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Stockholms Radioklubb. 

Vid klubben , sammanträde torsdagen den 20 april talade civil· 
ingenjör Bengt Jo"eph~on över ämnet »Frpkvensdetektorn». Han be· 
"krcv olika typer a,' frekveniodetektorer eller di kriminatorer, SO?l 

de ofta kallas, och gick närmare in pa den vanligaste : Fostcr.See1ey·s 
disk riminator. FöredragEhällaren redogjorde {ör en av honorn IIpp' 
fllun en metod att förbättra denna diEk riminator och vi sade hur man 
bör dimensionera kret5arna fiir att få e tt stort linjärt område, Med 
katodstråleoscillograf och Eignalgenerator med frekvensmodulator de
monstrerades öve rensotämmels ·n mellan teori uch praktik, 

Klllhbens arsmöte håll es tor, d:l:<en d en 11 maj kl. 19,.30 pä Tel· 
niska I:lö"skolan. hörsal .351. varvid te.kni ;ke chefen för AB Svenska 
Elektronrör, ingenjör A. Sch·leimann.Jemen ta lar l;H'r ämnet: »Något 
om elektronriirstillverkninp. 

Säsongens ~i sta sammanträde torde bli den 2.5 maj. Programmet 
är L !l . icke bcst~mt. 

t ya medlemmar ,im allti ,! vCil kn m na till klubben , För den reb tivl 
Ll)'g.a rnma rsavgiften ffi r Ni: Populär Radio fr än årets början, 
kallel se r till . um manträden "dr studiebesök, där Ni får å höra före· 
drag av landet,; fiim,imsta rauiotekniker, tal'a d el av d emonstrationer 
och me'! and ra radi ointre",,,rad,, di skut era mLlia . Vidare. har Ni möj. 
lighel all liGa och lana n yare och äldre radiolitleratur, främ st tid
skrifter, lir klubben bibliotek. PO(lu!,ir Radios handböcker erhilller 
Ni till ~anl{na laga p ru ~nm prenumeranterna , 

~Iedlem5kap vi n n ii ge num inbetalnin <Y av ur avgiften, kr, 10: 
för aktiva m"dlernmar. kr. 8: - för paEsiva llI eLllemmar (i lands· 
orten) och kr. 6: - för studerand e och tekn"l<'l"' ·r. Ingen intrCides· 
avgiJt. Inhetillnin gen ka n Eke vid nrrgot sammanlräde eller enkla!' t 
gencm ins:ittning av heJOPlwt pa k lubbens po. tgirn nr .5000l. 

Uppgifter om adressföriindringar o. dyl. sändas till Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stoc kh!llrn 6. F ijrfrågningar be5vuras av 
ekrcteran·n, civiling, T or"LPn Stå hl , lllld er samma adress, 

Sekreteraren, 

.... .... ....... .. ........... .......... ......... ............,................... ............... ..... .. ; .............
................................. .... ......................... .... .......... ....... ... ............................. 
F R Å G E 

-

s P A L T E N 
I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l::::: 

»A",atör S - g,» Tar:ksam flir svar på följ and e frågor beträHand e 
reselnottagaren med två Tiir DAH SO i nr 10/4..() av Populär Radio, 

1) ar mottagaren att utföra för kortvåg ? 
2) Böra järnpu.lvt'rkärnor användas och i så fal! vilka på m ellan· 

och ko rtvå o ? 
:3) Vilke~ 'om_ä ttningstal bör lagtrekvenstrans fonnatorn ha? 
<I) Behöva nagra led ningar skärmas i kret ,en S,C,? Spolen S. åm· 

THH jag givet \'i ·~ ~k~irma . 
.'i) Vidare iin , kar jag ,Na, fran vilken firma graderade glimlampor 

kunna erhålla5 och vad de un gefär ko~ta , 

Smr: 1) Pli grund al' alt brantheten hos DAn .JO är endast om· 
kring en lredj edel a'· branthet n bo en normal hiigfrekven ;;pentncl, 
blir graden ,högfn, k,' en oi fii ro tärkn ing mindr ' (en tredjedel), Ernel· 
lerticI kan igoabtyrkan driva llpp er nom [lterkopplin<Yen på antenn· 
kretsen (förut ;;att a lt denna återkoppling fungerar mjukt och glapp· 
fritt ) , varför ga ll res ult.at torde kWlIls p li r:ik nas ,i ven pil kortvag, 
,,,n en ej allt fiir dali g a nt enn begagna;. 

2) J ä rnpul vcrbrnnr k mlIl<l med fördel begagTla~ , at min~lone p il 
mellan våg. " ij , kil1\·j;J; till n kommande artikel i Pop wär Radio 
(1111 dimeusionl'ring uv höofrekvtmskrCI ar. 

.3) Om sättninp:5talel kan va ra l : 2 elle r 1: 3, miijligell J: 5. Inre 
rC:0 lanSen 1",- D ATI SO ,i r 'grntligeu alldrl,'s fijr stor fiir t rans· 

Fo rt ~. pii. si ll. O:; . 

Aluminiumchassin borra. e n li ~, bo ställ.1CCI1' d irektiv 

t.llllbrddimensionc r: 

200 x 250 mm. 200 X 300 m m. 200X-IOO mm . 230 X O m m. 


ln forclr" pdsu ppsift. RADIOLABORATORIET. Harllisa 

Radioingeniörer 

och radiotekniker 

Populär Radio ä r Er tidning. Dess värde som tek

niskt organ beror uteslutande av de artiklar N i 

skriva. 

Vi äro fullt medvetna om, att 

* mycket av det N i gör är konfidentie llt ell er försvars· 

hemligheter 

* Ni är överhopad med' arbete för försvarets eller fä r 

Er firmas räkning 

* N i är trött efter arbetsdagens slu t och föga upplagd 

att skriva artiklar. 

Men vi veta också, att 

* en hel del av det Ni arbetar med ör i c k e kanfiden· 

tiellt (L ex, många kopplingsdetalier, möt· och prov· 

ningsmetoder, konstruktionsdetalier och allmänna ra· 

diatekniska fakta, som ei kunna vara av mili tärt vörde 

för en ev. fiende) 

* för att vidmakthålla eller öka Ert eget och Er firmas 

anseende och befordra radioteknikens utveckling i vårt 

lond måste N i lägga fram Edra arbetsresultat för Edra 

kal leger och för alla, som arbeta inam facket 

* publicerandet av de egna resultaten och erfarenhe· 

terna verka r i hög grad stimulerande, ger afta nya 

ideer ach uppslag samt skänker lust att angripa nya 

problem, 

Förlora ej någon lid l TIllskriv om e d e I b a r t Populör Ra· 

dios redaktion och meddela vad Ni har att publicera saml 

hur snart Ni kan få manuskriptet färdigt. Även de enklaste 

saker kunna vara värdefulla för många radiomän. 

Några vidlyfti ga utläggningar behöver det ej heller vara. Ett 

schema och några o rd till förklaring är ofta all t som behövs. 

M en tveke e j utan skr iv i dag! 

Red. 
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NR S MAJ 1944 ARG. XVI 

Bestämning av Q-värdet 

hos hålrumsresonatorer vid 10 a 20 cm våglängd* 

Av civilingenjör F. Kimblad 

I S t,iekholms Rad ioklubb pågar en akllwll föred rags· 
-eri e, kallad >Nagra glimta r fran Tekn iska Högsk lans 
in, titution för radi ot~kn ib , vsi kten är att ge en inblick 
i modern radiuteknik, bl. a. genom redogön' !se r för det 
'H'bete, om bed.rive vid institutionen. E fter ett inledande 
föredrag den n nO I'emh",r al' p rof ·.or E rik Löfl,'lTn, in· 
stitutionens före ·t· nda re, behandlande de onuaden av ultra
kortv' ~ . och llJtraljllclteknik , fr kvcnsItloduleri ng m. m., 
som varit föremål rör un dersökning vid i nsti tutionen, läm
nades i de eft erfö ljande föredragen r let åt de elever, 
vilka s SOIll examensarbete utfört dc jCrIlgavarande under
sökn ingarna. I flera fall ha nya, betydel sefulla r ön gjort s 
och nya metoder framkommit. 

Här nedan redogör c ivilingen jör F. Kimhlad för en av 
honom och civil ingenjör S. Bergrnar utarbe tad ny metod 
för uppmätni ng al' Q.viirdet bo, hålrumsresonatorer vid 
]0-20 cm v glängd. Red. 

V id va"'lä ngder under en Jl'l ter bl' d .i reson3nsk ret

sarna ingående kapacitanserna ()ch induktanserna så 

å, att koncenlrerade eIe ent i form av spolar oeh kOll

densatorer j kunn a an änd,us, enä r tillsatskapacilanser 

resp. -induktan_er i t iUedningar, r örelektroder o. d yl. h ä r 

bli av j för umbar sto 'Jeksordn ing_D t blir diirför Ilöd

viinditrt aU över å t ill helt andra fonner av resO'tla nskret

sar. eno m att anviinda resonatOl-er i Iorm av sl utna m c

talliska kä rl av olik ut fö randen, . k. h1ilrumsresona torer, 

har man komm it jfr' Qvann ämn da ·årighelel". D t eIek

lroma<rnct i ka fä llets utb red:nil1'g är i dessa rcsonatorer 

begriill sul till det ~lutn hal rummet, varfö r icke öl15kvärda 

" Fiiredrag i Stockholms Rad iok lubb den 27 januUl'i 1944. 

POPULÄR RADIO 

energi ul,bylen med omgiv ni ngen förhi.nd ras. Förlustmot

tåndet är synnerligen litet, varfö r godhetstalet el! r Q
vä rde t h Li r m ycket högt (av storlek sordningen några 

tugen ) , 

Efter om Q-värdet an"iver fÖ·rhflllandet mellan svängan 

dc energi och utvecklart förlu stenergi, ä r det av ' tort 

intresse a tt kunna bestämma detsru:nma. T eo retiskt kan 

Q-värde t ganska enkelt uppskattas. Pft grund av att en del 

konstruktiva d balj er, sasom , tbeh a1ldling, lödskaI1var, på
k,opplade dämpande element o. dyl., <"'auska av' vält kunna 

ncdsätta Q.värdet, kir d et av stort hltr esse att fiuna en 

m elod fö r praktiskt best ilm mal1de v d sam ma. Pri11cipen 

kan härvi d enda .. t bli en, nämligen att lIppta ma en re",o · 

nall skurva för s ängningskretsen i fr' 'a, och u r d enna b 
~ tämma banclbredden . Q-värdet rrhå lles sedan s om för

hånande! mellan resonan frekv ,fl ch bandh dd. 
ErtersO Il1 Q-värdet rör sig om tu ental, kommer b an 

hre den att bli mindn~ ~i n l % 11 a v reso na nsfrekvensen. 

