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Omslagets framsida föreställer en omfångsrik linje av transponerat utförande för drift
av 12-kanalssystem i Sydafrika.
Nedanstående foto visar en amerikansk förstärkarstation för 12-kanalssystem med tillhörande gap i linjen.
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Inledning
I artikelserien om fjärrtelefonins historia (nr.
4/2014 - 1/2017) har vi kunnat följa hur telefonkablarna kunde ta upp kampen med blankledningarna inom fjärrtelefonin tack vare uppfinnandet av pupinisering och överdrag (förstärkare). Men som vi också har kunnat läsa
kunde dock blankledningarna återta förlorad
mark och behålla sin position under åtskilliga
årtionden framåt tack vare en annan uppfinning, nämligen bärfrekvenssystemet (i fortsättningen används förkortningen BF- om bärfrekvens) som ökade förbindelsekapaciteten till
konkurrenskraftiga nivåer. I detta uppföljande
extranummer avser författaren låta Phonetikens
läsare ta del av hur linjebyggnadstekniken
vidareutvecklades för att möta de krav BFdriften ställde på ledningarna.
BF-systemens utveckling kommer endast att
beröras i förbigående då detta kapitel redan har
avhandlats i ”Fjärrtelefonins historia, del 5”. En
kort repetition av ett BF-systems funktionsprincip kan dock vara på sin plats. BF-transmission bygger på samma principer som nyttjas
inom radiotekniken. Medels en teknik som
kallas modulering är det möjligt att överföra tal,
som är lågfrekvent till sin natur, med hjälp av
högfrekvent växelström, s.k. bärfrekvens. Genom att bärfrekvenser av olika periodtal används
är det möjligt överföra flera telefonsamtal genom samma ledning och särskilja dem från varandra i andra ändan med hjälp av elektriska
filter. Därefter sker demodulering, d.v.s. de
ursprungliga hörbara frekvenserna återbildas.
Då överföringen sker enkelriktat krävs det
dubblerad utrustning för modulering och demodulering hos varje talförbindelse. En mer
ingående beskrivning finns i ovannämnd del av
fjärrtelefonins historia (nr. 1/2016) till vilken
intresserade läsare hänvisas.
Allmänt om ledningar för BF-drift
Överhörning är ett mycket svårbemästrat
problem vid BF-transmission via blankledningar (och även kablar). Rimliga överhörningskrav kan endast uppnås genom att transmissionsen i de båda riktningarna sker i skilda

frekvensband. Trots detta ställs det höga krav
på ledningarnas överhörningsegenskaper. Erfarenheten har visat att mer omfattande BF-drift
bara är möjlig via s.k. transponerade ledningar.
BF-system användes i tämligen blygsam omfattning i det svenska blankledningsnätet, varför all BF-drift av allt att döma skedde via befintliga ledningar av skruvad typ. Därför är det
troligt att de flesta av Phonetikens läsare inte är
förtrogna med transponerade ledningar. En kort
orientering kring denna linjetyp kan därför vara
på sin plats.
Kännetecknande för transponerade ledningar är att trådföringen i princip är parallell
mellan stolparna. Överhörningen nedbringas
istället genom att man transponerar, dvs. korsar
ledningsparens branscher med varandra vid
bestämda platser i linjen. Fig. 1, som visar principen för detta, föreställer två ledningar där det
nedre parets trådar byter plats på mitten. Den
övre ledningen är störande och den nedre är
störd. Som pilarna visar, har överhörningsströmmarna på ömse sidor av korsningspunkten
olika riktning och utsläcker därmed i princip
varandra. I praktiken blir dock inte utbalanseringen fullständig. Transponeringarna kan antingen utföras i form av s.k. spanntransponering
eller s.k. stolptransponering. Exempel på
praktiska utförandeformer av de båda metoderna visas i fig. 4 respektive fig. 7.

fig. 1
För att överhörningen ska ”upphävas” mellan
samtliga ledningar i linjen måste varje par följa
individuella mönster av transponeringar. Fig. 2
ger ett exempel på transponeringsmönster för
sju ledningar. Hos omfångsrika linjer krävs det
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komplexa, och därmed långa, transponeringsmönster. När fantomförbindelser förekommer
måste även dessa transponeras, vilket komplicerar situationen ytterligare. Dessutom har vissa
transponeringsmönster, eller snarare sagt kombinationer av dem, dålig förmåga att reducera
överhörningen. Detta medför att transponeringsmönstrens inplacering i stolpprofilen inte
kan väljas godtyckligt. Täta transponeringsmönster fördyrar linjebyggandet vilket också
måste beaktas. De många inblandade faktorerna
har lett till att det har utvecklats ett otal s.k.
transponeringssystem för skilda ändamål.

fig. 2
Ett villkor för att maximal överhörningsreduktion ska uppnås är att transponeringsmönstren
delar upp ledningarna i segment som är lika
långa, vilket kan ses i fig. 2. Längden hos ett
dylikt segment kallas för transponeringsavstånd. Av naturliga skäl är det lämpligt att välja
transponeringsavståndet så att transponeringarna hamnar i regelbundet återkommande
stolpar, s.k. transponeringsstolpar. Av ekonomiska orsaker bör transponeringsavståndet vara
stort. Transponeringarnas effektivitet minskar
emellertid med tilltagande transponeringsavstånd och transmissionsfrekvens. Valet av
transponeringsavstånd är således fråga om en
kompromiss. Vid talfrekvens var 400-500 m
vanligt förekommande. Vid drift av 12-kanalssystem måste man gå ända ned till 40-57 m,
vilket motsvarar transponering i varje stolpe.
Detta räcker dock inte. Tillräckligt låg över-

