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VIBRATOR 
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SMÄVIBRATORER, frän lager 

G ~nom ett extra ankare, en ex tra lindning och speciell 
fjäd erkonstruktion, ha dessa smävibratorer fått en 
säkerhet mot kontaktklibbning och fjäderbrott som 
näs tan när AlIforma torns. Säkerhetslindoingen verkar 
även som en högfrekvensdrosse1 varför avstörningen 
underlättas. Teknisk beskrivning medföljer varje 
vibrato r . M tt utan sockel H = 88 mm, D = 54 mm. 
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Serviceinstrument. 
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reparationer. 

RAflIOLABORATORIET, Harlösa. Tel. 158. 

RÖRPROVARE 
Vi realisera en del b ~gagnade s ~rvi iinstrument 

Rörprovare, Sig "la lgen e ratorer m . fl. 

synnerJigpn bilil g- t. Vi ba tagit dem i utbyte o"h de öro i 

gott ski,",," Dessutom n"gm fahriksnya UNIVF.RS flan 1
Hprvicei n:-.t rum c nt som unuer uem onstra tl on fått ytterst 

obc t~' dligu r epo r i triil:Man elle r lacker in ge n. . 

J"Hr de amatiirer och t(l kn lkt!r :-:om i('ke un,"c ~;lg ha r:il1 

köpa dyra s{'r"i er tn·sl rumen t O<'h miitnorm81e r, ku n vi o~:u

na 0l 0 U u l hyrnlng unucr längre eller korta re tid pli fOL 

delak li ga vill l\: o r . 

n esök n'r perm anenta IItRtH llning u tro up p ~orr Mälar

s tranu 22. Kred it oc h goda n'· beta lningsvlllkor. 
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Er bobby 

-.- .- -.-CQ- .- .- -.- Er hobby sover sin 
långa Törnrosasömn, omgärdad ay siindningsförbud 
OCll avspä rrningssyå righeter. Under tiden har modeJI· 
hygge som hobby få t t Yind i seglen och runt om i 
fundet i.Uer tusentals amatörer av alla åldrar och 
stor t ri vs med si na modellel'. 

• MODELLFLYG 

• MODELLTÅG 
• MASKINMODELLER 
• MODELLBÅTAR 
• MODELLRACER 

Dct ti r fe m starl,a M, som återkommer i \'urje nummCr u,' 
Uodellt"kuik. lSi ffl r provnullllller gnlU. , men porto och 
cX[lcdition I<o sta r pengar, sil. b ifoga 40 ör!' i f rimärl,pn . 
niir :-Ii Isä nder in ku po ngen hUr neda n. 

~[odeUbyggl\ruI\8 eget mll ond.• mnga.lu, lJ o d " II t e k II I k , 
bjuue r Ede r ritningar, nrbt.~tsbe8krh·ninga r, tillS, a rtiklar, 
bilde r, tii.vllngsrerernt III . m. rör nUn ,la Je u,, modeJlbyg

gnre . D et iir mUdan ' ·'irt nit .ökn kontnkt med II o d e li 
t e k ni k - iir NI inte modelll>yggnre så blir NI. Vi Uosk"r 
. ; (ler ml\ ugn tri",..amlnu IlohhytLro.ntnr tlllsnmnlnns Jned 
)1 o ,\ e li t t' k n i k . 

Utgiven av 

Modellbyggare för Modellbyggare 

TUl \Velluergreu-\\' IllUlJns A.B. DrottniJlg g . 71 D , Sthlm l. 

V. g. sti lld pro\'llUmmer IlV Modell teknik g r a t 1 s. 40 öre 

[rilll,i rkcn bifo gas till por to· och p. xpe(liti on~kostnadc r . 
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n os lad ; 
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Sammanlräden 

Stockholms Radioklubb 
Vid klubbens sammanträde den 22 mars höll poli5IJlan Hugo Törn· 

qvist föredrag över ämnet: »En orientering över polisradion i Stock· 
holm) . Eft er en historisk översikt beskrev talaren del nuvarande AM
sys temet i Stockholm, som inlördes 1938 (Populär Radio 1939, nr 
6). Särskild uppmärksamhet ägnades bilarnas utrustning. Föredrags· 
hålla ren nämnde ,iven någol om de.! nya systemet för FM, som så 
småningom kommer att in·föras. 

Den 5 april höll klubben sammanträde, varvid ingenjör Anders 
Djurberg, Aga-Baltic AB, lalade om : »Undervattensignalering:tJ. Med 
utgångspnnkt från en del tidiga försök med ljudsändning i vatlen 
kom talaren fram till d moderna apparater, som användas för 
alstrandet och motlagalldet av ljud under mlten. Han beskrev bl. a. 
undervattensirenen , hydrofonen, perifonen och ekolodet. 

Klu bbens årsmöte är avsett alt h Ilas den 19 aprjl. 
Styrelsen sammanträdde den 21 mar Sekr. 

::::!!! : ::::!:!!::: :!: ::::::::::::::::::::::::::::::~!:::::::::: ::::::::: :::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: ::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::: 

Under d ennn. rubrik lntönl vi standardJse rtule rR(1ounonser n.v nedan
~tUende ntseende Ull ett pr!. " kr. 2 : - per n,d. ~Iilllmum 2 n,der. 
utrymme_ D e .... rndnnnollser Kro .....seddn att sknpn en försäJjnlngs
kontnkt mdloomntörerna emellnn. 

Gr.-motor P"iIla rd, 4 magIl'. Jl ick-ups, högsta kval.. 1 Gel oso su_ 
persp. l OllA, rör Ai\I2, Dl<'ll , DLll , mellllnt r. 1 : 6 P . P . TIU sat u 
b ill. Gunuar Le"in, AlnnerutI. 

3 st. Philip J;S 1)0 (+ delli kvid kou lant) önskas byta mot Unlver
snJ1nstnune nt fö r ström_, spUnnings· och molst, ud·smätning. T el. 
Sthlm 23 13 00. 

VI LEVERERA I 
FICKINSTRUMENT • 

VOLTMETER FOR LlK

OCH VÄXElSTROM 


0 - 6/120V 0-12;240V 

DESSUTOM : 

• SIGNAL- o. TONGENERATORER 

• RORPROVARE 

• KAPACITETS· o. MOTSTÄNDSMÄTARE 

• 

AKTIEBOLAGET BROMANCO 

STOCKHOlM - ARSENALSGATAN 4 

Telefon 101135 J 
~--_.../ 

POPULÄR RADIO 78 



POP U LÄR 

RADIO 

TIDSKRIFT FOR RADIO 


TELEVISION OCH 

ELEKTROAKUSTIK 


o 

NR 5 MAJ 1945 ARG. XVII 

SSA startar 
Dess organ "QTC" i Populär Radio 

Föreningen Sveriges Sändareamatörer har här i landet 

under alla år tillvaratagit sändaramatärernas intressen. Det 

är denna fören ings {"rtjänst att amatörsändn~ngen i Sverige 

från början kommit in i de rätta hjulspåren. Amatörerna 

ha tillvunnit sig myndigheternas fört ro nde, och vad detta 

betyder för rörelsen i fråga är utan vidare klart. A andra 

si'dan ha myndigheterna naturligtvis insett vilken stor till

gång för ett 1and som sändaramatörerna utgör, oeh säker

liiTen komma dessa att i fortsättningen omhuldas mera än 

tillförne. 

Populär Radio har under en följd av år haft förmånen 

att vara organ för Stockholms Radioklubb, och i och med 

att nu SSA:s organ »QTC» ingår i tidskriften, kommer 

Populär Radio aU representera de två viktigaste rent tek

niska amatörsammanslutningarna i landet. 

Genom samarbetet med SSA konuner tid-bHt n att till-

POPULÄR RADIO 

föras ytterligare värdefullt artikelmaterial, och vad - m 

säkert kommer att glädja de många amatörerna bland Po

pulär Radios läsare är, att detta material bLir övervägande 

a praktisk al't. Många av våra nuvaraJnde läsare äro intres

serade av sändarteknik, och de aUra flesta apparatbyggarna 

hysa förkäTlek för aHt vad kortvåg heter, så vi tro att ut

bytet av »QTC» skall bli gott. SSA k<ll1 säkert räkna med 

ej så få nya medlemmar, när föreningen nu sätter i gång 

eiter flera års ofrivi.Jli<:T ov rksamhet. Det dröjer kanske 

änn u någon tid, innan sändningsförbudet blir upphävt, men 

mycket finns att göra innan dess med mottagarbygge och 

förkovran i tekniska saker. Sändaramatörernas tekniska 

skicklighet är deras styrka. 

Vi hälsa härmed SSA:s medlemmar välkomna som läsare 

av och medarbetare i Populär Radio och uttrycka en för

hoppning om ett givande samarbete. Red. 
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Induktansfri generator 
och selektiv förstärkare för tonfrekvens 

Av assistent Hans K. Fiihrer, Göteborg 
Chalmers Tekniska Högskola, Fysiska Insli!utionen 

- Induklanslri generalor. 
Författarens aV5ikt är att i ett följ ande häfte puhlicera 

en praktisk beskriming aven Re-generator för tonfrekven

ser, som visat sig vam både enke l och bra, samt l11vckel 

användbar för akustiska arbeten såväl i laboratoriet som i 

servisverkstaden (högtalarprov OS\' .). 

I före1iggaJlfle artikel ges en enkel teori för denna gene

rator, samt en modifikation m r denna koppling, som är ell 

utmärkt selektiv förstärkare för bonfrekvens. En mera utför

lig teori har tidi gare publicerats av författaren [ll 
Fig. l visar pl'incipschemat för tongeneratorn, som först 

har publicerats av F. E. Termall och medarbetare [21. En 

första teo ri för en liknande koppling har publice rats å r 
194,1 [3]. 

Kvalilall:v analJ's. 

Generatorn är avsedd all alstra svängningar mellan ca 

30 och 100000 p/ s. Om man föreställeT sig nälverket till 

vänster om punkterna l, 2, ;) samt motståndet R I borttaget, 

oeh metalltrådslampan La kortslutell, ser man att återstoden 

är en vanlig, l1Jotståndskopplad förstärkare för tonfrekvens. 

Om man hos denna förstärkare till att börj a med bortser 

fr n fasvridnillgar utanför rörelI, så äro spänllingan13 mel

lan första rörets galler och jord, och mellan andra rörets 

anod och jord i fas. Detta inses lätL, om man tänker sig en 

kort , t. ex. positiv, spänn ingsstöt tillförd första rörets galler 

(alltså punkterna 2, 3) _ nodströmmen i röret l växer då, 

varvi·c\ Ilaturligt\ris detta rörs anodpotcntial minskar, "å att 

andra rörets galler får en negativ spänn ingsstöt. Denna hilr 

till följ rl, all allodström men i detta rör sj unker, samt alt 

spänningen över R~ stiger. . ignalen över ligger alltså Rs 
i fas med signalen mel,lan punkterna 2 och 3. Kondensatorn 

