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m ed Weston -instrume nt och mätpl intar med adap
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Eeträffanda vidstående instrument hänvisas till 
b esk rivn ing i Populär Radio nr 1 1937 sid. 24 

Cirkulär XR sändes på begäran 

AKTI EBOLAG ET 

ZANDER & INGESTRÖM 
Modell 772 

200000 hm per volt STOCKHOLM 

Populär Radios 

RADIOLEXIKON 

är en handbok av beståen

de värde för såväl amatören 

som fackmannen. Prenume

ranter på Populär Ra d io 

erhålla densamma 

för 35 öre 
varj e bokhande l eller d i

rekt från 

POPULÄR RA DIO 
SVEAVÄGEN 40. STOCKHOLM 

BATTERIMOTTAGARE 
om 3 rör med 2 kort .... ö g so mrå
den 12-40 o . 40- 90 m, mellon· 
v69 2CO-600 m, 16n9v69 800
1900 m. 2 krel sa r. Hö geffe -
l iv kopahng m d 3 pen lo 
der av de n nya 2·vo115 ry pen 

DEN MOTTAGARE NI VÄNTAT PÅ 

Kopplingsschema s mi ma terialfö rfeckn ing exp edi
eras mot kr, 2.- . Insändes bäst per pos giro 51132 

RADIOKOMPAN I ET 
322060 ODENGATAN 56 3 I 3114 

STOCKHOLM 
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ell er rli tturc ett clJ ns ~ i til! c n 8:1,1:111 hCRkril'cR i dctta 
nlll11mr r. nenna g :1ng gUller (l"t en mottagure föl' lidet 
a \' J]ii gtalal"c, v31'fCir de n ii l' n h u Ull! ll1 etl t r e riil'. \' arav 
Cu dctcl<to r och t l':1 lilgfl'cln' ·n . försWrknrrijr. K opplinge n 
,il' en moln o \·nnll g. i d t a tt (I ctck l:orn aruetar m cd 
a. nodlikrik t ning-. so m an · ~s <r h-n m ill ure k:in slighet v id. 
!j \"aga r-:ignahor li n gnlIerIikrik l llill g"!' lt . F. m 011(' rticl ha \l j 

pL"Ora t. m otta gare n i frrq~n o('h fun nit dr-n lJ(~·itta. reln
tf t Rtor k:.ins li g-het, '!lrj:imte t'tte rkopplin g-c ll tro L anod
Hkrih:tnin g;en fl.l n g~ r}) r m y ck et mj ukt. vilket li. r av n 
stor betydel se vj(l JJlot tagnin"'o" U\- R\' :1 g :1 s tHlione r. App:l 
l'ntrn Hr I1;irma st a\' sedd f ör motta gni ng- uv lokal s:indn
l'en samt de s t arkaste utlUnd ska ~ tali Q n(' r nn , oe l! :lnrr-n
1\ il bör , tliir ma n iii" ute i det fri n. g ii ra s så ('riekth~ som 
m öj ligt, ,I. Y. s . d en bör ha e n lii ll gcl av 10 il 15 111. 01'11 
hlir h:i.un-u s upp så h ugt SO lll möjli g t over Jllurken. 

Ulrrakortvågs monagning 

rå hara en riktad radiofyr 

374 il 

E n kondensa tormikrofon 

En centralradioförsr,i rkarc 

E n kristallmotLlgare 

Norrlands rund radioproblem 

Televisionen i London 

R:1 d ioindustr iens nyheter 
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l':n kon stru k t i on , som " i t ro skall UPlwii cka , lor t io
f r e . sel Ur d en k onflen sa t ormil\:fo fon om h csl:\ l' ivcs i deltn 
nnmnler . :\',Ybörjnre n fllr e n bes J.~riv n i ll g' Pi' (; 11 enkel 
.k ri s taJllUottng-arc. 

Tredje ,Iele n a v Po p u lLi r Radios llnll lolc" il<o n Ur lI ll 
"ncler u l~;[n ll "n<1o lill t ldsl<rifte ns pr.. n nmcran ter, 

Populär Radio. 

EFTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE Al' KALLAN FöRBJUDET 

Ett radiofabrikat, 
som Populär Radio har kunnat rekommen
dera, kan Ni köpa med fullt förtroen d e. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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De :enaste [Irell ha allt intens iva re experimellt Led rivits 

på de hög re frekven serna. \ ' stin gholl se E lec lrical Hg. 

Co., innehavare av den ö e r hela \ iirldcll b...kan ta stati onen 

»W3XK» i Pittsburg, har ullg' fär ett ar - lid b drivit 

dagliga utskinJninga r på ca - meters våglängd (56 Mcj ) 
med en effekt av 50 watt. Anropssignal en iir »W8XKA». 
Oll1öjli o't är det inte att sta ti onen under gy nll samma för

h[tllanden kan b li hörd här i Sverige. Na ti onal Broad

easting Co. i j\"ewvo rk har gj ort l yckade fö rsök på l me· 

ters vaglängd . 

De 'tö rsta ban brytama p a korll aff so111 r d 't ä ro utan 

tvivel amatÖre rua . V id avl yssnandet 3\, ett par amerikan· 

ska amatörers samtal frill11 gick det, att engelska amati)r

sta tioner var it hörda i på 5 meter. 

De sena-le månadern a har lO-rnetersbandet praktisk t 

taget varit överbefolkat. Amerikana ma p.'\ telefoni ha 

h"irt s här i lande t mecl full hÖCf talarstyrka och nästan 

utan störningar, ehuru m fll1ga av dem enda t anvä nda 

20 " 30 walts effekt. Bästa tiden att avl vs na dem är kl. 

1;;- 18. .ottao-ningsförhållandena \ ariera kraftigt vid 

lågtryck. 

Nu nagra ord om förhå llandena p å de öv ri aa vagliin Cf 

derna. 

l.'J meter: 

\V8 ' K 13,93 m. Dagl igen kl. 13- 14.. 
W2 E 13,94» » » 13- W . 
GSH 13,97» » 12- 15. 

Ovanst, ende stationer ha va riL hi)rda de sen a~ te lII å na

derna med nago rlllllrla god sty rka och med mindre at

tlIosfiiri ska störn ingar iill p i\. IY meter. Däremot besväras 

detta band mera ,nr lokala störninga r t. ex. frän bilar. 

E n del al' dem kunna på 200 meters avst nd fullständigt 

dränka _tati onen i störningar från 1110torns magnetsystem. 

Detta band vari erar lII ycket f rån daa till dag. 

16 meter: 
GSG W rAl, DJE konlIlla ofta in mycket kra fti gt, 

dära de cn'feJ,;ka och tyska å gott som stö rningsfritt. 

iVlen även dessa vm'iera under ostadiga väde rl eksför

håll anden. 

19- 2.5- " l me/er : 

Dessa tre ban d iiro de bästa; de visa minsta tendensen 

till va riati on. l ord- och syd':llTwrikanska stati oner kunna 

ofta med god behållning mottagas till kl. 24~1 på 19 
meter. Vid mörkrets inbrott kunna dessa våglängder 

ibl and besvära~ av »snabbfading», eU fenomen för vilket 

ingen bot finn es. På 2;; meter komma nord- och syd

amerikanska in bra till kl. 2- 3 på natten. 25· och 31.
metersbanden äro bäst under tid iga mor,crnar och kviillar. 

Mitt på dao·en ska ll Jllan alc!J'io fö rsöka sig på d istans· 

mottagning. 

49 meter : 
Detta område bjuder ej på mycket n jutbart. Utom

europe i ~ka : ta tioner komma in relativt svagt med fading 

och törninga r. Diiremot h1/l man ibland påräkna bättre 

mottagni llg för europeiska stationer. 

B. - n. 

Populär Radio Landets största och mest spridda radiotidskrij't 
med en minimiupplaga a" 10.000 exemplar. 

• Är sa ldig, vederlliiftlg och opartisk 

• Utkommer regelbundet den 15 va rje månad 

• Innehåller tekniska besk ri vni ngar över goda kom
mersiella mottagare 

• Beskriver på ett lättfat tl iO't sli tt nya uppfinningar 
och principer 

• Innehåller det minsta möjlign av teoretiska ut
läggningar 

• A\'handla r i fo rm av poplllä ra konstruktionsbe· 
skrivningar den praktisIm tilUlmpn ingeu av nya 
konstr uktionsprinciper 

• Ger a maWI:en utförliga beskrivningar över intres
santa experiment och appara te r inom radions och 
niirbesliiktade områden 

• A vha ndlar alla nyheter på radioområdet 

• Är den idealiska amatörtidskriften 

• Uppska ttas på grund av sin vederhä ftighet och 
opa rti khet även a v fackmännen 

Organ för Stockholms Radioklubb 
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'Rundra dion och rad iostörninga rna 
Foredrag av byrådirektör Siffer lemoine i Stockholms Radioklubb. (Forts. från föreg. nr) 

N ~il' "[I rma n igenom de lusenled s störn ings rap

porter, som vi få in va rj e å r , får man en tyd

l ig före"tä tl ning (l lll hur ofta allmänhet n 

tror, a tl felet ligger ) n motor ell er all Ilan appa ra t men 

i sj älva verket ha r hell annan vrsak. Det kan vara en 

trasig kontakt , trasiga p r opp ar, och det kan till och med 

vara vanliga e lektriska o'l ödl amp or som äro orsaken. D å 

lampan är uthrunn en , uppstå r " anska of ta ett m ycket li
tel avln'ott pa glödtr åden. Lam pan l yser fortfarande obe

hi ndra t, ehuru det i glöd tr<\ d'll uppstår en l jusbeige, som 

kan va ll a fruktansvärda störninga r, sa läll ge lampan är 

t ~i nd . Felet är vid undersijkning 'vå rl a tl fas tstä ll a . 

