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EN BOIi OM BILDRADIO. 

Bildradion har varit ett i Sverge försummat kapitel, till 
största delen beroende pä att det inte funnits någon tillför
litlig inhemsk litteratur på området. Denna radions land
vinning har varit oss förmenad. Dagspressen har varit och 
luktat pä ämnet ibland m_en aldrig gått sä pass långt under 
ytan, att den stora allmänheten fått nllgot verkligt begrepp 
om bildradions framsteg och betydelse. 

När Populär Radio för ett par månader sedan publicerade 
en konstruktionsbeskrivnillg till en bildradiomottagare kunde 
genast konstateras av de illgflende förfrågningarna, att det 
landet runt fanns ett levande intresse för bildradion. Det 
framgicl, tydligt att man på olika håll endast väntat på att 
fä tillgång till upplysande, tekniska och samtidigt populära 
artiklar i ämnet för att detta intresse skulle omsättas i 
mera praktiska insatser. Här fanns en lucka, som behövde 
(yllas. Men en enda eller ett par tidskriftsartiklar kunna 
inte med ens ge allt vad tekniken presterat på området. Ett 
populärt hållet, vederhäftigt och på samma gång för den 
stora massan av radiointresserade tillgängligt arbete efter
lyses. 

Nu kommer vår främste och mest bekante expert på om
rädet, ingenjör W. Ax: son Lindberg, och fyller i ett enda 
tag ut denna lucka. Pä Wahlström och Widstrands förlag 
har ingenjör Lindberg, som i långa tider experimenterat med 
bildradio och television - delvis i samarbete med utländ
ska a uktoriteter på området ~ utgivit »Trådlös bild tele
grafering». Det bör först som sist sägas, att boken är just 
det arbete, som man väntat piL Den är alltigenom hällen sä, 
att den har sitt intresse såväl för radioteknikern som för 
analfabeten på området, vilken nÖjer sig med att få en 
orientering över vad som uträttats världen runt för denna 
vidunderliga uppfinnings fullkomnande. 

Boken kommer i ett psykologiskt ögonblick och den kom
mer säkert att få en strykande åtgång. Den är värd det. 
Ingenjör Lindberg har här gått till verket med sedvanlig, 
bekant samvetsgrannhet. För en händig självbyggare bör 
det inte vara nugon större svurighet att med ledning av bo
ken tillverka en bildradiomottagare, med vilken han kan 
följa sändningarna från Wien, Berlin, London och Köpen
hamn. Men även den , som inte är så djupt intresserad av 
problemet, att han vill ge sig i lag med uppgiften att bygga 
en egen apparat, har av boken både nöje och behållning. 
Inte minst de förträffliga illustrationerna bidraga härtill. 

I , detta samband kan lämpligen nämnas något, som för 
den stora massan a v ly~snare säkerligen inte är tillräckligt 
bekant. Pil. Wahlström & Widstrands förlag har utkommit 
ett flertal av de föredragsserier, som under det sistlidna, 
uret hållits i radio. Hittills föreligga sex arbeten. Hur skall 
jag tala och skriva, språkkåserier av Einar Lilie, I siffrors 
ljus av Ridcard Sandler, Munkväsendets framväxt a v pro
fessor Hj. Holmquist, Medeltidens korstäg mot Islam av 
professor Linderholm, Omkring Islam i medeltid och nutid 
av professor Axel Moberg, Sverges historia i svenska konst
minnen av professor Axel L. Romdahl och Ur medeltidens 
sa mbiillsli v a v professor Adolf Schilck. Priset varierar mel
lan 2 kr. 25 öre och 3 kr. 50 öre - ingenjör Lindbergs Tråd
lös bildtelegrafering lwstar 3 kr. Samtliga arbeten ha gi
vits en Oklanderlig utstyrsel och äro tryckta pä förstklas
sigt papper. Den serien borde inte saknas i någon radio
lyssnares boksamling. Den, som till äventyrs inte har någon 
sådan, har hilr ett tillfälle att lägga en förträfflig grund. 

H ll.'k u t-e. 
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~~~i!~pktorn§Bnewåda 
~ ~, ~~' P opuHir Radio besvarar under denna 

, ~'. "tJ rubr~.k al~a frågor,.~on~. kunna vara av 
\ \":r'~ ~ allmant llltresse for lasekretsen. Har 

I. Ni något mera speciellt att fråga om 
och önskar omgående svar pr brev, 
uttages ett mindre honorar mot post
förskott. 

Fl'åga: 11) Vad kan det vara för en dansk telegrambyrå, 
som silnder telegram måndagar kl. 11-12 f. 'm. Har ej hört 
efter andra dagar i yeckan sanllua tid utan senare och då 
är det telefonsamtal. En gilng sade en manlig hall1'tman: 
Hallå, hallå, telegrambyrå! Ordet telegram hördes otydligt, 
så det kanske var någonting annat. Ibland hörs han lika 
bra som de norska stationerna. Jag kan uppfatta vartenda 
telegram, som läses upp. Ihland lir det en manlig och ibland 
en kvinnlig hallåman. Jag kan höra båda två, som telefonera, 
men blott vad den ena säger. 

12) Har tänkt sätta på min apparat fininställning. Vilken 
är den bästa? 

13) Vad är det för en station, som ligger något ovanför 
östersund 'I En gång tyckte jag mig höm, att anropet var: 
Worsige, W orsige ! 

14) Mellan Hörby och Kosice hör jag en station. Vilken 
I,an det vara? B. 16 O 8. 

Svar: 11) Troligen är det endast fråga. om telefonsamtal 
och inte radiosändning. FörmOdligen intelefonering a v tele
gram på långlinje eller dylikt. Meddela distriktets telefon
byrå Edra ialdtagelser. 

12) Kunna ej föreslå någon, då det i frågan inte anges, 
vad som skall »fininställas:!>. 

13) Antagligen Geneve, 760 m., 0,5 kw. 
14) Dä det är minst 175 stationer att välja pä, föreslå 

vi att Ni frun Nordisk Rotogravyr, Tunnelgatan 4, Sthlm, 
rekvirerar Radiohandboken, varefter Ni själv kan välja. 
Pris 1 kr. 50 öre. 

Fräga: 15) Har tillgång till växelströmsnät 127 volt, 50 
perioder och vill därifrån direkt uttaga anodspänningen. 
Gär det att som likriktare använda två Philips E-rör hög
temperatur), hur böra dessa kopplas och hur bör filter
anordningen sammansättas? Vilken blir den ungefärliga 
maximala spänningen och strömstyrkan, som kan likriktas 
härmed? E m k. 

Svar: 15) Dessa rör duga ej för likriktning a v högspänd 
ström. Med lämpligt rör och material kan utvinnas tillräck
lig glödström och anodspänning för drift av t. ex. en 8 rörs 
super. 

önskar Ni ytterligare upplysningar så insänd frågor, un
dertecknade med namn och adress, dä svar tillställes ~r 
pr brev. 

Rättelse: I föregående nummer svarades, att 10 mm:s 
glimmer inte är genomslagssäkert för 110 volts växelström. 
Skall uaturligtvis vara 0,10 mm:s glimmer. 

Elektriska A.-B. Skandia utsläpper i dagarna i marknaden 
en mikroskala för inbyggt montage, vilken torde tillvinna 
sig alla apparatbyggares gillande. Skalan är av ny konstruk
tion och" är användbar till alla vridkondensatorer, avsedda 
att monteras medelst enmutter-montage. Den mekaniska 
konstruktionen är tillförlitlig och det finns inga nitade 
delar, som efter någon tids användning gä sönder. Utväx
lingen medgiver en tillräckligt fin inställning och skalans 
gång är mjuk och behaglig. I"önstret är utfört av bronserad 
metall. Med varje mikroskala fiiljer borrmall och hela an
ordningen är synnerligen lätt att montera. Skalan är helt 
av svenskt fabrikat och går i marknaden under beteck
ningen »Mikröskalan Skandia». 
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Tonfilmen gör revolution 
Rundradions organisation förenklas 

Av professor ME! SSN ER 

~1I~1I1!1111~ adioteknikens utveck

~:) R ~ ling under den närmail ~ ste framtiden kan man 
~iiiiiiiimii:iiiiiiiiii,,~ emotse med den allra 
största tillförsikt. Rundradion ut
vecklar sig ä ena sidan till ett cen
tralinstitut för konst, vetenskap 
och uppfostran, å den andra till en 
huvudfaktor i den stora allmänhe
tens underhållning och nöjesliv. 
Bi.ist ser man kanske rundradions 
betydelse exemplifierad dilrigenom, 
att ett hem som en gäng skaffat 
sig en radioanläggning sedan inte 
kan undvara den - naturligtvis 
med de bekräftande undantagen 
som i nio fall a v tio ledsna därför 
att de inte förstå hur en apparat
uppsättning skall ordnas och skö
tas. Antalet lyssnare ökas för varje månad som går 

\ och det är ingalunda någon förmäten tanke att ra
dion till slut skall finnas i varje familj, i städerna 
såväl som pä landsbygden. Överallt lwmmer rund
radion att bidraga till att göra folk mera hemkära 
och till att befästa familjelivet. Det är inte nägot 
tvivel om att radion kommer att fil den allra största 
sociala betydelse, och naturligtvis kommer dess goda 
inverkan huvudsakligen den breda publiken till godo, 
den stora massan lyssuare, vars bildningsnivå med 
rundradions hjälp höjes. 

Vad kan man nu begära att ra
diotekniken under de närmaste 
åren skall prestera för att vara des
sa lmlturuppgifter vuxen? 

Den första förändringen i tek
niskt avseende är att mottagningen 
mäste göras ännu enldare. L.yssnar
na skola ätnjuta alla radions för
delar och all den glädje man kan 
ha därav men inte ha ),änning av 
de brister, som ännu vilUllda rund
radion. Radiomottagaren mil.ste 
med andra ord vara av enklast möj
liga lwnstruktion och samtidigt 
tLterge utsändningen fullkomligt. 
Men en sfldan sak får man inte 
gra tis. Den måste säkert köpas på 
bekostnad av antalet stationer, som 
kunna tas in med apparaten. Alla 

slags batterier m[lste försvinna. Nä tmottagaren är 
framtidsapparaten. Den enkla betjäningen kan man 
endast uppnå med rörmottagare, vilka samtidigt kun
na tjäna som grammofonförstärkare. Utvecklingen 
kommer naturligtvis . ocksfl att gå i den riktningen, 
att man fabricerar billiga rör med lång livslängd. 

På landsbygden får man användning för motta
gare med stort väglängdsområcle. Med ett enda grepp 
skall man kunna ställa in sig pil. ett stort antal sta
tioner. Det finns ju den sortens apparater nu OCkSi'l 
och det återstår bara att bringa ned dem till tim-
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liga diIllellr,;ionCl' i jiirn
föreJsp med det i'itora 
flertalet nu ex istel'an
de typer. 

Hiigtalaren hal' fram
tiden föl' sig, telefoner
na försvinna. Varje 
rörmottagare kommer 
att vara försedd med 
en högtalare, vilken 
ntan fÖI'\'I'~ingning 

Herger frekvenfler från 
20 till 20,000. 

Överhnvudtaget kom
mer 1'u11(1 radionfl mot
to i ~il1nll högte gr<!(l än vad nu är fallet att bli verk
ligt naturtrogen JUusikreproullktioll. Och shall man 
få en sådan så är Jet ett första villlwr att rundra
diostationerna också utstråla verldigt god mllRik 
Säl\(1amu måste lltvecJdas så, att de omfatta ett 
xto!'t moJnlationsområde; energien måste ökas och 
:-;tationernaR antenner köras högre upp i luften. En 
encl'gistpgring kommer att medföra, att man i de 
flesta fall måste överg~l till gemensamma vågliing
der. Man kan tänka sig den saken stl ordnad, att 
alla sändare i ett land indelas i t1'C 

grupper med var sin v;\glängd. 
Varje sändare ligget på samma 
a vstånd från grannsta tionerna. 
Därmed Rkapas möjlighet för en 
god fördelning och intimitet inom 
l'IlDJl'adion, S~l att lUan överallt 
xamtidigt kan mottaga åtminstone 
tv;l program. 

En väsentlig hjälp vid utsänd
ning av god musil, kommer tonfil
men att bli. Det hlir möjligt att 
spela in musik i överhuvud taget 
bästa tänldml'a form på tonfilm 
och deuua lmll sedan köras ph själ
va sälldarestationen utan mellan
liggande 1mbellinjer, vilka dämpa 
Je höga frel,venserna. På ~detta sätt 
kan man i framtiden få den mest 
idealiska musikatergivning. Genom 
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JUir li1'c(/vid cn lIni,!.: 

liil,L fn} n den försia 
j·uu-(lrQdioulliii.ndningcn 

i EW'opa, vilken ij.gde 

'I"umi början av .1920 

·i Ohcl1nsfol'd, dill' Mar
coni bolagct 1tpl"ä,ttat en 

försöksSla,tion. Y id mi

krofonen (len da'n8ka 

ol)/Jrasd.ngaren La'nri.lz
ilf e/ckior, 80m ackom

panjeras av pianisten 
ilfariflo . . Lä.gg miirke 

till den primitiva ,~I 'II

dion och mikl'Ofollall-

liigg wingcn. 

bam förstärkare för tonfilmsreproduktionell . Pör ett . 
helt land existerar det då endast en centraisändare 
föl' tonfilm, varifrån programmen distribueras. Sjiil
va tonfilmen kommer att fram ställas i en stor studio, 
vilken i varje avseende är ill1'ättad för uppnående av 
bästa musikaliska resultat. 

'l'ill rUlldl'ndiounderhållllingen kommer i framti
den ocksfl televisionen och bildradion , drama tixlm Il t
xilndniugar Jirel(t fr{m teatrarna och llilrler fiilSOIll 

illustra tionRll1U tel'ia l till föredragen. 
De lwrta vågorna komma knap

paxt att m någon större använd-
1\ ing iJ10m rundradion, då skötReln 
a \' apparaterna kriiver en viss sak
kunskap. Den musikaliska åtetgiv
ningen hlir ej heller av samlIlIt 
Jnralilet på lwrta vågor XOlll på dc 
normala rllndradiov[lglängderna. 
Förutom för televisionen komma 
de korta vågol'na därför i framtiden 

'förmodligen endast att vinna nå-
gon större utbredning inom rund· 
taJion i sådana länder, som häl·j

genom kunna stå i förbindelse med 
sina avlii.g,ma kolonier och göra 
(lt>ssa delaldiga av moclerTandeis 
rundradio. 

Det är, som man finner, en hel 
del uppgiftpr, som \'llI1draJion iin

anvälldningeu av tonfilm lWJl1111er 
oeks;l runJradions hela organisa-

IIU ha r att lösa. Och det är ju bara 
bra. Ty stillestån(l i utvecklingen Rakds senaste televisiol/s

mottagare. 
~ll' enligt gammal god regel det

samma som tillbalmgållg. Varje lÖflt problem föder 
nya projekt och RtilleRtåndRfaran iiI' i varje fall 

tion att förenklas i viisentlig grad. prl sändarstationen 
behöver lilan endast mikrofoner för uppläsning av 
press- och lol'almeddelanden. För övrigt bt>höver man långt avlägsen. 
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Norges jättesändare färdig 
Storstationen på 60 kw" som beräknas öka antalet 

lyssnare med 50 procent, 
~1I~1111lI1I~ f t l .1 • E' .. 
~I) - - ~ ~l'lallU SOUl det ut~ l • uropa tJllkom-
~I E ~= mIt den ella storstatlOnen efter den an-Ii _- (.1 dr.a .ha mottag~in.:~f~rhåll~l~ld~~~a i Norge 
~II~ blIvIt allt ohdlI.,ale. MlssnoJet bland 
lyssnarna har varit i stadigt stigande. Medan det nor
R);:a l'ullul'atlioväsendet stå.tt. stilla ha uc smtt norska 
stationerna blivit allt millure effektiva. 

Efter ell kraftig propaganda kom man i mars 1928 
slutligen s;'t !{ll1gt, att förhandlingar upptogos mellan 
handrhldepartementet och Kringkastingselslmpet i 
Oslo om a tt bygga en stcn·station. Det träffades 
övel'enskol11melse om att bolaget skulle Hl tillstånd 
att göra detta bygge och samtidigt flytta flera av de 
äldre stationerna. Bolagets koncessionsområue hade 
dittills Plluast omfattat en cirkel kring Oslo med 150 
kilomete1's radie men utvidgades nu samtidigt. 

Man fastnaue till en början för en station med en 
alltenneffckt på 50 kilowatt, men under den fortsatta 
behanulingell av frågan ändrades detta bCHlut därhän 
att effekten ökatles till 60 kilowatt, sft att stationen 
skulle bli en av dc allra kraftigaste i Europa. 

I början av juni 1928 (hel'lämnaues stationsbygget 
till N01'sl\: Telefllnken A/ S, ett dotterbolag till den 
stOl'a tyska koncernen. Sta tionen kontraherades för 
en antrnneffekt på 60 kilowatt med 70 procents föl'
vrängllingsfri modulering. 1)1'11 :30 juli avslutades köp 
;1\', tomt och redan dagen efter igilngsattes arbetet. 
Det har sedan tless p~lgått med amerikansk fart, och 
man l)('r~ilmar att vara fiil'llig med att börja prov
iiiilldningul'Da nllgon g~lllg under mars. 

