd. 
Bildförstärkaren har tvenne s tegs mellan.frekvensför

5tärkning, även här lll'ed rör·et EF 14. Bandbred'C!en holS 

-denna förstärkare är ca 4 MHz. Efter likriktning och 
pa..%age genom ett EF 14 tillföras bild<5ignalerna bild
rörets katod. Signalerna ha nu suorleksord·n,ingen någw 
tiotal vok Bil drörets ga ller tillföres impulser, vi lka un

dertrycka ~tr 1\ len under å tergång.s tiden mellan varj e rad. 
Bildröret är av en nykomtruerad typ med fyrka ntig 

bi ldyta, va'rs torIek är ca 20 X 23 cm. Bildskä rmens dia

gonal är ca 30 cm, 'och detta mått är ungefär de.t"amma 
som rörels läng1d. Genom an vändning av elektromagneti6k 
koncentration a v s.trålen och eLektromagnetisk avlänkning 
i bägge riktning.arna har rör{'(~ totala längd kunnat ned

bringas till 39 cm. Färgen uppgives vaTa svagt gulaktig 
som s,tan.dard, men trot- deLk1. visade5 på u~·täl1ningen 

mottagare med både helvi ta, bl äaktiga och grönaktiga 
bi:lder. Bildrörets utseend'e fr.amgår även av bil.dernoa. 

För alstrandet av vipp' vängningama för md- och bild
växling n användes e tt nykon.struerat rör, ES lll. An

http:anp~5a.de
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Chassiet med bildröret, som har fyrkantig skärm. Mitt på fram. 
kanten det magiska ögat. 

märkninglSvärt är att det räcker med enda.st ett rör, twts 

att detta icke är något dllbbelrör. Röret är nämligen en 
pen.tod, vans katod .s.amt fönsta och ·an·dra galler arbeta 
som a·lstrare av vippsvängnoingarna. Synkronisering·sim. 
pulserna tillföras det tredj e gallret. På så oätt erhålles 
en, synkroniEering, som tager mycket liten effek,t. De.osutom 
är anoden över en konden5a.tor återkopplad ti.]] för~·ta 

gallret. På grund av att synkroniseringen sker praktiskt 
laget effektlöst, räcker det med ert enda rör EF 14 för att 
avskilja synk,ronisering5impulserna för ~åväl rad· som 
bil:dstyrningen. 

För alstrande av nögspänningen (ca 6000 volt) till 
bildröret användes en lika originell som elegan·t met·od. 
Man tager nämligen vara på de höga ~,pännings-toppar, 

som 'bildracs över radavlänkningens magnetspole under den 
ytter5t ha5tiga tj.llbakagången. De.ö:<E a i vanliga faU icke 
önskade ö\rerspänningar, som bildas när lj usfläcken föres 
tiHbaka, bruka vanligen på något &ätt d·ämpas ned, men 
här ledas de till ett likriktarrör med efterföl janne filter. 
Då frekvensen ju är ganska hög (11025 p/ s), blir anod· 
spänningen vä·l filtrerad med mycket enkla medel. En 
annan viktig fördel med detta säH alt al~tra högspän. 
ningen är, att man är fuHständigl skydda·d mo.t aU en 
stiH.ao;:tående ljusfläck bränner sönder f].uorescens&kärmen, 
om vippspänningarna av någon anledning Ekulle bortfalla. 
Så fort radavlänkningen upphö.r, bortfaller även anod.· 
spänningen. Vid·are spa'l'ar man en separat högspänd trans· 
formator I i ncLning. 

NätmaJtnineren sker b _ ber'enom en gemeni:am hallJsforma'tor, 
men två skil·da likriktarrör ,]everera anodspänningen till 
appa'fatens bild· resp. Ij udde!. Vid mo.tt-agning av enbart 
rundradio är bilddelens kraftförsörj ning icke i funktion. 
Hela apparaten förbrukar totalt omkring 185 watt från 
nätet. Vid enbart ljudmobta,gning är förbrukn.ingen en· 
dast 60 watt. 

Mottag'aren har fyra r<a1tar, av vilka den första från 

Bildriiret är försett med påklistrade tygremsor som skydd, ifall 
glaskolven skulle springa sönder. 

vänster rä'knat användes SDm volymkontroll för ljudet. 
Samma ratt är även mag-tryckströmbrytare för nätet. 
Nästa ratt iir för att reglera bildskärpan, och den näst
följ'ande användes för att ställa in Ij'l.l6Styrkenivån. B.ihl
förs-tär-knino'en eller med an,dra ord bildens konb:astver<> 
kan kan 5<täll.ao;: in med ratten, längst till höger. På denna 
ratt finnes även omkoppLaren, genom vilken mottagarens 
bilddd urkopplas. Klangfärg.;kontroHen för ljudet åter· 
finnes på baksidan. Hela mottaga.Ten har följande rela
tivt småd.imensioner: Längd 65 cm, höjd 37 cm och djup 
38 cm. Bild,röret sticker ut i en utbuktning på bakstycket. 
Djupet är beroende av katodstrålrörets läng.d, och det 
är anmärkningsvärt, att man kommit ned i dimensioner, 
som icke mycket skilja sig från en vanEg rundradiomot
ta:gares. 

Lämpligaste avståndet, på vilket man bör betrakta bil· 
den, uppgi\res vaTa ungefär 2 m. Vid de demonstrationeT, 
som pågingo under radioutställningen, kunde ma'n emel
lertid konstatera , att ett något mindre avstånd var att 
föredraga. Det bifogade fotografiet är taget på ca ISO 
cm avstånd: med heI.t vanlig kame:ro och film; expone
ringstid. 1/10 sekund. 

-TO. 

Dessa båda bilder äro fotograferade direkt från bildrörets skärm 
av förf. Den till höger föreställer en björnunge på en lJUS klIpp, 

häll. Utsändningen skedde från Berlins Zoo. 

http:5<t�ll.ao
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'/j.\GOR 
och televisionsantenner 

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

. (Forts från nr 11.)

Vi ha i det föregående huv,udsakligen sysslat med 
televisi,oll6vågornas utbredning 00h komma. nu över 

till deras mottagning. Vi måste då först något orientera 
DSS beträffande televisionskanalens utformning o<:h den 

transmitterade vågens form .. 

Televisionskanalens utformning. 

Det televisio,nsbildcn beled&agande ljudet kan givetvis 
sända .på vilken våglängd som helst, men av praktiska 
skäl är det lämpligt att arrangera _å, att ljudet kan 
mottagas på samma antenn som bilden. Då kravet på hög 
moJulationsfrekvcns tvingar ned sändningen på ultrakorta 
vågor, får man en t ill ultrakortvågsområdet förlagd tele

visionskanal, som är uppbyggd aven' bildkanal och en 
ljudkanal. Några exempel på d ylika televisionskanaler 
visas i fig. 7. Som syn - är den rela tivt smala ljudkana,]en, 
som "innehåller modula tionsfrekven"er upp till 15000 il 

20000 pI , förlagd omedelbart över eller under uJlclka· 
naden. Avståndet mellan de båd-a kanalerna har till för
mån för liten t,otal bandbredd just gj orls å stort, aU er
forderlig interferensfrihet erhålJes. 

BeträffalJ1de bildvågens utformning visa fig. 7 a och b 
exempel på sändare med dubbla sidband och fig . 7 c 
exempel på en sändare med enkelt sidband. Det är hu ud
sakligen i Amerika, som man gått in för enkelt sid band 
på sändarsidam. Vins ten härmed är i första hand, att ett 
högre värde på maximala modulationsfrekvensen möjlig
göres vid viss bredd på televisionskanalen. Vid sändning 
med enkelt sidband, undertryckes det icke önskade sid
bandet på ett betryggande sätt, med undantag för den 
de lägsta modulationsfrekvenserna "innehMIande delen (se 
fig. 7 c). För att den genom övergång till enkelt sidband 
i frekvenshänseende förbättrade transmissi.onen verkligen 
skall r esultera i bättre bildkvalitet, måste givetvis motta .. 
gaJrenl vara konstruerad för transmissiDnen i fråga. 

Här i Europa användas i vilO utsträckning moUaga·re, 

Ett oretu.scherat foto från en televisionsmottagares skärm (England). Bil
den ovan betecknar ifråga om bildkvalitet det bästa, som kan åstadkom

mas för närvarande. 

konstruerade för enkelt sidband, ehuru transmission sker 
med dubbla sidband. AnledniJigen härtil,l är, al t motta
gaJrkonstruktören då har lättare aU komma till Tätta med 
en del kon.struktiva problem i mottagarens högf rekvens
del, i det större förstärkning erhålJes per steg. Eme.llertid 
innooär användningen av enkelt sidband enbart på motta· 
garsidanl vi a nackdelar, exempelvis mindre distortiDns
frihet ·o'Ch lägre signaljstörnings-förhåJ.lande, varför fa
brikanterna vanligen bygga mottagarna för dubbla sid
band, när sändaTen har dubbla sidband. 

OaHett ·om bildtransmi"sionen har enkelt sidbantl. eller 
dubbla sidband, måste över denrna enda kanad såväl bild
modulation som synkpulser överföras. I det engelska sy
6remet överlagrar man på varandra· tvenne serier synk
pulser och impulserar bärvågen med dessa, d. v. s. klip
per av transmi ionen i intenrall med av frekvensserierna 
bestämd periodicitet. Den ena serien haT då y.frekvens 
och styr avlänkningen i y-led , under det den andra har 
x-frekvens och stYT avlänkningen i x-led. Respektive fre· 
kvemsvärden äro /y=50 p/s och /x=10 125. KvoteJl 
/x/ fy = 202,5 angiver hUT många rader, som ritas på den 
tid katodstrålen rör sig uppifrån och ned över bildytan. 
Returtiderna kunna ,för enkelhets skull försummas. Enär 
radsprångsmetoden (fig. 8) tiHämpats, är varje bild upp
byggd av två på varandm följande ytor om 202,5 l'injer, 
a.I!t,så av ett to~aJ.t linjeantal N=405. Ytfrekvencsen, eller 
y-frekven_en får alltså det med hänsyn tiJ.l flimringen till
räckligt hi)ga värdet fy=50 p/ s, under det bildfrekvensen 
fortfarande end'ast har värdet fb = 25 p/ s. Då nu maximala 
modulati'onsfrekv-ensen kan skrivas 
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---------------- ~ 6 Heh -------- 
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4/ 4/,5 

fl 
42 43 44 45 

fl 
o:England 

46 47 
-

48 Hejs
/ 

- ----- 'V 511ejs 

! ~~8:ejs0~ 
~~ 

45 46 4-7 48 49 SO 5/ Hejs 
fl fi=4l,a -; 

b: 7j;sk/and 

'V b /'fejs - --- 

_~===1 

__~~~~~~~LU~~~LU4LHCfo ~=55,~ 

50 5/ 52 53 54 55 56 I1c/s 
fl=5~25 --./ 

cAmeriko 
Fig. 7. Transmissionskanalen för den engelska sändaren Alexandra 
Palace (a), en tysk (b) och en amerikansk (c) sändare. Fig. a och 
b . visa exempel på sändning med dubbla .,idband och fig. c sänd
mng 	med enkelt sid band. Bemärk vinsten av iikad modulations

frekvens i fallet e. 