C;-. har så stor kapacitans, att den kan försummas jämfört 

med d i serie liggande impedanserna, så att spänni!:garna 

mellan punkterna 2 och 3 på röret och mellan l or·h 3 

äro i fas. Fullbordas nu kopplingen enligt fig. l, 'å ser 

man, Hlt R , och metalltrådslampan La , som anses såsom 

en ren resistans (R2 ), bildar en negativ å terkopplin<Y~gren, 

som är frekv ensoberoende, medan nätverket till vänster om 

punkterna 1, 2, 3, vilket i fortsällningen för enkelhetens 

skull kOlllmer att kallas för »RC ·nätet» (ett annat uttryck 

är »Wien-h rygga»), utgiir en fr kvensheroende positiv ater

I)h:. ti:.!1 .:1Hfi,1i1.-,.11 
li:!l.:m·t. jH ;j , ;:LtJ~HA 

koppling. Att BI och B~ ås tadkomma en negativ aterkopp

Iing (motkoppljngl inses lätt på följande sätt: Tänker man 

sig på nytt en positiv spännjngsstöl lagd mellan punkterna 

2 och 3, så finns den igen, i fa s och förs tärk t, mellan 

punkterna l och 3. Sammanbindningspunkten melL:n HI 
och R~ och sålede' första rörets [Qa tod blir alltså och" 

mera positiv och försvagar på så sätt elen ursprunglig'! , i"

nalen. Svftet med denna negativa å terko,\>pling är att hMla 

för5tärkningsgraden för förstärkaren, aIlLå kVt)tell (spän

ningen mellan l och 3) / (spän ningen mellan 2 och :1), exakt 

konstant ( = 3. e längre ner! ). För att se 0111 själv;;väng

Il.ingar kunna uppk mma, kan man tän[Qa sig kopplingen 

bruten i punkten 2, samt en sinusformad spänning lagd 

mellan fö rsta rörets ga ller och jord. Som strax ska ll visas, 

iir då elen spänning, som uppkolllmer mellan punkten 2 på 

RC-nätet och jord, i fas med elen pålagda spänningen endast 

för en enda frekven s (viLken dock iiI' beroende av R och e) _ 
dvc. självsvängningsv illkoret kan endast \ am uppfyllt för 

en frek vens. lVlotst~tIldet R t regleras sil, att de bägge ovan 

nämnda spänningarna få samma all1pli~ud . Ett nödviindigt 

villkor, för alt svän<Yningar skola \'ara möjliga, är ju, aU 

den ( i punkten 2) återkopplade spänIIingen är till amplitud 

och fa s l,i"ka med elen spiinning, sonl ursprungligen till,fördes 

gallret. Xl' detta vi.llkor enclrust uppfyllt för en enda frekvens, 

så kan generatorn aIlt",å endast svänga med just dellil3 och 

genererar så ledes en sin usformad spänning. IIelalltråclslam· 

pan La iiI' ett vari'abelt nlUtstånd, vilket som bekant ökar 

med telnperaturen, dvs. med strömstyrkan . Detta ;ir här 

nödvändigt, 0111 stabila svängningar skolH erhållas. l kallt 

til.lstånd är motst ndet förhålland e\ris .litet, så att förstär· 

karens förstärkninc>sgrad ( inklusive HI- La) är något för 

stor. En tillfällig störnin g på försla rörets galler kan man 

tiinka sig uppdelad i ett Fourit:r.spektrum, dvs. i oiindligt 

5" Ut

"t 
B 

--------------~--~ . 

Fig. l. KoppJing,-c!t ema fij r tongcn eralnr I ro n!. Terman (Ich IIWe!· 

arh r l-are ', . 
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många sinusformade spänningar av olika frekvens. Den 
»riktiga» komposanten blir allt mer förstärkt och rören 
skulle snart bli överstyrda. Samtidigt med att strömmarna 
i rören väX!a, ökas emellertid La:s resistans. Dett,a betyder, 
som lätt inses ökad negativ återkoppling, dvs. förstärkarens 
förstärkningsgrad av,tar, och om R1 väljes riktigt, uppnås 
snart ett jämviktsläge. 

Kvantitativ analys. 

Vid. en kvantit,ativ analys är det lämpligast att använda 
den »symholiska metoden» med kompleX!a tal (vektorer) . 
(Jämför tre artiklar i denna tidskrift [4].) I stället för att 
räkna med storheter av formen V = Vo sin (wt +fp) räknar 
man med komplexa storheter V = Vo [eos (wl +cp) +i . sin 

(wl +fp) ], d.är j = y-1. Detta <kan också skrivas V= 
= VoeHrt"+qJ)= VoeiqJ. ei'o, . Är det fråga om bara en 

enda frekvens, så kan terme eiWl förkor~as bort i alla 
linjära fysikaliska lagar (t. ex. Ohms lag), och resten Voei(p 
ä r en vektor i det kOlffiplexa talplanet. I fmtsättningen skriva 
vi bara V, om vi mena vektorn V, och lVI, om vi mena 
vektorns V belopp Vo. I Ohms lag V = / . R är V spän. 
ningen, l strömmen och R motståndet. Gäller det växel· 
strömmar, shiver man V=/. Z, men här äro aUa stor· 
heter vektorer. Z kallas för impedans. Den kan som varje 
komplext tal delas uPI? i reell och imaginär del : Z = Z,+ 
+ jZr Man har Z = R för en resistans, Z = iwL för en 
induktans, samt Z=I/ iwC=-j/ wC för en kapacitans. 
Impedanser sammansättas precis som resistanser. Alltså för 
två impedanser i serie gäller: Z =Zl +Z2, och för två im· 
ped.anser i parallellkoppling : ljZ = l / Zl +1/ Z2. Kvoten 
mellan två spänningar V1/ V2 = g, likaledes ett Immplext tal, 
kallas för förstärlaringsfaktor och upplyser både om maxi· 
lnlamplitudernas förhållande och ,om fasvmkeln mellan V1 

och V2• 

Om man i fig. l tar bort RC·nätet vid punkterna l, 2, 3, 
så kan man betrakta den övriga kopplingen som en {yrpol 
(fig. 2). unkterna l, 2, 3, äro desamma som i fig. 1. En 
sinusformad växdspänning Vi ger upphov till en förstärkt 
sinusfolmad växelspänning med samma frekvens Vu (distor. 
sionen försummas) . Vi och Vu äro vektorer och kvoten 

Vu (1)V. =g, 
är fyrpolens förstärkningsfaktor. Om man kopplar RC·nätet 
till punkterna l, 2, 3, igen, erhålles fig. 3, där punkterna 
4 och 5 böra tänkas vara kortslutna (Vm = O). Om Z t och 

:;J 9> 
Fig. 2. Fyrpol, ekvivalent med koppl,ingsschemat i fig. l, ulan 


Re-brygga. 


POPUlÄR RADIO 

Z2 beteckna Re·nätets båda hälfter, fås ur denna figur 
impedansen 

~ +jwC 

och genom multiplikation: 

Zl =2 + i (RwC __ l _) (2)
Z2 RwC 

Vidare fås ur fig. 3, att vid jämvikt följande relation måste 
bestå (Vm = 0, 4--5 kortslutna, fyrpolens ingång:=impe. 
dans = 00, galler·katod'imped.ansen = 00) : 

Vu Z. +Z; 
(3)

Vi 
Ur (1) och (3) följer 

Zl+Z2 
- - =g

Z2 
Jämföres detta med (2) fås: 

g=3+i(RwC+ R~C ) (4) 

samt 

(5) 

Vi anta först, a<tt Vu icke har någon fasförskjutning rela· 
tivt Vi, d"s. g är reeIlt. Då gäller enlig,t (4) 

g= 3 (6) 
samt 

RwC-R~C = O dIeT jw= ;cl (7) 

(Denna viktiga formel angavs redan av TelClnan och med· 
arbetare.) 

Vi förutsatte alltså, att Vu ä r i fas med Vi. Men får man 
det i allmänhet? Svaret är j,a. En närmare utredning [1] 
visade, att fasför<lkjutningen blir minimal (~7') och att 
furmel (7) alltid ger w för litet, men med ett ma:ximalt 
fel på 0,5 Ofo. 

Formel (7) visar, att för endast en frekvens självsväng. 
ni,ngar kunna uppkomma, och då följer igen ur formel (5), 

att för en konstant spänning /V"I (fig. 2 och 3 ), den åter· 
kopplade spänningen !Vd blir ett maximum just för denna 
frekvens. Avsides liggande frekvenser återkopplas därför 
mycket mindre än huvudfrekvensen. Detta ger en kvalitativ 
förklaring av svängnin'garnas utmärkta sinusform, om man 

Fig. 3. Fyrpol, ekvivalent med kopplingsschemat i Lig. l, med 
Re·brygga. 
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även kommer illåg, att svängningsamplituden begrämas av 
lampan La .och icke, som vanligen är fallet, av rörkurvornas 
krökning, vilket som bekant förorsakar kraftig distorsion. 

Nästa fråga är, hur den negativa å-terkopplingsgrenen 
kall vara beskaffad. Man måste utgå ifrån, att Ilampans La 

resistans R2 vid arbetstemperaturen är given och all man 
skall b tämma R1 så, att villkoret (6 ) blir uppfyllt. 

Med beteckningarna enligt fig. 4, (alla V är.o spänningar) 
fås 

men 

Vk= Vi- Vg 
i' aledes gäller: 

V" V. R2 l l 
~ + (8)V - V-u R + R:! = g- ==3u 1 

ty Vu/ Vj = g= 3 (jfr ekv. (l)). Vi måste nu skatta V~/Vu' 

Vu/ Vg=f' är den spänningsförstärkning, som skulle fås 
utan negativ, terkoppling. Med de här använda rören (i vår 
första apparat 1940) 6C6 och 12As och lämpliga viirdell 
på kopplingselementen kunna vi anta [SJ, all j' är större 
ärr l 000. Således är 

jämfört med 1/ 3. Således följer approximativt ur formel (8) 

Rl~R~ =} eller IR 1 = 2R2 1 (9) 

(I den följande praktiska beskrivningen komma rören EF6 
och EL3 till ·användning, men resultatet (9) förblir det
samma. ) 

Rören äro så valda, aU de dels ge stor sp~illningsförstärk
ning och dels avge tillräcklig effekt för att uppvärma lampan. 
Vid uttaget (» Ut» i fig. l) få i11ga större energimi1ngder 
tas ut - detta skulle förstöra vågfonnen - utan man bör 
koppla ett ytterligare förstärkarrör i klass A meUan uttaget 
och förbrukningsdonet. 

Selekliv förslärkare.! 
Kvalitativa betraktelser. 

Den selektiva förstärkare, som konstruerats av docent E. 
Barany, ppsala (först publicerad i [lJ) , skiljer sig i 
flera avseenden från den föru t behandlade tonfrekveJlsgene-

Fi g, 4, Diagram för herukning av förhållandet Rlf R". 

ratom, se fig. 5. I stället för lampan La är nu insatt ett 
fast motstånd R2• För förhållandet mellan värdena R l och 
R2 gäller naturligtvis fortfarande ekv. (9), men de absoluta 

värdena för dessa motstånd kunna nu väljas mycket större, 
t. ex. 20 000 och 10 000 ohm. En begränsning uppåt be

tingas här huvudsakligen av läckkapacitanser o. d. På grund 
härav kan man såsom andra rör använda ett rör med stor 
spänningsförstärkning. Signalen inmatas här vid andra rö
rets bromsgaller, vilket möjliggör en enkel konstruktion. 
Signalen erhålles vid uttaget. En separat effektförstärkare 

är nödvänclig 0111 nämnvärd effekt behövs. 

Resultaten aven kvantitativ arwl)'s. 

Vad som intresserar mest vid en selektiv förstärbre är 
dess frekvenskurva, dvs. utgångsspänningens variation med 
frekvensen för konstant ingångs pänning. Eftersom det är 
utgångsspänningens variation som funktion av frekvensen, 
\'ilken intresserar och ej utgångsspänningens absoluta värde 
i förhällande till ingångsspä,nni,ngen (dvs. förstärkarens för
stäl'kningsfaktor), kan man bortse från förstärkningsfak
torns storlek för andra rörets bromsgaller. Den på broms
gallret II inmatade spänningen tänkes nämligen ersatt meel 
en ekvivalent spänning i rörets anodkrets, vilken är lika 
med den inmatade spänningen, multiplicerad med ell kon
stant faktor (vars storlek ej intresserar). Att denna spän
ning är fasförskjuten gentemot dell inmatade spänningen 

intresserar här inte heller. 
Vi återgå nu till fig, 3, där alltså Vm är den med elen 

inmatade ekvi valenta spänningen. Den storhet, som skall 

beräknas, är \Vd/\Vm!, den »ekvi'valenta förstärkningsfak

torn» ; V, är lika med Vu+Vm' 

Vi sätta wo=l/ RC (se ekv. 7) och vidare Jw = w
- wo' 11w är alltså djfferensen mellan den frekvens w som 
tillförs förstärkaren och frekvensen Wo som är förstärkarens 
»självsvängningsvinkelfrekvens», dvs. den frekvens, meel vil
ken förstärkaren skulle svänga, 0111 de.,s för-tärkningsfaktor 
g vore obetydligt större än 3. Storheten g måste ju i för-

Ut 

L,R~ 

+B, 

+BZ 

In 

Fig. 5. SclekLiv förstärkare (enl. E. Belråny) , 

Rl = 20 000 ~2 (fas t) Ra= lOO kQ. Rn= 600 Q. C2=4X30 l/F. 
+ 400 Q ( ' ·ar.). R4 = 1 Aln. H; = 20 Ut C3 = 6 f/F. 

