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NR 3 MARS 1941 XIII ÅRG. 


Ra dionytt från USA 

Av civilingenjör Harry Stockman* 

New York i januari 1941. 

Häröver pulserar radiolivet friskt och ohämmat, kanske 

intensi\-are än någonsin förr. Såsom en symbol för 

aktiviteten inom teknik och industri står det hlomstrande 
fö reningsIi et med alla dess »conventions» och »meetings»_ 
De som arrangera fö reningssammantrilden ha beträffande 

den enskilde medlemmen endast ett 111" l för ögonen, som 
kan sammanfattas i mottot; »Du Skall Trivas»_ Att den 

amerikanske radioingenjören trivs betyder helt enkelt att 
han har trevliga och gemytliga kolleger omkring sig och 

att han matas med tekniskt nytt om radions allra senaste 
landvinningar, serverat i lättsmält form av folk med eller 

lilan examen, som vet vad de tala om. 
Den största av de radiolekniska sammanslutnino-arna här

'" över är The Institute of Radio Engineers, IRE, som har 
lokalföreningar i alla större städer i Amerika och även med

lemmar i Sverige. Varj e år håller IRE en sommarkonvention 
och en årskonvention, och som årskonventionen för 1941 

just går av slapeln när detta skrives, skall författaren nedan 
länma ett kort referat av densamma. En annan förenino- med 

'" minst samma anseende som IRE är The American Institute 
of Electrical Engineers, AIEE, närmast då den del av denna 
storförening, som går under namnet The Communication 
Group. Även denna förening har årligen återkommande kon
ventioner. Båda sammanslutningarna ha dessutom flera år

* Sverige-Amerika Stiftelsens och Tekniska Högskolans stipendiat. 
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Professor F. E. Terman vid Stanford University, nyvald president 
för Institute of Radio Engineers vid årskonventw nen 1941 i New 
Y ork. Professor Terman är välkänd i Sverige genom sina läro

böcker i radioteknik . 

liga meetings, som kunna sägas vara konventioner i mindre 
skala. New Y ork.grupperna ha minst en föredragskväll i 
månaden, förlagd lill New Yorks »Teknologförening» -
Engineering Auditorium vid 39:e gatan. Som nummer tre 
bör nämnas The Radio Club of America, RCA,* till vilken 

Stockholms Radioklubb är en motsva righet. Vidare ha olika 
stadsdelar i New York egna radioklubbar. Då dessutom tek
niska skolor och universitet och även radiofirmorna rätt ofta 
anorclna föredrag för träning av studerande, anställda och 
inbjudna, är det ingen överdrift att säga, alt man i New York 
kan få ett eller flera radioföredrag till livs varje kväll i 

* RCA är den gängse förkortningen fö r Radio Corporation of 
America. Till undvikande av förväxUn g använder man för klubben 
det fall ständiga namnet. 
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Fig. 1. Farnsworths studiokolltroll för televisionssändare. Vid 
manöverbordet sitter Mr. W. L. Ludwick, som gjort den mekaniska 
delen av lconstruktion.en. De två bildrören äro vertikalt placerade 
i jacket bakom manöuerbordet. Bilderna observeras via spegeln. 

locket. 

veckan. åtminstone under säsongen. Det gives även i icke 

radiotekniska föreningar många föredrag och föredragsserier 

av direkt inLr&;se för radiotekniker. Sålunda kan exempelvis 

en förening av fy;;ike r ha föredrag om tele isionskameror, 

en förening av matematiker föredrag om metoder att beräkna 

svängningskretsar, etc. Det är i sanning svårt att hålla reda 

på allt som händer och sker iföreningsvärlden häröveJ. 

DeL radiotekniska föreningslivet är som ovan antytts inga

lunda begränsat till New York. Sålunda finns i Philadelphia 

(dit man kommer på någon timme med flyget) en radio

klubb , som man hör talas om då och då i samband med 

någon ny uppfinning eller upptäckt. Här träffas nämligen 

ingenjörerna hos Radio Corporation of America, RCA, i 

Camden strax invid Philadelphia. Flera av dessa ingenjörer 

ha stadgat anseende över hela världen, ej minst Mr. Zwory
kin, som lärde oss titta genom etern. 

Fig. 2. Studio/controllen i fig. 1, vänd ut och in för service. En 
uyckknappsmanövrerad motor lyfter upp chassiet med bildrören, 
varefter detta kan fällas framåt som fotot visar. Chassiet till vånster 

innehåller förstärkare samt fading- och mixer·enheter. 
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IRE:s årskolZvention 1941. 

För att komma in på IiLet mer Lekn,iska saker dyka vi rakt 

in i !RE:s stora årskonvention 9, 10 och II jan. 1941. Redan 

en blick i)å programmet, smakfullt sammansatt av den po· 

puläre IRE-sekreteral'en Harold P. Westman, giver vid hau

den att man har att välja på över trettio föredrag, ett hal\'t 

du&'in studiebesök, en radioutsLällning, stor gala avslutnings

fest m. m. Det hela går av stapeln på det ståtliga Hotel 

Pennsylvania vid 33:e gaLan, där författaren i djupet av 

en fåtölj försöker samla några intryck av allt som händer 

och sker runt omkring. 

Föreillagen ha grupperats w1der följ ande rubr.iker: all

mänt, radiomottagare och magnetisk inspelning, televisions

och ultrahögfrekvenssändare, sekundäremission och katod

strålrör , televisionsteori och mätningar, frekvensmodulerade 

sändare och programförstärkare. Det är ej möjligt att här 

ge ett sammanhängande referat av konventionen, utan för

fattaren får nöja sig med att plocka ut ett och almat av 
intre5se. 

Mr. S. J. Begun från Brush Development Company, Cle

veland, Ohio, talade om »Magnetic Recording and Some of 

Its Applic(tlions in the Broadcast Field», alltså om stålbands

inspelning och dess användning inom rundradion. BortseLt 

hån att föreillag;;hållaren ägnade en halvtimme åt repeti

Lioner i elektricitetslära, var det mycket värdefulla rön, som 
offentliggjord&;. En demonstration följde, varvid en sLål

bandsapparat för återutsändning av radioprogram med god

tycklig tidsfördröjning visades i arbete. Med en konserve

ringstid om daga]", månader och år ha dylika apparater länge 

använLs på radiostationer (Radiotjänst har en eller ett par 

sådana maskiner av engelskt fabrikat). Med extremt kort 

konserveringstid synas nu de..."Sa apparater komma till ut

sträckt användning, nämligen för åstadkommande av ekon 

Fig. 3. Det jrå" studiokontrollen avståndsmanövrerade staJivet med 
apparatur för tvenne kanaler. Skåpdörrarna gå in i härför avsedda 
fickor, och varje enskild enhet (panel) kan svängas nedi hori

sontalläge, varigenom servicen un.derlättas i hög grad. 
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(kollserveringstid sekunder eller tiotals sekunder) och för 
artificiell variation av studiodämpningen via eIterklangstiden 
(konserveringstid tiondels sekunder eller sekunder). Talaren 
skrek »hello» ungefär som man ropar mot en avlägsen berg. 
vägg, och efter en liten stund kom ett svagt »hello» ur hög. 

talaren, mycket illusoriskt. Sedan ställde han in apparaten 
på en efterklangstid av två sekunder, med resultat att talare 
och auditorium plötsligt förflyttades till en kyrka. 

Farnsworth Television and Radio Corporation i Fort 
Wayne, Iudiana, visade stor aktivitet och hade flera före· 
dragshållare uppe. Sålunda talade Mr. H. Sallinger om »A 
Coaxial Filter for Vestigial·Sideband Transmission» - ett 

av koaxiala kvarts· och halvvågselement uppbyggt filter för 
undertryckande avena sidbandet i televisionstransmissionen, 

eller rättare sagt en del avena sidbandet. Talaren visade 
ekvivalenta ledarelement till vanliga serie· och shuntlänkar, 
och hur det var möjligt att med rör och pistonger bygga 

upp ett filter med synnerligen förnämliga egenskaper. 
Det ser ut som om rörmokaren skulle få en given position 

bland dem som bygga Lelevisionssändare. 

Mr. J. Schantz fråll samma företag talade om »New De· 

sigm oj Television Control·Room Equipmenl» - nykon. 
struktioner i televisionssLudions kontrolh·umwtrustning. 

Farnsworth synes så småningom ha funnit sin stil, karak· 
teriserad av elegans, smakfullhet och ändamålsenlighet 
och här och där små finurligheter. Studiokontrollen, som 
författaren sett demonstrerad i Fort Wayne, är ett under av 
mekaniska finesser, i standardutförande avsedd för tvenne 
studiokanaler. Sålunda finnas tvenne kontrollbildrör, det ena 

Fig. 4. Dr. Peter C. Goldmark (t. v.J och hans assistent, John N. 
Dyer - männen bakom färgtelevisionen. Doktor Goldmark är 
chef för eBS' televisionsl.aboratorium i New York. Till vänster 
synes projektorn med vattenkylt linssystem, till höger en färg

analysator med roterande filterskiva. 

(»stand by») för scenen under förberedelse, och det andra 
(»on the air») för scenen som går ut i etern. Till vardera 
bildröret hör ett katodstrålrör för studium av vågformen hos 

synkpulser och bild. Genom att trycka på en knapp startar 
man en motor, som lyfter upp hela chassiet med rör och 
tillhörande kretsar ur kontrollpulpetens inre. Detta och öv· 
riga chassier kunna svängas fram och tillbaka och ut och in 

på de mest underliga sätt, så att varenda liten kopplingstråd 
blir åtkomlig för service. Den till kanalerna hörande appa
raturen har samlats i ett stativ, avståndsmanövrerat från 
kontrollpulpeten. 

Övriga föredrag av Farnsworth.ingenjörer behandlade en 
ny televisionssändare, en förbättrad Dissector·kamera samt 
en ultrahögfrekvensgenerator av intressant konstruktion. 

Ett annat uppmärksammat föredrag i television hölls av 
den populäre D{)nald G. Fink, Managing Editor i Electronics 
och författare till bland annat en diger televisionsbok. Han 
fick nyligen från ETA KAPPA NU mottaga The Honorary 
Mention Award; en fUl utmärkelse. Mr. Finks föredrag hand· 
lade om »Brightness Distortion», som är ett synnerligen svår· 
behandlat ämne. Han har här gjort en del pionjärarbete och 
föreslog bland annat en ny form för distortionsdiagrammen, 

som klarar upp begreppen och förenklar studiet av distor· 

tionen. 

Frekvensmodulationen går framlttl 

De föredrag som behandlade irekvensmodulation, förkor· 
tat FM, hade avvaktats med spänt intresse, och talarna sveko 

ingalunda auditoriets förväntningar. Mr. E. S. Winlund frän 
RCA redogjorde för en driftsanalys på Crosby-kopplingen, 
företagen på en mindre sändare. Crosby, även han från 
RCA, är som bekant en av FM-pionjärerna i SA. Med »the 
Cr05by circuit» förstås helt enkelt en modulationsenhet med 
reaktansrör. Talaren angav formler för frekvens5tabiliteten, 

och det verkade, som om man hade driftorsakerna under full 
kontroll. Crosby-kopplingen kan i fråga om frekvensstabilitet 
ej mäta sig med Western Electrics »synkroniserade» reak· 
tansrörskoppling eller med Armstrongs kristallstyrda anord· 
ning, men RCA:s sändare fylla gott och väl de fordringar, 
som Federal Communications Commission, FCC, uppställt, 

och det räcker. 
Mr. G. M. Brown från General Electric Company i Sche· 

nectady talade om »F1VI Emergency Equipmenti> - hand· 

lade mest om polisradion. Han redogjorde för jämförande 
mätningar mellan AM (amplitudmodulation) och FM, och 
enligt dessa mätningar synes en Fl\tI.polisradio erbjuda vissa 

bestämda fördelar över en AlvI-dito. Såväl Crosby· som 
Armstrongmoduratorer hade provats. För den senare väger 
ju kristallstyrningen tungt i vågskålen, men man tvekade 
inför en frekvensmultiplicering av 3 il 5 000 gånger - det 
för rundradiosändare gängse värdet. För mindre Jllultiplice-
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r ing vid given frekvenssväng, 75 kc/s, fordras större fas

deviation i modulatorn, med ökad lågtonsdlstortioll som följd_ 
Vid polisradio räcker det emellertid med en Eigsta ton

frekvens om 500 p/s (och en högsta om 3 000 p/s) samt en 
frekvenssväng 0111 endast 15 kc/s. Dessutom tillåter man 

dubbelt så stor fasdeviation som vid rundradiosändning. Med 
dessa värden reduceras den erforderliga multipliceringen till 
ca 30 gånger, varför multiplikatorn blir en diminutiv enhet 
om tre il fyra r ör. Man har därför gått in för Armstrongs 

system och standardiserat en trerörs multiplikator som ger 
4.X4X 2 = 32 gångers multiplicering." 

För att klarlägga det ovan sagda, kan i anslutning till Mr. 
Browns föredrag anföras följ ande: 

Den i en Armstrong-modulator aven fasdeviation 0. ° (plus 
och minus) orsakade frekvensdeviationen eller frekvenssväng

en Id (som utgör halva [<otala frekvenssvängen) beror av 

multipliceringen n och lägsta modulationsfrekvell5en Im på 
sätt som angives av formeln: 

. 2;r . 
fil = 360 na!"" 

eller 

no. Im = konst. = k.
Id 

Vid rundradiosändning gäller för en viss station: 

50 
3 000 . 30· 75 000 = k. 

Man kan nu ändra täljarens och nämnarens värdeIl hur som 
helst, blott förhållandet mellan dem bibehålles. Enligt ovan 
är den kompromiss, som för GE:s polisradio visat sig mest 

ändamålsenlig: 

500 
30 . 60· 15 000 = k. 

Ian arbetar sålunda här med en fasdeviation om ungefär 

en radian. 
För att återgå till föredraget, så framgick av ett visat 

schema att multiplikaborn föregås av kristallstyrd oscillator 
och balanserad modulator och efterföljes av kraftförstärka

ren, anpassad till antennimpedansen. En dylik sändare om 
25 walt har formen av en liten burk, som stuns in baktill 
i polisbilen och matas från bilbatteriet. Effektförbrukningen 
är densamma som för en AM-sändare om ca 15 watt. Mot· 
tagaren är av konventionell typ och inrymmes i en liknande 
burk. Det hela är enkelt och trevligt, och det råder ingen 

tvekan Dm, att FM här funnit en marknad av stor framtida 

betydelse. 