D tla LälIer stora krav på frekvells-stao iJiteten ho os -il
latorn , som mwklldes id u pptagande av resonan ·kurvan. 

pec i lIa stal,ii i eringsallo.relnUtga r måste Lill gr ipas. L i väl 
Yisar det sig för enat med å r ighet r att upptaga en re o

nan kurva punkt för punkt gen m avlä in a" av in tru
ment, eftersom frekvCIl n alltid v!lTierar nagot Ullder den 

t id vom r()rdra~ härf'·r. En m t Il diir m an 'nslJht kan 

7 9 
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Fig. 1. Två rL.ullbatrvner. förenade till en enltet av den form som 
fiirekommer i en klystronnsci llator. Pil den ÖHe bilden ,ir den ena 
rumhatronen vimd i gcnon, ,,kärning. Genom d,' bada gall ren i cen trum 

pas~ ra elektronerna. 

e rhålla kurvan blir därför önskvärd, helst på ett såda'llt 

sätt att Illan på en fotoCTra fisk pIat kan upptaga resonalls· 

kurvan och samtidigt pli. plMen få en frekvenskalibrering 
angIven . 

K/ystronoscillatorn . 

Soru mätobj ekt anvälldas tyå samman byggda hålrums· 

resonatorer av toroidform, utrrörande resonanskretsarna j 

en klystron,oscillator (fig. l ooh 2) . Denna typ av hål· 

rUll1sresona tor kallas rurnbatron. Elekttonröret och sväng· 

ningskrets,arna iiro här hopb yggda i ett system på sådant 

sätt, att elektronstrålen får passera genom den evakuerade 

rumbatron-ens cen trull1J>arti. Om den fö rsta rUlllbatl'onen 

är i svängande tillstånd konnna elektronerna att hastighets. 

s tYTas p sådant sätt att de vid passagen av den andra 
rUll1batronen sätta denna j kraftig svällgning. Genom alt 

återkoppla till rtIlllbatrOIl 1, kau man få systemet att ar· 
beta som osc ill·ator. 

Klyslronens utformande framgår av fig. 2. NIedeIst rat· 
tarna till 'vänster avstämmas de båda rumbatron erna, vii· 

ket sker genom sammantryckning. Röret, som skj uter ut 
från rumbatronerna , är en del av elektronkanonen. Pil. 

detsamma skall ett glasrör innehålland katoden vara på· 

mält. Vidare synas de fyra uttagen från rumbatronerna , 

varav de två sammankopplas till en Merkopplingsslinga. 

Bestämning av Q·värdet hos en rumbatron. 

Fiir den experimentella bestänmingen av Q.värdet hos 

försöksrumbalronen utarbetades en mätmetod , vars prin· 

cip i dess slutgiltiga skick i korlihet är följande. 

RumbatronelI matas med ultrahögfrekventa svänglllingar, 

alstrade aven magnetronosc illator, som avstämmes till 

rulllbatronens resonansfrekv6ns. Oscillaborn frekvensmodu· 

leras med en tonfrekvent signal, vars amplitud viilj es så 

att frekvel15svängen blir 5-- 10 gånger rumbatronens band· 

bredd. Från rumbatronen uttages via en kopplingsslinrra 

effekt ti,ll en kristalIdelektor, som likriktar den frekven5· 

modulerade signalen. I'ii grund av rumhatron ens trekven",· 

selektiva egenskaper kommer den likriktade signalen alt 

få ett med ll1odulationsfrekvcnsen periodiskt för],opp, på 

så sätt alt en skarp topp erhålles, varj gång den påtryckta 

svängningen frekvens passerar rumbatronens resonans· 

frekvens. Den likriktade signalen påföres vertikalaviänk· 

!lingen på en katodstråleosciJlograf, vars hori ontalavlänk· 

ning synkroniseras med modulationsfrekvensen. Rumba· 

tronens re~onanskurva er'hålles härigenom direkt på oscil· 

log rafens skiirlll. 

För atl man skall kunna bestiimll1a Q.värdet ur den så 

erhållna re~onanskurvan , måste oscillografens tidsaxel 

kalibreras j f rekvensavvikelse från resonans. Fijr detta 

ändamål moduleras 'Oscillatorn samtidigt med den låg. 

frekventa moduleringen även med en radiofrekvent signal 

(/ = 2 Mhz '). Modulationsspänningen inmatas över en dros

sel i anodkretsen. Förloppet blir följ-ande. Genom den hög. 

frekventa moduleringen uppkomma sidbandsfrekvenser P~I 

ömse sidor om bärfrekvensen. Den lågfrekven ta module

ringen kan betraktas som en långsam v.ariation av bär· 

frekvens och sidbandsfrekvenser. För varje lågfrekvent 

halvperiod kommer alltså rumbatronens resonansfrekvens 

-.---... ---, . ." 

I - - :~:-..... 
.., .... ....- ~, . 

•• v·--.' - . ~ ....-..........
'~~" 

i ..... ~~.,.. fl.' i~(.. r. , __ o 

,. ~1dIIiIi1"~.' 
,11 ~ 
, 

Fig. 2. Rumhatronerna en!. fi g. l, försedda med regl eringsanord· 
ningar för variation av resonansfrekvensen. 
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L ___ _ ____J 

S rrc'-msrabi/,safor 

Fi g. 3_ Koppling;-chell1a för 
osc illografen skall Ilh ut 

både mot, tiind 

alt passeras i tur och ordning av ett antal sidbandsfrekven· 

ser, bärfrekvensen och : ter igen elt antal sidbnnddrekven· 

se r. Den likriktad(~ signalens amplitud som funktion av 

t iden blir så ledes en serie toppar motsvarande bärfrekven· 

scn och de olika sieIbandsfrekvenserna. Avståndet mellan 

topparna mätt i frekvens är lika med den högfrekventa 

modulatiomfrekv ensen. Genom att uppmäta alVstandet mel· 

lan topparna på oscino"rafskärmen har man alltså {,ttt 

x·axeln kalibrerad i frek ens. 

Den lågfrekventa moduleringen 11 ' ta(tkonw1es genom 

va riation av magneti seri ngen hos magnetTouosciHatorn. 

< rekvensen är nämligen direkt proporti onell mot induk· 

ti onen. Modulation sp änJ1ing n pålägges en hj älplindning 

l.a magneb·onoscillato m · el kt romagnet. 

Förutsättningen för att frekven s:kalib reringen skall vara 

ri.kti g, är alt horisonta lavLinkningen är linF r med fre· 

kvensen. 'lodulationsspänningen alstras aven tonfrekvcns· 

genemtor ·h a n ~es va ri ra inu ormigt med tiden. För· 

utsättes frekvenS<H'vikelsen vara linjär med modulatiolls· 

_pänningen, fås alltså en frel-veDlsvariation av io rmen 

F= Fo+ /·sin (Dt + (! , ). F ör a lt få rätlinjig frekven-axel 

m[lst e alltså horisontala vliinku ingen mat.as med sinusfor· 

mig spänJlin o· med Sal1l llla vlnkelfrekvens och Sam1.11a fas· 

Yi nkel som frekv ensa'\ '"ikelscn. Denna spänning uttages 

öve r en kondell5ator och ett motstånd i seri e, vilka ~iro 

inkopplade i ser ie med h j älprnagn tise rill gs1indnlngell. 

Häricrenom erhåll :: automati_kt riktig frekvens . Riktig fas 

e.rhåll genom variation av motstånd t eller modulations· 

frekvensen. Om fasen ej är rikti g, erhållas på kärmell 

t\'ll si nsemellan förskjutna toppar , hä rrörande frå n halv· 
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-=- ackum. 

hela miitanurdningen. Spiinnin gen till 
eJlbart över ll1ot"tåndet pa 3,4 kQ, ej ii"er 
och kond en,ator ,;om i figuren. 

periode rna med positiv resp. ne"ativ frekvensderivata. Vid 

r iktig fas sanullanfalla de båda topparna frå n f.ram· och 

å tergången med varandra. 

Bandbredden bör mätas vid en amplitud av l: v'2 
gå n.ger maximiamplituden. Som emellertid den använda 

krj~ tandletektorn har en karakteristik av fo nnen /ls= 

= 1.. V~"Sl motsva ras växelspänning~amplitudell ~ . v",(/X 
av ha.lva toppvärdet på re50nanskurvan, och bandbredden 

bör allt~å mätas vid denna nivå . 

Förloppet av Q.värdesmätningen blir således följande. 

! lagnetJ"iOnoscillatorn avstämmes till rum,hatro·nens reso· 

nansfrek ens. Frekvellsen mätes med vågm eter. Osci1latorn 

Irekvensmocluleras med ton frekvens . Resonanskurvans 

halvvä rdes.bredd mätes. Osc illatorn moduleras även med 

rad iofr ekvelIs. Avståndet mellan tv· närbelägna toppar 

mätes . Införas fö lj arH-! ' heteckn ingar: 

Rmnbatronens r onansirekvens F" Mhz 

R sonanskurvans hahrv~ln1 '~b redd b mm 


Toppavstånd a 111111 


H i:igfr kvent modul·frekv_ Pm Mhz 


sa erhc lies för Q.värdet uttr)" k t: 

Q=~ 
b 
- . FfIl 
a· 

Resonanofrekvensen bestämde:; medelst en vågmeter, ul· 

förd 50111 en knaxialrcsonator med förskjutbar innerledare. 

T rC50 natorn var inbyggd en kr is talldetektor , som stod 

förhindelse med ett känsligt in&tTument. Geuol11 att avlä~a 
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.'av t<'mdet mellan tva ma.ximi utslag kunde \råghingden he
stämmas_ oggra nnheten var 0,1 mm . 