R, = 10000 Q. Rc. = l Am. C l = 0,25 ,uFo 
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I~I (db) 
70 

65 

60 

55 

50 

4S 

40 

35 

JO 

25 

20 

15 

10 

5 
0,4 0.,6 0.,700.020.05 0..1 0.,2 0,3 0.5 

stiirkaren vara mycket nära lika med, men millClre än 3 (se 
även senare!). Llw kan vara både positiv eller negativ, bero· 

ende på om w> Wo eller w < Wo. Llw/ Wo betyder den rela· 
tiva ändringen i frekvensen. Llw/ wo=O betyder, att den be
traktade fr kvensen är lika med Wo , och Llw/ Wo = l sä!Yer, 
att frekvensen i fråga är dubbelt så stor som Wo (l:a över
ton). Fig. 6 visar nu [Vi/ Vml som funktion av Llw/wo. 
[VI/ V", I anges i dB. Delen tm vänster om den streckade Iill
j n har ritats en gång till i förstorad skala i diagramnie ts 
högra del. Kurvorna äro ritade för två värden på »a», där a, 

(db)7! 

69 
67 
65 
63 

61 

5g 
57 
55 
5J 

51 

49 
47 

45 
43 

41 
39 
37 
35 

0,01 O,ooaQoo6 0.004 0.001 

Fi f;. 7. Tnt e,rpoleringskun'a fö r (jrr. 6. red d~s hjälp kan man lätt 
dra kurvor, svarande mot !lndra värden pli a än de i fig. 6 ritade . 
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Fig. 6, Dt'I1 !;elekliva förstärkarens relativa förstärkning som fU:1,ktion 
av den relati"a förstämningen Llu) / wo {ör (,"il värden på parametern 

a. ( .de,) =ev - u)o)' 

.0.8 0.9 

ar definierad som a=g- 3. Storheten a måste alltså vara 
negativ, om förstärkaren skall vara stabil, men den måste 
till si tt belopp vara liten, om selektiviteten skall vam bra. 
Kurvorna ha bara ritats för Ll w/ wo> O, ty för små vär
den pa Llw/wo (och det är ju endast de, som äro av in· 
tres'e), ~ir kurvan praktiskt taget symmetrisk. För att lättare 
kunna interpolera mellan de två givna kurvorna har fig. 7 
ritats. Den ger 1I1aximiförstärkningen (alltså [VI/ V", I för 
L1w/ (JJo=0) som funktion av - a. 

Det återstar att ange sambandet mellan a och resistan
serna i den negatin återkopplingsgrenen. Man får a = 

= - LlRj R2 , där LIR är den minskning i resistansen RI> 
som behö\'s, för att aplluratcns förstärkning skan minska 
frå n sj älvsvängningsgränsen till en sad'an svarande mot a. 

För R2 = 10 000 ohm och a = -0,001 blir Ra = 10 ohm. 
Därför utgöres motståndet RI lämpligen av ett motstånd på 
20 000 ohm i serie med en potentiometer på t. ex. 400 ohm, 
om alltså får ställas in på ca 2 mm när. Alla i den nega

tiva återkoppl~ngsgrene.Jl liggande molstå'l1.(1en (potentiome
ter) bör vara av samma material eller åtminstoue av mate
rial med likna11Cle temperaturkoefficienter, så att R1/ R2 för
blir konstant oberoende av temperatu ren. l är man sätter i 
gång förstärkaren , ställ r man poten tiometem s , att för
stiirkaren svänger och minskar sedan försiJ,:tigt., tills s äng
ningama just dö ut. 

Konstruktion. 

Re-nätets motstånd och kondensatorer äro omkopplings. 
bara. I området för de lägsta frekvenserna välj as gärna 
fasta kondensatorer, och motstånden R utgöras av två reo
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stater på samma axel. Vid högre frekvenser äro motsiånden 

fasta och kondensatorerna variabla. Vidare bör beaktas, 
att kondensatoremas C gemensamma rotor är förbunden 
med första rörets galler så att den bör förses med en isole

rad skarvaxel för att minska handkapacitansens inflytande. 

Denna selektiva förstärkare har med fördel använts vid 
tonfrekventa bryggmätningar tillsammans med tonfrekvens
generatorn. Andra användningsmöjligheter äro vid klang
analys. 
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En ultrahögfrekvensgenerator 
med »inductive outpu1»-rör 

II. Oscillatorns uppbyggnad samt erhållna resultat 

Av civilingenjör Stig M. Eriksson 

I en föregående artikel av civiling. B. Ho1m har »inductive 

output»-rörets uppbyggnad samt de teoretiska grunderna 
för dess funk-tion behandlats. Här skall nu i korthet redo
göras för en generator, di-ir ett rör av denna typ användes, 
nämligen RCA:s 825. Apparaten har utförts som examens
arbete vid Tekniska Högskolans institution för radioteknik. 

Högfrekvensdelen. 

Principiellt är osciHatorn kopplad likt en sådan för lägre 
frekvenser, innehållande en högfrekvensrör med pentod
karakteristik som oscillatorrör. 

Som anodkrets användes här den i föregående artikel 
beskrivna toroidformiga resonatorn, vilken i principschemat 
i fig. l är visad i genomskärning. Kopplingen mellan anod
och gallerkretsarna sker utanför röret, dock ej genom in
duktiv koppling, som vanligen är fallet, utan genom en 
särskild ledning, vilken här på grund av den höga frekven
sen är utförd som en koaxiaUedare. Denna är i båda än
darna ansluten till kopplingsslingor. Den ena av de:;sa är 
kopplad till resonatorn - kopplingen kan ändras genom 
att vrida slingan inne i resonatorn - den andra är kupplad 

till gallerkretsen. 
Denna utgöres av ett varv grov kopparledare, direkt an

sluten ,till rörhållarens kontaktstift. Gallerkretsen avstämmes 
med en luftisolerad trimkondensator, som tillsammans med 
galler-katod-kapacitansen bildar kretsens resonanskapacitans. 
Det mekaniska utförandet av gallerkretsen och kopplings
slingan framgår av fig. 2. Kopplingsslingan är isolerad med 
en trolituIspiral för att ej kortslutning skal! uppstå "id be
röring med gallerkretsen. 

För att överföringen genom koaxialledaren skall bli så 

DK 021.396.616 :538.561.020.03 

god som möjligt, måste slingorna i bägge ändarna anpassas 
till ledningen. V,id resonatorändan sker detta genom för
skjutning aven kortslutningsbygel i koax.ialledarens för
längning, se fig . 1. Vid galler~idan är a,rslutrungen gjord 
som en serieresonanskrets med slingan som induktans. Kon· 
densatorns utförande fr.amgår av fig. 3; den rörliga kcnden

satorelektroden är utföl1d som en krage kring koaxialledarell. 
På grund av elektronernas löptid galler-resonatorgap 

"Till ~/asfning 

2.Ok.ll.R9 
Rk- 500.... 
R ~ sk.pdsmofsf&na 
J'J/-O.5-l,smA 

v<J2- 1•3mA 

J9,-o.smA 

~ 
+'J600volf 

Fig. L Ultrallögfrekvensgeneratorn i schematisk framställning. Re~o
natorn är visad i genomskärning. 
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fås i röret en betydande fasvridning, som i föreligganJe fall 
beräknats till en motsvarande väglängd av 26 cm för en 
ideell överföringsledning. Eftersom totala fas\'r~dningen skall 
vara 360°, kan vid känd våglängd (här 65 cm) längden av 
koaxialledaren beräknas. I detta faH fås längden 65-26 = 

= 39 cm, vilket mått även experimentellt bekräftats. 
Den för röret erfordel1ligarörhållaren är av speciell kon· 

struktion . Samtliga kontaktfjädrar, med undantag för de 
till gallerkretsen, ha utförts ,så, att de samtidigt tj änstgöra 
som kapacitanser bill jord. 

För alt nedbringa induktansen i rörets t~lledningar är 
styrgallrets ans.[utning ordnad genom tre parallella stift i 
rörsockeln samt katodens och l:a accelerationsanodens ge· 
nom vardera två stift. 

Oscillatorns uttagskrets. 

Förutom den förut nämnd'a slingan för återkopplingen 
finns inne i resonatorn även en kopplingsslinga för uttag· 
ning av effekt från oscillatorn. Kopplingsgraden kan varie· 
Jas genom vridning av slingan inne i resonatorns fält. För 
belastning av osciJJatorn ha vanliga glödlampor använts. 
Försök gjordes med lampor såv~'il för låg som hög spän· 

Fig. 2. Högfrehensdelcn 8edd från »gallersidan». Mitt i den stora 
hålrwn~resonatom synes rörhållaren med gallerkrets och kopplings. 
slinga. Neder-st synes fältspolen för fokuseringsmagneten. Under det 

vänstra instrumentet synes en instrumenotomkopplare. 
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Rörlig e/ektrocJ 

Fig. 3. Utförandet a den serieresonanskrets, som utgör koaxial· 
ledarens av lutning vid gaIlersidan. 

ning; bäst visade sig en lampa för 220 volt och IS watt 
vara. För lampans- anpassning -t iJ.! kopplingsslingan användes 
en anordning enlilgt fig. 4. 

Endast det ena kortslutningsbleckets läge vlisade sig vara 
kritiskt, det andras läge måste dock noga inställas med 
hänsyn tm största möjliga uteffekt. 

Mätning av uteffekten. 

På grund av den speciella fonn av luftkylning, som an
vändes vid denna oscillator, erbjöds en enkel metod att 
uppmäta oscillatorns förlusteffekt. 

Kylluften, som kommer från en fläkt, inpressas genom 
ett munstycke i resonatorn, se fig. 5, varifrån den ledes ut 
i öppningen vid resonatorgapet. Ändamålet med kylluften 
är att bortföra de värmeförluster, som uppkomma på grund 
av det kraftiga högfrekventa fält glasröret utsättes för i 
själva resonatorgap t. Kylluften går sedan vidare ut mot 
rörets auod· och gallerändar. Den förra är omgiven aven 
fibercylinder, som tvingar luften att omsJ>O'la denna under 
drift relativt heta del av röret. På en termometer, placerad 
i avloppsöppningen för kyUuften, kan dennas temperatur 
avläsas. Då värmet i luftströmmen till största delen kan 
anses representera rörets förluster, el1håIles härigenom ett 
mått på dessa. Genom att låta röret arbeta statiskt, dvs. utan 
att svänga, kan gem)m reglering av anod strömmen samma 

lcorfsl.-bYfJel 

kor Isl. -bljgel 

slinga i resonaforn 

Fig. 4. Anordning för anpassning al' "!ödlarnpan till kopplings· 
slingan ireronatorn. 
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'1----r--~+ anod.1'200voH 

+ bromsgoIler. 

~-~H==~-----.l-..2=-,.---<> 800 vo/fI<: - kafod 

"--..----...-- ..---+-----0 + acce/er. -anoder. 
3600 voH 

Fig. 6. Koppling' "chema fiir nä taggregalct. 
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Magn. och 
g/ödsfröm 

Fig. 5. H ögfrekvensdelen sedd från rörets »anocl sida». Röret är lill 
största delen skymt av fib ercyUnclern. :;,\f llmtycket !iir kylltLftinlagel 
synes bakom koaxjalleclaren , fr n ~'ilken en manöver tång till korl· 

sllltningsbygeJ n s ticker u t. 

kyllufttemperatur inställas och därmed ä ven rörets förluster 
bestämmas. 

Mätningar enligt ovanst[lende metod ha SOlU resultat givit 

en anodverkn ingsgrad av 33 % vid en tillförd eff ekt av 

65 watt och l.= 65 cm. 

.. 

Nätaggregatet. 