\" Samarbet delega ti on n uta rbelad > r iktlilij er fö r a ll 

I'änd ning av statsb idrag ha l a r it i kraft fr ån den l juli 

] 935. nder denna p er iod ha c :a 20000 stö rnin gsa nmiil

lI ingar beha ndla ts, va rför vi fö r närva rande ha erfa ren

heter , lir vilka JUan med täm ligen stor vi sshet kan sluta 

s ig Lill hur del he la ha r utfa ll it. Det hel a f ram gång ha r 

g ile lvis va rit beroende på i vi lken uts träck n ing 5 0111. el

verk an och strömdistr ibu törern a skllilc komma a lt i sina 

reglementen införa för ordn ingar i [ råga t! . Det fann s an 

led ni ng befara , a tt del skulle o' ganska l ångsamt- Emel

le rl id har m otsatsen va ri t fa ll et- E lve rk efte r el verk a n

slu ta ~ j g ti ll p rj n 'ipern a och för nä r a rande kan jag säga , 

alt lande t all a slörre , täder h a dvlika för ordlli nga r in

f6 rda i si na regl eme~ten, d. v. s. fö rordningar a v inne

hörd , att störan de ma te riel vid risk för ströl1l Hvkoppling 

icke få r a rd ll tas till verk Is nät. Just nu ha vi kommi t 

så l ång t, a tt an tal et slrömabonnente r, som innefa tt as i 

dessa , lörningsJörordni nga r, niirrnar s ig en mi lj oII , el . v. s . 

aro av samma sto rlekso rdn ing 50 111 anla let ra di o I Yli~ lIarc , 

B träffande kostnaden fö r störn ino's,-kydden räknade I,i 

på in tid fel, ehu ru lycklig tvis i rätt r ikt ninr;;. Vi u t

gingo if råJl 7500 störn ingar a r lS/3S och antogo, all h älf

ten av de ' C\ fa ll skull e kOrt lIll a a ll fö r ses med störnings

skydd av statsIlledel till en kustnad av i genornsnill 20 kr 
per st. , d . v. s. 75000 kr för å ret. Den su mma n fö rb ruka 

des icke 1935, dock heoiirdes fö r 1936 JOO 000 kr, vilket 

ä ven bevilj ades. T rols a tt anta let anmälninga r och anta

let behand lade fa ll un d r 1936 upp gi'tLt till öve r 12000, 

har bel oppet emell er tid icke fö rbruka t ~. Detta beror pr! 
a tt vi samtidi gt inköpa tuselI tals skydd och sålunda er

hå ll a reduce ra t inköpspr is. ida re b levo genom ti ll mö

tesgående f råu Korl1Jnerskoll e" iu m en del <11" var per~ona l , 

som syssl a r med stö rnin garna, utru ~ t ade med ett ti llfä l

li ot behöri<Thetsbcl' is för inkopp l ing av stö rn ingsskydd p å 

sta rks trömsan läggn ingar. A ll t delta ha r förbi ll igat det 

hela h ilde fö r oss och fö r all mä nheten, utan att nåO"on bli

vit lidande därp ii. Slutligen är i umll1un p å JOO 000 kr 
icke inräknad kostnaden för pe rsonalens avl öningar, t vå 

el t re ingenjöre r p lus ett tju go ta l man , ett d ussin b ilar, 

r -etraklamen len o. . 0111 allt detta skull e in beg ri p:ls 

skullc man kom ma till ell kostnad , som ii I' ma ngduhb clt 

töne än den summa, ~Olll " Ir åt för skydd 11 , och SOIlI 

f ör sistfö r[]lItna å r ligge r vid cirka 200 000 kr. 

E nligt m in up pfattnin g ha r arbetet m ed störn inga rn a 

nu fortskr id it så lång t, a ll liden praktisk t taget är m ogen 

fö r en lagsliftning_ Det finn s 'lIlell er tid anlednin g a ll 

forlfa ran de icke fo rcera denIl a lagstiftningsfråga . Under 
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senare aren har av Handelsdepartemenlet sä rskilL lillkal

lad "akkunni lYa ularbetat bel ~inkandc rörand lagen om 

e1eklr iska anläggningar av 1902. Vis a ändringar ha här 

införts som kunna medföra, att lagen om radioSl.örningar 

automatiskt kommer lill. Samarbetsdelegationcn har i eU 

yUrande lill Telegrafstyrelseri j ust framhållit, aL t rlen nya 

lagcn kan tänkas få en sådall innebörd. Jäsla steg blir då 

helt enkelL alt Kommerskollegium och övriga in tresserade 

lIlyndigheler utarbeta säl"skild sladga rörande radiostör

ningarna. Del belyder med andra ord, alt från"an om ra 

diostörningarna aldrig, utom belräffande Ircdskarna, 

skulle komma alL behandlas inför juridiskt fo rum. En 

sÄrlan sladga för raelioslörningarna skulle bl i fulll ana

log med nu <rällande sladga rörande elektri,ka stark· 

strömsanläggninO"ar. J ag vet icke, om proposition fram

lagls t·ll inn va rande års riksdag r örande lagen ifn'tga . 

Dock finlIs all anledning att D U ej forcera ·fr Agan. 

I sa mhand med radiostöming"ve rk amhelen finns all 

an leckna många både lustiga och sorglustiga fall - fall, 

då innehavare av störaJlde apparat vägrar all sätta P ~l 

sk} dd, som av LIegrafverket tillhandahålles gra6s och 

där den slör de och klagande själv är ägare av den slö

rande apparaLen elc. Det finns även fall av större inlre. se 

() ·h "(lin ha principiell innebörd. F örsäljare som vil j a 

göra reklaJll för sina radioap parater, l ämna ofta uppl ys

ningar, alt jusL med den och den apparalen behöves var

ken anlenn ell er jordning. Försälj aren lill ägger kanske 

försiktigt, a lt om el l ;;kulle uppslll störningar , så ~i r det 

ha ra alt kri va lill TelegTafsty relsen, så komrner saken 

alt fl\hj äJpa . Det är själ ';'klart , a lL "lalens stömin"stjänst 

ick ' ti llk()mmit för denna uppgift. I samarbele med 

venska RaelioinlressenLförbundet ha vi förra året utgi

vit ett Meddelande angående antenners anordnande 

i.\leddelande nr ] 3 - ju 'L för att på deLLa område sprida 

slörre kännedom 0111 vad om bör göras oeh icke göra . 

Del iiI' i själva verket elt otroligt slort antal störningar 

fr ån felakli ga an lenner, fel aktiga mollagare, rörfel etc ., 

som allmänhelen Lror hiirröra f rån någon molor i när

helelI eller ofta fr rltl nå cyon granne, med vil ken man icke 

kan dra j ålllt. Fn cyan om an len ner är ett ömtåligt spörs

mål. SåSOlli avi s r ades i det nu utkomna meddelandet, 

komma vi framdel es alt ulge f ortsa tta anvisningar, be

handlande antenner med skä nnad nedledning a mt lrans· 

formatorantenner. På detta område tarvas alldeles sär

skild l ropaganda , alldenslund antennskoj "icke är säll

synt på radiomarknaden. 

En fråga, som säkert alla de närvaranl1 , haft anledning 

all undra öv r hur deu ligger Li ll , är spå rväg störn ingarna. 

Det är ett otack-amt illllne all diskulera , eflersom fö ga 

ännu bli vit åtgjorl å t dessa stChuillga r. Jag kan emel1er

l'Ol'ULÄH RADIO 

li u meddela , all CH h >1 d I undersökningar blivil utförda, 

men all beslu t UlII al"ärder änuu flterstår. lider lidi lYare 

å r har del va ril svårt a tt komma till lal s med spårviigs

inlressena. i\umera åler vill jag lacksam t konslatera, all 

vi ha eLl oott ama rbete med Sv. Spårvägsfören ingen även· 

som alt för eningen iir mycket intresserad av alt få frågan 

om spån -ägsstörningarna löst. Om ne gon i daO" tiill er 

el i rekt In ga till mig, vilken bygel som skall anv iindas, 

och \ ilken som är bäst för aLt bli spårvägss törn inga rll<l 

hill , " ill jag säga, att därom vill jag i dag icke ultala 

mig. Vi \ eta , a ll kolbygeln är bra , vi \lela också, all Äng

slröm-bygelll en ligl de prov, som gjorts, är bra, och det 

Jinns sl ll tliO"en andra bygelkonslruktioner, anordningar 

mcd kondensatorinkoppling o. s. v. Liksom i tidigare fall 

anlägga vi på denna fr åga även ekonomiska synpunkter. 

Det kommer därf(ir alt draga en vi s lid, innan undersök

l1 ingama äro slu lförda. E n del förundersökningar ha 

emellertid gj orts. P å ge mensam bekoslnad ha ett tioLtll 

• -byr..lar utpl acerats i GÖleborg, G~ivl c, Hälsingborg, Jön

köping, ppsala med fl era städer fö r alt få drifLerfaren

heter från dessa byglar. Byglarna ha b -fullnits ha en livs

l id upp till och över 40000 vagnkil ometer, under det 

alt vanliga byglar, som användas exempelvis i S tuck

holm, Ilonnalt endast gå 15000 vagnkilomeler. Vi ha 

uck, å gj url mätn inga r i Hälsingborg både på i\ . och 

kolbyglar, som i Sliirnillgshän "e nde befunnils likviil'diga. 

Samtidigt ha vi satt upp kom!ensalorpr i lockh olm hir 

att ntrön a, huruvida särskilt ulsa LLa pl a lse r kunlla sk) d

das geno m elt mindre antal kondensa Lorer. ålu nda ha 

kondensalorer illkopplats 1ängs ha1va SkepIL broll och 

No rrbro. Likas, ha vi förduhbla t antal et kondensalOl"e r 

på Hantverkarega lan. Jag ~ka ll i'k ' gå ll [irl1lare in på 

:;p å rv~igsprobl emet. Del nlå ara nog sagt, alt arbelet där

l1l e d normalt fortgår och alt resultalet kommer alt i sinom 

lid föreligga oaklat de förseningar, som intrält. Nlwon 

a lll edlling lill pessimism finns emellertid under inga för

hållanden. 

Jag har framfört vissa cylimtar och brottsl ycken ifrån 

stömin o"sf ronlen, frAn de arheten, S0 1l1 gjorls under åren 

för alt koml11a rundradions fi ende nr 1, ~törnin()"a rna , till 

livs. Vad SO l1l vidare kan inlresse ra tir möjlig'll vad som 

förestlll: 0 55 i nästa elap p. Jag har härvidlag några saker 

på hi ärlat, som j ag "iII framfö ra i form a önskemål. 

De t försla aäller åstadkommande av märkning av van· 

lig eleklri sk mal r id, främst hushållslTlateriel , a lt den iiI' 

slörningsfri. l och llled att el verken infört beslii1l1l1lel~er 

om att s törande materiel icke få r .oll1sluta till el verkens 

ll~il , fragal' s ig givetvis allmänheten: va r kan jag få köpa 

ga ranlera t störnillgsfria apparaler. Egentl igen finns det 

redan ett stort antal Se da na appara l " r och maskiner, men 
Forts" 11. s i,!. '93 
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Av Ingen jör H. Stockman 

U n der d(~ ganolla åren h a vi kunnat konstatera, 

vilken revolutionerande utveckl ing radiotek

niken vaTit underka tad. Även kortvågen har 

~ al unda under l· ng tid va rit föremål för eLt intensivt 

a rbete tran :lviii tekniskt som vetenskapligt håll , eLt 

arbete, 111 re ulterat i äkTa förbilId l er nmt j ordklotet 

med begränsad sändar ff kt. Beträffande ultrakor t\' g n 

äro förhitllandena annorlunda. Ända ti ll s fö r lI åg ra 'I r 

!'edan var det rel ativt litet gj ort på delta område. Anled

ningen härtill var noO" delvis att söka däri, att sändar. 

amatörerna ej gillgO in för ultrakortvåg på al11l118 ätt 

, om de tidigare gått in för kortvåg. Vid kort åg har en 
«ändarall1atör m ycket v~ll på känn, vad han kan vänta a 

en i s anläggning vid viss årstid och viss tid på dygnet. 
Vid ul trakortvåg är det däremot mera vanskligt att för 

utsäaa resultatet. Detta ger j u en vis tjusning å t expe

rimenten , men då ändaramatörerna länge a ägo ultra· 

k rtvågen 0 111 en l -alvåg utan den stimulerande verkan 

som di tunsrekorden ge, dröjde det ändock rätt länt, in

nan de kOllllllo i gång på < Hvar. Det ha de emellertid 
O"j ort numera , särskil t då amerikanam a. 