(2) 

där c är en krvalite kDnt5-tant, som i ett mera skolmässigt 
fall kan sättas lika moo l, och k förhållandet mel1al1 bil

dens bredd och. höjd, k= 5/4, är det tydligt, att frnod ej 
förstoras genom övergång till dubbla fl.immerf.rekvensen 
via mdsprångsmetoden. Utan tiUgång tiU den elegan-ta 

ra.dsprångsmetoden skulle man varit tvungen göra fb= 
fy = 50 p/ , vanrid stationen skulle tagit dubbla utrym
met i e.tern i anspråk. 

Insätta vi för c = l erforderliga data i formel (2), få vi 

fmod= 1/2. 5/4.4052 .25 . 10-6=2,5 Mc/ s, 

vilket är det värde som .Jigger till grund för bandbroods
angiveL;;en i fig. 7 a. 

Vågform. 

Den vid vanliga rundradiostationer använda module
ringen, fi g. 10 a, karakteriseras bl. a. ,därav, att mooelvär

det av -vågens högfrekvem3amplitud Vo är konstant, och 

• Härledningen av denna formel (för c= l) är mycket enkel. Visa, 
en 	 bild per sekund, blir fmod=k N'=antalet bildpunkter. Vid 

bilder per sekund blir fmOd=k N'!b' Faktorn en halv härrörfb 
därav, att en elektrisk period är uppbyggd av tvenne konsekutivn 
bildpunkter, en vit och en svart. 

t7x - ~ 'n - 506 ~ yx 

y 

n 	 '" N~ I ----!f 

= '105 -----~. 

'
' 

1--'---- ----o --

'____ 1.---+-. 

Fig. 8. Principen fiir radsprångsmetoden . Man avsöker varje bild 
Oln 1/25 sekund tvenne gånger, men tager varje gång endast med 
halva antalet linjer (det heldragna eller det streckprickade linje
systemet). Härigenom uppnår man en fördubbling av flimmer

frekvensen. 

modul'ationen innebär en va'l'iation av högfrekvensampli
tuden kring detta värde. Som ett mått på lTIDdula-tionen 
ka'n man införa modulationsgraden 

Vo- V! 
m --- ·100 OJa (3)

Vo 

Den på detta sätt modulerade vågen ger i en detektor 

på mol-tagar idan, en av amplituden Vo bes-t·ämd likst röms
komponent. 

Enär man vid televisering vill åst<1ldkomma att medel
ljusintensitelen på mottagarsidan au-toma ti k t varierar 
med medel.!j usintensiteten på sändarsi-dan, till O'r ipes en 
mo,dulationsmetod sådan som den i Hg. 10 b visade, vilken 

gäller för det engelska systemet. Dy'lik modulerin-g be
nämnes likströms modulering, närmare bestämt positiv lik

strömsmodulering. Modulati·onen ombttar området mellan 
svartnivån, som utgör 30 % av toppvärdet, ,och den av 

utstyrningsgraden bestämda momentannivån. Såwm ut
styrn .ll'g-sgrad kunna vi uppfatta 

V'-V 
- o 100 0/ .~ (4)u - V"-V . o 

o 

Om 'VI enligt Fourier uppdela modulatiorrsenveloppen 
a-b i .en likströrnskomponent och en mängd växelströms
komponenter fTamgår det tydligt, att vi från en detektor 

på mottagarsidan få ut en på de56 viloviirde överlagrad, 
mot modulationsfigurens utsträckning svarande .likströms
komponent jämte de bilden uppbyggande växelströmskom
ponenterna. Genom att Iikströmskomponenten, som är be
[{lende av mooelljusintensiteten på scenen, får reglera 

• Begreppet utstyrningsgrad, definierat enligt formel 4, har för
slagsvis in [örts av författaren som en motsvarighet till modulations
grad vid vanlig vä:xelströmsmodulering. ' 
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bildrörets negativa gallerförspänning, bestämmer samma 
komponent medellju:sinten,siteten på bilJrörets skärm, var
för ~mt-omatisk lj usintensitetsreglering erhålles_ 

I fig. 10 b visas tvenne bildIader meJ x-serien tillhö

rande synkpu:lser , d. v. s. ra,dpuhser. För att giva ett bättre 

begrepp Dm transm~sionens vågform vi"as i fig. 11 fyra 
konsekutiva ytor. Syn'kpulsernas varaktighet och inbördes 

relationer 'ä ro ej 'a v intreSEe i detta sammanhang. 

M ottagarantennens anordning. 

Vi ha i det föregående .oett, hur toelcv ision<&kanalen är 

uppbyggd aven ljudkanal {)ch en bildkanal och hur den 
sena're får en av mooulationem bestämd bredd_ Vidare ha 

vi tagit del 'av transmi!'sionens vagfo'rm och observera't 
för synkpulserna gällande nivå-och frekvens.förhåHanden. 
Det är nu av intres--oe aU undersöka, hur en antcnnanord

ning skall vara beskaffad, som över mottagarens- inkläm
mor 6kaH giva en högfrek'ven.oamplitud, sv·aranJe mot den 
lransmitterade vågformen. Vi förenkla uppgiften genom 
aH €Il1dast studera det fall, då vertikal polarisation är för 

handen och antennen sålunJa får formen av ett eller flera 
ver<ti.kal,a ledarelement. Vertika,l pola-risMion användes hu

vudsakligen här i Europa {)ch horison tell p'Olarisa tion i 
Amerika_ De senaste rönen på området tyda på, att hori
sonte:ll polar~ation skulle vara att föreJraga. UT såväl 
räckvid·d.s- s.om störningssynpunkt. (De svåra bilstör

ninga'ma äro nämligen väsentligen vertik'alt pohriser.aJe.) 
Vid dimem:;ioneringen aven motbagaraJl.tenn må~te man 

beakta ett flerta,l Dlika faktorer, sådana &Dm bandbredd, 
störfrihel, reflexionsfrihet m_ m. I fr åga om bandbredden 
kan man betmkta a11-tennsystemet som ett filter med g'l'äns
frekvenserna förlagda så, 'att varken lj udkanalen eUer 

bildkanalen utsättes för si·dbandsa.vskäming, men passom
rådet ändå är det minsta möjliga .. Ett onödigt stor t pass
område medför nämligen lägre värde på signa.]jstörnings· 

Fig. 9. Sändllrrummet i Alexandra Palace med bildsändarens kon
trollbord (jristilende) och de olika sändarpanelerna. (iv!odulatorn 
till höger och slutsteget till vänster.) Modulering sker enligt den 

i tig. lOb visade principen. 

POPULÄR RADIO 
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bCjr

} 
vog 

s var fn/von 
område /lsvarfare 

""cc--.,---------f----i- /00.% (viff) 

-30% (svart) 

O 

5ynkpuls 

/:a raden 


b 
Fig. 10. Vid vanliga rundradiostationer moduleras bärvågen enligt 
Il (växelströmsmodulering) , varvid spänningens medelvärde Vo är 
konstant. l det engelska televisionssystemet moduleras enligt b 
(likströmsmodulering) . Spänningens medelvärde varierar då med 

modulationen. 

förhållandet. Antennsys-temets rewnansfrekvens - om en 
u,tpräglad sådan är för han,den - kan förläggas så, att 

antingen. ljudkanalen eller bildkan3Jlen favor~eras. Della 
kan vara ön&kvärt som kompensa·tion för speciella bTister 
hos en viss mottagare eller mottagar.typ under v~ m{)t
tagningsförhållanden. Vanligen förlägges re5·on.ansfrekven· 

sen ungefär mitt emellan bärfrekvensema... 
BetrräHande störfriheten måste dimensioneringen vara 

såd an, aH stör&ta möjliga signa,l/störnings·förhållande er· 
hålles. Selektiviteten måste -därför vara g.tor och avskär
ningen mycket skarp för icke önskat sidband, om enkelt 
sidban-d är för handen. Antennsystemets icke aktiva del, 
f.eedern , måste omsorgsfullt skärmas (el.ler eventuellt ba· 

lan.s,eras) och efter skärmen uppkrypande störningar di-

radpuls ,. löpande Impulsennq genom y/or och ylpulser 

18500 1500 18500 /500 18500 1500 18500 I' s 

JOlO 

o~~~~~~~~~~~~~v~~~ 

LY I Y/Ä bIld ~ ~b;/d~ 

lo ~cq'J ~ relur/ld ~ ~ \... 

t 
Fig. 11. Fyra ytor med mellanliggande ytpulser i en transmission 
enligt radsprångsmetoden. Tvenne ytor om vardera 202,5 linjer 
giva en bild om 405 linjer. Nedtill visas den sågtands/ormade 
spänningen för avlänkningen i y-led. (Avrundade siffervärd en ha 

angivits.) 

2.0 raden 

http:r�ckvid�d.s-s.om
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mineras, vilket kan ske meJ rcj,ektoranordni.ngar. Såvida 
ej signal / störn ings-förhållandet har ett högt väTde, bör 
antennen givas en Vi1;'" riktverka,n, som utnyttjas p å bäsla 
möjliga sätt. En dipol kan på enkelt sätt givas riktverkan 

genom att förses med reHektoL Eventuellt få special an
tenner tillgripas _ Stor höjd hos antennen och väl utexpe

rimenterad pla'Cering äro 'viktiga faktorer att beakta. 
För uppnående av reflexionsfrihet skall dimensione

ringen av antennen, fcedern och mobtagarens ingång vara 

sådan, att anpa.ssning erhaIles. Anpassning uppnås däri
gen.om, att antennens (,t, ex. en dipol) strålning.smotstånd 

direkt eLler via en anpassningslänk göres lika· moo feedern.s 
kankteristik. Härigenom förebygges atl bildvågen når 
mottagaren så'Väl i form av ur.sprunglig våg 1;om i form 
av reflekterad våg. Uppträdandet av den senare, icke ön

skade vågen resulterar i dål'ig bildkvalitet (föremålen i 
:bilden få flera kantlinj er, eng. »ringing») och multipla 

bilder (spökbilder). Analoga förhållanden gä:l la för in
fallande eller uppkrypande S'törningsvågoL Inverkan av 
mantel vågor, som fö./ja feederns skärm, måste elimineras. 