Nätaggregatet, se fig. 6, är uppdelat två enheter, ett 

föl' hög och ett för låg spänning. Det förra ger spänning 

till röret,s accelerationselektroder. Dessa förbruka låg s tröm 

men kräva en ganska hög spänning, varför här enviigslik. 

riktning med kondensat oringång användes. Accelera tions· 

spänningen regleras med en potentiometer på trausfom1a· 

toms pri'll1ärsida. 
Likriktaren för ,den lägre spärmingen är avsedd för rörets 

anod, likriktarrören äro av typ 866. Då denna likriktare 

skall kunna ge stor ström användes drosselingång. Spän. 

ningen från detta aggregat a'egleras med en omkopplare i 
fyra steg, se fig. 6. Lämpligast hade ju varit att göra denna 

omkoppling på transformatorn; den använda metoden har 
tHlgripits emedan transfol1matom redan förut fanns till· 

gänglig. 

För att det statiska fältet inne i röret mellan de bägge 

accelera tiol1selektrodemu skall bli så jämnt som möjligt, 

måste resonatJorn ha samma potential som accelerations· 

elektroderna. Av säkel'hetsskill har däl'för högspännings. 

aggregatets pluspol jordats. Detta medför att katod en och 

gaHerkretsen få hög potential i förhållande till chassiet. 

Glödströmstransformato,rn har därför måst utföras med hög 

isolation. 

Som likriktarelement till fokuseringsströmmen använd es 

selenceller. Kopplingsschema för f okuseringskrets n framgår 

av fi g. l , dä r iiven den magnetiska kretsen iiI' visad. 

Rörtypens utvecklingsmöjligheter. 

Av ovans ti'lende beskrivning framgår, a tt en osc ilblc r, 
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användande ReA 825, blir en ganska komplicemd apparat 
särskilt Illed tanke på de många olika likriktaraggregaten 
och de höga spänningarna. 

Med bibehållande av det traditionella katod.styrgaller
systemet och införandet av den induktiva kopplingen mellan 
elektronstrålen och uttagskretsen, kan röret anses vara en 
öve rgångsform ti,ll de hastighetsstyrda rören av klystTontyp. 
Användandet av styrgaller gör det svårt att utveckla röret 
för högre frekvenser, liksom den stora resonatorn gör röret 
olämpligt för lägre frekvenser. 

»Indllctive output»·röret har endast en hålrumsresonator 
gentemot kl~-5tronens två, vilket är en fördel. Det finns eme!
l rtid klystroner med ett enkelt avstämbart resonatorsystem, 
\-arför denna fördel ej är så framträdande. 

f ig. 7. Ult rahö~ frckven~generatorn sedd frami fr n. Övre vän tra rat 
l Il regle ra r fokll ,er ing;s&trönunen, övr ' hög;ra inslruruen tomkopplaTe. 
Övriga rattar liro till för inkoppiin " och spänll.ingsr rr lering;. P å det 
d in'slra in ::t rumenl ;-.t avlä~e anodst römnlell; a lla ÖV1'llga s lrömluar 
kunna med inolrtlmenlom kopplaren avläsas p, del högra i1l5lnmll'nt eL 

»Inducti ve outpllt»-rörct är emellertid en intressant kon
struktion, som erbjuder möjligheter till vidare experiment. 
En möjlighet vo re att bygga ett rör för högre effekt med 
va ttenkyld anod, vilket ligger nära ,till hands, då anoden ej 
har högfrekvent potential. Vidare skulle man kunna utföra 
galler-katodsystemet enljgt de principer som tiWimpas 
»lighthouse»-rören och utföra gallerkretsen om en hålrul11~
resonalor. På J olta sätt skulle Illan kunna få rör t att arbeta 
på ännu högre frekvens och med större effekt. 

Lit teratu.rjörtec1cnillg: 

Electronics, febr. 1939. 

Proc. of the LR.E_. mars 194 0. 

Jn"en.i~ren, nr 4, jan. 1914. 

QST, sept. 1940. 


Fi.~. 8. Generato rn sedd bakifrän. Cdl ill nätaggregat ct. Pi hög 
fr ' kve nsvåningen n "s till väns ter rii rets glödströlll stran sformalor 
och till höge r elenceller för fokuserln galikrikta ren_ Ovanför reso 

na lorn glödl ampan med anpas_ nin g5kr · t3 . 

., 
POPULÄR RADIOS HANDBÖCKER 
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Induktansmätbrygga 
för iärnkärnespolar med likströmsbelastning. 
intressant konstruktion 

Av ingenjör K. J. Börjesson 
Svenska AB Philips, Stockholm 

Sammandrag av innelWllet. En Hay-brygga för matnmg 
av induktansen hos järnkärnespolar med likströmsmagne· 
-tisering beskrives. Som indikator begagnas en katodstr 1
indikator C:»magiskt öga») , föregången aven tvårörsför. 
stärkare, vilken gjorls selektiv genom samtidig användning 
av positiv och negativ återkoppling. Data och anvisningar 
för tillverkning av brygga och förstärkare lämnas. 

Induktansen hos järnkärnespolar, vilka genomflytas av 
likström, är beroende av såväl likströmmens storlek som 
aV den överlagrade växell'lpänningens amplitud. I allmänhet 
minskar induktansen med ökad likströIl1..-qnagnetisering. Vi· 
dare ökar induktansen med ökad växelspäl1'ning, ånda tills 
den magnetiska tätheten blivit så hög, at1 järnets max. 
pel'lneabilitet uppnåHs, där indukt3[lsen tydligen får ett maxi. 
mivärde för att sedan minska för ytterligare spänningsök. 
ning. För aU snabbt och bekvämt kunna uppliaga kurvor på 
förlopp enligt ovanstående eller t_ ex_ genom mätning fast· 
ställa induktansen i en järnkämedrossel vid viss likströms
magnetisering och viss växelspänningsamplitud är en s. k. 
Hay-brygga, arrangerad enligt nedanstående, många gånger 
det enklaste och bästa hjälpmedlet. Bryggan lämpar sig 
givetvis även för abt uppmäta järnkärnespolar utan likströms
magnetisering och ·för bestämning av totala förlustmot
ståndet. 

Fördelarna llled Hay's brygga vid mätningar enligt ovan
stående äro, dels att det i denna går lätt at1 införa likström 
genom mätföremåJet utan att bryggans balans påverkas, dels 

B 

Ra 

~A~___-{ }------30C 

Re 

Fig. 1. Principschema för Hay's brygga. 

- Selektiv förstärkare av 

DK 621.317.738 
621.394 .645.3.029.4:2' 

a:lt bryggan förutom motstånd endas t innehåller kondensato
rer såso!ll1 mätnormaler. Skulle t. ex. norm~linduktanser an
vändas, vilka i normal bryggkoppli<ng komme att genom
flytas av likström, vore man tvungen att använda luftlin·dade
normalspolar, vilka för induktanser av här nödvändiga stor
lekar skulle få otympliga proportioner. 

Principschemat över Hay's brygga visas i fig. l [1]1. 
. ~är den sökta induktansen Ld med sitt förlustmotstånd Rd 

ingår i grenen A--D, kunna vilka soon helst av de andra 
"renarna varieras, tills balansvil1koret uppnås. Härvid fås 
induktansen och förlustmotståndet i grenen A-D till: 

(l) 

(2) 

Ekv. (1) kan även (3) 

l Siffrorna inom parentes hänvi.a till li tteraturförteckningen slutet 
a v uppsatsen. 
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Fig. 2. Korrektionsfaktorn som funktion av Q-värdet. 
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Hämv framgåT, att när Q-värdet är någorlunda stort, man kvens skall ligga i närheten av mätfrekvensen, om denna 
med en viss approximation får den förenklade f{)rmeln: inte väljes tillräckligt låg_ 

(4) 

När Q-värdet är 10 blir felet, som man får genom att an
vända den förenklade formeln, bara l 0/0, medan eLt Q-värde 
av 5 ger 4 % f~1. Då vild dylika mätningar en noggrannhet 
av 10 0/0 är fullt tilhäckHg, är det tydligt att den förenrk
lade formeln stämmer bra även för spolar med ganska dåligt 
Q-värde, dvs. spolar med stort förlustm~tstånd_ I fig. 2 
visas en kun'a över en korrigeringsfaktor som funktion av 
Q-värdet. Denna korrigeringsfaktor kan användas i samband 
med den förenklade formeln (4), som då mu1tipliceras med 
den Eaktor ett visst Q-värde ger. Man ser här, att för de 
Q-värden där faktorn närmar sig l, den förenklade formeln 
stänuner bra även utan korrigeringsf'aktor. 

Vid mätning av induktansen hos lågfrekvenstl'ansformato
rer ch filter5polar är det vanligtvis nödvändigt att anV'ända 
en låg mätfrekvens, och det ställer sig då gynnsammast at,t 
använda nätfrekvensen 50 p/s. Orsaken här,till är, att dessa 
vanligen mycket stol1a induktanser ofta även ha stora egen
kapaciteter, och därför risk förefinnes att spolens egenfre-

För att felet, som orsakas av aU spolens egenfrekvens lig
ger i närheten av mätfrekvensen, skall understiga 5 %, 

fordras alt mätfrekvensen är minst 25 o/fj lägre än reso
nansfrekviensen. En 'annan fördel med låg mätfrekvens är, 
att ej så höga mätspäll'ningar erfordras för a'bt en viss 
magnetisk täthet skall erhållas i mätfömmålet, enär j u växel
fältets täthet Bmax är omvänt proportionell mot frekvensen_ 

V · IO 
(5)Bmax = N . Are· f · 4,44 gauss 

Enär det alltid blir en viss dis torsion (specient vid hög 
täthet) i en järnkäruespole, och bryggan inte är helt fre
kvensoberoende, måste balansindikatorn, som använd~ till 
bryggan, vara känsHg endast för mätfrekvensen. Övertons
frekvenserna måste följaktligen bortIi1treras på ett effektivt 
sätt, för aU indikeringen skall bli skarp även då man mäter 
en jämkärnespole under hög täthet. Som indikator användes 
lämpligen ett s. k. magiskt öga, föregånget aven selektiv 
förstärkare och en potentiometer för regleJing av känslig
heten. 

Mg tspännin g 
so pi. 

2 

c 
~------, 

R4 

Likström
• 

+2S0V 

R32 

Fig. 3. Kopplingsschema för bryggan och den selektiva förstärkaren .Mätnoggrannheten är beroende av exakth eten hos motstånden R'-'7 
och kondensatorn C•. Den senare, som skall tåla 300 V ~ aorbetsspänning, kan sammam·ättas av flera mindre kondensatorer, så alt rätt 

- värde erhålles. Toleranser nedåt l % böra eftersträvas hos dessa element. 

R,= '10 n, 4 w 
R.=400 n, 40 w 
R;=4000 n, 40 w 
R.=500 n. 25 w 
R, =500 n, 20 w 
R.=500 n. 20 w 
R7 =1l 000 n, 25 w 
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Rs = 1000 n, 3 w 
R.=10ooo Q, 5 W 
RIO=lO 000 Q, 3 W 
R l1 =10ooo n, 2 w 

=10000 n, l w 
R,s=O,l Mn 
R12- 17 

=1 MnR1o 

R,o=16oo n 
Il" =0,1 MQ 

=0,2 MQR22 
=0,5 Mn 

R24 =3 Mn 
R.,,=1600 Q 
R26 =O,l Mn 

R23 

R27 =0,2 l\m 
R2S =0,5 Mn 
R29 =3 m 

=2 MQRso 
Rs1 =10 MO 

=50 000 ORS2 

C, ='15 f ,F 
C.,=2,5 "F 
C;=3000 pF 
C, = 30 000 pF 
C, =100OO pF 
C. = 2000 pF 

C7 = 30 000 pF 
Cs=10000 pF 
C9 = 2000 pF 
CIO = 2000 pF 
CI1 = 0,5 .uF 
C,, = 50 ,uF 

C'3 = 50 pF 

C14 = O,5 ,uF 

C'5=O,5 ,uF 

C,0=3O pF 


L, = ca 5 H 
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I fig. 3 "isas elt schema över en komplelt brygga, där 
motstånden R,,= (R i - 17 ) och R,,= (R4- 0 ) gjorts konti
nuerligt variabla, medan Rc = (R j - 3 ) omkopplats så alt 
tre mätområden erhålbs_ Dessa äro för 1:a området 0,1
]0,2 H, för 2:a området 1- 102 H ooh för det 3:e om

rAd et 10--1020 H, Motstånden Ra och R/I ha uppde1Ms 
på <;;teg"is inkopplade -.sådana i serie lUed Iiesp. potentio
hetrar, detta för att man ej skall behöva så stora wattal på 

patentiometrarna och även ur den synpunkten att inställ
llingen ej 5kall bli så kriti sk_ Potentiometrarna komma ju 

på detta sätt att utgöra endast en del av de total·a motstån
den. Brygg:impedansernas värden ha valts så, att man enligt 
den förenklade fOl~meln (4) får den sökta induktansen i 

henry lika med Ra i kiloohm multiplicerM med en faktor 
som är OJ, l o(;h 10 på respektive ba, 2:a och 3:e mät
om rådet. 