Fortfarande är j u inte ultrakortvåg n nämnvärt avan· 

cerad vid ida n av kortvågen, men situationen av i dag 

" r dock en helt annan än Lidigare. Vi befinna o s just 

nu i en slark utveckl ingsperiod, där varje dag för med 

ig nya rön och upptäckter. E n del nya princip r för 

ändar - och mottagarkonstTuktion skönja vid hori onten 

och det är i ke lätt att förutsäga, vad morgondagen bär 

i sitt sköte. En bidragande orsak till ultrakor t ågens upp

ry kflin är ut!ll1 tvivel, att man numera i ett fle rtal fall 

kunnat konstatera räckvidder långt u tom synx!ll1dsområ
d t. åd!ll1t s ti nJUierar sändaramatörerna till aktivitet. 

Vägo rnas indelnin 

För all HiLta på h'äng eln i etern ha vi endast en vHg 

l Föredrag i to kholm s Rarl ioklubb lisdagen den 6 april 1937. 

att ge - mo t kortar> vågo r. De oerhörda omräclen för 
radiotrafik, om bl i till oiingliga ont ultrakort ågen ka n 

utny ttjas, Et vi en uppfattning om då vi betänka, aU 

t. ex. 5-melersbandet (området 5 tiU 5, 111, aIlt~å 60 

til l 56 Mc/ s) är tre g:1nger så lort som det totala ru nd· 

radiobandet 200-2 000 111. 

I fig. l gi es ett f6rslag till fö rdelning av och b ' nåll1

n in ·· på de olika våglängd områd na efter logaritmi k 
skala. Här har övre rr ränsen fö r ultrakortvågelI angi

vi t" lill 10 m, men i fackli tteraturen Ilpp!'!ive d n 

ofla till 5 a 8 m. Ett försl ag är, att all a v '· ""or under 
10 m räknas som ultr akorta, varvid JlIan an ~in der be

lIämnillgen m t rvä or p~ dem mell an 10 o h l m, deci· 

meter ågor p dem milan 10 och l dm t _ Denna ter

llI inolocr j s 'nes h a fördelen av att amma nfalla med redan 

vedertaget språkbruk. I den undre delen av firr ur ,o anty

da, el ungefä rl iga användningsOlurådena f6r olika rör. I 

allmänhet kan ett specialrör för k or tare vågor användas 

fi)f långa v gor, däremot icke ett långvågsrör för kor tare 

äg r. Till de i figurtexten omnämnda »acorn»-rören 

återkomma vi. I övrigt torde ej några närmare kommen· 
l.arer erfordras till denna figur. 

I det följ ande behandlas ej svängningsal lrine' med 
rna

<O
O"oetron eller »Barkhausen-Kurz»-oscilIator, enär des

sa anordningar tidigare beskrivi ts i t id riftslitt ratmen. 

De nltrakorta vågornas utbredning. 

Transmis jonen från en sändar~tation sk r dels via en 

markvåg, dels via en rynulvåg. Den förra och relativt 
fadi ngfria vågen är anvä ndbar vid långvågig ändnin O" , 

men vid kor tvåg dämpas den snart ut. D ck komm r den 

till nytta j u t vid ultrakort våg och konstituerar där II 

l ys nin a Olurade, ungefärligen begränsat av »synranden» , 

d. v. s. horisonten . Rymclviwen genereras all t efter anlenn
konstruk tionen inom ett vi t vinkel område, och bero nd 

u,- transmissionen ,'ågliingd böj as vågknippets de lar a 
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telegrafi Fig.t<legafi o. tddoni - - rundrndio 
ning.

/ __..:1 o-------'~ ~~~---..lo;.~..m~~':"""I1I>; A etc.* O::.2-....-~--.:;.0ii-'
I .... 	 • I . UI,_' lngV' gmelbnv.g ngv;>g UdJ.il 3 

I 
kortvåg 

I m 

meter	 v:irmcvagor slagsområdet, den s. k. »skipdistansell»,
vigor 

r-"-- med frekvensen. Från nämnda förh ållande\ 
, dm , cm ,mm få vi noga skil j a fa llet numro tva, variahel\ 

dccimClcrvågor ccnlimClcr,·ågor milLimclcrv!gor mikrov. vinkel och konstant frekv(~n s. För dell a"'
' 

nnliga moltagarrör - ---- --------

- ej utnyttjade omr3oJc~ fall gäll er , a tt en branta re stigvinkel ger 

mindre sk ipdistans, i det vågen r efl ekteras 
konvagsrör - - - - \·lnlig:. ,:indurör - - - - åter till jorden på lnjndre avs l nd fr!ll1 

"'I"'------..,.------""'T-------,---.... A sändaren än vid liten vinkel mellan jord

\ \ .... - lcornrör 

~ m,gnclronrör 
~ B.rkh3u.\cn-Kun. 

j;nc.ts' ndarc 

Iller elle r mindre vid passerande av Heaviside-Kenelly

skiktet (se tig. 2). Gränsfallen äro reflexion tillbaka till 
j ord ytan (A , .B) och strålning tvärs igenom nämnda 

sk ikt (D). Vågen (C) är ett exempel på huru sändningen 

kan följa Heaviside-Kenelly-skiktet runt jordklotet avse

vii rda sträcko r (här sträck.an E till F ) och g iva förbin 

del se med oheräkneli"a punkter pa detsamma. Vid upp

repad reflexion då vågen passerar en följd av gånger 

mellan jordytan och det joniserade sk iktet, bl ir tationen 

31l1tidigt hörbar på flera punkter al' jordklotet. Mottag

ningsmöjli crheterna va rie ra med en mängd faktorer, vari

bl a nd våglängden , årstiden och tiden p il d ygnet knnna 

nälunas. 

I Ii". 2 gälla beteckn ingarna A, B, C och D för vågor 

Illed allt mindre våglängd. För att få ett ungefärli g t be

g repp 0111 storleksordnlncren kunna vi tänka oss våg

län gdsser ien A- D repre en terad av värdena 40, 20, 10 

och meter. F iguren ger dock ej nåcrot begrepp om de 

verkliga förh Ctl lanclena , enär den ä r synnerl icren missvi· 

sande på g rund av disproportionelI mellan jordradien 

och h öjden till det j oniserade skiktet, som endast är av 

torl cksor dnin ' n ett par ti tal mil.y 

Den invid sändaren inritade, p rickade slinga n ar en 

för sändarantennens r iktverkan karakteristisk strålnings

figur. Vid det fa ll fig uren åskådlicrcrör, studera vi för

loppet vid konstant vinkel och variabel frekvens. i ha 

därvid konstalera t, att man ej kan gå ned till hur korta 

vågor som hel st, ty vid en viss frekvens - den kritiska 
fr ekvensen - fortsätter vågen genom det joniserade skik

tet ut i världsrymden i ställ et för alt vällda å ter till jorden 

ell er följa Heaviside-Kenelly-skiktet r unt längre ell er kor

tare väg. Vi ha också funnit , att för kOlIstant vinkel ökar 

avstå ndet f rån m arkvågso mrådeLs gräns till förs ta n ed-
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1. 	 Förslag till vågliingdsomriidenlls fördel· 
1 den undre figuren har antytts. vilka rör 

SOI/L all vändas för . sändnin;g och mottagning 
mOln oltka of/lradell. 

ytan och vågen. Inolll parentes må här an

märkas, att vi i det fö regående betecknal 

vågens återkastning mot j orden som ell 

reUexionsfenomen. I själva verket är för

loppet ingalunda så enkelt, att vågen re 

flekteras mot Heaviside-Keuelly-skiktet un

gefär som en ljusstråle i en spegel , utall är vågen ut

satt för en gradvis avböjning e lle r rehaktioll , vilken 

i förening med reflexionsverkan m. m. tvingar vågen 

å ter mot jorden. Vågen, eller rättare sagt signaleller

g ieus bana, kommer sålunda att få en bågformad del 

inom Heaviside-K nelly-skiktet, som sträcker sig många 

mil in i de tsamma fr ån undre gränsytan r iikna L. 

För ett nännare studium av räckviddsfrågan har JIIan 

alt göra med båda fallen ovan i fii rening. Om vi ex ·'m

pelvis sända under branL vinkel och suee ssi"t öka fr 

kvensen komma vi slutligen till en ag som gal' ut 

väl'ldsr) mden, d. v. s. vi ha kommit ned till den kritiska 

frekvensen för nämnda vi nkel. Minska vi nu vinkeln , 

kUllna vi dnyo minska våglängden ända ned till elt värde, 

som "er utomplanetaJ'isk räckvidd , d. v. s. i ha ånyo 

kommit ned till kritiska frekvensen, som nu har ett högre 

värde, va rande mot den n ya vinkeln. Vi kOlllma slut

li o·en fram Lill en ultrakort 

svinna i r ymden fordrar en 

grader, d. v. s. den utstråla r 

tiIl jordytan. Det är tydligt, 

våg, som för att inte för

vink I p a endas t några f 
ungefäl' i ett tangentplan 

att vi med s dan s~indniIlg 

komma att uppnå exeptione\1t stora räckvidder. n tin O'en 

gel' vågen sålunda förbind lse över lt m ycket tort av

stånd, ell e r ger den sig i äg i ell -formad kurva tvä rs 

igenom det j oniserade skiktet. I delta samma nhang bör 

nämnas, att mall ej' med fördel kall sända med så små 

vinklar som några få grader, på g rund av den starka 

ma rkdämpningen. 

P å samma sätt som man talar om en kritisk frekvens, 

kan mau tydligen tala om en kritisk vinkel. Det ä r svårt 

att angiva några vä rden på kritiska frekvensen för olika 

vinklar, men man brukar räkna med alt kunna fa rymd

vågsförbindelse vid 10 meters åglängd under det alt för

i 
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Fi ". 2. S /arfa populaTiserad bild av d e kort a vi/gom as utbredning 
vid ohka vågliin gdcr. A har /iigs ta, D högsta jrekvenscn. 

hållandena vid 5 meter äro synnerligen chansartade. 
Vid \lågläno'der a torlek ordningen 5 meter kunna 

sålunda relativt stora skipdistanser uppnås. Experimen
terande s~inda ramatörer ha exempel vis nått förb indelse 
på avst, nd om ca l 000 km, men dessa förbindelser 
ha då i rerrel va rit synnerligen oregelbundna. I »WiTe

less World» för den 27 november 1936 omtalas, att 
en radioamatör i J ohannesburg tagi t in Ij udsändn ingen 
frå n Londons televisionssändare, arbetande pii vågläng 

den 7,23 m. Della är ett av de många bevisen för via 
r ymdvågen uppn ädd ultrakort\7ågsförbindelse. Avståndet 
\'ar i (]etla fall ca 9 O O km. E n engelsk am::ttör har 
nyligen sänt på 5 m ' ter över Atlanten. 