hörning kan bara uppnås genom att branschavståndet minskas samtidigt som avstånden
mellan paren ökas (se fig. 6 osv.). Denna lösning har även förekommit vid drift av 3-kanalssystem i många länder.
Ett annat villkor för maximal överhörningsreduktion är att hela sekvensen hos transponeringsmönstren medtas. En dylik sekvens kallas
för en transponeringssektion. Ovansagda innebär att en linje måsta vara sammansatt av hela
transponeringssektioner för att låg överhörning
ska uppnås. För att det ska vara möjligt att
bygga linjer av godtycklig längd måste sektionslängden kunna anpassas. Lösningen på
problemet i de flesta transponeringssystem var
att de var baserade på en s.k. fullsektion och
flera förkortade sektioner av olika längd.
Dylika förkortade transponeringssektioner är
emellertid kompromisslösningar, inte minst ur
överhörningssynpunkt, varför dessa endast användes för längdanpassning. Finjustering av
linjelängden gjordes ofta genom att stolpavståndet krymptes eller utdrogs något i ett
eller flera transponeringssektioner. Sammanfattningsvis kan sägas att det var en hel
vetenskap att projektera och uppföra högpresterande transponerade ledningar. Ytterligare fakta om transponerade ledningar finns
att läsa i nr. 1/2010 av Phonetiken.
Utvecklingshistorik i korthet
När de första BF-systemen installerades anpassades befintliga linjer av transponerad typ
för BF-drift genom att utvalda par omtransponerades. Varje linje behandlades emellertid
individuellt vilket medförde att metoden blev
allt omständligare i takt med att antalet BFsystem ökade. Lösningen på problemet var att
standardiserade transponeringssystem, som
kunde tillämpas generellt på alla linjer, utvecklades. Under mellankrigsåren var det amerikanarna som stod för de stora framstegen inom
området och det första transponeringssystemet
för BF-drift såg dagens ljus i USA så tidigt som
under 1920-talets första del. Systemet var i
första hand avsedd för ombyggnad av befintliga
linjer som hade en stolpprofil enl. fig. 3.
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fig. 4
fig. 3
Stolpprofilen blev standard i USA redan under
1890-talets början (åtminstone hos Bell
System) och kännetecknades av de 3 m långa
10-pinnsreglarna samt det stora regelavståndet
om 60 cm*). Varje regel uppbar fyra par med 30
cm branschavstånd samt ett par på regelns mitt
som hade 45 cm mellan branscherna. Den
skarpögde noterar att 16” i själva verket
motsvarar 40 cm. Skillnaden beror på att
trådarna hos mittparet najades på isolatorernas
utsidor (se fig. 6). När fantomförbindelser
förekom, vilket i regel alltid var fallet hos
längre förbindelseledningar, bildade paren
fyrskruvar (fantomgrupper enligt amerikansk
definition) i enlighet med fig. 3. Överhörningen
reducerades medels spanntransponering, som
utfördes med hjälp av transponeringsdon enl.
fig. 4 och 5 hos stam- respektive fantomledningar. Transponeringsavståndet uppgick till
10 spann. Hos fjärrledningar, som hade 40 m
stolpavstånd, motsvarade detta 400 m. Det var
nämligen i princip endast fjärrledningar som
var föremål för BF-drift ända fram till 1900talets mitt.
Det första BF-transponeringssystemet krävde
i princip inga andra åtgärder hos linjerna än
omtransponering till 200 m transponeringsavstånd. Transponeringssystemet tillät drift av 3kanalssystem på samtliga 30 cm-par på regel
nr. 1 och 3 samt 1-kanalssystem på regel 2
*) För enkelhetens skull används här och framöver
grov översättning till metriska mått.

fig. 5
och 4. Därigenom kunde man öka förbindelsekapaciteten från ursprungliga 30 till 62.
Senare tycks man ha kunnat inkludera en 5:e
regel i transponeringssystemet vilket tillät totalt
77 förbindelser. Detta är dock inga anmärkningsvärda siffror. I båda fallen uppnåddes bara
en dryg fördubbling av antalet förbindelser.
Med skruvade ledningar av skandinavisk typ
kunde man uppnå ungefär samma resultat utan
att man ens behövde skruva om ledningarna.
Nästa steg i utvecklingen togs i USA under
övergången mellan 1920- och 1930-talet. Nu
framtogs den första linjetypen som hade en
stolpprofil speciellt ämnad för BF-drift. Stolpprofilen, vars utseende visas i fig. 6, var en
modifikation av standardprofilen. Densamma
åstadkoms helt enkelt genom att branschavståndet krymptes från tidigare 30 cm till 20 cm.
Trådavstånden till grannparen ökade därmed
automatiskt i motsvarande grad. Fantomförbindelserna slopades då stamledningarnas
lägesbyten medför svårigheter att hantera överhörningen i BF-området. Mittparen behölls
dock intakta och användes även fortsättningsvis
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för enbart talfrekvent överföring. Samtidigt
med den nya stolpprofilen infördes ett nytt
transponeringssystem som resulterade i att avståndet mellan transponeringsstolparna minskade till två spann, dvs. 80 m.

fig. 7

fig. 6
Nu återinfördes en gammal metod för trådarnas
överkorsande, nämligen stolptransponering,
som avsevärt minskade trådarnas lägesförskjutning på ömse sidor om transponeringsstolparna. Tidigare hade stolptransponering utförts med hjälp av vanliga isolatorer i kombination med dubbla reglar eller dubbelisolatorer. I
båda fallen kapades och ändnajades trådarna i
isolatorerna varefter trådändarna hopkopplades
korsvis. Metoden kom därför så småningom att
ersättas av den ur överhörningssynpunkt sämre
spanntransponeringen. Trådkapandet och ändnajandet gjordes emellertid överflödigt genom
att speciella transponeringsdon infördes, vars
utseende framgår av fig. 7, i vilken trådarna
passerade varandra i en planskild korsning.
Den nya linjetypen var avsedd för transmission upp till 50 kHz och var egentligen
tilltänkt för ett BF-system med 4-5 kanaler som
aldrig kom till stånd. Istället kom den att användas för 3-kanalssystem, vars frekvensband
sträckte sig upp till ca 30 kHz. Linjetypen
kunde förses med åtminstone sex reglar. Samtliga 20 cm-par kunde beläggas med 3-kanalssystem. Det innebär 33 st. talfrekvensförbindelser och 72 st. BF-förbindelser via 24 st. 3kanalssystem. Totala förbindelsekapaciteten
uppgick därmed till 105 st. trots att 20 cmparen inte var fantomiserade.

Mittparen bidrog mycket lite till linjens totala
förbindelsekapacitet. I själva verket minskade
dessa det genomsnittliga förbindelseantalet per
par från 4 till 3,5 och innebar i princip bara
slöseri med dyrbar koppartråd när ledningar till
mellanliggande orter inte behövdes. Mittparen
utelämnades därför ofta. För dylika linjer utvecklades en alternativ stolpprofil enl. fig. 8
som drog nytta av de ökade trådavstånden
mellan paren för att sänka överhörningen ytterligare.

fig. 8
Kring mitten av 1930-talet började det första
12-kanalssystemet att utvecklas i USA. 12kanalssystemet höjde i ett ända slag maximala
överföringsfrekvensen från ca 30 kHz till drygt
140 kHz. Detta steg krävde att både linjebyggnadstekniken och transponeringssystemen behövde vidareutvecklas rejält. Transponeringsavståndet minskades så långt det överhuvudtaget var möjligt så att varje stolpe blev en
transponeringsstolpe. Vissa transponeringssystem för måttligt långa linjer tillät dock transponering i varannan stolpe hos fullsektionerna.
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Nu blev det också nödvändigt att ta fram ytterligare en ny stolpprofil vars främsta kännetecken var att regelavståndet uppgick till hela
90 cm i enlighet med fig. 9.