Likströmmen genom mätföremålet införes i bryggans 
nwtrala gren A- C i serie med en drossef L j , vilken för
hindrar att punkterna A- C bli kor~slutna i växelspämlings
hän5eende. En extra omtanke måste ägnas åt placeringen 
av dcnna drossel, enär 0'111 den skulle komnna att påverkas 
av ett 50 periodigt kraftfält, störspännmgar skulle uppträda 
i punklcn A, v'ilket kunde förr ycka mätresultatet. Om den 
använda likströmskällan inte är ett batteri, måste det tillses, 
att densamma är mycket väl {,iltrerad. Den tillåtna ukström
lllen genom bryggan är 0,3 A på 1:a och 2:a området, 
men endast 0,1 A på det 3:e. Dessa värden hänföra sig till 
de wattal, ' om valts på motstånden R j - 3 i det här beskrivna 
schemat. Utföres mätningen under kortare tidsrymd, kan en 
viss öferbelastni1ng av motstånden till~ltas. Mä<tväxelspiin
riingen införes mellan punkterna D i serie med en kon
densator, vilken spärrar li,kströrnmen, så alt denna endast 
kan passera genom mätföremålet. Den maximala mätväxel
~pänning, som kan tillföra,5 bryggan, bestämmes av den till
HIlna al'bets~pänni'ngell på kondensatorn C2 och av dimen
sioneringen av mo tstånden R4- 17 , samt av den impedans, 
som för tillfället finll es meJ:lan punkterna B-D. Spämti~lgen 
får inte vara större än att ~tröml11en genom R7 begränsas 
till 50 mA och spänningen över Cz till 300 volt. En kortvarig 

överbelastning av R i kan lillåtas, och som skydd för poten
liometern kan en säkring på 50 mA insäaas_ Den mätväxel

spänning, som få s över m~i tförBll1ål et , kan uppmätas direkt 
ijver delta med en rörvoltme tel', eller också kan man mäta 
(len till bryo'gan inmatade växelspänningen med ett enklare 

instrument och Eedan ur impedansförhållandena beräkna den 
spännillg ~om fås över mätför,emålet. 

Punkten C i bryggan har lagts på jordpotential, vilket 
betingas av två saker. För det första måste ju indikatorn 
visa balansen mellan punkterna A--C, varför förstärkaren, 
som föregår indikatorn, jordas i pWl]Qten C. För det andra 
måste likströmmen införas i den neutrala grenen A-C, ur 

90 

vilken synpunkt det också är gynnsamt att C li'ggcr på jord. 

potentiaL 
Den selektiva förstärkaren är uppbyggd kring två förstär

kan·ör. Härigenom ern s 'att balansindikeringen blir ska rp, 
iiven vid mätning med små växelspänningsamplituder. För
stärkaren innehåller en serie RC-filter, vilka dock icke enbart 
ge tillräcklig selekti'vitet_ Denna har därför förbättrats genom 

positiv återkoppling över demen·ten C~, CJG och R31 • Sam
tidigt med elen positiva spiinningsåterkopplingen har negativ 
strömå;terkopplil1g införts genom att katodkondensatorn ö,'er 
R25 uteslutits. H ärigenom vinnes en större selektivitet, utan 
att ri sk för instabilitet inträder [2, 3 J. Om maximikänslig
heten, på gruud av to,]el'anser i motslånds- och kondensator
värden, skuMe komma något vid sidan av mätfrekvensen 

50 p/s, så kan detta justeras genom äudriJ1g av kapacitans
\,ärdet på kondensatorn C1I; - Ett större värde på denna för
skjuter toppen mot lägre frekvens. Det bör observeras, att 
det är bättre när maximikänsligheten ligger förskjuten något 
mot Iägre frekvens, iin omvänt. 

Den selektiva fö.rstärkaren, med det magirska ögat som 
balansiudikator, ger märkbal'l utslag redan för 0,001 volt. 
Då »ögat» slutes helt redan för 0,005 volt, följ er härav att 

balanseri ngen lav bryggan skulle vara svår att utföra, om ej 
potentiometern RIS funn es för nedreglering av känsligheten , 
så alt man först kan göra en grovil1ställning av bryggan, 
för att sedall öka balansjl1dikao~o rns känslighet och h njustera 
bryggan så lållgt man anser nödvän{jjgt för mätnoggrann
heten. Balansindikatorns känslighet , åsom funkti Oll av fre
kvensen visas i fi g. 4_ Den störta vikten har lagts ned på 
att filtrera bort udda övertoner, enär genom distorson i 

j ärnet huvudsakligen udda övertoner upps-tå. 

(FOrIS. på sid. 96.) 

FönvGgning Spänn_ för full. u••lag 
elB V 
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Fig;. 4. Den selektiva för <;tärkarens frekvenskur\'a_ 
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PRAKTISK 


RA DIOTE KNIK 

EN AVDELNING FOR RADIO- OCH LJUDTEKNIKER 

SERVISMÄN OCH AMATORER 

• 

UHF -apparaters praktisl{a konstruktion 
Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

Vid vanlig högfrekvens kan kopplingsschemat förverk · 

li"a- i praktiken med ringa avvikelser. En kondensator i 
schemat blir en kondensator i vel'kligh ten , och en förbin

d lsetrå cl. i schemat blir en förbindelsetråd i verkligheten. 

Denna Öl' rensstämmelse mellan teori och praktik gäll er 

dock ej \'d ultrahöghekvens. Ty hudeffekt , induktans och 

kapacitans hos led:ninga rna samt interelektro-dkapacitanser 

hos rören störa i senare fallet det prah.'ti.:ka realiserandet av 

teorien . Om man bygger kn pigt, kan det p raktiska utföran

det e enklare ut än schemat lå ter ana. 

lLir man bläddrar igeno'lll de amerikanska radioamatö

r rnas tidning Q"T under de Ua tio åren fin ner man 

hun-dratals olika utföranden av uhE.·apparater med nästan 

iden tiskt lika principscheman. Man kan alltså säga, alt uhf

apparaternas praktiska utförande på ett något överdrivet sätt 

visar , at t det ej är nödlrändigt att variera en radioapparat 

schel1la fiir att åstadkomIlla olika variationer hos dess prak

ti ka konslruktion och utförande. 

S älldare. 

Dc sändare, som synas å fi1gurerna 1- - 6 äro sålU11da alla 

OK G~ .U~G.U.02!) . O 

konstruerade enligt samma princip - krLtalLteg, frekvens· 

fördubbhngssteg och effekt- teg. Vid 5 meters våglängd hm· 

kar tiU anodtankkrets anviindas en krets med spole och 

kondensator, vid 2,5 meters våglängd en resonanslinje. 

F ig. l och 2 visa sålunda en sändare för 5 meter. Läno'st 

t. h. å fig . 2 synes krislalloscillatorn på 7 Mc/s, därefter 

kommer ett steg som fyrfaldiga r till 28 Mc/s, varefter i ste

get i mitten sker fördubbling till 56 Mc/s. Via länkkopp. 

lingen - SOI11 går genom en ayskännande plåt - pålägges 
styrspänningen ullf-effektsteget läng -t till vänster. 

Beträffande den prakt iska kOllstruktionen kan man obser

I'era, att rörsocklarna äro upphängda på ebo'llitpelare. Däri

genom bringas sockelkontakterna i plan med de a\-stiirn· 

mande tankkretsarna, och korta högfrekvensledningar erhitl

las . Dessutom kUIl1la de olika avkoppling -'kondensatorerna 

grupperas i vertilmlt läge runt sockeln. Vidare ha induk· 

lansspolarna monterats direkt på avstämningskondeIlsato. 

rerna. SlutEgen bör man observera, att j ullf.steget äro 

anodtankspolen och al,stänmingskondensa torn monterade på 

keramiska pelare, cirka 75 mm höga. Detta gör all1odled· 

!Ungarna korta och möjliggör alt neutraEseringskondensa. 

Fig. 1. Den enkla uppbyggnaden aven 5-melerssändare. 
(Ur QST, april 1941.) 
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F ig. 2. Sanuna sänd are som i fi g. 1. Vingst till vänster synes effekt · 
steg,et. ( r QST, april 1941.) 
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Fig. 3. Kristallstyr.d 2,5·meters: änuare med tankkrets form av en 
resonan51inje. ( r QST, juli 1940.) 

torn monteras undertill med en mycket kort lednillg till 
gallret. 

En televisionssändare för 2,5 lIlleter synes i fig. 3. Röret 
längst ti.ll vänster fyrfaldigar från krist,aIlfrekvensen 7 Mc/ s 
till 28 Mc/ s. lästa rör, likaså ett 6L6, fördubblar till 56 
Mc/ s, vaTpå det tredje röret slutligen fördubblar till 112 
Mc/s. Glasröret längst till höger är ett dubbelrör, som vid 
112 M / s ger en effekt av 23 walt med en ineffekt av endast 
0,5 watt. Till utgångskrets användes en l/4-vågs resonans
lin j e. Avstämningskondensatorn ett stycke från anoderna 
består av två plattor av cirka en 2-örings storlek, monLerade 
i ändarna a\r skruvaT. Belastningen är ansluLen i övre änden 

Fig. ,1. Fyf·sändare för 2,5 meter med en hartsvågs resonaMlinje. 
(Ur QST, febr. 194{).) 

F~ig. 5. Sändare med 56 .Mc/ s spolar isatta. Kon trollerna på panelen 
äro från vänster räknat: slulslegets galJ erkrcts, andra förd uh blarens 
gallerkrels, första fördubblarens anod krets och oscillatorns anodkrel.o. 

(Ur QST, dec. ]940.) 

a\' resonanslinjen. Gallerspolen, vi,lken ej synes på fotot , är 
a\'stämd enbart medelst detta effektförstärkarrörs inkapa
citans. Korrigeringen av avstämningen sker genom variation 
av spolens längd. 

Fig. 4 visa-r en FM-sändare för 112 Mc/ s, där helast
ningen kopplas till a-nodtankkretsen medelst den smala 
slingan till vänster. Fig. 5 och 6 visar en annan kristallstyrd 
sändare, i förra fallet med en kristall för 14 Mc/ s och eLt 
slutsteg för 56 Mc/ s, i senare fallet med en kri tall för 23 
Mc/ s och ett slutsteg för 112 Mc/ s. I förra fanet använues 
tarrkkrets med spole o h kond nsa tor, i senare fallet med 
resonanslin je. 

Slutligen visar fig. 7 översidan och fig. 8 undersidan av 
en sändare för 2,5 meter med 100 watts uteffekil:. Från 

Fig. 6. Sanuna sändare som i fi g. 5, men nu med 112 Mc/ s spular 
och resonanslinje. ( Ur QST, dec. 1940.) 
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fig. 7. En effekt av 100 watt på 2,5 meter får man från den'na enkla 
kons truktion. (Ur QST, jul.i 1939.) 

Fig. 8. amma , ändar som i lig. 7, edd undt!rifrån. 
(Ur QST, juli 1939.) 

yänster synes : gallerspole (avstämd medel t rörkapacitan. 
5ema ) , rören, anodJ<:on'densatorn, anodspolen samt kopp· 
lingskretsen till antennen. Denna apparat visar att en enkel 
koppling - TNT.kopplingen - vid uhf också "'er enkel 
uppb}"T!Ynad. På undersidan synes från vänster : galIerläcka, 
l lödtrådsdrosslar samt anoddrossel. Ingen hf-drossel erford· 
ras i gallerkretsen, då trådlindningen hos 2 000 ohms mot· 
_tAndet har tillrä kllig induktans härför vid dessa frekvenser. 