Bt·orstationen ligger Pfl en hiijdplatå, 5 kilometer 
fllgeh'ägen från Oslo. Programmen IWDlllla att över
föraR till sändaren genom kabelledning från stlldiön 
inne i >;taden. Stationen blir av precis salllma typ 
som TYRklandssälldaren Zeesen, men 50 procent kraf
tigare än denna. Kristallriickviddell beräknas bli 
omln-ing 130 kilometer, och flera av de nuvarande 
reHistaiionerna bli· sålunrla ö\'crflödiga när storsta
tionen står färdig. 

Fä den 150 meter långa och 210 meter breda tom
ten äro de t\'å 150 meter höga masterna nu rcsta. Då 
själva platseu ligger 165 meter över havet lwmmer 
antennen upp 315 meter över havsytan, vilket gel' fri 
horisont prl dt betydligt Olllråde av det sydliga Norge, 

och dämpningsförhållandella böra tlärföl' uli relativt 
gynnsamma, För masterna hal' gjutits flll1tlament p~ 
350 kubikmeter, en siffra som ger ett gott begrepp 
om dimensionerna. Avståndet mdlan masterna är 
250 meter och mitt emellan dem uppföres stations
byggnaden, som tiicker 280 lwadratmeter. Antenll
uttaget går rakt neu p[t taket av byggnaden, vill,en 
blir 27 meter lång, ] ~ meter bred och !) meter hög. 
Den uppföres i t\'å våningar med kälhll'P. 

I princip består stationen av cn stYl'siilldare, en 
modulator och en kraftförstärlmre. Vattenkylda sän
darröl' användas. Högspänllingen till rören levereras 
fd'm en speciell likl'iktningflanläggnwg llIed vatten
kylda likrildarrör. Glödströmmen för upphettning 
av rören levereras från omforma ranliiggllingen , som 
lika ledes förser rörens galler' lIled gall(>rförspiinning 
och le\'ererar ström för temperaturkontroll av kyl
vattnet, ström tm mätinstI'ument, föl' lwntroll av 
moduleringen, lågfrekvensförstärkare m. m. 

Stationen utrustas med dc mest hypermoderna kOIl

tl'ollinstrument med så enkel betjäning som möjligt. 
"'lall har också inrä.ttat sig så att alla fel ögonblick
ligen skola kunna upptäclms vid kontI'ollcentralen. 
Sta tionen skall kunna sättas i gång geuom tryckning 
prt eu enda knapp, viJ],en automatiskt startar alla ro
tCl'ande maskiner, kopplar in de nödviindiga ilpiinnin
gurna i riktig ordningsföljd, sättel' kylauliiggningen 
i verksamhet oeh gör alla koutrollinstrulllen t effek
tiva. Naturligtvis kan stationen också Htaduf> genom 
en rad handgrepp. 

Från det ögonblick då den nya stol'statiollell stftr 
fär(lig kommer det norslm rundradim;;IRtemet att ut
vitlgm,; betydligt. Den gamla Oslo-sta tionen och dc 
överflödiga relästationerna i Fredrikstatl, Hamar 
och Porsgrund flyttas till respektive 'rrondhjem, Kri
stiansand, Stavanger och Bodö. Dessa nya f>tationer 
skola efter svensld mönster del R Riinda e tt. )'ikSPl'll
gram från Oslo, tleJfl egna lolmla program. 

Som ett exempel pi't vad lilan viintar sig av storstu
tionen och det nya sällllarsystpmet övedll1vud t..tget 
h:an nämnas, att staten som under sistförflutna butl
getåret haft en inkomst av 308,000 kronor från rund
radion, nästa budgetår kalkylerar med en nettoin-
komst plI. 44=>,000 lU'onor nE. }f(l"ll8CJI, 
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Bildtelegraferingen startar 
Köpenhamn har satt igång, Stoc~holm 

följer inom kort! 

(jVe1'st bUdva7sen, som skall sättas 
in i kasctten, Till höge1' sändaren 

och nedtill mottagaren, 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! . • 
~.r-.::_--=-~ verge och Danmark ha beslutat att gå ID 

~(I S ~I~ i det europeiska bildtele~raferi~gsnätet. 
IL __ (.1 Dan~~l~k h~.r r~~.~~ ~U~lllt sil. langt, att 
f."llIliillll lllfiiillliilllllli': de fOlsta ovclfoIln",alna lmnnat ske, 
Sverge kommer strax efter. Mer än ett par veckor ' 
kan det knappast dröja innan också Stockholm har 
möjlighet att fä. aktuella bilder telegraferade upp 

från Berlin, som blir knutpunl{ten 
för det kontinentala och engelska 
bildreportaget. 

Redan innan Stockholmsanlägg
ningen är klar att sätta i 

. gång är Populär Radio i till
fälle att lämna en redogö
relse för hur den kommer 
att ta sig ut. Den är levere
rad av den stora firman Sie
mens ' & Halske och byggd 
efter systemet Siemens-Ka
rolns-Telefunken, för vars 
landvinningar redogöres på 
annan pl~ts i detta nummer. 
Det är det system, som åt
minstone just nu visat sig 
ge de biista bilderna. 

Anläggningen består av 
tvll. skilda, men samtidigt 
sammanhörande delar, mot
tagare och -sändare. Den ena 
av de här reproducerade 
bilderna, tagen på den fär
digmonterade Köpenhamns
stationen, visar sändaren i 
dess helhet. Till vänster ses 
ett lågt skåp, i vilket är in

rymd sändarens mekaniska del, en likströmsmotor, 
som drar bildvalsen, vilken i sin tur är anbragt i den 
mindre lådan ovanpå skåpet. På samma axel som lik
strömsmotorn finns en synlu'onmotor, vilken håller 
bild valsens varvhastigbet konstant. Synkronmotorn 
drives med växelström, som alstras aven stämgaf
fel i en termostat - den cylindriska, väl tillslutna 
behållaren som ses till vänster nedtill. De relativt 
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svaga strömmarna från stämgaffeln förstärkas upp 
aven kraftförstärkare (nedtill till höger) och föras 
därefter till synkronmotorn. 

När anläggningen skall startas, sätter man i gång 
likströmsmotorn och reglerar dess hastighet med 
hjälp av ett litet handtag så att man får den rätta. 
Synkronmotorn faller då själv i synluonism och hål
ler därigenom varvhastigheten vid ett visst tal. 
Varvhastigheten i förhållande till växelströmstonen 
från stämgaffeln lwntrolleras med hjälp aven vit 
skiva med ett antal svarta streck; anbragt på mo
toraxeln, som står lodrätt, och som belyses aven 
glimlampa, vill,en matas med ström från samma för
stärkare som synkronmotorn. 

När motorn gör med den rätta hastigheten, ser 
det ut som om sIdvan på motoraxeln sIm lIe stå stilla. 
På skåpets lock synes den öppning, varigenom man 
ser sl,ivan. Till höger finns mätningsinstrument för 
kontroll på motorströmmen, och omedelbart bakom 
mätinstrumentet ses en böjd förhöjning; i denna 
löper en i lmnten uthuggen metallsIdva, vilken i 
snabb tald bryter ljuset frän en mycket luaftig 
glödlampa på dess väg till bildvalsen, varigenom 
bildens bärfrel,vens alstras. Med hj älp av ett par 
prismor kastas nu ljuset in på bilden, som är fast
satt på en cylinder med lodrät axel. Ljuset faller 
genom hålet i den av Karolus uppfunna fotocellen, 
reflekteras från ytan mer eller mindre allt efter
som bilden på den ifrågavarande punkten är ljus 
eller mörk; och träffar därefter fotocellens belägg
ning. 

Fotocellen är inkopplad i en förstärkare. Då det 
är mycket svaga strömmar med ganska högt period
tal, som slwla föras från fotocellen tm förstärkaren 
måste man vidtaga alla möjliga försiktighetsmått 
för att undgh kapacitet. Man har uärför valt att dra 
ledningen från fotocellen till förstärkaren som en 
myclret fin tråu, vilken är spänd precis i mitten av 
det rör, som man på bilden ser gå från skåpet~ 

Från förstärkaren sändas signalerna så ut pr tele
fonledningarna till Tyskland. Hällgande på den ena 
sidan ser man en telefon för kommunikation mellan 
sändare- och mottagares tation . 
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Mottagaren liknar till det yttre mycket sändaren 
och den har också vad beträffar det inre åtskilliga 
lil,heter. I skåpet finns lill:strömsmotor och synkron
motor, av vilka den sistnämnda drives av strömmen 
från stämgaffeln, vars svaga impulser förstärIms upp 
till lagom styrIm av förstärImren till vänster. Något 
över mitten ser man till höger den förstärkare, som 
förstärker upp de från linjen mottagna bildsigna
lerna till en spänning av omkring 700 volt. Spännin
gen kontrolleras med mätinstrument intill mottaga
ren. Från förstärkaren föras signalerua till en Kerr
cell, vilken är anbragt i skåpet till höger och som 
reglerar styrkan av det ljus som sändes från en kraf
tig glödlampa genom ett linssystem till det fotogra
fiska papperet eller filmen på mottagarvaIsen. Här 
sker exponeringen precis som vid vanlig fotografe
ring, blott med den skillnaden att det endast är en 
liten punlrt åt gången som belyses. Det varierande 
ljuset kan kontrolleras med de svarta strecken 
(stroboslwpet). Framför detta ser man ett litet hand
t ag, med vill,et det är möjligt att reglera bildens 
»fas»; d. v. s. man lmn vrida synkronmotorns fält 
och därigenom åstadlwmma att papperet i mottaga
ren utsättes för ljusstrålen samtidigt med att det
samma slrer i sändaren. Detta lwntrolleras med hjälp 
aven liten ljuspricl, utanför det egentliga strobo
skopet. 

Överföringen aven bild av storleke:g lSX26 centi
meter tar omkring 19 minuter. Det är avsev.ä.i't myc
ket, men så blir också den mottagna bilden av verk
ligt god kvalitet. För övrigt lam man mycket väl öka 
hastigheten och komma ned till några fä minuters 
överförings tid, men om överföringen sl{(~r pr kabel 
medför detta en del svårigheter, som inte finnas vid 
trådlös bildtelegrafering. 

Det bör slutligen uttrycldigen framhållas att nå
gon synln-oniseringssignal icke utskickas från sän
daren till mottagaren. Sändarens och mottagarens 
rotatiol1sha:-;tiglIet regleras oavhängigt av varandra 
alldeles lwnstant av stämgafflarna, vilka äro juste
rade av leverantören. 

O. B-n. 
.................... .................... ...... ... .. ............. ..... ..................................................................................................................................................................... .. ... .. ..... .. ............................................................................. .... .................................................................... ............................ .. ..... .................................... 
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En god och billig kon högtalare 

"'III1I!1II1I11I1I11I11!l1I1l!:l '" •• 
~I)=---=~~ Il k~ahtct. Shogta~a~e a~' SO~l val' .och en 
~I E I g vct, lllt~ någon bl~hg .hlstOl'la. Varje lyss-
~) , , ~ nare vIll natUl'h~tvIS ~,~ .cn högtalare, 
~liiiiiiimiimiiiiiiiilllf. som g<'r hOl\olll basta mOJ liga u tbyte a v 
bans mottngarc, men det är endast ett fåtal förunnat 
att kunna lägga sig till med en elektrodynamisk hög
talat·c, vilkell på telmikens nuvarande ståndpunld 
obetillgat IIIflste I'iigas komma idealet närmast. 

}{en även en elektromagnetisk högta tare är en rätt 
dyr bistoria, om man skall lägga sig till med en som 
mjukt och korrckt ätcrger utsälldnin- . 
gell. Man kan få myckct goda resultat 
om bara memlJrnnsystpmet är utformat 
på ett pnssanoe I'ätt och l'il<tigt av
s l,iirmat. 

Eli underRökning oclI experimen t ger 
vid handen att srldana högtalarenheter, 
som ha avbalanl'erat ankare mf'llan 
fyra magnetpoler absolut iiro att före-

~ 

PIL fotografi et till viinstcr SGS högta/aj'e//. U'1l1J11tOllter(tr! 
llå viJgyen. Tec1~n'illrlanl(L 'l/ isa lmr 111(LglldsvsfrHlrt au

nr'ingas och nt sk·iirllillgcn av 1' 0IWn. 

i\1ATEIUALFöR'l'ECKNING: 
En högtalarenhet. 
Ett s tycke l,i'yssfaner , GSO X 10 mm. 
Ett st y c;] {e rnniltrii, 25 mm . i (lin meter, 200 mm. 

längt. 
J<:tt stycke ritpapper, tjotkt, fast. Storlek minst 

600 X 600 mm. 
Ett stycl{e fil t eller sammet, 700 X 700 mm. 

(Jr·aga. De äro visserligcn i rcgel n~lgot dyrare; 
mcn ge i gengäld cn mera IWJTe]{t ljlldrepro, 
duktiön. Av olika membrantyper är koncn häst 
föl' en självbyggare, då den är enl{el att fram
ställa och samtidigt cffektiv. Konens upphäng
ning är- emellertid det stora problemet. Är den 

fast inspänd i lmnten, blir högtalaren lätt för 'litet 
känslig och det blir reflexer frän lmnten, vilka för
vränga fttergivningen. KO,nen bör röra sig i'\om en hel
het fram och tillbaka och röra sig så hitt :SOUl möjligt. 

Populär Radio har t. ex. provat en mcmbrantyp 
av samma :slag som de som användas i elektrodyna
miska högtalare, en ganska spetsig kon (!lO graders 
toppvinkel) med kanten fa::;tklistrad vio en ring av 
tvättskinn, som isin tur inspänts i en stor Jjudsl{ärm 
med hjälp aven träring. Detta ger en membranyta, . 

(Forts, j sid, 96) 
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En televisionsmottagare 
Engelsmannen Baird startar inom kort 
televisionssändni~g. Den danska sta
tionen 7 RL ämnar också sätta igång 
med experiment. Här en konstrukti
onsbeskrivning till en mottagare, som 
den händige självbyggaren kan åstad-

komma för knappt 100 kronor. 

~IIIIIWIIIII' IIIIIIIIIII'~ •• • .. 
~~ - - ~ elevlslOnen har genom radlOrorens och fo-
~, T 11 tocellens storartade utveclding blivit en 
~ ~ realitet. I Amerilm börjar den ena rnnd-= t= 
~Iiii'ffiiiiiiiiill~ radiostationen efter den andra med re-
gelbundna utsändningar a v »levande» bilder i sina 
program. I Europa är det egentligen bara engels
mannen John L. Baird, som vågat sig in på proble
met. Han har, såsom i föregående nummer av Populär 
Radio meddelades, lyckats förträffligt och ämnar med 
det snaraste sätta i gång med regelbundna utsänd
uingar. 

Den danska exper'imentstationen 7 RL, tidigare 

Televisionsmottagaren i 
gJng, kopplad till en 

kortvJgsapparat. 

Mottagaren färdigmon
terad . Endast analysa
torskivan skall skruv as 

fast . 

mest bekant för sina bildradiosändningar, har också 
beslutat att starta experimentsändningar oeh Popu

lär Radio publicerar här en kon
struktionsbeskrivning till en tele
visionsmottagare , som utarbetats 
på 7 RL :s laboratorium. Den 
kopplas till en vanlig lwrtvågs
mottagare i stället för högtalaren. 
Kostnaden blir knappt hundrata
let lu'onor: av vilka hälften gå till 
den vildiga Neon-Idnolampan. Det 
bör sålunda inte vara något oöver
stigligt ekonomiskt hinder för ett 
stort antal händiga amatörer att 
bygga televisionsapparaten. Men 
en varning kan vara på sin plats. 
Det är nu en gång så, att allt nytt 
har en utomordentlig dragnings
kraft och många nytilllwmna 
självbyggare kasta sig ofta i lag 

med uppgifter, som de inte kunna föra i hamn. Stu
dera konstruktionsbeskrivningen, ritningarna och fo
tografierna noga, innan ni eventuellt sätter i gång. 
Efter noggranna förstudier behöver ingen riskera att 
misslyckas. Går man bara metodiskt till väga, så får 
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Fig. 1 Fig. 2 

man vara med om en upplevelse, som inte ens radions 
veteraner varit med om maken till. Att kunna se tråd
löst är en sensation som överträffar de första nt
~ändningarna a v Morsetecken och rundradions allra 
första stapplande försök. 

sitter på motorn. I axelns andra ända sitter en fläns 
som skall hålla skivan med hålen (analysa torn). Dess 
två delar svarvas av mässing och måtten finnas an
givna på fig. 3 a och b. 
\ . 

Analysatorskivan. 
Konstntktionen. 

Byggandet av televisionsmottagaren bör som sagt 
först påbörjas efter ett noggrant studium av teck
ningar och fotografierna, villm dels visa alla detaljer 
i . konstruktionen, dels den fär-

Så komma vi till apparatens viktigaste del, ana
lysatorskivan. Den göres av glatt, elastisk kartong, 
omkring 1/2 millimeter t j ock. Det är mycket viktigt, 
att man tillverkar skivan med stor omsorg, ty av-

diga mottagaren. 
Fyra stycken 24 centimeter 

breda bräder skruvas samman 
med åtta skruvar, så att de bilda 
en kvadratisk ram enligt fig. L 
Tre bräder med dimensionerna 
8X20 centimeter fästas däref
ter med fyra skruvar mitt på en 
av ramens sidor. De skola bilda 
ett slags pall; på vilken botten
plåten och en del andra saker 
senare monteras. Två lagerboc
kar av järn eller mässing för
färdigas enligt fig. 2 och fast
skruvas på en 5 millimeter tjock 
bottenplät av storleken 5X20 

Materiallista 
1 trälåda, invändiga mått 350 X 350 X 

230 mm. 
1 motor, 6 volt, 1/50 hkr, remskiva 

med 20 mm:s diameter. 
1 mässingsmonteringsplåt, 50 X 200 

mm., 2 lagerbockar, 1 remskiva, 90 
mm:s diameter, 1 axel. 