Övriga faktorer aU taga hänsyn till vid dim€ll1sionering
en aven mottagarantenn äro exempelvis förlustfriheten 
eUeT känsligheten samt luftmotstånJet. (Antennen får ej 
vibrera vid blåst och ej blåsa ned vid stormigt vädeL ) 

TelevisionEantennen har vanligen en sådan utförings
Forts. il sid. }22 

Fig. 12. För alt en televisionsantenn skall kunna givas bästa möj
liga placering, ut/ör installatören med hjälp av s. k. provantenner 
förb eredan.de mottagningsjörsök på platsen jör den blivande an

läggningen_ 

Prima kondition 

ända till slutspurten 
- det är en av Wril -batteriernas goda egenskaper. Ytterst omsorgsfull isolering av battericellerna, vilka alla äro 
inslagna i dubbelt lager vaxpapper samt åtskilda ovett galler av vattenfast papp, garantera långtidskapaciteten. 

Wril Extra anodbatterier inta en särställning ifråga om livslängd och kapaciteten garanteras vara minst 2 amp. 
tim. Därtill kommer den enastående lagringsförmågan - 6 månader utan påvisbar kapacitetsförlust. 

På samma höga nivå stå r ä ven våra tillverkningar av ficklamps-, låd- och stavbatterier samt ringledningselement. 

Levereras bl. a. till Armen, Flottan, Flyg
vapnet, Telegrafverket, S. J. 

EXTRA 
Med sallniak - utan syra 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
Tel. 281820 SUNDBYBERG Tel. 281830 

http:eredan.de
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uppbyggnad och verkningssätt 
Ur »Telefunken-Rundfun kröh ren» 

VI 

(Forts. från nr 7-8.) 


i komma nu in på de ski·lda rör typerna och be· 
handla här nooan dioder för högfrekvenslikrik-t. 

ning samt triod.er. 

1. Dioder. 
Användningsområden: Likriktning a'v högfrekventa el· 

ler meBanfrekventa spänningar för alstring av: 
a) ton frekventa v äxelspän.ningar (demodule.ring), 
b) regler i/lo pänning, nödvändig för automatisk volym. 

kontroll (fadingutj ämning), avstämning indikatorrör 
eller automatisk finavstärnning. 

Diodlikriktningen användes numera i större mottagare 
nä" tan all tid i tället för den' förr brukliga gaBer. eller 
anod-likriktning n. Med .utgångspunkt från ett visst mini· 
mivärde på ingångsspä;ningen ger den en· lineär likrikt· 
ning även av de största, praktiskt förekommande hög· 
frekv·enba växelspänningarna. I små mottagare har den 
hitti,usan'Vänts i ringa gra-d , -da den ej ~ någon för· 
"tärkning och utesluter möjligheten till å terkoppling. I 
dylika appar ater kan man ej un-dvara den ökrung ikäns· 
lighet och selektivitet, om återkopplingen medför, varför 
gallerlikriktning användes där. 

Duo-dioden (fig. 36) har i samma glaskol v två skilda 

Hr-----

Anod 

-~D2 
Anod ----

K 

Fig. 36. Principiell uppbyggnad aven duodiod (AB2, CB2). 

likriktarsträekor med ,gemensam katod och möjliggör häri· 
genom, a ~t de två funktionerna demodulering och alstring 
av regleringsspänning helt skiljas åt. 

I princip är förloppet vid likriktning det, a~t en kon· 
densator uppladdas över likriktarsträckan, och att ladd· 
ningsspänningen ut j ämnas över ett helastningsmotstånd. 
Över detta up.pkommer den ö!1JSkade likspänningen, som 
vid modulerad bärvåg är överlagrad med de tonh ekventa 
spänningarna. Två kopplingsmöjligheter finnas (fig. 37 
och 38): 

Seriekoppling: likriktarsträcka, S'Vängnin-gskrets och be· 
lastningsmotstånd äro kopplade i serie. Uppladdnings
konderusa torn ligger paraUe11t över belastningsmotståndet. 

Parallellkoppling: likriktarsträcka, svängnings:k-rets och 
belastningsmor..,tånd äro paral1ellkoppl,ade. pp-laddnings. 
kon-den atom ligger mellan svängningskret-sen och 1ikrik· 
tarstr äckan. 

Bland ståiröT-en finns enduod.iod EBll av speciellt ut· 
förande, i det att sYGtemen ha skilda katoder (fig. 39). 
Härigenom finnes möjlighet att koppla den ena katoden 
direkt till »jord», medan ·den andra kaboden kan ges en 

HÖgf.-.hrn pinning Kfrckv<n plruUng 

f\)rA' I 

Fig. 37 och 38. Verkningssättet vid seriekopplin.g (överst) och vid 
parallellkoppling av dioddetektor. 

http:triod.er
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D, Glimmerskiva 1- - ~ - -\ 

oioo..", D, ()4i 
r~,.~ ~ . \ 

Glödcrld 

/- - ~ - -\ 

Diocbnod" M 
A~D'A 

Katod ~ 

DiO<bnod . 

DiodJnod 

========~-K~. ~----~ 
Katod 

-J1lI!mlrG,-++----, 
ryr":Ukr 

MI!®) G2 

Sk3rmg~llcr

III(G 
3l B,_~ 

Fig. 39. Principiell uppbyggnad av stålrören EBll ( duodiod) och EBFll (duodiodpentod). 

godtycklig fö r pänning. TiH .slut skal.! också nämnas de 
kombinerade rör, som innehålla dioder. Härvid är duo
dioden inue",luten i den gemensamma glaskolven antingen 
med en triod (t. ex. ABC l och EBCll ) eller med en pen
tod (.t. ex. EBFll, fig. 39). Det sista exemplet utgör en 
särskilt iirrdamiLlsenlig sammanbyggnad av två s)'.stem, då 
en enk~l ,ledn,ingsdragning möjliggön~s fÖT förbindelsen 
med TIIcllanfrekven.stransformatorn. 

Dioddämpning. 

LikrikLaranol"{:lningen verkar dämpande på den sväng
nin.go;krets, som lämnar för j'ikriktning avsedd högfrekvens
spänning. Vid seriekoppling är dämpmotståndet Eka med 
halva helas tningsmotståndet, vid parallellkoppling lika 
med en tredjedel. Vid må lhlT1tplituder (mindre än 0,2 V 
eH. högfrekvensspänning) blir dämpningen väsentligt 
större. P aral,leUkopplingen ger möj lighet att j orda sväng
ningskre t.:,;ens ned re punk t. Genom ett uttag på svängnings
kret en kan den verksamma dämpningen minskas kvadra
tiskt med var talsförhål·landet. För demoduleringen väljes 
i allmänhet belastnjngsmotstånJet 0,5 MQ och konden
salorn 100 pF. E tt mindre motstånd erbjuder fördelar 
med hänsyn ti ll återgivningen av de högre modula
t ions!rek 'enserna. För erhåUande av regleringsspänning 
väljer man b elastning.sm o tstå.nde t upp till l M C!. 

Filtrering. 

För regleringlSSpänningen är d utom en säTskild fil
ter·länk nödvändig, som ena sidan skall utj ämna de 
tonfrekven ta svängningarna, å an-dra sidan skaU låta änd· 

ringarna i mottagen fältstyrka, som vara und·eT bråkdela,T 
aven sekun.d, inverka på regleringen. Denna fiI-ter länk 
beslår av ett hl.lermotstånd och en filterkon-densator. Ett 
mått för dimensionerin.gen av denna filterlänk är den 
s. k. ridskonstan.ten, som väljes 0,1 till 0,2 sek. Den er
hålles genom att multiplicera kond nsator vär.de i mik
rofarad med fi.!termotståndets värde i megohm och anger 
den .tid ~'l')'m.d, under vilken konde nsator n uppladdas till 
2/3 aven påtryckt pänning eller urladdas riU 1/3 vid 
bortfall av spänningen. Vid va,\ av filtermots.tånd bör 
man särskilt tänka på, att detta tillsamman- med ett 
ev. ytterligare förekommande fil termotstånd och diodens 
belastningsmots.tånd utgör det reglerade Töret gaHermot
stånd eller »gaUerläcka», för vilken en maximal s torlek 
är bestämd. Å andra sidan skall filtermotståndet vara så 
stort som möjligt, för att man skal,l få ringa diE-tortion 
och dämpn.ing. 

Diodsträckans motstånd kan ~ättas till mins t 100000 
ohm vid beräkningen av »gallerläckan» enl. ovan, under 
förutsättning att ingen negativ förspän·ning (fördröjnings
spämling) anlVändes id diodsträckan. 

Exempel: Ett filtermotstån.d om l megohm ger med en 
kondensaloT .om 0,2 mikrofarad en tiaskonstant 0,2· 1= 
0,2 sek. 

F ördrö jd automatisk volymkontroll. 

Numera användes ofta förd röjd automat"· k vol ymkon
troll. Dcnna åstadkommer, aH .regleringen vid vaga sig
na:ler undertryckes, tills en 'bestämd utgångseffekt är upp
nå.dd. Man ger den för regleringsspänningen avse dda 

http:elastning.sm
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HF 

+ 

R, 

Fig. 40. Exempel på duodiodens koppling i en mottagare. 

diodanoden en viss n egativ förspänning ( ~e fi g. 40), vil
ken oftast tages från låghekvens- eller slutrörets katod
motstånd, event. genom uttag på de·tta motstånd. Belast
ningsmotståndet för demoduleringen kan samtidigt använ· 
das för ljudstyrken~glering, om det utgöres aven poten
tiometer. Lämpligast är dock en särskild 'potentiometer 
utan likströmsbelastning, skild från belastningsmotståndet 
genom en kondensator, och som hlo:tt påLryckes tonfre· 
kventa växelspänningar. Härigenom undvika'5 störningar 
vid .!judstyrkeinställningen, som kunna uppstå genom osä· 
kel' kontakt. F-otentiometem bör ha logaritmisk km"vform 
med hänsyn ti.]] örats känslighetskurva. 

2. Trioder. 
Användningsområden: Förstärkning av låg. och hög. 

frekven'la svängningar, likriktning av högheh~nt.a sväng
ningar med "amli-dig lågfrekvensförs lärkning. Svängnings
al'sLring i superheter odyne r (oscillatorrör). Effektförstärk
ning i slutskg. 