Ovannämnda fem sända re giva en uppfattning om hur 

Fjg. 9. En . uperregeneraliv mottagare fiir 112-224 Mc/s. Ob~ervera 
de korta ledningarna frän avstämningskondensatorn till riirsockeln. 

(Ur QST, nov. 1941.) 
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Fig. 10. En superb eterodyn fiir 5 m eters åglängd. UM·delen synes 
i fö rgmnden. (Ur QST, febr. 1939.) 

varierande utseende uhf.apparater kunna erhåll~, beroende 
på det praktiska utförandet. 

Mottagare. 

Vid 5 och 2,5 meter konkurrerar den superregenerativa 
mottagaren med superheterodynen. Både till principschemat 
och det praktiska utförandet kan den superregenerativa mot· 
tagaren variera så mycket att det knappast lönar sig att 
jämföra några olika xemplar med varandra . Fig. 9 visar 
dock hur enkel konstrukti,onen kan bli. Det är en motta. 
gare för 2,5- ] ,25 meter. 

Den superregenerativa mottagaren haT dock i och med 
de växande fordringarna på stabil frekvens mer och mer 
undanträngts av superheterodynen. En dylik konstruktion, 
som synes i fig. 10, visade sig vara okänslig för interferens 
från starka sän(bre på frekvenser inom 30 kel s från den 
frekvens, till vilken mottagaren var avstämd i 56 Mc/ s. 

Fig. Il. En kompakt uhf·lillsats Wr 56 Mc/ . Blandarens avstäm· 
ning kondensator syn i för6'Tunden. ( Ur QST, febr. 1941.) 
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Fi g. 12. En tillsats för 112 Mc/ s. Os<: iLLatorsektionen beLinn er sig 
till väns ter, blandarsektioncn till hliger. (Ur QST, mars 194,1.) 

bandet, medan hos de superregenerativa mottagar.na samma 

sta.tioner togo upp halva bandet. 
Superheterodynen för ultrahögfrekvens kommer, såsom av 

det praktiska utförandet enlig t Hg. 10 framgår, att endast 
till en del innehålla 'ledningar förande ultrahögfrekvent 

ström - meLlanfrekvensen förlägges inom det vanliga hög
Irekvensområdet. Den ultrahöga sektionen beJinner s ig Sfl

lunda å fig . 10 närmast åskådaren. 

UHF-talsatser till vanliga mottagare. 

Principen för uhf-superheterodynen för tanken till att 
använda en uhf-billsats före en vanlig m otta g·are. En dylik 

Fig. 13. Samma tillsats som i fi g. 12 men med sidopanelen boruagen, 
så all blandarsektionen syn es. Samtliga ledningar, utom de som äro 
dragna från transformatorn i mi tten , föra här 112 Mc/ s ström. De 

senare föra däremot 3 eller 5 l'dc/ s. ( r QST, mars 194·] .) 

Fig. H . En 112 Mc/ s till sats med acom-rör. Osci llatorns a vstäm 
ning;,kondensa tor befinner sig närmai't panelen, ( r Q T, juli 19<1 0.) 

konstrukti·on (den amerikal1'Ska benämningen är »co llverter» 

= omvandlare) utgör kanske den enklaste lömingen på 
1110ttagarproblemet vid uhf. Av det praktiska utförandet a 
dylika apparater kan m an också finna, hur den speciel1a 
uhf-tekniken firaT sina triumfer. Delarna monteras så , att 

ledninga ma praktiskt taget försvinna. 
Fig. 11 visar konstruktionen hos en dylik tillsats, som 

transponerar frekvensen från 56 tjJ[ 3 Mc/ s. Blandarstegets 
avstämningskondensator - med en enda platta hos rotorn 
- synes i förgrunden. En ·annan UHF-tillsa:ts s i fi g. 12. 
Bandspridningskondensatorn - med den stora ratten på 

frontplattan - avstämningskondensatorn, rörsockeln samt 
spolen - alla äro de placerade så, att ledningarna bli korta . 
Fig. 13 visar blandarsektionen, när sidopanelen är bortta· 
gen. Spolstommen är av det genomskinliga ulu-materialet 
trolituI. Slutligen synes i fig. 14 en tjllsats för 112 Mcj s 
med två acorn-rör. Dessa äro m{)I1terade i liggande ställ· 

Fip;. 15. En 112 Mc/s s'indare-mottagare. Motlagarens hf-sektion 
bef in ne r jg till v,inster, sändares hf- ektion till höger. (Ur QST, 

mwj 1941.) 
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Fig. 16. En »lTansceiver» för 112 Mc/ s med inbyggda ballerier. 
(Ur QST, april 194·0.) 

ning. Ana delar befinna sig över chassiet. Man kan endast 
se ett fåtal förbindelsetrådar. 

»Transceiver». 

Om man uti kO'l15truktionen av uhf-tillsatser - där det 
finns nä.stan enbart ultrahöga frekvenser närvarande 
ålunda kan finna de vackraste exemplen på uh f-stegs prak

tis a udörande, så kan man i stället i konstrruktionen 3V en 
annan typ av apparater - »transceivers» - firma exempel 
på hur enkel en fullt färdig transportabel uhf-radioslation 
kan bli i utförandet. Ty en transceiver är, som namne·t 
antyder, en kombination aven sändare (eng. »transmitter») 
och en mottagare (eng. » recei~rer») på så sätrt, alt rör och 

Fig. 17. S(indaren 	i en kombinerad sändare och mottagare för 112 
Mc/ s. ( r QST, juni 1939.) 
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Fig. 13. Den sopen>egenerativa mottagaren höronde lm sändaren 
fig. 17. (Ur QST, mars 1938.) 

kretsar genom omkopplare kunna användas för både änd

ning och mottagning. Ett enda rör anvä.ndes sålunda både 
som sändaroscillator och mottagardetektor. En nackdel med 
transeeivem är, att mottagaren utstrålar nära nog lika myc

ket som sändaren, och man har därför skapat en övergångs 
form meLlan en vanlig 'Station med separata sändare och 
mottagare samt transceivern i form av den så kallade sän
daren-mottagaren. En dylik har separata högfrekvenssteg 
men gemensamt lågfrekvenssteg för sändare och mottagare. 
På fig. 15 synes till vänster mottagarens kretsar, till höger 
sändarens kretsar hos en sändare-mottagare för 2,5 meters 
våglängd. 

Fig. 19. En 200 fe/ s motlagare, ul <>'örande del aven kombinerad 
sändare och mottagare. (Ur QST, mars 1938.) 

95 



Fig. 20. Chassiet inkJusi\~ sändaren, batterier och antenner till 
mottagaren i fig. 19. (Ur QST, mars 1938.) 

En verklig transceiver för 2,5 meter ses däremot i fig. 16. 
Omkoppling från superregenerering vid mottagning till van
lig oscillation vid sändning sker genom kortslutning av den 
större av två gallerläckor medelst kontakter hos sändning. 

mottagning-omkopplaren. 
Hur behändiga dylika sändare-mottagare kunna bli, tack 

vare extremt små dimensioner hos delarna gamt kompakt 
uppbyggnad, framgår även av fig_ 17, som visar sändaren, 
och fig. 18, som visar mottagaren till en apparat för 200 
och 300 Mc/s. I båda enheterna användes som synes ett 
acornrÖr. 

Även en sammanbyggnad av separata sändare och mot
tagare kan bli kompakt vid uM, såsom framgår av fig. 19 
och 20. Det tomma båset i fig. 20 utgör plats för mottagar
sektionen i fig. 19. Till höger i fig_ 20 synes sändarsektio
nen med dess resonans-linjer. Dwna apparat arbetar på 5 
och 2,5 meters våglängd samt utmärker sig för låg vikt - 
lådan är av aluminium - och små dimensioner. 

Denna apparat får också tjäna som sista belägg för att 
vid ultrahöga frekvenser aNa förutsättningar finnas för att 
skapa kompakta och mycket lättransportabla, kon1plelta ra
diostationer. Det är egentligen det praktiska utförandet det 
hänger på. 

Om det sålunda är de amerikanska sänooramatörerna som 
ursprungligen ha uppfunnit och utvecklat uhf·transceiver
konstruktionen, så är det sedan den amerikanska krigs
industrien som har utnyttjat iden för att skapa den mest 
använda militära radioapparaten vid de allierades fronter. 
Man kan gissa på att denna lättskötta, vattenbeständiga 
apparat benämnd »handie-talk,ie» ( = en apparat som man 
håller i handen och talar i) skeppats ut till ett an~al av 
bortåt 100000 över hela världen. 

INDUKTANSMÄTBRYGGA, forts. från sid. 90. 

Då rören i förstärkaren arbeta med höga gaHerimpeelan
ser, ställas stora krav på skärmning och förläggning av 
elementen nännast galleranslutningama. En sådan vital sak 
som j ordni,ng av mittuttag eller ena sidan av glödströms
lindningen, får givetvis ,inte bortglömmas. 

I den här beskrivna utförmgsformen av Hay's brygga 
ligger den huvudsakliga begränsningen i, att den maximala 
växelspänning, som kan fås över mätföremålet, är begrän
sad. För de flesta mätningar på utgångstransformatorer, 
drosslar och liknande torde dock spänningen räcka, under 
förutsättning att man vid mätningen väljer det för tillfället 
gynnsammaste mätområdet. 

Mätexempel: En utgångstransformator, som är anpassad 
till 3 000 ohm och som genomflytes av 60 mA l.ikström, 
skall mätas vid den -täthet, som fås för 0,05 resp. 3 watt 
uteffekt vid 50 p/ s. Spänn,ingen över 3 000 ohm för 0,05 
resp. 3 watt blir 12 resp. 95 volt. Först anslutes utgångs
transforn1>atoms primärli~dning till punkterna A-D, me
dan sekundärlindningen länmas öppen. Därefter injusteras 
likströmmen genom brygg,an och mätföremålet till 60 mA, 
varvid likströmmen mätes med ett instrument seriekopplat 
med likströmskällan. Sedan påkopplas mätväxelspänni'l1gen, 
och om man har mätotlllIådesomkopplaren ställd på 2:a 
läget, får man ungefär 1/ 3 av den till bryggan inmatade 
växelspänningen över mätföremålet, då bryggan är i ba1ans. 

Enär bryggan måste balanseras både till fas ooh amplitud, 
följer härav att regleringen måste ske i två punkter, för att 
med en okänd induktans få bryggan i balans. Man börjar 
då att söka dter minimum med indikatorn inställd på så 
låg känslighet att »öga-t» inte slår ihop. Regleringen sker 
sedan växelvis med Ra = (R7-R17 ) och Rb = (R4- 6 ) , un
der det att indikatorns känslighet successivt ökas, tills abso· 
lut mi,nimum erhålles. Denna instälming ·av bryggan göres 
dels med 12 och dels med 95 volt växelspän:ning över mät
föremålet. Om i det första fallet balans fås med Ra = Il kilo
ohm och i det andra med Ra=20 kiloohm, blir alltså induk
tansen 11 resp. 20 henry, enär den faktor med vilken Ra 
(uttryckt i kiloohm) skall multipliceras för ·att induktansen 
skall er,hållas i henry, på 2:,a mätområdet är lika med l. 
Skulle Q-värdet vara dåligt, vilket anges av motståndsvärdet 
på Rb• multipliceras de erhållna resultaten med motsvarande 
korrigeringsfaktor enligt fig. 2. 
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Till medlemmarna 
i Föreningen Sveriges Söndaramatörer 

Under många år ha sänoaramatörerna i vårt 

land, liksom annorstädes i världen, varit dömda 

till nödtvungen isole ring. Denna har dock icke varit 

lik tydig med overksamhet; tvärtom, sändaramatö

rernas skicklighet och erfarenhet har ställts på hår

da prov för allvarsfulla uppgifter. Såsom väntat 

ha de väl bestått proven, och på många sätt ha de 

givit bevis för att amatörsändningen har e tt långt 

större ärde än blott som en fa cinerande hobby. 