• Måhända kan uttryakel »Armstrongs system» föranleda en del 
missförslånd. I egentlig mening syftar uttrycket på ett system med 
stor frekvenssväng och Armstrong-modulator. I meTa vidsträckt 
hemärkelse användes uttrycket för alla vidhandssändare, för att 
generdlt skilja dem från den gångna epokens smalbandssändare. 
Sålunda ha Armstrongs konkurrenter 8'llaIThlllat uttrycket för an· 
nonskampanj,en, ehuru deras sändare ej ha Armstrong-modQI!ator 
och direkt kristallstyrning. 
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Mr. H. P. Thomas från General Electric Company av

slutade konventiDnen med ett föredrag om GE:s 50 kW FM
sändare. En av standardsändarna .om 250 watt uteffekt an. 

vändee som grundenhet. iVIed utg~mgspunkt hån denna enhet, 
som arbetar med reaktansrör, kan godtycklig effekt erhållas 
helt enkelt genom tillsats aven eller flera kraftförstärkare. 
Varje sektion i den så bildade kedjan är självförsörjande i 

fråga om den för driften erforderliga energien, och därför 
kan man utbygga effekten på en GE-sändare undan för un
dan, utan att någl'a vittgående omkonstruktioner erfordras. 
Det förutvarande slutsteget förvandlas helt enkelt ti ll driv
steg för det nytillsalta, större slutsteget. Högfrekvensstegen 
arbeta givetvis i klass C. 

Radioutställningen hade samlat ett tjugotal utställare, 
bland dem General Electric Company och General Radio. 
Den senare firman visade bland andra nyheter en liten trev
lig absorptionsvågmeter för ultrakortvåg, 55 till 400 Mc/s. 

Demonstrationer och studiebesök. 

Varje timme på dagen höll Bell Telephone Laboratories, 
BTL, en demonstration av television per tråd, som drog 
mycket folk. Från en tele\risionss~indare i New York gick 
transmissionen med enkelt sidband ut på en kioaxialkabel till 
Philadelphia, där energien vände och tog en annan kabel 

hem, dvs. till mottagaren på Hote! Pennsylvania. 'Klbeln 

mätte totalt 33 svenska mil och var försedd med ett fyr tiotal 
linjeförstärkare. Genom omkoppling kunde man på ett ögon
blick kasta om mellan den via kabeln erhållna bilden och 
den direkt från studion erhållna. Ri\'IA:s normer hade till · 
lämpats, och linjeantalet var sålunda 441. Man visade några 
filmer, bland annat en från Bell-ingenjörernas olika verk· 

Fig. 5. En bild från den historiska demoTlstratioTlen av färgtelevi
sion i direktupptagning i en av eBS' studios vid 52:a gat= i 
iVew York. Båda mottagarna äro av standardtyp, men den till 
vänster har omändrats jör färgtele vision. Publiken består av I RE-

medlemmar och speciellt inbjudna. 
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samhetsområden, och det var svårt att se någon skillnad j 

bildkvalitet, då växling företogs. På RMA:s provbild avläste 

förfatlaTen en horisontell bildkvalitet av omkring 400 linjer, 

då den direkta bilden återgavs. För kabelbilden blev det 

motsvarande värdet ca 300 linjer. En Farnsworth Di~sector 

användes i filmkameran på sändarsidan. Ingenjörerna M. E. 
Strieby och C. L. Weis från Bell redogj orde i korta föredrag 

för systemets tekniska grunder. 

Det verkliga storevenemanget i fråga om studiebesök bjöd 

Columbia Broadcasting Corporation, CBS, på, och att det 

var en attraktion av stora mått inses lätt. Det var nämligen 

fråga om varken mer eller mindre än färgtelevision . Men 

ej den färgtelevision från film, som väckte sensation för tre 

månader sedan, utan färgtelevisering av det levande livet i 

direktupptagning från studion. Det hela började officiellt för 

tre månader sedan, då Dr. Peter C. Goldmark, Chief Tele· 

\' ision Engineer vid CBS, bröt tystnaden med demonstration 

aven färgfilm inför IRE och inbjudna. Systemet är elek

troniskt-mekaniskt med en roterande bländare eller 'filter

skiva - låt ~ss kalla den färgsnurran - inuti mottagaren. 

Transmissionsllormerna äro 343 linjer och 60 bilder per 

se~und. (Bilden avsökes fullständigt på 1/ 60 sekund med 

avseende på ytuppdelningen, men ej med avseende på fär

gerna. Under 1/ 60 sekund transmitteras endast tvenne fär

ger; den tredje upptager hälften av nästföljande 1/ 60-inter

vall. Följaktligen transmitteras ej en fullständig färgbild 

på 1/ 60 sekund, utan på 1/ 40 sekund.) Författaren övervar 

demonstrationen och fick det intrycket, att en 343/ 60 färg

bild är vida överlägsen en 441 / 30 svart·vit-bild. Hemlig

heten ligger ej så mycket i de granna färgerna, utan fastmer 

Fig. 6. Interiör av eBS' järgtelevis;onsmouagare. Nedtill synes 
chassiet, som är av konventionell typ, och upptill det kapslade 
bildröret. Mellan bildrörets skärm och apparatlådall s jram vägg 
synes jiirgsllurran med röda, gröna och blå filt er. Dess axel går 
!Värs igenom mottagaren till den baktiU placerade. synkroniserade 

drivmotorn. 

i den extra kontrast, som lllan vid en färgbild får så alt 

säga på köpet. 

DirekJupptagning i färg en sensation. 

Sedan ovannämnda demonstration avhölls, har färgtel ev'i

sionen tagit ett stort kliv framåt i och med den omnämnda 

övergången från filmbild till direktbild. Demonstrationen 

gick av stapeln i eBS' studio nr 21 vid 52:a gatan. Färg

bilderna togos upp med en orthicon-kamera i CBS-labora

torierna i huset mitt emot och gingo per koaxialkabel under 

gatan till en svart· vit och en färgmottagare i demonstrations

rummet. Pä sändarsidan är det ju närmast ljusbehovet, som 

är av intresse. (Äldre färgtelevisionssystem ha dåligt rykte 

i fråga om ljusbehovet.) Visserligen har svart-vit-orthiconen 

endast en tredjedel av färg-orthiconens ljusbehov, men då 

orthicon-kameran i sig själv är minst fem a tio gånger käns

ligare än den vanliga studiokameran (ikonoskop-kameran), 

blir resultatet, att färgtelevision kan etableras vid svagare 

belysning än vanlig television. Detta är ju gan~ka anmärk

ningsvärt men håller endast streck, så länge svart-vit-tele

visionen hänger fast vid ikonoskopet. 

Mottagarsidan bjöd på tvenne nyheter. Den ena är en 

synkroniseringsmetod för färgsnurran bakom glasfönstret. 

Man utnytj'ru· numera synkpulserna i transmissionen för 

synkroniseringen och är därmed oberoende av nätets period

tal. Sändare och mottagare kUlma därför arbeta på olika 

distributionsnät med godtyckligt variabel inbördes fasför

skj utning. Den andra är en fasan ordning för färgsnurran, 

manövrerad med en tryckknapp. Man låter helt enkelt snur
ran halka över en eller ett par synkroniseringar tills den 

rätta färgkombinationen erhålles. Varje färg är sedan »låst» 

till sin position, så alt bilden hela tiden återgives i rälla 

färger. 
Studioutsändningen var mycket övertygande, i synnerhet 

om man då och då kastade ett öga på den parallellt arbetande 

svart-vit-mottagarens skärm. Det var också möjligt alt få 

fram många lustiga effekter med färgerna. Sålunda förvand

lade doktor Goldmark en solljus sommarbild till en mån

skensbild helt enkelto-enom att vrida på en ratt. Ö\·ergången 

var tämligen successiv, och bilden visade inga tendenser tm 

att gå ur synkronisering. 

Doktor Goldmark avslutade demom;trationen med någl"a 

ord om färgtelevisionens framtid. Han sade bland annat, att 

de fundamentala tekniska problemen nu kunna an~es lösta. 
»Xnnu i kväll», yttrade han, »är färgtelevisionen en labo

ratorieprodukt, men om industrien giver sitt bistånd, kommer 

den inom kort alt lämna laboratoriestadiet och finna kom
mersiell användning». Det må till~tggas, att man av demon

strationen ingalunda fick det intrycket, att färgtelevi sionen 

befinner sig på laboratoriestadiet. Den verkade minst lika 

fix och färdig som den ofärgade televisionen av i dag, men 
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givetvis återstår mycket ingenjörsarbete för »streamlining» 

av apparaturen. 

Ljudjörstiirknillg med ultrakortvågslänk. 

Som en avslutning på detta referat vill författaren nämna 
något om föredra.gsarrangemangen vid konventionen. Enär 
stora salar användes för föredragen, rymmande tusen per· 
soner eller mer, var det svårt att utan särskilda arrangemang 
höra de olika talare i auditoriet, som yttrade sig under 
diskussionerna. För att avhjälpa denna olägenhet hade man 
anskaffat en tio meters ultrakortvågssändare, som en pojke 
sprang omkring med till de olika talarna. Mottagaren med 
högtalare var uppställd invid talarstolen, som uppbar mikro· 
fonerna för den ordinarie förstärkaranläggningen. (För att 
talarna skulle kunna lämna talarstolen för bildvisnillg och 
demonstrationer, utrustades de med knapphålsmikrofoner 
eller talgarnityr av konventionell typ.) Hela konver5alionen 
fördes sålunda per högtalare, men ljudkvaliteten var i all· 
mänhet så god, att man ej närmare tänkte härpå. 

Enär flertalet av föredragen vid en konvention som denna 
aldrig publiceras, är det för mången intresserad ett problem 
att åstadkomma referat av vad som händer och sker. Man 
klarar problemet med kamerans hj älp och knäpper bilder 
direkt från duken på ett avstånd av fyra il åtta meter. Härför 
användas tämligen ordinära kameror meu högkänslig film, 
Super XX. (Största bländaröppning och en exponeringstid 
om en tiondels sekulld var lösen för dagen.) Eventuellt har 
fotografen en medhjälpare, som helt och hållet tager ansvaret 
för anteckningarna, som med fördel göras stenografiskt, och 
på så sätt får man ihop utmärkta referat för det egna före· 

,,:.V)~~\~ ':) 
"O~ «"~\, . 
~ b...V 
~"l-.r N; som är ;n
~ 	 tresserad av radioteknik, televi

sion, elektroakustik bör regel
bundet följa ,innehål'let i Popu
lär Radio. Detta gör Ni billigast 
och bekvämast genom att 

Fig. 7. eES' telev;suJnskamera för direlctupptagning i naturliga 
färger. Upptill linssystem, projektwnsanordning och Twmerarör, 
nedtill förstärkarapparatur /n. /n. Som kamerarör användes en 

»orthicon», vars cesium katod täcker hela ./ärgspektrum. 

tagets räkning. Det händer alt en firma skickar ett par 
ingenjörer tvärs över hela Amerika, från västkusten till 
ostkusten, för ett enda föredrags skull. Detta giver måhända 
ett begrepp om värdet aven konvention sådan som den ovan 
skildrade för radioteknikens och radioindustriens framåtskri· 
dande i USA. 

Prenumerationspriset för år 1941 

är oförändrat: 

Kr. 5: - för helår, 


Kr. 2: 75 för halvår. 


Insätt prenumerationsavgiften på 

vårt postgirokonto nr 940, så 

försäkrar Ni Er om att få varje 

nummer. 

prenumerera! 
' I 
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Det nya högfrekvensröret 7V7 

Av Virgil M. Graham 


Director of Tube Application Department, Hygrade Sylvania Corp., 

Emporium, Penna. U.S.A. 

Sylvanias nya högfrekven~pentod med hög branlhet, lyp 

7V7, b~itter egenskaper, ~om äro värda alt beaktas av 

mottagarkonstruktören. Brantheten, som är 5,8 mA/ V, har 

fixerats vid det högsta värde som möj liggör fabrikation och 

användning utan särskilda försiktighetsmått, sådana som kun

na iakttagas vid t. ex. laboratoriebruk. Erfarenheten har 

visat, att om elt rör i denna klaEs ges högre branthet, så blir 

följden därav, att svårigheter uppslå vid fabrikationen samt 

vid rörens användning på grund av varierande driftförhål

landen. 

När sålunda brantheten bestämts av de ovannämnda fak

torerna, är det tydligt att enda säbtet att öka rörets använd

barhet i en vanlig »smalbandsförstärkare» l vid höga frekven

ser skulle vara att minska gaIler-anodkapaciteten, så att be

l astningar med hög il11pedan~ kunde använda~.2 Detta har 

g jorts vid <typen 7V7, och om man som godhetstal använder 

förhållande t mellan brantheten och gaIler-anodkapaciteten, 

vi~ar det sio' att detta rör är bättre än aIIa andra rörtyper 

i saU1l11a klass. Godhel~talen för dessa olika typer framgå 

av följande tabell. 

Branthet Galler-anodkapacitet Godhetstal Rörtyp 
mA/ V (max.) pF SIC/w 

1231 5,5 0,015 366 
7G7/1232 4,5 0,007 64.3 
7V7 5,8 0,004 14:S0 
6AC7/ 1852 9,0 O,DlS 600 
6AB7/ 1853 S,O 0,Dl5 333 

Att gå under galler-anodkapaciteten hos 7V7" som ar 

0,004 pF maximi värde, skulle ej medföra någon fönle] vid 

kon1l11ersieIla apparater. För att draga full nytta av della 

låga värde på gaIIer-anodkapaciteten och helt utnyttja de 

möjligheter, som typen 7V7 erbjuder, måste nämligen de 

tiIIhörande kretsarna vara så anordnade, aH såväl kapacitet 

mellan galler- och anodledningar som annan skadlig kopp

ling mellan kretsarna undvikes. Om sådan koppling före

1 Härmed åsyftas en avstämd högfrekvensförstätkarc. - Red. anm. 
~ Alltså stämkretsar med högt parallellresonansmotstånd. Är galler
anodkapaciteten ej tillräckligt liten, rl1kar högfrekvenssteget i själ v
svängning. - Red. anm. 

finn~, kan givetvis den fulla förstärkningen hos steget under 

samtidig stabilitet ej uppnås. 
7V7 lämpar sig särskilt som högfrekvens- och mellan

frekvensförstärkare i mottagare för höga frekvenser. Vill man 

uppnå bästa möjliga resultat, bör man använda ett icke över

bryggat katodmotstånd av lämplig storlek. Della ger större 

likformirrhet i frårra om funklion mellan olika exemplar
b o 

samt minskar variationerna i ingångskapacitet och -konduk

tans vid automatisk volymreglering.3 

Här nedan följa dala för ett par olika arbelsförhållanden 

I och II, utan resp. med skärmgallermotstånd (det sista 

alltså med »gIidande» skärmgallerspänning) . 