Mätapparaturen uppstär\In in rt vi as i fjg. 5, där dock 
signaJgeneraL()[erna 111 d förstärkare och en rörvoltmeter 

ej kommit med. I f iO". 3 Jsa kopplin Cfssch mat. Fig. 4 
vi ar en resonanskurva, sådan den erhåUe på osc illograf

skä rmen. K urvan är i verkligheten dubbelskriven, men 

genom rätt h s på tid ' avlänkningen har fram· och åter

gåTigen brino-ats att Samtllrdn falla. Qwärdet av,läses ur 

denna kurva till 45 O. ResonaD sfrekvensen är 1880 Milz. 
Olika rumbatroner llled k ilda ytbehandl ingar ha under

ökt . De erhållna Q-värdena visa sig ej understiga SO 0/o 
av de teoretiskt beräknad . S lunda erhölls fö r en fö r

silvrad rumbatroI1 för 15 cm våglängd ett Q-värde l å 

5 600 mot etL teof'etiskt beräknat värde av 11 000. 

F i"'. 4. Den på osciIlografskärrnen erhållna resonansk un'an med de 
båda kalibre:ri ngstopparna på öm'e sidor. 

E n utvid lTad al1'1:ändn ing av denna mälmetod kan bestå 

i att. under öka de dielektri_ ka egenskaperna h os l lögfre

kvensmateriaJ. Della kan liUgå så, att Q-värdet bestämmes 

för ~n avstämd koaxialleda re, dels med och dels utan det 

undersökta materialet såsom dielektrikum . Med ledning 

av de resonan: kurvor, som härvid erh Ilas, kan såväl föro 

lustfaktor som dielektricitetsloonstant hestiimlllru!. Genom 

att insätta olika prov skulle ID<IiII således omedelbart på 

oscillog ra-feJ kä rm kunna utlä a materialproven dielek
lri-ka egenskaper. 

Fi g. 5. Del av mätapparat uren. J mitten magnetronoscillatom med 
sina stora ma "lIetspolar. Till vänster på samma träplaua ses TUmba· 
tronen. Dpn I n <Ya, rörformjga anordningen på bordet är vligmetem, 

"h längst till vänster står oscillografen . 

Mottagningsantenners verkningssätt* 

AV tekn. dr E. T. Glas 

Fältstyrlwmätning med slav- och ronwlltellll. 
Fältets s/mir/ur. (Forts.) 

Om man vill upptIläta lektr ' ka fält t rka n med till

hjälp av en tavantenn , bör man för att u ndvika svåri <Yo 

heten med superponeringen hellre lägga den i staven in

ducerade strömmen ä n _pi-inningen till grund föl' mätappa

1'atens kalibr ,ring. Denn a ka n ske gell om alt lll an i ett 
g od tyckl igt fjä rrfäll j åmför trönrtyrkan i en se rieav

tämd sta antenns fot me den fä ltstyrka, om man på 

s amma mätplats erhåller med ramantenll , sedan fäl tsty r

k Il omräknats frå n magnetisk till elektrisk enligt fo rmeln 

IKI=c °IMI. e fig. - 8. 

J orda r man dä remot .staven över en pal'3llellavstämd 
kret , se fig. 5 b, och mbi ter man pä lm ingen i f,oten , 'ro 

• Fiired rag i .~ to(;kholm , Rarlioklubb den l) december 1943. 

håller Illa" för d>O en spänning. från ilk n d n up r

ponerade spällfringen måste subtraheras, innan man finner 

el1lk . jV2(0) I och därav den sökta el 'ktri ka fältstyrkan 
genom di vision med s taven effektiva höjd. En sådan an

ordning är lämplig blott i fj är rfält, emedan llI an annan 

stöte r på en r ~i kJJeuppgift, om vallar svårigheter. 

Magnetisk fä lts t l'ka kan visserligeu ulan någon kom
plikation uppmätas med ramantenn, och detta i vilken 

a. b. 

-{(o) 

F ig. .J. Mätning av elektriska fälbt~'rkan5 ycrtikalkompo:;ant med 
, t61m- (a l , resp. sp:innings· ( b) kaljbrerad stavanten n. 
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:;0111 hel<.t fältpunkt, men man kan icke därav räkna ut 

II n tillhörande elektI'i ka enligt formeln IKI = c . IMI, förr· 
än man 11ått den zon, där fjiirrfältet är nöjaktigt utbildat . 
Följand miitser ie i en 1/ L1- v<lgsantenns grannskap med. 
spänningskalibrerad ~tavalltenn ( ingen korrektion utfö rd 
för 6uperponerin"-en 'l och med ramantenn bel se r saken: 

l l l l l l!! I. ~ 
-O 00

J. 100 20 10 5 2 

I~ I ' 10- 1°= 0,7 (3 ) 0,11 0,92 1,25 2,3 2,70 3 

:\nnu på 1/2 våglängds t _tänJ är fjärrfiiltet, som j u 
motsvarar det asymptot i ka värdet 3, ej fullt utbildat. 

Pii sLön höjd öv r jordylan ~i r fältstrukturen inom 
närzonen komplicerad. Magnetiska fältstYTkan i en given 
fältpunkt har fortfarande n fi x riktn ing i rymden men 
icke så den elektriska. Ett elektriskt vrid/ält uppstår, i 
Yilket elektriska fältvektoT/1s spets rör ig l~ings en ell ips
håge i merid ianplanet, elt arv per peri od och med k'on
tant ythastighet (planetröreLe), se fig. 6. l vissa fält· 

punkter urartar ellipsen till en cir el. Om man i en fält
punkt, där man har ett ådant cirkulärt vridfält, lagrar 
en kort stavantelllll , så .aU staven kan k ringvridas j meri
dianplanet, induceras lika stor ström i staven vilket läge 
den än i·nställes i. Intill anltennledaren och jordytan (eha
torplaneti samt i fjärrzonen , men endast där, krymper 
ellipsen sanm1an till en linje, som står vinkelrätt mot de 
ledande rall dytorna eller mot radius vector. 

Ett "ridfält av samma typ uppstår, när en markvåg 
utbreder sig över jordyta med begränsad ledningsförmå-

Fig. 6_ E lektriska fält sty kans elliptiska nirlEilt i .omgi Ilingcn .~v 
" n ytterH [tLUn 1/2·vagslcdare. Diagrammet h~r uPPrIta t· fl~ r ett for· 

ohåll nde mellan Blrömb uksampli tud ( nttryckt I A) och vaglangd (ut
rrvckt i m) u V 0,01. Vektorern as läg"n bänföra s i" ti ll en och samma 
tidpu llkt (»ögollblicksfotugrafi») . Pappe.ret" plan är ett. meril~ianplan 
"'enom ledar ens b irnlin je. Endast för ta kvadra nten VIsas. Eff~ktlV -
<> vä rd e~oka la. 
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ga, eller när en \'ertikalpolariserad rvmdvåg reflekteras 
däremot. 

Målning av eiiektiva höjden. 

Spänningen eller emk. !V2(d ) I kan i fjärrzon en utan 
vidare uppmäta med selektiv rörvoltmeter. Xl' den age
rande radiostationen Iältstyrkaamplilud IK 1 känd , så ger 
ju en sadan mätning utan vidare her;. En förutsättning f" r 
att spänningsmätningen skall ge emk. är visserligen, aU 
den använda rör oltmet rn har sll stort im] ansbelopp, 
att antennen icke kommer att belastas. En va nlig ut m· 
husantenns kapacitans till jor.d rör sig om 150- 00 ,a,uF. 
Rörvoltmetern bör i ett sådant fall ej ha sl("irre inkapaci. 
tans än 15- 20 ,1(,uF, ett villkor, som uppfylles av vanliga 
kommersiella instrument. I\Hndre inkapacitans kräves i 
fråga om en stavantenn med säg 50 PiuF, men här kan 
man utan att göra något större fel uppskatta effektiva 
höjden ti ll halva stavlängden. Place.ras mätstaven omedel
bart in till en täckt bil , visar erfarenheten, att stavlängden 
snarare bör räknas från bilens tak än från mark. Endast 
en särskiltO'od utomhusantenn laV 1 - eller av T-typ har 
större effektiv höj d än 2,5- 3 m. S ärmverkan från hus 
och från träd är ganska stor, varigenom effektiva höjden 
i reael är märkbart mindre, än man vore benägen att upp· b 

skaUa. Denna skärmverkan förklarar också, varför man 
ej sällan mäter sig till större effektiv höj,d på lång· än på 
mellanvåg. För en ordinär inomhusantenn är skärmverkan 
naturligtvis särskilt utpräglad; man kommer ej över en 
eller annan decimeter. 

Vertilralanlenners impedans. 

De flesta problem beträffanJe mottagningsantenller kWl' 
Ila med i praktiken tillräcklig noggrannhet reduceras till 
sändningsproblem genom att man i tur och urdning tänker 
sig två lika stora lllen mot riktade emk. inkopplade i an
tennfaten. 1 Endera av dessa båda fiktiva emk. antages så 
beskarlJad, att, om den verkar ensam, den tillsammans med 
det inducerande yttre fältet rlstadkonm1er en strÖJl1l1od i 
mottagnuwsantellnens fot. AntennIedaren kan då saklöst 
avskä; as i foten : mo ts arande antennströIl1 benämna vi 
tomgångsslrömmcu_ Till denna ström skall sedan den 
tröm, om alstras a\7 den andra emk, låt oss kalla den 

kortslutn ingsströmmen, addera. I en ll10tta'gningsantenn , 
där tomgångstillstå ndet icke råkar vara tt naturligt reso
nanstillstånd (som. t. ex. för 180° elektrisk vinkel hos 
antenn utan tak) , dominerar kortslutnll1gsströll1'men. Har 
man lvckats hestiimrna de fiktiva emK., kan problemet Setl· 

lunda: utom j undantagsfallet, reduceras till ett sändn ings· 
p roblem med tillräcklig noggran11het. 

! Se h,irom .' . F r'in?, Zeit ; chrjfl för IIoch :requ e.nzt chnik und EIek· 
troa kl ~ t i k , 1940, Bd. 56_ p . D8 et 
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Enligt ovanstående kan strömfördelni,ngen vara en helt 

annan vid mottagning än vid sändning, men ~tröll1men i 

antennfGten är dGck alltid identisk medkGrtslutningsström

men. MGttagningsantenuens impedans, definierad SGm för

hållandet mellan den sist inkGpplade emk. 'Och strömmen 

i .antennfoten, är därför exakt densamma SDm antenllellS 

impedans vid sändning. 

Låt 'Oss specialisera 'Oss till m'Ottagningsalltelwer, SDm 

ärG kGrta i förhållande till våglängden 'Och diskutera al1

tennledarens impedans. 