1 analysatorskriva. 
1 lampsockel, normal. 
1 lampsockel, amerikansk. 
1 variabelt motstånd, 5 ohm med 

knapp. 
1 transformator. 
1 gallerbatteri, 15 volt. 
1 neonlampa, Ray the on kinolampa. 
1lädersnöre, 500 mm. långt. 
1 bottenplåt, 115X200 X I0 mm. 
Träskruvar, tråd. 

centimeter. I denna järnplåt borras, förutom de 
på teckningen angivna hålen, fyra andra med 4 
millimeters diameter i plåtens hörn för fastskruv
ning av lagerpläten till den ovannämnda »pallen». 
En axel tillverkas aven 25 centimeter läng och 10 
millimeter tjock järnstång. 55 millimeter i båda 
ändarna svarvas axeln ned till en diameter av 7 
millimeter. Axeln måste löpa lätt i lagren, men 
å andra sidan filr den inte gå så lätt att den glap
par. I ena ändan av axeln skall sitta en remskiva 
med 4-5 gånger så stor diameter som den som 

vikningar på en enda millimeter 
komma att göra sig obehagligt 
påminta. Bilden förvränges och 

Fig. Ja 
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bildelementen komma fram fttskilda, sft att helhets
intrycket glir förlorat. På fig. 4 ses hur man kon
struerar skivan. Man tar ett stycke kartong av stor
leken 35X35 centimeter. Kartongen skall vara glatt 
och absolut slät. Man ritar först en cirkel med 150 
millimeters radie. Genom centrum dras två vinkel
räta linjer, A-B och C-D. För kontrollens skull 
mäter man om avstånden A-D, D-B, B-C och 
C-A äro lika långa. Om de skulle avvika från var
andra mer än 1 millimeter får man lov att dra om 
de två v:inkelräta strecken. 

Därefter dras tvä andra vinkelräta linjer, vilka 
bilda 45 graders vinkel med de första. Man kontrol
lerar att A-a, a-D, D-b etc. äro lika länga. Detta 
göres med passare. Cirkeln är nu delad i ätta lika 
stora sektorer. Var · och en av dessa slmll i sin tur 
delas i tre lika stora delar, sft att hela cirkeln är 
uppdelad i 24 precis lika stora avsnitt. Tredelningen 
gör man lämpligen genom att pröva sig fram med 
passaren, Drar 
man förbindelse
linjer mellan 
diametralt mot
satta punkter på 
cirkeln sä skola 
dessa sålunda gå 
genom centrum. 
Alla linjerna 
måste, liksom vid 
aBa noggranna 
ritningar, göras 
sä fina som möj
ligt. 

När man har 
kommit så längt, 
att cirkelns upp-
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delning är klar drar man upp två cirklar med 142 
respektive 106 millimeters radie. Det mellan de två 
cirklarna avskurna stycket av den radie, som t. ex. 
går ut mot linjen A-B: skall nu delas i 24 lika stora 
delar (se fig. 4b.). Varje delstreck överföres pä var 
sin radie, enligt fig. 4a och 4b. Vid den första punk
ten pä linjen A-B göres med passaren ett litet tvär
streck (i verkligheten en liten cirkelbåge). Mellan 
den yttersta cirkeln (med 142 millimeters radie) och 
detta tvärstreck skall det första hålet anbringas. A v
ståndet från centrum till det näst yttersta delstrec
ket uppmätes med passaren och ett litet tvärstreck 
insättes på den första radion till vänster om linjen 
A-B. Det tredje delstrecket frän ytterkanten övpr
föres därefter på samma sätt pä nästa radie till 
vänster o. s. v. De i fig. 4b streckade cirkelbägarna 
behöver man sälunda inte rita. De visa endast del
streckens överföring pä respektive radier. 

Har man avmätt alla de 24 delarna riktigt, drar 
man upp ytterligare tvä cirklar med 60 
och 30 millimeters radier. De ritas med 
tusch. Till slut dras upp en liten cirkel 
med endast 5 millimeters radie, och den 
skär man ut med en skarp kniv. De 
kvadratiska hlilen stansas ut med en 
stamp, som man själv filar till efter 
fig. 5 av ett litet stycke kvarts tums 
rundjärn. Som underlag begagnar man 
ett stycke bokträ eller annat hårt trä. 
Som stödpunkter vid stansningen be
gagnas de uppritade radierna med 
tvärstreck. Med ett lätt men fast slag 
med en hammare drives stampen ge
nom kartongen och cirka 2 millimeter 
in i träet. Resultatet blir ett kvadra
tiskt här med skarpa kanter. 

Vill man använda mörk kartong, vil
ken är bättre pä grund av mindre re-

Överst den' färdiga 
televisionsmottaga
ren. Till vänste; 
alla delar klara för 

montering. 

. flexion a v generande ljus 
frän skivans yta, gör man 
hela konstruktionen pft ett 
stycke vanligt starkt och 
bra papper, varefter man 
med fisklim längs pappe
rets kant fäster det på den 
mörka kartongen. Sedan 
det torkats under tryck, 
kan utstansningen göras 
precis som här sagts. 

När analysatorsldvan sli 
är färdig, klämmes den fast 
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mellan flänsens två delar, fram
ställda efter fig. 3a eller 3b. Den 
senare är billigare än den förra 
men kan användas lika bra: under 
förutsättning att sIdvan är abso
lut plan. På fotografierna här ser 
man den förstnämnda typen. 
Flänsens två delar sammanhållas 
aven kvartstums mutter med 
bricka medan den andra typen 
skruvas ihop med fyra stycken 
l / S-tums skruvar och även själva 
flänsen fästes med 1/ 8-tums skruv 
på huvudaxeln. För att få skivan 
pi\. rätt plats begagnar man sig nu av den 
cirl{el som har 60 eller 30 millimeters radie. 
Man drar axeln med den påmonterade skivan 
runt och ser om cirl,eln på något ställe kom
mer fram under mässingsskivan (A på fig. 
4a oeh b ) . Gör den det, måste analysatorski
van förskjutas så mycket, att cirkeln blir 
konccntrisl{ med mässingsskivan. 

Så f;],ruvas bottenplåten med lagerna fast. 
Härunder måste man se till att skivan befin
ner sig inuti ramen och inte sticker fram . 
Detta är nödvändigt för att ramen skall 
lmnna slutas med en 4 millimeters kryssfa
nerplatta av storleken 39X39 centimeter (L 
på fig. 1). Det är inte absolut nödvändigt, 
att man har en sådan platta, men den hjälper 
till att avgränsa bildfältet. Den fästes med 
en liten skruv i varje ltörn 
på ramen. Den fyrlmntiga 
utskärningen får man bäst 
genom att rita cirklar ge
nom ltålcn n :ris 1 och 24 
med en mycket spetsig bly
ertspenna. Plattan sl,ru
vas åter av och cirklarna 

~~ 
Fig. 9 

a 

Fig. 5 

H ärovan en montering :
plan för förstärkar='1- samt 
samt en skiss, som V t S<1r 

hur läderremmen hoptödes. 

Till vänster framp!å!~n. 

Till höger förbindel-esche
ma för motor och kinc

lampa. 

Fig. 6 Fig. [, 

Fig. 4 b 

angiva över- och underkanterna av bildpunk
ternas. Därefter ritar man en l{vardrat med 4 
centimeters sida, såsom framgår av fig. 6, där 
man ser loel,et bakifrån. I vänstra hörnet 
ned till måste borras ytterligare ett hål för 
regleringsmotståndet G. Detta kan tillverkas· 
av ett vanligt glödmotstånd, vars motstånds
lindning ersättes med cn 1 millimeter tjock 
motståndstråd (konstantan, nickelin eller 
manganin) . Motståndet kopplas helt enkelt i 
serie med motorn. 

Förstärkaren består av ett transformator
kopplat steg, fig. 7. Från lågfrekvenstrans
formatorns primärsida föra ledningar till 
mottagarens högtalarbussningar. I sekundär
sidan är insatt ett gallerbatteri på minst 15 
volt (till en lampa med bran thet c : a 2 

Fig . 7 

tJLl~rpott~d

J ,f/ f g r < 

~l1. ~ 
~ 

och försträlmingsfaktor 
10-20). Från förstärkar
lampans P dras en ledning 
till Neonlampans ena pol 
(kinolampan har ameri
kans sockel) och fran den 
andra polcn går en ledning 
till högspänningskällan, 
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BÄTTRE ANTENNER 
Råd och anvisningar 

om de olika typerna 
och deras montering. 

Av S. V. HULL. 

:.~~II~~II~ ven den grö
~ o o '~ naste lyssnare :' A ,=har väl i all
; ,) ~ mänhet ldart 
~iiiiiiiiiiTffiiliiHör sig att en 
god antenn spelar en 
mycket stor roll för mot
tagningens kvalitet. Men 
i nio fall av tio är det 
också sä, att man inte 
har klart för sig, hur 
maIl skall bära sig åt 
för att anbringa sin antenn pli bästa sätt och vilka 
regler man skall iakttaga för att nå bästa resultat. 

Var och en vet, att utomhusantennen, placerad sä 
högt som möjligt så att den inte kan komma i berö
ring med träd och andra hindrande föremål, är den 
bästa. Det har under de senaste åren dykt upp mänga 
olikl typer, av vilka det stora flertalet visat sig ut
märkta, men de vanligaste äro L-antennen, T-anten
nen och den oftast förelwmmande enträdiga antennen. 

L-a,ntennen. 

L-antennen har) som man förstår, liksom T-anten
nen fått sitt namn av formen. Den ser ut som ett 
upp och nedvänt L. Man ser den ofta och den ger ove-

---- - 1---__ 

- - --

dersägligen goda resultat. Men den har ett fel, oc11 
det är att den, uppsatt i vissa riktningar inte ger 
vad man kan ha rätt att vänta. Under vissa förhflllan
den kan dock detta fel omvandlas till en stOl' fördel. 
Bäst blir resultatet om den ända av antculltJ'fldcn, 
frän vilket nedtaget till mottagaren dras, är riktad 
mot sändurestationen. 

Fördelaktigt är, om man sätter upp en L-antenn, 
att använda två trådar, om avståndet mellan isola
torerna pä varje tråd är 15 meter eller mera. Men då 
bör också avständet mellan trådarna vara 1 meter. 
Ett lätt stycke trä kan fästas mellan antennträdarna 
för att hålla dem isär. 

En L-antenn av detta slag bör sitta minst 10 meter 
över marken, helst 15 eller 20 meter, och nedledningen 
till mottagaren bör som sagt dras från den ända av 
antennen, som ligger närmast den station, man i all
mänhet inriktar sig på. 

T-antennen. 

Som namnet antyder har T-antennen formen av ett 
T. Den har den fördelen att den inte är beroende av 
riktningen såsom L-antennen utan ger likvärdiga re-

. sultat i alla riktningar. Sätter man upp en enkel T
antenn bör antennträden vara omkring 30 meter 
lång. Skulle lokaliteterna inte tillåta att lllan drar 
fram en så läng tråd: kan man med fördel bygga upp 
en flerdubbel T-antenn. Fyra eller flera trfldar dras 
parallellt med ett inbördes avständ av minst 60 cen
timeter. Ledningen till mottagaren anhringas noga 
på mitten och bör vara av samma tjocklek som an
tenntråden för att inte mottaguingsförmftgan skan 
minskas. I allmänhet måste man givetvis hrt Ila sig till 
den flerdubhla T-antennen på hustak, o("h man fflr i 
sä fall det bästa resultatet om man anbringar den 
ovanför alla andra antenner på taket. 
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Den entrådiga antennen. 
Denna antenn har endast en mycket kort nedled

ning, som går direkt till mottagaren. I allmänhet 
anbringar man den ena ändan högre än den andra: 
på taket eller i en trädtopp. Det är en anordning, 
som föredras av många, då den är enkel och samtidigt 
ger goda resultat. I regel bestå antenn och ledning 
till mottagaren av samma tråd och det finns därför 
inte något motstånd. En sådan antenn bör vara om
kring 30 meter lång. 

»Ryssjan». 
I allmänhet användes sex trådar till denna antenn, 

vilken fått sitt namn av likheten med fiskredskapet. 
Mellan trådarna äro spända ringar med omkring 30 
centimeters diameter. Fördelen med denna antenn är 
dess ringa motstånd. Man håller den cirka 20 meter 
lång utan avbrytning. Sådan kräves för fastgörande 
av nedtaget endast om man använder T-typen. I så
dant fall skall förbindelsepunkten lödas och nedled
ningen byggas på samma sätt som antennen. »Ryss
jan» användes mycket ofta då det är fråga om att nå 
förbindelse på stora avstånd. En hel del rekordpres
tationer ha också utförts med denna typ. 

Paraply-antennen. 
En egendomlig form har Lasalles »paraply»-an

tenn, vill{en särskilt är avsedd för mottagning i tätt 
befollmde distrikt. Den är lätt att fälla ihop 

eller demontera, kräver liten plats så att 
flera kunna uppsättas på samma hus och 

är selektivare än en rätlinjig antenn. 
Den är vidare inte beroende av rikt

ningen, har inga lödställen, då an
tennen och nedtaget tillsamman 

bestå aven 30 meter lång 
tråd och slutligen behövs 

det inga anordningar för 
att MIla den i horison

O ' tellt läge. 

{J" 
. ~ .. '\ 
.'l..' 
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Inomhusantenn - utomhusantenn. 

En inomhusantenn kan aldrig, hur förträfflig den 
än må vara, ersätta en utomhusantenn. Det finns en 
hel del gott folk, som inte har den saken klar för sig 
ännu. En ramantenn kan aldrig ge samma ljudstyrka. 
Den genomsnittliga utomhustypen ger alltid bättre 
resultat. Anledningen därtill är att träd, hus etc. ab
sorbera energi liksom antennen och därigenom för
svaga impulserna innan de nå mottagaren. Därför är 
det vil{tigt att man har antennen anbragt så högt som 
möjligt för att vara säker på att slippa störningar 
från omgivande föremål. Om man betänker, att en 
radiovågs styrka är mindre än en miljondel aven 
hästkraft, förstår man riktigt klart betydelsen av att 
ha en god, välplacerad antenn. 

En effektivantennanläggning. 

En mycket effektivantennanläggning får man om 
man beaktar följande saker: 

1. Längden skall inte vara över 40 meter. 
2. Antennen får inte gå för nära hus eller 

byggnader. 
3. Den horisontala delen skall ligga så högt som 

möjligt. 

. ..,..: .... ~~ 

4. Nedtaget skall ligga långt från huset. 
5. Om möjligt skall man inte ha några 

skarvar. 
6. Isolatorerna skola vara så få som 

möjligt. 
7. Jordledningen slmll vara kopplad till 

ett vattenledningsrör. . 
8. Mottagaren böl' stå vid det fönster, 

där nedtaget gal' in. 
9. Tråden skall vara väl spänd. 
10. Alla hopsättningar slwla vara om

sorgsfullt gjorda . 
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Man bör också ha uppsättningen ord
nad så att man vid behov utan svårighet 
kan spänna antennen med tillhjälp aven 
talja. De trådar som användas för att 
hålla antennen horisontellt böra vara för
zinkade och ordentligt fästade, så att de 
kunna motstå ä ven kraftig blåst. 

Det lönar sig att lägga ned arbete på 
att få en ordentlig antennanläggning. Där 
genomsnittsamatören någon gång aven 
slump när ett gott resultat, där får äga
ren aven förstklassig antenn när han. vill 
samma mottagning. 

Finns det någon möjlighet att vid upp
sättning aven antenn undvika, att den-
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na kommer att gä över taket bör man in
rätta sig så, att antennen lägges vid si

dan. Man fär nämligen alltid räkna med att det blir 
en viss kapacitet, särsldlt vid regnväder, mellan an
tennen och taket, antingen detta är av tegel eller 
plät. Man behöver ju inte därför nödvändigt sätta 
upp ett par dyrbara stålmaster. På många häll åt
minstone har man väl en flaggstång att ta till för 
antennens ena ända och den andra kan ju lämpligen 
fästas vid taknocken eller en liten mast på denna. 
Har man inte någon av dessa av dessa möjligheter 
utan måste hålla sig över taket, gäller det bara att 
tillse, att man kommer sä högt som möjligt. 

Ph OHI i Huizen 
På grundval av de erfarenheter som 

vunnits med Philipsstationen PCJJ 
har byggts en ny kortvågssändare: 
från vilken här återges en interiör. 

Sändaren är naturligtvis kristall
styrd. Våglängden är 16,88 meter. På 
bi~den sel' man hur sändaren är upp
delad i flera förstärkare och module
ringspaneler. Sändarrören få en spän
ning av omkring 10,000 volt och pri
märenergien uppgår till inte mindre 
än 130 kilowatt. 