fig. 10

fig. 9
Den nya stolpprofilen var olämplig när 12kanalssystem skulle installeras i befintliga
linjer då det ändrade regelavståndet medförde
ökade ombyggnadsbehov. Genom att branschavståndet minskades ytterligare till 15 cm enl.
fig. 10 blev det möjligt att behålla regelavståndet på 60 cm utan att avkall på överhörningskraven behövde göras. 15 cm branschavstånd visade sig dock ge ökad hopslagningsrisk vid snö- och isbeläggningar på trådarna. I
trakter med vinterklimat använde man sig därför av stolpprofilen enl. fig. 7, som egentligen
var avsedd för ”50 kHz-ledningar”, trots att
denna var mindre gynnsam ur överhörningssynpunkt. Den nyutvecklade linjetypen kunde
förses med högst 16 st. par. Då 12-kanalssystemet arbetade ovanför 3-kanalssystemets
transmissionsband kunde varje ledning tillsammans med talfrekvensförbindelsen framföra
16 st. telefonsamtal. Därmed hade man nu
uppnått en totalkapacitet om 256 st. förbindelser. Det var i och med införandet av 12kanalssystemet som de transponerade ledningarna verkligen började visa sin överlägsenhet.
Skruvade ledningar av skandinavisk typ tillät
nämligen vanligen installation av ett enda 12kanalssystem.
Ombyggnad av befintliga linjer för fullskalig parallelldrift av 12-kanalssystem förutsatte

omfattande omtransponering. Transponeringssystemet för ”50 kHz-ledningar” kunde dock
tämligen enkelt uppgraderas till partiell parallelldrift genom att ett fåtal tilläggstransponeringar infördes. Därigenom blev det möjligt att
installera tre 12-kanalssystem på översta och
nedersta regeln samt två dylika på varje mellanliggande regel, vilket åskådliggörs i fig. 11 (J är
beteckningen på Bell Systems 12-kanalssystem).

fig. 11

En linje med 6 st. mittparsförsedda reglar kunde
därmed förses med 14 st. 12-kanalssystem som
ökade maximala förbindelsekapaciteten från
105 st. till hela 273 st. Detta är således snäppet
bättre än vad den nyutvecklade linjetypen tillät,
men då antalet par uppgick till hela 30 uppnåddes en genomsnittskapacitet på ”endast” lite
drygt 9 förbindelser per par.
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Det sista steget i linjebyggnadstekniken, som
tillät drift av 12-kanalssystem, hade kunnat tas
tack vare att teorin bakom transponering nådde
en mycket avancerad nivå i USA kring 1930talets mitt. Nu kunde man redan på ritbordet
utvärdera överhörningsegenskaperna hos olika
kombinationer av transponeringsmönster. Därigenom behövde bara de mest lovande kandidaterna till blivande transponeringssystem genomgå tidsödande fältprov. Tack vare teoretiska
studier kunde man under krigsåren vässa det
första BF-transponeringssystemet så att samtliga 30 cm-par hos en fyrareglars standardlinje
kunde nyttjas för drift av 3-kanalssystem. Detta
dessutom utan att fantomförbindelserna behövde offras. Senare kunde man förbättra transponeringssystemet ytterligare så att 30 cmparen hos hela sju reglar kunde användas för
drift av 3-kanalssystem. Detta gav en teoretisk
överföringsförmåga på 136 st. förbindelser.
Under 1940-talet bröts den amerikanska
dominansen inom BF-linjebyggnadstekniken.
Men redan 1936 publicerade svenskarna M Vos
och C G Aurell, som var verksamma hos LM
Ericsson, en artikel som angrep transponeringsproblemet ur delvis annan synvinkel än
motsvarande amerikansk teori. Någon gång
under 1940-talet utvecklade Standard Telephone & Cables (STC) i England ett transponeringssystem för 12-kanalssystem som i vissa
avseenden var bättre än motsvarande amerikanska system. Under 1940-talet utvecklade
tyskarna en ny metod för att skruva ledningar
så att drift av Siemens 15-kanaliga MG 15system blev möjlig via två krokupplagda ledningar. Utseendet hos denna specialvariant av
skruvning framgår av fig. 12. Avståndet mellan
paren måste uppgå till hela 1 m. Två par kan
förefalla lite, men då skruvade ledningar var
billigare att bygga än transponerade dito kunde
det lilla tillskottet i förbindelsekapacitet försvaras i vissa fall. En skruvningsteknik som
påminde om den tyska kom senare att
applicerades på reglar åtminstone i Finland.
Denna variant av BF-skruvade ledningar visas i
fig. 13. Stolpprofilens utseende påminde i
övrigt om transponerade ledningar för drift av

fig. 12
12-kanalssystem. De hos vanliga skruvade ledningar förekommande ”raka” spannen kunde av
allt att döma inte användas, varför dessa var
ersatta med stolptransponeringar. Också de
regelförlagda BF-skruvade ledningarna á la
Finland hade begränsad förbindelsekapacitet
och kunde endast framföra två uppsättningar av
3- och 12-kanalssystem. Detta medförde att de
allra flesta linjerna i Finland, som brukades för
drift av 12-kanalssystem, kom att byggas i
transponerat utförande.

fig. 13
I början av 1950-talet började det s.k. kompandersystemet användas inom BF-tekniken
med vars hjälp man kunde sänka nivån hos
brus, störningar och överhörning. Tack vare
detta kunde man utnyttja befintliga ledningar
bättre då högre överhörning kunde tillåtas. Nya
BF-system utvecklades som tog till vara de nya
förutsättningarna på bästa sätt. I t.ex. USA
utvecklades det 16-kanaliga s.k. O-systemet
som arbetade inom 2-156 kHz. Ett intressant
särdrag var det lågt lagda frekvensbandet som
medförde att talfrekvensförbindelserna måste
slopas. O-systemet var i själva verket uppbyggt
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av fyra oberoende enheter med fyra kanaler
vardera. Därigenom kunde man installera så
många kanalenheter som varje individuellt par
tillät. Med denna lösning kunde man teoretiskt
sett överföra närmare 300 förbindelser via en
standardbyggd linje med sju reglar som var
transponerad för drift av 3-kanalssystem.
Nytt rekord kunde emellertid registreras
redan 1954. Detta år införde amerikanarna ett
nytt transponeringssystem som tillät att alla 30
cm-par hos en femreglars standardlinje kunde
använda O-systemets samtliga kanalenheter.
Nu hade man uppnått en maximikapacitet om
320 BF-förbindelser. Till siffran tillkommer
dessutom några enstaka talfrekvensförbindelser
via mittparen. Tillsammans med det nya transponeringssystemet infördes en ombyggnadsmetod som möjliggjorde att branschavståndet
kunde dras ihop till endast 10 cm i varannan
stolpe enl. fig. 14. Därigenom uppnådde man
ett genomsnittligt branschavstånd på 20 cm
samtidigt som man undgick ombyggnad av de
mellanliggande stolparna.
Sista steget i rekordjakten togs av allt att
döma i slutet av 1950-talet. Detta steg togs inte
i USA, utan i England av STC som utvecklade
ett kompandersystembaserat 12-kanalssystem,
vilket arbetade inom området 162-300 kHz.
Systemet var dock avsett för export till länder
med varmt klimat där snö-, rimfrost- och isbeläggningar på trådarna inte orsakade dämpningsproblem. Det högfrekventa 12-kanalssystemet kunde dela ledning med ett 3-kanalsoch ett 12-kanalssystem av standardtyp. Den
höga överföringsfrekvensen medförde dock att