Trioden användes numera nästan aldrig f<Yr högfrekvens
fÖfostärkning , då den ej har pentodens fördelar ifråga om 

G.ll1crkr lfun.< 

Sr)'rg:> lIcr 

K. <od med glödtd J 

K 

Fig. 41 . Principiell uppbyggnad av en triod (AC2, CC2) . 

Forstj,rknjn~ 

30~R~-r--~r---~--~----.---~ 

Fig . 42. Förstärlcningskurvor för en triod, visande lågfrekvensför
stärkningens beroende av yttre anodmotståndet vid olik.a arbets

punkter (AC2 ) . 

förstärkning och frihet från inre återkoppling. För de
modul.ering användes trioden i enklare mottaga're oC'h för 
lågfrekvensförstärkning i första hand på sådana stäIJen, 
där dess lägre förstärkning är tillräcklig. Det sistnämnda 
är särsbIt fallet vid kombination med de nya slutrören. 
Som drivrö1' för slutsteg i klass B har trioden speciellt 
goda egenskaper , då i detta fall en pentod ej kan användas 
på grund arv sitt höga inre mots,tånd. I slutsteg användes 
åter på sista ·tiden gärna en ,triod. Den principiella upp
byggnaden aven triod visas i fi g. 4l. 

Bland stålrören finnes ingen särskild triod. Dock har 
man möjlighet att använda pentoden EF12 även som triod, 
i det att man sammankopplaT .skärmgal,leroch anod. 

Lågfrekvens förstärkning och gallerlikriktning. 

Duodiodtrioden. 

För .Jågfrekvensförstärkningen bör man såvitt möjlig,t 
alltid am ända motstån.d.skoppling, då denna är enkel , bil

Forts. 1\ sid. 322 

Fig. 43. Principiell uppbyggnad aven duodiodtriod (ABC), CBC1). 
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Feederledningar och lineära svängningskretsar 

Av ingenjör Gunnar Muhlhoff, SM7PM 

liPvå par.allella :trådar, som äro mycket korta i järn· 
U förelse moo en våglängd och äro öppTIia vid den 

bortesta ända,n, bilda en kondensator. Två trådar L ex., 
som löpa på et-t ringa inbördes 'lIv&tånd, 'paralleHt moo 
varandra, och som leda till en spoLe, hava därför samma 
effekt som om en kondensa tor vore kopplad öv'ör s-polen. 
Förbindas två ·parallella trådar med varan·dra vid den 
avlägsna än·dan, bilda de en iriduktarus, som kan jämföras 
med en ramantenn beståen.cJe av ett varv, särskilt om av· 
,ståndet mellan trådarna ärstorL Ju närmare intill var· 
andra .trådarna befinna sig, ju större blir kapaciteten., och 
ju längre ifrån var·anma - med bortre ändama före· 
nade - j u -=,törre blir induktansen. 

Förutsättning,en för att de två parallella tpådarna skola 
verka ;som en kondensator r p. en spole är som sagt, att 
dems hngd är liten i förhållande till vågläng'den, t. ex. 
trådarnas längd någ'On met.err och våglängden några 
hundra meter eller så. Hel t annorlunda förhålla sig de 
tva pamlleUa lrådarna, om deras längd är av samma 
torleksor:dm-ing som våglängden. Fig. l visar sålun.cJa 

öppn<t och kortslutna paralleHtrådsy&t-cms egemkaper 
vid längder motsvara'nde en fjärdedels, en, halv, tre fjär
dedels våglängd o. s. v. Ett parallelltrådsystem med öpp· 
na ändar och av 1/2 våglängds 'längd haT samma egen· 
ska·per som en sluten svängningskrets ; kortslut den ena 
än.dan , måste längden ändras moo ± 1/ 4 våglängd, för 

I ~ 
/~ 
I-O

/t 
A % 

I'z 
!4 II~no 

Fig. 1. Här visas vilka bestämda längder ett parallelltrådsystem 
skall ha i förhållande till en våglängd för att vara ekvivalent med 
en spärrkrets (de sex systemen till vänster) eller en sugkrets (d e 

sex systemen till höger). 

at.t systemet skall motsvara en sI u'ren svängnin.g.:k rets. 
Dessa pa.ral1eBtrådsY6 t~m enl. fig. l, s. k. lineära' sväng
ningskret.sar, skola närmare omtalas i nästa artikel. 

Vi ;skola nu behan.cJI,a. de matarledningar eller feooeT
looningar (feeder uttalas »fider», med långt i), medelst 
vilka den högfrekventa energien överföres från sändaren 
till antenn'en eller från antennen ,till mottagMel1'. De...<ea 
äro oft.a långa i jämförelse med en vå.gl'ängd. 

Aperiodiska och avstämda feederledningar. 

Två långa, paraNella lroare bilda i elektriskt hänse
ende en fil terkedj a, .sammansatt av induktans och mot· 
stånd i serie .samt paraHellkapacitet och avledning mellan 
l'edarna, allt per längdenhet. Om vi genom ett pa.r dylika 
långa, p.ara:J.lella ledare, som tilLs'ammans utgöra en 
feederledning, önlSka överföra högfrekvent energi från en 
strömkälla till en förbrukningsapparat, t. ex. hån' en kort· 
vågssändare till d~.3 antenn', så måste vissa fömlsätt· 
ningar vraI'a uppf)"tt.da. Enrergien överföres gen{)m att 
for Lskri·dan.cJre vägor uppkomma på feedern. Är denna 
oändligt lång, så jla vågorna ständigt vidare. Har den 
däremot ändlig längd, ~ å beror .cJet på förhållandena' vid 
änden, vart v gorna tag.a vägen. Är änden öppen (de båda 
trådarna sluta fritt), reflekteras vågorna mot änden och 
återvända utefter feedern tiN utO"ån gspunklen, där de 
kan ke på nylJt reflekteras. Är änden kortsluten, fås även 
då r,efIexion. Om feederns längd överensstämmer med 
vissa multiplar aven kvarts eller en ha,lv våglängd, fås 
vid sådan reflexion s tående vågor, d. v. s. ström· och 
spänningsfördel ningen utefter feedern är oj ämn. (Jämför 
en halvvågEantenn. ) 

Om feedern avsl'utas med ett mot-stån·d lika med feederns 

~I 

R 

AV5Iå"ds,"so!o!orer 

Fig. 2. Ett 	 försök som visar avslutningsmotståndets inverkan på 
. strömfördelningen i en feederledning. 

http:uppf)"tt.da
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Diagram ur vilket en / eederlednings karakteristik kan 

»karakteri tik» (se nooan) , förbrukas all energien i detta, 

varför ingen reflexion äger rum. Stående vågor kunna 

då ej uppkomma, ty doBssa ha sin orsak i reflexionen. Är 

motstånd t ej exakt lika med fooderns karakteristik, re· 
flekteras vågorna till viss grad. 

Vi må te nu noga skilja meHan två slag av feederled· 
ningar , den aperiodiska fee.dern och den avstämda feedern. 

Den fö r tnämnda är den, där refl,exionen helt under· 

tryckts genom ett avslutnin motstånd lika med feederns o 

kar.akteristik. Den kännetecknas därför av j ämn ström· 
o{;h spänningsfördelning utefter tr åda'rnas hela längd. 

Längden h os en feed av detta slag kan vara fulls tändigt 
godtycklig. Den avstämda feedern d äremot arbetar med 

stående vågor , och dess J,ängd mås.te stå i viss relation till 
våglängden. Den kommer att nänllare omtalas i det föl· 
janne. 

Karakteristisk impedans (karakleristik) eller vågmotstånd 
hos aperiodiska feederledningar. 

Ett experiment visar tydlig t förhållandet vid den 

aperi{)di.:ka feedern. En oscilla tor förbindes med ett pa· 
rallelltrådsystem av några våglängders längd. Avståndet 
mellan tråd arna är ca 10 ClD. ·Små glödlampor insäUas 

med jämna mellanrum ps,rvis som fig. 2 visar. Den fria 
ändan avsluws med ett variabelt motstånd på 1000 ohm. 

erhållas, då man känner ledningens fys iska dimensioner. 

Motståndet im-tälles på sitt maximivär.de, ()ch vi betrakta 

lamporna. Båda tamporna i ett 1,amppar komma att lysa 

med "amma styrka, däremot kommer ljusstyrkan hos ett 

lamppar inte att vara lika med nästa lamppars. Så t. ex. 
kommer kanske .)amppa,ret i mitten bara att glöda, unJer 

.det att l ampparet vi.d ,den ena än.d!an däremot lyser kraf· 

tigt. Det är e tt tydligt tecken på, att strömstyr"kan inte är 

lika på hela trådlängden och att reflexion och stående 

vågor förefinnas. Minskar man nu försiktigt motståndet, 

uppnås ett kritiskt vär.de, -där alla l<lillpor ly"a moo sam· 
ma ljusstyrka, blott med en svag successiv Ijusmi'l1sk. 

ning, j u l äng're bort från generatorn. (oscillatorn ) lam· 

poma befinna sig. Det är ett tooken på, att ingen reflexion 

äger rum och att ändrnotståndet är anpassat. Matematiskt 

r:/J 
mollag(Jr~ 

e 

Fig. 3. Exempel på aperiodisk /eederledning. Hur man går till 
väga vid beräkningen omtalas i texten. 

http:maximiv�r.de
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Grov kopporlr&1 

'--"-_----'~-Tt~/ ,'r,strum.,,.,1 

Fig. 4. Anordning för kontroll av strömfördelningen vid en ape· 
riodisk fe ederledning. 

kan VI S att detta mot~tåndsvärde är lika med VL/C, 

där L är indukta·nsen och C kapaciteten per Iäno-denhet 
av ledningen. Detta värde kallm för karakterjstj~k im
pedans eI1er »karakteristik» . (Beteckn·as i det följande 
med lo.) Denna är beroende av dimensionen av trådarna 
och deras inbördes avstånd men inte av deras längd. Vi 
erhålla följande s 15: vslutas en ledning med ett mot
tänJ av samma värd om dess karakteri lilSka impedans, 

är på hela ledningsläng·den 6tröm- och spänningsfördel
ningen lika. 

Hittills ha vi antagit, att de båda parallella ledarna 
ligga bredvid varandra, men det går också att anordna 
den en'a ledaren som ett rör och koncentTi 'kt i detta den 
andra ledaren, . k. koaxiell kabel. Skillnaclen är enda5t 
den , att den karakteristiska impedansen har ett betydligt 
lägre värde vid koncentTisk anordning. 