Antennen är uppsatt på cirl;;a l} me
teI' höga master. Den består av flera 
paralellt hängande trädar. Det är en 
så kallad beam-antenn med utpräglad 
riktningsverkan mot Holländska In-
dien. X 60 
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"tbeil im ltubr-lteoier Danembe t;erltdJmöd)e 
miebet aufgenommen i (iönig 6ieorg9 
Du llbu!ltlrgrblet ahnrf ot I. Din In}lr l11li Iitll1lrm'o'ft 

,slOmngs 5ptud) 
DOd) Olrfr JBod)e 

... !lIft...." ...... 

harn. lItI 11'"",.41 

5d1to,tft 
..... .. ·JlIHr§ 

,*-rr lum ImrPlltl 

:!.III~I'" . 
~~ - ~ nappas t en dag går utan att telegrammen omtala nya 
l, K !'I erövringar på bildtelegraferingens område. Ett för 
~ ~~ denna revolutionerande uppfinnings betydelse bely
~,iiiTiiiiliiffiiiiiiiiii,\~~ sande exempel fick man för några veekorsedan, rlf[ 

man vid ett tillfälle hade en märldig praldisk nytta av bildtele
graferingen. Den engelska lastångaren Silvermaple rådade under 
färden över atlanten ut för roderhaveri. Efter SOS-signaler und
sattes Silvermaple aven amerikansk ångare, som bogserade ha
veristen in till Bermudasöarna för reperation. Där kände man 
emellertid inte till det havererade fartygets konstruktion, och 
innan någon reparation kunde företagas, måste man därför se 
ritningarna. Silverruaple skulle tvingas att ligga i hamn och vänta 
minst 8-10 dagar. Man telegraferade därför till det varv i England. 
som byggt fartyget, och anhöll om bildtelegrafiskt översändande 

Stockhol 
i bildtel 

Här nedan en orienterande arti1<;el om 
höger och länost n ed bilder. som 
bildtelegraf system Siemens-Karolus-T~ 

J,ängst till vät1..~te1· 



'ycker in 
nfnätet 
lsltfbrc(lninn hUt'ills, 'l'ill vänster, till 
kan B erHn--W ien. Närmast här nedan en 
~tidig siinani,l1!7 och mot talJning av bilder . 
. höger mottaga'ren. 
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av ritningarna ifråga. Redan efter fyra timmar hade det ameri
kanska varvet ritningarna i sina händer, och påföljande dag lmndp 
man ta itu med att tillverka en ny hjärtstocl{ föl' Silvermaples rodel'. 

Stockholm och Köpenhamn anslutas samtidi.qt. 

Inom den allra närmaste tiden skola Stockholm och Köpenhamn 
anslutas till det internationella bildtelcgl'afnätet. När detta läses 
är man i det närmaste klar att starta för Stocl{holms vidkommande. 
En första apparat för bildtelegrafisl{ mottagning har levererats av 
Elektriska Aktiebolaget Siemens och uppmonterats på Stocl,holms 
telcgrafstation. I första hand är den avsedd för utväxling av bilder 
mellan Bcrlin och Stockholm över de telefonledningar, som för
lJincla dessa båda metropolel'. Xrlgon större affär kan väl lJild
telegrafcringen mellan Berlin och Stocl,holm lmappast bli till 

(Foris, J sid. 94) 
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Vem är Vem 
i eterhavet? 

;"11111'1"""'11111111""'111111111111111111"1" 1 11'"111111111111""1"1'11111 1 11111111111111111111111111r"IIIIIIIIIIIIII"IIIIII""IIIIIII"'~ 

~ En praktisk vägledning för lyssnarna att ! 
~ snabbt och säkert finna en viss stations in- = 

~ ställning på mottagaren och att på ögon-
~ blick et kunna identifiera obekanta sta tio-
~ ner, som »ramla» in. 
;"IIIUIIIIIII""IIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" "IIIIII '""IIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIHlrllllll l llll""IIIIIIIIIIIIIII~ 

~1I~u,;. • 
~I --~~ m man på sm mottagare snabbt och preCIst 
~, O ,'~ skall få in just den bestämda station, som 

i _ (I ~.an ~ör tillfället ~~skar höra: !r de~ nöd
<iliiiiiiii"iiTITiIlr;; vandlgt att man fOISt under nåbon tId har 
gjort anteckningar om inställningen. För de krafti
gaste stationerna här hemma och ute på kontinenten 
är det ju relativt lätt att för varje gång finn fl. inställ
ningen, men när det gäller de svagare sändarna, kan 
det yara bråkdelar av grader, som gör att man slin
ker förbi och inte får in vad man vill ha. 

En systematisk förteckning över de inställningar, 
som man kan ha nytta av, har en annan fördel också. 
Om man någon gång skulle få in en station, som man 
tidigare inte varit i tillfälle att avlyssna, så är det 
möjligt att med hjälp av förteckningen avgöra dess 
ungefärliga väglängd och därmed ofta identifiera 
stationen utan att man först behöver avvakta 
dess signal. 

':. • • h _ ' ' . I n. 

.l n'~E·EJ5" ·q·'l"JE u"E"'·':"_J'; :H .. ' ,i§" 
_ .. - "F !Ji. hri:11·':;1i±1TLF·-""~~~.f~-;;' !, -F r. 
~ i l f'T. il.' .. "'. le;. Of ;. i" T' .. ~.]f~.. E~tl' f.. c i. i'f -:l ~ 
~~I~·~1IftftiI:t1~ fJ"J': F= ! X'.y r't t, _t l=f ~l 
F==3·lli' i±. ~ ~.i4=. + :, ~ :,{. -; ~fi1- 1.· ,;.. ~. i f#. .I,:.: .' _.1 ~ 
I===·d' J·i ;.. .6:.:.' HI'· t_&< i eT .-le . t f 3" Lr:=T i ~ 
b -· '. l-rl I' " r ~t7 ·!4h :1 l ; " t. l i.- t :L-L " 
[: .. ::1 Efl f r :,t' mt-' .:fl"" ci ~. i •. ; . ~:f' = ~ 1==...,..., ;.;:;.: 't i' -. ~ :_ :--: ,_,. eL - =. 
-= .' ~t~ "·Wi'· 'j· ~·~IJf~.!/f·:~~~; ! ~; '1~ f1 . ~ 
i='=- "'-"f- ,~!';iHc, r~~· . t,· : : .:. J, :.:.; _ : 

f L 11/ tf} ~ i'!Li'-J. t '. T 7 i.1 t~~ 
~S:r i .' 'fEv-i~it!'ll; i EEi:i:f s~ 
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Kurva tör tre olika kondensatortyper. 
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Det grafiska avstämwingsschemat. 

För sådant ändamål är en grafisk framställning 
att föredraga. Med ett schema av denna art kan man 
snabbt och lätt anteckna inst~llningarna, och senare 
är det en enkel sak att återfinna den. Om man bara 
en gång för alla hittar 10-15 stationer och noggrant. 
för in inställningen på det grafiska schemat, så hat 
man tillräckligt med material föl' utfyllning av ett 
grafiskt avstämningsschema," vilket i hög grad un
derlättar sökandet efter de stationer, man vili ha in. 

Ett sådant schema bör omfatta· alla våglängder ,. 
mellan 200 och 600 meter. På bandet mellan 1,000 
och 2)000 meter ligga ju relativt få stationer, och för 
det halva dussin som det kanske kan bli tal om, är 
det lika enkelt att göra anteckningar på vanligt sätt. 
På avstämningschemat skall finnas kolumner för . 
stationsnamn, våglängd och frekvens eller rättare 
sagt frekvensen dividerad med 10,000. Frekvensen 
ligger till grund för schemats indelning, d. v. s. mel
lan stationer, vilka differera lika mycket i frekvens, 
blir avståndet lika stort i lodrät riktning. Detta är 
den fördelaktigaste metoden, ty frekvensdifferensen 
mellan stationerna är konstant densamma, 9 kilohertz 
för höga våglängder över 400 meter och 10 för de 
lägre. Då det endast är i enstaka fall som stationens 
frekvens dividerad med 10,000 är ett helt tal komma 
stationerna delvis .att ligga mellan de uppdragna lin· 
jerna. 

Att utarbeta ett schema av denna art är ett rätt 
besvärligt arbete, dQck inte svårare än att vem som 
helst egentligen bör kunna gå i lanu med det. På 
Populär Radios förlag utkommer emellertid under 
de närmaste dagarna ett trycld schema av det ut
seende, som den större figuren här visar. Det blir av 
storleken 40X35 cm. och tryckes på tjockt papper 
samt kan rekvireras direkt från vår expedition. 
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!lur användes avstämningschemat' 

Inpriclmingen på schemat sker på följande sätt. 
Med hjälp av dagens program och eventuella tidigare 
anteckningar letar man upp så många stationer som 
möjligt. Inställningen noteras på en tabell. Upptill 
och nedtill på schemat finnas rubriker för kolumner: 
i vilka. siffrorna på kondensatorskalan antecknas. 
Rubrikerna äro så avpassade, att man kan använda 

.. dem till vilken indelningsskala som helst, både O-lOD, 
100-0, 0-180 etc. På den vågräta linjen mitt för 
stationen avsättas därefter märken för inställnin
garna, svarande mot schemats indelning. 

På det större schema t här äro punl,ter inprickade 
fö~ en rad stationer. För ö~ersiktlighetens skull är 
själva stationsnamnet inskrivet vid kurvan. Annars 

, är det knappast lämpligt att ta till den metoden, ty 
den kan lätt leda till att det hela bara blir kluddigt 
och otydligt. 
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När man, såsom framgår av avstämningsschemat, 
har fått fram inställningen för 7-8 stationer och 
prickat in denna på schemat, förbinder man punk
terna med en linje eller en kurva, vilken, när den 
är färdig: skall vara jämn utan några skarpa knyc
kar. Några små oregelbundenheter får man emeller
tid alltid vara beredd på. Själva kurvans form beror 
på vilken kondensator man använder och dess plats 
i apparaten. På det mindre schemat här ser man kur
vorna för tre olika kondensatorer i en sekundärl,rets. 
C är en gammal kondensator med cirkulära plåtar, 
B är en Square-Law-kolldensator (parabol-konden
sator) och F en rätlinjig frekvens-kondensator av 
samma slag som använts vid inprickningen på den 
större figuren. Som namnet anger blir kurvan här 
en rät linje med smärre avvikningar. I praktiken 
får den i regel S-form. Använder man antennlwn
densator får kurvan en mera oregelbunden form på 

I Forts. ~ sid. 96) 
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Budape8tstationens haUd
man G~yarmathy. 

"Hallia itt 
Budapest!" 

Studion där kapellmäs-
taren sitter i glasskåp 

;!J11"11l"""1111""11"11~ t t d' l' 
§,)=----=~ en s ora s u lOn 19ger 

-~:, D l't redan fullt upplyst, alla 
~, ~ lampor på signalbordet 
= 1= 
~iiiiiiiiiTIiiiiiiiITiii,,~ brinna, notställ och sto-
lar flyttas fram och tillbaka. Dra
perierna, som bruka hänga så vac- 1:> /;ädci1pelerskan Anny K01!,tc.g. 8öh",; r 

f1 'öst hos hllllämanllc-n Flcher::. 
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kcrt dragna åt sidan: ha plötsligt 
placerats mitt i rummet. Ett 
virrvarr råder. Regissören skriker 
och kommenderar. Notställen för- '. 
svinna, stolarna placeras i en 
halvcirkel, en del av lamporna 
släckas, regissören försvinner. 

Interiör trdn sändaren vid Ra(lio Bu
d.apc8t. I:>iinrlaren iil- inte byggd pa 1)(1-
!Ieler utu.n de olikrt delalna ö/'O nl/
b'ragta f,' istående med langa axlar pa 
manövel·handtagen. De8sa skötas tör 
övl"igt inte dagUgen, utan i. allmänhet 
fÖI'etas alla 111a.növrer pa det lJu/pet-

tOl"made kont1'01lbol·det . 
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Det knaclmr lätt på. dörren och fröken Anny Ko
. vacs, en ung, vacker skå.despelerska träder in. Hon 

ser sig om i den tomma salen som för att hämta 
mod och så. börjar hon deklamera. 

Studion fylles av folk, regissören återvänder. Nu 
är han en helt annan människa. Han småler vän
ligt mot damerna: trycker herrarnas händer. Han 
ordnar dem i grupper, drar fram någon ur hopen och 
utmäter med ett IU'itstreck den plats han skall hålla 
sig på, telefonerar och meddelar att allt är klart, 
tänder en grön lampa, trycker på en knapp och ger 
klartsignal. Spelet 
hn börja! 

I studions ena 
älldll har kapell-

Fig. 1. Dan s8cen i stu· 

dion under utsändnin!7 

av cn 1I.ngers". tol1cpjiis . 

Flg . 2. En exteriör a'v 

8IUlapcststationen med 

. ma.,terna och statiOl1R-

byggnaden. 

85 

mästaren sitt eget, hermetiskt tillslutna kabinett, 3 
meter långt, lika högt och 2 meter brett. Mot studion 
vetter en tredubbel glasvägg, som hindrar honom 
från att få musikintrycken direkt. Detta är den 
nyaste av alla tekniska studioförbättringar. Dirigen
ten hör musikutsändningen i sina lurar endast som 
en vanlig lyssnare. Förr hörde han klangen i själva 
studion, men genom det nya arrangemanget kan han 
precis bedöma hur utsändningen kommer till rund
radiolyssnarnas öron. 

Också under repetitionerna sitter kapellmästaren 
i »glasskåpet» och ger 
då sina order till orkes

genom en högta-
lare, som är uppställd 

Fitl. 3. Iron Magyarc8 

zigen.arorkester, som 

,Qpela1' pa Hotel Hun

varia i Budapest och 

regelbundet höres över 

BudapcststaUoncn. 

-
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En hemgjord "pick .. up" 
<t ~ )r 

~lIll1jJlII~l~ • .• 
=Ii'" - . ~ m III har en grammofon och en rorappa-;. O ~ rat: måste ni absolu.~ försök~ med audion
~ .~ grammofonen. Det ar framtldsgrammofo
~iiiiTiiill~ nen! Man får genom den ett fullkomligt 
naturligt, rent och klart återgivande och en ljud
styrl,a, som kan varieras allt efter behag. Den kan 
bringas upp till· så
dan kraft, a tt den 
riicker till för den 
största balsal och 
kan dämpas så längt 
man önskar. 

Ytterligare kräves en liten platta av tunn järnplåt, 
vilken täcker magnetändarna på telefonspolarna. 
Denna platta måste vara absolut plan, och ett bra 
sätt är att klippa den ur ett telefonmembran. Den 
lödes fast på mässingsstången i sådant läge, att den 
kommer i jämnhöjd med magnetändarna och inställes 

sedan parallellt med 
dessa på ett avstånd · 
från dem av 0,5-1 
mm. Detta sker ge
nom att lossa övre 
muttern på stången 
och dra den längs 
springan. När man 
fått det önskade lä
get, dras muttern åt 
kraftigt. 

Nu äterstår stift
hållaren. Man kan 

Bar ni grammofo
nen och rörappara
ten, så behöver ni ba
ra skaffa en s. k. 
pick-up. Men det kan 
vara en rätt stOl' ut
gift, om man skall 
köpa den färdig. Gör 
man den själv, går 
den inte på någon 
svindlande summa. 
Den konstruktion, 
som här beskrives, är 
enkel, billig och lätt
gjord: men kan i ljud
styrka, renhet och 
klangfärg tävla med 
marknadens bättre 
fabrikat. 

Konstruktionsritning i -'I/5-dels ska~a. 

antingen skaffa sig 
en färdig sådan eller, 
också göra den själv. 
Jag har plockat sön
der en vanlig banan.
kontakt, sågat av den 
efter den streckade 
linjen på fig. D och 
därigenom sälunda 
fått ett rör med en 
skruv pi\. mitten. Den 
ena ändan lödes fast / 

Man skaffar sig en träplatta, 4,5 cm. läng, 4 cm. 
bred och cirka 1,5 cm. tjock. Pä dennas kortsida fast
skruvas en ebonitplatta av storleken 4X5 cm., vin
kelrätt mot träplattan såsom konstruktionsritningen 
visar. Ebonitplattan, som är omkring 0,5 cm. tjock, 
förses med en längdspringa enligt fig. C. 

Fr[m en hörtelefon sl{ruvar man bort magnetsyste
met. Det bör vara av god kvalitet och med högt mot
stånd. På inga villkor får det vara lindat med mot
stfmdstråd. Det fästes stadigt med ett par skruvar 
pil träplattan i den ställning: som figuren visar. 

Vidare anskaffas en 8 cm. läng mässingsstång, 
2-3 mm. tjock. Ena ändan gängas och medelst två 
muttrar och två brickor fastskruvas stången i ebo
nitplattans springa. 

på stången och i den andra fästes stiftet genom att . 
man drar åt skruven. 

För att fästa pick-up-en vid tonarmen förses den 
med en liten träcylinder pä baksidan. Diametern be
ror naturligtvis på tonarmens inre diameter. 