överhörningsproblematik, trots bruk av kompandersystem, begränsade antalet användbara
par. Men av ödets nyck var det just STC:s
transponeringssystem som var det mest
lämpade i sammanhanget. Hos en fullt utbyggd,
och välbyggd, linje för drift av 12-kanalssystem
medgav detta transponeringssystem installation
av ca 12 st. extra 12-kanalssystem. Därigenom
kunde linjetypens maxkapacitet höjas från 256
till ca 400 förbindelser. Nu hade dock kapacitetsutvecklingen nått vägs ände. Detta då det
redan vid lägre förbindelseantal, vanligen långt
mindre, var mer ekonomiskt att använda kabel
(eller radiolänk senare).
Intresset för att utveckla blankledningstekniken skulle dock kvarstå åtminstone 1960-talet
ut. Under detta årtionde medförde emellertid
konkurrensen från kabel- och radiolänksystemen att användningen av blankledningar försköts mot allt mindre förbindelseantal. Utvecklingsarbetet kom därför att riktas mot att förbilliga linjebyggandet på bekostnad av förbindelsekapaciteten. I t.ex. Australien utvecklade
man i början av decenniet en s.k. långspannslinje som medgav viss BF-drift. Nominella
spannlängden uppgick till hela 160 m vilket
krävde ledare av stålaluminiumlinor. För att
förhindra hopslagning använde man sig av 35
cm branschavstånd i kombination med distansstycken av plast. Den långa spannlängden i
förening med det stora branschavståndet medförde att endast ytterparen hos en enda 8-pinnsregel kunde användas för drift av två 3-kanalsoch tre 12-kanalssystem, varav ett av högfrekvenstyp. Den begränsade kapaciteten uppvägdes

fig. 14
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emellertid av att linjetypen ansågs vara ca 2530 % billigare att anlägga än en normal linje för
drift av 12-kanalssystem.
I slutet av 1960-talet framtogs till och med
ett nytt BF-system för blankledningsbruk. Detta
skedde i Frankrike hos Telecommunications
Radioelectriques et Telephoniques (TRT). Det
franska BF-systemet hade 48 kanaler och
arbetade inom 312-808 kHz. Även detta system
var avsett för användning i länder med varmt
klimat. Den extremt höga arbetsfrekvensen (i
blankledningssammanhang) krävde utveckling
av en radikalt ny linjetyp för att överhörningskraven skulle säkerställas. Dessvärre ger källmaterialet ingen klar bild av dess konstruktion.
Branschavståndet var emellertid hopkrympt till
endast 5 cm och av allt att döma var ledningarna skruvade i mycket kort stigning med
hjälp av distansstycken i polyeten. I likhet med
de tyska och finska skruvade BF-ledningarna
var antalet par begränsat till två. Med maximalt
uppbåd av 3-, 12- och 48-kanalssystem bör man
trots allt ha kommit upp i hela 128 förbindelser.
Den franska utvecklingsinsatsen var antagligen
den sista större dylika som gjordes inom blankledningsområdet.
Linjebyggnadstekniska detaljer
Det räckte inte med enbart speciella stolpprofiler och transponeringssystem för att BFdrift på blankledning skulle vara möjlig. Det
var också nödvändigt att finslipa linjebyggnadstekniken in i minsta detalj för att ledningarnas transmissionskvalitet skulle säkerställas.
Hög transmissionsfrekvens i kombination med
inte sällan långa avstånd (1000-tals kilometer
har förekommit) medförde att de allra högsta
fordringarna kom att ställas på linjer för
parallelldrift av 12-kanalssystem. Det kan därför vara lämpligt att titta närmare på förekommande linjebyggnadstekniska detaljer hos
högpresterande ”12-kanalsledningar”.
Vid drift av 12-kanalssystem måste transponeringssystemen ha en speciell konstruktion
för att tidigare nämnd överföringskapacitet ska
uppnås. Den bakomliggande orsaken är att det
hos transponerade ledningar uppkommer speci-

ella resonansfenomen som medför mycket
kraftig överhörning inom smala frekvensband.
Överhörningen blir i själva verket så hög att
energiöverföringen medför smalbandiga dämpningstoppar, s.k. absorptionstoppar, hos den
störande ledningen. Fig. 15 ger exempel på
absorptionstoppar hos ledningar avsedda för
talfrekvens (A), drift av 3-kanalssystem (B)
samt drift av 12-kanalssystem (C). Hos den
sistnämnda ledningen uppkommer absorptionstopparna först ovanför 150 kHz.

fig. 15
Absorptionstoppar uppkommer hos vissa transponeringsmönster när transponeringssektionens
längd uppgår till en halv våglängd eller mer.
Vid 143 kHz, som var den högsta transmissionsfrekvensen hos normala 12-kanalssystem,
uppgår våglängden till drygt 2000 m. Transponeringssektionen får sålunda uppgå till maximalt ca 1000 m. Inom denna längd ryms 16
olika varianter av transponeringsmönster om
alla stolpar används för transponering. Av
dessa mönster är emellertid grovt räknat hälften
olämpliga i fullsektioner eller längre förkortade
sektioner av överhörnings- eller ekonomiskäl.
Lyckligtvis kan man öka antalet användbara
transponeringsmönster genom att transponeringssektionerna sammansätts av korta grundsektioner vars längd väljs så att inga absorptionstoppar uppkommer. En titt på uppbyggnaden hos en fullsektion i STC:s transponeringssystem kan tjäna som ett lämpligt exempel
på hur en dylik sammansatt transponeringssektion är konstruerad. Genom lämpligt val av
transponeringsmönster och inplacering av dessa

- 10 -

fig. 16
i stolpprofilen har grundsektionen kunnat ges
en tämligen enkel uppbyggnad. Fig. 16 visar utseendet hos grundsektionens transponeringsmönster ur stolpperspektiv så att enkelheten
framträder tydligt (transponeringsdonens isolatorer är skuggade). Grundsektionens längd är i
själva verket 16 spann, vilket motsvarar 800 m
vid 50 m stolpavstånd, då kompletta transponeringsmönster alltid består av två halvor med
identiskt utseende.

Den högra varianten hinner dock förekomma en
enda gång då den kompletta fullsektionen
består av 256 spann, som motsvarar hela 12,8
km. Den långa längden är nödvändig för att de
överlagrade transponeringsmönstren inte ska
orsaka absorptionstoppar. Valet av sektionslängd är också ett resultat av att det av flera
skäl var lämpligt att samordna olika typer av
transponeringssystem i linjer som innehöll
ledningar för skilda ändamål.