Den vertikala antennledarens yttre impedans (hänförd 

tin strömmen i antennf'Oten ) l,=Rs+j .Xs erhåller pil 

grund av de elektromagnetiska \' agGmas ändliga utbred· 

nhlgshastighet i dielektrikum en reel1 del, strålningsresi. 

.Ilansen R,. Denna kan för relativt små e·värden beräk· 

nas enligt en myeket enkel närl1l efGrmel (erhållen gen'Om 

'OrtGgGnal utveckling a\' fältstyrkan i f j ärrzonen ) , förutsatt 

aU ledaren är trådformig, sa att man appr'Oximativt kan 

räkna med den likfasiga sinusf'Ormiga strömfördelningen 

J (z ) = J (0). sin (~Ii- kz 'l 
2 2 

Sill 'tj' 

II' är en e1ektri~ v inkel, ' Dm bestämmes av antenntakets 

stGrlek. Om vi skriva utstrålad effekt s'Om I J~(O ) 12 • Rs' 
gäller nämligen (med e = kl) aLt 

(S) 

SDm exempel på denna närmefGrmels Il'ogo-mnnhet kan 

llänUlas, att den för en 1/ 4·,!i'igsantenu över speglande 

jDrdyta (IP= (j = :7/2) ger 36.47 Q. att jämföra med det 

exakta värdet 36,56 Q. Tvenn e andra speeialfall tillllraga 

sig s~irskilt intress , nämJigen 

n: 
1jJ= 2 (-J-O Rs = 40· fP i2 »dipDlantenn ». Iig. 7 a 

"~J=G-O Rs= lO' e~ »sLavantenn», fig. 7 b 

Antellntakets bidrag till strålningsre"istansen iir obetydligt, 

högst 2 0/(1, Dm taket är balanserat (T·antenn) 'Och relativt 

litet. Det iiI' praktiskt taget blott ömses idig effekt mellan 

nedledning och tak, som spelar in . Ett avsevä rt större 

bidrag ger ett obalanserat tak ( I" ·antenn). 

En ord inär utomhusantenn för rundradi GJll'OUagning har 

enligt ovan i regel icke större stn Iningsresistans än 4 Q. 

Den yttre impedalls ' lls -reaktiva komp'Osanrt X, är för små 

Fi;!, l, Dipol- l a) och Slav· (h) anT enn, 

elektriska vinklar (9 alltid negativ. M'an kall därför upp· 

fatta en i förhållande till våglängden kGrt antenn SDI1l e ll 

fältkGndensatGr med vissa förluster. För en liten mottag

uingsantenn är IXsl ""' l 000 Q vid l Mp/s. 
FältkGndenS'atoms elektroder utgöras av jordytan och 

antenniedaren. Båda ge impedansbidrag, av vilka jDrd. 

ytans med större eller mindre rätt brukar antagas resisti\ t 

'Och rubriceras s'Om j'Ordledningsresistans. Denna uppskat. 

tas till något tiGtal 'Ohm. Här skall antennledarens inre 

impedans li närmare diskuteras. Låt 'Oss räkna med impe· 

dansen per längdenhet 'Och sätta zi=ri+ j. Xi. Den axiella 

elektriska fältstyrkan vid ledarens yLa blir ej, s'Om för en 

ideell ledare, n'Oll, utan den får värdet 12 (z)' Zi(Z). Följ. 

aktligen kGmma de elektriska kraftlinjerna att luta framat 

i strömmens riktning vid ledarens yta i stället för att ställa 

sig vinkelrätt däremDt Sambandet1 

E(a,z) - K(a,z )= JZ(Z)'Zi(Z) för - 1;;;'z:5+1 (6 ) 
ersätter (2 ) . 

Vid radi'Ofrekvens gäller för så pass grov tdd, s'Om här 

kommer i fråga, att ri = Xi' Exempelvis gav mätning på 

12 >< 0,30 mm antennlina av koppar, resp. järn, följ ande 
värden: 

lVIp/s ri (Cu), Q/ m ri (Fe), Q/ m 
O 0,021 0126 
0,1 0,03 0,29 
1,0 0,09 1,12 
3,0 0,20 2,34 

Järnlinans resistans är alltsa väl 10 gånger större än kop' 

parlinans 'Och filr vid våglängder 'Omkring 100 m för en 

ordinär utorl1'husantenn samma storleks'Ordning SGm j'Ord. 

leclningsimpedansen. D'Ock spelar väl den avsedirda re~i· 

"tansökningen fliga roll annat än för vissa serieavstämcIa 

antenner. Kopparlina kan i flertalet fall ersättas av järn· 

lina, vars dimensi'On emellertid bör väljas grövre för att 

fÖl'hindra avrDstning. 

Den inre induktansen li = x j O) ligger in'Om följande 

gränser för frekvensilltervallet 0.1- 3 Mp/ s 

li= O,04~0,Ol ,uH/ m ör kopparlinall 

li = 0,40 ,13 » »järnlinan, 

Som jiimföre1se uppgår den yttre induktansen för nor· 

mala leda re till 0,75 il 1,S ,uH/ m. 
Jiirnlinans magnetiska permeabilitet uppgår till c:a 24. 

Verlikalalllellllers egenvåglängd, 

En trådfunnig ant.enns egenvåglängd i_l bestämmes el ,; 
av Iledledn ingens 'O('h Lakets längder l 'Och t, de15 av för· 

h Ilandet mellan vågresistanserna lo! och l o! för dera, 

ekvivalenta ledningaL Dessa kunna i en första approxi· 

L Lösningen ge nol\1fi;rc, i Hallen.- heriimda tpor;, Se E , Hallen : 
Th eol't"l ical inve5ti ga ti on ~ into the tran,milling and re "eivin g: qualit;e , 
of Hnle.nna~, 
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'Fig. 8. Takantenn. 

mation betraktas S0 111 förlu stfria , och impedanserna aro 

då , sett frän den gemensamma punkten P i fig. 8, 

l/ = Zv/' j. tg kl ty ekv ivalenta ledningen är ko rtsluten 
l/=-l ot . j . cot kl »» » » iS'Qleracl 

I punkten P ha spänningar och strömmal', alltså även im

pedallserna, samma värden, varav ll = - lt och 

I. lot
tg,kl ·tg ll:/=,......= ! (7)

lol 

k-rötterna till (II ge oss ege'l1svängn,ingarna , av vilka den 

första kl bestämmer egenvåglängden J'l= 211,jk l · Villkors· 
ekvationen (7) löses bäst med tj].]hjälp av diagram.1 

Exempelvi;; ha de båda antennerna (j = 1/2) i fi g. 9 
samIlla egenvåglingd. 

För en böjd trad är 1= 1 och J. I =4(l+ t ) enligt (7). 

För 1= 1/ 2 och l= 10 m, t= S- 25 m ökas det vä rde 

man f r för / = 1 med 20- 25 % • 

\lä rhelägna jordade föremål, sasom byggnader och träd, 

lIpphängnjngsanordniTlg 111. m. , införa extrakapacitanser, 

som höja egenv&glängden med minst 5- 10 %. För grova 

antennlinor mellan jordade fal:kve rksmaster kall denna höj. 

ning bl i " betydand , att formelns (7) vä rde blir illuso

ri skt. 1 sådana fall kan man mäta s ig till egenviiglängder 

ända upp tili femdubbla U1ll1nan av nedledningens och 

takets längder. 

Horisolllella 1/ 2-1'( 'l·sa71tenner. 

Eftersom den in(lucenmde , 'ågens elektri~ka fältvektor 

alltid har en viss hori ",ontell kumpasant, vare sig det är 

fr åga om markvdg, sorn uLbreder sig över ett medium 

meJ begr~ill. ad ledningsIörmåga (elli ptiskt vridfält, i vil

ket storaxeln lutar framåt i vågens fortplantningsriktning ) 

eller om rvmd", o' . rId lles induktion i en hor ison tell an-

l ~~ L E. fue· ka rt!. \1 :HCIHli R eview. 1933, n o. 4.), p. 3- 7. 

f 
fc,tL. TC'L 

~C ~C 

Fig. 9. De bada lakanknn pn1u fi guren ba ,,: urnm3 f'g T1 \'ilgEingd. 
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b. 

Fig. 10. Hori sont ell 1/ 2.vågsant enn med och utan I\irkortnillg,
kondensator. 

tenn. H är skall den horisontella I / 2-vi'lgsantenn en di skute· 

ras Ut- någ ra praktiskt viktiga synpunkter. 

Mottagarens matarelednjng kopplas till antenniedaren 

(iver tram,{orlllator, genom gaffelgrening, se fig. 10 a , eller 

på annat sätt. A ntennieda rens längd 21 gö res några pro· 

cmt kortare än 1/ 2 våglängd, ty vid 180 elektri ska grader 

uppträder posit iv restreaktans .- för en ytter·st tunn tråd 
4,2,5 fl hänfört till strörnbuk - eller ochå kompensera t

man restreakta1nsen genom att koppla in en förkortnings

kondensator i strömbuken, se fig. 10 b. 
Om jordytans verksamma parti är speglande (g'ott jord

Jlät, plåttak e. d.), kommer antennens verkningssätt att i 
hÖfT O'rad påverkas av dess höjd h över jordy tan , se 

Ug. 11 a . 

Den starkaste induktionen härrör från hori ;;ontaI1)olari

serade vågor, som ha samma fas längs antelmledal'en. 

Blmtd St dana v~{gor ~kola de som infalla fran zeni t här 

ut v~ilja s. Eh ersom deras elektriska fiiltvek.tor äT parallell 

med den som spegel fun gerande jordytan , refleheras de 

med 18()o [asvridning, och den totalainduceraude fält· 
styrkan blir en ligt vi",ardiagrammet fig, 11 b 2K· s in kh, 
varav i allalogi med (3 c) vid sinu sfo rrnig st römfördelning 

:V;1(O) I=2' I K I ' I, inkh l ' ~' 21 (8a) 

Avstämmer man till 11 0llreaktans, erhiUle;., eft erso m an

tennledarcns värmeresistans praktiskt taget kall försum

mas vid sidall av dess stdllnil1gsresistans, 

11
2 

(O ) I"v ~. Isin Ich. 1.IKI · 21 (8 bl 
n Rs 

D t siSla antagandet ät' tvivelak tigt för Ill ) eket ~ Ill'\ kh
värden , emedan då Rs- 60' (kh. F U, chrs. snahbt gå r mot 

flC·,Wt kli 

V-21<_ 
II 
h 

~ 

a. 6. 