Den karakteristiska impeJansen för p ara.Ilell- och kon
centrisk .anordning kan lätt beräknas ur följande två form
ler. För parallellt löp-ande ledare är 

lo = 276' 10lDg d/T 'ohm 

och för koncentrisk anordning 	 (1) 

l o = 138 . l°log TZ/ T1 ohm, 

<lär lo = karakleri lisk impedans, d=avstånd mellan trå 
darna, T = tr ådradie, 1"1 = yttre radie av inre ledaren och 
T2 = inre radie av yttre 100aren. Observera att d och T 

resp. '2 och ' l 5kola 'a ra uttryckta i samma måttenhet, 
t. ex. båda i cent-imeter. 

Ovans tående diao- ra m underlättar be tämningen av 
den karakteristiska impedan~en för den ena eller den 
andra anordn ingen. r detta diagram framgår även, 
att den J..."OncentTiska anordningen har lägre lo än den 
parallella :anor-dningen. 

I verkligheten använda vi icke ett ohm~kt m0'tstånd för 
ändavslutning utan en avstämd krets eller en antenn. Den
na krets verkar Dm ett motstånd av !värde t L/ GR, när den 
är avstämd, och genom att låt.a feedern gå in på ett ut
tag kunna vi erhålla den erforderliga kritiska, icke re
flekterande ändavshltningen. 

Användandet av aperiodiska feederledningar för med 
sig följande fördelar: 

Fig. 5. Förf. har 	funnit denna originella indikator användbar vid 
kontroll av / eederns funktion. 

1) Tack vare feedern verkar det, som om mottagaren 
resp. o:.ända·ren skulle vara direkt förbunden med anten
nen, allbså utan meIlan1änk, detta Dm vi bortse från för
lusterna. 

2) En inclucerad störspänning i den ena looaren upp 
häves genom 'en Eka stark "Och motsatt spänning i den 
andra Jedaren (är av betyaelse vid mo-ttagning). 

3 ) Feedern kan va·ra av g·odtyckl ig längd. 
4) Feedern bär inte ,den maximala oscillerande ström

men, därigenom mindre förluster. 

Avstämda feederl edningar ha följande nackdelar: stöue 
förlusteT genDm högre sttömvärdenoch gen.om absorp
tion i närhel'ägna för mål samt att längaen inte kan vara 
godtycklig. Av fördel är att anordningen kan användas 
på ett större frekvenc;;område än den aperiod' ka, som 
bara kan <"Invändas för en fast frekvens. Alltså är den 
avs.tämda anordningen lämpligare för amatörstationeT. 
Genom att a.vstämma feedern med ett par vri<lkonden
satorer har man nämligen en möj lighet att på elektrisk 
väg förkorta eller förl änga den amma . För att bättre 
först å feederns användning borde man närmare gå in på 
antennteorin, men av utrymmesskäl få vi avstå från detta 
och hänvisa till ·de artiklar om antenner, som förut varit 
införda i Populär Radio. 

Nu följa några exempel, som skola visa användningen 
av feederledningar. 

Exempel l: Aperiodisk feeder. 

Ut änJningarna från en närbelägen ultrakortvågssän
dare, vars våglängd är 7 meter, skola tagas in. tomhus
antenn visar sig vara nödvändig. Då det endast gäller 
mottagning aven enda frekvens, väljes den aperiodiska 
feedertypen. Mellan koncentrisk och parallell feederan

y" ). Ytt )..
"",- - - - - ----... t4'- --- -->, 
I r I ' 

/solalor 

Fig. 6. En aperiodisk feeder av enklare typ. 



OTdning faller va'let på ,den senare, då denna ställer sig 
mindre dyrbar. Antennen bi,ldar »avslutning.,.motstånde.t» 
oeh sk-aH vara lika med: feedems karakteristiska impe
,uans. Därför bli vi tvungna att använda ett »anpassat 
antennsystem» enl. fig. 3. (Observera att feedern måste 
ha en karak,teristik av 600 ohm, om följande formler 

skola gälla.) 
En :bliek på diagrammet Qeh vi se, att för ett Zo av 

600 ohm <blir d/ r = 150. Utföres feedern med 2 mm kop
partråd, blir avståndet sålede6 150 mm. AntennIängden 

l 'erhå'lles ur följ ande formel: 

l= 150000 (2)frekv. (kel s ) . K meter, 

där K = 0,96 för frekvefi'ser under 3 000 kel s, K = 0,95 
för frekvenser mellan 3000 oeh 28000 kel s, K =0,94 för 
frekvenser över 28000 ke/ s. Således blir i exemplet 

l= 15000.Q ·0,94=3,29 meter. 
42800 

Längden av mitt5ektionen c beräknas enligt följande 

fOl'mel: 
150000 

c = 	 --- -- . Kl meter, (3) 
frekv. (kel s) 

där Kl =0,25 för frekvenser under 3000 kels, Kl =0,24 
för frekvenser mellan 3 000 och 28000 kel s, Kl = 0,23 
för frekvenser över, 28 000 kels. 

. 150000
Således blIr c = . 0,23 = 0,806 meter. 

42800 

Avståndet e beräknas enligt följande formel: 

4·5000 
e= - meter. (4) 

frekv. (ke/ s ) 

SOl 	 d bl' 45000a e €O 'II e= - - =1.05 meter. 
4.2800 ' 

POPULÄR RADIO 

Med dessa dimensioner [blir a,ntennen anpassad till 
feedern. Men detta räeker ej, utan mottagaren måste ock
så ,anpassas lm feederns andra ände, vilket sker genom 
att Jeedern ans,lutes över så stor del av spolen, att impe
dansen över denna del är 600 ohm, d. v. s. lika med 

feederns karakteristik. 

Experimentell kontroll av feederns funktion. 

Önska vi i ,praktiken kontrollera, att antennen enl. ex
empel 1 blivit ,rätt u,dörd, måste vi undersöka ström
fördelningen längs en av de båda fe<ededed,ningarna. För 
detta änd'amål begagna vi oss aven mätanordning, vars 
kO'l1Struktion framgår av fig. 4. Mätinstrumentet är ett 
termoinstrument för ca 0-150 mA. Finnes ej tillgång 
till ett sådant men äga vi en lik6trörnsmiHiamperemeter 
med ett mätområde av 0--0,5 mA, går det också utmärkt 
med den originella anordningen ent fig. 5. 

Det räcker alt mäta strömfördelningen i den ena freder
tråden. Mätall'Ordningen lägges över tråden, och den re
gl'erbara ribban förkortas eller förlänges, tills ett pas
sand.e utslag erhållas. Strömmens verkliga värde behöver 
ej fastställas; d.et gäller endast aU konstatera, om 6tröm
fördelningen utmed feedern är j ämn. Är teedern rätt ut
törd, skall instrumentet vi'sa samma utslag, var än mät

ningen företages. 

Exempel 2: Enklare utförande av aperiodisk feeder. 

Uppgiften enl. ex. 1 kunde -också ha lösts på föl j ande 
enkla oeh billiga om (JekcSå ej funt så eHektiva 6äN. En 
Hätad ledning av god kvalitet har ett Zo av omkring 75 
ohm. En Hortz-antenn, som befinner sig minst 1/2 våg
längd., frå:n störande föremål, har ett strålnin·gsmobtånd 
och därmed en impedans vid. mitten av omkring 73 ohm. 
Den flätad.e kabeln kan alltsa direkt .förbindas med an
tennen på 5ätt som fig. 6 visar. i nastaF orts. nummer. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En 5amman51utnlng av radloteknlcl och amatörer. 


Räknar flera av v6rt land5 främ5ta radiofackmän bland 5ina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bä5ta utländska facktld5krlfterna finna5 tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erhållas vid hänvändelse till klubbens sekreterare, ingenjör Olof Josephson, Västmannagatan 73, Sthlm. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001 
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tJIODERi'1 ~<"OR·rV).\68
tJlo·r·r).\6).\RE 

Av H. Söderlund 

ID,nk",tV,",;nt"~"'de .=<öcen h" md .,",,,. 
het många gånger tänkt på de olik,a fördelar en 

stötre mottag,are kan bjuda, såsom bea,t-oscillator, ma

giskt öga, automatisk volymkontroll etc. En dylik apparat 
möjhggö,r en vida bättre och stabilare mottagning än vad 
fallet är ane-d en mindre mottagare. Författaren tror, att 
en hel del amatörer skol,a ha intresse av följande kon

stwktionsbeskrivning på en modern kortvågsmottagare, 
utrustad med ovannämnda detaljer. Apparaten är byggd 
efter den i Radi.o Amateu,r's Handbook beskrivna kort
vågssupern med. återkoppl,ad första detektor , och densam

ma har visat sig vara en synnerligen ef,fektiv mottagare. 
Endast ringa avvikehe från originalet har gj orts. 

För de amatörer, som ha lågspänt liksträmsnät, torde 

v, v, 

GIÖdrp .'"i j ~ 
-> 6. 1V zsov 

Fig. l. Mottagarens kopplingsschema. Kondensatorer, motstånd etc. ha följande värden. Alla strömbrytare äro enpoliga envägs. JUe· 

c , C, gangkondensatorer 2X160 pF. 

c" C. bandväljarkond., 100 pF. 

C, 25 pF. variabel. 

C, 50 pF (glimm er). 

C, 100 pF (glimmer). 

C. 200 pF (glimmer). 

C,--C.. 0,01 flF rullblock (ind.·/ri). 

C" 140 pF variabel (i beat·oscillatorn). 

Cu 250 pF (glimmer). 

C" 5 pF. 

C. :. C", C" 100 pF (glimmer). 

Cn, C>s, C" 0,1 I'F. 

C" 0,5 I'F. 

C" 5 ,uF, 25 volt (elektrolytisk). 

C" 25 I'F, 25 volt (elektrolytisk). 

C." 50 pF (glimmer). 

R" R. 50000 ohm, '/, watt. 

R, 500 ohm, '/2 watt . 


tallrörens höljen måste jordas. 

R., 2 000 ohm, variabelt. 
R, 15000 ohm, l watt. 
R, 50000 ohm, l watt. 
R, 50000 ohm, ' /. watt. 
R. 300 ohm, 1/. watt. 

R, la 000 ohm, 5 watt. 

RIO 15000 ohm, 2 watt. 

Ru 2000 ohm, '/, watt. 

RI' 5000 ohm, variabelt. 

R" 50000 ohm, l watt. 

R I !, 50000 ohm, l/B watt. 

RIS la 000 ohm, l watt. 

R" 100000 ohm, '/z watt. 