I grundsektionen förekommer det endast
fyra olika varianter av transponeringsmönster.
För att förhindra överhörning mellan ledningar
som är transponerade på samma sätt är det
nödvändigt att komplettera grundsektionernas
transponeringsmönster med överlagrade mönster vars transponeringsavstånd uppgår till hela
64 spann, motsvarande 3,2 km i avstånd. I
praktiken sker detta genom att de ordinarie
transponeringarna i var 64:e stolpe ersätts
växelvis med varianterna i fig. 17.

Också andra transponeringssystem för 12kanalssystem, som var baserade på sammansatta transponeringssektioner, hade en likartad
uppbyggnad. Vissa transponeringssystems fullsektioner klarade sig emellertid med transponering i enbart varannan stolpe. Ett exempel
visas i fig. 18. Man kan se att transponeringarna
bildar enkla konstellationer även i detta fall.
Den enkla uppbyggnaden hos sammansatta
transponeringssektioner är ett drag som gick
igen i mer eller mindre hög grad hos alla
transponeringssystem för 12-kanalssystem. Det
är antagligen onödigt att påpeka att enkelheten
innebar att linjebyggandet kunde bedrivas
relativt rationellt trots den frekventa förekomsten av transponeringar.

fig. 17

Även om transponeringssystemens konstruktion i grunden var tämligen enkla medförde det
stora antalet transponeringar påtaglig risk för
felläsning av transponeringsschemana under

fig. 18
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fältmässiga förhållanden. Schemana översattes
därför vanligen till ritningar av det slag som
visas i fig. 19. Samtidigt var det möjligt att ge
detaljerade upplysningar om varje individuell
stolpe som underlättade linjearbetet.

fig. 19
För att överhörningskraven skulle kunna säkerställas måste linjerna byggas med tämligen små
avvikelser beträffande tråd- och stolpavstånd.
Då de lokala förutsättningarna varierade
tillämpades avvikande toleransgränser i skilda
länder. I t.ex. Finland fick tråd- och stolpavstånden i medeltal variera högst 2 cm respektive 2,5 m. I dessa sammanhang använde man
sig av s.k. geometriskt, även kallat kvadratiskt,
medelvärde. Detta innebär att t.ex. 10 m lägesavvikelse hos en enda stolpe ger samma utslag i
slutsumman som 1 m avvikelse hos 100 stolpar.
Således kunde man antingen tillåta några få
stora avvikelser eller många små. Hur man
förfor vid passage av hinder, där stora stolplägesförskjutningar inte kunde undvikas, framgår av nästa avsnitt.
Toleranskraven gällde inom varje transponeringssektion var för sig. Man kunde därför

tillämpa skilda genomsnittliga stolpavstånd hos
varje individuell sektion så att bruklig längdjustering var möjlig. Skillnaden var dock att
spelrummet var mindre än hos standardbyggda
transponerade ledningar. Av överhörningsskäl
kunde man inte utdra sektionslängden mer än
ca 3 %, medan ekonomin inte tillät mer hopkrympande än 10 à 15 %. Uppmätningen av
transponeringssektionernas längd måste i princip ske med meterprecision så att genomsnittliga stolpavståndet kunde fastställas med
tillräcklig noggrannhet. Stolparnas lägen kunde
med gott samvete avrundas till närmaste meter,
men trots detta måste uppmätandet av stolpplatserna ske med högsta precision. I annat fall
kunde mätfelen resultera i att sista spannet i
sektionen spräckte toleransbudgeten. En noggrann projektering även i övrigt var ett måste
innan linjebyggandet vidtog.
I många fall byggde man om befintliga ledningar för drift av 12-kanalssystem. Då dessa
vanligen var byggda enligt släpphäntare regler
krävdes det omfattande justering av stolparnas
lägen. För detta ändamål utvecklade man transponeringssystem vars fullsektioner krävde
transponering endast i varannan stolpe så att
antalet omflyttade stolpar i princip kunde
halveras. Det i fig. 18 visade exemplet på ”varannanstolpsmönster” förekom i ett amerikanskt
transponeringssystem som blev populär vid
ombyggnadsarbeten. Det dubblerade transponeringsavståndet krävde emellertid sin tribut i
form av sämre överhörningsprestanda och
därmed kortare maximal linjelängd.
Kravet på små stolpavståndsavvikelser
medförde att stolpsättningen försvårades i
besvärlig terräng. I kuperad terräng gick det
dessutom åt många långa stolpar, i synnerhet
när transponering skedde i varje stolpe.
Orsaken var att isolatorerna och trådarnas
infästningar i dessa endast tålde tämligen små
vertikala belastningar, varför linjen måste föras
i mjuka svängar i höjdled i enlighet med fig.
20. I extrema fall var det nödvändigt att
använda skarvade stolpar eller järnstolpar för
att tillräcklig höjd skulle uppnås.
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rätt trådavstånd genom att transponeringsdonen kunde monteras i två alternativa positioner på reglarna tack vara dubbla fästhål (svart
punkt visar hål som nyttjas för fastsättning).
fig. 20
De tillåtna trådavståndsavvikelserna åts upp
nästan helt och hållet av att trådregleringen i
praktiken bara kunde göras med begränsad
noggrannhet i likhet med vad som kommer att
framgå längre fram. Därför måste övriga
orsaker till avvikelser hållas på nära nog millimeternivå. Huvudregeln var att trådarnas position i stolparna måste innehållas så gott det
gick. Detta krävde noggrann bearbetning av
reglarna samt att desamma var stabilt infästade
i stolparna. Det bästa resultatet kunde uppnås
medels järnreglar som var stabiliserade gentemot varandra med hjälp av hängseljärn i
enlighet med fotot på omslagets framsida.
Järnreglar var dock dyrare än dito av trä och
hängseljärnen försvårade tråduppsättandet, varför träreglar och sedvanliga snedstöd trots allt
förekom i många länder
Transponering i vinkelstolpar medförde
oregelbundenheter hos trådavstånden om inte
speciella åtgärder vidtogs. Orsaken var att trådarna hos otransponerade par lades på olika
sidor om isolatorerna beroende på kurvriktningen medan trådföringen i transponeringsdonen alltid skedde på samma sätt, vilket visas
i fig. 21. En lösning på problemet framgår också av figuren. Enligt denna metod säkerställdes

fig. 21

En alternativ metod för att tackla trådförskjutningsproblemet visas i fig. 22. I detta fall
hade transponeringsdonen asymmetriska fästen
så att donens läge på reglarna blev olika beroende på hur donen vändes. Denna metod
passade bäst för transponeringsdon som var
utförda i ett enda stycke. Fästmetoden enl. fig.
21 var däremot lämpligast när transponeringsdonen bestod av två separata delar.

