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Trådradion 

är en intrcs a nt avart av den vanliga rundradion. Den 

har betydelse bland Rnnat i sådana trakt er, där tillfreds

ställande mottagn ing av de ordinarie sändarstationerna 

ej kan åstadkommas. I vårt land har den i detta syfte 

redan kommit till användning viss utsträckning. Vi 

publicera i delta nummer en artikel om tr dradions 

tekniska grunder och dess möjligheter. 

Intras.et för ultrakor tvligsomrild et är i stadigt till

växande, och för radioteknikern gäller det att i l id sätta 

sig in i den speciella teknik, som där mås te tillämpas. 

En redogörelse lämnas i detta nummer för de olika 

antenntyper, som kommit till användn ing för mottagning 

av ultrakorta vågor, och i ett följande nummer komma 

vi att publicera en artikel om g ne rering av centimeter

och decimetervågor med hjälp av nya rör, som arbeta 

med hastighetss tyrda elektroner. 
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Ett precis onsarbete 

av högsta valör 

• 	 Stabilaste uppbyggnad. 

• 	 Kort stift - elektrod - sträcka, 
varav följer minsta elek

trodkapacitet och minsta 

kapacitetsändringar. 

• 	 Inga toppanslutningar. 

• 	 Ingen extra skärmning. 

Jämför den enkla och prak

tiska uppbyggnaden hos 

Telefunken stålrör 
med det gamla utförandet 

hos glasröret. De gora sam

ma arbete men stålröret gör 

det bättre. Den ojämförligt 
..

förbättrade kortvågen ar 

bevis nog. 
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N:r l JANUARI 1940 XII ÄRG. 

En återblick med anledning av klubbens nyligen firade 15-årsjubileum 

Stockholms Radioklubb bildade 1924 och kunde den 16 decem· 
ber 1939 fira sitt Jemtonårsjubileum. Med anledning av det hög· 
tidliga tillfället har klubben utgivit en jubileumsskrift, som redi· 
gerats av redaktör Thorsten Cassel , civilingenjör H. Björklund, 
som är klubbens ordföTande, och ingenjör Arvid Kjörling, som 
är klubbens vice ordförande. Förutom ordföranden och vice ord· 
föranden ha även klubbens f örre, mångårige ordförande, civilingen· 
jör Erik Cronvall samt klubbens förre, likaledes mångårige kassa· 
förvaltare och sekreterare, direktör J. G. Beskow bidragit till det 
värdefulla innehållet i jubileumsskriften, vars \'ärde ytterligare 
förhöjes genom några rent tekniska artiklar av civilingen jör M. 
Holmgren, civilingenjör H. Stockman och ingenjör A. F. Feich· 
tinger. 

Då bidragen i jubileums kriftens allmänna del även beröra ra· 
dions utveckling här i landet och därför äga ett mera allmänt 
intresse, har i det följande gjorts en del utdrag och referat ur 
skriften i fråga. 

Ingenjör Kjörling, som är en av den svenska radioindustriens 

pionjärer, berättar om tiden före 1924: 
»De första försöken för telefonering utan tråd, som ju är rundra· 

dions förut sätt ning, ägde i vå rt land rum på sommaren 1919 och 
hade jag förmånen att få ta akt iv del eläri tillsammans med bl. a. 
ing. Georg Schönander, den på sistone bekante tillverkaren av 
moderna rönt genrör. Dä vi hade att intressera oss för radiotelefo· 
niens tekni ka sida, låg det nära till hand s att försöka få till 
stånd en sammanslutning av radioingenjörer. Men de voro på den 
tiden ganska tunnsådda - vid några av sta tens verk, armen och 
marinen samt hos en och annan leverantör - så planen gick i 
stöpet i brist på medlemmar. 

Så gick tiden. Sändaramatörerna i USA fingo 1921 höra tal och 
musik i sina kri stallmottagare, vilket på kort tid mångdubblade 
deras skara och därmed efterfrågan på racliomateriel, som fabri
kanterna ytterligare stegrade (' terkopplade') genom mera regel
bunden utsändning av radiounderhållning - 'broad castin g' var 
verkl ighet och spred sig hastigt till Europa, för att 1922 få fotfäste 
i vårt land huvudsakligen pll. privat initiativ, sedan statsmakterna 
lättat på lys ning förbud et. 

N u började vågorna gå höga i di "kussionen om huru radio[onien 
- så småningom döpt till rundradion - skulle ordnas. Pressen 
trodde, att om inte dess sista, så kanske näst sista timme var sla

gen, och åtskill iga både privata och firmor vädrade förtjänstmöj
ligheter. Och varför skulle rundradion inte ha reklamvärde. 

Ja g minns nu inte så noga, vad anledningen var, att jag någon 
gång p eftersom maren 1922 uppsökLes av dir. Ivar Hane i Krantz 
Annonsbyrå, och då diskuterades naturligtvis också 'broadcasting'· 
problemet, och elen därmed förbundna pres.skampanjen. I Danmark 
var förhållandet detsamma, och där hade en sammanslutning kom· 
mit till stånd för alt bevaka amatör intressena. 'Varför inte göra 
likadant hos oss', var dir. Hanes förslag. Förutnäml de ing. Schö· 
nander tillkallades och i dir. Hanes våning, Hj or thagsvägen 15, 
fattades beslut någon gång i sept.---Qktober 1922, att jag skulle 
sammankalla eventuellt intresserade till ett förberedande möte 
på dåvarande Hotell Kronprinsen. Anslutningen var minimal, så att 
sammanträdet fick ajourneras, varefter förberedelserna fortsatte uno 
der hand. Kommendörkapten Gylden var därvid särskilt aktivt 
verksam och bland andra iick han med framlidn e statsmeteorolo· 
gen Bruno R olf på det konstituerande mötet, som ägde rum den 
15 dec. 1922 i Tattersall (L V. .), där jag fick det ansvarsfulla 
uppdraget att hålla ett orienterande radioföredrag. Här konstitue· 
rades Svenska Radioklubben med kommendörkapten Gylden som 
ordföranele och .en styrelse på bortåt 20-talet medlemmar. Vid mötet 
anmälde sig 145 medlemmar. 

Vid efterföljande årsmöte den 15 mars blev fil. dr Bruno Rolf 
sekreterare, varefter klubbens utredning av principfrågorna för 
rundradions ordnande i Sverige på allvar satte igång. Där kunde 
Svenska Radioklubben tack vare dr Rolfs osjälviska och målmed· 
vetna arbete göra en verklig insats till fromma för Sveriges radio
lyssnare. 

Trots att det rent amatörmässiga fick träda i bakgrunden för 
rundradions principiella utformning, växte klubben ha stigt ut över 
Sveriges hela land, så att den i oktober 1923 hade 496 medlemmar. 
I januari 1924 hade medlemsan talet åkt upp i 1228 för att i slutet 
på 1924 överträffa siffran 1800, varav i Stockholm 672. 

Efter en palat.srevolution genomförd av dåvarande docenten Lil· 
jeström vid årsmötet i april 1924, varvid alla professionella ute· 
slötos ur styrelsen, följd av apotekare Hanells beska kritik av 
bl. a. den Lilje trömska presenten till klubben: 'En pansargalva· 
nometer utan rörligt ekipage', var tiden mogen för bildandet av 
Stockholms Radioklubb den 16 dec. 1924, där det rena amatör· 
intresset omedelbart k om i högsä tet.» 
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Så had e då Stockholms Radioklubb blivit till, och om klubbens 
första verksamhet berättar ingenjör Cronvall: 

»Det nya underverket, rundradion, hade några år förut kommit 

till oss från utlandet. Nästan varje person i landet blev radiointres
sera d_ Man lyssnade och diskuterade och lu sten att experimentera 
med den nya uppfinningen grep vida omkring sig_ Varannan lyss

nare var tillika radioamatör, och byggde sig sin lilla kristallmot
tagare_ De mera avancerade försökte sig snart på rörmottagare, 

först med hörlurar och längre fram även med högtalare_ 
AlIt detta sjudande intresse sökte sig snart till en medelpunkt. 

Det blev Stockholms Radioklubb som under många år kom att ut
göra samlingspu.nkten för radioamatörerna. Vi hade i vår krets till 
en början många a v kortvågsamatörerna, vilka läto mycket tala om 

sig när de med sina små, mer eller mindre primitiva 'kärror' slogo 
det ena rekoxdet efter det andra i kortvågsförbi ndelse med Amerika 
och andra avlägsna världsdelar. 

Huvudintresset inom Stockholms Radioklubb var dock rundra
dion_ Vid våra tisdagsaftnar höllos föredrag och framfördes expe
rimentapparater av de mest skilda slag_ Den som på den tiden 

följde med arbetet inom Stockholms Radioklubb fick en god in
blick i utvecklin gens gång. Här b"handlades såväl teori som prak

tik ifrllga om rllndradiomottagare, rör och mätningsanordningar. 
Från enkla återkopplade mottagare, genom Reinartz, neutrodyner 

oel! slIperheterodyner förekom hela skalan av de då brukliga mot
tagarekopplingarna. Åt rörtekniken ;s ~ 50m grundläggande för mot
tagarnas konstruktion ägnades regelbundet återkommandr, belysan
de och klarläggande föredrag. » 

Direktör Beskow är också en av dem, som 1'01'0 med från bör
jan. Han betonar bl. a. radioklubbarna- betydelse : 

»Mitt inträde i Klubben sammanföll med de stora överrask
ningarnas tid inom radio , och intres et för allt, även det minsta 

nya, var därför av betydelse. Det var liv och friska tag bland ama
törerna och de kunde också då dra sitt värdefulla s trå till stacken. 
Diskussionerna präglades av skärpa och rikhet på uppslag. Många 

Iillga tekniker, vilka nu intaga fram~tll ende platser inom det ra
diotekniska gebitet, hade vi icke endast nöjet att höra utan de 
stodo Klubben bi på alla sätt. Särskilt går mina tankar till pro

fessor Löfgren, civilingenjörerna Björklund, Kruse och Bolin, vilka 
jag har mycket att tacka för, då jag en tid fick bära ansvaret som 
sekreterare_ 

Den som särskilt fi ck bära dagens tunga och hetta var ord
föranden, civilingenjör E. Cronvall, som fungerade allt från Klub

bens början. Han nedlade ett stort intresse och arbete för Klub
bens start och utvecklin g, och alla stil. vi i stor tacksamhetsskuld 
till honom. 

Han efterträddes av kommendörkapten Gylden, vars stora erfa
renheter inom olika områden voro av stor betydelse för KIllbbens 
vidare utveckling och anseende. 

Utställningar av olika apparater och tekniska finesser förekom
mo. Allt för att visa allmänheten vad som då var resultatet av 
såväl teknikers som amatör ·rs arbeten på olika områden. De 0lI!
fattades också med <; törsta intre se, och jag Ve gal' påstå, att vår 

klubb, liksom motsvarande klubbar på andra platser, varit av stor 
betydelse för radions utveckling och allmänhetens först åelse för 
dess betydel e.» 

Ingenjör Björklund, klubbens nuvarande ordförande, belyser del 
alltifrån början starka ,tekni ska intresse t hos medlemmarna samt 

den omfattande och betydelsefulla pedagogi ska verksamhet, som 
klubben bedrivit och allt fortfarand e bedriver: 

»Jag var tyvärr inte medlem i klubben allra första tiden, sa jag 

kan inte vittna om, hur förhållandena då voro. Efter alla hörsägner 
att döma genomgick klllbhen då sin sturm- und drangperiod med 
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allt, vad som hör till ungdomlig entusiasm och lidelsefullt intresse. 
Diskussionens vägor gingo höga och jag påminner mig, att detta 

förhållande till stor del var orsaken till att jag bland många andra 

drogs in i klubben. Mitt inträde i klubben daterar sig från år 
1926, om jag inte minns fel. Vid denna sammankomst å klubb

lokalen, Norrmalmstorg l, debatterades, erinmr jag mig, olika gal
lerläckskonstruktioner. Notarie Sjöström förfäktade med stor överty

gelse förträffligheten hos sin konstruktion, bestående av ett tusch
streck på en pappskiva, medan andra höllo före, att ett blyerts

streck gav minst lika god verkan. 
Ett annat diskussionsämne var lågförlustspolens eventuella för

steg framför annan spole vid återkoppling. Jag minns även dr RoJ[s 
kristallmottagare med ram, som täckte ena väggen i rummet. 

Kri stallmottagaren utvecklades till en distansmottagare och dr 
Rolf kunde bjuda på utlandsmottagning med kristall. 

Olika slag av vågfällor sågo dagens ljus, den ena efter den 
andra med .de mest mystiska egenskaper. Här var ett område, där 

uppfinnarfantasien kIillde Jä tillfälle att ohejdat expandera. 
Med dessa exempel vill jag påvisa, att experimentluS[cn frodades 

och skilda områden av radiotekniken pejlades ml'd stor entusiasm. 

Klubbens medlemmar sysslade under dess:! år i stor utsträckning 
med byggande av mottagare såväl åt sig själva som åt andra. I 

allmänhet nöjde man sig med detektor och lågfrekvens förstärk
ning. Mera avancerade bygga re vå "ade sig även på högfrekvens
förstärkning. Det var den s_ k_ raka mottaga ren, som favoriserades. 