D t ar först omkring å r 1934 som amerikanarna bland 

andra komm o underfund med, att rymdvugen under vissa 
meteorolorri ka förhcIlanden refl ekterades i de lägre a t· 
mosfä rskikten, å att fö rbindelse b lev möjlig på mindre 

avstånd än Heavidside-Kenell y·skiktet skulle medgiva lUeD 
dock på större avstånd än som svarade mot »synrandsav
ståndet», ell er 150 il 300 km. Villkoret syntes vara att 
fuktig, va rm Iuft skulle b ilda ett lager över torr och 

kall l uft. Då en dylik sammansilttning av at n osfären 
mest är fö r handen nattetid, kan man sluta sig till att 
förbindelse med punkter utanför ynra.nden lättast gå 
att erhålla under natten. 

Amer ikanarna ha fö r ·tagit en hel del mätn inga r p å 

hithörande p roblem och syna' anse, att fö rbindelse med 
ultrakortvåg är möjli,O" inom ett avstånd, som med 10 el 

20 % överstiger avstÄndet till ynranden. Detta gäller 
fö r en lågeffektsändare med normal antenn. lIed högre 
sänclareffekt bli r avståndet större. Man är nu sysselsatt 

med fö rsök för att utröna, vi lken dimensi.onering av 
sändaren, som ger bästa utn yttning av de atmosfäriska 
[örhålIandena. 

Det ovan sagda "er en ungefärli g bild av ultrakort
vågens möjligheter. Fortfa rande är nog mottagningen in

om ungefärliga synrand onuådet den viktigaste. Är mot

tagaren synlig från sändarens antenn , så kan man i regel 
påräkna god förbindelse med liten eHekt. Den kortvågiga 
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strålningen sker eft er ungefär samma lagar som ljusets, 
och skärmande fö remal mellan sändare och mottagare 

kunna därför förhindra eller försvaga kommunikationen. 
Vi har ta lat om mottagning via atmosfärskiktet utan att 
niirmare gå iII på de f )'sikaJi~ka skilj aktigheterna gent 

eInot mottagning via Heaviside-Kenell y-skiktet. nder 
sista tiden har man i England gjort en del upptäckter, 

som tyda p å, alt man även i atmo fä rcn har all gö ra med 
en serie j oniserade skikt av samma ar t som Heavi 'i cle
Kenell y-skiktet, hu vudsakligen liggande inom höjd m

rådet 7 till 15 km. Den intresserade hiinvisas till »"Vire
less World » fö r den .s mars. 

Stömingsnivå och fading. 

En fr åga, s m nära sammanh iinger med vågo rnas ut 
bredning är den, hur ultrakortvågen ställ er sig i stör
ningshänseellde. För en generell j ämförelse med övriga 
vågHingdsomrllden införa vi begreppet »störningsnivä» , 

som är den nivå på vilken bakgrundsljudet till den in
kommande signalen ligger. Della bakgrundslj ud orsakas 
av a tmosfäri ska och lokala störningar, rörbrus etc. och 
är en bestämmande faktor för undre effektgränsen hos 
siindaren. Svårast att komma til riilla med äro de atmosfä 

r i ka störningarna och vi kunna beträffande dessa ge
nast fa stsl8. , att de äro mest framträdande p:'! lanITvå.,., 
svagare på mellanvåg och mer eller mindre obefintlicra 

på ul trakortvåg. Det ä r svå rt att angiva några ni våsiffror 
för en sa växlande före teelse som de atmosfäriska stör
ningarna, men ett begrepp om fältstyrke:;kalan ge följ ande 

' relativa värdel~ : l ångvåg ca 100 ,uV/ m, mellanvåcr ca 

20 l iV / m och kortvåg under 15 m mindre än l ,uV /m. 
Detta betyder a lt vi \' el ul trakor tvåg ur den na synpunkt 
kunna få f6rbindelse med betydl igt mindre effekt än som 
fordras på högre våglängd. 

Vid långvilg få vi således ett dåligt fö rhållande mellan 
sirrnahpänlling och störspänning. Emellertid ha r lång-
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Fig. .j . D" m oderna »(tcornrören. » li;r uluakortvår:. TiLL "(il1ster 
triodeTI i 1/1ira d ub bel ~k((lll . till högN fJ f n /odell . 
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Fig. 4. iVra jOlLiöwade skikt under »Hcat'i.lide·Kenelly»-s!.-ilaet iw 
fill [lrlliLSn!S Loid 'PL·lnbo({[toriertlll i Englando }ll(ln " ar fWIt d ssa 

shiU rid höjdrekord"n med aeroplan och ballong. (W. li r 
»Wird e S frIorid».) 

vagell den fö rdelen, alt dämpningen a vågen älo relativt 
kon ' tan t, va rför JlIan kan påräkna en J CUTII1 mottagnino. 

Å nd ra idan är det s årt att Hi någon större effektivi tet 
på en säncla ran tenn för lång åg, i det kanske bl tt en 
femtedel av den inmatade effekten går ut j elern. idare 

erfordra °ynnerli en stora o<;h dyrbara antennanord
ningar, som till ika ej kunn a giva riklverkan i högre grad. 

Olll vi nu å om en m ots ariO'het i andra "nden a \' 

åglängdsband t tudera kortvågen, så ä r antennsystemet 
både billigare i kon truktion h effektivar . -Ian kan 
här f ta räkna med fp:a femtedelar \. »i np ut» i ant nnen 

_ m raclierad energi. Vidar blir an tennen nu mera läm

pad f" r riktad sändning. A detta följ er, att ändaren 
kan "'öras mindre, blir billigare i till rknin O' och ru: i{t 
anlt lättare att sköta. 00n Iller framträdande bl i de sa 

förhåll anden vid ultrakort\fåg. Hiil' börjar det dock bl i 

svå rt att få ut effekt ur ändaren, beroende på n del 
an verkande faktorer. 

id e trem ultrakortvåg "r riktveTkan synnerl igen ut
präglad . Geno m lämpli o-t anbraota reflektorer, d. v. 5. 

metall speglar eller på visst avstånd från antennen mon
terade ledare, kan ll1CU1 generera ska rpt markerade stra
lar, 50m g ,oignaler för t då de r iktas rakt på mottagaren. 

Den riktade kortvåg sändnil\gen har numera fått mycket 

~ tO I' betydelse, mest tack vare d be paringar i sändar
offekt den medgiver. 

Vid Irmgvåg kan man a- m förut sa ts räkna med en 
r lati\,t j ~imn mottagnino-. jd mellan åg grl signalerna 
fram del via markvågen o h d Is via rymdvågen, och 

då d a d'J<Tor interferera, erh lies den variation i lj ud
_tyrkan , som går und r namnet »fad ing». Vid u1trakort· 
\åo' k Il man inom synrandsområdet riikna med en rela · 
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tivt kon-tan t ignal ' tyrka o h detsammu bkulle kunna 
tänka {Tälla ä en utanför kipdistall s n, enär nå<To n in

terferens m d markvagen ju hä r ka n kom ma ifråga. 

Emellertid blir mottagningen ia r mdvågen ingalunda 
jämn utan fadingbetona d, ungefär 0 111 fallet va r vid 
mella nvåg. Delta förk larar man å, at t hcuvis idesk iktet 

\'ari erar med tiden i olika aveenden, beroende p å änd· 
rin Cfar i jon isation, sk ikthöjd m. 111 0, att olika rymdvåCT or 

nå mo ttao-aren på olika "ärrar eller att Heavioide·Kenelly

kiklct amlar Lr Iningen mot mottagaren och ömsevis 
tr äffa r prick på och ömsevis missar densamma. _T är sig
nalener ooien når mottaooaren p , olika väga r, utO'öres den 

Dlottagna signal en av vektorsumman av all a , tr Inings

komp onenterna, och obetydl,iga ändringar 1 det joniserade 

skiktet kommer att ändn komponenlemas inbördes fas
förhallanden o h ~ulul1da medföra fading. Kortvågig 
fa ding är värre än Iading pa högre ~'åglänood, enär fas

förh, ll andena äro sta rkare beroende av konstansen hos 
Hea\'i!;ide-Kcnell y. kikL t. Man kan - asom vid va nliga 
motLagare - även inom ultl' ko rtvå ~området i viso ut

sträckning kompensera ljudstyrkevariationerna med hj älp 
av automatisk voiymkontroll , 50m då bör vara snabb· 
verkande. En viss dylik vol mkontroll erkan kall rhåIlas 

blott och bart " enom an ändning aven supenegenerativ 

d tektor i mottagaren. 

Dag· och naUräckvidd. 

Vi skola ytterl iga I' sLud ra någ ra [ii r korl\, gen och 
ul trakortvågen betydeLefull a fenomen. Till de sa hör 

exempelv is r äckviddsälldringen vid iivergång från dag till 

natt och vice versa. Det är en känd "ak, a tt en viss >,än 

darstalion n5r bet}'dli crt l ängr på nallen än på dagen. 
Vill man med sändaren hela tiden nå samma mottagare. 

får man vid nattsändning övergå till en högre våglängd. 
Förklaringen till detta förhållande är , att det j oni erade 

skiktet ligger högre på naLten än på dagen, varför re
Ilexionen och nedslagspunkten Ll i a förlagda på större 

avstånd från sändaren. Tär solljuset vid skymningens 
inbrott alltmer avtager och därmed aktiviteten hos den 

ultravioletta strålningen, inträffar i undre delen av hea

400 höjd 1 k" 
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Fig. ,o . »Heavisirle-K ell elly»·skil,:tet bestdr i verkligheten av fl era 
olilw skikt. Härovan en Ilsk ådlig bild med de karakteristiska 

E· ork F·lagren. 
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Fig. 6. 1> Heaviside·Kenc/Jp)oskiktets höjd. samtidigt mäu i tt;å 
niirl iggande IJlUlkter på jordytan. Att kun;vrnrr. ej samman/alla 

berar på ojämnheterna i lagrets fördeln ing. 

I isidelalrret, där . u tä theten är stör t, atl eleklroner och 

po itiva 1l10lekyler, joner, återfö renas, vi lket har till re· 
ultat en höj ning av und!" gränsen för joni5ation s~ki ktet. 

För kortvÄ"· kan man r äkna med, aLt skipdi lansen blir 
lre il fyra gånger s stor på nalten som på dagen. 