fig. 22
Även i spannen på ömse sidor om en vinkelstolpe försköts trådarna ur sina normala lägen.
Tvära avvikningsvinklar innebar också att
transponeringsdonen riskerade att deformeras
av ensidig belastning. Av dessa anledningar
tilläts vinklar på högst 15-20º. Större riktningsändringar än så hanterades om möjligt
genom att linjen fördes i en mjuk kurva via
flera vinkelstolpar. När utrymmet inte tillät
denna eleganta metod kom t.ex. trestolpslösningen i fig. 23 till användning. Stagning och
strävning av vinkelstolpar måste ske med
största omsorg då fri väg genom trådknippet
inte kunde åstadkommas genom att trådarna
flyttades ur sina normala lägen. En lämplig
stag- eller strävvinkel var 45° då risken för
obehörig kontakt därigenom blev minst.
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som hade rullisolatorer som kunde rotera runt
isolatorpinnarna. Fig. 24 visar utseendet hos
detta avancerade transponeringsdon, som var
gjutet av aluminiumlegering. Trots arbetsbesparningar vid tråduppsättningen förmådde det
nya transponeringsdonet inte vinna full acceptans, inte ens i sitt hemland av någon anledning.

fig. 23

Inom 12-kanalssystemets frekvensband uppvisar även blankledning relativt hög dämpning.
Därför kom endast ledningstråd med god
ledningsförmåga till användning vid drift av
12-kanalssystem. För fjärrledningar användes
till en början enbart koppartråd. Världen över
ansågs dimensioner på ömse sidor om 3 mm
vara lämpligast i normala fall. Senare blev
kopparmantlad ståltråd, s.k. bimetalltråd, populär i många länder då trådtypen hade mycket
hög brotthållfasthet. Kopparhöljet var emellertid mycket tunt, t.ex. endast 0,22 mm hos 3 mm
tråd, varför tråden måste hanteras med största
försiktighet. Hos kortare linjer kunde även s.k.
kadmiumkoppartråd förekomma i en del länder.
Trådtypen påminde om bronstråd ur hållfasthetssynpunkt men hade bättre ledningsförmåga.
Trådens reglering måste ske så noggrant
som rationella metoder tillät. Det var främst
nedhängningsavvikelser inom paren som måste
hållas nere. I ett 40 m långt spann var det möjligt att hålla avvikelserna kring 1,5-2 cm i
medeltal. I enstaka ”måndagsspann” kunde
emellertid närmare 4 cm avvikelse uppkomma.
Svårigheten vid trådreglerandet ökade snabbt
med tilltagande spannlängd och redan vid 58 m
stolpavstånd kunde man räkna med dubbelt så
höga avvikelsevärden. Detta förhållande, i
kombination med längre transponeringsavstånd,
medförde att man inte kunde uppnå full överföringskapacitet om nominella stolpavståndet
överskred ca 50 m.
De täta transponeringarna medförde att tråduppsättandet var ett tidsödande arbete då tråden
inte kunde spännas genom transponeringsdon
av normal konstruktion. Problemet löstes i
USA genom utvecklandet av transponeringsdon

fig. 24
För att förhindra trådglidning vid isolatorerna,
och därigenom uppkomsten av spann med
otillåtet höga nedhängningsavvikelser, måste
najningarna hålla tråden i ett bastant grepp.
Hård inspänning av tråden medels traditionella
najningsmetoder medförde emellertid ökad risk
för utmattningsbrott genom vindalstrade vibrationer. Även detta problem fick sin lösning i
USA genom utvecklandet av prefabricerade
bindningar enl. fig. 25 som var lätt fjädrande.
Trots detta hölls tråden i ett fast grepp så att
glidning inte ens uppkom vid trådbrott. Tack
vare det prefabricerade utförandet var bindningarna dessutom lättare att applicera än traditionella najningar.

fig. 25
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Vid fuktig väderlek ökar avledningen över
isolatorerna vilket medför ökad dämpning. I de
för BF-drift aktuella frekvensbanden är dämpningsökningen mer utpräglad då ytterligare
energiförluster uppkommer genom kapacitiva
strömmar i fuktskikten på isolatorernas ytor.
Amerikanarna framtog tidigt ett botemedel i
form av en enkelkupig isolator av glas med
liten diameter som minskade fuktskiktets area
och därmed dess kapacitans. Genom att insidan
korrugerades enl. fig. 26 uppnåddes samma
isolationsegenskaper som hos dubbelkupiga
isolatorer. Glas är ”halare” än porslin varför
fukten droppar av lättare. Detta medförde att
även fuktskiktets tjocklek begränsades hos den
amerikanska BF-isolatorn. Glas är dock bräckligare än porslin. Därför användes porslinsisolatorer i stor utsträckning i många länder. Dessutom bortföll fördelarna med glasisolatorerna i
länder med utpräglat vinterklimat. Orsaken är
att rimfrost-, snö- och isbeläggningar på
trådarna ökar dämpningen i betydligt högre
grad än fukt på isolatorerna.

fig. 26

fig. 27

Trots att rullisolatorerna, som användes i kombination med transponeringsdon enligt fig. 24,
var små jämfört med vanliga isolatorer hade
dessa en avancerad konstruktion. Då rullisolatorerna hade genomgående hål uppkom det
avledning både nedåt och uppåt. Tillräckligt
god isolation i båda riktningarna uppnåddes
genom att isolatorerna var dubbelkupiga nedtill
och försedda med flänsar upptill, vilket framgår
av fig. 27.

Mellanförstärkarna utgjorde ett kapitel för sig
vid drift av 12-kanalssystem. Det normala förstärkaravståndet var ca 100 km i varmt klimat,
medan man i länder med utpräglade vintrar
måste gå ned till 30-60 km för att klara den
högre ledningsdämpningen. Men även med det
minskade avståndet måste förstärkarna arbeta
med över 1000 ggr. förstärkning vid besvärliga
väderförhållanden. Hög förstärkning i kombination med hög transmissionsfrekvens medförde
att även den minsta lilla överhörning mellan
förstärkarnas ut- och ingångssidor fick katastrofala följder. Standardlösningen för att stävja
överhörningen var att intagningen till förstärkarstationerna skedde från separata nedledningstolpar så att ett gap uppstod i linjen enl.
fotot på sid. 2. Gapet kunde dock inte förhindra
indirekt överhörning via eventuella genomgående ledningar, som inte användes för drift
av 12-kanalssystem. Denna överhörningskälla
angrepps vanligen genom att s.k. spärrfilter
inkopplades i de genomgående ledningarna.
Genom osymmetri hos ledningarna kan s.k.
longitudinella strömmar, vilka har samma
riktning i båda ledningsbranscherna, uppkomma som också orsakar indirekt överhörning. Denna speciella form av överhörning
undertrycktes normalt genom att samtliga ledningar i linjen försågs med s.k. longitudinella
spärrspolar.
Passage av hinder
De snäva stolpavståndstoleranserna hos linjer
för drift av 12-kanalssystem medförde komplikationer vid passage av hinder i linjens väg.
Smärre hinder, t.ex. vägkorsningar och mindre
vattendrag, kunde vanligen hanteras genom att
läget hos flera intilliggande stolpar försköts i
lagom proportion så att toleranskraven kunde
innehållas. Men när hindrets omfång inte längre
tillät detta måste transponering ske i det uppkomna överlånga spannet. I USA utvecklade
man för ändamålet ett lätt transponeringsdon
som kunde bäras upp av enbart ledningstrådarna. Fig. 28 visar utseendet hos ett dylikt
svävande transponeringsdon. Utförandet var
således praktiskt taget identisk med ett rullisol-
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atorförsett transponeringsdon för regelmontage,
men saknade dettas regelfästen. Fig. 29 ger en
föreställning om hur ett spann med svävande
transponeringsdon tedde sig ur ett underifrånperspektiv.