Det var neutrodyniseringens tid, och många djupsinniga diskussio
ner om olika metoder och dessas arbetssätt förekommo_ På den 
lide";;- had e man endast trioden till förfogande. Mottagarnas utse

ende är en följd av elektronrörens utveckling_ När skärmgallerröret 

kom fram, förenklades i hög grad högfrekvensförstärkningen. 
Ett annat problem, som medlemmarna hade att brottas med, var 

anslutningen av mottagaren till belysningsnätet. il. kommo de in
Jirekt upphettade rören, och då var det problemet ur världen. Om 
jag nämner kompensationskopplingarna, tror jag många äldre med
lemmar anlägga ett igenkännande leende. Vem har inte byggt en 

mottagare enligt Löfgrenkopplingen? Den var oerhört populär. 
När supeiheterodynen fick sin renässans, uppstodo diskussioner 

om dess egenskaper pro e t contra rak högfrekvensförstärkning. För 
att behärska superns mer invecklade maskineri erfordrades tillgång 

lill en alltmer omfattande mätutrustning, vilket huvudsakligen han
dikapade amatörerna gentemot radiofirmornas resurser i den vägen_ 

Firmorna fingo alltmer ett försteg och konkurrensen dem emellan 
tvingade ner priset på apparaterna, så aH amatörbygget ej längre 
lönade sig. Mottagarbyggandet kom därför alltmera på upphäll

ningen. Klubbens medlemmar rekrytera.de eller rekryterades från 

radiofirmor i allt större utsträckning, d_ v. s. radion blev det dag
liga jobbet. Det är därför klart, att intresset för radio alltmer inrik

tades på att följa utvecklingen, som tedde sig alltmer lavinartad_ 
Klubbens verksamhet kom därför mer och mer att omfatta föredrag 

och diskussioner om nyheter på det mottagartekniska området, t. ex. 
automatisk volymkontroll i dess olika utföring3former, automatisk 
frekvensinställning m. m. Elektronrörens alltmera invecklade funk

tion har varje år ventilerats, rörtyper ha Jramkommit för speciella 
funktioner i mottagaren och varje säsong förde med sig all~id någon 

IlY, intressant lösning av det ena eller det andra problemet. Klub
bens program har alltid varit fulltecknat, vilket man kan utläsa 

av listan över föredragen under åren. 
Skall man våga sig på att ställa ett horoskop över vad framtiden 

bär i sitt sköte för klubbens verksamhet, tror jag, a~t i det tekniska 

tidevarv, vi leva i, utvecklingen kommer att fortsätta och därmed 
klubbens tillvaro. Den är ett behov för oss alla, som söka att taga 
del av det kommande.» 

http:rekrytera.de
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Av civiling. Henrik Lindgren 

Historik. 

[Q)e första försöken att överföra underhållningsprogram 
till ab{)llnenter pr ledningstråd gjDrdes betydligt ti

digare ;-n de första experimenten med den trådlösa rund

rad10n. I Berlin gj ordes redan år 1905 framgångsrika 
försök att pr telefonledning överföra operaprogram till 
kronprinsens ,palats. Upptagning och återgivning gjordes 
med den då redan hån telefon tekniken b-ekanta mikrofo
l1en och hörtelefonen. 

Den ,första överföringen av detta slag var alltså låg. 
frekvent och ej direkt jämförhar med vad som i våra dagar 
kallas trådradio. Sj älva ordet trådradio innebär en mot
sägelse, så till vida att man med ordet radio i vanliga 
fall menar just trådlös överföring. Nu sätter man emel
ler~id den fordran ,på en programtransmi-"Sion, att även 
om den sker pr tråd, skall den vanliga radioapparaten 
kunna användas som mottagare. På så sätt har ordet tråd
radio uppkommit. 

I Holland och Schweiz användes det lågfrekventa syste
met en tid, även sedan rundradion kommit i gång på all
var. I Schweiz t. ex. utbyggdes en överföring pr telefon
ledning av fem oEka program, varvid det var den tele
fon abonnent, va rs ledning man använne, som fick koppla 
in önskat program. 

Den största nackdelen med det lågfrekventa systemet 
var, att programöver'föringen måste brytas, då telefonabon
nenten ville ,begagna sin telefon. Genom att anv,ända be
f in tliga reservledningar kunde man emellertid delvis und
vika den olägenheten. 

Så kom den trådlösa rundradion med sin hastiga utveck
ling och ställde trådöverföringen starkt i bakgrunden. AHa 
tekniker funno större intresse i att syssla med den tråd
lösa överföringens problem, och utvecklingen på håora
dioområdet avstannade. En tid innan den första entusias
men för radio lagt sig, var man till och med böj d att 
tro, att alla förbindelser p r trå<l i f ramtiden skulle er
ättas av radioförbindelser. F.ramför allt för spridningen 

av rundradioprogram tycktes trådlös överför ing vara den 
mest ekonomiska, em da n ett praktiskt taget godtyck1igt 
antal mottagare belägna inom en relativt stor omkrets 
kunde matas med en enda sändare. 

På senare t id har emellertid den tekniska utvecklingen 
gått d ä,rhän, att man i många fall övergår från trådlös till 

ll'ådbunden överföring, då detta är möjligt. En radiotek
niker, som i många år hållit på med radio, har kanske i 
första ögonblicket svårt .att inse, att detta innebär något 
framsteg. Är det inte snarare en tillbakagång i utveck
lingen? Orsaken till den fak~iska utvecklingen ligger nog 
bl. a. däri, att man, sedan de flesta av den trådlösa över
föringens problem blivit lösta, kommit under fund med att 
det under vi&"a förhållanden är lämpligt att komplettera 
Jned en trådförbindelse. 

Vid telefonering på mycket långa avstånd användes ofta 
radioförbindelse på någon del av sträckan. Genom att 
arbeta på kortvåg och anpassa våglängden efter dygnets 
olika timmar har man 'Visserligen kommit till ganska bra 
l'esultat. Bety.dligt större säkerhet får emellertid en tråd
förbindelse, och därför användes också tråd i detta spe
ciella exempel , så ofta det är möjligt ur tek,nisk och eko
nomisk synp'llllkt. 

Vare därmed ej sagt, att trådradion någonsin skulle 
kunna uttränga ,rundradion - långt därifrån. Däremot 
kan trådradion anses vara ett viktigt komplement framför 
allt i de fall, då den vanl,iga radiomottagningen a v en 
eller anna.n orsak ej är tillfredsställande. 

Fördelar och nackdelar. 

För överföring av rena underhållningspHlgram erbju
der utan ,tvivel det ,trådbundna systemet i många fall stora 
fördelar. På en del platser är det a'V olika orsaker omöj
ligt att ta emot trådl,ösa sändningar. Antingen kan s,än
daren ligga så långt bort, att signalstyrkan blir för liten, 
eller kunna terrängförhållandena vara sådana, att radio
vågorna avskärmas, eller också är störningsnivån så hög, 
att signalerna drunkna. Trådradion har nu den fördelen, 
alt programmet kan distri,bueras en bestämd väg till abon
nenten. Den signalspänning, som står till förfogande hos 
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Fig. 1. Dämpningen i opupiniseraae telefonkablar uttryckt i Neper 
pr km som funkt ion av frekvensen i kilohertz. a: långrogsområdet, 

b: mellanvågsområdet. 
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abonnenten, -kan göras oberoende av avståndet till s.an

daren. Genom att ledn ingens längd är k!änd, äro över
föringsförIusterna fullt bestämda. Sändareffekten kan allt· 
!:å .avpa_ as efter avstånde t till mottagaren, och - en vik

tig synp-uu t - förstärkare kunna insättas på lämpliga 
punkter. 

Inverkan av störn·ingar kan göras mycket liten genom 
att motLagningss-pänningen göres så hög, att störningsni

vån kommer ptl ett tillräckligt lågt relati-vt v'ärde. Detta 
gäller ej blott högfrekvensstörningar i allmänhet från 
olika elektriska appar·ater, utan även störningar från när

belägna sänd.are, som med eller utan avsikt inverka oför
delaktigt på mottagningen. I samband härmed. kan man 

påpeka trådradions betydelse i den poLitiska propagan
dans tjänst. Dock kan väJ knappast den synpunkten bli 
av någon vikt i ett ,fritt land som Sverige. 

I krigstid är det viktigt att vid överföring av medde
landen göra sändningen så oåtkomlig och ostörbar från 
fiendens sida som möjligt. Trådradion har d.å en v·i!:s upp
gift att fylla, helst om det bli r nödvändigt att utsläcka 

de vanliga radio&ändarna för att omöjliggöra fi endens 
orientering genom pejling på de fasta radiostationerna. 

Genom att använda trådradio undviker man den s. k. 

» trängseln i etern», var·igenom det överförda frekvens
bande t dels kan göras bredare, dels läggas där det ur 
överföringssynpunkt visar si" l'ämpligas t. 

Slutligen kan trådradiosändaTen - vilket senare skall 

visas - göras betydtl igt mindre än rundradiosändaren 
både i frå <7a om effekt och dimen ioner. 

Den störsLa nackdelen med trådradiosystemet är, att. 

överföringen kan störa av t rada brott, ilke t dock är 

möjligt a lt begränsa till en mindre abonnentkrets genom 
att varj e trådradio~ändare får mata endast ett litet område 
och genom att til lräckl igt antal re!:enr.ledningar anläggas. 
Möjligheten till radioly ning genom r örliga mottagare 
såsom bil- och båtradio bor tfaller. Ej hea er kan man 

trots flera samtidiga p rogram uppnå den »sportens tjus
ning», som ligger i möj ligheten aU plocka in den en a 
avlägsna st?tionen efter den andra. 

Vilka möjligJw.ter har tråilradion? 

I det ,föl j ande skola de rimliga fordringar , man kan 
s~älla på en trådradioöverföring, undersökas, och den tek· 
niska s tåndpunkten på området belysas med en del 
exempe1. 

Som den iörnäm"ta fordran får man väl sätta den, att 
trådradi:oprogmm ska1l kunna avly~snas med en vanlig 
kommersiell radioapparat, så aU abonnenterna slipp,a an
skaffa särskilda mottagare. A v ekonomisk~ skäl vill man 
för överföringen använda ett redan befintligt lämpligt 
trådnät utan för stora omändringar. Möjlighet aU välja 
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Fig. 2. Lämplig placering av börfrehensema tid öuerjöring UL' 

fyra olika program. Den till ·varje bärfrekvens hörande bandbred
den (20 .khz) är utmärkt genom Nt tjockt smrt streck. De strec
kade staplarna utmärka frekvensläget av de starkaste europeiska 

radiostation erna m.ellan ISO och 250 !.-hl. 

på flera olika program är önskvärd, och lj LL.(Jl<.valiteten 

ska ll kunna göras hög. Dessutom ska ll mottagningsspän
ningen vara t iHräcklig för alt utstyra ä\'en en okänslig 

mottagare. 
Den förstnämnda fordran gör att bärfrekven.;; måste an

vändas för överföringen, odh denn'a frekyens skall ligga 

inom radioapparatens frekvensområde . Fig. l visar hur 
dämpningen i neper -pr km för opupiniserad telefonkabel 
med olika ledardiameter varierar med frekvensen. Som 

man er, tilltacyer ledningsaämpningen hastigt med ökad 

frekvens. Av överföringstekniska skäl är det därför nöd
vändigt, att bärfrekvensen lägges så lågt som möjligt, ~å 
att sändareffekten ej behöver bli för stor - eller yid kon

stant sändareffekt räckvidden för liten. Den lägsta fre
kvens, som kan tag emot \. en yanlig radioapparat, är 
150 il. 155 khz (ca 2000 m ) . Övre gränsen bestämmes av 

det ante l bärfrekvenser, man samtidigt önskar överföra 
samt frekvensavståndet. Möj lighet till fyra E.amtidig pr o

O"ram anses tillräckl igt. ille man ha ett frekvensavstån d, 
som gjorde det möjligt även för en enkretsmottagare uta n 
återkoppling at t skilja på de olika bärfrekvenserna, vore 
100 khz nödvändigt. Då skulle emel-I ertid den översta bär

frekvensen komma <alltför högt (450 k.hz). Genom att sä tta 
en avstämnings-tillsats fr a rriJö r enkretsmottagaren ökas 

sellektiviteten så, att 30khz blir nog, och den övre gräns
frekvensen kan _ättas vid 250 khz (1200 m) . Nu till
kommer emellertid en viktig synpunkt. Kraftiga radiosta

tioner inom 'O'Imådet 150---250 khz, vilka ligga i närheten 
aven trådradiobärvåg, kunna inverka stöHlllde på denn a 
trådradioförbindelse, i sy.nnerhet om överföringen sker 
på luftledningar. Det kan därför helt enkelt bli nödvän

digt att utesl·uta en bärfrekvens, som ligger i närhetren av 
en sådan storstation, och ·önskv-ärt ä,r att även övriga bär

frekvenser ku-nna flyttas ± 5 khz från sitt nominella värde, 
så att de gynn.;;ammaste freh -enserna i varje fall kunna in· 
stäUlas alltefter ortens geogra fiska läge. 

Bild 2 visar läget av fyra stycken biärfrehenser inpla. 
cerade mellan 150 och 250 kh? med lägsta frekvensen på 
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155 khz och avståndet 30 khz mellan varje bän äg. l 
figuren finnes även frebpensläget av de st.arkaste euro· 
peiska radiostationerna uk"fltt. I Tyskland har bärvåg II, 
~om ,ligger i närheten av den st.arka stationen DellLscb· 
landsender, uteslulil.:; som trådradi'Ofrekvens, och övriga 
bärvågor ha förskjulit.;,. Ivlan nöjer sig alltså med tre pro
gram, placerade på frekvenserna ISO, 220 och 2S0 khz. 
Tänkte man sig överföring av flera trådradioprogra11l 
exempelvis i Syd.Sverige, skullle troligen bärvåg IV få 
uteslutas på grund av närheten till Kahmdborg, medan 
II och III skulle få förskj utas något bort från grannskapet 
av Deutschlandsender och Warschawa. 

I olikadelm av samma land kan det a.JItså bli nödvän· 
digt att använda olika bärfrekvenser, vars frekvensläge 
man ej kan best·ä'mma .före uppmontering a,v trådradiosän· 
daren och PTOV på ort och ställe. Det är viktigt att denna 
synpunkt beaktas vid Jsonstruktionen av den för trådradio· 
överföringen nödvändiga apparatutrust.ningcn. 