I 
Anodspänning 300 
Skärmgallerspänning 150 
Skärmgallermotstånd O 
Bromsgallerspä.nning O 

II 
300 V 
300' V 

40000 g 
O V 

Katodmotstånd 
InTe (anod-) motstånd 

160 (min.) 
0,3 

160 (min.) 
0,3 

g 
Mg 

AlIIodström 9,6 9,6 mA 
Skärmgallerström 3,9 3,9 mA 
Gallerspännjng för 

kat.odström = O ---6 -14 V 

Likströmsmotståndet i gallerkretsen bör ej överstiga 0,25 
MQ vid fast skärmgallerspänning (fall I) och 0,5 MQ vid 

glidande skärmgallerspänning (fall II). 
Beträffande det yttre utförandet är 7V7 av »lock-in» -typ. 

Glödtråden är avsedd för 6,3 V och 0,45 A. Röret har en 

ingångskapacitet av 9,5 pF och en utgång~kapacitet av 

6,5 pF. 

3 Se härom Populär Radio nr 12, 1940: Stabilisering av galler
impedansen vid reglerade högfrekvens- och mellanfreh.'Vensrör. 
, Detta är spänningen i den punkt, där skärmgallerrnotståndet är 
anslutet till sprunningskälIan. Skärmgallerspännin.gen får ej över
stiga 150 V, då anodströmm.en är 9,6 mA. 
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Superregenerativ mottagning* 

Av ingenjör Sten-Arne Johansson 

In nehållsöve r sikt. 

I. Inledning. 

II. 	Allmän orientering. 
A. Den återkopplade detektorn. 
B. Oscillatorn. 
C. 	 Den superregenerativa detektorn. 

UT. Mottagaren utan påtryckt signalspänning. 
A. Inverkan av penddspänning resp. pen.deJirekvellb. 

1. 	 Modulatdon. 
2. Su,perregeneration. 
3. Ingen självsvängning. 
4. Peru:IeloscilIogram. 

B. 	 Pendelbrusets uppkomst. 
C. 	 Oscillatorns stabilit t . 

D. Frekvensmodulering. 

IV. Mottagar en med påtryckt signalspänning. 
A. Uda-fenomenet. 
B. Synkroniseringen. 
C. 	 Förskjutlli ngstiden. 
D. 	 P,irlband fenomenet. 

V. 	 Förstärkningen och dess beroende av olika faktorer. 
A. 	 OscilIatorströmmcns uppbyggnad. 
B. Förstärkningsprincipen. 
C. 	 Förstäl'kningens beroende av: 

1. 	 Antalet skuggade ytor per sek. 
2. 	 Förskjutningstiden. 
3. Högfrekvenssvängningens amplitud. 
4. 	Pende 'pännin gen. 
5. 	 Pendelfrek eusen. 
6. 	 Diimpningen. 
7. 	 Pendelspänningens kurviorm. 
8. 	 PärIbandsfenomenet. 

VI. Selektiviteten. 


vn. Fadingutjämningen. 

A. 	 Logaritmiskt arbetssätt. 
B. Linjärt arbetssätt. 

VIII. Sammanfattning. 
IX. Appendix. 

I. 	Inledning 
Det är snart ljugo år sedan den supenegenerativa mol· 

tagningsprincipen först såg dagens l j us. Närmare bestämt 
var det år 1922, som den kände uppfinnaren major E. H. 
Armslrong l framlade en metod för förstärkning och demo· 
dulering av radio frekventa svängningar, som han med. tanke 
på verkningssättet kalladc för superregeneration. 

Regeneration är ju vad man på svenska kallar återkopp
ling Qch superregeneration skulle då vara liktydigt med en 

* Efter ett föredrag h1ll1et vid StocklIolms Radioklubbs samman· 
träde den 21/1 1941. 
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till ytterlighet driven återkoppling. Med andra ord, lllan 
arbetar över återkopplingsgränsen. Som vi senare Ekola se 
är det just de Ha som är det bärande i principen. 

Sedan Armstrongs upptäckt har den superregenerativa 
principen då och då använts i specialrnoltagare vid mottag
ning på mellan- och kortvåg. På grund av det relativt be
svärande bruset samt kanske ännu mera på grund av de..--s 
relativt dåliga förslärkning på det längre mellanvågsområdet, 
har den superregenerativa principen ej vunnit någon större 
spridning. 

Det är först de senaste årens snabba utveckling på kort
vågs- och då speciellt ultrakortvågsormådet, som fört med 
sig ett allt större intresse för den superregen.erativa l11{)ttag
ningsprincipen. På nämnda våglängdsområden har super 
regenerationen sina givna fördelar, framför allt då det gäller 
att med. små medel ernå god förstärkning. 

Superregenerationen är till sin princip och sitt arbet~tt 

utan tvivel en mycket invecklad melod. Möjligen är det här 
på det beror att så förvånansvärt litet tidigare sagts i fack 
pressen om superregeneration och härmed sammanhängande 
problem. Avsikten med föreliggande artikel är att ge den 
intr~serade läsaren en så klar bild av den superregenerativa 
principen, som det är möjligt, utan att därför ingå på några 
matematiska utredningar. 

Fig. 1. 

,....-----t--- +B 

Fig. 2. 
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II. Allmän ozientering 
A. De~ återkopplade detektorn. 

Om man från IInodkretsen på ett rör (~e fig. l) återför 
en viss del av utgångsspänningen till den avslämda galler
kretsen, som innehåller de kända storheterna L, C och för· 
lustmotståndet r, inför man i nänmda gallerkrets ett negativt 
motstånd - rh som delvis upphäver det positiva motstån· 
det r. ökar man den återmatade eller låt oss säga återkopp' 
lade spänningen, så ökar också - r1. Härvid kommer kret· 

wL 
sens godhet Q= -- att öka, eftersom r mim;kar. Q är ett 

r 

uttryck för spännillgsförhöjningen i kretsen, ty induceras en 
emk i kretsen, uppstår över kretsen en spänning, som är Q 
gånger så stor som den inducerade emk :n. Vi ha alltså sett, 
hur man genom att återkoppla ett rör och därigenom sken
bart höja kretsens Q·värde kan öka den på gallret inmatade 
spänningen, eller med andra ord öka förstärkningen. Detta 
är just vad som sker, när man vrider på återkopplingsratten 
på en vanlig återkopplad mottagare, som väl nu hör till en 
förgången tid, men som väl de flesta känna till. Van der PoJ2 
har emellertid visat, att en svag signal förstärkes mera än 
en stark. Han har uppgjort en tabell, som tydligt visar hur 
förstärkningen ökar vid minskad signalspänning. Tabellen 
återges här nedan. Kretsens Q=40. 

Högfrekvens 

Modu
lation. 

Superre

tjt!nerQlion. 

Inge" .s/å·/v

.svå"g";"!!. 

Signalspänn. Spänning på Spänning på 
För&tärkninginducerad i gallret utam gallret nära 

tlallerkretsen åter·koppling svängnings· orsakad av' 
återkopplingvolt volt gränsen, volt 

10-· 4 X 10-3 0,31 7700 
10-· 4XIo-' 0,66 1600 
10-' 4X10-' 1,4 360 
10-3 4 X 10-' 3,1 77 
lO-O 4 X 10-' 6,6 16 

Della märkliga förhållande är värt att lägga på minnet, 
enär det, som vi senare skola se, i viss mån bidrager till att 
förklara den ol'anligt stora känsligheten för svaga signaler 
hos den superregenerativa detektorn. 

B. Oscillatorn. 

Om - r1 ökas så mycket, att förluslmoLståndet r fullstän· 
digt kompenseras, vilket inträffar då -rl och r äro lika 
stora, råkar kreLsen i själl'svängning, dvs. vi ha fått en oscil· 
lator. Ju mera - 1'1 ökas, desto mera energi tillföres kretsen 
och desto högre blir svängningens amplitud. I den återkopp. 
lade mottagaren märker man en tydlig knäpp, när detektorn 
börjar självsvänga. 

En förstärkning av inkommande signaler är emellertid 
icke möjlig, sedan kretsen råkat i självsvängning. De.n största 
förstärkningen erhålles därför alldeles innan. självsvängnings. 

gränsen.. 

C. Den superregenerativa detektorn. 

Den som sysslat med återkopplade detektormottagare vet 
säkert, att det är nästan omöjligt att driva återkopplingen 
så långt, att man nästan ligger på återkopplingsgränsen, 
utan att mottagaren då börjar självsvänga. Genom att me· 
deist en relativt lågfrekvent växelspänning, den s. k. pendel. 
spänningen (se fig. 2) variera återkopplingsgraden, lyckades 
emellertid major Armstrong lösa problemet. Hänid befann 

Fig. 3. ng. 4. 
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sig visserligen inte arbetspunklen hela tiden vid ålerkopp. 

lingsgränsen, utan varierade i takt med pendelspänningen på 

sådant sätt, att röret i ena ögonblicket befann sig i svängan· 

de tillstånd, i nästa ögonblick däremot i ett icke svängande 

tillstånd. Genom att på detta sätt låta arbe~spunkten pendla 

fram och tilIbaka kunde man driva återkopplingen mycket 

långt, utan att någon stadigvarande självsvängning uppkom. 

Det visade sig emellertid rätt snart att den höga förstärk· 

ningen hos den superregenerativa mottagaren icke åstadkom· 

mes på grund av den ovannämnda höga spänningsförhöj . 

ningen (högt Q) i kretsen strax innan återkopplingsgränsen, 

utan snarare är beroende av det sätt, varpå självsvängningen 

startar för varje period av pendelspänningen och sedan upp' 

bygger sin amplitud. Den spänning, som existerar i kretsen 

strax innan självsvängningen startar, konuner emellertid alt 

ha en avgörande betydelse för startförloppet, varför det är 

av vikt att känna till förhållandena, innan sj älvsvängning 
inträder. 

För alt få en fullständig inblick i den superregenerativa 

principen samt en godtagbar förklaring av härmed samman· 

hängande problem, är det nödvändigt att angripa problemen 

var för sig och i en sådan ordningsföljd, alt det ena pro· 

blemet om möjligt bidrager till alt klarlägga det andra. Det 

torde då vara lämpligt att först betrakta en mottagare utan 
inkommande signal. 

III. Mottagaren utan påtryckt signal
spänning 
A. Inverkan av pendelspänning respektive pendelfrekvens. 

1. Modulation. 

Den övre delen av fig. 3 återger detektorrörets galler. 

spännings. och anodströmskarakteristik. Vid en given åter· 

kopplingsgrad kommer röret att självsvänga (oscillera), så 

länge arbetspunkten befinner sig inom ett visst område, t. ex. 

området A~B på kurvan. Kommer arbetspunkten utanför 

punkterna A resp. B, så upphör alltså självsvängningen. Vid 

A beror delta på att brantheten i röret sjunker, då karak· 

a) b) e) d) ej 

leristiken kröker. Genom alt ändra gallerförspänningen kunna 

vi flytta arbetspunkten utefter kurvan. Detsamma kunna vi 

emellertid åstadkomma genom alt låta gallerförspänningen 

vara fast (i detta fall - 1 volt) och i stället på gallret i 
serie med den redan befintliga högfrekvensspänningen på. 

trycka en växelspänning av lägre frekvens (t. ex. 1 ()()() p/ s), 

som i fortsättningen kallas pendelspänning (se fig. 2). Om 

pendelspänningens amplitud är liten, låt oss säga 1, 2 volt, 

kommer arbetspunkten att pendla mellan punkterna M och 

N på kurvan. På grund av den utefter kurvan varierande 

brantheten kommer högfrekvensens amplitud att variera (se 

fig. 3). Resultatet blir, som vi se, helt enkelt en modulation 

av högfrekvensen med pendelfrekvensen. 

2. Superregeneration. 

Vid det nyssnämnda modulationsförloppet har pendelfre. 

kvensen förutsatts vara mycket låg, säg 1000 p/s. (I prak. 

tiken måste pendelfrekvensen ligga över hörbarhetsgränsen. ) 

Vid denna låga pendelfrekvens kommer högfrekvensens amp· 

litud i varje givet tidsmoment under pendelperioden all mot· 

svara det statiska förhållandet. 

Om pendelspänningen ökas, så alt arbetspunkten kommer 
att pendla mellan pLlllkterna Q och X, kommer röret att 

sluta svänga, då arbetspunkten går utanför A mot Q, och 

börjar åter svänga, när arbetspunkten passerar .4 i riktning 

mot X. Om man nu håller pendelspänningen konstant men 

ökar pendelfrekvensen till exempelvis 50000 p/ s, så kommer, 

förutsatt alt dämpningen i svängningskretsen är liten, själv· 
svängningen aldrig att fullt upphöra. Detta verkar ju kanske 

underligt, men förklaringen är enkeL På grund av den låga 

dämpningen som vi förutsatte samt på grund av den korta 

tid (hög pendelfrekvens), som arbetspunkten har göra för 

att passera sträckan A-Q-A, så hinner inte högfrekvensen 

att dö ut. Resultatet blir att vi erhålla ett moduleringstill. 

stånd, som är analogt med det i punkt 1 beskrivna. Är däre· 

mot kretsens dämpning tillräckligt stor och pendelfrekvenscll 

ej alltför hög. :så erhålla vi under varje pendelperiod ett 

fullständigt utsläckande av högfrekvensen. Förloppet åskåd· 

M 

1) m) 
Fig. 5. 

h) i) k) 

POPULÄR RADIO 65 



liggöres i fig. 3, där det sistnänmda svängningstillståndet 
betecknas »Superregeneration» . Har man lyckats få detektorn 
att arbeta på detta sätt, höres i hörlurarna eller högtalaren 
ett karakteristiskt brus, vilket visar att detektorn svänger 
superregenerativt. Det är alltså detta arbetssätt hos detekorn, 
som vi närmare skola analysera. Först skola vi emellertid 
betrakta ett tredje arbetstillstånd, som är av vikt att känna till. 