Endast tilledningarna fattas nu. Det lämpligaste 
materialet är utan tvivel den silkesspunna träd, som 
användes till ringledningskontakter. Ungefär 10 me
ter sådan dubbelled~re erfordras: ty grammofonen 
bör helst inte vara placerad i samma rum som den 
övriga apparaturen. Ledningarna lödas omsorgsfullt 
fast på tilledningarna till telefonspolarna. För att 
päfrestningen på dessa inte skall bli så stor fästes 
dubbelledaren vid träplattans gavel på ett eller an
nat sätt. Detta får dock inte ske för stramt. För 

(Forts. å sid. 95) 
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Ndgot om antenner 
för kortvågssändning 

~II~I~ tt det är en betydlig skillnad vid avstämning 

i
~ . A . (~på korta mot på långa vågor, märker man 
~ • .I-\'{ .)~ snart, om man försöker koppla en kortvågs

lo __ (.! sändare till enan~enn ~fte~. o~todoxa .~~~g
~lIiiilllll~ vågsmetoder. Det VIsar SIg namhgen omoJhgt 
att få :.ström i antennen» annat än vid vissa våglängder, 
i allmänhet så längt ifrån dem man vill använda som möj
ligt! Variering av kondensatorn i antennen hjälper föga, 
och det visar sig att ett visst samband räder mellan an
tennlängd och våglängd vid resonans. Vilket detta funda
m~ntala samband är, framgår omedelbart, om vi betrakta 
fig. 1, som föreställer en s. k. halvvågsantenn med ström
och spänningsförde]ning utritad. I en sådan antenn, d. v. s. 
im fritt uppspänd, rak ledare med en längd = halva våg-

längden, +, hos den tillförda högfrekvensenergien, uppstår 
nämligen en stående våg, och ström och spänning fördela 
sig sinusformigt och äro 90 0 fasförskjutna. Vid diagram 
över antenner kall man alltså antingen utrita ström- eller 
spänningsfördelningen. I det följande tänka vi endast på 
strömfördelningen, men komma ihilg a tt där strömmen är 
noll är spänningen maximum och tvärtom. 

Genom att koppla in en spole i antennen, kan man öka 
d,ess elektriska längd, d. v. s. öka resonansvåglängden. En 
kondensator har motsatt verkan. Strömkul'van blir då hop
trängd resp. utdragen, som lätt inses. Om antennen lir bÖjd, 
befinner· sig i niirheten av ledande. och halvledande föremål 
~. s. v., som vanligen är fallet 1. praktil,en, avviker även den 
elektriska lii.ngden och strömfördelningskurvan från den för 
en ideell antenn, men i allmiinhet iiro avvikelserna så små, 
att man gott kan räkna med antennen som ideell, varefter 
man ju lätt kan 
göra justeringar för 
att få den rik
tiga resonansvåg
längden. 

Vi återgå till 
vlir fritt uppspän
da trrld, och tänka 
oss att vi öka den 
. tillförda energiens 
frekvens till det 
dubbla, d. v. s. 
minska vliglängden 
till hälften. Anten
nen kommer även 
nu i resonans, och 
vi få ström fördelningen i fig. 
2. Pli så s iitt kan man öka 
frekvensen till det dubbla, 
tredubbla, fyrdubbla o. s . v., 
och ·hur strömkul'\'orna för 
de olika fallen bli inses Hitt. 
Man siiger i analogi med 

akustiken a tt man sänder på överton. Fig. 1 representerar 
sändning på grundtonen, fig. 2 sändning på a ndra övertonen. 
övertonsändning ä r vid korta vågor så . gott som regel, och 
man vinner ·ofta därmed stora fördelar. Sändning på en 
så hög ö~erton som den tjugonde är sålunda ej ovanlig. Vid 
längre vågor (över c:a 150 m.) är antennen i regel av prak
tiska skäl kortare än en halv våglängd, man använder då 
en s. k. kvartvågsantenn i samband med jord eller ett större 
balansnä t. Strömfördelningen enligt fig. 3. ( Jordens spän
·ning = O, alltså strömmaximum.) Genom att antennen ut
föres som T-antenn e. d., större förlängningsspolar inslittas 
nära jord etc., avviker strömkurvan för en llingvågsantenn 
oftast i hög grad ~ån sinusformen. För att överföra den 
högfrekventa energi en från sändaren till antennen kan man 
använda tvenne matningssätt, dels »det induktiva» eller 
»strömmatninp, dels »det kapacitiva» eller :.spänningsmat
ning». Vid strömmatning 'kopplas antennen i en punkt där 
strömkurvan har maximum eller nära maximum (strömbuk) 
med ett Utal varv till sändarens spole. Vid spänll.ingsmat
ning gäller det att överföra en så stor högfrekvensspänning 
till antennens fria ända som möjligt utan att spänningsför
delningen i anteimen blir rubbad. Detta sker genom kopp
ling ay en Ulycket liten, variabel kondensator mellan anten
nens ena ändpunkt och en punkt på sändaren, som har hög 
högfrekvensspänning. KapaCiteten hos ackumulatorer, led
ningar etc. verkar här som motvikt.' (Se artikel om sändare 
i febru'arinumret!) Induktiv och kapacitiv koppling vid eu 
helvligsantenn fråmgår av fig. 4. Endast vid induktiv koppling 
kan man tydligen bekvämt am'liuda antennamperemeter, då 
denna naturligtvis bör vara inkopplad ~ strömbuk. Vid 

pänningsmatning 
kan man vid högre 
effekter ha en viss 
användning aven 
neonlampa som bål
les mot antennen, 
då den bör lysa 
upp vid strömnod. 
Biist är dock att 
bestiimma resonan
sen 
o.v 

med hjälp 
anod~illiam-

peremetern!j1 utslag. 
Vid planerandet 

aven antenn för 
amaWrbanden har 

man bl. a. att ta hänsyn till 
följande omständigheter: 1. An
tennens strålande del bör ligga 
sil. högt och fdtt som möjligt, 
förluster i halvledare, Slag, 
BeL-antenner etc. böra nedbrin
gas till minimum. 2 Antennen 
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bör helst vara användbar för de tre vanligaste banden, 80, 
40 och 20 m. För amatörer tillåtna våglängdsområden äro: 
150-175, 75--85, 41--42,8, 20,8-21,4, 10-10,7, 5--5,35 m. 
3. Utstrålningen av övertoner bör vara liten. 4. Antennen 
bör .vara så s t a d i g t utförd som möjligt för undvikande 

. a v ostadig frekvens hos de u tsända vågorna. 5. Antennens 
orientering med hänsyn till riktningsverkan och strålnings
vinkel. 

Vilken antenn man väljer bestlimmes givetvis mycket av 
de lokala förhållandena. Kan man få nedledningen fri från 
absorberande och skärmande föremål, torde den enklaste 
och bästa antennen vara en r-dito med en total längd = 42 
m. Resonans på 84, 42 och 21 m. vid spänningsmatning. Ut
förande, inställning och koppling till sändaren enklast möj
liga. Nackdel: utstrålning av de övertoner, som alltid fin
nas i en rörsändare i större eller mindre utsträckning, sker 
lika lätt som utstrålning av grnnc1tonen, då ju antennen 
matas på lämpligaste sätt även med dessa. Genom att in
föra en avstämd mellankrets, som kopplas löst till sändaren, 
och till vilken antennen direkt eller via en kondensator 
anslutes, kan man praktiSkt taget eliminera övertonsstrål
ningen. Induktiv koppling till en antenn medför oftast be-

svär med ombyte av motvikter (vilka böra vara ~ m!), 
4 

flyttade strömbukar etc. vid övergång från ett band till ett 
annat. Ibland kan man med fördel använda induktiv kopp
ling på 80 m. och kapacitiv på 40 och 20 m. m. fl. kombina
tioner, som omedelbart framgå, om man ritar upp strömkur
vorna. Beträffande rildningsverkan torde den liksom för 
de flesta amatörantennformer vara minimal. 

Om man, som ofta är fallet i städer, skulle få i -antennens 
nedledning svårt skärmad av byggnader, träd, stag etc., gör 
man Idokt i att sätta upp en s. k. »Hertz» eller »Zeppelin
antenn». Det karaktäristiska för dessa numera mycket 
spridda antennformer är den dubbla matarledningen, »fee
dern», genom vilken energi en överföres från sändaren till 
den strålande delen av antennen. Då avståndet mellan de 
håda matarna är kort (15--30 cm.), och man ordnar så att 
strömfördelningen blir symmetrisk, blir den resulterande 
strålningen från ' »feedern» mycket Obetydlig, ocb den tjänar 
huvudsakligen som transportör a v energien. För att hålla 
»matarna» på konstant avstånd från varandra har man 
vanligen ribbor eller stHnger av isolerande material fästade 
mellan tradarna på en il två meters avstånd. Vid beräkning 
av matarledningens längd kan man tänka sig den som en 

rak tråd av t. ex. längden .!..-.. vid 4O-metersbandet. Själva 
2 A 

antennen lwmmer i så fall på avståndet -
4
- , d. v. s. något 

över 10 meter från sändaren. ' Strömfördelningen för en 
Hertzantenn med sådan fecUe.r framgår av fig. 5. Vid an
tenner med tvåtrådig matarledning iiI' induktiv koppling till 
sändaren regel, och man mft ~te därför i>e till att man får 
strömbuk vid sundaren. Om man ej fått rätt längd på ma
tarna, kan man i nagon mån avbjälpa detta genom att göra 
kopplingsspolen relativt stor o(;h sätta in \'lniabia konden
satorer på c:a 500 cm. i matarledningarna på ömse sidor 
om spolen. Den stl'ålande delen aven antenn av denna typ 
kan givetviS utföras på många sätt, vertikal, horisontell, 
I--formad o. s. v., beroende pil. disponibelt utrymme m . m. 
Om mataren är ansluten vid antennens mitt kallas anord
ningen Hertz, om den är ansluten vid ena ändan Zeppelin
antenn. Den senare torde vara den mest populära och är 

vanligen lämpligast att anordna, dU. antennen bär ej be
bövel' npptaga matarens ansenliga vikt, och det hela blir 
starkare. Ä ven elektriskt sett torde uen vara förmånligare. 

Nackdelen med en ~Zepp» eller Hertz är svårigheten att 
gå över från ett vågband till ett annat. Om vi nämligen ha 
en matare, som är gjord för t. ex. 42 m. våg!. med 10,5 m. 
långa trådar och vilja sända på 21 m., få vi, som en skiss 
ger vid handen, strömnod vid sändaren. Detta avhjälpes 
genom insättandet aven avstämd krets, vilken verkar som 
en halvvågsantenn och gör feedern spänningsmatad se fig. 
6), men omkopplingen är ju alltid ganska besvärlig att göra. 
En ~Zepp» för 80 m. har man sällan plats att sätta upp, 
varför man oftast får nöja sig med att driva den för 40 m. 
konstruerade antennen som vanlig r-antenn med motvikt 
på denna våg (den blinda mataren frånkopplad!). Ev. insät
tes förlängningsspole för att få resonans på rätt våg. 

Innan man definitivt sätter upp antennen kan det vara 
lämpligt och intressant att prova den på låg höjd över mar
ken, så att man direkt kan observera strömfördelningen 
genom inkoppling aven amperemeter på olika ställen eller 
genom att vidröra antennen på olika ställen och observera 
anOdmilliamperemeterns utSlag. Om utslaget ej ändrar sig 
när man tar i antennen har man naturligtvis en spännings-o 
nod. Att kontrollera att feedern ger resonans på rätt våg 
innan man sätter upp den är mycket att rekommendera. 

Det lämpligaste trådmaterialet för en antenn anser förf. 
vara 2 il 3 mm:s hårddragen koppartråd, ev. för den strå
lande delen en »ryssja» av 4--6 klenare koppartrådar. Mång
trådig wire är ej lämplig, då den, när den oxiderats till
räckligt, får ett betydligt ökat högfrekvensmotstånd på 
grund av skin-effekten. Stor vikt lägges vid isolationen och 
ev. stag böra med korta avstånd uppdelas med isolatorer. 

Det är klart att resultat kunna uppnås ä ven med mycket 
enkla och provisoriska antennanordningar, men jag tror att 
det i allmänhet lönar sig att lägga ned omsorg på en verk
ligt effektiv antenn, om tillfälle finns att uppföra en sådan. 

Beträffande den mer teoretiska sidan av antennproble
met, undersökningar över strålningsvinkelns inverkan samt 
kommersiella antennformel' skall jag ev. återkomi:na i ett 
senare nummer. -Tu. 

»HALLIA ITT BUDAPEST!» 
(Forts. fl'ån sid. 80.) 

ut.e i salen och kopplad till en vanlig miluofon hos kapell
mästaren. Under en konsert - är det fråga om en drama
tisk utsändning är det regissören Rom sitter inne i hytten 
- Jmn man naturligtvis inte begagna högtalaren som skulle 
verka stöl'llnde, men i stiiJlet en stor signalta via med 75 olika 
tecken, vilka vart ocb ett ha sin speciella betydelse. Den bär 
reproducerade biluen visar dirigentens glasskap och signal
tavlan fullt upplyst. 

Budapests Jening, som heter Sc.herz, kan glädja sig åt 
en popularitet, som nog är lika stor som Farbror Svens. Nej, 
inte riktigt förresten när allt kommer omkring. Rundradion 
hal' nog iute linnu gått ungersl,~a folket i blodet på samma 
siitt som uet svenska efter vad vi kunnat utläsa av de pu
l>liel'ru(le lkensslffrornn. Kanske l>eror det på att vi ligga 
mera inklämda mellan anura stora radionationer. Men vi 
misströsta inte. Pil senaste tid har det inte saknats tecken 
som visa att rundradion i Ungern går en glänsande framtid 
till mötes. Oscar N eubauer. 
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Det har visat sig att ett flertal ratlioamatUrer pfl grllnd 
a v PO[lllllir HatIios artikla r gliidjnn(le nog börjat intressera 
"i,g för kortvåg oeh amatörsiinelning oC_I~m kort torde 
ett icke föraktligt tillskott nya »kortvugare» b~rja penetrera 
umutiirb;tllllens virrvarr av anrop m~l sina nytillverkade 
mottagare. En del av dem tlinlm no,g redan nn på siindning. 
Yi måste emellertid framhålla det nödvändiga i, att man 
fiirst kan lyssna ordentligt. Det innebär dels, att man på 
riiLta siittet kan stiilla in mottagaren, så att det mesta möj
lig;l »snges ur» en signals styrka, vare sig det g,Uler tele
grafi eller telefoni (Vhone), dels att morsecoden behiirskas 
"ii pass, att anropen lmima avliisas och nedskrivas. Är mot
tagaren hemgjord, som viii i de flesta fall torde vara och 
bli Yll fallet, bör man se till, att den fungerllr oklanderligt. 
Genom variation på anodspänning och gallerlucka bringas 
t-. ex. literkopplingen att bli iindamEtlsenlig, varken glapp 
(~('g) eller föl' mjuk o. s. V. Gill' sålunda mottagningen ef
ter någon övning o k som det Ilet e!', kan man börja t1inka 
]Iii sändai·en. För det fö!'sta skall (lä siindarelicens sökas. 
Den stiilles till Konungen (»i llnder(l;olnighet», underteckll:lS: 
»Underdänigst») och inges till K. Telegrafstyreisen. Först 
nUr ansökan efter högst ett par mälladers förlopp Ur bifal
len påbörjas byggandet nv sändaren. (Innehavet aven sän
dare utan tillstånd är förbjudet och kan medföra straff.) 
:'\iir den iir klar att s1ltt-as ig.'\ng på bandet med tonen. av 
biista kvalitet och vågen fullt stabil - ja då iiI' (let bara att 
ropa prl Nya Zeeland, U. S. A., Fillippinerna etc. och prata 
med niigoll elär eller höra efter om solen gassar starkt bos 
hottentotter ocb bushmän samtidi;!;t som vår termometer 
visar 20-----30° under fryspunkten! 

-ST. 

Amatöl·erna måste kunna 50-takt. TelegrafstyreIsen bar nu 
fattat beslut i fl'flgan om sfindareamaWrernas telegrafe
ri,ngskompetells. I enlighet med av styrelseu för föreningen 
Sveriges s[indareamatörcr gjord framsliillning bar bestämts, 
att l'a(1ioanlilgg·llin.~al'llaS opcratUl'el' :-.;](ola avHigga prov i 

nlOrsetelegrafering' med s1indning och muttagning för börsel 
a v 100 ord med en hastighet av 50 tecken pr minut. Vid 
hiiclaclera tilliHes en felprocent av 4 och vid mottagning en 
omfrågningsproeent av fl . SAmmanlagda tiden fö!' båda pro
ven får uppgå till högst ~() minuter. 'l'cxten Ur klart språk, 
engelska ocb svenska, jUmte de vanligaste skiljeteckncn. 
Provet utföres efter ahmiilan till förestftmlarcn fÖ J: telegraf-

SD 

verkets undervisningsanstalt i Stockholm på niirmast be
liigna telegrafstation. Radioanläggning fih ej anviindas in
nan prov avlagts, och licensen iiI' förn'rkad diin'sL godkiillt 
prov ej avlagts före dcn 1 juli d. U. J t'nlighet med l"U (Ii 0-

telegrafkonferensen i Yl'nshillgton iiI' 1927 fatlal beslut ha 
frflll cletta års utgling följande viiglHngder ll]lj)liitits för 
amatörerna: 5--i3,:3i3 m., 10-----10,7 m., ,~0,S-21,4 m., 41-·12,S 
m., '75--Si3 m. uch 150-----1'7i3 meter. 