Liksom vid vanlig rundnadio måste man förutom bär· 
frekvensen vid trådradios.ändning överföra båda de genolll 
amplitudmodulering eJ"hållna sido-banden. Man vill ej atl 
;:,j äl.va trådradioöverIöringen skaH inskränka på det låg· 
frekventa band , som fö r närvarande anses önskvärt för 
en full god överförinIT. Därför bör man ha möjlighet at t 
clistor tionsfrilt överföra från 30 till 10000 hz, motsva· 
rallde 81/2 okta v, vilket får anses tillfredsställa mycket 
höga krav på programmets kvalitet, även vid återgivning 
av exempel vis orkc termusik , som fordrar särskilt brett 
l åg frekvent band . Då ett så brett hand som 30- 10000 
hz valts, har hän.syn i viss mån även tagiL'i tiII den fram· 
tida utHcklingen mot förbättrade mikrofoner ooh hög ta· 
1nrc. De i mal'knaden förda högtalarna kunna sällan åter
O'C mer än upp till 8000 hz, ofta betydligt mindre, medan 
kr i tallmikrofoflcn ar frekvenstro :!~1l upp till 10 000 hz 

"lIer mera. 
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Fig. 3. Dämpningen i tele jonkablar och luftledningar vid olika 
ledardiamet er inom. området 150-300 khl. 

Det genom moduleringen erhållna h ekvenshalldet sträc
ker sig aH tså 10 000 hz över och under bärfrekvensen , 
vi lket gör en total bandbredd av 20 khz. Då av tåndet 
lJJeUan bärfrekvenserna 'är 30 khz, tiNkommer ett outnytt· 
jat omdldc av S khz på vardera sidan om det effektiva 
bandet, varför risken för överhörning fr ån d t na ban
.kt Lill det an.dra är mycket liten ären vid relativt dålig 
"clekL:vltet. Den totala bandbred d, som står till förfo
gande fö r en rundradiosälldare är på grund av trängseln 
melklll de olika s tationerna vanligen ej större än 9 khz, 
I ilket motsvarar en högsta överförd demodulerad frekvens 
av 4. SOO hz. I verkligheten ~innu något mindr e, emedan 
mottagarens bandfilter ej knivskarpt kan al·skära önskat 
frekvensområde. En rundradioöverföring ka n dädör dels 
ej göras lika kvalitativt god som trådmdio , dels måste 
en betydligt selektivare mottagare användas, om närbe
läg'na sta tioner s,kola kunna åtskiljas. 

Möjlig;he ten att välja på tre kvalit.ativt mycket högtstå · 
ende program måste ur abonnentern-as synpunkt VRr a full
komligt tillräckl1gt, i synnerhet om man betänker, att vid 
rundradio i a]:]mänhet endast en station med »lokalstyrka» 
kan avlyssnas. 

Vi d val av ett tekn iskt och ekonomi kt I·ämpligt tråd
nät för trådradioövedöringen ligger de~ n,zjra till hands 
att försöka använda det elektriska kraftnätet. D å alla 

radioabonnenterna även kola ha möjHghet att taga in 
lrådradioprogrammet, och elektrisk kraft numera äT in
sLa llerad i de fl esta hostäd r, vore det synnerligen lämp 
ligt, om ma'n kunde taga ut ej blott energi för drUt av 
den nätans'lutna mottao-aren utan även del! högfl'ekven ta 
mottagning pänningen från kraftnätet. u är emellertid 
j U,.<;t starkströmsnätet bärare av de högfrekventa tiirningar, 
man viU undvika genom att an vända trådradi:o . Vid den 
ständiga in· och urkopplingen av förbmkningsapparater 
iindras oupphörligt kraftnätets karakter istik och över
föringsegenskaper inom långvåg området. Vid lägre f re· 
kvenser uLanfö r della' område bli ,visserligen orege'lbuJl
denheterna mindre, men vid dessa frekvensel· skulle å 
andra sidan de vanliga radiomottagarna ej kunna använ· 
das. För att nätet skulle .få gynnsamma överföringsegenska. 
per finge til1 att börja med varje förbrukn ing5a'pparat för
~s med rfilter för att hindra s~örningarnas inträ~ning på 
nätet. Detta skuBe medföra för stora kostna der och för 
stort ingrepp i kraftnätet. Men inte ens på detta sätt sl<tl lle 
man komma åt alla de störningar, om finnas 'På nätet. 
En annan olägenhet är den, aU sta~·kströmsnät€ll ofta til l
höra olika ägare, vi'lket skulle försvåra en allmän ins tal
lering av trådradio. 

Ett annat nät, som kan komma i fråga id trådradio
överföringen är teldonnätet, vilket också visar sig be· 
tydligt gynnsammare för ändamålet. Även detta nät är 
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Låg/rekvens. 
,p Hög/rekvens med tre modulerade bärvågor. 

D Anslutningsclosor för tråd radio. 
7f( Tele/onstationens väljare. 

A Matning från programledningsnätet. 
B Trådracliosändare. 
C Trådradio förstärkare. 
D Station s/ill er. 
E Tele/onledning. 
F Abonnent/ilter. 
G Tele/on. och trådradioabonnenter. 

TP Lågpass/ilter. 
HP Högpass/ilter. 

förhå'llandevis vitt utgrenat. Det kan utan stora fÖränd· 
ringar förutom talfrekrvenser överföra radiofrekvenser in· 
om 1 ångvågsornråde t med tämligen gud verkningsgrad. 
Genom sitt j ordsymmetriska 000 i fråga om kaihlar även 
skärmade upphyggnadssätt blir det okänsligt för utifrån 
kommande störningar. Visserligen förekomma även på 
detta nät högfrekventa störningar, som härröra från väl· 
,iaIikontakterna på telefonstationen och fingerskivan i te· 
lefonapparaten, men dessa störningar inkomma i början 
och slutet av ledningen och kunna a'Ykopp'las från denna 
genom ganska enkla filter. Man får även räkna med en 
viss störningsnivå på grund av högfrekventa s-törspän. 
ningar, som upptagas utefter linjen. Till följd av ofull· 
komlig halansering av ,ledningsparen uppkommer genum 
inducering från näpbe1ägna ledare eller strålning av tråd· 
lösa sän dare en störspänning, som dock i ka'belnät blir 
myoket li ten. Vid luftledningar blir störningsnivån betyd
ligt högre, vilket man får taga h änsyn till vid bestämning 
av den för lrådradioöverfö ringen erforderliga signalnivån. 

En undersökning av vilka telefonledningar, som kunna 
komma i fråga för överföringen, .har givit till resultat, att 
endast opupiniserade ledningar kunna användas. Pupini· 
serade kablar och Krarup.b:lningar lämpa sig ioke, eme· 

IF IE G! I 

dan dämpningen för högfrehens även vid mycket lätt 
pupinisering är alltför hög. 

Fig. 3 visar dämpningen hos kablar och luftledningar 
inom just det ,frekvensområde, som här kommer i fråga. 

Siffermässigt ligger givetvis luftledningen bäst till med 
'låg dämpning, som håller sig relativt konstant vid såväl 
olika frekvens som olika ledardiaaneter. Dock inverkar 
dämpningens stora variation med 'väderleksförhållandena 
mycket störan·de. Som medelvärde på dämpningen kan 
man sätta 0,1 N/km, men en variation från 0,025 till 
0,125 N/km på grund av väderlekens inflytande förekom· 
mer. Kabeldämpningen är avsevärt högre för trådradio· 
fr.ekvenserna .än för lågfrekvensen inom· ta.[bandet och 
kraftigt beroende på 'ledardiametern. Vid längre över· 
föringar måste 1,4 mm kabel an'vändas. En olägenhet med 
kablar är, aH dämpningsskillnaden mellan högsta och 
lägsta frekvens är rätt stor (max. ca 0,2 N/km vid 0,6 mm 
Ka.-bel) . 

.Då ledningsdämpningen är känd, måste man för aU 
få ett begrepp om effektåtgången i sändarstati(}nen nu 
fastlägga den i mottagningsänden lämpliga högfrekventa 
spänningen. Två synpunkter höra därvid framför allt be· 
aktas. Spänningen måste vara så hög, att inga störninga,r 
erhållas från icke önskvärda högfrekvensspänningar. Även 
en mycket okän5<lig lokalmottagare s-kal1 kunna fullt ut· 

styras utan återkoppling. 

Då överföringsledningen ,är en kabel, blir det sista 
villkoret avgörande, emedan störningarna tack vare man· 
telskärmningen äro små. Som lämpligt minimivärde på 
mottagningsspänningen har satts 25 m V. Denna spänning 
ska'1l uppmätas Qver ett motstånd 150 ohm, vilket inkopp· 
las som avslutningsmotstån.d till ledningen. Ett medelvär· 
de av kabelkar.akteristiken inom det avsedda frekvenSlOm
rådet är just 150 ohm, varför anpassning erhåHes. Effek· 
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252 

ten på mottagningssidan blir alltså - =4, flW. 
150 

Vi,d en lu ftlednings mottagnillgsände räcker ej 25 m V 
fDr a tt störningarna kola komma på ett betryggande av· 
stånd. Förs<:ik har visat , att 100 m V är nödvändigt för att 
mottagningen säkert skall 'hl i störningsfri. Den högre 
spänningen får givetvis dämpas i mottagnings'än'den på 
1ämpligt sätt, så att en överstyrning av mottagaren ej äger 
rum. Då ledningskarakteristiken i detta. fall är ca 600 ohm, 
blir mottagningseHekten pr ledning vid 600 ohms avslut· 
ning 17 ,uW. 

Som j ämförelse kan nämnas, att vid rundradiomottag· 
ning anses ,fältstyrkan 5 m V Im vara tillräckligt kraftig 
lokalstyrka. En effektivantennhöjd av 1 m ger då 5 m V 
på mottagarens ingång klämmor. Trådradions mottag· 
ningsspänning är med a vsikt tilltagen så sror, för att 
lämplig säkerhetsmarginal skal~ erhållas. 

Principen för en trådradioöverföring. 

Sedan föru ättn ingarna för införandet av trådradio uno 
dersökts, gäller det att utyeckla ett lämp1igt system för 
di.':itributi'on av program til1 Ivarje radioabonnent via tele· 
fonledninga rna. FiO". 4 visar i schematisk framställning, 
hur tTådradioöverföringen går till. Förutsättningen är att 
tre olika p.rogram skola överföras. Vid A inkomma de 
från tre olika studios genom program~edningar överförda 
lågfrekventa pr'ogrammen, som få modulera bär;vågorna 
från var sin trådradiosändare (B). De tre sändarna pa· 
raHellkopplas på utgång idan, så att i ,fortsättningen 
endast en ,ledning an ändes, som överför samtliga tre 
modulerade bärvågor. Den från sändaTen avgivna effek· 
ten förstärkes i en trådradioförstärkare och fördelas däri· 
från till de olika telefonledningarna (C) i en telefonsta· 
tion, varifrån samtliga ledningar i omkringliggande tele· 
fonnät utstr la. Tillförseln av högfrekvens tiE ledningar
na ker genom ett dubbelfiher, det S. k. stationsfiltret 
(D). Vid slutet av varje telefonledning inkopplas fram~ör 
telefonapparaten liknande duhbeHilter, abonnentfiltret 

(F). Såväl stati·ons- som abonnentfiltret bestå av ett hög· 
pass· ooh eLt lågpassfilter, som i början och s.Jutet av led
ningen (E) skilja på trådradions högfrekvel15 och tele
fon överföringens lågfrekvens, så att trådradio· och tele
fondriften kunna ske samtidigt och fuUständigt oberoende 
av varandra. Lågpassfilterna på stations- och abonnent· 
sidan få icke införa någon nämnvärd dämpning för tal· 
frekvenserna men skola hindra högfrekvensen att inkom
ma på välj aranor.dningen respektive telefonapparaten. Ge· 
Ihom lågpassfilternas höga dämpning för hög.frekvens för
blir trådradioöverföringen oförändrad, om telefonluren 
upply-ftes eller nedlägges, eller ledningen hakom filtret 
kortsI utes eller lämnas öppen. Över högpassfil tema gå 

trådradions högfrekventa strömmar obehindrat fram från 
trådradioförstärkaren till radioapparaten. Däremot hind
ras lågfrekvensen från telefonapparaten att inkomma på 
radiomottagaren. 

Från hö&passdelen i varje abonnen~filter förgrena sig 
trådradioledningar tiL varje mottagningsställe. I ooh för 
bekväm anslutning av radioapparaten avsluLa~ t rådradio
ledningen med en anslutningsdosa. Som bild Lj. G visar 
kunna flera trådradioanslutningar göras på varj e telefon
ledning. Det är alltså ej nödvändigt, att tr ådradioabon
nenten på samma gång är telefonahonnent. · Trådradions 
anslutningsledningar måste givetvis nyanläggas, vilket kan 
betyda en ganska stor uppoffring av ar.betskraft och ma· 

terial. 

Exempel på uppbyggnad av ett .·ådradionät. 

För aH möjliggöra trådradioöverföring till varje radio
abonnent i ett helt land måste en noggrann planering 
genomiöras. Ledningsdämpningen pr km är stor, varför 
förstärkare måste inläggas relatilVt tätt. Av Hera orsaker 
kan ej heller varj e trådradiosändare tilI>åtas mata så stort 
område. 

Vid utvecklingen av såväl överföringssystem som ap
paratutrustning för trådradio ha tyskarna varit föregångs
män. Tyska rikspostverket, som har hand (lm telefonför
valtningen, har sålunda utarbetat ett systern enligt vilket 
hela Tyskland 5;]. småningom skulle kunna för.;:es med 
tråJradio. Ett nal111are studium av det tyska systemet tor
de vara av in'tresse. 