3. Ingen självsvängning. 

Pendelspänningen är fortfarande av den storleksordning
en, att arbetspunkten tänkes pendla mellan punkterna Q och 
X_ Pendelfrekvensen däremot är mycket hög, säg 200000 p/s 
eller mera. Om man nu lyssnar j mottagaren, upptäcker man 
att det karakteris tiska bruset är borta. Detta beror helt enkelt 
på att detektorn inte självsvänger. Detta verkar ju kuriöst, 
men förklaringen ligger nära till hands. Orsaken är näm
ligen den höga pendelfrekvensen. Om såväl pendelspänningen 
som pendelfrekvensen äro stora och därmed hastigheten hos 
gallerspänningsändringen stor, så hinner (förutsatt att dämp
ningen är tillräckligt liten) högfrekvensen inte att svänga 
upp. Vi få således vid hög pendelfrekvens ett icke sj älv
svängande tillstånd. Fig. 4 visar svängnings tillståndets be
roende av pendelL-ekvens och pendelspänning. De tre här
ovan beskrivna svängningstillstånden : modulation, superre
generation respektive icke självsvängning återfinnas sålunda 
i diagrammet, som gäller för en sinusformad pende1spänning 
och är återgivet ur en artikel om superregeneration, skriven 
av två ryssar, Gorelik och Hmtz.3 Förmodligen kommer dia
grammet att uppvisa en del egenheter, om man använder 
annan kurvform än den angivna, men i princip är förloppet 
detsamma. 

4. Pendeloscillogram. 

Fig. 5 återger en serie bilder, som erhålle" om man till
för pendelspänningen på de horisontella och högfrekvens. 
spänningen på de vertikala plaltorna till en katodstråleoscil
lograf. I fig. 5 a är pendelspänningen lika med noll och vi 
se högfrekvensen endast som en rak linje. Fi<Y. 5 b, c och d 
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visa modulationstillståndet. Vid b är pendelspänningen liten, 
vilket också innebär en låg modulationsgrad. Pendelspän
ningen och därmed modulationsgraden fikar sedan för varje 
bild. I Hg. 5 e har pendelspänningen uppnått så stor ampli
tud, att högfrekvenssvängningen tydligt dör ut under pendel
spänningens negativa hah'period, och vi ha kommit in i 
superregeneratiollstillståndet, men det karakteristiska bruset 
är svagt och känsligheten dålig. Om vi nu höja pendelspän
ningen ytterligare (se fig. 5 f), öka såväl brus som käns
lighet, och mottagaren fungerar normalt. 

För att lättare kunna förstå bilderna, skola vi med hjälp 
av fig. 3 i korthet genomgå förloppet i fig. 5 f. Arbetspunk
ten pendlar mellan punkterna Q och P. Vid P har pendel
spänningen sitt positiva och vid Q sitt negativa maximi
värde. Strax innan pendelspänningen nått sitt positiva maxi
mi värde (vid punkt S i fig. 5 f) startar självsvängningen. 
Högfrekvensspänningen stiger snabbt till sitt maximivärde M, 
följande en exponentialkurva. Efter att ha nått sitt maximi
värde M sjunker högfrekvensspänningen med fallande pen
delspänning, följande dennas kurvform. När pendelspänning
en nått punkten E, har svängningen fullständigt dött ut. För
loppet upprepas sedan för varje period. Mellan punkten S 
och P i fig. 5 f se vi en svart fläck, som har intimt samband 
med alstrandet av det karakteristi:;;ka bruset i en superrege
nerativ mottagare och skall närmare behandlas nedan. Fig. 
5 g är ett rektangulärt diagram över händelseförloppet i fig. 
5 f och är avsedd att ytterligare för tydliga ovannämnda för
hållanden. 

B. Pendclb1'llsets uppkomst. 

Vid disku&lionen av pendeloscillogral11met i fig. 5 f obser
verade vi mellan punktema S och P en svart fläck, vilken 
då endast omnämndes i förbigående. Denna fläck, som maI
kerar högfrekvenssvängningens start, är av stor vikt då det 
gäller att förklara det karakler is ti~ka bruset i en superrege
nerativ mottagare. 

Av den svarta fläckens läge i fig. 6 f kan man sluta sig 
till, att bruset måste på ett eller annat sätt uppstå då själv
svängning inträder, när röret arbetar superregenerativt. Då 
pendelspänningens amplitud går mot siu positiva maxmli
värde, reduceras kretsens effektiva motstånd tills det blir till
räckligt negativt för att starta oscilleringen. Självsvängning 
inträder emellertid icke förrän någon emk (spänning) hur 
liten den än må vara induceras i kretsen. Emellertid inträder 
självsvängning i kretsen även vid fullkomlig avsaknad av 
utifrån kommande signal. Detta beror på att i kretsen tänkes 
existera en mängd spänningar, orsakade av bland annat 
»:;;hot»-effekt, värme-effekt etc. Då det negativa motstånd~t 
blivit tillräckligt stort, komrner oscilleringen att startas av 
den av störspänningarna, som för ögonblicket är störst. H. 
Barkhausen och G. Hässler6 ha visat, att oscilleringen kom-
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mer att starta tidigare ju större störspänningens amplitud 

är. På grund av oregelbundenheten hos störspänningarna 
kommer således oscilleringen att starta olika vid olika tid· 

punkter, varvid det karakteristiska bruset uppstår. Denna 
differens i starttid förklarar även den på fig. 5 f vid punkt S 
befintliga svarta fläcken. 

c. Oscillatorns stabilitet. 

Som vi senare skola se är det av synnerligen stor vikt 
alt oscillatorn är frekvensstabil. På grund av pendelverkan 
uppstår alltid en periodisk frekvensförskjutning vid super· 
regenerativa mottagare. Delta ger upphov till en rad feno· 
men och olägenheter, som närmare skall beskrivas längre 
fram. Verkan av denna frekvensåkning kan emellertid i vi!Os 
mån minskas genom att man från början väljer en stabil 
oscillalorkoppling. Praktiskt taget är vilken detektor·oscilla· 

torkoppling som helst användbar, men den ger det bästa 
resultatet, vilkens frekvens enbart beslämmes av avstämnings· 
kretsens konstanter L och C. Vid superregenerativa motta· 
gare med separat pendeloscillator, bör man ävenledes tillse 
alt pendelspänningen tillföres oscillatorn på ett sådant sält, 
att minsla möjliga kapacitetsvariation i röret erhålles. 

D. Frekvensmodulering. 

De som sysslat med superheterodynmotlagare med automa· 

tisk volymkontroll känna säkerligen till det faktum att hög· 
frekvens· och mellanfrekvensrörens gallerkatodkapacitet va· 
rierar med varierande aallerförspänning. Detta gör sig mera 
märkbart ju högre frekvensen är. Vid den superregenerativa 
detektorn är kapacitetsvariationen särskilt stor enär man ju 
med hjälp av pendelspänningen varierar rörets galierförspän. 
ning inom vida gränsen. Dessutom användes ju superrege· 
nerationsprincipen företrädesvis på korlvåg där som förut 
nämnts verkan av variationen i galler·katodkapaciteten vid 
gallerförspänningsändring är större än vid mellan· och 

långvåg. 
Vid de flesta detektorkopplingar ligger avstämningskretsen 

mellan galler och katod, kopplad till gallret med en galler· 
kondensator. Gal1er·katodkapaciteten kommer i detta fall att 
utgöra en viss del av avstämningskapaciteten. Om nu rörets 
galler·katodkapacitet varierar, så kommer analogt härmed 
ocLå avstämningskapaciteten och därmed frekvensen att va· 
riera. Ovan beskrivna kapacitetsvariation är emellerlid inte 
den enda orsaken till frekvensmodulation. En annan faktor, 

som också starkt bidrager till frekvensmodulation är varia· 

lionen i kreL~ns effektiva motstånd. 
Den vanligaste ekvationen för en avstämningskrets är 

f l. Denna ekvation är emellerlid endast approxi. 
2Jr vrc 

mativt riktig, emedan man här försummat kretsmotslåndet 
R. Den fullständiga ekvationen för en krets' resonansfrekvens 
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VIär f = -2l - - _W . Av denna ekvation se \'l att om 
Jr Le u 

motståndet R varierar, måste även frekvensen f variera. På 
grund av pendel verkan kommer kretsens efektiva motstånd 
R vid superregeneralion att variera rätt avsevärt och vi få 
följaktligen en frekvensmodulation. 

Då en superregenerativ mottagare arbetar normalt, har 
man i regel inte någon större olägenhet av denna frekvens
modulation, men den bidrager till den dåliga selektivileten 
och det stundom uppträdande s. k. pärlbandsfenomenet. Dessa 
saker skola vi emellertid återkomma till i ett annat sam· 
manhang. 

IV. Motlagaren med påtryckt signalspänning 

A. Uda-feTWmenet. 

Vi skola i fortsättningen diskutera de problem, som upp
träda när vi påtrycka en utifrån konunande signalspänning 

på den superregenerativa detektorns gallerkrets. 
Bland de förändringar, som orsakas aven inkonunande 

bärvåg, är förmodligen undertryckandet av det karakteristiska 
bruset den märkligaste. S. Uda var en bland de fö rsta, som 

påpekade detta förhållande. Han ti llämpade det på ett relä· 
system, som påverkades aven sändares bärvåg. Detta feno· 

men har därför uppkallats eflter hans namn. 
da·fenomenet är av synnerligen stor vikt vid den super· 

regeneraliva motlagaren, ty skulle inte bruset tryckas ned, 
skulle detta i hög grad störa för alt inte säga omöjliggöra 

motlagningen. 
I punkt B avdelning III ha vi sett hur bruset orsakades 

genom oregelbundenheter i oscillatorns start. Av delta kunna 
vi sluta oss till att Uda·fenomenet måste uppkomma genom 
alt den inkommande bärvågen förorsakar en regelbunden 
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i 
start av oscilleringen. Hur detta tillgår skola VI närmare 
betrakta i nästa punkt. 

B. Synkroniseringen. 

Om två oscillatorer äro belägna i närheten av varandra 
och svänga på ungefär samma frekvens, konmla de (förut
satt att frekvensskillnaden dem emellan är liten) att »dra» 
yarandra i frekvens, så a't~ båda erhålla samma frekvens. 
Fenomenet kallas i allmänhet synkronisering. H. Ataka4 har 
på ett mycket illustrativt sätt förklarat synkroniseringsför
loppet vid superregeneration. Vi skola här nedan diskutera 
synkroniseringen, så som den framställts av Afaka. 

Först skola vi då betrakta synkronisation mellan två omo
dulerade oscillatorer, vi kunna kalla dem oscillator I resp. 
II. Till dessa är kopplad en resonanskrets med galvanome
lern C. Se fig. 6. Medelst kondensatorn C varieras oscillator 
II:s frekvens kontinuerligt, så at,t den vid en viss inställning 
av C sammanfaller med oscillator I:s frekvens (1=4 meter). 
Samtidigt kontrolleras utslaget hos galvanometern C samt 
anodströmmen hos oscillator 1. Resultatet återfinnes i fig. 7. 

Oscillatorerna råka i synkronism vid punkt L och gå ur 
synkronism vid punkt M. Under intervallet L-M äro oscil
latorernas frekvens exakt lika men fa..<differensen mellan oscil
latorspänningarna varierar vid variation av kapaciteten C. 
Sålunda är fasskillnaden01-02= O vid punkt A, Jr/2 vid 
punkt C samt Jr vid punkt B. 

Om vi betrakta oscillator I som mottagare och oscillator 
II som sändare samt modulerar sändaren med 850 kc/ sek, 
erhålla vi synkronism vid tre olika punkter motsvarande sän
darens bärvåg respektive sidband enl. fig. 8. Om mottagaren 
befinner sig i modulationstillstånd (j fr punkt III A l) , 
medan den inkommande signalen är omodulerad, blir resul
tatet mera komplicerat. Vi få som synes av fig. 9 sju stycken 
synkroniseringspunkter. Förmodligen finns det flera, men 
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dessas amplitud är så liten att de ej kunna observeras. Delta 
kan ju synas märkligt, men förklaringen finna vi i den 
avsnitt III punkt D beskrivna frekvensmoduleringen. Vid 
frekvensmodulering uppträda genom interferens mellan bär
frekvensen och modulatiol1sfrekvensen e~t helt spektnun av 
sidband, vilka uppträda med ett frekvensintervall, som är 
lika med modulationsfrekvensen. Eftersom det rotala fre
kvensutrymmet för ovannänmda sidbandsspeklrum ligger 
inom området L-j\;] (fig. 7), inom vilket synkroniseling 
uppträder, konU1ler den inkommande bärfrekvensen att råka 
i synkronism med varje enskilt sidband i spektret. H. Winter
GiintherT har visat att området L-M, inom vilket synkro
nism inträder, varierar med de bägge oscillatorspänningarnas 
amplitud. I regel blir området L-M bredare Ju större oscil
latorspänningarnas amplituder äro. Omvänt blir synkroni
seringsområdet L-M vid en superregenerativ mot!agare bre
dare. På grund av den super regenerativa mottagarens (oscil
latorns) större känslighet för en yttre signal, fordras nämli
gen endast några mikrovolt för att bringa den superregene
rativt svängande oscillatorn i synkronism med en vanlig 
oscillator, vilken ligger något frekvensförskjuten i förhållan
de tiII den förra, då det däremot kanske fordras flera volt 
för aU vid SanJllla frekvensförskjutning erhålla synkronism 
mellan två vanliga oscillatorer. 