I kopplingsschemat till »En enkel ]{ortvi!gssiin(lare» i förra 
numret fick kondensatorn C, formen aven fast kondensaLor. 
Den bör som liitt inses yara y;uiabel uch "Ylllbolen därför 
för:-;es med en pil pEt sanuna sHtt som C'. 

l\forseleI,tioner. Medlemmar i SSA, som önska öva sig 
Jl10rsetelegrafering föl' avliiggamle a v ama törsii n<larcprovet, 
kunna beredas möjlighet därtill efter anmälan till spRret-n
riatet. På telegrafverkets undervisningsanstalt 8tth ett Öy
ningsrum med appaniter till förfogande för ett begriinsa t 
antal deltagare. Miiste övningen försiggå efter kl. i3 e. UI. 

utgår en mindre avgift som ersättni.ng för vakthålluiug. 
Sker däremot övningeli före kl. i3 e. m., blir det trOligtvis 
ingen avgift. Det vore Uimpligt kunna sammanföra del 
tagarna till en eller flera grupper, som öva P:l bestiilll<ln 
tieier. Meddela (llil'för omedelbart om Ni önskar deltaga i 
de",a övningar och (le tieier, som passa Eder. 

U.R.S.I. (Internationella unionen för vetenskaplig radio
telegrafi) anordnar varannan mlillad försök under ett pur 
dagar mellan middag och midnatt med avbrott och brukar 
till föreningen sända ett antal rapportformuUir för ifyll
ning av signalstyrka och kontroll-siffergrupp. Medlemmar 
som äro intrE'ssernc1e torde omedelbart anmäla sig till sek
reteraren, då de llppfiiras på en ac1resslista för att regel
bundet få nämnda formnliir. De sista fi)rsökeu Hgd e ruul 
i mitten av elecember, och februari, varvid tre svensim 
hams deltog'o, lllen flera äro önskvärda. (ZI<'! VG! YY! 
YU! WS! Växjö/ VT! VP! VJ! UK !Ul<'! TU! iRY! ItV! 
SMo13! m. fl.) 

På. fÖl·elwmmen a.nletlning mtl,(c vi ffista llppmilrksarll
heten på att postkontorets mlllllllPl' icke föl' nteUilllnns i 
ac1re~H('n till 8.8.A. Sålun(la lIltlHte det sUl S.S.A.. Sto,.],
holm 8. Värdepost kan it-kt' :l(lre,,;sE'ras till pn signatu r. 
Värdepost till föreningen siinlles tilil skattmHstarcn, Dir. 
K Barksten, Skrivarp\'Hgpll G. Skarpnliek. 

o. Nilsson, som tillskrivit PopllUir Hadio.~ rpdaktion i 
dssa frtlgor om :-UL\., ombedes "iitta sig i fiirhillflplsp 
direkt llled fiirpuingens sekretel'Ure. som Iii nllla r ulla (le 
upplysningar som önskas. 
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Vaxholm Radio är numera i likhet med Göteborg Radio 
försedd med kortvågssändare. Båda stationerna arbeta pä 
36,5 meter. De lyssna inte ständigt utan endast på vissa 
passningstider, då fartygen kunna göra sina anrop och sända 
t0legram. Sålunda passar Vaxholm 0200, 0900, 1330, 1930 och 
:l230 samt Göteborg 0100, 0730, 1218 ocb 1830, allt GCT. Ex
pedition mellan fartygen äger rum på följande tider: 0000, 
0630, 1118 och 1730 GCT. Göteborg ha r hållit på ett par 
år med kortvåg och har ganska stor trafik numera. Vax
holm fick däremot sin installation först i vinter, men har 
redan kunnat inregistrera flera vackra långdistansförbin
delser , bl. a. med ett par fartyg i närheten av Australien 
och ett söder om Goc1ahoppsudden. Båtama ha ofta för
billdel,;('L' med amatörerna och gå då vanligtvis upp till 40-
metersbandet. Särskilt SM6UA lär ha många vänner bland 
de sjöfarande OB's. 

Föl' eUl'opaföl'bindelsel' är 20-metersbandet synnerligen 
lämpligt just nu . Under hela den ljusa delen av dagen kom
ma amatörer från mellersta och södra Europa in med myc
ket gOda ljudstyrkor. Särskilt G-hams äro talrika. Med ett 
llE134 och maximalt 4 watts input ha l' undertecknad helt 
nyligen haft ett flertal förbindelser med bl. a. G, PA och 
erhållit mycl,et goda ljudstyrkerapporter. 

-5RW. 

PCJ. Den holländska världsl'Undradiostationen i Hilversum 
på 31,4 meter sänder med 30 kw. röreffekt och tillämpar 
tillsvidare fÖljande sändningstider (svensk-europeisk tid ): 

Torsdagar 19-21 föl' Brittiska Indien, Europa och Syd
ufrilm (på engelslw) . 

Fredagar 00--01 föl' Spanien (på spanSlm). 
F.~~dagar 01-04 för Brasilien Oell Argentina (på span

ska) . 
Fredagar 19-21 för Europa (på flera språk). 
Lördag-al' 01-02 för holländska kol. Java, Sumatra' (på 

hOlländska) . 
Lördagar 02--04 för Centralamerika och engelska och 

franska kol. i Amerika (pii spanska och engelska). 
IJördagar 04-05 föl' Mexico (pii spanska). 
Lördagar 05--{)'j' föl' Austra lien (på engelska). 

NAA .... . ...... ... . . 4015 kc. 
WEB ..... .. ..... ... . 6933,6 » 
WlZ .. ... ........... 6965,3 » 
WEM . ......... .. .. . . 7400 :I> 

GLL .......... ... ... 13660 » 
SUZ ................ 13820 » 
WlY .. ...... .. . . .... 13867 » 
WIK ......... . .. . ... 13030 » 
WDS ............. ... 18900 » 

Ovanstående stationer hålla sina frekvenser synnerligen 
konstanta, och man kan lita på dem för kalibration även av 

POPULÄR RA.DIO 

precisionsinstrument. Speciellt WlZ och WEM äro mycket 
användbara för bestämning av 40-metersbandets gränser. 
En rät linje mellan dessa pii frekvenskurvan bestämmer med 
relativ noggrannhet våra beskärda 300 kc. De kommersiella 
amerikanarna pii 40 m. höras vid denna årstid vanligen fr!in 
lO-tiden på kvällen till 8-9 på morgonen. Wik och WDS 
höras vid dagsljus. 

1929 års nationalitetsbokstäver. 
Chile 
Canada 

CA - CE 
CF - CK 
CL - CM 

CN 
CP 

Cuba 
J\Iarocko 
Boli via 
Portugisiska 
Portugal 
Rumänien 
Uruguay 
Monaco 
TYSkland 

1<oIonierna CR 

Spanien 
Fristaten Irland 
Republ. Liberia 
Estland 
Ethiopien 
Franl\:rike 

CS - CU 
CV 

CW - CX 
CZ 
D 

Eli. - EH 
EI 
EL 
ES 
ET 

m. kolonier o. protel<torat F 
Storbritannien G 
Ungern HA 
Schweiz HB 
Ecu~or HC 
R epubl. Haiti ,", HII 
Dominikanska republ. HI 
Republ. Columbia HJ - HK 
Republ. Honduras HR 
ffiam HS 
Italien m. l<olonier 
Japan 
U. S. A. 
:1\'orge 
R epubl. Argentina 
Bulgarien 
Storbritannien 
U. S. A. 
Peru 
Finland 
1'jeckoslovakien 
Belgien m. kol onier 
Oanmnrl< 
Nederliinderna 
Curacao 
Nederländsl<a Indien 

I 
J 

K 
LA - L~, 

LO - LV 
LZ 

111 
N 

011. - OB 
OH 
OK 

ON - OT 
OU - OZ 
PA - PI 

pJ 
PK - PO 

Brasilien 
Sllrinam 
Ry ssland 

(europ. o. asiat.) 
Persien 
Republ. Panama 
Litauen 
Sverige 
Polen 
Egypten 
Grekland 

PP - PY 
PZ 

RA - RQ 
RV 
RX 
RY 

SA - S:.\I 
SP - SR 

SU 
SV - SZ 

Turkiet TA - TC 
Island TF 
Guatemala TG 
Costa Rica 'f I 
Saar-området TS 
Bedjaz UB 
Nederländska Indien UI - UK 
Luxemburg UL 
JugOslavien UN 
österrike UO 
Canada VA - VG 
Australien VR - VM 
Newfoundland VO 
Brittisl<:l 1<010-

nier o. protel<torat VP - VS 
Brittiska Indien VT - VW 
U. S. A. W 
Mexico XA - XF 
Kina XG - XU 
Aiganlstan YA 
Nya Hebriderna YR 
I~k YI 
Let tland YL 
Fria staden Dan zig YM 
Nical'agua YN 
Republ. El. Salvador YS 
Venezuela YV 
Albanien ZA 
Nya Zee land ZK - Z1I1 
Paraguay ZP 
Sydafrikanska unionen ZS - ZU 

Nationalitetsbokstäverna I<allas också för prefix, landindex eller 
Hiram·op. Genom studiet av Populär Radios förteckningar över 
'"Hörda stationen) finner man lätt för länder, som ha flera prefix, 
viU<et som ingAr i amatörstationernas anrop. (Ex.: Sverige dispo
nerar prefixen från SA t. o. m. SM. Där b~teeknas samtliga ama
törstationer med SM + siffra + tva bol<stäver. I U. S. A. heta 
de flesta sta tioner som höras häl', d . V . s. företrädesvis qådaoa , 
~om ligga i de ös tliga staterna, W, då däremot stationer i västra 
U. S. A. och på Fillippinerna ha signaler som börj a med K.) 

Har Ni en nyhet 
sJ s k i c k a i n d en t i II 

POPULA'R 7(ADIO 
Allt pfovas och vär desättes förstklassigt 
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Hörda statzoner. 

SM5RH Stockholm 1.1-20.2.29 Rtz O-Y-I. 

CT: lCT ; e\': 5AF, 5AG, 5AS, GBL; J): 4AF, 4AL, 4AN, 4AU; 
4CC, 4CP, 4CS, 4CY, 4EW, 4EY, 4GQ, 4HL, 411:1, 4 KG, 4MB, 4QQ, 
4TL, 4ACJ, 4DBA, 4KMA; EA: 1.98, ll9G; El: SB, 6C, 8C, 2X ;ES : 
2XO, 6DK ; F: 8BL, SBW, sep, 8DG , 81':1, SEO, 8Ell, SFD, SHE, 
8HR SIR, 8JC, 8JF, SKV, 8KZ, 8LC, 8LD, SLX, SSM. 8S0, 8WB, SWC, 
SXR, SXZ, 8AAP, 8ACJ, SAllV, RAXQ, RAYA, 8BPO, SDDX, SGDB, 
SGLM, SHPG, 8LGB, 8MIN, SNOX, 80101, 8PBO, SPOi\I, SRBV, 
SREA, 8RKO, SRLT, SRRR, SSSY, 8TSN, SWHG , 8WSM, lSGR; 
G: 2:\IA, 2NU, 5BY, rlR7., 5CY , GFY , GIll, 5LF, 5ML, 5WK, 5WP, 
5XD, fiYU, ilYX, 6BR, BlIP, 6LL, 6PA, 6PP, 6PY, 6QB, fiRB , fiRW, 
6S0, GTZ, GU'f, 6\\'1 , 6WO, 6W1" 6WY , 6XB, 6XG, 6YU, 6YV, 
GI58J, 5WD ; HAF: lK, 2A, 3 A, 3BA, 7FV, 9A, 9AB, AP, ZR, H5 ; 
HB: DC; I: lHH, lHO ; J{: lAF ; LA: lW, 2B , 2G,2M, 2N, 3I{ ; 
OH: lA, lCO . lDI-IA, lNT, 2DSB , 2NAD. 2NAI!:, 2NAG , 2NAP, 
2NAW, 2NAX, 21\:\1, 2NT, 3NE, 3 NK , 3NL, 3NN, 3NP, 
:mx, 5NF, 5NK, 5NL, 6NE, 7NB, KTN ; OK: 2AA, 2LO, 2PA, 2YD, 
4QO; ON: 4All, 4BT, 4EL, 4FilI , 4FP, 4FQ, 4GN , 4GW , 4JJ, 4LP, 
4RO, 4US, R33; OZ: l D, lG, 2B, 2AS, 3C, ~A, 7 AR, 7BL, 7CR, 
7EH, 7G, 7GK, 7H, 7JO, 7LK, 71'P, 7SCH, 7TI, 7TJ, 7WH ; 
Pa: OBP, OBW, OGA, OGW, OWN, OZF ; *RA(eo): lSP, 2AC, 
2AF, 2AW, 2BB, 2BD, 2BF, 2BG, 2BJ, 2BR, 2BV, 2CG, 2C:\I, 2CW , 
2CP, 2DG, 2DI , 2DL, 2DR, 2DQ, 2DX , 2DW , 2EK, 2EQ. 2KSR, 
3AJ, 3AM, 3AS, 3AX. 3BD, 3BI, 3BN, 3CA, 3CF, 4AH, GAF, GAM, 
5.<\.L, 5AY, 5AZ, 5AP, 5BG . oBL, 6AB, GAK , 6AM, 6KAG, DAD, 
n.<\. G , gAK, !lAM, 19RW, llKll:l, RK45; RY: lE; SM: 6RI, 5RP, 
7RT, 2.5ll W , ~RY, r.;SH, 7S<;, 3:';1" G'l':-<, 7,5TO, 6UA, 7UO, 7US, 
7VE, ':iV0, 5WG, 7WM, 7Wlt. 7XH , ;,XR, 7XU, 3YU, 5YZ, 4ZF, 
7ZY; SP : 3AJ, 3AV, 3CJ, :ll':W , 3FG, 31"S, 3JU, 3KW, 3I<X, 3LM, 
3JIA, 3MC, 3~IN, 30R, 3SB, 3Wl, 3W3, XX, l'PPD ; SV: SAN; 
VO: ILA, WG , OM; Yl: lLM ; YL: 2UA, 2AS; *RA(nu): 7KAD, 
7AS, 7BA, 7AE; W: lADB, lAK S, l GA, ID L , 2CUQ, 2KJ, 40C, 
7EFF; ap"; 9FRG. 

SM7YG, Hälsingborg, Rtz o-Y-o 26.1-12.2.29. 

VO: UU, LRS ; ON: 4BZ, 4CM, 4I.'M, 4FP, 4HM , HA, 4JX, 4JC, 
4KD, 4LM, 4LO , 4RSX. 4UC, 4VO ; OR: lFM, lKH, 2LO, 3SI(; 
OZ: 3C, 5A, 7A, 7AO. 7BL, 7EH, 70, 7GI<, 7GL, 7H, 7SCH, 7TJ, 
7XN; F: SAXQ, 8:1.'1'A, SBTR, 8BL. 8DG, SEQL, 8HIt, 8KLO, 
8KLM, 8KZ, Sr,A, RNOX, 8PZO, 8PNX, 8RKO, 8TSN, 8WBF; 
G: 2CB, 211D. 2~IA. 2YU, 5BY, 5BZ, 5JO, 5LF, GQF, 5YX, 6DR, 
6FA, 6MN . 6QB. tam, 6UJ, BWD, 6WL, GWN, 6XB, 6XN, BYC; 
D : 1AF, 4Alf, 4AN. 4AFA, 4AAN, 4C~I, 4CY. 4CS, 4DBA, 4HX , 
4IC, 4KU, ~KBU. 4KMA. 4QB, 4UAK, 4UO, 4US, 4VL, 4VR, 4XZ ; 
S~l : 4ZF, 5YU, ,.RH, 5TN , 5LW, GUA, 7SG, 7UO, 7VE. 7XH, 7ZY; 
PA: 0DJ; OH: lCO, 2NAP, ~KE; SP: Wl, 3FJr, 3KW; *RA(eo): 
2AF. 2DU, 3AG, 3CA, 3CF: CT: lBXC; *RA(nol: 7 AS ; W: lANZ, 
lACV, lAMG, lBI;X , lK:'\'W, 1:\1 K , lSl , 2CV.J , 7EFF, 8XE ; DI\': 
DUX, DHC, DHA, DIll!;, IlA)!, FY, OLM, GEO. GBll , GFA , GLK , 
GKU, IDO, JNI, Le'fE, PCR, 1'PX, SAD, smr.~ , SHMA, SGVA, 
fjOK , VTC, WIZ. 

! eu = europeisl,a R yssland, au = Sibirien. 
•• ap = Palestina (gam la prefix, nya ej fa s t s ttilIda). 

EN TELEVISIONSMOTT AGARE 
(Forts. fdln s id . 76.) 

vilken måste ha en spänning av minst 180 volt och 
helst något mera. Under inga omständigheter får man 
prova Neonlampan genom att koppla den pä lednings
nätet, utan att man har ett motstånd på minst 5,000 
ohm i serie med lampan. Hos de vanliga glimlam
porna är detta motständ inbyggt i lampans sockel. 
I \'fll't kretslopp tjänstgör förRhirkarlampans inre 
motstånd samtidigt som skyddsmotstånd. Glödström
men till detta förstH.rkarfiteg kan mycl,et väl tas från 
samma ackumulator (en god, inte för Ii ten 6-volts
typ) som levererar ström tm motorn, men det är 
nödvändigt, att man har en annan strömkälla till 
själva mottagaren, Det får inte bli lågfrekvenstjut i 
mottagaren, när den är kopplad till förstärkaren. 

91 

Detta ser man på att ne~mlampan i så fall lyser 
stadd men slutar därmed så snart förstärkaren skil
jes frän själva mottagaren. 