Lnligl ad som ovan ·agLs få r Ill a n för att överbrygo·a 
en mindre tr äcka på nallen vä l j a en hÖ <Tre Ve glängd, enär 
5kipdi lansen ök r med frekv lisen. För konlinuerlig för 

bin delse måste en sändare ålunda ha t\'å ener flera v~ g
längder till förfogande. Våglängdsb tä mnllo- n kompli 
ceras därav, alt långa fö rb indelser innefatla både dag
o ·h nattområden , var för våglängden bl ir en ko.mprolJ1is 
mella n optimalt värde för dao· och optimalt värde för nalL. 

Vi ha i d t föregående nä mnt en anledni ng till , att 
kort ågsförbindelse kan uppnås med 1 iten effekt, nämligen 
den låga störningsniv· n. En annan orsak är den ringa 

• dämpningen 	 av r ymdvåaen, i synnerhet den del av vå 

aen, om faller inom d t lägre atmo färskiktet. Den över
\'ägande delen av den dämpning, som förefinnes, tillhör 
\ ägsträckan inom hemrisidcskiktct och står i proportion 
tm elektrontätheten. Enär denna täthet ~i r mindre på 

natt ' n än på daa n, bli tydligen nattsi"naler starkare än 
dag ignaler. Då dämp ningen närmast varierar omvänt 
mot kvadralen på f r kven en, är det tydl igt, alt det gäller 
att arbeta med kor taste möj liga våglängd, dock ej sbl 
kort , att ej heaviside kikt.et medgiver förbindelse. Man 
behöver emellertid ej gå till några exLremt låga våg
läno-der, ty ännu vid ca <JO m (natlvåglängd ca 80 J11 ) 

medgi ver diimpningen goda långdislansförbindelser med 
I iten effekt. Dämpningen är emellertid en bestämmande 
faktor för kort.vågsområdet övre våglängdsgräns. 

Iutligen må nämnas, att man j kan säga, att mottag· 
ninb ~ir omöjli ~ inom skipzoncn, ty så iir icke fallet , även 
om s.ignalstyrkan där är mincb·e än en tusendel av den 
inom mark· eller rymdvågsområdena. Detta förhållande 
till .rives spridningsfenomen i heavisideskiktet, som gör, 
att vågor kunna nå jorden under godtycklig vinkel. Ett 
liknande fenomen känna \'i till f rån Ijusvflgorna, i det 

h imlen över oss -rn blå, ehurtl den, bortsett från st järn

lj uset, ku lle te _i" alldele art l1led n punktformigt 

I sande kiva - solen. J jälva verket nå oss ljusstraLuna 
från alla hå ll och k nler tack vare spridningsfcnomen o 

: 0111 vi här ej närmar skol. in u pa. De ultra\"iolelta 
,;trålarna höjas a starkast och gil'a himlen des, bl åa fä rg. 

Några milstolpar i ut vecklingen. 

De ultr akorta v, go ma ii.ro ing n n; hel: för c1wT n. De 
am än des j u redan av Hertz, aL res nator va r ('\\ stämd 

för decim terv :"l"ol". 
nder världskrigets fö r ta år experimenterad :Mar oni 

med .riktad . ändn.ing ptl två a tr 111 t rs v gläno·d. lI an 

använde gnistsändn in,; och parabol iska refl k r r <) h 
nådde förb indel ij er avst d om ca en SI nsk mil. 
För t omkring r 1919 kommo rör ~indare till 311\'ändning 
filr dylika experiru nL Man tr Ide då, atl f ruton m te r 
\'ar den 1äo-sta v[tglänad, . om ett s\"ängande rör hmdc 
fås att arbeta på, och nådde på den na våglängd distan er 

om ca 100 km. id för ök med kortare våglän crd bl v 
lilan ti.l1 en början vii eledd av skipdjslan en, i det man 
ej had anledning mi stänka, alt matlagning yar möjUg 
bortOI11 den gräns, där markvå rr n dö tt u t. Vid de kända 
London- Birminn ham·försöken år 1921 på ]5 111 väg
län d kull e man utan tvivel ha kunna l taga el1lot tarka 
signaler i olika delar av världen , om man blott hade 

ly snat efter dem. nder decenniet fram till ar 1930 
arbetade man övervägande på , gl ängder om ca 15 m 
och däröver. Det är därför huvudsakli toen på de i ta 
fem åren som man s rsslat på allvar med ultrakortvåg. 

I n introduktion lill denna epok utgj orde de för ·ök, som 
»S tandard Telephoncs and Cables» utförde i maL 1931 
på en våglängd 1,8 dm. v intre se är också den i. 
februar i 1933 av R. C. . b ~ gada ulLrakort.vågsstalionen 
i Vatikan n, arbetande på en våal änn·d av 6 dm och för 
medlande förbindel se med -påven ommalTesidens. In 
l1.f!varallde år s' . siar man dels med metervågor , f()rnäm· 
ligast i amband med lelevisionen , dels med decimeter\'<· 
<Yor, vilka man nu börjat utnyttja kommersiell t för vissa 

peciella uppo-ifter. 
Tj skola i !lästa nummer behandla rör och k pplingar 

för ultrakortvåO". 

~.. ... ..>. f il lt st.v r kan sl')m 
fu nkL l~~ a y vb gen..'" 

, 	 _______ il. '" 100 ",.: 
_ - _ _ ~ 10 mA 

n L~--t-'A!!...-_____ ~ ---- - -"'~---------- --- · , 
S ktpd t ~t.R.na - V8 i' 

Fig. 7. F ällstyrkevariation inom markvOgsområdet OA, skipzonen. 
AB och r\'l11dv(j n sområdet Be. Vid kortar råg/än.gd är sTti pzorlen 

- mera utpräglad. 
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S	edan nåo- ra mcmader tilllJaka är en ovanlig och 

i m fJ nga'" avseend n märklig radioanläggning ta· 

gen i drift på den finska fyrplatsen Gråhara , 

belägen på ett skär i inloppet till Helsingfo rs. Bland 

a pparaterna märkes framför allt en s. k. riktad radiofyr , 

ilken är den första i sitt slag inom Skandinavien , och 

därför omfattas också de resultat, 50111 därmed komma 

att erh iUlas, med det allra största intresse. 

En oriktad eller cirkulär radiofyr bestur aven vanlig 

sändare, som är försedd med kronometerkontrollerad 

start teckensändare och stoppanordnin Cf • Den sänder på 

bes t ~i /l1da tider sina signaler med l>rakti kt taget samma 

styrka åt alla håll, och den sjöfarare som skall kunna 

utnyttj a en sådan fp', måste därför hava en pejlapparat 

omhOJ"d på sitt fa rtyg. Men det är helt naturligt, att det 

endast hlir de större fartygen, som kunna bära kostnaden 

för en pejlapparat medan ett flertal, ä\ren rätt ;;;må båtar 

hava vanliga radiomottagare, bl. H. för avl yssning av 

väderleksrapporter. 

Av denna anledning ha va de riktade radiofyrarna koq1

mit till ; utsändnirwen fr åll en dyl ik fyr är så beskaffad, 

a lt siollal ernas karakt i~ r röner ett visst jJlflytande av obser 

I'atörens bäring i fö rhållande till fyren (viJ1keln mellan 

riktningen till f. ren och rättvisande 1I0rdli cr riktning). 

I vissa riktninga r - d n eller de farleder, genom vilka 

fyren skall leda navigatö ren - är delta inflytande starkt 

markerat och häringen därför så kritisk, alt man genom 

avi yssning av sändningen i en enkel mottagare kan av· 

göra: huruvida man befinner sig på ditt stråt eller icke. 
1\1an kan anställa en jämförelse med de anli rra ljus

fYTa rna: cirkulära och riktade radiofyra r förhålla sig 

till va randra pe alldeles samma sätt som de stora, runt 

horisonten likformigt lysande ljusfyrarna förhålla sio' till 

de små led· eller sektorfyrarna meJ olikfärgade ken. 

Radiofy ren id Gråhara är en komhinerad cirkul är 

Siindarapparalllren jör den ril..tade mdiolyrel! vid Grålwm. 

och l'iklad radiofyr. Den sänder ibland cirkulära o(;h 

ibland riktade signaler, vilka lätt åtskil jas därigenom 

att modulationsfrekvensen hos de förstnämnda är hälften 

så stor som hos de senare (376 resp. 752 e/s) . Bärh-e

h 'ensen är emellertid exakt densamma för båda signaler

na , nämligen 303,5 kels. 

Den cirkulära sändningen sker på vanl igt sätt fr ån en 

sändare med styroscillator och förstärkaresteg. Effekten 

i den öppna autenllen är av storlekso rdningen 100 watt, 

och den till åter säkra pejlingar pa inemot 45 km avstånd. 

De riktade signalerna utgå fr ån sanlll1Cl sändare som 

de cirkulära, men de passera en mångfald omkopplings. 

och kontroll apparater, innan de konllna ut i det alldeles 

speciella antennsystemet. I det sistnämnda ingår två mot 

va randra vinkelrätt uppsa tta rarnantenner av ovanliga 

dimensioner. Va rdera ramens ta är nämligen omkring 

4000 m", men an talet Iindnino-svarv blott ett enda. Stor

leken är alltså avsevärd. I sändarell äro ramarna anslutna 

till en s. k. goniometer, vilken består aven variometer 

med två fas ta, villkelrtilt mot varandra ställda lindningar 

samt en tredj e, vridbar lindIling. Ramarna äro kopplade 

till de fasta lindningarna och sändar n till den rörli ga. 
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Fig, / , ~lrallllll gskarakleris l ;" jör den riktade radiofrr ens an/mil, 

Denna anordning medför alt fältet, som alstras av gonio· 
meterns r otor, »up pfiirstoras» i de stora ramarna. rider 
man på goniometerns rotor, så »vrider» sig ocks:1 det 

fält, som i\. lunda alstrats i de stora ramarna , trots aLt 
dessa äro stillastående. På detta sätt arrangerat kommer 
ant nsystemet all full ständigt ersä tta en nda, vridbar 
jätteram.l. 

»Rörl igheten» iir dock endast behövlig vid inj ustering 
av fy rsiindareu med häns yn till farl eden; sedan delta är 
utfört. fastl åses goniometern omsorgsfull t. 