Om mottagaren befinner sig i superregenerationstillstånd 
(pendelfrekv. = 52,6 kc/ sek) skulle man således vänta sig 
en mycket taggig kurva på grund av den större frekvens
moduleringen vid superregeneration (flera sidband). I verk
ligheten får man emellertid en alldeles jämn kurva (se fig. 
10). Detta beror på, att pendelfrekvensen relativt är låg i 
förhållande till bärfrekvensen eller m. a. o. sidbanden ligga 
så tätt, aU synkroniseringstopparna smälta samman till en 
enda jämn resonanstopp. 

Om man låter två vanliga oscillatorer påverka nrandra, 
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erhåller man i regel först ett interferenstjut, som vid minsk· 

ning av frekvensskillnaden avtager i tonhöjd. Vid en tonhöjd 

a,' 50 a 100 per/sek brukar emellertid s)'lJkronism inträda 
och lägre interferenston går ej att erhålla. Vid den super· 

regenerativa mottagaren hörs aldrig denna interferenston, ty 
synkronism inträder långt innan interferenstonen blir hörbar. 

C. Förskjutningstiden. 

Redan i punkt B aYdelning III omnämndes den av Bark· 

hausen och Hiissler påvisade tidsförskjutningen hos själv· 
s,-ängningens inträdande. Denna tid, som vi i fortsättningen 

kalla förskjutningstiden, är av primär betydelse då det gäller 
att förklara den höga förstärkningen hos den superregene· 
l'ativa detektorn. 

Vi ha tidigare sett hur synkroniseringen orEakade en regel. 

bunden start av självsvällgningen, m. a. o. självsvängningen 

inträder vid en viss given tidpunkt under varje pendelperiod. 

I detta sammanhang må påpekas, aU den signalspänning, 
som förorsakar synkronisering och därmed den regelbundna 

starten hos självsvängningen, bör vara minst lika stor eller 
större än de i kretsen existerande störspänningarna, vilka 

förorsaka den oregelbundna starten. I annat fall blir start· 

tiden icke exakt densarruua för varje pendel period. Är signal. 

spänningen däremot tillräckligt stor och dess amplitud kon· 
stant, erhålla vi en exakt starttid för självsvängningen. 

Om nu signalspällningens amplitud varierar på grund av 
alt den är modulerad, kommer ovannämnda starttid analogt 

hänned att variera. Eftersom det fordras en mycket liten 

variation hos den inkommande signalamplituden för att för· 

skjutningstiden skall variera, är det självklart att mottagaren 

konmler att bli mycket känslig om förskjutningsliden, vilket 
,-i senare skola se, kraftigt påverkar rörets anodström. Vidare 

ha vi ju sett hur s~änningsförhöjningen (Q) i kretsen strax 
innan återkoppling stigit kraftigt och kunna därmed sluta 
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oss till att förskjutningstiden av denna orsak blir känslig, 
ty den påverkas j u omedelbart innan eller kanske riktigare 
j ust vid sj älvsvängningens inträdande. 

Figurerna 5 h- S n visa inverkan aven inkonunande sig. 
nal. I fig. 5 h ha vi en mycket svag signalamplitud, vilken 

ej förmår neddämpa pendelbruset. Dvs. signalspänningen är 
lika stor som eller mindre än de i kretsen befintliga stör

spänningarna, varför des...«as kraftigaste amplitud i stället 
för signalamplituden tidvis startar självsvängningen. Resul· 

tatet blir således en oregelbunden start. Jämför den svarta 
fläcken i fig. 5 h. Framhållas bör att även vid den låga 
signal amplitud, det här rör sig om, synkronism råder mel

lan sändaren och den svängande detektorn. Detta bevisas 
lättast av att ingen interferenston höres vid svaga signaler, 
vilket annars skulle vara fallet. Signalspänningen har i fig. 
5 i-m ökats successivt. Vi se hur bruset (den svarta fläcken) 

.,a småningom försvinner och hur slarttiden inträder tidigare 
för varje figur, dvs. inträder tidigare ju kraftigare signal. 

amplituden blir. Punkt So i fig. 5 n anger självsvängningens 
inträdande utan någon inkonmlande signal. Punkt S anger 

självsvängningens inträdande då en relativt kraftig signal 
påtrycke;; mQottagaren. Högfrekvensen uppbygges såväl vid 

som utan påtryckt signal efter samma eXPQnentiella kunTa 

samt når sin maximiamplitud samtidigt. Den yta, som be· 
gränsas av de båda exponentiella kurvorna So-M och S-M 
i fig. 5 n, är således till sin area enbart beroende av för

skjutningstiden. På grund av självsvängningens tidigare in

trädande korruuer högfrekvensens varaktighet alt bli utsträckt 
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till en längre tidsperiod, varav följer att högfrekvensens effek. 

tivvärde ökas. 

D. Pärlballdsfenomenet. 

Om man vid en superregenerativ mottagare olyckligtvis 
råkat få pendel frekvensen något för hög, uppträder vid mot· 

tagning aven station en rad resonanstoppar, som ligga på 
elt visst givet aV5tånd från varandra. Fenomenet i fråga kallas 

multipel reson ans eller pärlbandsfenomenet. Detta fenomen 
existerar i alla superregenerativa mottagare utan undantag. 

Lyckligtvis äro emellertid dess verkningar i regel ej märk· 
bara. Den enda olägenheten, som vid en i övrigt just apparat 

kan förmärkas, är den dåliga selektiviteten. 

Pärlbandsfenomenet kan länkas uppstå som resultalet av 

samverkan mellan två redan tidigare behandlade egenheter 

hos den superregenerativa mottagaren, nämligen synkronis· 
men och frekvensmoduleringen. Pärlbandsfenomenets upp· 

komst sker således enligt föl j ande: På grund av frekvens· 

modulering uppstår elt helt spektrum av sidband på ömse 
sidor om bärvågen. Dessa sidband äro separerade från val'· 
andra med jämna frekvensintervaller, där varje intervall är 
lika med modulationsfrekvensen (här liktydig med pendel. 

frekvensen). Frekvensutrymmet för ovannämnda sidbands· 

F örstär karnytt 
Av ingenjör Thorsten Ekström 
(Skandinaviska GrammDphon Aktiebolaget) 

Alltsedan krigets utbrott ha de utländska radiotidskrif· 

tema anlänt ganska sporadiskt och i flera fall he1t 
uteblivit. På O'rundval av det material, som stått till för· 

fogande, skall här lämnas en kortfattad översikt av publi. 

cerade förstärkarekonstruktioner, 50m måhända kan intressera 
även denna tidnings läsare. Det måst därvid genast konsta· 

teras, aU det icke är några revolutionerande nyheter som 
framkommit. Däremot finner man många intressanta detal· 

jer, som medgiva synnerligen förenklade konstruktioner. 

FasväTUlare . 

Ingen del av lågfrekvensförstärkaren har väl varit föremål 
för så må~ga olika lösningar som fasvändarsteget. I »Elec· 
tronics», okt. 1940, publiceras ett förslag, som förutom alt 

endast erfordra fyra motstånd till röret dessutom medgiver 
direktkoppling från föregående förstärkaresteg. I fig. l är 

spektrum är mindre än synkroniseringsornrådet (L-M i fig. 

7), varför synkronism erhålles vid varje eoskilt sidband. Vi 

erhålla med andra ord en rad resonanstoppar. Är pendel. 

frekvensen mycket mindre än signalfrekvensen, kommer av· 

ståndet mellan sidbanden i sidbandsspektrat att bli litet och 

följden blir att de på grund av synkronismen erhållna reso· 

nanstopparna sammansmälta till en enda stor resonanstopp, 
vilket framgår av fig. Il kurva IV. Skulle däremot pendel. 

frekvensen vara hög, dvs. avståndet mellan sidbandsfrekven· 

serna stort, så konuner avståndet mellan resonanstoppama 

att bliva tydlig,t märkbart. Man får så kallad multipelreso. 

:Ilans eller som det här benämnts ett pärlband, vilket resul· 
terar i att man hör stationen vid en rad på varandra följande 

inställningar på avstämningskondensatorn. Känsligheten blir 

emellertid dålig. Botemedlet i detta fall är endast att sänka 
pendelfrekvensen. Ett förhållande mellan pendel. och signal. 

frekvens på ca l: l 000 brukar vara lämpligt vid omkring 

30 MHz samt 1: 500 vid 60 MHz. 

* 

Artikeln fortsättes och avslutas i näsla nummer. Vi skola 

där betrakta förstärkningen och d 'S beroende av olika fak· 

torer samt selektiviteten och fadingu t j ämningen. 

anodströl1lmen vid en anodspänning pa 200 volt wlgefär 
l mA, vilket med 50 kQ mellan katod och jord gör katoden 

50 volt positiv. Gallret göres även 50 vol t positivt genom 
spänningsdelaren 1,5 MQ och 0,5 MQ. I och med att anod· 

strömmen ökar blir gallret mer och mer negativt iförhål· 
lande till katoden, varför hela anordningen automatiskt stäl· 

ler in sig i rätta arbetsförhållandet. Några snäva toleranser 
för motstånden och noggrann eflerj ustering är iåledes icke 

erforderlig. Genom rörkapaciteterna och normalt jordad glöd. 

tråd på röret inträder fasvridning över 8000 p/s, men denna 
uppgår endast till 2°, vilket är ungefär vad som kan till· 

låtas. Med högre anodspänning (250 volt) kan en signal på 
45 volt erhållas med 2 0/O distortion. Vid denna högre anod· 

spänning kan gallret givas så hög potential, att föregående 
stegs anod kan direktkoppJas till detsamma. Såväl vanliga 
trioder som triodkopplade pentoder har med ungefär samma 
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resultat provats i denna koppling. Fig. 2 visar en förstärkal'e 
vari denna fasvändare användes. Frekvenskurvan uppgives 
VaTa rak inom ± 0,2 dB mellan 30 och 13000 p/ 3. tan 
motkoppI in lY erfordras endast 0,44 volt för full utstyrrung. 

ed 17 dB mOlkoppling (R x = 100 kQ) är motsvarande 
värde 3,1 volt. Utgång~effektell är över 20 walt med 2 0/ O 

total distortion. 

En annan mycket intressant fasvändm'metod har tidigare 
varit publicerad i Journal of Scientific Instnunents och även 
i Wireless World (fig. 3). Frekvemkurvan är rak inom ± 0,1 
dB mellan 20 och 20000 p/ s och distortionen mycket låg. 
En olägenhet är även här katodens höga potentia1 till jord, 
men detta kan kompen ...era genom användande aven dub· 
bel triod med hög förstärkningsfaktor, så att värdet på R blir 
lågt, en r genom att till röret använda separat glödströms
matning eller vid eriernatning av glödtrådarna i förstärkaren 
detta rörs glödtråd placeras erforderligt positivt. Om lika 
anodmotstånd användas till Vl och V2, skulle de utgående 
signalerna icke bliva lika på grund av motkopplingen, som 

,---- ----+ 2.0 V 

t-:::t:;;::::==::::~'j... E2 

Fig. 3. 
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minskar förstärkningen i V2. Av denna anledning göres V2:S 

anodmotstånd så mycket större än Vl:s, att båda rören giva 
lika utgående signal. Detta kan exakt utbalanseras medelst 
injustering å potentiometern P. Om trioder med /k= 20 och 
Ri = 10 000 Q användas och vi antaga oss kunna tolerera 
10 % skillnad mellan utgående signalerna (E l / E2 = 1,11), 
och V1: anodmotstånd R1 är 25 kQ, kan R beräknas ur 
formeln: R=(Ri+Rd/ (l+/k) (Et/E2-1). R blir i detta 
fall ungefär 15 kQ. Om R=20 kQ användes, blir differen
sen emellan signalerna 8,3 %. 

Fig. 4 visar kiven en enkel fasvändare, som kommit till 
användning i ett flertal konstruktioner och bl. a. publicerats 
i Radio Craft. Även här ställer fasvändaren automatiskt in 
sig i rätta arbetsförhållandet och genom denna koppling 
kompenseras också automatiskt för ev. skillnader mellan de 
båda tricxL"Cktionerna i dubbeltrioden inom vida gränser. 
Närmare mätresultat ha emellertid icke anträffats publice
rade, men metoden har, som anförts, använts i ett flertal 
kommersiella konstruktioner. 

l,sM.n. 

3000 
f<fLF 
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Fig. 5. 

Motkoppling. 

Motkoppling eller negativ återkoppling användes undan· 
tagslöst och i en otrolig variation. Gå vi till fig. 2, användes 
här en icke frekvensberoende motkoppling, som på vanligt 
sätt verkar från utgång till ingång. Det ovanliga är, att två 
paralleHkop.plade sekundärlindningar användas. Orsaken upp' 
gives vara den, att risken för fasvridning i mOlkopplingen 

motverkas genom den på grund av parallellkopplingen min· 
skade läckreaktansen i transformatorn. Fig. 4 visar även en 
motkoppling, som däremot är frekvensberoende och även 
fungerar som tonkontroll för höga toner. När 3000 pF kon· 

8.n. 

64.n. 
'"'-----.:f 

61r.n. 
R. - 25 k..a. fiir 

200 - SOOA. '?' 

RA - 35 k.ll. fri, IrOO -600.n. 

Fig. 6. 

densatorn är jordad, dänlpas det höga registret i motkopp. 
lingen, vilket åstadkommer större förstärkning av detta re· 
gister. Och omvänt är förhållandet i motsatta läget. 

Fig. S visar ett exempel på, hur enkelt en mycket god 
mindre förstärkare kan byggas tack vare lllotkoppling. För· 

stärkaren, som publiceras av »Electronics», är avsedd för 
grammofon.heminspelning och ~kall driva en kristallgraver. 

dosa, som numera allmänt användes för detta ändamål 
mycket tack vare den ringa utst)rningseffekt den erfordrar. 
Då mikrofonsteget med 6SJ7 endast användes vid granUl1O' 
foninspelning, har basavskärning här vidtagits, men rak kuna 
kan även här erhållas, om gallerkondensatorerna göras 5000 
cm i stället för l 000 cm. Tabell över hur motkopplingen 

r----------~-~~--r-----·265V 

6SJ7 

Fig. 7. 

anordnas vid olika sekundärimpedanser å ulgangslransfor. 
matorn återfinnes i fig. 6. En annan enkel mindre förstärkare 
visar fig. 7. Fördelarna med motkopplingell - lägre total 
distortion och större dänlpning på högtalaren - utnyttjas 
här vid vanlig motståndskoppling. Samtidigt har den häri· 

Fig. 8. 