. För montering a\' kinolampan avlägsnar man ana
lysatorskivan Sk. Det är förresten en stor hjälp att 
ha en annan person till hands vid dess placering. 
Dess lodräta och vägräta position måste avpassas ef
ter det kvadratiska hälet i framplåten. Trästycl,et 
T, som är 3j/'X5X10 centimeter, pressas med den 
minsta ändytan upp mot ramens övcrsta kant med 
den ena handen - några centimeter från L för att gc 
plats för den roterande analysatorskivan - och med 
den andra skjutas h:inolampan, som är anbragt i sin 
sockel, upp och ned. När lampans poler, som natur
ligtvis mäste vara lodräta, ses mitt i utsl,ärningen 
marh:erar man med blyerts trästycl;:cts ställning och 
sockelns plats på trästycket. 

Därefter är det lätt att montera kinolampan. Bäst 
är att före fastsl{l'uvningen åter "lUta analysator
skivan pä dess plats för att vara säkei' på att den inte 
kommer att stöta emot någonstans. Det är endast 
den ena sidan av ldnolampans två plfttar som lyser, 
och denna sida måste vara vänd framåt mot anal y
satorskivan. Detta kan man alltid uppnå genom att 
eventuellt sldfta de båda ledningarna. 

Så kan man montera själva motorn, vilken är av 
4-6-volttypen för att undgå motoroljud. Den an
bringas hängande under ramens översta triipl:H, så
som tydligt framgår av bilderna. Motorn förs('s med 
en liten remskiva, Förbindelsen mellan den lilla och 
den stora remskivan utgöres a v en läderrem och rliir
till är ett 3 millimeters skosnöre (läder) myd:ct viiI 
användbart. Det sammansättes med en 0,7 mm:s IW]l-
partråd och lödes såsom fig. 9 visar. 

Avprovning och skötsel. 

Nu sImlle televisionsmottagaren "ar såpass färdig 
att man h:an avprova den. Föl' sådant ändamål an
vänder man tal eller musik frän en rundradiostation. 
Den negativa gallerspänningen avpassas så, att Neon
lampan lyser mycket svagt, när man ingenting .lWIl 

höra men kraftigt vid tjut eller andra ljud. Val' och 
en, som hal' en mottagare med mer än ett lågfl'el~\'enl'1 -
steg, kan säkert med lätthet frambringa tjut pA ett 
eller annat sätt (t. ex. genom att ta en mycket stor 
i'tterkopplingsspole, men tänk då på att koppla fran 
antennen!). Om tjuten ha konstant tonhöjrl, fär man 
- när analysatorskivan satts i g;mg och löper med 
lwnstant hastighet - se de underligaste mönster på 
analysatorn. Man lär sig förresten snart att sl{ilja tal 
från musik genom att se på möm;tren, som vid tal 
äro mycket oregelbundna. 

Vid mottagning av bilder måste man se till att 
motorn går med den rätta hastigheten. I annat fall 
flyttas bilden till den ella eller andra sirlan, lång
sammare eller hastigare, allteftersom anaIysatorski
vans fart ligger i närheten av eller långt ifrän sId
vans hastighet i sil'ndaren. Neonlampans ljusstyrka 
kan regleras del" med hjälp av gallerföl'spänningen, 
dels med en volymlwntroll (återJwppling eller lik
nande) . 
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~:u 
<:: .... :ro: Il) Oh E Station 

o", >.-

2000 I Komo 

1852 I H uizen 

1744 nac1iu-Paris 

1648 I t';ecsen 

, 
<:: w 
<::..:<: ... ... 
.... \t:: 
~., 

3,51 

5 

8 

40 

Anmärkningar 

"A llo; id Radlotel ephoniqlle Kowno". 
Gong-Gong. 

)) I1icr Huizcn Holland)). Metronom . 

nlci Compa:;ni e frun(;aise de R a diopIto
ni" , le poste de Clichy». 

))Hie r d",r Deutsehlandsender .. . )). Rclli 
fi.l· I Yfo; ).:a statlolU'I". 

1562,51 ]la VCII try G XXi 16 ))DIl\'cn t,·y calling". Varje utsändniug 
Inlpdes med D -dur-ackord av 8 s tälll
ga(J'lar. 

1504 I Lahti 

1485 

1415 

i\loskva 

\'arschau 

.ILatula 

StullllJlll 

Bodel! 

Kalun<luorg 

Hi! versllIn 

20 

12 

10 

30 

5 

0,6 

7,5 

5 

Hclii för Häl s lngfo,·s. 

,,,\110, Hadio ~IDSkow" . MetrOno m. 

))Halo , Polski Radio Warszawa". K vinn
lig ha lWman. Tonerna c, d oeh g. 

Hela fijr Stockholm. 

))~l' e lsiz Radio Sta ml.ltI h>. Gong-Gong. 

Reiii fiir Rtockhol!.n. 

Helu. fö,' Kö pen l}3IUn. 

))Hier Hilve l'S Ulrl Holland». ·M0lronolU. 

1365 

1200 

1200 

1153 

1071 

1000 Leningrad I 5 R"Hi föl' ~I08k va. 

825 l\loskva (Pos-

770 

~ellS försöksst. ) [25 

(Jstersund 0,5 Itelli för Sunusvali. 

RetU för Wien. 577 FreiuUl'g 

566 Augsuurg 

566 Hannover 

554,51 Budapest 

545 ,518undsvall 

536,7 Mliucllen 

528,2 

519,9[1 

511 ,9 

504,2 

Higa 
"'iell-nosen

hiigel 
Brys3el 

Milano 

496,7 Oslo 

4894 Zlirich 
, I 

482,3 Da ven try 5 GB 

475,41 Berlin 

468,81 Lyon 

462,21 Langenuerg 

455,9 .\achen 

455,9 J)lln~ig 

455,9 Bolzano 

455,9 Porsgruu<l 

455,9 ' Uppsal(l. 

449,8 Paris FPTT 

1,5 

0,7 

20 

0,6 

4 

Itplä för ~Iiinehen. 

Relä för Hamburg. Vid egna sändnin 
gar :;o ng-gorig i pauserna. 

lJHn iii a , !tt Budapes t )) . Kvinnlig haHa
man. Metronom. 

Relä för Stockholm. 

))Ae htung, Ilie r deutsclle Stunde in Bay
ern». ::\Ietrollom. 

3 I Halo, Radio Riga. 

20 ))Ili e ,' Radio Wien)). ~[etro nom. 

1,5. ))AIIO, iei Radio Belgique". Meb'onom . 

7 "UnioJlc Radiofoniea Ita liana, Mila no». 
Kvinulig haWiman , kloeka. 

1,5 I »Halo , Oslo)). Metro no m. 

1,5 

15 

4 

0,5 

20 

0,7 

0,7 

0,2 

0,5 

0,15 

0,5 

)) Halo Zlirich ». Gong-Gong. 

))0 G B <'a III ng". 

)l1l.c·htung, hier die Funkstunde Bedin )). 
Mdl·onom. 

»A lIo lei le poste de radiodiffusioll des 
P'l"!, de L~·on-Ia-Doua" . Metroll om . 

" Ilie,' westdeut,ehe. Sen de r Lango,d 
berg ... )). Tretollig ·I;\nel<l"ingning. O J 

J tel ä fiir Lange nberg. l 
Rem för K önig_berg. I G .t0 mensam 

~ viig-Hingd I 11:1' 1. 

Itelll för Milano. 

Relä föl' Oslo. 

HclU för .Stod.holm, 

"Ailv. iei le pos te radiophonlQue de 
I'ceo'p, super ieure des postes e t tele
grapl'cs de Paris». 
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~t) 
<:: w 

:ro: QJ 

~E 
> .-

443,8 

438 

438 

432,3 

426,7 

421,3 

416,1 

411 

406 

401,1 

396,3 

391,6 

387,1 

Station 

Rom 

Stockholm 

A!almbcl"!Jct 

BrUnn 

:\Iadriu 

Fnlllkfurt a. M. 

Kattowitz 

Dublin 

Bem 

G! asgo w 

Bukarest 

Hamburg 

Cpl1l1a 

387,1 Bremen 

387,1 Drcf;den 

387,1 Aalesund 

382,7 

378,3 

374,1 

369,9 

365,9 

Toulouse 

. i\I:lllChester.{ 

Stuttgart '!.tf, O 
Sevilla 

Bergen 

361,91 Leipzig 

358 I London 

354,2 

350,5 

Graz 

Barcelona 

, 
<:: .... 
<::..:<: 
<I) " 

~~ 

3 

1,5 

0,25 

3 

1.5 

4 

10 

1,5. 

1,5 

1,5 

0,75 

4 

0,5 

0,7 

, 0,7 

0,5 

3 

1,5 

4 

0,5 

0,5 

4 

3 

0,5 

1,5 

346,8 

342,2 

339,8 

336,3 

333 

Göt ebol"!J 
-< 

Ö"bOI 10 

333 

329,7 

326,4 
b 
323,2 

321,2 

317,1 

314,1 

311,2 

308,3 

305,5 

Prag 5 

Köpenhamn I l 

Paris PTT 

Neapel 

Falun 

Schnel'beck 

Gleiwitz 

Ca rdiff .t 
Bresiau If () fl 

Sofia 

Posen 

Aberdeeu 

Zagreb 

Marseille 

0,5 

1,5 

1,5 

12 

1,5 

4 

1,5 

4,5 

1,5 

0,5 

0,5 

Anmärkningar 

"U nione Hudlofouica Haiiaua , Roma., 
Kvinnlig hallåm:1l1. 

"Stod.hOhn , Motala)). 

Holä föl' Boden 

»Ha llo, Radio czeko~Jo\'elltika, llrnt' .. 
l\Ietrollolll. 

"Esta<'ion Ulliol.l Radio Mndrid )). K\'inn · 
IIg halli'lma n. 

llAchtung, bier Franl<rurt n-M. ulII 
'Veiie ... Metronom el. gOllg-!;ong. 

"lIallo, 1'0181<1 Radio Kattowitzll. GOllg
Go ng. 

"Radio Atlt Clintll ~ seo )). 

)) Halo , Radio n em)) . Gong-Gollg. 

Heiii föl' Daventry GXX. 

"Die Norag-Scnder". Gong-Gong. 

Relä rör Milano. 

Relä fö,· Hambur:;. 

Uelä föl' Leipz ig .. 

ReH! för Bergen. 

"Alo Icl Undio ·'l'ouJousell. 

Iteitl rör DavClltry GXX . 

ReW för l.'mnl.filrt. 

R elä för Madrid . 

»Hallo, Bergen l~l·ingkllMlen). 

"Achtullg, ~Iitteldellt8chlartd. Leipzig 
und Dresden)). Klock>;lag. 

Relii för Davelltry (lXX. 

Relä föl' Wien. 

"Allo, aqui estacion Radio Barcelona •. 
Kvinnlig hali~man. 

Re lä {Öl' Stockh olm. 

"Allo Hadiojournal l'raha)) ., 

))KaJundborg, Kjjbenhavll )). 

" l e i le poste du pe tit Parisienne)). 

)) Rad io Napoli)). Kvinnlig .hallåmall. 
Metronom. 

Relä föl' Stockholm. 

))Iei Radio Belgique)). 

Relä föl' Breslau. 

UpHi föl' Daventry 5XX. 

lI Aeht ung' , hier h;t die fj('lIletih;chc Ii'unk· 
st.unde nrCl-3ln U). 

Relä för Varschau. 

Hclä för Da vent,·y "XX. 

"Ha<1I0 Zag reb. 

Oftast reli! för Paris. 



POPULÄR RADIO 

V ÅGLÄNGDST ABELL 

Station 

I 302,7 Belfast 

300 Huizen 

300 Varberg 

297 Noto<1den 

297 

294,1 Reval 

294,1 Liyerpool 

294,1 Hull 

294,1 Stoke 

291,3 LyoJ1 

288,5 BOl1l'l1emouth 

288,5 Edinburgh 

288,5 Dl1ndee 

288,5 

288,5 

285,7 

285,7 

285,7 

285,7 

283 

283 

283 

283 

283 

280,4 

277,8 

,275,2 

275,2 

275,2 

272,7 

272,7 

272,7 

270,3 

Swansea 

Bradford 

Hälsingfors 

Yiborg 

Jacobstad 

Uddevalla 

(Kovno) 

Innsbruck 

Berlin 

Stettin 

Maglleburg 

~(önigsberg 

Brati·;.;lava 

Norrköp'ing 

Hudiksvall 

Turin 

Kaiserslal1 tern 

Sheffield 

San Sebastian 

267,8 Posen 

265,5 

265,5 Miinster 

265,5 'I'rallhältan 

263,2 Köln 

260,9 Hörby 

258,6 Belgrad 

256,4 Triest 

254,2 

252,1 Nizza (Nice) 

250 Kiel 

Anmärkningar 

1,5 Relä för Dublin, 

2 Före 18.40, 300 m. Rfter 1,8G2 m. 

0,3 Relä för Göteborg, 

0,5 Relä för Oslo .. 

Reservernu för Portugal. 

»Ballo, Raulo Tallin». 

0,15 Relii för Daventry tixx. 

0,15 Relä för Davenlt'y 5XX. 

0,15 Relä för Daventry UXX. 

1,5 ReHl fiir Lyon 468,8 m. 

1,5 Rem för Daventry "XX. 

0,35 Relli för Daventry 5XX. 

0,15 Relä Wr Daventry UXX. 

0,15 Rem för Daventry "XX. 

0,15 ReHi för Daventry 5XX. 

»Omeo, Rauio Helsinki». 

0,5 Relii för Hälsingfors. 

0,5 Relä för Häisingfors. 

0,1 Helä för Giitehorg. 

0,5 Relli för Wien. 

0,5 ReHi för Berlin 47:>,4 In, 

0,7 Relii för Berlin. 

0;5 Helil för Berlin. 

4 »Achtung, hicr if;t J~önigsbcrg in 
PrC'uRRen>). 

0,5 R,,!U för Prag, 

0,25 Rem för St.oekhoJ'm. 

0,15 Relii för Sunusvall. 

7 Relä för Milano. Även egnn program. 

Reserverau för Greklanu. 

4 Rel!i för Miinehen. 

0,15 Relä fiir Daventry 5XX. 

»Rauio San Sebast.ian, installaue en el 
Monte Iqeldo. Kvinnlig hallåman. 

1,5 »Ratlio Poznnn». J{vinnlig halluJnHn. 

RC8cnerau för Albanien, 

1,5 ReHi för Langenberg. 

0,25 Relä för Göteborg, 

4 Helä rör Langenhcrg. 

10 ReW för Malmö, 

0,7 

Relli för Milano. 

ReHen-erau för 'l'jeckoslova kie n. 

Relä rör Marseille. 

0,7 Relä för Hamburg, 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

247,9 

245,9 

Station 

Kassel 

TAnz 

Oporto 

E.~ldI8tnl1a 

Kalmar 

Säffle 

243,9 NewcastIe 

241,9 Oslo 

240 NUrnberg 

238,1 Kirnna 

238,1 

236,2 

236,2 

234,4 

232,6 

230,8 

230,8 

229 

229 

229 

227,3 

225,6 

223,9 

222,2 

220,6 

219 

219 

219 

219 

217,4 

215,8 

214,3 

212,8 

211,3 

209,8 

208,3 

206,9 

205,5 

204,1 

202,7 

201,3 

200 

196 

MOll tpellier 

Örebro 

Tl'On<.Ihjem 

Borås 

Strassburg 

Malmö 

Häls'ingborg 

Umeå 

Bnkl1i'est 

Cork 

Luxemhurg 

Kurlstad 

Örllslcölds.v·ik 

Flensburg 

Klagenfnrt 

Hulmstad 

Hlilsingfors 

St, l<Jtienne 

Palermo 

Gävle 

Kris/lnellOma 

,Iij"l.:öpillg 

Karlskrona 

Anmärkningar 

0,7 Relä föl' Fl'anl<furt. 

0,5 Relä för Wien. 

0,2 Relä för Stockholm. 

0,2 Helä fl'l' Stockholm. 

0,2 Helii föl' Stockholm. 

l 
l Gcme'H;am 
f vljglängu I n:r 2. 

J 
H.es(,l'\"(~l'all föl' SpalliL'll. 

HC~Cl'vel'nd fUl' Poll'Jl. 

1 Relä föl' Va\'l'nt.l'Y "XX. 

0,5 Relä för Hjukan. 

4 ReHi föl' i\Iiinchen. 

0,2 Helu för Bouen. 

Resel'verau för Danma .. k. 

0,5 Helii fö .. Lyon .. 

0,2 ReHi fö .. Stoel,holm. 

0,7 Relii iii .. Bergl'''. 

Heservel'au {ör TjcckoHlovakicll. 

0,15 Rel;1 fö .. Göt.eborg. 

0,3 Relä fö .. Pa .. is. 

0,6 Relii fö .. · Stoel,holm. 

0,2 Relii för Ma lm{;, 

0,2 Relii fii .. Stod,holm. 

1,5 

0,5 

0.25 

0,2 

0,5 

0,5 

0,2 

1,5 

0,2 

0,25 

0,25 

Rescnel'au föl' Spflni"n, 

Hp:-;('l'V0l"fHl fUr .Tllgo~la\'i('n. 

Relii fi.1' Duhlin. 

R e Hi för Frankfu,'t. 

Relli föl' Stockholm. 

R e Hi. fiit' Sllllt]svall. 