Landet indelas i ett antal trådradionät~lUpper , :3om 
var och en matas aven sändarstation. Se bIld 5. Orsaken 
liU att man vil1 begr.änsa ,det område, &Dm matas av varje 
sändars lation är, att dels ",ill man inskränka verkningarna 
av ett driftsavbrott, vilket man då i många fall kan und
vika genom ett antal reservledningar från omkringliggan. 
de nätgrupper, dels finns det en viss gräns för det antal 
förstärkare, som utan olägenhet kan kopplas efteT var

andra. 
Nu äro förhållandena i Tyskland sådana, att landet är 

försett med ett nät av radiopl'0gramledningar med pro
gramförstärk<3re på en hel mängd punkter vanligen sam
manfallande med interur,banstationer i telefonnätet. Som 
uppställningsplats för trådradiosändama har man nu valt 
just dessa förstärkarstationer, där det är lätt att taga ut 
det lågfrekventa programmet för modulering av t.rådradio
sändarens bärvåg. Dessutom förekommer äycn högohmig 
avtappning på sådana orter, där programledningen pas
serar, men förstärkarstationer ej äro inrättade. På grund 
av programledningsnätets uppb yggnad kan avståndet me1
lan varje trådradiosänoorstation variera frår. 35 till 75 km, 
varigenom trådradionätgrrupperna få lämplig storlek. Kan 
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fig. 5. Den principiella uppbyggnaden aven tr!1dradionätgrupp. 

Sändar· och törstärk{Irstation tör trådradio gemensamt 
med interurbans/a/ian. 

Förstärkarstation för trådradio gemensamt med lokal·o 
station i telefonnätet. 

Hjiilpförstärkare l 

F " d l' j" /. på platser utan telefonstation. 
or e n2ngs orsl. 

Förbindningsledning mellan telefonstationerna. 

Ledning till jördel"ings!Örsiill'/wre. 

T etefonabonnen/ledn ing. 


Abonnentfilter. 

Anslutningsdosa för trådradio. 


man ej uppnå de nna täthet .till .följd av alt progr.amled· 
n ingsnätel i en del trakter ej är fullt utbyggt, ;får man 
tillföra sändarna erforderliga program genom bärfre
hensöverIöring. För detta ändamål anyändes en bärfre· 
k V€116 av 25- 55 khz, som överföres på särskilt reserve
rade ledningspar i telefonkabeln eller pr luftledning. 

Överföringen från trådl"ad iosändaren till abonnenterna 
kan delas upp i ålminstone två led : från interurbanstation 
till växelsta tion och från denna till abonnenterna. Bild 5 
visar uppbyggnaden av en trådradiontätgrupp. Ofta är sän· 
darstationen för trådradio inrymd i samma byggnad som 
interurb~tationen, där även den första trådradioförslär
karen finn . Härifrån utgå ·för.bindningsledningar till de 
närmaste [oka'!. ta tionerna, som också äro förstärkarstatio· 
ner för ·trådradio. Förbindnin.O'sledningarna måste vara 
elektriskt högvärdiga, och utgöras a:v ärskil t för ända
målet resen-era de leda re i telefonkabeln mellan orterna. 
Från lokal ~ tationen fördelas sedan effek ten dels ti].] de 
ol ika abonnenterna, dels till längre bort liggande lokal-
t.ntioner. 

Ide fall då det i en lokal:station skulle bli för stor ef· 
fek,tåtgång på grunda v rStort avstånd till nästa loka.]stati{)n, 
insiittes på '\'ägen en hj älpförstärkare, som kan upp5tällas 
på en plats utan telefonslation. 

Ledningslängden frän växel.slationen till abonnenten uno 
derstiger i vanliga fall 5 km, va rvid inga flera förs~ärkare 
äro nvdvändiga. . id slörre avstånd är de t ekonomiskt at<[ 
inlägga en förde1ning"'förstärkare i någon linje- eller ka
belförgreningspunkt. Denna förstärkare står i förb indelse 
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me.cl väx 'lstal ionen genom någon ledig I -ervle.clning. To
talt böra ej mer än sex förstärkare kopplas efter varandra 
riiknat från sändarstationen. 

Efjektåtgången pr jörstärkarSlalion. 

För att en iss konstant mottagningsspänning skall er
hållas 110 ' abonnenten, var mottagningS6täHet än är be
läget i förhållande t i-l'l närmaste trådradioförstärkare, 
måste man beräkna dämpningen p tilledningen och därför 
känn a t ill ledningens ut förande och längd. Det e rford·er
liga ffektbeloppct i förstärkars lationen kan därefter be· 
stämmas. Man räknar där id alltid med effekten pr biir
våg vid högsta fI-ekvens, 250 khz. 

Det tyska telefonnätet är så utbilldat, att looningarna 
inom de närmaste 2 km från telefonstationen utgöras av 
0,6 mm ledare i kabel, därefter vidtager 0,8 mm ledare. 
För att vid 4 fl.- mottagningseffekt kunna överbrygga 
ledningslängden - km, som enligt det föregående säHan 
överskrides, fordras 7,5 mW i f örstärkarstationen. Nu är 
det emellertid så, att dct finns flera radioabonnen.ter än 
telefonabonnen1:er. I Ty.kland är i medeltal fö.rhål1andet 
mdlan an talet radio- och te1efonabonnenter så högt som 
5: l, i Sverige C<l 3: 2. På grund av gruppbildningen av 

flera radioabonnenter på samma telefonledning får man 
räkna med en dämpningsökning, som är större j u större 
gruppen är. Vid fem stycken pr grupp ökas dämpningen 
med ca 1,4 N. 

Det är aUtså åtskilliga faktorer, som spela in vid be· 
räkning av effekten pr telefonledning. Dä det skulle bli 
för besvärligt abt anpassa effekten efter varje ledning, 
har man i praktiken ett begränsat anta:l effektst.eg, exem
pelvis 0,75, 3 och 12 mW pr ledning. Med hänsyn tagen 
till en viss gruppbildning kan man räkna ut de lednings
avstånd, som säkert kunna överbryggas med dessa effek· 
ter. I det ty~ka nätet vid i medeltal fem ahonnenter pr 
gr·upp hli <lJv"tånden resp. 1,5, 2,4 {)ch 3,5 km. Vid större 
ledningslängder ökas erforderliga effekten avsevärt. Så· 
lunda må te man vid 5,2 km mata in 96 mW pr ledning. 

När nu sålunda ledningsl110tstånden blivit uppdelade 
i vissa steg, som matas med vj~s effekt pr ledning, [tter

står aU söka det procentuella antal abonnenter, som lig· 
ger inom de olika stegen. Stati tiken visar, att vid telef,on
sta tioner med mdlan 100 och l 000 a,bonnenter finnas 
SO !J/o av abonnenterna inom l km rad·ie och 85 % inom 
5 'km radie, medan vid större stationer på 1000--10000 
lelefona<bonnenter 43 0/O av a-b-onnenterna finmus inom 
1 km och ej mindre än 96 !J/o inom 5 km radie. Med. kän· 
nedom om sta tionens storlek kan man på antytt sätt be
räkna eHektåtgiingen ·ooh på samma gång överväga, huru

ida fördelningsförstärkare böra inläggas. 
För att få elt hegrepp 0111 storleksordningen på den er

Forts. :l sid. 24 

http:effektst.eg
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VI- GOR 
och televisionsantenner 

Av civil ingenjö r H. Stockman 
(Tekniska Högskolan, Inst. för radioteknik) 

(For/s. från nr 12, 1939.) 

UR i h a i det föregåend studerat en del faktorer, som 

W äro b tämman-de f tir a'nlennens dimens ionering, och 

_kola i den na avslutan-de artikel behandla några olika 

anlennt yper. 

Dipolanten1lR. f ulan reflektor. 

Den enkl aste television3antennen är dipolantennen el)' 

ligt fi g. 13, U , 16 och 17 ( t. v.), som utgör en milL· 

punkLsma tad hal\'våosantenn. Anpa.:;sningsimpedansen är 

sälundal åg och lika med strålning;;r -is tansen i mitt

punkten, S OIU är av torleksordningen 70 ohm. I England 

dimensionerar man i stor ut:.sträckning anten n, feeder och 

1l10ttag'aringång för impedansvär·det 80 ohm, i Tyskland 

lör 130 ohm. 

På ka,belmantelns (fee.derskärmens ) ulsida upptr kida 

rnantelvågor, SOlll via kabel änden ä ro hopkedjade med 

ström- ch spänningsförloppen på mantelns insida och 

alltså även med ström- och spänningsförloppen på feeder

ledningen. En ström i viss riktn ing i feederledningen giver 

nämligen enligt tig_ 15 e upphov till en lika "tor och 

motriktad s tröm på kabe-l mantelns insida. 

Andra vågor pa mantelns eller skärmens utsida bärröJ<l 

di rekt av d t elektromagnetiska fälte.t från den mottagna 

stationen, vilket g i r Il emk i såväl antennen som dess 

for tsä ttn ing, d. v. s. feederskärmen. Vidare ha vi vågor 

från andra, kraftiga s tationer samt från ~törning.skällor i 

nä11h ten. 

För al t o\annämnda företeel ser j ~kola giva upphov 

lill dålig bi ldhalitet, exempelvis »spökbilder» på grund 

8\- reflexion, anordnar man artificiell jordning i en diet· 
flera punkter av kahelmanteln, allt efter behovet vid olika 

antenntyper. Dett ~1 innebär yanligen, att den ursprungligen 

fria skärmänden göre- till spännin gsnod, varigenom kopp

I illgen till 'antennen praktiskt taget elimineras. Artificiell 

j ordniIlg kan nligt b i fig. 14 och fig. 15 b åstadkommas 

med e tt (eller flera) på feederskärmen p åhäktat kvarls

-ii g.3elemen L i \"ilkel spällning-3vågen reflekteras mot än

\ 

\ 

Modern televisionsantenn - en H-antenn - från Philips. Dipolen 
(lill höger) och re/lektorn (till vänster) äro vertikalt monterade, 

i det antennen är avsedd för vertikalt polariserade ,;ågor. 

den och når an~lutningspunkten i motfas, dä rigenom ul

släckande ;;ig sj äl v. (En likn.ande anordning utgör det vi·d 

Barkhausen-Kurz- m. fl. genera torer använda högfrekvens

stoppet, ,bestående aven cirk'ulär metallskiva enligt iig. 

15 'a med en kvarts våglängds radie. Vågen reflektera 

här mot periferien och återvänder till centrum 1800 fas

förskjuten.) Denna typ av »vågfälla» är användbar vid 

alla televisionsantenner, men den ·är speciell t lämplig vid 

~tavantenner, där feederskä rmen slutar blint vid stavens 

fotände, ungefär som fig. 15 e visa r. (Dylika stavanten
lIer om en kvar ts till en ha}.v vågläng-d använd'as i Ty .\;:

land.) För den i fig. 14 visade dipolantennen har för ar

lifi 'ieIl jordning av den mot antennen vettande ~kärm

änden en balanskoppling a tillgripits. En skärmen föl

jande våg går över kvartsvågsstavarn a ut åt båda håll 

från matningspunkten räkn at, varför ingen emk erhålles 

över fee.derin gåncyen. 

Av prakliska skäl gör man ofta »vågfä llor» av den 

visade typen korl r än en kvarts våglängd och kom

penserar 'förkortningen genom in~ättning aven förläng

ningsspole, e fig. 15 c. Ev·entuellt utför hela kvart,

vågselemen tet som en glest lindad solenoid. 

Den i [jg. 15 d visaDe utföringsformen kan s~igas vara 

identisk med den i fig. 15 a. Tänkes denna nedvikt i form 

aven cylinder, erhålles anordningen i f ig. 15 d. 

Geno m att tillgripa änDamål~enli ga anordningar för 

arl ifici 11 j ordning behöver man ej kriti,kt avpas~a fee
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Fig. 13. Om en televisionsmottagare skall giva valuta för pengarna, 
måste antennanläggningen ägnas stor omsorg. Ovan en provdipol, 
som !can hängas upp litet varstans för undersökning av fältstyrke

förhållandena på platsen för en installation. 

derns längd för att undgå reflexion, utan kan kapa kabeln 
i godtycklig punkt invid mottagaren. 

Utföres dipolen med reducerad längd och llled korrek
tionsinduktans i mittpunkten enligt fig. 16, tager den 
mindre utrymme i anspråk och kan eventuellt anbringas 
inomhus. Dipolantennen enl igt fig. 14 ,är användbar över
wIlt inom serviceområdet, utom på pla~er med särskilt 
'låg fält t yrka och hög störningsnivå, under det att den 
hoptryckta dipolen enligt fi g. 16 endast är användbar på 
platser med goda mottagningsförhållanden. För båda an
tennerna gäller, att de måste monteras 'på största möjliga 
höjd, så att signal j :5törnings"förhållandet blir så stor,t som 
möjligt. 

Dipolantenner med reflektor. 

åväl den enkla som den hoptryckta dipolantennen kan 
förses med reflektor, vilken i England har formen av ett 
fritt ledarelement med en elektrisk längd något större än 
en halv våglängd, se vinjettbilden samt fig. 17 (t. h.). Den 
via reflektorsh'ömmen ooh reflektorfäl·tet i dipolantennen 
inducera-de emk:n sammansätter sig då med den direkt 
inducerade emk:n på så-dant sätt, att ett riktdia:gram av 
den i fig. 19 a visade formen erhålles. Reflektorn placeras 
frakom dipolen från sändaren räknat och giver då so il 
100 % ökning av signals t yrkan. För vågor infallande från 
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annat håll är känsligheten enligt riktdiagrammet mindre, 
och denna antenn, som på grund av sin form benämnes. 
H-antenn, kan därför under gynnsamma förhållanden giva 
högt värde på signaljstörnings-föl'håIlandet. 