POPULÄR RADIO 72 



genom minskade förstärkningen kompenserats genom större 

förförstärkning medelst pentod. 

Direktkoppling. 
En hel serie efter samma princip »direktkopplade» för· 

stärkare (motståndskoppling utan gallerkondensator ) ha 

publicerats av Radio Craft. Som exempel kan nämnas en 
förstärkare med 10 watt utgångEeffekt och 2 0i o total distor

tion. (Radio Craft, juli 1939.) Frekvenskurvan är rak över 

ett mycket stort omra de. Kopplingen, som framgår av fig. 

8, måste för att fullt utnylljas noggrant utbalanseras, varför 
man vid val av rör till denna förstärkare måste sätta mycket 

snäva toleranser på sinsemellan lika rör. Som volymkontroll 

användes en gangad dubbelpotentiorneter på 2 X 0,5 MQ. 

För amatörbyggare 


Push-pull användes genomgående, varför även vid full ba

lans en ut j ärnning av brumspänningen erhålles. Av denna 

anledning har nätfiltret kunnat göras ganska enkelt. 

Till sist en intressant konstruktionsdetalj_ Vid större för

stärkare med hög total förstärkning kan det ofta vara be· 
svärligt att komma till rätta med just brummet trots nog

grann filtrering. Första mikrofonförstärkarerörels glödtråd, 

som vid växelströmsmatning ofta är ansvarigt för detta rest

brum, matas ellL Radio Craft helt enkelt med förstärkarens 

totala anodström och inkopplas mellan j,Qrd och nättrans

formatorns minus_ Härigenom vinnes att glödtråden under 

alla förhållanden matas med likström, och restbrununet ned

bringas till ett mycket lågt värde. 

En allströms- och en växelströmssuper med uppdelat kortvågsområde 
samt mellan- och långvåg 

Av ingenjör Gösta Bäckström 
(Champion Radio Akt iebolag) 

Den största svårigheten för amatörerna vid b yggandet av 

superheterodynmottagare har alltid varit spolsystemet. 

V~;;;erligen har det funnits goda spolar i marknaden, men 

det har varit lösa spolburkar med en särskild omkopplare. 

Sanunankopplingen av dessa har varit mycket svår för en 

vanlig amatör, och resultatet har ofta blivit ostabila, viss
lande mottagare. 

Det spolsystem som använts i nedan beskrivna mottagare 
utgör en komplett liten enhet med inbyggd omkopplare. 

Dimensionerna äro synned igen små och placer ingen av spo· 

lama i enheten sådan att all risk för instabilitet försvinner. 

På enhetens ena sida finns en kopplingsplint med 10 lödöron, 

där alla anslutningar, även för pick-up, göras. 

Spolens våglängdsområden äro 13-27 m, 27-56 m, 

190-580 m och 750-2000 m. Uppdelningen av kortvågen 

möjliggöres genom gangkondensatorns speciella konstruk· 
tion. Vid de båda kortvågsområdena äro endast 140 pF a,; 

kondensatorns totala 410 pF i bruk. En mycket bekvämare 

avstämning på kortvåg än vid vanliga rUlldradiosuprar er
hålles därför. 

Vid mellan· och långvåg sammankopplas varje gangs två 
sektioner, och man erhåller full kondensatorkapacitet, 410 pF. 

De färdiga chassierna. Till vänster växelströmsmodellen, ti ll höger allströmsmodellen. 
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Fig. 1. Kopplingsschema för växelströmsmodellen. Lågjrekvensrör och slntror äro hopbyggda i samma glaskolv. Alla värden på mot
stånd och kondensatorer äro angivna i scheTTUlt. Gangkondensatorns större sektion iir 270, ej 240 pF, som angivits i schemat. 

Chassierna sedda från undersidan. Upptill i bilden växelströms
modellen, nedtill allströmsmodellen. 

}1!Jateriallista till 4+ 1 rörs SlLper, växelström, G 62. 

l st. rör ECH Il, triod-hexod. 
l s t. rör EBF Il, duodiod·pentod. 
l st. rör ECL Il, triod-sluttetrod. 
l st. rör 80, likriktarrör. 
l s t. chassi, komp l. m. p monterad skala 1780 och gangkond . 833. 
1 st. nättrallsforrnator 5037. 
l st. spänningsomkopplare. 
l st. :\1F·rransformator 69l. 
l s t. :MF·transformator 692. 

l st. spolsystem med inbyggd omkopplare, typ 1915. 

l st. potentiometer, l megohm, med 2·pol. strömbrytare. 

l st. potentiometer 1 m <Tohm. 

3 st. rörhållar e för tålrör. 

2 st. 4-pol. rörhållare. 

1 st. högtalare, 8" elektrodyn., 1200 ohm iältlinooin.g. 
l st. 'l-pol. plugg för högtalare. 
l st. elektrolyt kondensator 8 ,.F. 
l st. e1ektrolytkondensator ]6 .uF. 
l st. elektrolytkondensator 20 f'F. 
l st. kondensator 0,25 .uF. 
2 ,st. kondensatorer 0,1 f'F. 

1 st. kond·ensator 0,075 f'F. 

l st. kondensator 0,025 flF. 

2 s t. kondensatorer 0,01 ,uFo 

1 st. kondensator 5 000 pF. 

1 st. kondensator 200 pF. 

l st. glimmerkondensator 500 pF. 

l st. glimmerkondensator 250 pF. 

l st. glimmerkondensator 25 pY. 

l st. glimmerkondensator 15 pF. 

4, st. mtostånd, 2 watt, enl. schema. 

l st. motstånd, 1 watt, enl. schema. 

14 st. motstånd, 0,5 watt, enl. schema. 

1 st. nätsladd m d stickkontakt. 

4 st. kontakLhylsor. 

Div. koppljn gs tråd, sknn'ar, muttrar och kopplingsstöd. 

3 st. skallampor, 6,3 volt, med hållare. 


Växelströmsmodellen. 

Vid denna konstruktion har europeiska rör konunit till 
användning. I växelströmsmodellen användes som blandar· 
rör triod·hexoden ECH Il i stålrörsutförande. Eflersom fre
kvensdriften vid detta rör är liten, erhålles mycket stabil 
kortvågsmottagning. 
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Fig. 2. Kopplingsschema jör allströmsmodellen, som är utTUstad med en ny rörserie jör 100 mA. Den likriktade signalspällnillgen 
går direkt in på slutrörets gaUer. Gangkondcnsatorn är 270+ 140, ej 240+ 140 pF. 

Materiallis ta till 3+1 rörs super, allström, G 61. 

l st. rör UCH 4, triod-hexod. 
l st. rör UF 9, HF-pentod. 
l s t. rör UBL l , duodiod-slutpentod. 
l st. rör, VY l , likriktarrör. 
l st . cha i, kompl. m. påmonterad skala 1780 och g-angkond. 833. 
l s t. nätmotstånd, 700 ohm. 
l t. MF-transformator 69l. 
l s t. MF·trnnsformator 692. 
l st. spolsystem med inbyggd omkopplare, typ 1915. 
l st. potentiometer med 2-poI. strömbrytare. 
4 s t. rörhållare för octaIsockel. 
l st. 4-pol. rörhllllare. 
l s t. 4-pol. högtalarplugg. 
l st. högtalare, 8" elehrodyn., med permanen t magn et . 
l st. elektrolytkondensator 16 f,F. 
l st. dektrolytkondensator 32 f'F. 
l t. elektrolytkondensator 20 pF. 
l s t. konden<-ator 0,1 f'F. 
4 s t. kondensatorer 0,075 .uF. 
l st. kondensator 0,025 ,uFo 

Mellanfrekvensröret är ett kombination5rör duodiod-pentod 

samma serie, EBF IL Delta rör arbetar med glidande 

skärmgallerspänning och har hög förstärkning samt stor 

regleringsförmåga. För den automatLka volymkontrollen an

vändes detta rörs ena diodanod. A \1K-spänningen påverkar 
både blaudarrör och MF-rör. 

I andra diodanoden sker demodulation, och lågfrekvens
spänningen uttages som vanligt över en potentiometer samt 
tillföres 1 :sta lågfrekvensrörets galler. Detta rör, som är eH 
triod, . är inbyggt i samma glasballong som ~ lutröret, en 
tetrod med hög branthet. Lågfrekvensförstärkningen i detta 
kombinationsrör är mycket hög och ger full uteffekt även 

på grammofon. För erhållande av högsta ljudkvalitet använ
des negativ återkoppling medelst motstånden på l megohm, 
varav det ena är variabelt, i förening med kondensatorn 
utgörande en tonkontroll. 

Högtalaren är elektrodynamisk med fältlindningen t j änst
görande som sildrosseL Likriktarrör är amerikanska typen 
80, för att en nättransformator avsedd för amerikanska rör 
skall kunna användas. 
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l st. kondensator 0,01 ,uF (5000 V). 

l st. kondensator 5000 pF. 

l st. kondensator 7 000 pF. 

l st . gUmmerkonåenjJat.or 500 pF. 

l st. glimmerkondensator 250 pF. 

l st. glimmerkond.ensator 50 pF. 

l st. gUmrnerkondenoator 25 pF. 

l st. motstånd 100 ohm, 2 watt. 

l st. motstånd 200 ohm, 2 watt. 

l s t. motstånd 30 kiloohm, 2 watt. 

l st. motstånd 20 kiloohm, l watt . 

9 st. motstånd 0,5 watt, enl. schema. 

l st. dros-sel, DF 125, 250 ohm. 

l st. nät51add med stickkontakt. 

3 st. ra ttar. 

2 st. kon takthylsor. 

Div. kopplings tråd, skruvar, muttrar samt koppling, stöd. 

2 st. skallampor, 6 volt, 0,15 amp., med hållare. 


Eftersom alla tre moltagarrören äro indirekt upphettade, 
har glödtrådens ella pol helt enkelt anslutits till chassiet. 

Allströmsmodellen. 

I aIIströmsmodelIen allvändas de allra modernaste rören 
ur »röda serien» med octalsockel (samma som vid ameri
kanska rör) och glooströmsförbrukning endast 100 mi\.. BIan
darröret UCH 4 är en triod-hexod med tr iodsystemet hel t 
skilt från hexoden. Mellanfrekvensröret är UF 9, en HF
pentod med glidande skärmgallerspänning och stor regle 
ringsförmåga. 

Särskild lågfrekvensförstärkning finns inte i denna modell, 
utan efter likriktning över den i slutröret inbyggda diod
sträckan går lågfrekvensspänningen direkt in på slutrörets 
galler. 

Slutröret är en pentod, UBL l, med hög branthet och 5 
watt uteffekt vid 10 % distorsion. I detta rör finns en inbyggd 
duodiod för demodulation och automatisk volymkontroll. 
Likriktarröret är l i samma röda serie. 

Trots att mottagaren saknar särskilt lågfrekvensrör är 
känsligheten relativt hög. 

Byggsatser till de ovan beskrivna apparaterna jöras i m.arknaden 
av Champion Radio A.-B., Polhem.sgatan 38, Stockholm . 
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Radioteknisk revy 

'Av civilingenjör Gösta Johansson 

Centralantenner reducera störningar 
från högspänningsledningar 

Vid högspända kraftledningar förekomma ofta koronafeno

men och smärre gnistöverslag även på isolatorer, som i och 
för sjg få betraktas som felfria. Härigenom uppstår mellan 

fas och jord en betydande högfrekvent störström, som inom 
ett stort frekvensområde inverkar på mottagare, belägna i 
ledningarnas omedelbara grannskap. Detta störande inflytan

de är större, ju mindre fältstyrkan är från den avlyssnade 
sändaren. Erfarenheterna bekräfta en väntad försämring av 
ledningens isolationsförhållanden vid fuktig väderlek och 

rimfrostbildning. 
För så vitt det ej kommer an på felaktiga isolatorer eller 

sådana, som ha befunnits äga särskilt ogynnsam form, äro 
avstörningsåtgärder på själva ledningen mycket kostsamma. 

Vid nybyggnad av linjer erfordras därför en omsorgsfull 
planering, så att om möjligt ett avstånd av flera hundra 
meter erhålles till närmaste bostadsbebyggelse. 

Vid eljest ofrånkomligt störningsinflytande från högspän
ningsledningar erbjuder en antenn med skärmad nedledning 
samt förstärkare en förbättring av mottagningsförhållandena. 
Ur ekonomisk synpunkt gäller detta i synnerhet, om anlägg

ningen är utförd som centralantenn. :Man kan' nämligen pla
cera antennens verksamma del 100 il 200 m från mottagaren 
och sålunda komma tillr~~ckligt långt bort från högspännings. 
ledningen. 

För att samla erfarenheter av centralantennens lämplighet 
som medel till förhindrande av rundrailiostörningar från 
högspänningsledningar har tyska riksposten, som ä\'en hand
har den statliga avstörningsverksamheten i Tyskland, angripit 
ett synnerligen svårartat störningsfal!, där tidvis ett helt om
råde (»Siedlung») stördes t. o. m. vid avlyssnande t av lokal
sändaren, vars fältst)'Tka dock var ca 30 ffiV/ m. Som för
söksanläggning utfördes för statsmedel en centralanterm med 
48 anslutningar. Inom det gemensamma avstörningsarbetets 
ram garanterade ortens elverk fri energi för drift av förstär
karna under fem år. 

Beträffande de lokala förhållandena och anläggningens 
uppbyggnad meddelas följande. Störningarna, som huvud
sakligen härrörde från en närbelägen 220 k V ledning, fördes 
från denna vidare aven 100 kV ledning, som korsade en 
stöne radhuslänga. På grund av terrängförhållandena kunde 
antennens avstånd till den senare ledningen ej göras större 
än 100 m. Efter försök uppsattes en 20 m lång L-antenn på 
10 m höjd över marken. Till antennen kopplades parallellt 

två antennförstärkare (slutrör 1374), som matade 27 resp. 