R" 50000 ohm, l watt. 

R18 50 000 ohm, '/, watt. 

R19 500000 ohm, '.', watt. 

R" 100000 ohm, ':' watt. 

R", R" l megohm, '/, watt. 


R" l megohm, variabelt. 
R'I 2000 ohm, 1/ . watt. 
R'J 50000 ohm, l/t watt. 
R" l megohm, ' /2 watt. 
R" 450 ohm, 2 watt . 
ROB 1 megohm, '/, watt. 
T, m/·trans/orm., 465 kel s, m. järn kärna. 
T, m/·trans/orm" 465 kc/ s, m. järn kärna. 
L" L, se spoltabell. 
L, beat·oscillator. 
V, blandarrör, 6L7. 
V, oscillator, 6D6. 
V, mf-rör, 6L7. 
V, detektor och AVe, 6H6. 
V, l/.rör, 76. 
V, slutrör, 42. 
V, beat·oscillator, 6D6. 
V, avstämn.·indik., 6E5. 
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Apparatens framsida , visande bl. a. rattarnas samt »ögats» 
placering. 

aven det av författaren byggda nät.aggregatet vara av in
h·esse. Detta lämnar 250 vDlt med hjälp av vibratDrDm
fDrmare. 

Kopplingsschemat. 

SDm framgår av schemat i ,fig. l, består apparaten av 

återkDpplad första detekLDr 6L 7, "epar,at högfrekvensDscil
l.atD r 6D6, mf-steg med 6L 7 Dch järnkärnetrandD,rmatDr 

samt med en !kDntroll av hf-förstärkningen, en dubbeldiod 
6H6 SDm andra detektDr Dch ·autDmati~k vDlymkDntrDll, 
6D6 som ·bea t-DscillatDr, 76 som ,för.3ta H-förstärkare ~amt 

42 SDm slutrör. DessutDm ingår »magi ka ögat» 6E5, men 
dett·a kan naturliglJv-is uteslu tas, då de t ju icke direkt in
går i apparatens funktiDn. Framhållas bör dDck, att denna 
avsbämningsindikatD.r visat sig vara en synnerligen prak

tiskdeta'lj, Dch dessutDm underlättar de n apparatens trim
ning. Vid If-förstärkaren 76 är den manue II.a vDlymkDn

trDlIen inl·agd, Dch röret kDpplas medelst skärmad ledning 
till slutröret. Denna ledning b1ir vid det pr.aktiska ut
förandet ganska lång, men detta medför här inga naok
delar. 

G.aller 3 på blandarröret är genDm C33 kapa itivt kDPP
Ilat till katoden på Dscillatorn. För avstämningen användes 

2-g,angkDndensatDrn C1-C2 Dm 2 X 160 pF i samband med 
vridkDndensatDrerna C3 Doh C4 Dm vardera 100 pF. De 
senare t j änstgöra ·alltså SDm bandvälj arkondensatDrer, Dch 
spridning över resp. band erhålles genDm C1-C2• SPD
lama ,ha uttag för denna bandspridning. Återkopplingen 

i första detektDrn erhålles medelst några lindningsvarv 
i dirBkt följd på gaHerspDlen Dch kontrDlleras medelst en 
pDtentiometer R4 , som ligger shuntad över desamma. Va
riatiDn av återkDpplingsgraden återveflkar endast Dhetyd
Eg-t på ~liVstämningen vid ,först'a detektDrn. BeträHande 
mf-förstärkaren ,bör påpekas, 'att även galler 3 i mellan

frekvensens 6L 7 är AVe-reglerat, d. v. s. ga.[[er 3 kopp

las till j Drdsidan på mf-tran-sformatDrns sekundär, där det 
erhå.JIer AVe-spänning tillsammans med galler 1. 

Vid dubbeldiDden 6H6 användes den ena sektiDnen SDm 
detektDr och den andra för erhåIf.ande .av AVe-spänning. 
Beat-osci.JlatDrn .arbetar med låg anDdspänning Dch kDpp
las genDm Cn till deWktDrn. ,Denna kDpp'ling utföres me

delst skärmad ledning, SDm j Drdas på .flera punkter till 
chassiet. 

Chassiet. 

Dettas stDrlek är 30 X 25 cm med 7 cm nedvikt·a kanter. 
HDpsättningen kan ske genom nitning eller med metal,l
skruv 0.0'11 muUr,ar. Fr.Dn,tp-[,attan mäter 30X22 cm. För 

att lå mDttagaren stabil i elektriskt avseende, måste man 

eventuellt anbringa stöttDr meBan tDppen på frontrplattan 
Dch chassiet. Delarnas placering frarrngår av fDtDgr.a&ierna. 

Ett av dessa visar apparatens framsida med rattarna. Med 
börj an från v änster äro. dessa: beat-Dscilla.tDr-switch, där

under R12 för kDntrDll av hf-förstärkningen, R4 för åter
kDppling i blan-darröret, under skaolan strömbrytare tör 
hög~'Pänningen, Cij för finjustering av gallerkretsen, Rn 
för manueH vDlymkDntrDIl samt ovanför denna strömbry
taren för AVe. Bi,lden av cha.3siet uppifrån vis·ar telefDn
jaokens Dch anlenn/ jDrdkDntakternas placering samt in
taget av anDd- Dch glödspänningsledningarna. Högtalarens 

anslutningskDntakter placeras i närheten av slutröret. De
larnas placering är som följer med .början från V'änstra 
kanten Dch inne vid panelen: 76 med srkärmburk, 6H6, 
mf-tran fDrmator nr 2, mf-förstärkare 6L7 samt mf-trans
fDrmatDr nr 1. Vid bakre kanten från vänster: blandar

röret 6L 7, skärmplåt, DscilIat·or 6D6 med skärmburk, 
skärmplåt samt slutrör 42. Vid högra- kanten synes beat
oscillatDrn med röret 6D6 i sin skärmburk. 

Framför blandar- DchoscillatDrrören synas resp. spDI
'hållare samt bandväljarkDndensatorer. Däremellan kDm

kalodQ 
@ 

O~CI!/Q/or 8/a"dart' 

Fig. 2. Spolhållarna med förbindelserna angivna. Sedda uppifrån_ 
Hållarna placeras på stöd, så att de komma en bit ovanför 

chassiet. 
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Chassiet sett uppifrån. Delarnas placering framgår tydligt. Vid 
sidan spolparet för 40-metersbandet. 

mer 2-gangkondensatorn samt över denna avstämningsin
d ikatorn. Sikäl'mplåtarna tj äna tin att skärma antenn- och 
osciUatorkretsarna samt slutröret frå,n varandra. 

Som skala okan användas varje god sådan ; l1UvudEaken 
är, att densamma är för sedd med hög utväxling. I modell
a'pparaten har använts en . k LK-skala med tvenne ut
växlingar. (Denna skalo(! finns dock ej längre i mark
naden.) 

Ett annat foto vi~ar apparatens undersida. Det variabla 
motstån det R4 är försett med d'örlängningsaxel fram till 
panelen. Glödströmsledningen av Hätad ka·bel lägges ut· 
med chassiets kanter för att undvika störningar. Glöd- och 
anodspännings-Iedningarna för »magiska ögat» <föras ge
nom dhassie~ hotten direkt upp till röret. 

Mellanfrekvensen är 4();) kc/ s. Tran>s-forrnatorema· böra 
vara försedda med järnkärnor. Alla vridkondensatorer, 
ävensom rörhållarna, måste självfallet vara av högsta 
klass, d. v. s . ,frekventa- eller calitiso-lerade. De i modell
'3'pparaten använda spolhåHarna ,äro av Isolantite, och 
spolstommarna, 6-poliga, äro Hammarlunds 11/ 2" . Dessa 
delar samt spolen till beat-oscillatorn föras a.v firma Johan 
Lagercrantz, Stockholm. Gangkondens.atorn kan man sj äl v 
framstäl,la genom att sammanlöda axlarna på två exa.kt 
lika :kon.den~atorer, vilka skärmas från varandra medelst 
en aluminiumplåt av passande storlek. För övrigt bjuder 
inte 'bygga.ndet och det praktieka utförandet av apparaten 
'På några egentliga svårigheter. Huvuds.aken är, att alla 
jordförbindelser göras med kortast möjliga ledningar di
rekt till chassiet samt att alla hf-Iedningar bli korta. 
Blockkondensa-torerna måste vara av glimmer, där så an
gives i förteckningen under fig. l, och aV'kopplingskon. 
densatorema måste jälvfallet vara indU'ktionsfria. Rören 
.böra vam av fö rstklassigt fabrikat. 

Våglängds-
Oscillator L, Blandare Lr 

band Antal 
varv 

I KatOd-I 
uttag 

bs
uttag 

Antal/ 
varv 

bs
utLag varv 

/ Katod./
varv 

Antenn. 

10 meter 3,0 1,0 0,25 3,3 0,25 0,8 2 
20 » 8,3 2,8 1,5 8,3 1,5 0,8 3 
40 » 16,8 4,8 4,0 16,8 4,0 0,4 4 

I 80 » 
100 » 

29,3 
50,3 

8,8 
17,8 

11,5 
23,5 

29,3 
55,3 

12,5 
30,5 

0,5 
0,5 

9 
I12 

Spolarna. 

Dessa böra utföras med stor noggrannhet. Tabellen 
ovan visar samtliga detaljer. Uttagen för bandspridning 
('bs) 'bÖTa uppmätas noggrant, ävenså de för katodut· 
tagen. 

Måtten avse hela varv och delar därav. Os.cillatorspo. 
lama lindas tiH en ,I,ängd om P h" med mellanrum mel· 
lan varven. Spolarna för blandaren lindas på samma 
sätt, men till en läng.d av P / /'. Spolen ,för 100·meters
bandet däremot tätlindas. Som tråd använde.;; 0,6 mm 
dubbelt sil'kesomspunnen. Kat..odljndningen på L1 linclas 
i motsatt riktning ti ll gaHers,polen, med början från jord
änden på nämflda spole. Här skall vara mycket fast ko·pp
ling. Antennspolen tätl indas på ett avstånd om ca 1/ /' 
frångallerspolens jordsida. Katoduttaget på L2 och band
spr idningsuttagen på L1 och L2 räknas från galler~'Polen5 
jordände på resp. spolar. SpoIarna utföras med så jämna 
lindningsmel'lanrum som möj ligt. Lindningarnas anslut· 
ningar till spolstiften framgår av fig. 2. 

Trimningen. 