Avstån-det menan dipölen och reflektorn är ej kritiskt, 
men detta avstånd jämte reflektorns längd äro bestämman
de för riktdiagrammets form. Avstånd om en kvar.ts och 
en halv våglängd äro vanliga, varvid det förra värdet gi
ver en mekaniskt stabilare konstruktion än det senare_ 
Dock är det ej nödvändigt, att avståndet står i en bestämd 
relatiolll till våglängden. Uppfa,uas reflektorn som en 
stämd krets, b-lir rasvinkeln positiv, om längden är större 
än en halv vågläng-d, 000 den resulterande fasvinkeln mel
lan ernk-komponenterna i d ipolantennen bestämmes då 
alV reflektorns fasvinkel och den. av avståndet betingade 

tidsfördröj ningen. 
Det i fig. 19 a visade riktdiagrammet gäller en bestämd 

utföringsform av H-antennen. Diagrammets form växlar 
med 'antennens dimensionering, närmast med reflektorns. 
längd och avståndet mellan denna och dipolen. För höjan
de av signaljstörnings-förhållandet skall reflektorn vän
-das åt det håll , d'är störningskällan befinner sig, detta in
om en vinkel av 45° il 60°. Speciell t om diagrammet är 
udormat enligt den streckade konturen, alltså hj ärtfor
mat, blir störnings-emk:n 'mycket liten vid noggrann in
riktning (lika med Es )' Signal-emk:n blir ungefär lika 
stor, om reflektorn -ligger i dipolantennens vågskugga 
eller i en vinkel ca 45° däremot. Man kan därför genom 
att omsorgsfu llt tillvarataga H-antennens riktverkan nå 
goda mottagningsresultat på platser, där en dipolantenn 
utan reflektor giver otillfredsställande mottagning. 

En av H-antennens olägenheter är, aLt riktdiagrammet 
är frekvensberoende, varför i en del fall Dptimalt signalj 
störnings-förhållande ej kan uppnås på både bild och 
ljud. I Tyskland använder man H-antenner med reflek
torn under anpa5sning galvaniskt ansluten till dipolanten

---+-------- slrå/n /ng.sre.s/slonJ 

(ol7~ossn/ng.5/m"oedon.5J 70 o' 80ft 

Fig. 14. Dipol med feeder, försedd med re;ektoranordningar. Led
ningen a giver utbalansering för efter feedern uppkrypande stör
vågor, och ledningen b verk~r störningseliminerande genom att 

giva en motriktad störspänning ianslutningspunkten.. 

http:ol7~ossn/ng.5/m"oedon.5J
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Fig. 15. Överst synas några olika utförings/orm er av skydd för 
mantelvågor och uppkrypande störningar. Anordningen d är en 
form av tyskarnas »5perrlOp/». I /ig. e visas hur antennströmmen 
katt tiinlws direkt övergå i den mantelvågorna !cOllstitllemllde 

strömmen på skärmens utsida. 

nen, varigenom en praktiskt taget hekvensoberoende an
ordning erhålles. Vidare har den tyska antennen större 
bandbredd än den engelska. 

H-antennen kan liksom den förutnämnda dipolantennen 
förs es med anordningar för ar tificiell jordning, i den mån 
bildkvaliteten är -otillfredsställande och nödvändiggör dy
lika arrangemang. 

Snedantennen. 

Denna speciella antenn, som användes i England, där 
den benämnes »the tilted wire aerial», består aven i ca 
4,0° vinkel uppspänd »kapacitetstråd», se fig. 18"'. En 

dylik 'Jkapacitetstråd» eller »kapacitetsk b el» kan åstad
kommas genom att ömsevis den ena och ömsevis den 
andra träden i en dubbelledare klippes upp , så att kapa
citetstråden blir ekvivalent med ett antal seriekopplade 
kondensatorer, ål -kilda av små ledarstycken med resistans 
och induktans. Den nedre änden av kapacitets-tråden av
slutas med en artificiell j ordning och ett motstånd för 
absorption av tråden följ ande vågor, under det att den 
övre änden via en anpassningstransformator är ansluten 
till feedern. Denan transformator är av -transmissionslinje
typ. Artificiell jordning, som även erfordras i den blint 
slutande feederskärmsänden, åstadkoms tidigare med hop
tryckta d ipoler, men i den senaste utföringsformen har 
man gått över till kvartsvågstrådar, uppspända i antennens 

förlängning. 
Då en väg faller in från antennens fria, ände, kommer 

denna att successivt träffa antennens olika ddar och i 
oe..."Sa upp äcka emk :er, vars ~astillstånd bero av vågens 

.. Denna antenn, som kan sägas utgöra en utveckJingsform av 
tidigare kända antenntyper, har pa tenterats av His Master's Voice 
i Hayes, England, vilken firma in går i den stora koncernen E.M.!., 
Electric and Musical Industries Limited. 

d 


fig. 16. Hoptryckt dipol med /eeder från E.M.!., England. Lägg 
märlce till antennultagets anordning samt det för eliminering aV' 
mantelvågor och uppkrypande störningar insalta kvart vågselemen

tet, märlet »R ejectoT». 

längd och hastighet. Utmed kapacitets tråden erhålles en 
ledningsvåg, vars fashastighet kan nå avsevärt större vär
de än ljushastigheten, här ca 30 Q/o större. Genom att 
trådens lutningsvinkel givits värdet 40° , blir horisontal
komp onenten av fashas tigheten lika med ljus Is hastighet,. 
och verkan av den direkta vågen och ledningsvågen kom
mer dädör att i varje punkt addera sig. Härigenom er
hålles en ackumulering av spänning, som dock endast 
blir s lor fö r den våg, som infaller i pilens riktning. Fal
ler vågen in litel från sid-an, i horisontalplanet sett, stäm
ma ej längre fa"förhåIlandena, varför ackumulerinO'en blir 
mindre effekti,v. Ju mer från sidan vågen kommer, desto 
mindre blir därför den resulterande spänningen, varför 
e tt diagram med utpräglad riktverkan , såsom -det i fig. 19 if 
visade, erhåll es. Den absoluta känsligheten är mindre än 

Fig. 17. Dipolantenn och H·antenn från Murphy Radio Limited, 
E"gla"d. Antennerna representera såväl i fråga om typ som u/
/örings/orm det senaste inom engelsk television. Lägg märlce till 

den robusta metallrÖrskonstruktio ll en . 
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Fig. 18. S nedalll ellTlens hl/wdelem ent är en kapacitetskabel, ehi· 
.7:alcnt m ed k ondensatorkedjan till höger. På grund av samverkan 
mell((l~ ledningsnlgen i kapaätetskabeln och den direkta vågen 
.crh älles en amplitudstegrin g mot feedern och därmed riktverkan 

hos antennen. 

den, , om kan uppnås med H-antennen. Man bör vidare 

beakla, aU då en H-anlenn utbytes mot en snedantenn, 

kan iörlustcn i höjd (en betydelsefull faktor) b li avsevärd, 
enär , nedantennens hög"t belägna punkt ej kan komma 
llögre än H- ntennens, men dess nedre ände väl nå ned till 

marken. En dylik antenn giver lågt värde på signaIspän
ningen, och det är ingalunda säkert, att man vinner på 
bytet, äv n m en utpräglad riktverkan synes vara det 

enda som erfordras för lösande av ett vi t störnings
problem_ 

De 'här va n behandlade antennerna äro representativa 

för eng I k och i viss u träckning även för tysk televi
.sion, men de äro ej de enda antennformer som finnas_ I 
Amerika har man en rikhaltig flora av kortvågs- och 
ultmkorlvag,<l ntenner, som bestå av kvarti:vågs- och halv

d 'tgselement, kombinerade och hopknycklade till ringar 
och nät ay alla möjliga former, men vi kunna här på 
ol'und a,v u trymmes käl ej närmare inga på dessa i och 
för .5i-g my ket intressanta konstruktioner. 

S}'llpunkter på antennens placering_ 

Av vad som ovan sagts framgåT, att installationen av 
en televi_ionsantenn ingallln<l~ är nagon lätt uppgift. In
.stall atör n-se rvicemannen måste ha många års tränino'

b' 

innan han är kapaDel a tt på kort ti<l bygga upp en motta
garankiggning med tillfredsställande r ~ultat. 

Fig. 20 illustrerar en av de svårigheter, som måste 

överYinna:" - inverkan av reflekterade vågor. I allmän
het är den direkta yåoen avsevärt tarkar än den eller 

de reflekterade, och det gäller då närmast att undvika 
dessa senare. D.:lla kan ske genom användning av anten
ner m d r iklyerkan och genom utprovning av lämpligaste 
lutni Il g~\"inklar för antennen. F ältlinjerna äro ej fullt ver-
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['·ig_ 19. Riktdiagrarn för H·an/ enn och snedantenn, publicerade all 
E.M.!., England_ H-antennen har (/t"s/(llldet en åttondels våglängd 
mellan dipol orh re/lektor. Diagramm en iiro ritade i olika skalor; 
sl/.cdantennen gil;cr i t:rrklighelen mindre spänning iin H-an.tenn CII _ 

tikala (respektive horisontella) ·i en ll :levisionsvåg, var
för en v iss lutning hos antenuen giver maximal signal
styrka. På samma sätt kan en yiss lutning gi'. ;.t minsta 
möjliga störning fr·ån en vi_s s törningskälla, och genom 
att kompromissa med ·Iulningsvinkla'rna kan man få rätt 
god bildkvalitet även på platser med ogynnsamma mot
tagningsförhållanden_ 

Reflekterade vågor äro otrevliga därigenom, att de giva 
upphov till oskal'p'a bildka,nter eller »spökbilder», vilket 
verkar irriterande -på ögat. I speciella fall (j ämför fig. 
20) kan en reflekterad våg vara starkare än en direkt 111

faHanne, och man får då söka arrangera antennen så, att 
den reflekterade våg n utnyttj a.:; fö r bilden, under det att 
den direkt infallande i görliga te mån el,iminera«. 

Ehuru servicemän i London-distriktet ha mycket av in
U'esse att heräLta om erfmenheter fr ån installationer , som 

åtminstone till en början tett sig omöjliga på alla sätt, 
så är det ett faktum, att televisionen ,i London genomfö!l3 
utan slörre svårighet, ehuru man fått ägna speciell upp
märksamhet åt platser med »radios-kugga» och områ<len 

med hög störningsnivå_ Husen i London äro tämligen ge
nomgående byggda i den typiskt engelska stilen med högst 

lre a fyra våningar, och på många ställen inom sta'den 
har man fri sikt mellan mottagarantennen och Alexandra 

Palace"_ Jämföras förhållandena i London med dem i 

New York, där televisionen offi iellt startades under som
marens världsutställning, så visa sig villkoren för tele
,ision i l \~W York be tydligt ogynnsammare. På grund av 

den speciella ·bebyggelsen med massor av sammangyttrade 
skyskrapor erhållas en mängd icke önskane reflexioner 
tillika med kraftig dämpning av den direkta vågen. De 
amerikanska televisionsteknikerna ha sålunda att brottas 

med problem, som knappast gj.ort s io- gällande för vare 
sig engelska eller tyska televisionstekniker. 

" En orientering om 5,indarstationen- lexandra Palace läge re· 
lali l London lämnas j en onart ut.k ommande handbok i Populiir 
Radio. serie, betitlad »:'Irodern lelevi -ionslcknib. 
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I i" . 20. Televisioll svågornas rc/k rion mot förem,å~ i stad;b ebyf,
" e/sen giver uppho v tiLL //Iult ipla bilder. Om den 1~rekta vagen ,t~r 
.' tarkt dämpad, kan eventuellt en reflekterad vag utn yttjas Jor 

m ottagningen m ed större jördel än den direkta vagen. 

Vi ha tidigare funnit , alL "alet mellan olika antenn· 
Lyper måste avgöras från fall till fall. Belysande för valet 
mell an H·antenn och snedantenn är den i fig, 21 visade 
bilden, där a och b ij]u~Lrera ol ika stömingsfall. I fallet 
a befinner iu mottagaren bakom en starkt trafikerad väg, 
i .fallet ib framför samma väg, sett frå n sändaTstationen. 
' äoen tänkes vara starkt trafikerad med bilar - deno 

värsta störningskällari inom engelsk television. I fallet a 
ka n man ej med den mes t u tp räglade riktverkan hos an· 
lermen komma utanför störningsområdet, även om d.en tid, 
u nder vilken en störande bil är ak t.iv, kan reduceras. Det 
har <:lå visat ig vara lämpligast att tiUgTipa en an tenn, 
so m ger största möjliga siulIaIspänning, alltså en H·an· 

tenn, ~om placeras så högt {i\'e r h us taket, a tt signaljstör· 
nings.förhållandet blir tillräckligt stort därigenom att an· 
tennen kommer utanför det mest intensiva störning fältet. 

I falle t h däremot giver p raktiken vid handen, att bästa 
r ' ultatet erhå-Il es med n antenn med utprägI.ad r iktver
ka n, alltså en .snedantenn, förutsatt att denna kan an
hrinO'as höot och n!\ rrorlunda fritt från skärmande föremål. c o --v 

Antennproblemet in om telcyisionen är synnerlig,en om· 
fallande och inCTalunda l;itt att handskas med. Utveckl ingen o 

har gått framåt med Tasan<:le .fart på d etla område undeT 
de senaste åren . Olika antenntyper ha standardiserats i 
olika länder, men på grund av nationella motsättningar 
synes samarbetet l,änderna cmeHan vara ringa. Många upp 
täckter ch uppfinningar hållas hemliga av militära skäl, 
icke minst sådan<l , som röra ultrakortvågs il nlenner. 

o k - reflektor 
N-a",I!!!;.-: o 


--- d/poJ 


Irof/I( erad vaq Iro f/k~rod vdg 

a b 
Fi~ . 21. ALltefterso/l~ antcnllillslallationen göres framför eller bakom 
! ii~en j rän siindaren räknat. II /gör hög eOlk respektive tttpriiglad 
nL tucrkan antennens uärdc;ullaste egenskap, varför en högt IIpp · 

, satt H·antenn rrs{Jekt ire en s/lcdantenn viiljes, 

Kortvågsmottagning 

Av civilingenjör Mats Holmgren 

Enda specialarbete på svenska om 
modern kortvågsteknik. 
2:a upplagan, delvis omarbetad samt reviderad 
med hänsyn till teknikens senaste utvecklin g. 