Föreningen SSA har und er de~sa år levat i för

puppning. Dess li v:; tecken ha utåt varit föga märk

bara, men viljan och kraften att fortleva har därför 

ick e var it mindre stark_ Genom världshändelserna5 

' enaste utveckling har ovissheten för framtiden bör

jat ge vika för en sp irande förväntan, alt även för 

S'\. och de 's kolleger världen run t frihetens da!!; 

omsider skall randas. Kanske dröjer den länge än, 

men det vore olikt sändaramatörer a tt vara pessi 

mistiska_ 

Då meJ dessa spalter föreningsverksamheten 

inom SSA ånyo upptages, om ock till s vidare i pro

vi soriska former, ber jag härmed å styrelsens väg

nar att dels f å uttala ett tack för vad medlemmarna 

under ofred åren uträttat i det tysta, dels att ra. 
hälsa dem alla välkomna att å te r samlas kring sin a 

gemensamma intressen. 
Erik Lö/gren 

FÖl'Clli ll :;e ll S o rdförull{]e . 

Till sändaramatörer och kortvågslyssnare 1 


nder åren före det andra världskr iget va r aktiviteten 

bland vä rldens korLvagsamatörer sY llll erli CTell s1.0 r, :Jch an 

talet licellsierade sä lldaralllatörer visade en kraitio' ökni llo-. 

De för amatörerna upplå tna frekv'nsbanden utll yttjades till 

det yttersta för experimenttrafik , och då trängse1n inum 

mnatörballden va r avsevärd , framt vill O'ades må nga tekniska 

förbiittringar på ama·törsta tionern a för att i möjh gasle ma n 

diminera olägenheten med de mycket begrän sad e freb rens

omdldena. Bland förbä ttr ingarna kUllna särski lt nämna~ ök

ning av frekvensstabiliteten ho ' sändarna, selektiya mo tla 

gare-kl'i tallfilter , riktantenn er för sä nd ll ing och Illottagn ill g. 
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Pa det o rga ni satoriska orm, clet voro förhållandena väl

ordnacle med en off iciell amatörsiiudarförening i så golt som 

va rj e land. De enskilda för enin garna voro anslu tna till en 

g rnensarrl cenl.ra lfi)ren ing, '0111 heter Jnternational Amateur 

Radio nion eller förkortat JARU. De enskilda föreningarna 

och JARG ha bidragi t mycket till amatörrörelsens utveck

ling, spec iellt som amatörernas språkrör vid intel1lationella 

ra(liokon grf'sse r och i övrigt vid samarbetet med mvndig 

het rna. 

De svenska ko rtvåg~all1atör rnas o rganisa lion, Föreuingen 

:\ ;erige ' iilldarama törer SSA, bildades å r 1925 och utgör 
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en sammanslutning av sändaramatörer och kortvågsly~snare. 
Föreningen är ansluten till IARU som oHiciell amatör
förening för Sverige_ På grund av det vid krigsutbrottet 
meddelade sändningsföI'budet har föreningens arbete under 

higet bedrivits i mycket begränsad omfattning. 
Händelsernas gång ute i väl,lden antyda nu, att det tryck, 

som under kriget vilat på dell svenska amatörsändarrörel
sen, snart kommer att lätta. Sä,ndal·ama'törerna ha dock icke 
varit overksamma ullder den gångna krisperioden, då j u 
mi nga a oss i försvarets tjänst inom skilda branscher ha, 
var och en på si~t sätt, med de kunskaper en god amatör 
förvärvat, bidragit till landets beredskap. Med fr,iska krafter 
äro vi nu beredda att starla igen, så snart sändningsförbudeL 
hävts. M n redan innan detta har skett, ha vi mycket att 
göra. Vårt för eningsarbete skall åter s~artas, våra tekniska 
kunskaper måste friskas upp och kompletteras med nya er
farenheter. Att få starta på nytt innebär även fördelar, som 
vi icke skola försumma att ta vara på. De nya pl~nerna på 
apparatur och antenner böra nu utbildas med omsoJ'g, så 
att vi nå högsta möjliga grad av fulländning_ Det är alltid 
lättare att införa förbättringar , när man är tvungen att börja 
på nylt, ty, såsom nog mången har erfarlt, finner man det 
ej så roligt att för en längre tid stänga aven skapligt funge
rande anläganing, som man har i gång, för att förbereda 
och iordningställa en nyanläggning. 

Som sagt, tillfället är gynnsamt, och SSA kommer därför 
att med kraft å terupptaga arbetet och till att börja med på 
delta sä tt genom QTC söka samla våra medlemmar och 
nytillkomna intresserade {ill förnyat arbete på vår i ordets 
verkliga bemärkelse världsomspännande hobby. Förutom 
tekniska färdigheter måste vi friska UpjJ telegrafifärcligheten 
samt genom studium a föreskrifter och förkortni ngar läo-ga 
grunden för en korrunande hög trafikkultuI . Kanske skaH 
den fina takt i umgänget mellan oss amatörer över hela 
jorden, som alltid hägra för en god amatör, åtminstone i 
någon mån bidraga till alt mildra de motsällningar, som 
den hårda tiden fört med sig, och stärka solidaritetskänslan 
hos kamrater runt en värld . 

SSA har nu sto ra och ansva rsfulla uppgifter alt fylla, och 
fören ingens styrelse känner sitt ansvar och vill försöka före
träda den svenska amatörsändarrörelsen på _. dant sätt, att 

densamma både gentemot våra svenska myndigheter ooh 
för medlenunarna utvecklas på ett sätt, som gagnar rörelsens 
framtid och fortbestånd. I detta arbete behövs all hjälp 
och solidaritet från medlemmarnas sida, och räknar styrel
sen säkerligen icke förgäves härpå_ Vi hälsa även nya med
lerrunar hjärtligt välkomna i vår krets och äro övertygade, 
att dessa av de äldre kamraterna skola få del av erfaren
heter, som kunna bjdraga till ett ökat intresse och en fram
gångsrik \l11Ia törverksamhet. 

SI es fR 

Förslag till nya amatörband 
I USA har förslag till nya amatörband upprättats av 

IRAC (Governments' Interdepartment Radio Advisory Com
mittee ) och av ARRL. Det skall bli intressant att se i vad 

mån dessa förslag, som från vå r synpUJlkt sett te sig rätt 
lovande, hnna bli internationellt godkända_ Förslagen om

fatta fördelningen av frekvenser upp till 30000 Mc/s, men 
i uppställningen här nedan ha endast frekvenser lägre än 

500 Mc/ s medtagi ts_ 

Nuvarande band : 1,75- 2,05, 3,5-4,0, 7,0-7,3, 14,0
- 14,4., 28-30, 56--60, 112-116, 
224~230 och 400 10 Mc/ s. 

IRAC's förslag : 3,5 3,9, 7,0 7,4, 14,0 14,4, 21-- 22, 
28 30, l 149,218 225 och 420
-460 Mc/ s. 

ARRL-s iörslag: 1,75 2,05, :3,5-4,0, 7,0-7,3, 14,0
- -14,4., 21 22,28-30,56-60, 112-
- 116, 224--230 och 448--480 Mc/ s. 

Som synes begär IRAC alt 1,75- 2,05 Mc/s bandet slo
pas, och häremQt ha vi knappast något att invända. Värre 
vore det om vi skulle nödgas avstå från 56 M /s bandet. 

Båda förslagen uppta ett nytt band meUan 21 och 22 
Mc/s. Det bandet vore något för våra clx-intresserade ama
törer att få tunua om på. Dess egenskaper torde kunna anses 
vara en god kombination av 14 och 28 Mc/ s bandens. 

Hans EliO!son, SMSTf' 1. 

Aterkopplingsrör 
OK f-m,3\J6.6:n,52.02\J.58 

Vid amatörbyggda kortvågsmottagare av supertyp är Jet 
vanligt, att återkoppHng användes i högfrekvenssteget elier 
direkt i signalkretsen i mottagare utan högfrekvensförstärk
ning för ernående av högre känslighet och spegelfrekvens
selektivitet. Speciellt i mottagare utan högfrekvensförstärk: 

ning är återkopplingen av sto r hjälp, då man bärmed kan 
erhålla större förstärknino- och s})egelfrekvensselektivitet än 

med ett ordinärt högfrekvens-teg och samtidigt inbesparar 
en a\'stämd krets, \ ·Iket rätt av,e\'ärt förenklar mottagarens 

byggnad, speciellt om densamma skall utföras med fast 
inbyggda spolar och våglängdsomkopplare. 

Ett av de vanligaste sätten att anor,dna återkoppling i 

sianalkretsen vid blandarröret visas i fig. L Härvid kopplas 
blandarrörets katod till ett ubtag på signalkretsens spole 
beläget på ungefär en tiondedel av polen räknat från jord
sidan, och återkopplingen regleras genom att blandarrörets 
skärmgallerspänning varieras. Katoduttaget på spoleIl skall 
intrimm\l$ sil att röret uppnår svänani-nasgränsen, när skärm-
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blandarröret. 

+200 

o 

gallerspänningen ökas till ungefär det för röret normala 

värdet. 

Den nu beskrivna kopplingen, som har kommit tIll rätt 

allmän användning bland amatörer, har emellertid ett par 

nackdelar, som medfört, att man ej uppnått rikti gt de resul

tat, som väntats. För det första måste regleringsorganet för 

återkopplingen inställas olika vid olika antennkoppling varav 

följer , att i v. rt exempel skärmgallerspänllingen icke alltid 

kommer att ligga vi,d det gynnsamma'ste värdet för rörets 

fu nktion som blandar _ Vidare påverkas .rörets blandnings

egenskaper av återkopplingen, , å alt den&lmma ej kan ut

ny tt j as till fullo. 

Ett sätt att konuna ifrån de nu nämnda nackdelarna är 

att an ända ett särskilt rör enbaI1t för återkopplingen, varvid 

blandarrörets funktion jcke på något sätt störes . I tig. 2 

\risas en dyl ik koppling, varav framgår, aU återkopplings. 

röret och blandarröret ha gemensam gallerkrets, men finnes 

i anodkretsen på återkopplingsröret en återkopplingslindnillg 
kopplad till den gemensamma gall rkretsen . Återkopplings. 

rörets uppgift blir nu att öka det effektiva Q-värdet hos 
signalkretsen, vilket medför ökad kretsförstärkning och 

mindre besv~ir med spegelfrekvensen. Verkställda försök ha 

visa t, att man vid en signalkrets avstämd till 15 .Mc/s er· 

hållit 40 oänger så stor kretsförstärkning med återkoppling 

SOIl1 utan dylik trots att signalkretsen utan återkoppling var 

utförd med så högt Q- ärLie som praktiskt iir möjligt. 

erräffande val 3\r rörtyp för återkopplingsröret lämpar 

sig vilken triod som helst, som kan fås att svänga vid de 

ifråo-asatta frekvenserna och som icke har för stora elektrod· 

kapacitanser. Författaren har använt 6JS och 6CS med gott 

rtesultat. I övrigt gäller om det praktiska utförandtet, att 

återkopplingslindningen ,kall avpassas så att röret går i 

\'ångning mjukt och vid ett lågt vi-irde på anodspänn ;ngen. 
30 till 70 volt har visat sig lämpligt vid de ovan nämnda 

r·ören. 
Om mottagaren är utförd med 2-gangkondensator för 

samtidig avstämning av signal- och oscillatorkreLs m c ste 

man räkna med att koppla en trimmerkondensator, inställ

bar medelst ratt, över gallerkretsen för finavstämning av 
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Fig. 2. Återkoppling i signal kretsen med särskilt återkopplingsrör. 

densamma, när återkopplingen är nä ra svängningsgränsen. 

Denna kondensator behöver däremot icke inställas, när åter· 
kopplingen endast är svagt påvriden. 

Beträffande resultatten som uppnåtts med ovan beskrivna 

å terkopplingsrör visar det sig att fördelarna framträda mera 

vid höO're frekvenser, vilket givetvi beror på att kretsegen

skaperna på kortvåg äro sämre, varvid återkopplingens ver

kan blir mera markant. 