Fi g. 11. n ori ontelI 1/ 2·\'ugsantenn öv('r , peg:lanclc jOTfl),ta. _\llmänt 
; :hr'ma vid indnktion frän horisonlaJpola ri se radc l')'mlki1!or, som 

infalla från zenit (a) , am t Ill ot,;\"öranrl e \i .ar(lja~rall1 I h ,l . 
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noll (införes antennIedarens spegelbild, för j u denna lllot- Bredbandsanlenner_ 

tröm) . 
Approxunativa värden pa Rs och på den för antennens 

effekt ivitet utslagsgivande admittansen 

1]., (0 ) 1 Il 2' lsinkhl
!Y2(0 ) = ? - e er _-'-cRoo-- (8 c)I 

: ' IKI .21 \ s 
1'f 

ges i följande sammanställning: 
1 l l .:>" l ;> 3 

h/ /.= ( ' 16 8 4 o 2 8 4 

kh= 7(/8 7(/4 rr /2 3[[/4 'TC .)'TC/ 4 311;/2 

Rs = 10 32 82 97 68 S9 7.) 

IY2(0) I=0,077 0,044 0,024 0,015 (O) 0,024 0.027 

7 
001

8 


7'TC/4 27r 
 o.~ 

85 70 73,1 3 Q 


0,01 7 (O) S 


Härav framgår tydligt, att effektiviteten starkt beror av 

höjden h. Minima komma visserligen att avHackas i verk

ligheten, emedan ingen reflexion sker utan vissa förluster. 

-ppenhalt är emellertid att ärskilt ogynnsamma lägen 
kunna uppträda. 

Antenner för bredbandsmottagning böra framför allt ha 

minsta möjliga reaktans inom hela pa.ssbandct; reaklansen 

är nämligen känsligare för f rekvensförskj utning än strål

nillgsres istansen. En utpräglat frekvensberoende impedans 

hos antennen skulle oundvikl igen medföra missanpass'ning 

av mottagarens mabareledning och detta i sin ttU reflexio

ner, varigenom antenn n anvä nd barhet för t. x. tele\ri

sionsän{lamål äventyrades. 
Både strålnin gsrcsi ,·tans Rs och -reaktans LYS bero av 

antenllledaren grovlek_ För en cylindrisk 1/ 2-vågsledare 
(kl = ;r) med längden 21 och radien a gäller exempelvis 

enligt Hallens teori (första approximationen ) följ ande 

värden: 

2 . <log 21/ a. = 10 l 20 00 

R = 64,6 67,8 68,8 73,13 Q 

Xs= + 29,8 + 33,4 + 35,4 + 42.55 Q 

Reaktansen mil1~kar, som vi se, icke oväsentligt, da ledaren 

göres grövre. En följd härav är bl. a., att avstämningen 

till nollreaktans kommer att påverkas av antenniedarens 

grovlek. 
Minsta möjliga reaktans erhålles för ledare i form ay 

rotationsellipsoider med viss avpassad excentricitet (Lill 
denblad) eller i fonn av dubhelkoner (Carter) . 

Likriktarrör och likriktare 

Av ingenjör Axel Carlander 

7. Filter för likriktare ( Forts.} 

I manga fall är en Öl' r buffertkonde.nsatorn förelint

liga brumspänningen för hög och måste på något sätt 

minskas för att icke ge uppho\' till brullls törningar i mot

tagarens eller förstärkaren s utgangskr 15. Denna sänkning 

a\ brurnspänningen sker genom att efter buHertkondensa

lom koppla en eller flera filterlänkar bestående av ett mot

stånd eller en d rossel i s rie med en kondensato r. Denna 

anordning utgör en spänningsdelare för växe1strömmen. 

(I. NIotstårzd-kondensator- j iller. 

Fig. 24 visar dess koppling. I likströmshiinseende få VI 

på grund a strömmen ett spänn i'ngsfall över R2 , medan 

Ce icke inverkar något. Beteckna vi som förut medellik· 

spänningen över buffertkonclensatorn med V, blir likspän. 
ningen över C2 

V~ = V-11J' R2 (39) 

För brulIIspäl1ningen, dvs. för växelspälllliIlg, utgöra R~ 

och C2 en spännjngsdelare. Brumspänningen U2 över C2 blir 

alltså endast en viss bråk·del av spänningen v över C. Ge

I,om att koppla flera fi1terlänkar efter varaJldra kan man 

ytterligare minska bruJllspänuingen, men man kan aldrig 

helt undertrycka den utan endast sänka den till ett god· 

tyckligt lågt värde. 

Vi göra nu den förenklingen i vårt betraktelsesätt att 

v i anse R stort förh ållande till C2 :~ reaktans (v äxel

v 
Isv 

V~ Rv2,I I 

! 

Fig. 24. :'I'lo t~ tline! ,kondensat Of, Ii her. 
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SllÖlllSllI ot tii nd) , vilket i praktiken mestadels är fall et. 

l R inr"kn'a vi även kondensa torns läckn ingsmotstånd. 

r örh' II ndet mellan v och V 2 är ett m tt på filtreringen, 

och vi inför,a jiltreringstalet 

(40 ) 

I l litt raturen ser mall ibland även 's inverterade vär 

il .', För filtret med en länk få vi då 

(41) 

Fig:. 25 anger F som fwAtion a produkten RC~ vid 50 
pi s och 100 pi s brumspänning vid Il (l) och två ( II ) 
lä nkar. 

Exempel 101. Beräkna F för följande fa ll, da filtret inn e· 

håller en länk! 

2= lG l /F 

R2 = 5 000 ohm 
Halvvågslikriktning, alltså f= 50 p/ s. 

R2C2= S 000 .16. 10-° = 80 . 10~~ 

e r di'agramrnet (kurva Il 
F = 2.=; 

_\r brumspänningelI över C exempelvis 2,S Vril hetyder 

el tta; at l brumspänningen över C2 bli r 

F 
36 

,2 

28 

w 

16 

/2 

8 

100 R2C2'!0 3 

prlH]u kteo R" J". 

I~ 
<I. ~ 

~ 
Q.. 

' ~ 

iI=:j "'t 

/ /
/ 

/ I 
I 

V 

/
:I / 
II 

Ij//
V 

~'1 
20 60 BO 

F i". 25 . F illreriog,; tal et F , om funktion 

POPULÄR RADIO 

r::;,'l.l<,) 

/ 

2,;) _ '/ 
-2'"' 

:) 
- 0,1 T elr 

Exempel 11 . Bru mspännillgen V över , ä r i ett fall = 3 

Velf , 50 p/s. Lik pänningen öve r kondensatorn "r 350 " 

och l B= Ill . Ber äkna C2 da V 2 f " r uppga iII h ögst 

,2 Velf o h likspänningsfallet i filt ret {a r uppgå t il1 h ög t 

- Ofo ! 
Först beräkna. R2, som blir 

0,05· ; 50 
R~ 3 SOO ohm 

0,005 
F iltreri ngstalet 

F=~=~~ =15 
v~ 0,2 

r ku rva erhålles för F = 15 R2C2 = 48 . 10-3 
Häru r 

4 ·10-: 
13,7 ,uF

3500 

Nä rmaste standardstorlek är 16 ,IiF, vilket värd ger 

F= 17,5, alltså något bättre filtrering. Eventuellt kan man , 

om man så m, företaga en j ustering av R~ med utgångs

punkt f rån det valda värdet på C2 • 

Exempel l . I en halvvågslikrikta re är C = 32 ,uF, V = 

= 300 volt och l B = 25 mA. Brumspänn ingens grunclvåg 

(50 p/ s) får uppg till högst 0,2 Veff och spänningsför
lusten i filtret till högst 5 0/ O• Hur slmll fil tret dimen io 

neras? 

Enli"t en förut angIven tumregel blir brulllspälUling Il 

över C 
4 ·25 . 

v = 32=3,1 Vefi 

Härav fås 

F=~:~ =15,S 

Seri elllotsttlndet 
0,0,- · 300 

6UO uhm 
0,025 

r kurvan erhåll es för F = l S,5 R2C2 = 50 . 10-3 o h 

härur 
50.10-3 

600 - 85,u . 

En kond nsa tor av denna storlek torde ~tä ll a sig å r att 

anskaffa. tt parallellkoppla flera stycken vore en tänkbar 

utväg, ooh härför skulle det åtg e. empeh~ t re st Y hu 
om vardera 2 IIF. 

Vi skola emellertid undersöka, om det icke går aU dela 

upp f il tret, och på sa sätt spara någon komI n alor. •ör 

den skull d J i upp filtret i två lika länkar, vardera inne

hå llande ett motstånd och en kondensator. i få då k pp

lingsschemat i !i". 26. Pä g rund av att den ena l ilte 

länkens impedan icke alltid .. r stor i förhållande till C2 : 

få v i icke !l go t enkelt elningsförhMlande mellan brum
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spänningarna. Ur fi g . 26 kan man med hjälp av Kirch

hoHs lagar härleda följande samband 

~ _R22 3Rz+ 
- Z"- + Z l'U 3 

S " . h" . Z l bl'atta VI . ar 1I1 ~ = --.- II 
jwCz 

1:3 1= J/ l + w 4R24C21 +5w2Rz2Cz2 = F (42) 

Detta samband återfinnes i diag rammet i fig_ 25, kurva l r. 
För kurva II (50 p/ s) avläsa vi RzCz = 12,5 - 10-(\ för 

F = 15,5. Eftersom R, = Rd 2 = 300 ohm blir 

12_5 - 10-;'
C2 0 = 42 ,lIF 

300 

Vi se, att vi icke ha gj orL någon vinst med de tta utförings

s.ä tt, emedan det behövs två kondensatorer på 42 ;u F eller 

totalt 84 ,uF, precis som vid endast en länk! För att kunna 

använda tandardstorleken 32 ,uF behöva vi antingen 3 
stycken sådana kondensatorer elleT ocksll måste den lik

riktade spänningen höjas, så alt Rz kan ökas och ge önskat 

res ultat. (Jämför ex. 14. ) 
Vi slå fast , att det icke lönar sig att an vända motstånds

kondensator-filter vid halvvågslikriktare, där det är fråga 

om större ströms lyrkor och fordrinaarna på silningen äro 

stora. Fördelarna m ed ett motstånd iiro , att det är billigt 

och tager l iten plats i j ämförelsc med en drossel och tager 

icke heller upp eller ger anledJling till störningar på grullll 

av sin placering i förh ållande till andra kopplin gsdetalj er. 

i\T,ackdelen iir att det uer stort likspänningsfall vid höga 

värden pa motståndet eller strömstyrkan. 

b. lhossel-kondensator-jilter. 

t:n d rossel erbjuder den fördelen framför ett ohmskt 

motstånd, att den har lagt likströmsll1ot"tånd och högt 

väx elströmsmotstånd. Den kan således anviindas vid höga 

strömstyrkor. Dess induktans är vi -erli gen beroen de av 

likströmsbelastllill gen, men detLa förhållanoe bortse vi helt 

ifrån i detta sammanhang. 