Denna handbok, vars första upplaga slut
såldes på ganska kort tid, är särskilt tillkom
men för att giva den praktiskt arbetande 
kortvågsamatören direkta anvisningar för 
konstruktion av kompletta mottagare, kort
vågsspolar m. m. Den innehåller sålunda ett 
stort antal kopplingsschemor, i vilka värden 
på ingående detaljer samt rörtyper finnas 
angivna, så att amatören ej behöver stå vill
rådig, när det gäller att välja passande vär
den i olika kopplingar. Vidare finnas tabel
ler för spolar med och utan bandspridning 
samt anvisningar för spolarnas tillverkning. 
Även sändare för kortvåg och ultrakortvåg 
omtalas, ehuru huvudvikten är lagd på mot
tagarnas konstruktion. 

Boken innehåller dessutom ett antal ta
beller över amatörförkortningar, amatör
våglängder, 
m. m. 

R-skalan, kortvågsstationer 

Pris kr. 1: 50 

Prenumeranter erhålla 
volym för endast 35 öre. 

denna värdelulla 

Rekvireras från Populär Radios expedi
tion, Postbox 450, Stockholm. 
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1-\ tJI1-\"rOR~ 
I~'SPEL~'I~'G 

av grammofonskivor 
En ingående orientering för nybörjaren samt vin

kar och råd för de mera försigkomna. 

~örf. kommer ,här att vända: sig till de amatörer, som 
Iräro intresserade '3V grammofoninspelning. De råd och 
tips, som komma att givas, grunda sig på egna erfaren
heter under flera års arbete och experiment med olika 
apparater och anordningar. 

Många kanske tycker att en app<lfatur för grammofon
inspelning är så komplicerad och blir så pa~s dyr, alt 
nyttan och nöjet man har av densamma inte uppväger 
ko tnaderna. På detta kan man svara både j il och nej , 
Skall man köpa hel.a apparaturen fullt färdig, bli ju 
ko-stnaderna rätt stora, men detta är ju inte meningen, ulan 
större delen av apparaterna kan man tillverka själv. l 
många fall -kan man få ett förbI uftande gott resultat med 
enkla och billiga· apparater, .;;om man utexperimenteral 
och tillverkat själv. 

När det gäller grammofoninspelning, så måste man ex
perimentera och prova sig fram och kan i Iyckl.iga fall 
få elt resultat, som är lika bra som med helt fabriksgjord.a 
apparater. En stor fördel är också, att i en apparatur, som 
man byggt själv, känner man ju varje detalj från början 

Lill slut och kan med lätthet göra ändringar och felsök
Dingar. När man ,bygger förstärkaren dter ett schema och 
sedermera gör ,änDringar i densamma, bör man ändra på 
sohemat också, så att man av detta genast kan se, hur för
IStärkaren för tillfället är kopplad. 

(J 
a b 

Av S. Thurlin 

Hur man börjar. 

En inspelningsappar<'lt för upptagning av utvalda delar 
av radioprogrammet blir enkel. IVIan behöver då enda"t 
en kraftig radioapparat och en gravermaskin, Ett aggre
gat för upptagning av enbart tal blir också enkelt, därför 
att mikrofon och gravermaskin kunna vara av enklare kon
struktion. Blir det däremot fråga om musikupptagningar, 
bli svårigheterna genast större. Då fordras en god mikro
fon, en bra graverdosa och en utmärkt gravermotor. Vid 
musik- och sångupptagllingar måste skivtallriken gå med 
konstant hastiO'het, ty i annat fall får man en obehaglig 
»svävning» vid uppspelningen. Hela den övriga delen av 
apparaturen mås te naturligtvis också vara förstkla ssig, 
men detta är lättare att ordna. Vi se alltså, att ju större 
fordri ngar man har på inspelningens kval itet, ju större 

bli amtidigt fordringarna på apparaterna. 
En nybörj-are gör klokast i att börja med enkla appa

raler. Som slutförstärkare användes en radioapparat, och 
till denna anslutes en vanlig pick-up på utgångssidan. Man 
[år passa på, när radion bjuder på ett föredrag. Man 
graverar då några spår på skivan, som sedanomed.elbarl 
lIppspelas. Får man härvid ett någorlunda bra resultat, 

kan en enkel mikrofon anslutas till radions grammofon
hylsor. Egna mikrofonupptagningar ha större värde il11 

kopiering av grammofonskivor och upptagningar av radio
programmet. Genom aU börja med enkla apparater och 
undan för undan utöka och förbättra desamma, lär man 
sig bättre komma underfund med grammofoninspelningens 
mysterier. 

c d 
Fig, 1. Inkoppling a-v olika milcr%ner, a: kolkoms- (enkel typ eller Reisz.), b: kristall- , c : konden sat or- och d: bandmikrofon. 
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Fig.2. Från, vän ster till, höger : enkel kolkornsmikrofon, Reiszmikrofon, krislallmikrofon, kondensatormikrofon 
sa;nt bandT;ukrofon. !!- elS.z- och "ko".densatormrkrofonerna äro helt tillverkade av förj, l burken under den sist
namnda nnkrofon en ar farsta forstarkarsteget mrymt. (Se beskrivningar i Populär Radio nr 8/34, 1/ 36, 2,4/ 37:; 
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Olika slag av mikrofoner. 

Vi börja med den enklaste kolkornsmikrofonen av den 
.lyp, som användes i våra telefonapparater. Denna återger 
mindre väl h{jga frekvenser, varför å.tergivningen av mu
sik ej blir naturtrogen. Däremot är den mycket känslig 
och avger så kraftig signalspänning, att någon mikrofon
förstärkare inte behöver användas. Den har den stora för
delen att vara billig, va:rför den är lämplig vid de första 
provningarna. En lämplig transformator kan man linda 

..själv!. 
När en sådan mikrofon användes vid grammofonupptag. 

ning, måste den upphängas i gummiband och får inte flyt
tas under inspelningen. Råkar man på något sätt beröra 
mikrofonen runder inspelningen, blir det staTka störningar, 
som inte äro trevliga a tt höra vid avspelningen. Mikrofo
nen bör inte läggas, så a tt membranet kommer uppåt, Ly 
·då 'kan kolkornen avl'ägsna sig från membranet, så att 
mikrofonströmmenblir bruten. Mikrofonbatteriets spän
ning bör inte överstiga 1,5 vol t. Man får naturligtvis inte 
.ha för stora fordringar på lj udkvaliteten med en så en
kel mikrofon. 

Reiszmikrofonen är en betydligt bättre kolkornsmikro
fon. Membranet är tillverkat av ett isolerande ämne, t. ex. 
,glimmer. Kolkornen äro mindre än i den förut omtalade 
kolkornsmikrofonen. Mi-krofontransformator och --ba tteri 
måste användas. Lämplig spänning på batteriet dr ca 8 
volt. Med Reisz-mikrofonen kunna go-da upptagningar gö
ras av såväl tal som musik. Mikrofonledningen kan utan 
-obehag vara ganska lång. Vanlig telefonkabel av bly kan 
användas, så blir blymanteln utmärkt som skärm mot stör· 
ningar. Detla gäller naturligtvis när en permanent led· 
ning uppsättes. 

, Populär Radio nr 6, 1933. Färre primärvarv bör användas än 
vid Reiszmikrofon. 

En händig amatör tillverkar sin Reiszmikrofon själv. 
Som membran är det då bäst att an·vända cellophan; gum
mi torkar och hr·ister efter en tid, varvid mikrofonen blir 
obrukbar. Reiszmikrofonen avger så svag signalspänning, 
att en mikrofonförstärkare måste användas. 

Kondensatormikrofonen är, som av namnet framgår, 
helt enkelt en kondensator med ett rörligt och ett fast 
belägg. Som membra:n användes en tunn metallhinna, som 
är kra,ftigt spänd, så att den blir absolut plan. På mikro· 
fonens ena belägg anbringas en likspänning, som tages 
från förstärkarens anodbatteri. Mikrofonen är samman
byggd med förstärkaren för att få så kort ledninb 

cr som 
möj ligt till första rörets galler. Kondensatormikrofonen 
har stor »räckvid-d», d. v. s. är käns lig ,även för mycket 
svaga signaler, och arbetar utan brus. 

Av histallmikrofoner finnas flera olika typer med' eller 
utan membran. De byggas duhbel- eller enkelsidiga och 
kunna vi-d intervjuer hållas i h<l11den och flyLtas, utan alt 
störningar uppstå. Den typ, som har formen aven kula, 
saknaT riktverkan och har intet membran. Här påverka 
ljudv,ågorna direkt de s. k. »ljudcellerna». Den är på 
grund av sin byggnad lämplig för grammofonupptagning 
utomhus, därför att en svag ,vind ej verkar störande på 
denna mikrofon. 

Kristallmikrofonerna ,äro liksom kondensatormikrofo
nerna lhögohmiga och anslutas -direkt till första röret i 
mikrofonförstärkaTen. 

Bandmikrofonen är egentligen en dynamisk mikrofon. 
Dess transformator är vanligen inbyggd i mikrofonhöljet 
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och kan ha hög- eller lågohmig utgång. Den mikrofon som 
fotografiet visar är »dubbel.sidig» (,hastighetsmikrofon ). 
Den .har en starkt utpräglad riktverkan framåt och bakåt. 

Talar man frå n mikrofo nens sida, blir ljudstyrkan starkt 
reducerad , beroende på att bandet (membranet) blir på
verkat ungefär lika mycket från fram - som från baksidan. 

varvid ljudvågorna motverka varandra. Bandmikrofone~ 
till verkas även som tryckmikro.fon, det vill sä"a »enkel
.~ Q

sluig·»_ 

De mikrofoner, som här i kor~het behandlats, tor·de \,aLl 

de som vanligen användas av amatö·rer, som syssla med 
grammofoninspelning_ Fig. 1 visar de olika mikrofonernll 
samt deras ,inkoppling till första röret i förstärkaren. Den 

som är speciellt intresserad av mikro.foner hänvisas till en 
utförligare artikel i Populär Radio liT 4, 1939. 

ivIilcro f onförstär karen. 

Den signalspänning, som en mikrofon avger, räcker i 
vanliga fall inte att mata en sI utförstärkare. Därför måstc 
en extra mikrofonförs~ärkare användas. Säkrast ä r en 
batteridriven mikrofonförstärkare, därför att denna del 

av förstärkarkedjan är ytterst störningskänslig. I normala 

fall är en tvårärs förstärka re ti llräcklig. Användes en 
batteridriven mikrofonförstärkare., kan det ändå vsra svårt 

att få den störningsfri, när slutförstärkaren drives från 
lik lrömsnät. Förf. har i detta fa ll kommit till bästs re
sultat genom att icke ha mikrofon- och slutförstärkarml.5 

chassier anslutna till vare ig ltlinussidan av nätet eller 
j or.(l. Mikrofonför~ t ··rkarcn rör ha min <: idan av gl6d

trådarna samt transfOTmatorernas och drosslarnas j ärn
kärnor anslutna till chassiet. :r slutfö . tärkaren äro endast 
transformatorernas och dro larnas kärnor anslutna dit. 

Dc båda förs tärkarnas chassier äro genom en ledning för
bundna med varandra men ej någon annanstans. 

Inkopplingen till slutförstärkaren kan ske på olika sält, 

antingen genom en transformator eller med kondensato 
r r. Konde.nsatorkoppl ingen är enkel och billig. 

Användes volymkontroll på bå~a förstärkama, bör den
samma vara ställd på max.imum eHer så nära maximum 
som möjligt i slutförstärkaren. Den lämpliga förstärk
ningsgraden inställes således i mikrofonförstärka:ren. 

»i\llixer»- och korrektionsanordningar. 

Som »mix.cr» kunna två eller flera rör användas. Den 
enklaste mixern har två ingångar, så att två inkommande 
signaler kunna blandas med varandra. Varje ingång bör 
vara försedd med volymkontroll. Till mixern kan då gö
ras anslutn.ing från två grammofoner el!er två mikrofoner 

eller också fr-ån en grammofon och en mikrofon. En mixer 
ger möjli~let att inspela skämtskivor av olika sl.ag. Den 
är också bra att ,ha vid inspelning av skivor, där det före-

POPULÄR RADIO 

Fig. ~. Vä~.ka lör förvarin g och transport av kristal/mikrofoner, ;11
~:andlgt .~ladd med plysch. Plattan, på vilken mikro fonerna ligga_ 
ar uppfällbar, och under densamrna .tinns t illräckligt utrymme lör 

ledningarna. . 

kommer solosång eller dylikt. :VIeJ två l1Iikwfoner hal
man då möjlighet att reglera solistens rÖ5tstvrka i förhål
lande till aåomps'll j emanget. . 

En korrektiomanordnin g ger möjlighet till fullständig 
kontroll av frek.venskurvan. I den koppling, som förf. 
använder, får man inte räkna med nåoon förstärkniu o' -\

b '" . 

det rör, som hör till kOTrektiomsteget. Ett sådant är inte 
absolut nödvändigt i en förstärkare; man kan på andra 
yägar cfå fram den idealiska fr k\-enskurvan. M .n mängs 

gånger är det bra att ha en "ådan kontroll vid inspelning 
och änn u bättre vid uppspelning av skivor. 

YIikrofonförslärka ren, »mixern» och kDrrektionsenheten 
äro. byggda på samms chassi och drivas från tDrrbatterier. 
Del la aggregat fun gerar till förf:s fulla belåtenhet1

. 

fl l/,vud/örstärkaren. 

Den utgångseffekt som hm·udförstärkaren m å..<; tc a·vge, 

för alt man skall få et t bra resultat, är heroerude av gra
ver·dosans k än lighet och av skivmaterialet. En förstä.rkare 
med en distortionsfriutgångseffekt på omkring 4. watt är 
nog i minsta lsget, Dm man vill spela in musik. Bäst är 
att använda en kraftig förstärkare, så att man inte be
höver ,taga u t all effekt; distortionen blir då mindre. Vid 

byggandet aven sådan förstärkare bör man lägga ned 
stor omsorg på filtreringen av anodströmmen etc. Det är 
inte trevl·igt att höra en skiya med ett entonigt surr eller 
brum som bakgrund. Ett sådant fel .behöver dock ej bero 

på förstärkaren, det kan bero på en dåligt skärmad mikro
fonförstärkare eHer mikrofonkabel. 