Relä för Hamhul'g . 

Relii fiil' ·Wien. 

l GpUH.'lIsam 

j 
\'r,gliingu 

n:r :l, 

GemCIl~alU vi'lgliing'tl n:1' -l. 

Relä fi.1' :\Ialmii. 
(i0mPIH:wm viiglHllg'l} 1l:1' il, 

Rplii f Hl' Paris. 

R est'l'\' f" l'ad !ör Rumänien. 

Gt'n}(\n~am våglilngd n:1' G. 

n, .. 7, 

Uplii föl' Stockholm. 
) Gpml'll}<;am 
t v:1gliingu J n:r 8, !l, 10. 

Hel;i för Stockholm. 

Helil fiil' Sto(,[,holm. 

Leuig-, 

0,2 Relii Wr Stoekholm. 
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STOCKHOLM RYCKER IN ... 
(Forts. frän sid. Sl.) 

en början .ltminstone. Det blir en rätt dyr hi
storia att telegrafera över en bild av formatet 
18X24 - ungefär samma storlel{ som textutrymmet 
på en sida i Populär Radio. Men telegrafverket har 
heller inte satt i gång med bildtelegraferingen för att 
på den skära guld med täljknivar utan enbart för att 
Sverge slmll vara med i utvecl{lingen så snabbt som 
mi;ijligt. Regelbunden bild telegrafering har på konti
nenten förekommit en längre tid: och det har på sina 
håll in te salmats lrritil{ mot våra myndigheter för att 
de sll:yndat alltför långsamt. Telegrafverket har följt 
samma politil{ i detta fall som när det gällt andra 
radionyheter - att följa utvecklingen och avvakta 
att ett ur alla synpunkter lämpligt system kom till. 
Och det finns ingen anledning att beklaga sig över 
den taldil{en. I detta fall liksom de tidigare aktuella 
har den resulterat i att vi från början fått någonting 
fullgott och sluppit ifrån visserligen intressanta men 
samtidigt kosts~mma och irriterande experiment. 

Den första linjen öppnad 1 december 1927. 

Telegrafverl,et har nu, lil,som man på en mängd 
andra håll gjort, slutligen fastnat för Siemens-sy
stemet. Bland alla de system, som i sina arbetsprin
ciper mer eller mindre skilja sig från varandra, hal' 
det av Eleldrislm Aldiebolaget Siemens använda all
mänt erl,änts såsom det effektivaste och bästa. En 
flyktig orientering över denna konstruktions utbred
ning för närvarande har sitt intresse, och Populär 
Radio är här i tillfälle att publicera en sådan. Den 
ger. samtidigt ldara bevis för Siemens-systemets för
träfflighet och man får här inledIl,ingen till en ny 
epok i vår moderna kulturs utveckling med ännu så 
liingc oöversl,ådliga möjligheter. 

Helt naturligt inleddes Siemens-systemets fram
gångar i hemlandet. Redan den 1 december 1927 upp
sattes en apparat för postala ändamål på sträckan 
Berlin-Wien, bestående aven laboratorieniässigJ; 
uppställd experimentkonstruktion. Under Pressa
utställningen i Köln sommaren 1928 företogos också 
demonstrationer med apparater av liknande typ för 
postala förrättningar på sträckan Köln-Berlin. De 
resultat man nådde vid dessa försökssändningar voro 
visserligen inte överväldigande förstklassiga men i 
alla fall såpass goda att Pressa-apparaten efter ut
ställningens stängning flyttades till England, där den 
användes för bildöverföring på sträckan London
Manchester för några engelska tidningars räkning. 

10 Siemens-station er i b'ru.k ,i Japan. 

Under tiden hade uppfinningen ytterligare fulllwm
nats, och med dessa senare betydelsefulla komplette
ringar utrustades så de första apparaterna, som to
gos i officiellt bruk i Japan. Där finns det för när
vurande inte mindre än tio stationer, av'vill,a sju' 
arbeta för en och samma nyhetsbyrå. Utsändningar 
kunna företagas från två huvudorter: Tokio och 
Kyoto. Samtidigt kunna dessa två och fem andra sta
tioner, fördelade över hela J apan, mottaga bilder. 

POPULÄR RADIO 

Överföringen sker på en friluftsledning, vilken emel
lertid på vissa ställen avbrytes av undervattenskab
lar. Transporteringsfrekvensen har valts så, att en 
normallikströmstelegrafering och normal telefone
ring kunna försiggå. 

Vidare arbeta i Japan tre stationer för ett stort 
tidningsföretag. I städerna Toldo, Kyoto och Osaka 
finnas sändare uppmonterade och i Tokio och Osalm 
även mottagare. Från vardera av sändarstationerlla 
kan man samtidigt sIdcka iväg bildtelegram till Tokio 
och Osaka. Här använder man sig aven vanlig fjärr
telefoneringsl{abel vid överföringen. 

Båda dessa japansl{a anläggningar invigdes sam
tidigt med att den nye kejsaren kröntes i Tokio i 
november månad 1928, och redan i början av anlägg
ningarnas verksamhet överförde man vissa dagar än
da upp till 60 bilder. 

Flem tidnings stationer i England, Frankrike och 
Tyskland. 

Den stora Siemens-firmans nästa leverans skedde 
för den engelska pressens räkning. Här har man nu 
upprättat anläggningar för Daily Mail, Daily Mirror, 
GIasgow Herald och Daily Chronicle, alla byggda för 
överföring genom l,abelledningar. Daily Mails sta
tioner i London och Manchester. med avsändare och 
mottagare på ömse MIl i ett utfÖrande såsom bilden 
på mittuppslaget visar, togos i bruk i december i fjol 
ungefär samtidigt med Glasgow HeraIds och Daily 
Chronicles anläggningar. Även de båda sistnämnda 
tidningarna ha sä väl sändare som mottagare på sina 
stationer. 

I slutet av december i fjol uppsattes också bild
telegrafstationer i Paris för tidningarna Petit Pari
sien och Excelsior samt i Berlin för det stora Ull
steinförlaget. l Berlin och Paris stå sålunda för när
varande uppställda kombinerade sändare och motta
gare, vilka tillsamman med de engelska tidningarnas 
stationer i London och Manchester utgöra de första 
centralpunkterna i det internationella nät av Sie
mens bildtelegrafsystem, som för närvarande håller 
på att växa ut över Europa. Den engelska pressen 
kan stå i mycket nära kontakt med såväl den franska 
som den tyska, vilket givetvis särskilt för -illustra
tionsmaterialet är av den allra största betydelse. 
Tänk er t. ex. att det frö'n Berlin simlle startas en 
A tian tflygning med luftskeppet Gmf Zeppelin. Fo
tografen tar sina plåtar ute på flygfältet, åker i bil 
in till Berlin, framkallar och kopierar. Innan luft
skeppet ännu hunnit lämna kontinentens kust kunna 
de engelska tidningarna publicera bilder från star
ten, och någon timma efter det luftskeppet passerat 
London kan Berlinpressen ge sina läsare ett utförligt 
bildreportage från detta tillfälle! 

Wie11r--Berlin-Stockhol1n en första länk i det offi-
ciella näitet. 

Alltjämt nya utvidgningar planeras av detta revo
lutionerande telegrafsystem. l nö'gra av de större eh
gelska landsortsstäderna har man helt nyligen upp
monterat tre sändare, vilka samtidigt kunna skicka 



'POPULÄR RADIO 

EN HEMMAGJORD "PICK-UP" 
(Forts. frun sid. 8(!.) 

tydtighetens ha ej tilledningarna utritats på fi
guren. 

Allt är nu klart att avprovas. Man tar bort den 
vanliga ljuddosan och sticker in den lilla träcylindern 
på piclt-up-ens baksida i tonarmen. Träcylindern 
måste :vara så stor att den går relativt trögt in i 
tonarmen. Sedan ett stift insatts i hållaren, avpas-. 
sar man pich:-up-ens läge så,' att stiftets lutnings
vinkel i förhållande till skivan blir cirlm 45 grader. 
Där kvarhålles den genom att man vid hah:et på ton
armen sätter en liten slu'uv i träcylindern. 

Har man endast ett stegs LF på sin mottagare kan 
man anväpda sig av detektorn som förstärlmre. I så 
falllwpplas pick-up-ens ena tilledning till detektorns 
galler och 'den andra till 1,5 å. -3 volt på galler
batteriet. Eventuellt kan denna sista ledning också 
anslutas till apparatens jordnät. 

. Har man åter flera stegs LF kopplar man in sin 
pick-up mellan första förstärlmrlampans galler och 
gallerbatteriet. Högtalaren sitter på sin vanliga plats. 

Har man en apparat med ett eller flera stegs HF, 
släcker man dessa rör. Sedan sättes grammofonen i 
gång. Härvid iakttages att den lilla järnplattan aldrig 
direld får beröra magneterna. Skulle så vara fallet 
flyttas mässingsstången en aning längre ut. 

Vad som återstår är endast att avpassa ljudstyr
kan. Det sker genom att inlwpplaflera eller färre 

. förstärlmrsteg och genom att variera glödströmsspän
ningen på rören medelst reostaterna. Vill man ha ett 
mjukare och mildare ljud åstadlwmmes detta genom 
att spänna några ganska kraftiga gummiband över 
picl,-up-en, som fig. A visar. 

Några större F;vårigheter bör det inte bereda den 
intresserade läsaren att själv tillverka denna pick-up. 
Den ger ett gott resultat, ja till och med så gott, att 
ni lwmmer att bli förvånad. 

A.ke J:son Rusck. 

} 
bilder till :M:anchester, London och kontinenten. Li
kaså är det möjligt att samtidigt sända bilder från 
Berlin till Paris, London och Manchester samt na
turligtvis att i Berlin mottaga bilder från varje an
nat håll. Stationerna i London och Paris ha förstås 
oc}{s[\ samma möjligheter. 

Ytterligare nägra nya stationer äro för närvarande 
under uppmontering för tysl{3 postverket i Berlin och 
Frankfurt am 1\1ain samt för danska postverl,et i Kö
penhamn. De postala bildtelegraferingslinjer som 
"Wien-Berlin-Köpenhamn och Wien-Berlin
Stocl,holm bilda: utgöra sålunda de första leden i ett 
officiellt bildtelegraferingsnät. Huruvida dessa po
stala linjer komma att sa.marbeta med de privata 
tidningsföretagen tir ännu inte till fullo klarlagt. 

Men det lär väl inte dl'öja länge om, innan den 
detaljen ordnas på så sätt, att alla parter få ut det 
mesta möjliga av bildtelegraferingen. 
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KONHOGT ALAREN 
(Forts. tril.n sid. 72.) 

som rör sig utan annat motstånd än luftens. Med en 
. sådan högtalare lmn man uppnå mycket god återgiv
ni ng i förbindelse med ett kraftigt, avbalanserat mag
netsystem. Till och med de djupaste bastoner, villm 
annars bara komma fram ordentligt i elel,trodyna
miska högtalare, ljuda vaclrert o~h naturligt om ocl,
så inte med samma styrka som i en eleldrodynamisk 
konstruktion. Detta bl. a. där-för att lwnen endast 
lmn röra sig 1/2-1 millimeter och in te flera milli
meter såsom fallet är med eleldrodYllamiska hög
talare. 

En sådan högtalare med tillhörande ljudskärm är 
emellertid ingalunda så lätt att göra riktigt lwrreld. 
Vid experiment har det dock visat sig, att nIan kan 
uppnå precis lika goda resultat med enklare och lind
rigare arbete, nämligen med en högtalare, som kon
struerats efter den här nedan besl,rivna principen. 

Det väsentliga med högtalaren är att den är stängd 
baktill, i det konen vilar eller kanske rättare med 
sin kant vidrör en träplatta, som överdragits med 
något tjockt, tungt tyg, antingen filt, sammet eller 
plysch. Rummet bakom konen spärras av i akustiskt 
hänseende, men på så sätt att lwnen inte i väsentlig 
grad hämmas i sina rörelser. Man uppnår med denna 
metod att konen kan återge båda höga och låga to
ner, i det svängningar frän lwnens fram- och bak
sida inte interferera. Den från många högtalartyper 

' .. .. 
z 



he]{<1llta »ihiUign»'ldangen fiunlo; intc hcller hiit;;, och 
" den ringa dämpning som den inflpärl'ade luftmassan 

utiivHr på kOnl'll8 röl'plsp!' betyder i praktiken in
gcnting, när det material, varmed träplattan över
dragits blott är tillräcldigt mjukt och helst od,så 
luddigt. Högtalaren han enldast anbringatS hängande 
på ('n vägg: men (len kan naturligtvis också förses 
med ett stativ. 

Konstrul{tionen är mycket enkel och framgår klart 
av de här publicerade fotografierna och teclmingarna. 
Konen göres av styvt ritpapper efter måtten på shis
sen. Hophlistringen måste göras mycket omsorgs
fullt, sä att det inte blir nflgra sprickor i sammanfog
ningen: då sådana orsal{a ldirrande ljud i den färdiga 
högtalarcn. En kryssfanerplatta [J.V storlekcn 580 X 
:;SO millimetcr bcld ~l(l ef; med filt , som dras över lmn 
ten på baksidan, där den lmn sys fast. 

Högtalarenheten skall nu anbringas mcd hävstån
gen, till vill<en lwnen fästes, noggrant mitt på plat
taJl och prl lämplig höjd. (Använder man t. ex. 
BlaupulIkts system 66 K anbringas den lilla l{ryss
fUllerpla ttan, till vilken sj äl va enheten är fastgj ord 
på trc små pelare av 60 millimeters höjd. ) Vidare 
IIlltste mall såga ett hacl{ i inställningssl<ruven, Rtl att 
man lmn dra en skruvmejsel genom ett bål i den stora 
plattan och inställa anlmret, när högtalaren är fär
dig. Niir konen är faf;tspänd mellan spännsId vorna 
~ med filtmellanlägg - är högtalaren Idar föl' an
vändning. Ledningen dras ut genom ett hål i trä
plattan. 
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POPULÄR RADIO 

Man böJ' i rcgel prova ett fial' olil{:) il\~tiillllillgal' 
av konen, innan man definitivt Rpänner fast den. Den 
får närnIigen varken ligga för hårt eller för löst mot 
beklädnaden. Bådnclera miul:!l{a ldangcll. För llPP
hänguing av högtalaren fäster man en ögla av me
talltrMI (mollteringstråd) på bal{sidan. 

En högtalare av denna typ står i ldass med dc 
bäRta elektromagnetiska. Den kostar emellertid bara 
cirka 25 kronor och den lmn tryggt rekommenderas 
alla, som inte ha råd att lägga sig till med en elek
trodynamisk högtalare, 

VEM AR VEM? 
(r,'o rt". f l':1n Hill. R:\.) 

gl'U!Hl a v tllltennens ini'lytande ;1 IlclIlo;alllll1<l. l:5ka II 
man sedan identifipl'a en okänd stat.ion noterat· 
man inställningen på mottagaren och uppsöker på 
lmrvan den punkt som svarar mot denna inställning. 

'. Följer man så den vågräta linjeR genom punkten 
Imn man avläsa stationens våglängd och genom att 
slå upp Populär Radios våglängdstabell finner man 
snabbt och smärtfritt, vilken station det är fråga om. 

Vill man med hjälp av schemat finna en statiOl)f, 
vars inställning man inte känner, drar man fran vS
dcrbörande stations våglängd 'en vägrät linje till 
dess (}pnna sl{är kurvan, och på schemat kan man så 
avläsa den inställning, som svarar mot den inpric
kadc punkten, d. v. s. mot den station man vill ha 
tag i. 

Nu finns det naturligtvis åtskilliga blaud lyssnar
na, för villm en avstämningskurva är någonting mys
tiskt och som anSe att den är besvärlig att arbeta 
med i dagligt bruk. Då är dct så lyckligt att det 
finns ett hjälpmedel, som gör inställningen av radio
mottagarens Iwndensator till en ungefär lika enkl'l 
procedur som att t. ex, reglera en värmeledning. EU 
cirkulärt blad är fäst direkt på skalan och följer med 
runt under vridningen. Detta blad skall kalibreras. 
80m grundlag härför använder mari avstämningsImr
van, med vars hjälp man upprättar en tabell över 
sammanhörande kondensatorinställningar och statio
ner, l,änneteclmade av våglängd eller fl'cl{\'cns . 

Det finns i detta fall två vägar att följa. Antingen 
utgår man från de jämna lwndensatorinställningarna 
10: 20, 30, 40 etc. och söker lllotRV31'Unde statiouf;
data, vilka införas på det cirlmlära :)ladet, ~()m är 
indelat på precis samma sätt som Rjälva Rldvau, eller 
också tar man de jämna våglängderna, 250, 300, 3GO 
etc. och bestämmer motsvarande ]wndensatorinstä Il
ningar. 

Har lUan bestämt t. ex. våglängderna 200, 250, 3()0 
etc. lmn man därefter indela intervallerna pil 50 
meter i det antal grader man önsI{ar ocli därigenom 
ftt en verklig vågliingdslmlibl'ering. . 

8tlsom ovan nämndes ä,)' den rätlinjiga avstäm
ningslml'vnn d('n illealisl,u. Den har som man utan 
vida r'e förflHu' dCll fÖl'del en att mot lika stora vig
längdsintervaller svara lika stora avstånd mellan 
gradRtl'ecken p[l slmlabladet. 

Nordi,k Rotogravyr. Stockbolm 19 '9 
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