Fig. 27 visar ett pa r exempel på filLerllinkar av nämnd 

typ. Ur fi guren härleda vi 

r+ jwL + .1 , 0 
F=~=-- jWL 

V 2 1 
jwC 

v-

I 
Fi~. 26. ~ r"t,tan,l·konJfnsatur-filier med Id länkar. 

L L 

o '100001:000 'lC2 

I I 
a b 

Fig. 27. Drossel·konde.nmtor-filter. fl med en länk och [, med 
två länkar. 

Då r vanligen är lågt j ämfört m ed jwL, försulllma vi det 

och hyfsa uttrycket till 

F= l l-w~LCI (43 / 

I fi g . 28 har detta uttryck uppritats som funktion ay 

LC2 för två olika frekvense r. Vi se, att för vissa värdt'n 

på LC2 blir F < l , dvs. vi få en förstärkning av brum

spänningen i stället för en försyagning. Detta är ett för

hållande, som man måste beakta och icke bara koppla in 
en d rossel och en kondensator och tro, att »alltid hjälver 

det något»_ 

Uttrycka vi induktansen i H och kapacita nsell ,II f. 
blir lägsta tillåtna värdet på produJ..-ten LC2 

för 50 p/ s LC~=20,3 

» 100 » LC2 = 5) 

Xl" LC2 mindre få vi en ökning av brunlspänningen eftt'l" 

iilu·et. Man bör därför välja LC2 större än ovan anginlH 

viirdell. Då ~ir c1rosselll reaktans stor jämförd med kOIi 

"3 

6 

I2 '::-.1 

8 Y I 

1/ ~Q{ 
~ 

" 

2 

2 

O / /
V2 

/L /
V

16 

12 

8 

1/ / 

/ / 
V 

/ V 
[V 

50 100 150 200 250 JOO. 
L Cz 

Fig. 280 Filtrering>ta lel F Eom funktion av produk ten LC~. 
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rlensatorns. Av denna anledning kunna vi vid filter, som 

bestå av flera lik'a sektioner, räkna med en konstant brum· 

:> pänningsförsvagning i varje länk. Ar totala filtrering· 
t? n= F och antalet länkar a, blir filtreringen varje länk 

(44) 

Exempel 13. Beräkna F då filtret innehå ller en länk och 

I = SO p/ s 
C2 =16,uF 
L= 15 H. 

LC2 = l S . 16 = 240. 

e r fig. 28 erhåll es F= 22,7. 

Om brulfIspänningen över C ici r exempelvis 2,5 V(';; , blir 
hrumspiinningen över C~ 

2,S V 
22,7 = 0,11 efl' 

Exempel 14. I en halvvågslikriktare är C vald = 32 ,uF, 

J är = 300 volt och 1
B
= 25 mA. Brumspänningens grund

tv ll få r 1I ppg< till högst 0,2 Vdr. Dimensionera filtret! 

4·25 
v = 32 = :3,1 fl eli 

F_ 3,1 = 1- 
0,2 ::J,~ 

er fi g. 28 fås LC~ = 170. Väljes C~ =32 ,uF skall dros
seln ha eIl sj älvinduktioll av 170/ 32 = 5,3 H vid 25 mA. 

l dena fall torde det löna sig att min"ka C och C~ till 
16 ,IIF va rdera. Då blir v = 6,2 Veit och F = 31 saml 
LC~ = 320 . L behöver då ökas till 320/16 = 20 H, vilket 
\, iirde är lätt att aAadkomma. (Jämför ex . 10.1 

[ de fall, då god filtrerill'f önskas och strömmen är 

relativt stor (några lO-tal mA och mera) bör man taga 
under övervägande a lt övergå till helvågslikriktning. Filt
ren kunlla då göras mindre och billigare medan rör- och 
tran sforrnatorkoslnaderna öka något. Gräm,en för det eko
nomiskt optimala ligger där minskningen i filterkostnud 
~ir lika med ovannämnda ökning, om man bortser från 
verkn inrrsgraden, s()m i fråga om större likriktare spelar 
ell icke obetydlig roll. ( Forts.) 

För amatörbyggare, 

Enkel 4-rörssuper som 'byggsats 

, 
Av ingenjör Gösta Bäckström 
(Champion Radio A,-B,) 

N edanstaende apparat ä r avsedd för de amatörer, som 

för en rimlig kostnad öll skar en god mottaga re för 
alla våglängder. Apparaten ä r försedd med de moderna 
nyckelrören, där va rj e rör har fl era funktioner, och kan 
däl'för j äJll ställas med hetydligt törre apparater, där äldre 
rör användas. Första röret, triodhexoden ECH 21, tjänst
gör som oscillator och blandarrör. Andm röret är också 
[CH 21, och dess hexoddel användes som mellanfrekvens

förstärkal'e och triodd len som lågfrekvcnsförstärkarrör. 
J slutröret EBL 21 finnes en inbyggd duodiod, som an
\ändes för demodulering och likriktare för AVK. Likrik
ta rröret iiI' del gamla hederliga AZl. 

Spolsystemet är av fabrikat Torotor, sammmlbyggt i en 
enhet med 4 anslutninga r och med inhyg>gd omkopplare 
för 3 våglängdsoJl1Tåden, 16- -1, 200- 580 och 1000
:2 000 meter. Signalen går fr, n aniennkreL<>cn till blandar
rörets galler, och i röret blandas den med oscillatorfre
kvensen. I rör ECH 21:s anod las mellanfrekvensen, 468 
-e/ s, ut till en MF-transformator, fabr. Stem & Stem , 
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Cha""iet till 4 -rör' . lIp.-m ,ett framif.rån. Rallarna äro fnln vänster 
volymkon.rrull "dl s trömbryldrt, av,rämning;;ra ll och klangfärgskon

troll "3m l I'ågllin"llsomkopplare. 

och gå r till andra ECH 21: 5 hexoddel. Efter förstärkning 
i denna gllr mellanfrekvensen via andra MF-filtret till ena 
dioden i slutröret, vilken tjänstgör som detektor. 

Den likriktade signalspänningen uttages över en poten
liometer pil 0,5 megohm till trioddelen i det andra ECH 
21 , vi1ken i vanlig ordlling är l11otståndskopplad till slut
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rörel. Fran andra MF-transfol'malorns sekundärsida går 
en kondensator på 25 pF till slutrörets andra diodsträcka, 
från vilken A VK-spänningen uttages. 

Monleringen. 

Vid apparatens b ggande börjar man lämpligen med alt 
montera samtliga delar. Därvid iakttages följande. Appa
ratens utgångstransformator placeras pa chassiets ov-an
sida och sildrosse1n på chassiets undersida. Samtliga rör
h Hare placeras med styrspåret vänt mul chassiets bakre 
kant. Ett monteringsstöd placeras vid varj e mellanfrekvens
transformator på chassiets undersida (fästes lämpligen 
med SalTlIna skruvar som 'IF-transfor matorn ) och ett i 
lIärheten av utgallgstransformatorn på chassiets översida. 
Det sistnämnda st " det är avseU tt utgöra anslutnings
punkt för högtalaren. Vid slutrörets rörhållare placeras 
ett lödöra. 

id kopplingen börjar man med att draga g1ödströms
ledninganHl, som tvinnas samman. Jordn ing a,v glödst röm
mens ena pol utföres endast vid slutröret. Därefter vid
tag r koppling av blandarrör, mellan{rekv n rör, slutrör 
och likriktarrör i nämnd oTdning. Mot-Hi nd ot;h konden
sato rer, speciellt gallerläckan på 50 kQ samt motståndet 
på 100 ohm vid oscillatortrioden placeras så nära rörhål
la rens lödstift som möjligt. Koppling5 tödet anvälldes för 

att förgren'a anod- och VK-spänning. Via rätt kabling 
behöva inga ledningar skärmas i HF·delen. 

Ledningen från ECH 21:s anod till MF-transformatom 
tryckes intill chassiet. l LF·delen skärmas ledningarna 
lill och från volymkontrollen, som är placerad mitt på 
apparaten, medan dnremot ledningen till tonkontrollen. 
som är kombinerad med ' trömh rytaren, j behöver skär
mas, 0111 kondensatorn pa 0,05 ,uF placeras så nära anoden 
på LF-röret som möjligt. Motståndet på 1000 ohm i slut
rörets gallerkrcls måst placeras Se nära gallerstiftet som 
möjligt för all förh indra parasitsvängningar i slutröret. 
Detsamma gäller om rnot standet på 100 hm vi,d skärm
gal1ret. I samma syfte bör utgånastraIlsformatorns ena 
sekundärsida liksom även högtalarens stomm j ordas. Ut
gångstransf,ormatorns p ri märsida har 4 uttag, men hela 
linaningel1 skall i d tta fall nvändas. Del h lir de båda 
vänstra ko ntakterna, övre och nedre. Sed-an apparaten är 

färdigkopplad , genomgås först hela kopplingen noggrant, 

innan spänningen slås till. 

Apparatens trimIling. 

Sedan rören isalts o h deras spänllingar kontrollerat
skall apparaten tr immas. ärtiII iir naturligtvis en signaI
generator bäst. Om en sådan ej kan anskaffas, går det 
ändå hjälpligt, om nedanståend föreskrifter följas. 

'20k.n. 
I /W 

F ig. 1. Mil!! gan"fl!' koppli ngsschema. \'ärd r n pil oU 1l\tl iga detaljer 
äro angivna i schemat. 

6.'5V~ 
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P å denna bild ,e-' till vänslc'r _flOlsYötem cl med lrirnkondcnsatore-r 
fö r kor t-, mellan- och lå ngvåg. Rörhållarn a kola m onteras från 
cha,sieh ö' c]"';ida, ej från und ersidan . T .prm.re fallet fib osäker 

kontakt med rö rsLi fte.ll. 