fig. 30
man dylika långspann med hjälp av reglar som
upphängdes i bärvajrar. Reglarna användes
samtidigt också för transponering. De två nedre
fotona på sid. 22 visar ett exempel på hur ett
vajerstöttat långspann kunde vara utfört.
fig.28

fig. 29
Trots att det svävande transponeringsdonet
hade en vikt på endast knappt 1,6 kg orsakade
detta inte en helt betydelselös extra nedhängning i spannet. De svävande transponeringsdonen måste därför uppsättas efter övervägande
från fall till fall för att göra mer nytta än skada.
En lösning som belastade spannet mindre var
att transponeringen utfördes med hjälp av äggisolatorer. Men som det framgår av fig. 30
innebar denna metod fler arbetsmoment än
uppsättning av svävande transponeringsdon då
trådarna måste kapas, najas och hopskarvas.
Som det kommer att framgå av nästa avsnitt
medförde inskjutna kabelsträckor i linjerna betydande besvärligheter vid BF-drift. Därför
undvek man installation av mellankablar även
när hinder på 100-tals meter, t.ex. floder och
raviner, skulle forceras. Till en början stöttade

Senare övergick man till att utföra långspannen av bimetall- eller kadmiumkoppartråd,
varför bärvajrarna kunde undvaras. De övre
bilderna på sid. 23 föreställer vardera ändan av
ett dylikt självbärande långspann. Självbärande
långspann kunde göras drygt 500 m långa med
hjälp av linor i bimetalltråd. I självbärande
långspann utfördes transponeringarna vanligen
med hjälp av svävande transponeringsdon eller
äggisolatorer. Risken för hopslagning, i synnerhet inom paren p.g.a. det lilla branschavståndet,
var påtaglig i självbärande långspann. När äggisolatorer användes för transponering var det
nödvändigt att stabilisera branschavståndet,
t.ex. med hjälp av anordningen som visas i fig.
31.

fig. 31
Även par som passerade otransponerade genom
en transponeringspunkt måste stabiliseras i
självbärande långspann. Detta kunde t.ex. ske
med hjälp av plastbyglar av det slag som visas i
fig. 32. Åtminstone i Finland använde man lättviktsreglar för transponering och stabilisering
av trådarna gentemot varandra i horisontalplanet. Samtidigt vanns fördelen av att alla
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trådar blev lika mycket nedtyngda, varför problematiken med skillnader i nedhängningen
inte uppkom.

ställer impedansförloppen hos blankledning
respektive kabel inom området 4-100 kHz. Den
övre kurvan gäller för blank 3 mm kopparledning med 20 cm branschavstånd, medan den
nedre kurvan avser pappersisolerad standardkabel med 0,8 mm tråddiameter.

fig. 32

Hinder i höjdled undveks enklast genom kringgående rörelser, även om linjen därigenom blev
längre. I vissa fall kunde det vara lämpligare att
använda förlängda stolpar för att ta sig över inte
alltför höga hinder. Åtminstone i Finland var
det vanligt att denna metod tillämpades när
linjer som följde järnvägar måste passera korsande landsvägsviadukter. Övre fotot på sid. 22
illustrerar hur det hela gick till i verkliga livet.
Inlednings- och mellankablar
Även övergångar mellan blanklednings- och
kabelsträckor innebar komplikationer vid BFdrift. En ledning har en egenskap som kallas för
karaktäristisk impedans (växelströmsmotstånd),
vars storlek bestäms av ledningens induktans,
kapacitans, resistans och avledning. Karaktäristiska impedansen gör sig bara gällande hos
långa ledningar (även korta dito vid mycket
höga frekvenser) när elektrisk ström utbreder
sig i form av en våg. När man kopplar ihop två
ledningar med olika impedans återvänder en del
av vågen. Denna s.k. reflektion medför energiförlust och innebär följaktligen ökad dämpning
i telefonisammanhang. Reflektionen medför
också ökad överhörning.
För att reflektion inte ska uppkomma måste
två ledningar med olika impedans anpassas mot
varandra. Anpassningen kompliceras dock av
att impedansen är frekvensberoende. Dessutom
är frekvensberoendet olika för skilda ledningstyper. Detta exemplifieras i fig. 33 som före-

fig. 33
En enkel form av impedansanpassning är att
ledningarna hopkopplas med varandra med
hjälp av en transformator. Nackdelen med
transformatoranpassning är emellertid att anpassningen blir dålig när ledningar med avvikande impedansförlopp hopkopplas. Men först
när impedansförhållandet överskrider 2:1 börjar
dämpningsökningen bli mer märkbar. Därför
har transformatorer trots allt kunnat användas
för anpassning av telefonledningar. Detta var
även fallet när ett enda par i en blanktrådslinje
användes för BF-drift. Frekvensområdet hos
vanliga ledningstransformatorer tillät emellertid drift av endast 1-kanalssystem. Tillräcklig
bandbredd för även 3- och/eller 12-kanalssystem kunde bara uppnås med speciella transformatorkonstruktioner. Vanligen använde man sig
av en s.k. sparkopplad transformator i kombination med en mittpunktskondensator enl. fig. 34.