21 anslntningsdosor. 
För erhållande av möjligast gynnsamma signal/ störnings

fö rhållande och samtidigt ett för de talrika småmottagarna 
tillräckligt stort absolutvärde på signalspänningen, anställdes 
försök med antenner av olika storlekar och typer. Därvid 
undersöktes med olika långa stavantenner om och huru myc
kel en mindre längd kunde kompenseras av högre placering 
över marken, enär å ena sidan mätningar med ramantenn 
visa, att fältstyrkan tilltager blott ringa med höjden över 
marken, och å andra sidan en fältförträngning är att vänta 
på grund av närheten till ned.ledningens jordade skärm. Så
lunda uppvisade t. ex. en 6 m stavantenn med 9 m medel
höjd över marken lika stor signalspänning som en 3 m stav
antenn med 16,5 m medelhöjd. Jämförelsen gjordes på mel
lanvåg och med salllma anpassningstransformator, som var 
nomlalt dimensionerad. L-antennen gav i allmänhet större 
signalspänning på långvåg och "aldes därför i detta fall 

som slutgiltig antenntyp. 
En jämförelsernätning med en i förhålLmde till högspän

ningsledningen rätt gynnsamt belägen antenn gav vid handen 
en vä"entlig förbättring av signaljstörningsförhållandet ge
nom centralantennen_ På grund av mätresultaten och vunna 
praktiska erfarenheter anser man sig ha nått det uppställda 
målet, att säkerställa en klanderfri mottagning från lokal
sändaren samt en långvågssändare. Centralantennen får alltså 

betraktas som ett i många dylika faU länlpat medel för av
lägsnande av högspänningsstörningar. 

(Telegr.-, Femspr.-, Funk- u. 
Femsehtechnilr, 29, 1940.) 

Direktvisande kapacHetsmätare med 
växelriktare 

Kondensatorn, vars kapacitet skall bestämmas, uppladdas 

i periodisk följd till konstant spänning medelst en mekanisk 
växel riktare och urladdas ö"er en galvanometer. Urladdnings
strömmen tjänar som direkt mått på kapaciteten, och instru
mentet är direkt graderat i kapacitetsvärden. Växelriktaren, 

som drives direkt från 50 p/s nät, svänger synkront och är 
mekaniskt avstämd till resonans. 

Mätområdet omställes med en stegomkopplare, som väljer 
laddningslikspänning och ändrar galvanometerkänsligheten. 
Med späImingarna 2, 20 resp. 200 V mäter man upp till 
0,02, 0,1, 0,2, 1,0, 2,0 och 10 ,uFo Mätnoggrannheten ut-
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gör l 0/O av skalans ändvärde. Eftersom mätobjektet ständigt 
upp- och urladdas med sanuna polaritet, kunna även elektro
lytkondensatorer mätas. Möjlighet finnes därför att utvidga 

mätområdet tiII 2000 ,uFo 
(Arch. techn. Messen, Lie/g. 107, 1940.) 

Fading på grund av passerande 
järnvägståg 

På några få hundra meters avstånd från en järnvägslinje 
har med en mottagare utan automatisk volymkoutroll iakt
tagits förekomsten av fading, när tågen körde förbi. Konsta
terandet har skett med hörseln utan registrerande fältstyrke
mätare. Fenomenet började i"edan, då tåget befann sig på 
7 km avstånd. Fadingens varaktighet och storlek varierade 

med tågets hastighet, vagnantalet och sändarens våglängd. 
Banan behöver ej på något ställe skära förbindningslinjen 
mellan sändare och mottagare. Fadingkaraktären är nästan 
oberoende av terrängens beskaffenhet. Enligt en författares 
åsikt skulle orsaken till det observerade ligga i att på grund 
av friktionen mellan luften och tågets yttersidor joniseras 
de över järnvägen befintliga luftmassorna, så att en avböj
ning och därmed en försvagning av de infallande radiovågor
na åstadkonunas. 

Denna uppfattning kritiseras aven annan författare, som 
inledningsvis efterlyser en objektiv uppmätning av fältstyrke
förändringarna. Ävenså skulle de regelbundet återkommande 
variationerna ej behöva sammanhänga med tågtidtabellen 
utan ännu troligare vara en funktion av rymdstrålningens 
variation med solståndet. Vidare skulle själva förklaringen 
vara osannolik. Man kan inte antaga, att den av friktion 
alstrade joniseringen är tillräcklig för att märkbart avböja 
radiovågorna. Snarare kunde man tänka sig en gropbildning 
i atmosfären, som påverkar vågorna. I så fall skulle korta 
vågor uppvisa ifrågavarande fading i ännu högre grad. För 
övrigt kunna relativt isolerat liggande skenor verka som ett 
Lechersystem med stående vågor. När tåget passerar, ändras 
»avstämningen» , och absorptionen blir en annan med fading 

som följd. 
(E.T.Z., 10 okt., 1940.) 

Elektrodynamisk strömmätare för 
ultrahögfrekvens 

Medan de i ultrakortvågsområdet brukliga termiska ström
mätarna uppvisa nackdelen aven avsevärd effektförbrukning, 
drar det här beskrivna instrumentet en effekt, som i prak
tiken är alldeles omärklig. En liten mätram (storlek 20X5 
mm) av 0,10 mm silvertråd upphänges med en tunn glaE. 
och wollastontråd i det högfrekventa magnetiska växelfältet 

hos en specialgjord koaxialledning. Vid ramen är fastkittad 
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en liten spegel såsom på en spegel galvanometer, och i vinkel

ändringen har man ett mått på fältstyrkan resp. strömmen 
i den inre ledaren. En beräkning av vridmomentet ger vid 

handen, att det är oberoende av magnetfältets frekvens, var
för instrumentet kan kalibreras vid en relativt låg frekvens, 
för vilken man har tillgång till en annan strömmätnings

metod. 
Anordningen ifråga har särskilt konstruerats för mätning 

av 14 cm vågor och tjänar som normalinstrument vid kali

brering av mätdioder. Den avslutade koaxialledningen har 
en längd av 2 ). och matas vid ),/ 4 från ena änden. På mit
ten tillföres kalibreringsfrekvensen, 3 Mc/ s, och ),/2 längre 
bort hänger ramen. Enär denna befinner sig i en strömbuk, 
är utslaget ett mått på resonansströmstyrkan. Mätområdet i 

detta utförande sträcker sig till l A, men kan välj as god
tyckligt genom förändring av ramens dimensioner etc. Största 
mätfelet uppgår till -8 0/0, som inträffar vid de högsta 
frekvenserna på grund av att det axiella växelfältet inte 
längre är homogent, enär stående vågor utbildas på led
ningen. Ramen måste alltså vara möjligast liten i förhål
lande till 2/ 4. Detta mätförfarande är inte begränsat till 
koncentriska ledningar, utan är t. ex. användbart i sfäriska 
resonatorer och liknande (Idystroner, rumbatroner) . 

(Hoch/requenztechm:k ll. Elektroakustik, p. 169, 1940.) 

Iakttagelser och undersökningar på 
kristalldetektorer 

Undersökningar ha utförts på ett större antal kristall
detekt.orer med kombinationen wolfram-kisel. Nännast ha 
känslighet, störningsorsaker och livslängd varit föremål för 
undersökning. Beträffande känsligheten definierades denna 
som förhållandet mellan uppstående likspänning och tillförd 
växelspänning, och man faml följande: 

L Vid frekvenser över 1000 Mc/s existerar god känslighet 
på förhållandevis få och skarpt begränsade ställen på tra
siga brottytor. Det är svårt att upptäcka dessa punkter, 
som ha tillräcklig känslighet. 

2. Vid låga frekvenser ökas förekomsten av punkter med an
vändbar känslighet men är dock beroende av kristallens 
art och ytans beskaffenhet. 

3. Punkter, som vid frekvenser över l 000 Mc/ s 	uppvisa en 
användbar känsl ighet, behålla denna även vid lägre fre

kvenser, ned till ca 10 p/s. 
4. De ställen, som vid lägre frekvenser (lO p/ s-l Mcjs) 

uppvisa en användbar känslighet, äro däremot ofta okäns
liga inom det högre frekvensområdet. 

5. Vid överbelastning eller stark skakning av detektorn för
svinner känsligheten för de högsta frekvenserna, medan 
den ofta förblir oförändrad för de lägre frekvenserna. 
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Känslighetens storlek hos en kristalldetektor är beroende 

Lär Eder fullt utnyttja 
räkn estickan! 

Den bästa handledningen härför 

erhålles i den nyutkomna boken 

Rältneslitltan 

\lid eleklrisl. beräkning' 
av H. Å. Lindgren 

Bland kapitlen märkas: 

Räknesticltans specialsltaloI 

Ledningsberälming 

MOlslåmlsberlilmingar 

Efielilberälmingar 

Rörelse och 

Transmissioner 

Pris med tillhörande planscher kr. 3:2.5 

Rekvirera boken hos Eder bokhandlare 

eller, om sådan ej finnes på platsen, m

sänd nedanstående kupong till 

NORDISK ROTOGRAVYR 

Från Nordisk Rotogravyr, Box 450, 
Stockholm l, rekvireras att sändas mot 
postförskott 

l ex. RÄKNESTICKAN 

Namn . 

Adress 

vid elektrisk beräkning 

Pris Kr. 3: 25 

'I 

av ett f. n. outforskat tillstånd hos kontaktytan mellan kristall 
och metallspets. Känsligheten ändrar sig under inverkan av 
ytterst små förskjutningar av spetsen, förorsakade av meka
niska stötar eller av temperaturinflytande, vidare på grund 
av termisk överbelastning av kontaktstället vid strömgenom

. gång, och slutligen förstöres känsligheten vid ett elektriskt 
genomslag av spärrskiktet För att de&-<.a störningsanIeilningar 
skola avlägsnas eller minskas, mtlste detektorn vara inbäddad 
i en substans med lämplig seghet, kontaktspetsen måste ha 
stor hårdhet, lika med kristallens, och bestå av material, som 
förenar hög värmehållfasthet med god värmeledningsförmåga. 

Detektorer, som byggts enligt ovanstående synpunkter, ha 
varit användbara inom området 10 p/s-WO 000 Mc/s. Den 
tillåtna belastning5strömstyrkan ligger vid ca 5 mA_ Meka

niska skakningsförsök med frekvenser mellan 25 och 55 p/s 
samt accelerationer om 5- 12 gånger j ordaccelerationen i 
olika riktningar medförde inga känslighetsändringar. Likaså 
uthärdades temperaturvariationer mellan + 70° och --40° C 
utan påvisbar inverkan. 

Beträffande livslängden hos kristalldetektorer är det svårt 
att draga några säkra slutsatser; ett antal arbetade tillfreds
ställande under ett år, medan hos enstaka exemplar observe
rades språngvisa föriindringar i känsligheten, som ibland 
t. o. m. plötsligt försvann under lagringen_ Del1l1a företeelse 
anses icke vara ett utmattningssymptom ulan torde bero på 
förskjutningar hos den omgivande metallmassan. 

(E.T.Z., 22 aug. 1940.) 

............................... ,.................................................................................. 

........................ ....... ......... . . .... , ........... .. . ...... ....... .. .................. . . ........ . ...... . lO 


Rättelse 
I a.rtikeln »Ytef,fekten» i kbruarinumret har insmugit sig ett 

tryckfel i formeln på eid. 35. Det fÖl1Sta rottecknet i nänmaren 
har blivit för kort; det skall sträcka sig över även den andra 
roten. Vi bedja om överseende med felet. 

.... . ........................ " ••••••• , ••••••••••••••• ,, ............ " ••••••••••••• ", .................... . . , ••• 0 • 
............................. ,....... ,......................... .................................... ,.. " .......... 

R E C E N s o N E R 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Daten und SchaltuTlgen modemer Empjänger- und Krajtverstär
kerröhren, utgiven av N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eind
hoven, Holland 1940, 415 sidor, rikt illustrerad, inh. kr. 12:-. 

Detta är andra bandet av »Philips' BlicheIl'eihe liber Elektronen
röhren». Det första var :f> Grundlagen der Röhrenteohnik». Under 
de t all fÖl'St'a bandet närmast är en lärobok i rörte knik och mot
ta.garteknik, utgör andra bandet - som även framgår av titeln 
en rördatahok, och en ovanligt utförlig sådan. Där finnas bl. a. 
kopplingar för oHka rörtyper .samt beskrivningar över verknings
sättet hos mera specLella typer ävensom talrika diagram av stort 
värd,e för apparatkonstruktören. 

Boken behandlar enligt förordet de vanligaste och modernaste 
Philips-rören för rundradiomottagare och kraftförstärkare, inne
,fallande även likriktarrör samt rcgulator- och stabiliseringsrör. 
Största uppmärksamheten ägnas rör för rnndrauioapparater. 

Rören äro indelade i väx'Clströmsrör, likströms-växelströmsrör 
(s. k. allströmsTör), 2 V batterirör, kraftförstärkarrör och mikro
fonförstärkarpentod, likriktarrör för förstärkare (de iör mottagare 
återfinnas inom resp. ,grupper) samt regulator- och sta·biliserings-
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rö r. De modernaste batterirören, de för 1,4 V, fj,nnas icke upp
tagna, vilket för en utomstående synes lIlärkvärdigt, då j u dessa 
rör redan länge varit i marknaden. Ett tredje band är emellertid 
tmJer arbete, varför man kan förmoda alt de nyasIe t yperna där 
bli behandlade. 

Beshivningarna över de en kilda rörtypema innehålla uppgifter 
om rörens egenskaper, anvisningar för deras användning m. m., 
varefter följa diagram och datauppgifte r, vilka ;för kons truktören 
äro oumbiirliga, om han vill fullt utnyttja rörens möjligheter och 
bespara sig en massa tid,ödande experimentarbete. I vissa fall 
äro dessa beskrimin gar mycket utförliga, såsom i fråga om sekun
däremissionsröret EEl, om behandlas på ej mindre än 10 sidor. 
Rörets princi p och uppbyggnad klargöres iiveusom dess använd
ning . om ra vän-dare. En annan mycket utförlig beskrivn ing är 
öv·er ECH3 (14 sidor); deu innehåller ej mindre än 29 diagram 
för denna enda rörlyp, klargörande r örets egenskaper j fråga om 
bl. a. korsrn du ra tion och mod ulationsbrum, ekvivalent brusmot· 
stånd m. m. H är och på andra ställen omtalas den speciella asciI· 
la torkopplin g, som består i e n för,ening mellan induktiv och kapa
citiv (Colpitts) å terkoppling. 