Ramantellnens strå l nil1<Y~ karakterisLik består som bekant 
a\' tva irklar - den treckade kurva n i fi g. 1. Komplet. 

terar man ramen med en öppen antenn , som matas från 
sanllna sändare som ramen och med bestämd fas och amp· 
litud , förvandl as karakteristiken till ett hj ärtliknande di a· 

g ram, såsom den ena a de heldragna kurvorna visar. 
Vänder man så fasen p, den öppna antennen 180 0 

, exem· 

pelvis genom pol växling av an tenn· uch ]' ordl ednin rr \'ri·b' 

dcr sig hjärtdiag rammet ett halvt varv. 
Man har \' id Gråharas radiofyr utnyttjat dessa förh ål· 

landen på si\. . ätt , att fasvändningen utföres automatiskt 
av ett r h i, som ansluter den ena fasen under längre 

period r - strc 'k - och dcn andra under de kortare 
mellanrummen - punkter - mellan strecken. Utsänd· 

ningen kommer då att få den karaktär, som antydes av 
fi tY. 2. Strecken sändas, då antenns stemets karakteristik 
iiI' det ut vänster vända hj ärtdi agrammet, och punkterna, 

d,i den är vriden 180" : den åt höger riktade kurvan . 
I tvenne riktningar fr ' n sändaren (a vilka dock endast 

el' l) ena utn )'ttj as) blir fältstyrkan för punkter och streck 

densamll1a. AvI)' · 'nad i en mottagare, som befinner sig 
på denna, med rätt kurs sammanfallande r iktningslinj e, 
' Ipp fatlas s~indl1in gen om en konstant ton. Pa ena sidan 
om kurslinj en bliva strecken starkare, och på den andra 
~ idan överväga p unkterna. Den sektor, inom vilken punk· 

ler och streck icke kunna särskilj as, är endast omkring 

I COTl iOmp. ler.T1 anviind es iiven - och ursprun gligen - »omvänd», 
<I, v, E. I pejlapparater. 

Fig. 2. Radiefyren siiIL.der onwiixlande streck och punkter, som i 
en mottagare på lausLLn}cn sammansiiUa sig till en kOllstant ton . 

1,5 " bred, medan farl edens minsta bredd äl' 8 ° . En täm· 
ligen god säkerhetsmarginal förefinnes alltså ; på 2000 Jll 

avstand fr ån fyren kan ett fart yg färdas på något övel' 
100 m avstånd på sidan om den förstnämnda s ktom utan 
risk för g rundkänning. 

Den r iktade fyrsändningen är som nämnts avsedd för 
avlyssning i vanliga mottagare. Sjöfartsunderriittel sen om 

f):ren . in~ehåll r dock en välbefogad varning för avlyss. 
nmg l sadana mottagare, som äro fö rsedda med snabb· 
verkande automatisk volymreglering. Ell dylik mottaO'are 
kan _jälvfalIet icke komma ifråga i detta fa ll , d, den 
1Il0t verkar den (åtminstone i iss mån) eftertraktade skill· 
naden i ljudstyrka mellan punkter och streck. 

:on bild a sändareapp cuaterna :1ter <Y ives i vlnJ etten. 
Man ser längst fram sj älva sändaren med st roseiIIatorn 
längst ned, effektförstärkaren däröve r och avstänmin <Ys· 

'" 
enheten för den cirkulära sändningen ovanpå. Mittstativet 

illnehåller LI. a. en effektkontrollapparat - r äckvidden 
får ej variera alltför mycket - samt vissa reglerings. och 
omkopplingsanordningar för anteill1systemen, däribl and 
reläerna för den riktade sändningens punkter och streck 

i de tre kaporna högst upp. Den stora lådan nedtill på 
det bortre stativet innehåller av, tämnin o-skondensatorer 

för de stora antennerna, däröver finnes goniometern med 
tillhörande inställningsorgan och överst en mycket käns· 
lig kontrollapparat för den riktad sändningen. Vid mjn
-ta avvikelse i amplitud ell el' fas i endera !'am n kall 
niimlirren fyrens ledsektor vrida sig avsevärt, och följ. 

derna kunna då bliva av mycket allvar lig karaktkir. 
Anläggningen, som i sin helhet även omfattar elektri· 

fiering a ljusfyren och ljudmistsignalen samt en full· 
tiindig kraft entral med ackumulatorbatteri och råolj e. 

drivna motorgeneratorer, ~ir a sv n k till verknin o-; dell 

är levererad och install erad av A A, 
ERS. 
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Chassi till enkel 3 -rörs rese

mottagare med högtalare 

Av K. Gerrby 

I ) ftc a tt m öj l igoöra avl yssning a , fö r utom IDkaI

stat ionen, åtm inston de lörre utländska rundradio

<:in darna och sålu nda m otS\'ara an språken p. en 

rnoLLagare f" r p ortstu gan, Låten, campingläo'[ t l . ar 

nedan be kr ivna appara t konstruerad. I densamma an· 

vlinde- amerikan ska rö r av märket Syl a nja, l -rema 32 

och 33. Detektorn arbetar med an odlikr iktn in ", vilket 

efter milnga för ök befanns vara d t lämpliga t i före
\-arande fall . Apparaten är etjord f ·r mellan - och lån rr

\"il" men i ke kort\' g, vil ket kull e ha onödigt komplice
rat det hela. 

,11nlfagarchassiet jramijrå" . Frän vänster till höger avs tiinwinos, 
tri I ten, 11(1 ~Ui"gdsom kopplaTen, I1terkopplingsratt en sam.t slrömbry
raren. Vid am;äll dning av antenn hylsan längst till viil/ sle r komm er 

uflg jiillan in i serie m ed antennl!n, 

I äm p l/lv erspolarnas utfö rande. 

SpoLy t met be lår av l st. - o h 2 st. L ·kä rll o r a \ 

j ärnpul vertyp, vilka plae r a ts som fig. 2 a ut \ i~ar . J mo

dellappa ra ten ä ro spoldelarna sammansatta me aceton

cell ul oidIösning och des utom f astklistrade p & en bricka 

av 2 mm bakel it (fig. 2 b), försedd med uttag fö r bobi

nerna , vilka är av trol ituI. Bakeli ten måste rivas med 

sandpapper för a ll läm na fäste f" r Ii tret. Brickan lage 

tillräck li ett slor, så a tt ena änd n kan fästa- med en 1/8" 
~kruv i kondensatorchassiet. De3sutom är det läm pligt 

tt bor ra tL anlal 1 ell er 1.5 mm h EtI i brickans fr ia 

Fig. l. Mottagarens kopplingssc1z ema. Kretsen LIC. utgör en !!ågfälla. De/ek/om arbetar med anodlikriktning. För enk elhets skull 
har ej någon gallerjörspännin" utt{/giJ-s till röret V •. Signalspänningen pcl delta rörs galler ur också Tela tivt liten. Fiir erhållan de a l
mjuk åt erkoppling har ej heller detektorn givits någon gallerförspärming. 

e. = 50 el 100 CIII . C, = 200 cm. C,,= 5 000 el 10 000 cm. R, = 0,15 m egohm . 
C. = 500 CnI. C, = 0,5 /-lF. R, = 0,2 megohm. R" = 0,1 m egohm . 
e, = 500 cm. e. = 10 000 cm. R. = 0,6 megohm. R, = 0,05 megahm. 
Cj = 500 cm. C, = 0,5 fl F. R, = 0,05 megohm. R. = 0,5 m egohm. 
C.= 0,1 IIF . C,,= 10000 cm. R , = 1 m egohm. R.= O,O.5 m egolz lll . 
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Chas.w!:t Iran. över· och undersidorna. På övre bilden ses spol. 
aggregatet till höger om vridkollll ensatorn. Rören. V, och V. Ita 
gallerkontakten. i toppen. På undre bilden ses våg/allans spole (äveo 
synlig på övre bilden), monterad på vridkoTld en atom. Motstånd 
och blockkon densatorer öra direk t fastlödda vid resp. kon.takter. 

kan ler för att fbisla spollTådarna, a all d icke hli utsatta 
för direkt dra"nin o' vid kopplingen. Vid Hndningen av 
polarna få r man för återkopplingens skull noo'a lill . 
lt l indningsriktningen och anslutningen a\' trådändarn a 

ö\'eren tämm r med chemat där alla lindIlingarna tän· 
ka gå åt a mma håll , uppifr ån räkllal. 

. gfällan om sådan önska, utföres av en E·birna 
rn d spole och ok. polen sh ntas med en 00 cm trim· 
kondensator, som in l"Hes en g' ng fö r alla, om det O"äller 
en VI bestämd lokalsäl.ldare. 

Lödning a litzträd ål' en kinkig sak, ro n lord lättast 
ll tföras s aU man för t lägaer en klick r en och bra löd· 
alva p å. ett stycke ren asbe' t ell er eterni t. Isolationen på 

lr darna avläo-sna lätta t genom alt föra tråd änden i en 
'a . eller annan ren låga, tills is lationen brunnit av, 

dock utan alt samtidigt bränna av de fina trådarna. Ge· 
nom denna glödgning är lacken i det n "rmaste borta. 
Därefter förtenna och sammanklibbas trådarna "en om 
att fö ras mellan eggen av en ren väl förtent och lagom 
\ arm lödkol V och ovannämnda asbest· eller eterni tbit, 
da lödsalvan och skrapningen amverka till re~ultatet. 

Litzlrrlden \1fides en smula mellan varj e tag, sEl att tennet 

o o 

D 

D 


a b 
F lg. 2. II id (l visas hur E· och L·hiim orna tlmnwnjugas tiLL en 
enh et. BobiJlerna för mellan· och lån ~UU " anbringas pil. skänklarna 
A resp. B. Vid b visas montageplattan a bakelit, i vars urtagningar 
bobinerna skola passa. M ellanvåg: 30 varv lit ztråd i mrdera av de 
wå första spliren ; I) varv 0,2 m m trelr! i tred je spåret för återkopp· 
lin g. LI/Il gvåg: 100 varv 0,2 mm trad i mrdera av de två första 
spliren ; ]5 vaTl) d:o i tTl!elie .~pårct för återkopplin n • - Våg/allan. 

(för m ellan"';ig ) : fi varv litrtrå,l r å E·Uirna med nI;. 

lar !'unl \lm varje enskild trad. Efter elL par försök bru · 
kar del gå l'ä tt 

am>iinde. Att 
vållar lncfen . ,'~ år

bra. 
da n 
ighet . 

om 
ko

pri ma löd tenn 
ppla och löda 

i smala 
p [1 H1I11igt 

länge r 
sätt 

i\lonterinf5'sdelalj r. 

nCTående övriga d talj er hä,wi a till kopplill O"ssche· 
lUat, fi g. ] , och fotografierna. Vid hop.ältni.ngen av de· 
lam a ll1 ste tillses a ll k ndensatorp la ttorna fä. ti ll räckligt 
utrymme vid idan a detektorröret, då rotorn Ul\T ides, 
I:.örhålla rna äro anbragta på en »h lI a» av lumjnium· 
plåt, o ·h det hela ~ir monterat på en plywood kiva. vilken 
samtidiot utO'ör fra msida (panel) . 

De i schema t angivna molstånds~ ärdena äro ul xpcri· 
J lenterade och O"iva l modellapparalen gott l'e uItat. \'. 

ikelser kunna äv ntyra detsamma. 
Skalan är försedd med en l amphållare för b ly rung. 