fig. 34
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Tack vare kondensatorn kunde transformatorn
också överföra likström, som kunde nyttjas för
signalering eller telegrafi.
Vid parallelldrift av BF-system, när den
reflektionsorsakade överhörningen gjorde sig
gällande, måste impedansavvikelsen hållas
inom ca ±10-20 % beroende på systemtyp.
Kravet kunde bara tillfredställas med de
sofistikerade anpassningsmetoder som beskrivs
i fortsättningen. En ur teknisk synpunkt överlägsen metod för impedansanpassning är pupinisering. Pupinisering har nämligen den intressanta bieffekten att impedansen stiger samtidigt
som impedanskurvan rätas ut. Genom lämplig
dimensionering av pupiniseringen kan kabeln
ges önskad impedans. Nackdelen med pupinisering är emellertid att dämpningen stiger
mycket snabbt ovanför den s.k. gränsfrekvensen. Hög gränsfrekvens kan endast uppnås
genom att man använder många tätt placerade
spolar med liten induktans. Detta gjorde pupiniseringen till en kostsam affär vid BF-drift.
Vid ”12-kanalspupinisering” kunde rimlig
ekonomi bara uppnås medels speciella lågkapacitanskablar. Den första dylika, vars konstruktion framgår av fig. 35, utvecklades i
USA. Ledarna, som bildade fyrskruvar, hölls på
plats med hjälp av tunna isolerbrickor, liksom
hos koaxialkabel, så att huvudsakliga isolationsmediet utgjordes av
luft. Därigenom kunde
kapacitansen nedbringas
ca 2,5 ggr. relativt standardkabel vilket medförde
att spolavståndet kunde
ökas i motsvarande grad.
Men trots detta måste det
nominella spolavståndet
vara så litet som knappt
200 m. Pupinisering har
som nackdel att överhörningen ökar. Av denna
anledning hade den amerikanska
lågkapacitanskabeln skärmar av både
fig. 35

koppar- och stålband runt varje fyrskruv. Den
säregna konstruktionen medförde emellertid att
kabeltypen blev dyr, varför densamma bara användes över sträckor som i fördelaktiga fall
kunde uppgå till ca 800 m.
BF-transmission ställde mycket höga krav
på pupinspolarnas egenskaper beträffande förluster och intermodulation (en form av störningar). Ännu vid 1950-talets början hade man
inte tillgång till magnetiska material som uppfyllde fordringarna. Spolarna saknade därför
kärna och fick därmed stora fysiska dimensioner trots låg induktans. Åtminstone i USA
använde man ”12-kanalsspolar” som var
lindade i solenoidform istället för den gängse
toroidformen i syfte att nedbringa förlusterna.
Utformningen gjorde dock spolarna känsliga
för yttre magnetfält, varför dessa måste inneslutas i väl tilltagna skärmburkar av koppar enl.
fig. 36. Skärmburkens diameter var ca 13,5 cm
och dess höjd uppgick till ca 14,5 cm. Spolarna
tillverkades i tre varianter som hade induktanser på endast 720, 850 respektive 940 µH.

fig. 36
I glesbygder kunde man vanligen gå in med
blankledningsstråken ända fram till förstärkareller telestationerna, varvid det räckte med
mycket korta inledningskablar. För korta kablar
brukades vanligen en med pupinisering besläktad, men mera flexibel, metod för impedansanpassning som var baserad på s.k. anpassningsnät. Dessa var vanligen uppbyggda av
ställbara spolar, kondensatorer och motstånd i
enlighet med fig. 37. Om lågkapacitanskabel
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fig. 37
användes var det möjligt att anpassa kabellängder på upp till ca 50 m med ett anpassningsnät och ca 100 m med dubbla dito som
inkopplades i kabelns vardera ända.

De längsta kabelsträckorna överbryggades med
standardkabel, eller s.k. BF-kabel när låg
dämpning var önskvärt, i kombination med
anpassningsmetoden som åskådliggörs i fig. 38.

fig. 38

- 19 -

Enligt denna lösning fördes 12-kanalssystemens frekvensband via opupiniserade par som
impedansanpassades medels transformatorer,
medan 3-kanalssystemens frekvensband fördes
via pupiniserade par tillsammans med talfrekvens- och eventuella telegrafförbindelser.
Vid ändstolpens omedelbara närhet sammanfördes de opupiniserade och pupiniserade paren
med hjälp av s.k. ledningsfilter. Återstående
kabelsträcka upp till stolptoppen måste matchas
separat medels anpassningsnät.
Den betydligt högre kapacitansen hos standardkabel medförde att spolavståndet endast
kunde ökas obetydligt, varför kostnaderna för
pupiniseringen förblev tämligen höga. Behovet
av pupinisering kunde dock elimineras helt och
hållet om även paren för 3-kanalssystemen
transformatoranpassades. Om transformatorer
med skilda varvtalsomsättningar användes
kunde man uppnå tillfredställande impedansanpassning hos både 3- och 12-kanalssystem.
Däremot blev talfrekvensförbindelsernas anpassning lidande, varför metoden inte vann erkännande överallt.

fig. 39

Som det framgår av fig. 38 placerades
ledningsfilter, transformatorer och anpassningsnät ursprungligen vanligtvis i en liten byggnad
vid stolproten. Fig. 39 visar ett exempel på en
dylik filterkur av sydafrikanskt utförande. Som
det också framgår av fig. 38 placerades de
tidigare nämnda longitudinella spärrspolarna
normalt i stolptoppen. Installationen av dessa
skedde vanligtvis i små boxar som uppbars av
reglarna i enlighet med fig. 39. Spolarna hade
också en dämpande effekt på åsköverspänningar och utgjorde därigenom ett komplement
till åskskydden. Longitudinella spärrspolar
installerades därför inte bara vid förstärkarstationer utan också vanligen vid alla typer av
kabelövergångar.
Den separata impedansanpassningen av uppledningskabeln kunde undvikas om ledningsfilter, transformatorer och tillhörande utrustning placerades i toppen av stolpen. Lösningen
blev emellertid inte tillgänglig förrän filtren
kunde miniatyriseras. Fig. 40 föreställer en
finsk ändstolpe med stolpmonterade filterboxar
hos de två översta reglarna.

fig. 40
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Även inlednings- och mellankablar måste balanseras. Förutom den vanliga balanseringen vid
skarvningen måste även s.k. ändbalansering
tillgripas vid BF-drift. Ändbalanseringen utfördes vanligen med hjälp av små justerbara
kondensatorer som kopplades in mellan samtliga par. Fig. 41 ger ett exempel på hur kondensatorerna kunde installeras.

fig. 41
Källor
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Ovan: Parallella ledningsstråk för BF-drift längs järnväg som passerar över en landsvägsviadukt
med hjälp av förlängda stolpar någonstans mellan Helsingfors och Riihimäki.
Nedan: Vajerstöttat långspann som överspänner floden Jarama i närheten av Madrid.

Överst på sidan 23: Självbärande långspann med ”äggisolatortransponeringar” i Alaska.
Nederst på sidan 23: Standardbyggd linje i Texas som har utökats med en regel för ”12-kanalsledningar” med hjälp av stolpförlängare samt en rimfrostklädd linje för 12-kanalssystem någonstans i
norra Finland.

- 22 -

- 23 -

Ovan: Rester av ”12-kanalsledningar” som fanns kvar i mellersta Finland ännu år 2015.
Nedan: Saxat tidningsfoto från 2006 av välmående vietnamesisk linje för BF-drift.
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