Slutlio'en förtjänar p pekas, att vid 3lwändning av blan· 

darrör med skilda triod- och hexodsystem, ex. ECH 21, det 

gåT utmärkt att använda trioddelen som återkopplingsrör, 

varvid ett separat oscillatorrör givetvi- måste an ändas, vil· 

ket för övrigt även av andra skäl är att rekonmlendera . 

Arne Lindberg, SM5VR 

Något om kortvågsantenner 
Av ABC 

DK G21.3flG.GiI.029.GS 

För att ernå verkligt goda resultat vid såväl sändning som 

mottagning meLi kortvåg är en god anten.n av fundamental 

betydelse. I denna artikel skall lämnas några tips och syn

punkter på hur en enkel a,ntenn kan vara kon truemd för 

att möjliggöra gyn nsamma resultat på kortvilgsonuådet. 

Redan under nästa r kunna vi tydligare börja ;;:könja 

erkningarna av en tilltagande solf1äeksaktivit t med de..ss 

ökade jonisation av de radiovågorna reflekterande skikten. 

Detta medför, alt dx-handen 20 och 10 m åter bli hög

aktuella under en ej alltför liten del av å ret. V i ' kola här 

närmast betrakta några enkla antenntyper speciellt lämpliga 

för dessa amatörband , vilka tn)er dock även om dimensio

nerna förstoras i motsvaralll de grad, kun'na användas för 
de högre vågläno·dsområdena 40 och 80 m. 

En god antenn bör först och främst befinna sig på största 

möj liga höjd över marken eller med marken jämfcirbara 
föremål, såsom plåttak o. dyl. Of,ta erhålles m~lrkbart bättre 

resultat, om antennen kan placeras öv r ett v~il ledande plåt

tak, än 0111 den ligger över mer eller rnindre dåligt ledande 

jord. Finnes ej ett plåttak, kan en motvikt bestående av 
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ett metallnät eller eLt alltal parallella [J'ådar användas ; dess 

ställe. Antennens höjd bör Uppgd till minst 1/ 2 våglängd, 

alltså ca 10 m för 20 111 bandet. Beaktas bör, aU av: l[llld t 

från antenn tråden till andra ledande hori sontala föremål än 

jorden eller det eventuella plåttaket resp. motvikten helst 

skall uppgå till minst ett par tre våglängder, da annars 

störande reflexi'oner lätt uppkomma. Vidare bör man be

tänka, att den för 20 m vågen effektivast e strälnings. resp. 

infallsvinkeln (i vertikalled) utgör 15° , för 10 Jl1 9 ° . H ori

sonten får alltså ej skynlInas av föremål , som fn1n antenn

tråden skulle avskärma dessa vinklar. 

De här beskrivna antennfofmerna böra uppsättas dnkel

rätt mot den huvudsakliga riktning, från vilken man önskar 

mottaga sigual. Riktningsverkan är visserligen ej så stor för 

grundvågen, men när antennen användes på halva våglilng

den och fungerar som två halvvågsantenner i fas, är rikt

lJingsverkan något mera utpräglad. En bra riktning för 

tråden är ca 20° öst 0111 nord. Huvudstrålnings- resp. mot

tagningsriktningen blir då 20° llord om väst resp. 20° söder 

om öster, oeh antennen fungerar särskilt bra för ~ord

amerikas hela östkust, Kuba och Mellanamerika osv. åt ena 

hållet samt Indien och delar av Aush'alien åt andra hållet. 

Antennen har här förutsatts horisontellt uppspänd, ' cla 
detta oftast ger största möjliga störningsfrihet både vid 

sändning och mottagnina. En för 20 och 10 m anviindbar 

antenn bör ha en längd 

L= ISO 000 _K 
! 

där L är antennIängden i meter, j frekvens en kel s och R. 
en kunstant = O,9S. 

Det är dock ieke tillräekligt att enbart ha en välplacerad 

antenn. Energin måste kunna ledas från resp. vill anten nen 

med minsta möjliga förIust och med minsta möjliga upp

tagand resp. avgivande av störningar. Detta ker på läl1lp

ligaste sätt genom aH en 2-trådig s. k. matarled ning anviin

des. Denna kan anslutas antingen mitt på antenntråden ell,1' 

i dess ena ände, då den ena matarledningen slutar blint vid 

en isolator. Den mittpunktsanslutna antennen (j f r fig. l) 

är den mest symmetriska. Kapacitans rna mellan j ord och 

de bägge antennhalvorna med dessas lIedlcdningstråda r bli 

lika stora, och det blir lättare att förhindra, all vertikal

polariserade vÄgor uppt,agas elller avgivas Iran antenn VSle

met. Detta blir sålunda i motsats till rundradioantel!nerna 

helt inriktat på att mottaga resp. utsä nda h ori sontalpobri

'-/.2 

Fig. 1. Ilal v"lp:sant enn föl' korl\· ~!! . 

serade vågo r. Enligt författar ens >rfa,renhet bidrar delta 

tllärkbart till und ertryekande av icke ölIskade rnottagnillg~

sLörningar hänörand > fr i'lI1 hilar, spå rvagnar och andra 

elektriska störningskäHor, vilka oftast sy nas utsända mera 

vertikalpulari serade vågor. P å samma gang stör antennen, 

Jlär den användes för sändning, mindre rundradi olllO tta

garna, vilka j u i regel ha antenner för mer eller mindre 

vertikalpolariserade ågor. Enklaste sä ttet att utföra nedled

ning från antennen är att ansluta en 2-trädig gW1U11dang

ledning, typ HOV 2 X 1,5 Il1m~, liknande den SOl l som 

brukar anviilldas som sla-dcl till elektriska strykjärll, bords

lampor o. dyl. .i\nnu bättre är aH härför använda en special

kabel med en impedans av 72 ohm, då detta svarar mot 

impedansen hos antennens mittpunkt vid atw~indlling av den 

niglängcl, för vi lken antennen är beräknad . Då denna kabel 

f. n. knappast är anskaffbar, kan mall emellertid reda sig 

för mottRO"llingsändamål med den nyssnämnda O'ul1lmiled

nin gen, i den mån sådan går att skaffa. Forts. 

Föreningsmeddelanden 
SSA,meeting äger .mm fredagen den Il lI1aj 194,5 kl. 

19.30. Lokal: Lillienhoffska huset, Götgatan 4..'3, Stoeldwlm. 

Föredrag om kortvågsmottagare. Diskussion. Orientering 

om verksamheten. Nva medlemmar hälsas väl.komna. 

De medl emmar so m inbetalat årsavgiften för verksamhets

å ret 1/ 10 1939- 30/ 9 1940 anses enligt styrelsebeslut hava 

erlagt avgift L. (l. Hl_ innevarande arbetsårs slut, alltså L o. m. 

30/ 9 J945. För dem som ej erlagt av.giften och för nya 

medlemmar gäller en avgift av kr. 4: -, gäHande t. o. m. 

innevarande arbets rs slut. Avgiften kan lämpligell insättas 

på föreningens postgirokonto nr 52277. 

Adre~sförälldring anmälas direkt till SSA, Stockh olm 8, 
och ej till Populär Radio. 5f:1cr. 

Ater-koppling 
Det är llled uppriktig tillfredsställelse Red. konstaterar 

at! tillfälle åter gives alt förn)'a bekantskapen med läse

kretsen från tiden före kriget. 

De gångna åren ha förvisso varit prövande i flera avse

enden , men de ha ocks,l givit oss nyttiga lärdomar. Amatör

rörelsell synes oss nu ha .n än större betydelse än tidigare, 

lIU när det gäller att å terstiilla förtroendet nationerna emel

lan. Här ha vi svenskar en stor uppgift. 

D;\ vi nu Mer starta verksa mheten inom SSA, hoppas vi 

alt förelJingen ~kall gå en lj llS framtid till mötes i sam

arbetets och det goda kamratskapets tecken. Red. 
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Vår n,a omkopplare 
lev eransklar 

Pris 


Kr. 16: 50 


netto 


AB ELTRON 
Kronobergsgatan t9, Sthlm. Tel. 50 7993, 507994 

Ir-

Snabb och tillförlitlig provning 

med 

Atlantus rörprovare 

Upptäcker alla rörfel ! 

Provar alla i marknaden 
förekommande rörtyper 

från 1,2-117 volt 

Begär rrospe kt över 

Atlantus rör provare, univer, 

sal instrument. signalgenerator 


och tJngenerator 


P .ovinstrument till 

j, 

Re~tlager 
av radiomaterial utförsäljes billigt 

RöR 

RöRHALLARE 

~IOTSTÅND 

R(;LLBLOCK 

"~LEI{TROLYTER 

STöRNINGSSKYDD 

SÄKRINGAR 
POTENTIOMETRAR 

TRIMRAR 

OMKOPPLARE 

RöRSKÄRMAR 

SKÄRMBURKAR 

NÄTTRANSFORMATORER 

UTGANGSTRANS
FORMATORER 

DROSSLAR 

HÖGTALARE 

GRAMMOFONMOTORER 
CHASSIER,OMONT. 

GANG-KONDENSATORER 
LINHJUL 

SKALLAMPOR 

SKALLA!.'\fPHALLARE 

BEGAGNADE RADIO
MOTTAGARE, m. m. 

Infordra reali sa tionspri slis ia 

TJERNELDS RADIOFAllRIK 
Hudiksvallsgatan 4, Stockhohn 

Telefon 3320 t 1 

'I 

Pris 
kronor 350:

netto 

NYHETI 

påseende med returr:itt inom 8 dagar ........ ................................,......................................... ......................................... ..... 

_~~ C HAMPION RA DI O A.-8_. Polheonsgatan 38. 5th 'on 

-5 I ;CHAMP IO N RADIO A.cB. 	 ~ -= ~ Sänd omgje-nde under. ~Jmn: , .... . . ,. .... 

t := : teckn Jd Ed .a pro..
Pol hems~atan 38, S tockholm ~~ ~ spekt övet AtbJltus Ad re ss: . 

Telefon 510706, 500522 :J I~ : mätinstru men t. 
Pos r ~ t .hon: . PR 5 

-'I 
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Super Skyrider SX.. 2S 

15 rörs trafikmottagare - 6 frekvens

områden, 540 kc/s - 4.'3 Mels - 2 
hög{rekvenssteg - antenntnmmer 
kallbrerad grovinställnang med sväng
hjul och mikrometeravläsning - d ;o 
lin.inställnin.g - temperaturkompense
rad oscillator - variabel selektivitet, 
6 läges kristallfilter - störningsdäm
pare - fäl tstyrkemätare. 

IiI: 
trarikJnottagare 1-

• tjiinst på 
viirIdens alla krigsskådeplatser 

AN LAGER(RANTZo 
VÄRTAVÄGEN 57, STOCKHOLM. TELEFON 6l3.~08, 617128 • TELEGR.-ADRESS: FIVESSVEE 

Hallicrafters mottagare konstruerades och byggdes ursprungligen r 
för amatörbruk. Aktiva sändaramatörer, som voro anställda hos 

Hallicrafters, toga verksam del vid utarbetandet av nya model· 

ler. När kriget bröt ut, komma milikirerna snart underflmd 

med att just dessa appctrater väl motsvamde d'e krav, som m<l.ste 

uppställas för trafikmottagare i krig5bruk. Med berättigad stolt

het kurula de amerikanska amatörerna i cL:1g peka på att deras 

skapelser an,vändas i samtliga de allierade ländernas väpnade 

styrkor. Hallicrafters mottagare av olika modeller och deras 

kraftiga fältsän.dare SCR-299 äro vid detta laget berömda. Varje 

allierad soldat, han må befinna. sig i hjärtat av Kina, på Nya 

Gllinea, på Guadalcanal, i Frankrike eller i själva Tyskla'nd, 

känner väl till HaDicraflers apparater och vet vad de ha be

tytt för de allierades framgluJgar. 

~ ed flygplan öyer Atlanten 

går just nu en sändning kataloger över Hallicraflers ef

terkrigsmodeller. Så snart de kommit oss tillhanda kom

ma vi att färdigställa en "veTIsk upplaga. Beställ redan nu 

Ert exemplar. Katalogerna komma att dis tribueras i den 

ordning som rekvisitionerna inkomma. Skriv några ra

dcr på ett brevkort till oss. 

) 