Anser mall ' j g ha r åd - f(ir lrömåto'ån<rens skull - all 

-älta i en lamp, , är j u detta my k trevligt. I å fall 

liO 

3) 55 SS ~5 

o;> 9

@ . i 0 ~ :0 : , "I . ---.. : . j  • 
; . o o o o .... 

el 
o o \l) o A 

L ... ____ 

' e ~ ® 

." o o .... 

Fig. 3. Arbetsrilnill g till plåtch.assiet, pIL vilket rörhdllarna öra 
monterad . Detta ChilSSi, här visat 1tppifrål!, fastskruvas vid den av 
trä utförda irontplattan. Hålen A äro för genomg~en de ledningar. 
Hålet B (9 mm) gör alt skmven i mitten, som är fäst i rörhållareTl!; 
isolation splatta, blir isolerad fnln chassiet. Skruven är avsedd lör 

sladden till toppkontakteTL 
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Ni rlen/w bild ses tydligt vågfällans spole samt de ll tillhörande 
uimkondcllsatorn. 

rekommenderas en :3,5- eller 4-voltslampa om 0,06 amp_, 
'om \·jd 2 volt lyser svagare men drar endast omkring 

hälft n eller 0,03 amp. Såväl avstä mningskondensatorn 
I av luftiso lerad typ) som skalan böra välj as med hänsyn 

till disponibelt utrymme. Till kala n fö lj er vanligen en 
horrmall , som betydl igt underlättar monterincreIl. 

Rörtyper_ 

Till etektor utvälj es ett rör, som ar möjligast fritt 

1"1-< n mikrofoneffekt. I annat fall »klingar» apparaten 
vid minsta lilla knuff. Slutröret är en pentod av typ 33, 

tt mycket gott rör med relativt stor utgåncrseffekt, som 

ger r ent lj ud om lämplig högtalare användes. Detta ~r 

ju alltid en viktig sak. Försök gjordes även med pentoden 
l Fl]. som slutrör. Detta rör är på sätt och vis lämpligare 

till en p ortabel apparat på gn nd av mindre s, väl glöd· 

s lm anodströmsförbrukning, men det ansågs för klent 
emedan det blott ger hälften så sto r utgångseffekt som 
;:13 :a n och därför lätt blir överbelasta t. 

T p 33 tar 0,26 amp. glöd tröm, och anodströmmen 
L1ppgli r vid 7,5 V gallerförspänning och 83 V anodspän

ning till ca 10 mA, då det fortfarande ger gott resultat. 
Den som ändock önskar prova lF4 behöver icke ändra 

någonting annat än gallerförspänningen, som lämpligen 

bör vara 3 V vid 90 V anodbatteri. 

l\'J[1~. ']['EH](~JLJL][§TA 

2 st. högfrekvens·järnpulverkärnor E, dtiTav l st. med ok. 

:2 » högfrekvens-järnpulverkärnor L. 

~ meter lil.ztråd, 20 X O,OS mm, emaljerad o h silkesomspunnen. 


12 » dubbelt s ilkessplmnen koppartråd , 0,2 mm. 
l st. mikroskala med fönster och ratt . 
l » avstämnin gskondensator , lufti solerad. 
l » å terkopplin g 'kondensator, perti na x, SUO cm , med ratt. 
2 » 4·pol iga a merikanska rörhåll a re. 
1. » S-polig rörhållare. 

l » 2·polig strömbrytare. 

l » l ·pol ig strömbrytare (vagl.·oOlk.). 

4 » kontakthylsor, två eIIe.r fl era färger. 

3 » anodproppar, ol ikfärgade. 

2 :.> kabelskor, olikfärgark. 

.~ » motstånd , 50000 ohm, 1/2 W. 

l » motstånrl , 0,1 megohm, 1/ 2 \V. 

l » motstånd, O,IS me "ohm, 1/ 2 'i" • 

l » motstånd, 0,2 megohm, 1/ 2 W. 

l » mots tånd , 0,5 megohm, 1/ 2 W. 

l » molslånd, 0,6S megohm, 1/ 2 W. 

l » mot stånd, l Olegohm, 1/ 2 W. 

l » blockkondensator, S a 10000 cm ( utprovas) . 

2 » blockkondensatorer, 10 000 cm (1500 V= ). 

l » hlockkondensa tor, 200 cm. 

l » blockkonclensa tor, 50 a 100 cm. 

l » hlockkolldensator, 0,1 ,IIF (0500 V=) . 

2 » blockkondensalorer , 0,05 ,/IF (500 V= ). 

l » trimkondensator, maX. 500 cm. 

2 >.' toppkontak ler (för galleranslulnin "arna ). 


Di\'. kopplingstråd ({örlenl , 0,8 mm) , systoflex, bakelit, kmv etc. 

Böjlig lerl ning för o-a lIeranslutll . och batterilednillgar. 

Chassi, 2 Ulm a]ulUinitLm el. vanl. bleckpI5. t, e j lUlder 0.6 mm . 

l sL. anodbatteri , 90 . 

l » "ospiIIhar" ackumulator 2 V. 

l » v,iska med inbygO'd högtala re. 


H ÖH.']['1\.HJ8JLJL 

Detekt or l:a If.rör Slut.rör 
F abrikat V, y . V. 

ylvania 32 32 33 

De mest lämpliga batterierna till ovanstående mottagare äro: 

VENSKT 

ARBETE! 
 VA.RTA. 

anodbatterier glöds lröms batterier 

Oöverträffad kvalitet 

ACKUMULATOR-FABRIKSAKTIEBOLAGET TUDOR 
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
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Av S. Thurlin 

! decembernu mreL 19:36 a den Lvska tidskriften 

»F unk» ii r en kondensatormikrofon beskriven. Ur 

amatörs 'n punkt är denna av ä rskilt sLort intre se, 

emedan det praktiska utförandet iir betydligt förenklat i 
j iimför el..e med Lidiga re konsLruktioner. Trot delta kall 

~ y n l1 erli ge n gott resultat ernås. 

Den hiil' nedan beskri vna mikrofonen är till stÖrsta 

delen byagd i överensstiimmelse med beskri vningen i 
»Funk». 

Konden atormikrojoncn. konstruktion och verkningssätt. 

H dan nam neL äger oss att mikrofonen bestå r av cn 

konden ator. D~n utgöres sålunda av två bel ii<Yg, av vilka 

det 'n , el!" fast (» motelektroden») och det andra, som 
be tllf a\· en tunn metallskiva, t j änstgör som membran. 

Vanl igen ligge r membraneL hårt spän t framför molelek· 

troden. men här iiro inga åtgärder vidtagna fö r pän· 

llill Cf av membraneL. Hä rigenom bli r rnihofonen betydligt 

,'nkiare aLL Lill verka . 

Könd nsatonnikrofonens. verkningssätt grundar sig på 

det förhall andel, aLt spänni11gen mellan de två beläggen 

i kond nsa torl1, som ;ir up pladdad med en viss elektri

citeL mängd, kom mer att ändra då kondensatorns kapa· 

!\./lTII[pnSl/foTlnikro!Ollen sÖllderplockad. Samtli a detaljer åter/in. 
nas på ritn ingarna. 

Den här beskrivna 
mikrofonen utmär
ker sig särskilt för 
en enkel uppbygg
nad, men ger än
dock ett synnerli
gen gott resultat. 

citet ändras. Då membranet päverkas av Ij udvågo r, kom

mer detsamma att vibrera, ch kondensaLorns kapacitet 

och därmed även spänninCfen över densamma kommer att 

\ ar iera i takt med l j udvågorna. 

Tillverkningen av detaljerna. 

Största delen av mikrofonen ar tillverkad av mässing. 

Sj äl va kapseln ä r av ebonit. Fig. l och fotografiet visa 

mikrofonens olika delar, vilka till stö rsta delen måst 

:;varvas. Framstycket F göres av mm tj ock mässingsplåt. 

H ·Ien för skruvarna borras fri "ående fö r 1/ 8" eller lik

nande. De borra så långt ut mot periferin att kapseln 

Il med skärmril1g får rum innanför skruva rna. 

Motelektrodcn E är av 2 mm Lj ock mässingspl åt, som 

måste vara absolut plan och fri från ojämnheter. Fram

sLällningen tillgår sålunda : på en lämplig rnässingsplåt 

"öres e LL körnslag, och med en passa re uppritas en c irkel 
med 54. l1Ull diameter. I denna cirkel uppritas ytt.er· 

li rra re två, den ena med 16 mm den andra med 32 ml1l 

d iameLer. Ett par centmmlinj er ( i 90° vi nkel mOl va r· 

andra ; de streckprickade i fig. 2) uppritas. Cirkellinjerna 

utsteo-as med en passare, amlidigt som lilan uppmärker 

lägen fö r hålen. Jure c;irkeln skall ha 8, yLu'e 12 h I, 

och i centrum sbll vl3l·a l h l. Vid upprnärkning a \' 

hålen ut.g r man fr ån nflgon av i.l1kell injema, Med en 

4, mm borr upptages hål enligt uppmärkllingcn , va refter 
Ly ·ket uppsiiucs i varv och får sin lutliga utformning. 

Den sida a elekt-roden som skall ara änd mot mcm· 

branet måste noga poleras på en fin smärgelduk, sedan 

all a g rader efter borrningen bortfilats. 
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l 01 rin" ring n l (f ig. l och 2 är ell vikti o- detal j i mi· 

krofonen. Den få r ha bästa möj li()"a isoleringsförmfwa. 

Bäst är naturlig tvis glimmer, men sa mtidigt är det svå rast 

a tt handska med. Presspan är inte lämpli rrt, bättre ~i r då 

att använda pa raffinerat pappel· fr 1in en stor bl ockk on· 

densato r. Med en p assare eller »packn inoskn iv» ulskäl·es 

en r ing enligt I, fi g. L Tj ockleken kall va ra mellan 0,1 
och 0,2 111m. Avståndet mella n membran och morelektrod 

bl ir lika med ringens tj ockl ek. 

K nt.ak lTingen K tillverka av mä , ing. Ett hål bOlTas 

o h gängas för en 3/ 32" h uv. Från denna sk ru v går 

ledningen till m ikrofonlörstärkarel . 

Mikrofonkap eln A till svarva' ur elt ty k GO 111m 

lj ock bon itb ult. Mit l i kapselll bo rra ett f r i<Y<ende hål 
för ell 3/ 16" ~kruv. {Jät· kapseln ;.\" fär digs,·arvad, inl äg

O'es kontaktringen K p å in p lats i kap eln, ch ett ge

ll omgåcndc hål borras i ebOll itell mitt för del gängad 

hål t i konlaktri ngen. Sedan boru ages ring n, och med 

en g rövre b Ir u pprymmes h [d t, a a ll krm en blir 

f rigående i ebonit n. Fr n kapsel ns baksida upp rymmes 

hal t, et alt skruvens h u ud kan försänka så dj up t, a tt 

det lot kommer i kon takt m d bak lycket B, när mikro

fonen bl ivit hop att. Mitt föl· h uvens hu ud b orras ett 

hål nelt ul fö r ledningen f rån mikrofonen se A, fig. 
l och 2). 