Antenn 10en ej j ordledning anslutes t ill apparaten. Om 
n u någon störn ingskälla, dammsugare lIer d ,likt finnes 

till hands, kopplas denna på. 'lj est får man nöj a sig med 
utifri'tn kommande störn ingar. 

'I e1 lanlrekvenstransforma torerna ha variabel in duktans 
medel t förskjutbar järnkä rna, oeh man börjar med att 

ställa in "ist.a kretsen, så atl järnkärn all kommer ungefär 

mitt elnellan sina rtterlägen. De övriga kretsarna intrim

mas sedan till maximal Ij uelst rka_ edan mellanfrekven

~en är i·ntrimmad, v id tager jnställning Il av oseilla-L'Orhet

sen. Därvi d börja vi med långvåg. Skalan inställe på 

omkring 1200 m, antingen på en tatioll,. som man abso

lut et vilken det .ii r, eller också genom jämförelse med 

en annan apparat . Man -vrid r nu p oscillatorns trimlner

kondensator, t ills !>tationen kommer rält på skalan_ Sedan 

detta är gj ort, ä ljer man ell station omkring l 800 m 

och ställer in denna m ed hjälp av oseillatorspolens järn
kärna_Därefter fe r man gå t illbaka till 5I:a lil()nen på nedre 

delen av skalan och efterju lerar nn medelsl trimmer

kondensatorn. Seda11 upprepas även vid 1800 m och ån O 

vid 1 200 m, tills långvå o-en slänmler p skalan_ OLser. 

\,era .alt vid 1 200 m j usteras trimmerkondensatorn och 

vid 1 800 ID jämkärnan . 

Proceduren upprepa på m Jlan- och kortvåg, först med 
trimlllerkonden-ato rn id en lämplig ati on på skalans 

nedre del (1, cr v ..längd) och sedan med jämkärnan på 

' Il lämplig stat ion på skalans övre del (hög våglängd). 
edan apparaten ä r lrimmad så aU skalan stii mrner, in

trimmas an l l111 krelsen fö r högsta -änsli"hcl. Dål i d all
vändes likalecle5 Lri mmcrkOlidensalorn fö r den lägsta v g. 

ChassieL se tt bakifrån. Fran vän-Ler se blandarriir, f(irota mell a n· 

frekvens barrd filtpr, md lanl rekvcnsrör, andra m ellanfrekveJlsbandfilter 


~a rnt ,;! lItrör med di od r f,ir si gnaJJikr:ikuling och automati sk 

vol. nkoIltroll. 


längdsinställningen och förskjutnil1g av järnkärnan för 

den h ögsta. 

Det är givet alt en trimning utan signalgenerator ej "'er 
hlllt lika bra resultal, rnen i brist på instrument nås dock 

g nom nogarannhet och efterjusterinaar ett bra r ulta!. 

'ill sist något 0111 den avstiimningskrets, som i schemat 
är ritad med streckade linjer meHan antenn oeh jord . 

Denna krets är lJöuvändig på platser med stationer, som 
ligga n ära mellan frekvensens vf1 o-lällgd, således främst 

Östersund av ära svenska lokalstatioller_ 

Matcriel'l' e<:ijilratioll. 

. polsyHem, Torotor .3 kond ensatorer 0,05 pF 
l 2-gangkondcnsator 2 kondensatorer 0,1 f,F 
l skala 2 mot stånd 100 ohm, 0,5 W 
2 I F-trans!., 447 kels 2 mot5tilnd 150 ohm, 1,0 W 
l näLtransform utor 1 motsldnd 200 ohm, 0,5 W 
l utgå ng' tra.n sformator ] motstaod l 000 ohm, 0,5 W 
l dros. el l motul nd 5000 ohm, 0,5 W 
l h ögtalare 1 lllo bLil:nd 10 kQ, 0,5 W 
l spänningsomkopplare l motstand 20 kQ, 1,0 W 
'I, raLLar l mo tstånd 30 kQ, 1,0 W 
3 ri;rhä Jlare frir hel glas rör 2 mot "land 50 k 0,5 W 
l [l-poli" bnmn."ockel 5 mot tand l 1\1Q , 0,.5 W 
] pote.ntiometer 0,4 mcgo!rm 

Kopplingsstöd, pertinaxrin gnr..l potentiomet. er med strömbr_ 
plintar med ban·anhyl sor, nätsladd2 el.-lytkond_ 2X8 ,uF, 450 V 
med stickpropp, kopplingstrIid,l d .-lytkond_ SO I,F, ] 2 V 
syHof] x, tenn, sk ruv, m uttrarl el-lytkoncl. 2.) ,uF , 12 V 
och br ickor.1 kondensa to r 25 pF 

l kondensator 50 pF l chassi 
7 kondenöa tnrt.r 100 pF 2 r,i r ECH 21 
1 kondensa tor 500 pF l rrir EBL 21 
;{ knndeJll'ulDrer OJ)] ,nF l rör AZ l 

RyggsII I .. till den hiir nvall beskrivna ([Jl(J ([wlf?n "C/Il erhållas fdin 
OWlIl.piun Radio AlJ. l'ol!w IlS "atan 38, S tockholm. - Red_ 

i Stockhol m med omnejd kunna dragaAlla radiolekniker Stockholms Radioklubbstor nytta av d e föredrag som hållas i 
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furm a torknppling, m en efter~om hörtelefon begagna,; och man redan 
av d .,nna orsak e j kan räkna lIl ed god lIIuoikåtergivn ing, har saken 
mindre be tvde l ~ e. 

4) På g;' lInd av den relativt laga graden av hligfrehensförstärk· 
ning äro kraven pa skärmnin g ej ,,1 sto ra. Sannolikt är de t tillräck· 
ligt att "känna spolen S, i röret s anodkret •. Om metallchassi begag· 
nas, fa~ tillräcklig skärmnin g av ledni ngarna gPllom förl~iggning av 
des. a nära intill plå ten i chassiet. 

S) Var "raderade !![imriir för mlitändumill kunna Hb kiinnu vi 
ej till. Vi låta frilgan -".~å vidare till firmorna bland läsek'ret sen. Om 
!;var inflYler, skola vi Jterkoll.1ma. 

:) [Ilf/ ll irer.» Vad inneh,!r och vad Illenas med »Diver ,;ity conpling» ? 

Svar: »Diversity reception» ä r motlagning med I[ era antenner, van· 
li gen tre stycken, helägna på många \'ag l ängder~ avstand fran var
and ra . A ntennerna ha v'ar ,in hö~frek\'t'n s [örs t ,irka re med detektor. 
De lågfr ekventa ",igllakrna blandas ~ · \"id fading är 5.igllalstyrkan säll an 
la g ' i a lla ant ennerna samtidigt. Delta geir att vid kombination av 
signal e rna Irån de tre antennerna fa s nä~tan konstant s ignalslyrka, 
medan , i ~nal styrka n i var och ~n a v antennerna s tändigt vari erar. 
Ma n far allts."t praktiskt taget faelingfri mottagning . 

Vid dt annat a nv"nt ~y~ tem kIJPJ.lla ; aut omati skt c! pn av cl ~ tft! 
anLennt'rna, som haT ~li.ir :5ta s i gn a l~ ty rk a n, till 11lottag:uell, under 
det a lt de bå cla andra antennerna :iro frånkupplall e. 

K. H. [J ., S tockholm. Ink(jpte f(jr ett å r Eedan cn radiogrammofun 
av välkänt märke. Tänkt e mig alt med denn a apparat kunna Hi 
mina g rammofon skivor a tt klinga p ett förstkb,5ig t sä tt. Detta bl ev 
emell erti d I: j all s fall et. Tydligen är högta laren ej i ,tänd alt täcka 
he la frekvensomnide t IItan levererar något s lags ~kOlll promissljlld» . 
Därfiir ha r jag tänkt mig alt la ta mnhygga a pparaten och förse d en 
med tvenne högtalare m ...d delnin g5.filt e r , den ena högtalaren allt "l 
för bas, den a ndra för di , kan t. Vill nu fr åga : I ) om en väsentlig 
förbättring- av Ijnd!l tergivningen prh J ll rs eiter en sadan ombyggnad '? 
2) Kan den högtalare som sitt er j apparaten (diameter 10 tum) 
begagnas eft er omh yggnaden? 

Swr: F,ir;l oeh friim , t hiir utr<ina" onr verkligen högtalaren iir 
skuld till del (11lJ iga r esul tatet. Det kan j u tänkas a tt förstärkaren 
innehåll er ett oliimpligt lItf;ir[ ml[raspf ilt er , som fiir kraftigt dämpar 
dN hi.igre regis tre t. Fel", kan också tänkas li gga i nålmikrofonen. 
~~r r eo ultatet lika d å li g t vid radiornOllagning '? Kanske sakna , det 
f iller, .. om vjd gramm ofonätergivning skall höja basregi5tre t '! I ,il 
fall fa s ej den rälla fylligheten i il tergivningen. Om felet ligger hos 
högtalaren, så kan en a vsevärd förbättring e rh å ll as genom a lt denna 
få r tj iin , tgiira enbart -;;om bashög tabre i kombina ti on Jlled en lit t:il 
e lektrodynami . k högta lart> för det hiigre registret. 611 . om Ni planerat. 
Ett e ffekt ivt delnin gsfilt er bör begagnas, sa att den lilla högtalaren 
blir l",friad frå n ha , tonerna. (Se PopIlEr Radiu nr l , 1939, sid . 10 
samt nr i~ , 1944 , sid. 70.) 

»Cralllophil.» Jag har alltid anv,int biijda n ålar, s. k. ,läpnålar, 
fö r av,;p e lllillg av mina helllin;-pelade skivor. En bekant till mig har 
fatt tag p ...n so rts raka nå lar, ' Olll '-n li gt nppgift även dessa ,im 
avsedda f,ir heminspdadp. , kivor. n~ssa nålar måste väl slita "k.ivorna 
!n 'sevärt j~iI\lfört m ed släpnii larna? 