För likriktarrören finnas givetvis k urvor, visande likspänningen 
över reservoarkondensa tQfn som funkt ion av den uttagna likström
men, vid olika värden på anod\'äxelspänning och resultcra·nde seri e
rnoLstånd. 

I slutet av boken finner man ett stort alJtal kopplingsschemor för 
kompl.etta mot tagare för växel tröm, allström och batteridrift även
som några schemor för .grammofonförstärkare pA 2-25 W. Till 
en del av apparaterna finnas synnerligen ingående beskrivningar 
med frekven"kurvor . För de flesta äro spoldata 3'n givna , dock hän· 
förand·e sig till krys lindad e spol ar, vilka ha s tönsta intresset för 
fabrikant er. Alla värden äro fö r övrigt angivna i schemoma. 

Denna rördatabok är givetyjs i första hand av in tresse för appa
ratkons truktörer, som arbeta med P hilips' r ör, . men den är även 
värdefnll som komplement till första bandet i denna bokserie för 
alt närmare belysa olika moderna Törtypers egenskaper och an· 
vändning. 

w. S . 

............................................................................... , ..................._... ...........
............................................................................... ... .. .. .. .......................... 


S A M M A N T R Ä D E ,N 
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Stockholms Radioklubb . 

Vid Stockholms Radiokhtbhs sammallLl'äde den 18 februari höll 
klubben.s ordförande, civilingenjör Hild ing Björ,klund föredrag öve r 
ämnet: »Gangn-ing vid superheterodyneo). 

Med gangning (av det engelska »gangiIlg») förs tås allmänt åstad
kommandet av följsamhet mellan två eller flera mekaniskt kopp
lade avstämningskretsar, så at t de i varje punkt inom avstämnings
området bli avstämda till samma frekvens. id supeTheterodyneT 
li gger dock saken annorlunda till, d det gäller osciUatorkretsens 
gungni ng med signalkretsen. Här skall en viss skillnad förClfialllas 
mellan oscillatorkretsens och signal kretsens resonansfrekvensm·, 
och dcnna fl'ekvcnsskillnad ska,u van de nsamma i alla punkter, 
nännare bestämt Lika stor om apparatens mellan1:nekvens. För att 
åst3!dkomma denna fr ek,vensski llnad måste man göra oscHlator
kretsens spole och vridkondensator mindTe än motsvarande element 
i igllalkretsen. (Av prak ti 'ka skäl måste oscillatorfrekvensen 
på mellan- och långvåg - göras högre än signalfrekvensen.) Det 
vanligaste sättet att göra osciIlatorkondensatorn mindre be.står i 
att seriekoppla den me.d en fast kondensator, den s. k. padding. 
kondensatorn. Härvid erhålles den önskade frekvens.skillnaden i 
tr punkter inom avstämningwmrådet ; i övriga punkter får man 
ett större eller mindre fel. 

Föredragshållar en visade hur man på teoretisk väg kommer fram 
till deLta resultat . En mera utvecklad teori angavs, vid vilken man 
tar hänsyn till spolens egenkapacitet , vilken man tidigare för um
mat. Problemet behandlas här helt generellt ; vriclkondensatorerna 
behöva ej nödvändigtvis \<ara lika stora, ooh i vilken av kretsarna 
som paddingkondensatorn kall li gga är ej på förhand bestämt. 
- Vid höga frekvenser ligger den ofta i . ignalkretsen. 

Av särski lt stort intresse var e tt av föredragshållaren utarbetat 
beräkIlingsschema för »gangade» kretsar vid sup eI1het erodyner. Till 
grund för detta ligger den ovan antydda och synnerligen inveck· 
lade teorien, men tack vare =chemat blir beräkningen av .kretsarna 

P A M för återför
säljare betyder seger 
over all konkurrens, 
ökat förtroende och 
en ständigt vöxande 
kundkrets. 
Representanter antagas fö r Malmö 
och Halmstads distrikt. 

Se vad pressen säger om Pam: 
, förträfflig» Sv. Dagbladet, »häpnadsväckande ~ Folkets 
Dagbl·, »oklanderlig, Dag. Nyh., »något för Sverige 
enastående } Sydsv. Dagb/·, »ypperlig » Nya Dag/. AI/eh., 
»förbluffad över tekn. fram~tegen '~ Soc. Dem. 

Det finns 	PAM ljudsystem fär 
folkparker, orkestrar, biografer 
allström - växelström, 13- 1 000 w. 

Nordens st örsta urv:al av m ikrofoner 

PAM SAMSON 

GENERALAGENTUR 

Värtavägen 33 - STOCKHOLM Tel. 612262 

., 
Populär Radios handböcker. 

Modern televisionsteknik 

Av civilingenjör Harry Stockman. 

2 d ela r ii 	kr. 1 : 50. Ingå r i serien 
POfJuUi.r Radio Hauclböckel'. 

D en enda moderna slJeHslca te~evi8 ionsbolcen. Redo· 
gör fö r televisionens grunder. Beskriver ingående de 
moderna televisionska llerorna , ikouoskopet och super
ikonoskopet, samt redogör för de faktorer, som inverka 
på bilc1kvaliteten. Olika moduleringssy tern om talas. 
'l'elevisionsstuc1i on med dess speciella arrangemang be
handlas, och synpUllider på televiSionsprogrammet gi
vas. 'l'elevisioDslllottaga rens princip klargöres, och dess 
uppbyggnad skisseras i stora drag ä vensom den yttre 
utformnjngen av samt fö rdelar och nackdelar hos olika 
mottaga rtyper. 

Ur innehå llet. En i\terlJlick pil utvecklingen. - Bild
punktsantal oeh bildfrekvens. - Nyare rön om lkono 
skopet. - Kamcrans k,insIighetsbegrii nsni ng. - I,' iImtele
viseri ng ocb utolllbusreportage. - Radspr!l.ngsmctoden. 
Sändarens \'ilgfo rm. - TransmisslonsvilII<or. - Di]J~lall
tennen. - H-antennen. - SDcdantennen. - Fcedern. -
OIiIm lllottagartyper. 
Prenumera nter på Populiir Radio erlltUla detta "iirdeflll)u 
arbete för 35 öre per d el, dock ellolllst till ett antoJ av cn 
d el per abonnomangs ln·nrtlll. 

Rekvireras frön 

POPULÄR RADIOS EXPEDITION 
Box 450, 	Stockholm. 
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KOMPLETTA BYGGSATSER 

till de apparater som iiro beskrivna i detta nr 
fiunas till låga prLo;;er: 

ALlströmssuper typ G61 med rör. Kronor 115:

Växelströmssuper t.yp G62 med rör. » 	 125:

Dessutom Komplett byggsats med rör till en univer
salapparat för alls tröm ocb batteri. Pris kr. 125: 

Dessa appa rattyper liro de effekth-aste som finllas, 
med alla moderna finesser. Rekvirera i dag från 

CHAMPION RADIO A.-B. 
Polbemsgat 38 STOCKHOLM Tel. 	 536581 

51 07 06 

UEIIEID SUPER 99 
Svensk superheterodyn med 6 rör 
därav 2 dubbelrör. Utbytbar jätte
skala med 345 mm visareutslag. 
Planetväxel och d ub belkänsligt 
elektriskt öga. 
Infordra vår nya broschyr, upp
tagande ett tiotal olika apparatty' 
per i prislägen från kr. 130:
till kr. 110:-. 
Aterförsäljare antagas_ 

för olika fall så enkel, att den kan utföras av vem ,;om helst som 
kan ,hantera en räknesticka. 

Föredragshållaren har s täHt i utsikt en publicering av detta 
beräkningsschema, och vi hoppas sålunda kunna återkomma härtill. 

Sammanträdet som skulle ha ägt rum den 4 mars har på grund 
av svårjgheten f. !I. att erhålla föredragshållare måst inställas. 
Vid sammanträdet dem 18 mars talade tekn. dr Torbern Laurent 
om »Negativ återkopplin g» . Vi ll. terkomma härtill. 

::::::::::::: ::: ::: :::::::::~: ::::: :::: :: ::: ::::::::: :::::::: : :::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Motstånd med negativ temperaturkoejjicient. 

Elektriska A.-B. Siemens, Kungsgatan 36, Stockholm, för i mark 
naden en ny typ av motstånd, s. k. Thernewid-motstAnd, vilka ha 
negativ temperaturkoeUicient, dvs. motståndet sjunker vid stigande 
temperatur . Motståndsmaterialet utgöres av kopparoxid. Thernewid
motst1l.ndet har små dimensioner - minsta typen 12X 4X l mm 
och kan monteras som ett vanHgt stavrnoliStånd. Vid minsta typen 
åstadkommer l W en sänkning av motstAndsvärdet till en tiondel 
(genom det j motståndet utvecklade värmet) . Å andra sidan kan 
även yttre uppvärmning förekomma. Motst1l.ndsvärden på 1- 10000 
ohm kLmna fås. Högsta tillåtna driftstemperaturen är 80 eller 
200° C (två olika typer). 

Genom alt seriekoppla ett vanligt motstånd (med positiv tern 
peratul'koefficie.nt) med ett Thernewid-motstånd kan man åstad
komma ett motstånd utan temperaturberoende inom ett visst önskat 
område. Även andra användningsmöjligheter finnas, som framgår 
av datablad T 1 i Siemens' tekniska datapärm. 

Nyutgivna da.tablad belu~ndla bl. a. haspel- och rullkärnor lör 
högfrekvensspolar samt en liten burkkärna med hållare och skärm· 
bu.rk. Ett annat blad upptager högtalare. 

Förstärkare och tillbehör_ 

Amerikansk Ljudteknik, S:t Eriksgatan 54, Stockholm, för i 
marknaden en förstärkarbyggsa för växelström av märket »P a
cent) , in nefattande 12" elektrodynami k högtalare med fältlind
ningen använd som sildrossel. Förstärkaren, som är avsedd för 
mikrofon· och grammofon förs tärkning, ger 8 W, har omkopplin gs
bar utgångstransformator och är omkopplingsbar för olika nät
spänningar. 

Firman för även i marknaden mikrofoner och 	stativ för dylika 
samt transformatorer och alla detaljer för moderna förstärkare. 

Kondensatorer och strömbrytare. 

Aktiebolaget Alpha, Sundbyberg, har utgivit en samlingspärm 
innehållande nya pmspekt över pappers- och elektrolyLkondensato
rer saJmt vippströmbrytare, allt av egen tillverkning. För konden
satorerna är förl llstfaktorn uppgiven. Av elektrolYbkondensatorer 
tillverkas specialtyper med kapaciteter från 100 till 5000 ,uF för 
rnaximispänmingar om 10, 18 och 50 V ooh upp till 2000 riF för 
maximispännin gar om 100 och 180 V_ 

Vippströmbrytarna levereras del som 2-poliga strömhrytare, dels 
som 2·viigsomkastare. 

FORSTÄRKARE
ANLÄGGNINGAR 

från 4--60 wall levereras till förmånliga priser. Grammofon
motorer, vöxelström och allström. PRISERNA EN SENSATION. 

Förstklassiga elektrolyt- & glimmerkondensatorer• 
Sensationellt billiga allströmsmälinstrument får 

service ()-30 mA, ()-300 mA, Ir-S, ()-15,O-240 V. 
Endost Kr. 24: 

Kristallmikrofon , hellårchr. utförande, m. stativ netto Kr . 65:
Kolkornsmikrofoner ..... .. ......... .... .... .... från Kr . 7:-
Elektr. Radiotidklockor .. ... .. ........ . ........ . ... Kr. 18,
Grossister erhålla specialofferter . BEGÄR OFFERT & KATALOG. 
Obs. vår fabrikation av strykjärn, strykjärnssladdar, sladdar 

till cykelbelysningar, förstärkare m. m. 

T E L ,R A - HALM STA DT- e-I-.-35~n-,-3-5-7-8. 
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En fullständig 
kurs I 

radio 

tel~nil~ 


lör radiot e kniker 
och amatörer 

Denna kurs har författats av den mast avsedd för yrkesmännen inom 

kände radioexperten, civilingenjör radiotekniken och dem som syssla 

Mats Holmgren , som i 19 instruk med servicearbete, men den kan 

tiva b rev orienterar i den moderna med lätthet kompletteras så att även 

radioteknikens såväl grundelement radioamatörer med växlande kun

som senaste finesser. Den är när skapsmåu kan tillgodogöra sig den. 

i·...... · ~;~~~;~:;: ..~;:~~~~· ·~·: ..···....··· ....··..·....·· ........ .............................................. .... ... ............. ............ ... ................... ............ .. ....................... ..................
~ 

Svenska språl,et 
Främmande spri!1{ 

Matematil{ 

I{emi 

Rälmestickans 
användning 

Materiallära 

Elel<trotelmil{ 

BREVSKOLAN 
- en skola för individuell och nationell beredskap - STOCKHOLM t5 

Vä:",elströmsteori 


Akustil{ 


Optil{ 


l\1asldnteknik 


Motorlära m. fl. 

\./' 

Vor god och sänd mig Ed ert prospekt om Eder fullständiga kurs i 

radioteknik. 

Namn: 

Bostad: . 
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Fyll i kupongen och sänd in den redan i dag. Detta förpliktigar inte Er till något. 
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• • • DE SE PRECIS LIKA U ME 
Innehållet i eU av dessa glas är betydligt värdefullare det noggranna aktgivandet på allt detaljarbete samt 
än innehållet i det andra. I det ena fallet är mjölken den höga, alltigenom likformiga kvaliteten ge Sylva. 
pasteuriserad, i det andra icke. Det är emellertid en sak nia·rören ett större värde både för Eder och Edra 
50m ingen kan avgöra endast genom aU se på glasen. kunder än vad utseendet a,'slöjar och försäljnings

priset utvisar. 
På samma säu förhåller det sig med Sylvania·rören. 
Den ingenjörsvetenskap liga expertis Sylvania förfogar Sylvania hjälper Er att bygga upp Eder viktigaste 
över, den fortlöpande kontrollen vid tillverkningen, tillgång - Edra kunders förtroende. 
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- ett pålitlighetens kännemärke 