Bästa sättet att ofåordning med trimningen av kretsar
na, är att låta en radioverkstad med .tillgång till signa,l-

Apparatens undersida. Förlängningsaxeln till R., synes vid ena 
sidan. Blockkondensatorer samt motstånd lödas direkt vid löd
blecken och placeras så, att kortaste möjliga förbindelse uppSlår. 
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Köp nu! 

Amerikanska och Europeiska radiorör. 

Elektrolytkondensatorer. 

Skalor och spolsystem. 

Motstånd och kondensatorer. 

Högtalare. 

Byggsatser för effektiva allvågssuprar. 


SPOLSYSTEM 
med alla områden 

1911. 16-52, l80-580, 750-2000 mIr. 

1915. 13-27, 27-56, 190- 580, 750-2000 mtr. 

1916. 13-27, 27-56, 55- 170, 190-580 mIr. 

Allt av högsta 

kvalite 


till liigsta pris 

Höga rabatter för reparatörer och 

återförsäljare. 

Begär i dag vår nya stora katalog. 

HANSJl RADIO 

S:t Eriksgatan 56 Stockholm 
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ez+ zSov 

Fig. 3. Nätaggregatets kopplingsschema. T: nällransformator, V: 
växelriktare eller vibrator, C l , C.: 8 fA-F elektrolytkondensatorer. 
D: filterdrossel, ca 10 henry vid 90 mA. Likriktarröret är typ 80. 

genera·tor utföra densamma. Enligt originalbeskrivningen 
till apparaten kan även den händige amatören sj älv ut· 
föra denna trimning och hör då gå tinväga på följan. 
de sätt. 

I händelse icke någon testo.seiHator &innes, kan beat
oscil1,atorn användas. För aU sätta den&lmma på den rätta 
frekvensen, 465 kel s, kopplar man en ledning från ano· 
den på beat·osciHatorröret oc!h närmar densamana till an· 
tennin.taget på en rundradiomottagare med tillJ'örlitlig 
skala. StiäH in den senare på en station på 930 kel s 
(Bwxelles II på 932 ke/ .s kan använd<ls), oc;h justera 
beat-osciUatorn, tiHs dennas an·dra överton ger no1\sväv· 
ning med den hörda stationen. Koppla sedan b~at·oseil· 

latorn ti ll blandarrörets galler - detta sker enklast ge· 
nom att linda den .isoler<lde ledningen ett varv kring gal . 
lerkontakten - rförbind gallret med j ord, genom ett mot· 
stånd på l il 2 megohm, och trimma ·därefter menan· 
fT€!kvensen. MeUanfrekvenskretsarna s,kola icke ,visa någon 
tendens att sj älvsvänga vid resonans, förutsatt att metall· 
rörens höljen ·äro j ordade. 

ViJ avprovningen av apparaten vridas band'väljarkon. 
densatorerna in till hälften, och gangkondensatorn vrides, 
tills en station höres. Nu finju·,steras C3 , tills största.ljud. 
styrka uppnås. Prova först med R 4 helt UT, d. v. s. utan 
återkoppling, samt med R12 helt invriden. När man väl 
är bekant med instäHningen, bereder denna inga som 
helst svårigheter. Som ledning kan näannas, att när C3 

och C4 i modellapparaten äro invridna till exakt hälften, 
falla resp. 20· och 40-metershanden in mitt på gangko'l1. 
densa torns skala, och därvid kunna d~ våghand helt 
täckas. Dessa sistnämnda konden,;;,a torer :kunna även· för· 
ses :med rä~t uppstående förlängningsaxlar av ebonit 
el. dyL, varvid hand.kapaeitet viJ instälb1,ingen unJviokes. 
Den händige amatören kan natu.rligtvis även ordn<l med 
flexibl·a kopplingar fram tiE &rontplattan, där inställ
ningen kan ske med raUar. En gradering av ett eller ann'at 
slag för inställning av ban.dvä,ljarlkondensatorema är gi· 
vetvis nöd.Vändig. Detta framgår ej av fotografiet. 

Apparaten är mycket känslig odh hM givit mycket goda 
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resultat. Den lämpar _ig för avi yssning av både rundradio 

på kortvåg och amatörtrafik. 

Nätaggregatet. 

60m av fi g. 3 fram gå r rör det ig om en. helt vanlig 

anordning, med undantag a v ·att en vibratoromformare 

utmärkts i ~ chema t. Aggr-egate t användes i sin helhet vid 

drift på 120 volt likström. I händelse växel.ö.tröm är till 

förf.ogand,e, bortfaller växelriktaren dler vibratorn. Vid 

220 volt liks tröm kommer enda i' !: si ldrosslar etc. til-l an

vändning. Fördelen med aggrega tet är, att man vid låg

spän.d likström erhåHer ca 24·0 volt, vilket j u a,v~evärt 

förhöjer mOllagar'::lI ." effektivitet. Nättransformatorn bör 

naturligtvis vara omkopplingsbar för 110, 127 s·amt 220 
vol t. Ett av fotografierna visar aggregatet med vibrator. 

Författaren har här använt sig av Phi.tips vibratorom

.fol'mare ·för kommel ..,ieIla ·apparater. Beträffande trans

.fonnatorns utföranDe bör nämnas, att densamma skaH 

vara ,utförd ltl:: J skärmlindning mellan primär och se

kundär, vilken lindning jorda.;; . De.5suJ;om är vibratorn 

försedd med ,koppliug."plint, vaTS ,blockkondensa torer in

kopplas efter medföljande ·an'vis ning. I händelse s tör 

ningar från vibratorn skulle förmär,kas, får man för~ öka 

med ytterligare ett par elektrolyter para,lIellt med {Je 

anJra. ViJ modellapparaten förmärkes emeHertiji icke 

någon s törning från vibratorn. ålagg,regatet hör ej pla

ceras intill mottagarchassiet. 
Transfo rmatorn bör vara 2 X 275 V vid 80- 90 mA. 

Glöd.ström51indningen .skall lämna 6,3 vo ll vid 3 A, sam t 

den rör likriktarröre t 5 V vid 2 A. 

Ett ådant nätaggregat kan na,tul"Iigtvis byggas efter 

vars och ens smak. Vid modellen 'har, som synes av fo

tografie t, a.JIlwmmans uppbyggts på en ebonitpl atta , för

sedd med gummi,fötter på under.sidan. Spänningsu ttagen 

finnas 'på högra sidan. 

Hlir nätaggregatet kan sam manställas. Bilden visar från vänster 
nättransjormatoTII , sildrosseln och likriktarröret. Bakom dessa ses 

elektro/ytkondensatorerna samt vibratorn. 

1940 års 
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Stockholms radiu !.1l1b b. 

Vi d kltlbbaflOn" tl den 28 nOl emher lalade r il' ilin!,\e tl jör Er ik 
Arena nU f' r <i m »Radi olanHll laga rna 1939 1940». f fler fiiredragel 
cl f' mon, lreradp" de nw ' t inlr,>o<.;anla mlld pllr rna av fiiredra~~h åll arc n . 

Den 16 dec mbcr firade kl llbllL'll l :i-är, j ll bilfo llll1 , och ~n llllicli g l' 
I'al' jlllf" ol anordn ad . Vi iile rkoIHIl1:l häriiII i n ii ~ l a ll 11mm er. 

För~nin ;'!e" Sve rig~s Sänrlarca1l1(1ti;,-er (S S A .). 

Undel' ord föraudt'< kap av pro fcosor Erik Löf:rrr l1 höll f ij .-.' ningrn 
5vl' ri g;es än lareamu liircr liirda gen den 9 dec/:m ber ell amm .1 n
Iräde på Resta l1l'ant Gi ll et. H än id för riillades för t pri, utdelni ng 
till de medlen mar, om ulmärkt s ig id uen senaste telegraferings. 
tävli ngen, o h därefl r höl! civilin )!;c njör II. Stockman ell föredrag 
om modern tel ev ision , med huvud vikt en lagd p1i de transmissions· 
lekni ska anord ni ngarna . Vidare lumu ad,' civilingenjö r 5r cn Rnd· 
kl ist (S \ 16Rf) en redogi) rP] -c fö r en enkpl men e ffekliv slörnin gs
dämpare, som han "j,ilv prova t med mycket gOlt [('sull aI. 

Efl er sammant rlidet i n l o g~ en enke l jLllsupe. 

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

RADIOINDUSTRIE N S NYHETER 
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Linj,'jiirstiirkare I// ed kOrll/Jressiull. 

Th ordarson Elec/ri ,' .lIjg. Ca. , 500 W. Huran St., Chicago, m., 
LS.I , ha r ulkummit. llled en linj eförslärka re med kom press ion, 
nunna -I a l sedd fö r pul israu ionä t. Dä en l in je matas fr fi n en mot
taga r('. fi-irefinn e ri _k fö r a ll den inkommand e ignalen i styrka 
~ka ll iiv,'rsJ..r ida den för li njpn lilla tn a nivan, " lan måsl e därför 
halla meuel ni vå n gU Il ska I ,~. ML' u dpn nya »kompressi uns för5t'ir· 
karf' n» in kopplad mt>l lan motta ~a re n oc h linjen eliminera>; denna 
ri ok. E n ök ning al "ign:.d ' I) rkan m ' d 6 d B öve r med einivan ge r 
r ft er kompre. om en ökn ing al' enda l 2 dB, :\fedeln iv n ka n därför 
hii ju_ med 1 dB, om dpn n) u kOIll]l re33<i rn inotall ras. 

IJ ri llc ipen ur den. a ll signa len efte r passagen genom de två 
fii rslä rkarru ren 6L7 o~ h 6CS yl le rli ga re för lii rkes och lik rik ,as i 
dll odiod- trinden 6R7, där ci iodanouerna ha nega liv fiirspä nnin g, 

<:1 all den erfordf' rl i!lu fii nl rö j nin ~c n Pl'hållL'" Den likr iklad e . pän · 
ni ngen lägges p& ga ll ,-'r 3 (»oscill a torga ll rct») i 6L7, och så snart 
signalamp lirud"n öVl' r inner förcl röjnin o-;;öpänningen , pre<sas för· 
' ICirk nin geu neu i el lta rör. 

För alt få hällrc signaljstö rnin gs förhalla nd e samt effek tivare 
koro prc ian läggef man en dämpoa ts]l 4,4 dB mellan utgången 
och l injen, , ii a tt ko mpre__orn kommer alt a rbeta vid hligre signal 
nivå , Komprc"öionska rak teri slik f'1l fram g r av ol'anstående diagra m. 