Sm,. : En nackdel mr d sUipnå brna är, att de e j å terge de hiiga 
frekwll serna , em edan dl~ li gga an m,-d en yta, vars utsträckning i 

: ::::::::!:::: ::::::::: :::::::::::::::::!!::::::::: ::::::::::::!::::::::::::::::::::;:: :: :::::::::::::::::: :: ::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
""!:::::: :::::::::::: :::::::! ~!:::: :: !::::: ::::: : : ::: ::::: :: ~::::: ::::::::::::::::::: :: ::::~!::::::::::::::::::::::: 

Under denna rnbrlk (nröm vi .tandardlserade radlLDDon.er av nedan
stående utseende t lU ett pris liV kr. ~: - per rad. MJnJmnm ! rader. 
utrYlllDle. De.... mdllnnonoer liro avoedda ..tt skap.. en tllrolilJnJnS8
kontakt radlofJDlatö,....rna pm..nan. 
.. ....... ....... ....... ..... ... .... . .. ....... ... .. .. ......... .... .. . 40 .. .......................................... . 


l'~'i ."~Il...;(~n Ji()gtu IUrt~ ~iil.i t.'~ fur l:!;j: - kr. E,·. IJ ytr' . A . Rnnllenlo. 
Box 4.:J. llonl"" ... 

spåret s riktning är av :;<amma storl eksordn ing :-;0.010 vå glängde n på 
s kivan vid de~5a hii2:a frekvenser . De raka nå larna ha tillkom mit för 
att möjliggöra hättr~ ljudkval itet fran des, a skivor. Helt säkert blir 
s litnin gen ;; tÖrre, men detta tord e llle-r än v·äl uppväga , av den b,illn' 
b 'a li teten. Om en lä tt oeh efte r moderna princ iper k"n,truerad nå l· 
mi k rofon begagnas, tord e en fullt t iUfred"stä llancle livslängd uppnås 
äv~n med de raka nål a rna. Observera att elet må5 t ~ vara jU5l denn a 
speeialt yp av raka nålar. Vanli ga grammofon nålar kunna ej begagnas. 

».llotnrhuatin /!. .» Har byggt en l ilgfreh en,förötärkarp med tre rör 
fi;r batt eridri ft. Så länge anodbatt eri e t lir nytt, ga l' fiirs tärkaren hra, 
men när de t hörjar bli gammalt, uppkommer ett mot orbå tsliknand e 
ljud i hiigta laren. Tydligen har jag fiill en lågfrekvent å terkoppl in )! 
i förstärkaren, som ju hlir positi v, ifall fiirs tärkaren har tre rör, men 
n egativ, lim den blutl har två rör. Det underli ga är emell e rtid, att 
om ja:r tar ut det fi) r~ta rijret Uf förstärkaren, så är ~jä l vsvä n gninl! 'n 
kvar i alla fall , lrots all iiirs lä"karen n u enda. t har tni rör. Hur 
förklara de.tt a? 

Swr: Det fiir .; ta rö.re! in gar ej i åt e rkopplingskret"loppet, utan den 
a te rrnatade S"jlänningen gar via för s ta röre t ~ anod motstånd in pa 
andra rö rels ga lle r. Om även anodrnot slundet till första riiret hart· 
kopplas. ska ll all t, :l , jcilvo\iingningen upphöra. 

»Radiolrrrts .» Som ), ekant anger ju Q.värdet ho, en resonanskret "5 
hur s tor 'pil nnin gsstegring ~orn erhllles viu resonans, dvs. hUf 1l1ånga 
gånger en i kret sen inducerad emk »för st iirkes» i kr etsen. Finns de t 
något li knande ma tt på kretsens sdp.ktivitet eller bal1clbrecld '? 

Svar : Q·v'irdct ,ir sam t idigt e tt mil tt pa se lektivit eten. Ju högre 
Q·viirde kre tsen har, desto selek tivare är den oc h d "to mindre är 
band bredd en. 

»I1Istabilit et.» Vad är att gö ra med e tt s lu trör i en förs tärkare. i 
vi lke t uppkommer själv"' v,ingn inga r '! Har fi.irsökt att avkoppla gall er 
uch anod med keramiska kondensatorer, anslutna m ell an ri,rhilllarelb 
kon takte r och jord, lll en del. har ej hjälpt . Finns det nago t b ote· 
nlCdel mol !!ficlana svängningar? 

Svar: Onl det är friiga om ultrakortvågEsvängningar i slut.röret 
(bruka uppkomma i slutrör m ed s tor branthet), s il filUl S ett uni versa.l · 
medel häremot. ilIan inkopplar i s tyrgaller· och skärmgall erledningar· 
na stavmot st· nd om 1000 resp. 100 ohm. Dessa skola monteras "a, 
att ledningell från mots tå ndet till kontakt en på riirhållaren blir sa 
kort som miij li gt. Att inkoppla kond ensatore r ,a ;;om N i gjort är 
endast att förvä rra saken. 

S kull e tlel dä rem ot va ra fråga om ltlgjrehellt. å terkoppLing i för· 
s tärkaren, så måste andra utvägar till gripa; . (Se svar till »i\lotor· 
boating».) En :; dan åt e rkopplin g yttrar sig å, att en ton eller e tt 
hrnm· e ller kn ac kljucl uppkolllmer i högtalaren. ltrakortvågssväng· 
ningar i s lulröret däremot ge sig tillkänna genom att röret t. ex. 
uppvisar en onormall hög anodstriim, så a tt elektroderna i ri;r t 
glöda, trot; att röre t får riitta arhetsspänningar. 

............ ........... .. ....... ,...................... ................................. .......... ............. ,..
.................................................. ................... .............. ....... ....... ................. 
Radiomän lill lullskyddei 

Sedan allmlin.na luftskydd et. i Stockholm Htt sin ralli ouull stning 
utökad erfordras ytt e rli ga re persona l, i fiir sta hand tekniker, för 
radiomat eril'l ens handhavande och skiitseL Då de-! sä kert b land d enna 
tid skri fts lä sekre ts finna~ fl era, som skull e ha intre,.se av att fil. ägna 
s ig a t d enna verksamhet inom luftskyddet, rikt ar lu ftsk yd d;;chefell 
i Stoc kholm en vädjan t iII a ll a radill tekniker och ö ri ga radi oint res· 
serade att a nmäla s ig till ifrågavarande luft skyddstjän :; t. Förutsä tt· 
ning [(jr att kunna antaga är att vederbörande är be-friad från 
militärt jilnSl (överå rig lI e r av" annan anl ed ning). Ti[l lllft;;kyddstj'in.t 
tidi ga re antagna kunna om sii anses lämplig t överflyttas. Efter kortare 
uthildning får vederbörand e avlägga prov fii r erh ållande av in5kriinkt 
radiot ~lefon i ce rtifikat. A nmälan göp<; till Luftskl'dd "b yråll (namn· 
anrup), Per,;onulregiötret, S tocki101m 8. 

I l' F.. d·· Flylande celluloid (f'årglös ) Lödtenn ' Kanthalband 

Per.inaxrör .. SYJjtoflex 
IsolIt. och bakell.plattor R A D I O L A B O R A T O R I E T ,~; n~ .===~=r==~~==I=~~=~~~I=~:·===ls=01=aci=t(=för=o=m8=Oc=kll=ng=av=r=ör)==p=re=pan==.=O'=j.d=Uk===Oij~ep~ap~~=rd

Dynamo. och koppllngstr.\d H A R LO S A 
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Lär Eder fullt utnyttja 
räknestickan! 

Den bästa handledningen härfö r 

erhålles i den nyutkomna boken 

RältnesIititan 

"id elelllrisk beräkning 
av H. A. Lindgren 

Bland kapitlen märkas: 

Rii/mestic1H1I1s speeialskalor 

LedningsberiikniIlg 

Motslåndsberäkningar 

EffeMberälmingar 

Rärelse oeh 

.. 

Signalgeneratorer 
för servisbruk 

Gediget och elegant utförande. 

StOl' frel\\'ensstabilitet. 

Frekvensområde ca 30 mc.-l00 kc. (10-3.000 m.) 

Stor direkt.kalibrerad skala med fininställning. 

För växelström 110-240 v. 50 per. 1 års garanti. 


Broschyr sä ndes mo t porto 20 öre. 

TRIUMPH.RADIO 
TULEGATAN 1~ STOCKHOLM 

Telefon 31 00 25 (växel) 

Transmissioner 

Pris med tillhörande planscher kr. 3:25 

Rekvirera boken h os Eder bokhandlare 

eller, om sådan ej fi nnes på platsen, in

sänd n edanstående kupong till 

NORDISK ROTOGRAVYR 

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

l ex. 	RÄKNESTICKAN 

vid elektrisk beräkning 

Pris Kr. 3: 2S 

Namn 

Adress 

NY BYGGSATS 
för amatörer 

4-rörs växelströmssuper med Iwrt-. lång. och mel
lanvåg. Spolar med ferrocantkärna. Pris endast kro
nor 150: - neUo med 8" högtalare. 
Sdu."mft, o ('h mntk'irinlförteckning separD..t, krono r 2 :-. 

Till \',1r kat1l1 o;: J'iir 1943 ha nu utkommit 8 nya , idor 
u ppta gan de uya dela r och liig-re pri ser pi\. elektroly t"!". 
R ekYirpl'u dessa i dag. 

CHAM PIO N RADIO A.-B. 
STOCKHOLM 

POLHEMSGATAN 38 TEL. 536581, 510706, 500522 

" 
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l. 

SVENSK 

TEKNISK 

UP f35LAGSBOK 

3:dje och sista delen utkommen 

Den moderna utvecklingen kräver ökade tekniska kunskaper 

teknikens män behöva ett uppslagsverk där man snabbt och säkert 


finner tekniska data och sakliga artiklar inom de olika verksam· 


hetsområdena. Svensk Teknisk Uppslagsbok omfattar flertalet av 


de tekniska områdena - är uppställd sft att Ila som arbeta med 


tekniska frågor i prakt iken kan utnyttja den ti ll fullo - fram· 


stående specialister och fackm än ha meda rbetat. Var och en som 


gör anspråk på att fö lja utvecklingen inom den moderna tekniken 


bör skaffa sig vensk Teknisk Uppslagsbok. 


Del III omfaltar bl a: Industr iell ekonomi - Industri ell organi. 

sation - Flygmaskinsteknik - Vattenkraftt knik - il ggnads. 


konstruktioner - Tryck och reproduktionst knik. 


Pris per del inbunden kr. 18: 50 + oms. 


NO RD ISK ROTOGR AVYR 
BOX 450 STOCKHOLM l 