Utgångssidan av slutförstärkaren måste anpassas til! 
gnlVeedosan. Detla sker med en transformator. En dros

1 Se beskrivning; i Populär Radio nr 5, 1938. 
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sel och ett -pa r konden torer kunna ev. användas som ul· 

gångskoppl ing, om gl'a\'erdosan är högohmig. 

Craverdosan. 

Som graverdosa kan en va nlig pick-up (nålmikrofon) 
av något välkänt fabr ik at användas. Det är dock ej säkert, 
att de dyr:are dosorna ge det bästa Tesultatet vid gravering, 
Har man möj lighet aLt skruva isär dosan, innan man 
köper den, så ,är det så mycket bättre. Man kan då under

söka, om dosan lämpar sig för gravering. Den bör vara 
någorlunda krafbigt byggd_ I en del do or sönderfaller 
hela innanmätet, när ett p ar skruvar lossas. DeE.sa dosor 
bör man icke använda för g mvering, ty de äro svåra aU 
justera. Det är möjligt .att guml11ipackningen måste göras 
hårdare, men detta :brukar inte erbjuda några svårigheter. 

Man bör också t iHse, att det finns ett stadigt fäste fÖT 
»Ijudarmen» i dOSta n. 

En graverdosa kan vara hög- eller lågohmig och bör 
i bägge fallen väl anpa<: a till slutförstärkaren. Är dosan 
försedd med volymkonh'oll, skall denna stå på maximum, 
det vill säga fullt p åvriden. Slutrörets ano:dström får ej 
passera genom dosan; bl. a. kan lindningen därigenom 
skadas_ 

Distortions- och utstymingsindilwtorer. 

En utstyrningsi ndika'Lor användes för att kontrollera, 
att skivan ej blir för svag t eller för starkt inspelad. Det 
kan vidare vara svåJ1t att mooel-t en högtal,are avgöJ'a, om 
distortion förefinnes eller ej . Ännu ärre är de t med hör
telefon. Därför är det hra att ha en dist-ortionsindikatOl 

på förstärkaren. En mill iamperemeter, inl<ä nkad i lutrö
rct anodkrets, är utmärkt vid ett enkel t triodslutrör. Sam 
lidigt ,har man kontroll på anodströmmen. 

Om en utstyrningsindika tor anordnas så, aLL den ger 
ignal vid uppnådd maximaldistortionsh'i utgång"eHekt , 

tj1än 'tgör den s om distortionsindikator. Ä andra sidan kan 

en ind ikat.or av det sistnämnda slaget tj änstgöra som ut
sLyrningsindikator för gra\-eringen, nämligen om förstär
karen just ger så s tor maximal amplitu-d , som man kan 
fi\. in på skivan. Att inspelni ngen ej blir för svag (vid 

tal t. .x.) kontrolleras moo en an nan indikator, som gel' 
si'gnal något innan maximal amplitud ar uppnådd1 • 

(Forts.) 
Se beskrivning i Popul är Radio nr 12, 1938. 

I, BYGGNADSBESKRIVNINGAR TILL MODERNA ~ 

SERVICEINSTRUMENT 
 II 

a..~"~"'IIIIP...k_un.n.. enpd~n..stP'lerlllh!",~~l1.M!~f.r:'~O~~~...~~"",,1
I ~l_' l) 'n ,_, :to lIT' (.) tJ I i I 

Gnsverks!rnt. 27 Hlilslngborg. Tel. 6717 

Världsberömda 

Pa m - Samson-förstärkare 

10 -1000 watt 

Allström-modellen 
13 1/ , och 27 watt distortionsfri utg. effekt 

NORDENS STÖRSTA LAGER 
och urval av 

"Asta-tic" och "Brush" 
Kristall o. dynamiska mikrofoner o . tillbehör 

"Pioneer" o mformare 
6 v-420 v =; 220 v = - 11 0 v '"" 

"Presto" 
g ram m ofoni n spel ningsaggregat 

"Pam-Giant" högtalare 
10,30 och 50 watt kontinuerlig belastning 

PAM·SAMSON 

G ENE RA LA G EN T U R 

Värtovägen 33 Stockholm Tel. 612262 

http:indikat.or
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R).\OJOT REVY 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

Stereosiwpisk televisionsmottag
uing. 

Liksom vid stereoskopisk film gäller det att åstadkomma 
två hilder, som av åskådaren betraktas med ett öga för 
var-dera bilden. Den än,damåJIsenligaste metoden att med 
användande av blott en frekvenskanal framst,äUa båda 
del bilderna består i att rad för rad (eller bil-d för bi1d) 
omväxlande överföra de båda del bilderna. Ett förfarande, 
som bygger på att alstra dessa -delbilder vid sidan om 
varandra, utmärker sig för mycket stor enkelhet, och be· 
traktan-det sker med ett vanligt stereoskop, som optis-kt 
fördelar bilderna, en till varj e öga. Emel1ertid blir härvid 
åskådarens rörelsefrihet ytterst inskränkt, och i längden 
tröttas ögonen mycket. 

Bättre är att låta håda bildkomponenterna framtr,äda 
på en och samma yta, antingen på röret eller projicierade 
på en duk. I första hand blir det härvid fråga om använ
dandet av polariserat ljus. Man låter två vinkelrätt mot 
varandra polariserade Ijuss'trömmar alstra var sin kom
ponent. Åskådaren begagnar stereoglasögon, bestående av 
två polarisatorer, och på så sätt förde1as komponenterna, 
en till vardera ögat. 

Två principiellt olika system ha pröva,ts. I ena fallet, 
som visas i fig. l, alstras, såsom tidigare antytts, två 
geometriskt åtskilda bilder på rörets skärm. Ljuset från 
dessa komponenter passerar polarisatorer ooh samman
brytes genom linser och prismor till en gemensam yta på 
en projektionsskärm. Som man kan förstå, erfordras här
för en förstklassig och således mycket dyrbar optik, var
jämte lj usförlusterna äro för stora, om man ej förfogar 
,öVer ävenledes dyrbara prDjektionsrör. 

Bljci<kom~onM/€'n rå'umli,h gplrMnl 

Polarlsalorlm enkrechl zueinander oriMlierl 

Achromalische Prismpn 

Nicht-d~poIan'sif'renå" 
fujeKlionsschirm \ 

Fig. l. 

Det andxa systemet, som utvecklats av ~IIarufred von 
Ardenne, utgör en praktiskt användbar }ösning av pro
blemet, även vid :begagnande av normala katodstrålerör. 
Metoden förutsätter ett po'larisationsfilter, som kan om
kastas 90° för varje bild eller hellre varje rad, emedan 
fordringarna på flimmerfrihet påkalla ett sådant sänd
ningssystem, alltså bildkomponentväxling rad För rad. En 
så snabb styrning av filtret är endast tänkbar på elektrisk 
Viäg, och ett lämpligt element ha vi i en kristallcell med 
ledande, genomskinliga belägg. När dessa belägg äro spän
ningsfria, går polariserat ljus obehindrat igenom, men 
pålägges en spänning av lämp1ig storlek, erhålles 90° 
vridning av pDlarisationsplanet. 

Undre och övre :!JiIderna i fig. 2 visa nännare, hur 
det hela verkar för vänster reSop. höger hildkomponent. 
Ljusströmmen från röret polariseras i ett filter, och po
Iarisatiolltsplanet kastas om från bioldkomponent till bild
komponent genom en synkroniserad styrsp~nn.ingsimpuls 
på kristall beläggen. 

De polariserande glasögonen inkräkta ioke på åskåda
rens rörelsefri'het, emedan undersökningar ha visat, att 
små huvudvridningar ej störa intrycket aven stereoskopisk 

/' f, . It 

~ 

Slerro -8rl le 

l Steuerspgnnung~ 

'sl /lull€' 

Simo-8ri/le 

'/S/puerspann ung ,,{jSI 

Fig, 2. 
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effekt hoo bilden. Blir vinkel'fe'let för stort, korrigera det 
omedelbart och så gott som omedvetet av åskådaren. 

(Telegraphen-, Fernsprech-, Funk
und Fe m seh-Technik, Nov. 1939.) 

Världens största högtala.re. 

Den enorma perisfären, som tillsammans moo den 210 m 
höga pelaren (trylonen) blivit ew York-utställningens 
symho'I, har av R.C.A. utnyttj als som tratt för den största 
högtalarkombination, som hitti1ls konstruerats. Anlägg 
ningen upp atLes för musikåtergivning på Theme Centre. 

Vid perisfärens has instalterades i en smal, ringformig 
kammare strax under jordytan 36 h ögtalarsystem för så
väl låga som höga toner. Den dolda kammaren utgör ef
fektiv koppling t~1l Jen »tratt», som bildatS av perisfären 
och den omgivande jordytan, så alt en horisontell, cirku
lär högtalare erhålles. 

Frekvensol1lrådet är förblufifande stort: 20-10000 p/s. 
Det påstås t. o. m., alt så låga frekvenser återgivas, att de 
snarare kännas än höras. 

(Electronics and Television & 
Short-wave World, act., 1939.) 

Elel,tronsträlens inverlmn på 
sl(ärmen i ett katodstrålrör. 

N yligen företagna undersökningar ha klanlagt en del 
fenomen i samband med lyseffekten hos en isolerad fluo
rescensskärrn, som kontinuerligt är utsatt för inverkan av 
en elektronstråle. Experimenten visa följ .ande: 
1. Den laddning, som av s trålen i,llföres skärmen, läcker 

bort i samma grad. 
2. Skärmens potential är sländigt positiv i förhå;]lande tiU 

katoden. 

De fläckar på skärmen, som bUll1barderas av elektro· 
nerna, upp isa en avtagande lysintens itet som funktion 
av tiden, enligt en logaritmisk kun'a. Härtill finnas två 
orsaker: 
1. Primärelektronerna frigöra ur skärmsubstansen rnetall

atomer, som svärta Jet fluorescerande skiktet, vart'ör 
ljuset Iförsvagas. 

2. Ätskil1 iga 	 av de frigjorda metallatomema lägga sig 
inu ti eller på den åt katoden vända idan av det genom
skinliga skiktet, med 1)åföljd att ~lektronernas genom
trängnillgsförmåga nedsättes. En avsevärd del av den 
elektronenergi, som kulle oms-ättas i 1j us, går därige· 
nom förlorad. 

(Electronics and Television & 
Short-wave World, act. 1939.) 

UEINEID 


En lyxmottagare med det förnämsta modern radio
teknik kan åstadkomma. 

9-rörs su perh eterodyn. Högfrekvensförstärkning även före 

blond röret. Variabel selektivitet. Dubbla kortvågsområden. 

Optisk avstämning, "elektriskt öga". Automatisk volymkon

troll. Automatisk se lektivitetsändring på kortvåg. Klangfärgs

kontrol l kombinerad med selektivitetsväliare och baskompen

sation. Vol ym kon trol l för grammofon. Sekundskala för pre

c is·ionsmarker ing av kortvågsstationerna. Planetväxel med 

automatisk fininställn ing. Utbytbar stationsskala. Push-pull

kopplat slutsteg med 2 st. 13 watts slutrör. 10 tums orkester

högtalare . Låda av högglanspolerad mörk eller lius a lm med 

meta llbes lag. Svensk tillverkning. l års garant·i. S-mörkt. 

* 

Typ 36 V för växelström 50 per. 110-240 valt Kr. 415:
Typ 36 V för växelström 25 per. 110-240 volt Kr. 420:
Typ 36 A för allström 110-240 volt Kr. 415 : 

INFORDRA KA TA LOG! 

Atert'örslilJare antagas. 

TJERNELDS RADIO 

H UDIK5VALLSGATAN 4 - STOCKHOLM 


TEL. (VÄXEL) 332001, 330370, :J3 03 80 


http:h�gtala.re
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'-"" / ~- fi/m 

gJO,a 

Fig.3. 

:\Ia.gnetofol1en. 

Vid sidan av .de vanligaste metoderna för lj uJupptag. 
ning, nämligen medelst grammofonskiva eller ljudfilm, 
ha 'undeT de sena6·te åren det magnetiska förfaTandet kom· 
mit att in,ta en fram;;kj uten pLats, Särskilt för l'undradio
företagen har denna konserveringsmetod visat sig värde
fu']l, framför allt i de fall, då det gällt att göm reportage· 
upp.tagningar, avsedda att utsändas vid ett .<~Ilare tillfälle. 
D€.t använda ma.terialet kan i aUmänhet återstäUas i Ul'

sp'rungligt tillstånd och på nytt använda., praktiskt taget 
hur många ~gånger som hel.s.t. Här i Sverige tyckas stål
hand~maskinerna vara de mest kända. I det [öljande skall 
en annan typ, »Magnetophon», modell K4, i korthet be
skrivas, Denna var avsedd alt användas i stor utsträck
ning under de olympiska spelen i Finland, 

I magnetof.onen användes som Jjudbärare en ca 6,S mm 
bred acetatfilmpå vi'lken genom ett speciellt förfarande 
är anbragt ett magnet i~kt skikt. Tre frammatnin g5anord, 
ni'ngar finna.:;; en motor för vardera filmhjulet (se fig, 
3) och en tredje motor, som medelst gummirullar överför 
en kons tant has tighet till filmbandet, vilket vid inspelning 
löper från vänster till höger. Härvid passerar det de tre 
i fig, 3 s-chematiskt visade magneterna, nämligen »avmag
netiw ringshuvudet», »inspelningshuvli'det» och »avspel . 
ningshuvudet». Bandets -längd är 110rmal,t l km och d~~ 
hastighet 77 cm/sek, vilket motsvarar en speltid av ca 
22 minuter. 