Il'{ ätinstrument. 
Tn.geniörsfirman EL~ctric, Klipp atan 13, Stockh.olm, är represen· 

lanl för den eng lska instru mentfirman Sifam Electrical In ·tr ument 
Co. Ltd., som ti ll verkar ett stort an tal typer av instrum ent fö r 
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panelmon ta ge i srorleka r mellan 2' , ,"-i " (f län sen oberäknad). 
l.ikrikla rin srr umenten säga, I'i "" r" ll mell an 2 20000 p/ s l'iJ 
sinusformad "Iril m. Likri ktaren är a l' fabrikat \Ve"linghuuse. Ju 
, tru menl med fl era m(il om råden finna, (' e hilden här ol an) . 5ltH
li!!en märkas e ll par Iyper al' billi ga mjukj ärn :; in olr mn r:nt [(.if 
vlxel· re p. lik tröm. 

Fjiidrande axel elimin erar slirning vid sk ivväxlare . 

Sterling Radia & Grammafonc entralen, Regerin gsgatan 26, Stoch· 
ilolm, leve re rar numera sin a skivväxlare av märket Ga nard med 
en ny specialaxel, som äges förhindra att grammo[on"ki vo rna sli· 
ra . vilket de elje;t li tL göra, om d,; ej ä ro a ll deles plana. 5 dan 
sli rn ing med för förvrängning al' mu ikt'n, Den nya axeln är [ör· 
se dd med fy r'a fj ädrar , som prO''':;;1 ut mot d" pa ,k ivta llriken li g· 
o-fl nde kivo rn a och hin drar dem a tl slira in l, iirclcs. F jäd rarna ä ro 
~lo nl e rade ptl en krin g axeln rOll:rlJar hyb;a , 

Den nj a axeln kan ej anl' ällU aS l ill andra trlii rkf'n av . kivl'äxlarr. , 
emeda n en :;pl'ci cl l fc; tanord nin g erfnrdras i sk iv la ll fik~a x el n, 

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

l T T E R A T u R 

Aga Ra(lioa tl as. l ;tgiven av Ag-a-Ba ltic Radio A.jB., 
Stocl<holm- Lhli ngö, 1939, 48 sidor, r ik t i lltlstrera,l. Pris 
lU'onor 1 : 50. 

I föro rd" t t ill de nn a publik at ion säges : »Denna bok skall på 
int 'I säll upp fall as ~r.'0 11l et t reklamhäft e ell pr ,;o m en teknisk 
han dbok med krångl iga termer. Den " r ;}vsedtl a ll vara en populä r 
handbok fii r radioly naren i allmänh et merl uppgift alt h jä lpa 
honom f sa to r glädj e oel , heh Iluin g av sin radio som möjligt.) 

Detta klar gii r pil ett utmärkt , ält yft pmålet med Aga Radio· 
alla ;: , Blaud innehållet må sär' kilt näm nas en orienterin g om an · 
lenner sam t en om mottagnings fö rhå ll anden P' ol ika pl ~t er och 
vid olika tid er, en tabell över hela värld 11 korlvllg,'la ioner 1939 
samt .tt viirlcL tidur. Fem fä rglagda kartor finna s, på vilka hela 
världens sänuarsta tion er äro inp rickad e. Mor: e-alfa lH't cl a terges. 
och en orienteri ng l,i mnas över dc'" användniu g. En förlecJ.. ni ng 
iive r mell an- och långvågssta lionern u lI]lp ia ~' r de nya v glä ng
<i r m a , som komma att tiliämpaö från och med l april 1940. 

Ett fI eri aI populärtekniska artikla r åte rfinnas i häftel , oc h hland 
an na t omt a las, vi lka egenskap er man bör fordra aven radio· 
appa rat , på vad sätt stö rn ingar uppstå och hur de i stort lokali· 
se ras, hur ma n lyssnar pil korlvag, vad man bör iakltaga vid kö p 
av ny ra dio - hiir ges en del värdefulla och fullt oparli ka tips. 

Skall man anm ärka pä någo t, sa skll lle det vara de misshandlade 

Transformalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
Serietillverkning & Spe c iaUyper 

ELEKTROTEKl\lISKA VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 



Hela Europa 
"utan antenn" 

En ny portativ batterisuper 
KB4IP är beteckningen på den nyaste Cen
trum-mottagaren, en utmärkt god reseradio 
med inbyggd ramantenn och superheterodyn
koppling. Mottagaren, som täcker våg
längdsområdet I 88 - 570 m, har · automatisk 
volymkontroll och verkligt god permanentdy
namisk högtalare. Mottagaren kostar kom
plett med batterier Kr. I 65: -. 

A.-B. GYLLING & C:O 
STOCKHOLM 

Ni som älskar musik 
unna Er glädjen att äga en 

RADIO 

- mottagare n med den underbara tonen 



Skafta 
belåtna 
kunder 
med handahålla 

störningsfria 

KABEL 
Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner 

slag av anläggn ing. 


Begä r katalog I 


Endast till c!literförstillare. 


Representant I 

Zannl Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 

POPULÄR RADIO 

måttenheterna; för frekvensen användes omväxlande »kilocycles», 
»kilocycle/s» och »kc». 

Aga' Radioatlas innehåller en mängd värdefullt material för ra
dioly snaren samt tekniska orienteringar för lekmannen. Vad som 
sägs i förordet är fullkomligt sant - på en dast ett ställe nämnes 
namnet Aga förutom i slutet av häftet, där i samband med en 
orientering över tillverkningen av moderna radioapparater en s)'n
nerligen blygsam reklam göres för Aga-fabrikatet. 

............ ,... ..... ............................. ............ .. ......... .......... ,......... ... ...." ......
.... .... ............ ...................................... ............................................ ....... ........... 


MOTTAGARRöREN. 
Forts. fr~n sid. 310 

Iig och synnerligen disto rtionsfri . Yttre anodmotståndet väljes lämp 
ligen ti ll 0,2 megohm. Förstärkningen är till viss grad beroende 
av inställd arbetspunkt (gallerförspänning), fig. 42. Liten galler
förspänning ger högre förstärkning, men utstyrningsområdet min
skas. För demodulering är gallerl ikrikt ning obetingat att föredraga 
på grund av dess goda återkoppl ingsegenskaper och höga förstärk· 
ning. Ut.tyrningsförmågan är vid gallerlikriktningen begränsad 
genom uppkommande överbelastning och blir vid motståndskopp
lin g större för mindre an odmotstand (R =0,05 till 0,1 megohm).a 

Vid transformatorkoppling får man ökad förstärkning. Lämplig 
omsättning är l: 4. Drosselkopplin g ger mer än dubbla förstärk
ningen i förhållande till motståndskoppling. I båda fallen rekom· 
menderas all till tran sformatorns primärl ind ning, resp. drosselspo
len, parallellkoppla ett motstånd, för att hindra förstärkningen att 
öka vid de höga tonerna och ernå en jämn å tergivning av hela 
tonspektret. 

Ett särskilt utförande finnes i duodiodt rioden (fig. 4.3), hos vilken 
två skilda likriktarsträekor för högfrekvens och ett triodsystem 
äro uppbyggda kring en gemensam katod. Detta rör motsvarar full
ständig t en duodiod och en sä rskild triod. Man sparar dock glöd 
strömseffekten för ett rör. Duodiodtrioden användes för högfre
kvenslikriktning, alstring av regleringsspänning samt lågfrekvens· 
förstärkning. 

Sr. 

TELEVISIONSVÄGOR 
Forts. friin siu. ,07 

form, att dess längd är noggrant avvägd relativt den infallande 
våglängden . v detta och an dra skäl fö reli gga därför stora svårig· 
heter, då det gäller att konstruera en mottagarantenn för flera olika 
televisionssändni ngar på olika våglän gder. Det är möjligt att fram
tidens televisionsantenner i storstäderna bli mekaniskt rörliga och 
fjärrmanövrerade med tryckknappar och reläer, så att alla anten· 
nens egenskaper, icke minst de s riktverkan, kunna utnyttjas på 
bästa sätt för den station man just tittar på . 

........................................................... .. ... ....... ....................... .. ..... ... ... ... ..... 
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»Kortvågsmottagning». 

I Populär Radios nyligen utkomna handbok med ovanstående 
titel ha några ritfel insmugit sig. Det gäller kopplingsschema t på 
sidan 50, där anoden och gallret hos röret 4671 blivit förväxlade. 
Ledningen, som g' r till gallret , skall gå ti ll anoden och vice 
versa. I kopplin gsschema t P' sid. 4.3 äro jordningarna uteglömda 
på oscillatorernas gallerstämkretsar. Från ga ller 3 på EH2 skall 
gå en läcka på 50000 ohm till jord (chassi). Då även en del andra 
otydligheter förekomma i schemat, hänvisa vi till den utförligare 
beskrivningen av samma mottagare i detta nummer av Populär 
Radio. Schemat var med smärre ändringar hämtat ur »The Radio 
Amateurs Handbook», vi lket ej blev omtalat i handboken. 

MJ 	 Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - ups av högsta kvalitet~ 

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

Benen.llgtnt lor S>lerige: Ingenlörsfirma Llndlu!I'B & Co. K.lmmaurevalan S4, Sthlm. Tel. 105092 

Nordisk Rotogravyr Stockholm 1939 



JO 
Värtavägen 21 

RAY o 
De svenska krigsfartyg som dag och natt, i storm 

och dimma, patrullera .våra farvatten, från nord till 

syd, ha sina radioförbindelser säkerställda. I marinens 

kortvågsmottagare ingå nämligen Raytheon radiorör 

som standardutrustning, emedan de uppfylla de krav 

marinen ställer på sin materiel. 

VÄLJ RAYTHEON RADIOROR 

ilGERfRÅNTZ 

STOCKHOLM Telefon 6133 OS 



•• •• 
VAGA SK L... 

3. PÅLITLIG FORTJÄNST I ~.,,\ Icke min t , 'lkUIr iir EdH förtjänat pol rören.. , denna anledJ 

nlnll' bör "I "IiIJa det miirk" "m tillför likrar Eder dpn .t"r ta n,·kn.tnlnlren, om EdH ..Hlir lir upp
b~'lflfd ,,,\ lil"1r <Ikt , 

När Ni nu går an välja rörmärke för Eder Sylvania-rör under 1940, ty Sylvania har vi
försäljning eller tillverkning under nästkom sat sig pålitligt i alla avseenden . Sylvania 
mande år, tag icke enbart hänsyn till för utgör den fulländade kombinationen för en 
tjänsten, utan också tiH tillverkningarnas kva bättre omsättning i rör, både under nästa år 
lite t och företaget som står bakom. Gå in för och de kommande. 

ett pålitlighetens 

känneJnärke! 