Inspelningen sker på följande säLt. TalsLrömma,rna från 
mik,rofonen förslärkas och inmatas på det meHeTsta huvu· 
dets magnetlindning. Magneten haT ett utomordentligt 
smal-t luftgap (0,02 mm), o-ch i det skarpt begränsade 
växelfältet framför öppningen patö,;eraT filmen. Belägg. 
ningen magnetiseras, och dess remanens kommer att va· 
riera i takt med· tal· resp. musiksvängningama. Denna 
ringa remanens är tillräck1ig för att, när filmen paEserar 
·förhi magnetsystffilet i avspelningshuvudet, i dettas lind
ning alstra en växelspänning, s{)m efter förstärkning kan 
driva högtalare, överföras tiH radiosändare etc. . 

9JO/!! 

Fig.4. 

UtformningeI1 av avmagnetiseringshuvudet är av sar· 
skilt int,resse. Magnetsystemet har dels en sllna! l'llftspalt, 
·dels en utlöpare eller horn, som synes i fig. 4. Magnet· 
liI1dningen matas med likström, och tack vare magnetens 
form kommer det magneti ka ma,teTiaIet på bandet att i 
sbort sett genomlöpa en hel hy eresissling>a och lämn.ar 
hu vudet inte »3vmagnetiserat» utan med en konet.ant för· 
magnetisering, som dock ej gör sig märkbar på något sätt 

i den fortsaHa användningen. 
Magneten i inspelningshuvudet är förmagnetise.rad med 

likström, för att arbetspunkten skall falla på magnetise. 
ringskurvans Täta del, varigenom amplituddistortion un.d
vikes. När inspelningen är avslutad, återspolas filmban.det 
med sexdubbel hastighet, så att denna procedur -blott tar 
ca 3 1/2 min. Därefter är det klaTt för 8JV<spelning, var· 
under det tredje huvudet är inkopp'lat och de båda första 
satta ur funktion. 

Hela mru;kinen manövreras med fyra tryckknappar, 
märkt,a: Återspolnil1g, Inspelning, Avspelning och Stopp. 
Dessa knappar äro inbördes förreglade, så att de omöjli. 
gen kunna tryckas i felaktig ,ordningsföljd, ej heller två 
samtidigt. Om <så skulle ön.skas, kan dock för ~ontroll. 

ändamål avspel.ning ske samtidigt med inspelningen. Tids· 
differensen utgör då några hundradels sek. 

Ml3gnetofonens återgivning är nästan rätlinig mel'lan 
SO och S SOO p/ s, varför även ilTIusikupptagningar av hög 
kvaElet kunna göras. 

På grund av filmbandets struktur och gliJandet över 
huvudena upp:,tår ett vi - t bakgTumwbrus, som dock lig. 
ger 38 dB under den tmMna maximala inspe1<n~ngsampli. 

tu·den (klirrfaktorn = 2,S %). Den gynnsammaste al,bet6. 
punkten (förmagnetllieringen) bestämmes säkrast genom 
uppmätn:ing ·av klir.rfakto'fU. Då denna är minimum, är 
samtidigt utspänningen maximum. Den erforderliga in· 
spänningen är ca 2 V vid 200 ohllllS impedans, och av· 
spel ningsh uvudet lämnar nära 10 m V, likaledes vid 
200 ohm. 

Givetvis fin,na synkr{)niseringE.an:o,rdningar, så -aU kOll
tinuerIig övergång meNan två m.askiner är möj lig vid 
såväl in· som avspelnj'l1g. 

(Funktechnische Monatshefte, Heft 5, 1939.) 
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Stockholms Radioklubb firade den 16 december femtonårsjubileum på R estaurant Gillet. Här ovan ses de närvarande medlemmarna 
med damer samt inbjudna gäster . 

.... ........ .............................................................. ... ..... .. .... .. ..... ......... .... ......
..... .......................... .. ......................... ........................ .. ...... ....... ....,., .......... 
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Stockholms R adioklub bs 1S·årsjubileum. 

Den 16 decemb er fi rad" Stockholms Radioklubbs medl emmar 
med damer klubb ens 15·ärsjubi lellm i samband med den sedvan· 
liga julfesten på Resta urant Gillet. Klubbens ·förre ordförande , 
civilingenjör Erik CronvalJ gav i ett anförande en å terbl ick över 
Radioklubbens 15·å riga verksamhet, varefter följde supe med sam· 

kväm, filmföre visnin g m. fl. attraktioner. Åt erstoden av kvällen till· 
bragtes under gemytlig samvaro. 

Den i samband med jubileet utgivna skriften, som omtalas på 
l dand e plats i detta nummer, ä r en publikation om 34 sidor. Den 
inn ehiiller följande a rtiklar : Hilding Björklund: »S tockholms Ra· 
dioklubb 15 år, en återblick», Erik Cronvall: »Nllgra erimingar 
ur Stockholms Radioklubbs 15·åriga hi storia», J. G. Beskow: »Någ
ra minnesord », »Arvid Kjörl ing: »Före 'för femton lir sedan'», 11'1. 
H olm gren : »Rörkarakteristika», A. F. F eichtinger: »Om radio· 
delar», H. Stockman : »UItrakortvåg och television, framtidsintressen 
för Stockholms Radioklubb». Icke-medlemmar kunna erhålla publi· 
kationen mot insä ttande av 75 öre plus port o på Stockholms Radio· 
klubbs postgirokonto nr 50001. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknlcl och amatörer. 


Räknar flera av v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är t idskriften Populä r Radio. Prenumerationspriset för densamma ing6r 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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Skaffa 
belåtna 
kunder 
med handahålla 

störningsfria 
KABEL 

Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner för varje 
slag av anläggning. 

Begär katalogl 


Endast till 6terförstillare. 


Representant, 


Zanni Holmberg, Stockholm, Bergagatan 39 


LÄROBöCKER - RITNINGAR 
Vid självstudiuDl erb juda nedanstIlende handböcker den 
allra bästa hjiilpen. In'llehallet lir lnstrul; l i,·t ocll värde· 
fullt samt utgör varje bok ett av slu ta t il Il. I den för· 
klara nde t xle n ingår blide r, pla nscher och teckninga r. 
Teckni ngsböckerna äro utarbetade u\' artisten och teck
ningsHirnrcll V. BjÖrl,mll.n. Böckerna kunna an .- 'affas 
genom nilrmaste bokhandel eller direkt frun förlaget, CIa.• 
Ohlsson &. C:o, Insjön, genom att insiinda neda n tAende 
kup on g. St ryk över det so m ej önskas, häftad eller in· 
bu nd n. 

Sä nd mig mot postförSkott följande böcker: 
ex. Landska.psteckning, häft. 2 : 25, inb. 3 : 15. 
ex. Frihandsteckning, häft. 2 : 35, inb. 3: 25. 
ex. Figur- & porträtteckning, häft. 2 : 35, inb. 

3: 35. 
ex. Tuschteclllling, h äftad 1: 85. 
ex. Lärobok i textning, häft. 2: 25. 
ex. Möbelmålning m. färgplanscher , häft. 1 : 75. 
s t. Radioritning ti ll en-rörs lYd tteriapparat 

O: 50. 
st. Radioritning till två-rörs ba tteriappara t, 

1,4 volts rör, O: 75. 
st. Railioritning till tre-rörs batteriapparat, 

1,4 volts rör, 1: 25. 
ex. 	lOO-siilig katalog ö\'er ri tni ugar, handböc

l,er, radio delar, grarumofondelar, verktyg, 
leksaker, artis tma teriel, fotoart., experi
mentart. m. m. gratis. 

Namn: ... .... .. .. .... .. .... .. . .... .... .. .... .. .. ..... . .. . .. 


Adress: .... ......... ..... .... .. ....... ..... ... ... .... . . ... ....... . . 
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Ducatis chefstale/on. 

Ducat; (Sverige) A.·B., Sveavägen 30, Stockholm C, har för oss 
demonstrerat Ducatis chefstelefon , som bland annat utmärker sig 
därigenom, att den upptager mycket ringa utrymme på skr·ivbor
det. Endast mikrofonen-högtalaren, som är inbyggd i ett ström
linjeformat hölje med små dimensioner, har nämligen där sin 
plats, under det att den lillhörande fönstärkaren monteras på 
väggen. 

Chefstelefonen kan anslutas till en eller f.Iera biapparater. För 
var och en av dessa finns en tangent, som Ivser, då chefsapparaten 
anropas. Genom nedtryckning av denna tå'ftgent etableras förbin· 
delse med den anropande apparaten. En annan tangent ombesörjer 
omkoppling mellan lyssning och tal, men vill man t. ex. diktera 
ett brev, kan man fixera tangenten i taJJäge genom att trycka den 
i botten. En urkopp.lingstangent bryter iförbindel sen, och genom att 
trycka denna tangent i botten kan man kortsluta chefsapparatens 
mikrofon. "'lan ,ir då säker på, att ingen kan avlyssna vad som 
sägs i rummet. 

I lyssningsläge hör man på chefsapparaten allt som talas i när
heten av den anslutna apparaten. Anläggningen kan dock erhållas 
utan denna anordning, om så önskas. Vid chefsapparaten kan 
man, när man önGkar, avbryta personen i biapparalen, vari genom 
onödigt talande undvikes och tid vinnes. 

I anläggningen begagnas en kabel med tre ledare, var och en 
skärmad. De tre skärmarna äro isolerade från varandra, va.rför 
kabeln kan användas som t. ex. S-ledare. 

Nya mikrofoner. 

Shure Brothers, 225 W. Huron Street, Chicago, U.S.A., tillverkar 
fmutom piezoelf'ktriska även elektrodynamiska mikrofoner i ström
linjeformat hölje. Dessa äro tryckmikrofoner. De ha inbyggd trans
formator för lågohmig linje eller för direkt anslutning till för
slärkare med högohmig ingång om 100000 ohm eller mera. En 
annan modell, »Rocket», har ett frekvensorruåde av 70-7000 p/s. 
Genom att påsätta en baffel, som lever·eras lös, kan man förläna 
mikrofonen en utpräglad riktverkan vid högre frekv enser. 

En annan nyhet är en anpa 'sningstransformator i cylinderform, 
elektromagneliskt sk ii. rmad, aV'cdd att kunna stoppas undan var 
som helst. Den kar' vara bra all ha, då mikrofoner och förstärkar
ingångar ej passa ihop. 

Italienska radiorör. 

Instrument/irma A .-B. W. Kriszat, Kungsgatan 33, Stockholm, 
är generala gent för det italiellJ5ka rörfabrikatet »Fivre». Dessa rör 
äro av amerikansk typ. Bland annat tillverkas ett nittiotal typer i 
glas med oktalsockel. 

Kort l'ågslitteratur. 
Ingen/örsfirman Electric, Klippgatan 13, Stockholm, tillhanda

håller förutom »Eddystone Short Wave Manual» även den ameri · 
kanska l>Radio Amateurs Handbok», av vilken den nya upplagan 
,för 1940 inväntas i slutet av januari. 
..... .. ..........,................................................................................................ 

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


TRÅDRADIO. 
Forts. frän sid. 10 

.forderliga effekten kan man som ett högst approximativt medel
~'ärde sätta en effektåtgång av ca 8 watt vid en 1000 abonnenters 
telefonsta tion motsva'rande i genomsnitt S 000 radi oabon nen ter. Det
ta gör 1,6 mW pr abonnen t. I jämförelse med en rundradiosändares 
vanliga effektåtgång blir trådradioförstärkarens effekt synnerligen 
rin ga, men ii andra sidan blir anlalet förstärkare betydligt större. 

I ett följande nummer komma de olika tekniska detaljerna i en 
trådradioutrustn ing att närmare beskrivas. 
...... ...... ............................................. ,, .................... .. .................. ...... .........
................. ,............... ...... .......... .......................... ,...... ................... ............. 
BYTEN OCH FORSÄlJNINGAR 
............................................... .......... ,........... ............ .. ............ ,....... ...........
............................................... ........... ..... ................. .................. ... ............. 

Philip. slgnn.Jgenerator, frekvensmoduln.tor, k atodstråleosclllograf, 
philoscop och curtomatic rörprovare sli lj es, ob roende av varandra, 
mYCket fö rmånligt pi!. grund av ändrad rörelse. ·Närmare up'plys'n. 
frän .J....Jllngsbro Ra.dio-, Foto- & Elektriska t:t fftir, .J.... jongsbro. 

Nordisk Rotogravyr Stockholm 1940 



LOKALMOTTAGAREN 

MASCOT F 


l-krets lokalmottagare. Dynamisk 

högtalare. Högglanspolerad björk

Iåda. Belyst skala. Pris 95: - kronor. 

RADIOGRAMMOFON 

ETTAN XE 


6-rörs super med Garrard skivbytare. 

Pris 615: - kr. Med vanlig el. motor 

pris 515: - kr. Levereras i högglans

polerad valnöt, biörk eller alm. 

I, 
Radiogrammofoner - Batteriradio - Reseradio. 

Priser från 95: - till 945:-. 

SKANDINAVISKA RADIO AKTIEBOLAGET 
STORA ESSINGEN • STOCKHOLM • TELEFON VÄXEL 2330 6S 

Nätansl. radio -



o 

LANG OCH DYSTER VINTER • • • 
'lnen inte 'ör den SO'ln säljer Sylvania. ,
I vinter lyssnar folk på radio mer än nlrgonsin. Della betyder ökad service ... större möjligheter all sälja 
radiorör. Ni kan bygga upp en bättre rörförsäljnin';J om Ni väljer räll märke. Det betalar sig all sälja Sylvania. 
Och här har Ni skälen varför: Inga rör i retur. Ni själv är skyddad och Ni behåller EdrCI belåtna kunder därför aU 

Sylvanla står bakom varje tillverkat rör. De äro garanterade sami provade 80 olika ggrinnan de lämna fabriken. 

På varje rör lämnas l 

6 månaders garanti I 

ett pålitlighetens känne,närke. 