Membranet JU är ~j o rl 3 \ - en tUlln metall kiva. å kal 

lad al umin iumfol iu ll1 glit- alt an vända. Bätt re är na lur

li crlvis duraluminium , om lTl an kan anska ffa 8ådan l, vil 

ket ej ly kats förf. En hård och fj ädrande metall är bäst, 
om d n är till räckliO't tunn. T j oeklekcn biir ara Olll 

kring 0,01 111111 . Vid u Lkärn ingen kan man an vända 
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'leklroclcn E U IlI mall uch ~eclan kl ippa bort del över

fl ödiga r unt om. 

Till bakstycket B anv iindes sam ma pl åt sum till f r al1l · 

stycket. Vid bor rning av de sex skru vhlHen är det lämp 

ligt att lägga framstycket F och bakstycket B mol va r

andra och borra dem sa mtidigt för all fa hÄlen mit t för 

varalldra. Dä rpå upprymma· hålen i f ramstycket o·h 

o-ruJO"a i bak_tycket för 1/ 8" , kruva r. nviindes ku llriga 

för ä nkla h uvar, får man även försällka fö r skruvarna 

i fr am l cket. I modell mjkrofOll ell all ändes 1/8" b ult 

med exkan tiga huvll len. i it t i bak tyck!>,! I ui-ra etl 

Jri O'åend h al för en 3/ 16" skrul'. r nedre del el1 al bak

styckpt b orras ett p ar hål fö r skrm ar till Jll ikrofonell ~ 

fasl ältll in o' vid hå lla ren. 

Bärm el äro delarna till sjäh'a m ikrofon 'u färdiCY ij och 

\' i ö\' rgå ti ll 

,Mik roJonens sta/iv. 

För a ll I kl kort l dnin rr SUlI möjJ-iot h an mik rofon 

li ll -för slärkare bruka kOlldensa tormik rofon rna v nligt. 

I i monlera- direkt på mikro fonIÖrstårkaren. etta är 

() ·k å här fa ll t. Sj ä l a h åll aren består av tl ddar 1, 2 

och 3. (S fig. 3.) Del 1 är ett st 'eke fy rkantrör med l 

mmo-od . I della rÖr insält och lödes ett 50 HUll Utngt 

och 10 mUl gro t mä. s ing rör. Detaljbilden i fi g. 3 visal 

utförandet. I f ' rkanlrör l horras f)Ta haJ. ;; Hl gänga5 

för 3/ 32" skIu . Två av h ' l n }lo n a sa at l de pas;;a 

till hålen i bakstycket nedre del. T venne ~kt· u\"ar fa t

hall a mikrofonen vid håll aren. De an dra h a hålen äro 
för skruvarna till skärm rillgen ~ f i ,~ . 2 ch 31. R I llar n ~ 

nedre drl .., ti ll svarvas alT 21 111 m ?:fO \ r und l1l ii;:;~ i llc . 

I 

_..1,,2 

3 

8 
M 

3 

n g. l . Mikrn/onens olika delar. F: !ralll .ltyc 1ce, E: malelektrod, I : isoleringsring, K : lWlltahtring, A : mikrolonkapsel, .\1: mem
bran, B : bakstyck e. Må lt i mm. 
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B 	 Fig. 2. Till vällster mikrojonen framijrdn med 
t ram s! 'eket borttaget. Till höger mikro fonen K S 
gennmskiiming. G: diimpande luftkudde bakom 

mem branet, : ril! ~ av metall, som gör skärm

ningen au mikrofonen fullständig. Övriga beteck· 


ningar enl. fig. l . 

Fig. 3. Mikrofon n och skiirmningen S öro VaJ" 


- 7 

/''0 cp 0',\ jör sig fästa vid hullaren , vars ddar äro beteck 
nade med silfroma l , 2 och 3. / O 0Cj)0 O \ 

, \ 
s-I e -G- (j)- G- ·Gr . 

, O 0liO O I 
\ 't' /
,O Q 0,./ E G 

---,-" 

I 

J 

/ 

2 

JJ eLarnas monterin fT 
• 

id hop ältningen värj ar man med aLL inpa sa r i1l6cn 
K pil. ~in plat i k pseln A (fig. 2). En 1 mm grov kop
parwire m kl ippes till lagom längd. I ena änden fa lJöd 
en kab Isko, som pa 'sar under skruven D. Lednino- n erar 
ut genom hålet under mila-ofon n. Den isoleras m d dubb 
I ySloflexrör. edan fast äLLe~ bakslyeket vid kapseln 
111 deLt . kruven och mu Llern e, så att hålen på bak
~ty k t för fast ältningen id hållaren komma nedltt. Led
ningen L införe i hållaren, om , edan fa stskru as sta
digt i bakstycket med två kruva r. 

kä rn1l"ingcn S tillklippes ur en ,5 mm tjock mäs
sin ....splå t till en bredd av ca 13 mm, den lägges edan 
ru nt om k, p eln och fast kruvas i hållarens övre del enl. 
fio-. 2 och 3. Avståndet X i. fig. 3 kall vara så li tet som 
möjl igt, m n d t måste dock fin na , d. v. s. delarna F 
ol;h S få ej gå alldel intill varandra, ty membranet 
kan d ej fa stklämma . 

Membranet inlän-ge på kontaklringen så plant son 
Illöj ligt. Bakom membranet bilda då en luftkudde G (fig. 
2 ). p , membranet lälYges i oleringsringen o h därp mot
elektroden, varefter framstyc et fast km as. Man inskru
va r en a --kruvarna så alt huvudet l ao-om n r framstyc
ket. edan inskruvas mot aUa skruven på andra sidan om 
centrum a\' fram lycket o. s. v. , å att ammanpres· 
ningen bl ir jämn runt om. 

å är mikrofon 11 färdig lö r provning, men in nan d 'n 

prova på för tiirkaren bör man under öka om Dl mbra
net l j,yo-er fritt , så all mikrofonen j är kort luten . DeLLa 
göres genom att an luta ledning n från lD b anet till ena 
polen pil. ett balleri, den andra polen på batteriet anslu
les ti ll hållm'en 3 i seri med en glödlampa. Lyser ej 
lampan, kan mila-ofon n p rovas på mikrofonförs tärkarel1 . 

Vinjettbilden visar mikrofonen hopsatt o h färdig för 
inkoppling. 

Membranets tjocklek. 

Efter m membranet icke är pänt j mikrofonen utan en
dast lö L upph~ing t bakom elektrod Il, är det litet be· 
värl igt att få det aU hänga fri tt utan at t beröra mot· 

elektroden, della särski lt när tlI nna membran använda. 
J olerin cr"ringens tj ocklek kan i så fall ökas till exempel
vis 0,3 mm, men då reduc ras samtidigt mikrofonens 
känslighet. 

I modellmikrofonen har som prov använts m mbran i 
tjocklek ända upp till 0,1 mm, men ett dyl ikt är natur
ligtvis Jldeles för tungt fö r att å ero-iva de högsta fre 
kvenserna. Ett 0,05 mm tjockt membran av ehabJ on
mäs iug ger bäLtr resultat och anviinder man ett ådant 
kan isolering. ringen ha n t j ocklek av 0,1 mm eller än
nu mindre. Men även ett sådant membran är för t j ockt 
när det blir fråga om mu ikupptao ningar med bästa lj ud
kvalitet. 

Isoleringsrino- 11 måste vara av eLt material som har 
Forts. ä s iil. nG 
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Enligt ett referat i marsnUll1ret av Teknisk Tid

skrifts elektrotekniska avdelning har en engelsk 

firma lanserat en n)' prjncip för höafrekvensför

stärkare till centralradioanläggn ingar, -om bjuder en del 

av intresse. Vi tillåta oss återgi a följ ande. 

Förstärkarens koppling är byggd på det i fig. l åter

o-ivna principschemat. Den inkommande ledningen är en 

vanlig feeder från en högt och fritt placerad antenn. Den 

passerar först ett filter (kvadraten längst ned t. v.), som 

utestänger de l ångvåg iga teleg rafistationerna , vilka an

nar skull e kunna åstadkomma modulering i förstärkaren. 

Över feede rl edningen äro sedan kopplade ti o stycken 

resonanskretsar, vilkas mitlpunkter gå till styrgallren i de 

ti o rören, som ä ro högfrekvenspentoder. Hesonansspän

ni ngen över spolen (ell er kondensa torn ) i kretsen blir 

j u mångdubb It större än den påLTyckta spänningen, och 

dä rför erhåller man med kopplingen sto r »upptransfor

mering» till gall ren. 

I rörens anodledningar ligga motsva rande kr tsar, som 

»nedtrans[ormera» den förstärkta pä llningen till ett vär

de, som är liimpli JYt {(;r distributionslednilwen till h yres-

Fig. 1. Prill cipschelll Cl för den nya eentralradiojörstiirkarell , diir 
unrje rör jörstiirker ett visst, litet jrckvellsomrade. Ej mindre än 

tio rör ha an ~älltS. 

gästerna, vilken är av samma' konstruktion som anl ml

feedern . 

Förstärkningskurvan återfinnes i fig. 2. Man har 50111 

synes endast tagit med de båda rundradiobandelI ISO-
300 o h .500- 1 500 kc/ s. I ÖVTjgt iir kurvan litet »V8

gig», beroende på de många resonanskretsarna. ~ amhö

rande anod- och gallerkretsar hava tydligen av de många 

topparna att döma laats litet vid sidan av varandra , så 

att n viss Lltj ämning av kurvan erhållits. 

Varj e rör har tydl igen ett begränsat hekvensområde 

aU förstärka, och därfö r gör det ej så mycket, om ett av 

rören gå r sönder, ty blott etl mindre frekvensområde blir 

lidande härpå. Rören lära bliva \7äl utn yttjade med dcnna 

koppl ing ; varje röl· g iver god förstärkning inom sitt om

råde. Förhållandet mellan signal och slörnjng hålles ne re 

tack va re den effektiva upptransformeringen till gallren. 

Tekn i k Tidskrift slutar sitt referat med en förmodan , 

alt förstärkare av denna typ möjligen kunna komma att 

~pel a en roll inom televisionen, (lär man j 11 har att 

»kämpa» lTIed förstärkning av mycket breda fr·eh·en band. 
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Fig. 2. Försliirknillgsgraclen i decibel som junktion ([ ~ jrel.:venscII . 
U",Nvå"sOT1Znldet siriieker sig fr l1n 150 till 300 k el s, m ellanr;/ig.

området fr/in 500 till 1 00 kel s. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radioteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ ä r tidskriften Populär Ra dio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Nörmare 

upplysningar erhållas vid hänvöndelse till tidskriftens redaktio n. 

l 
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Amatörens första konstruktion bör 

vara en kristallmottagare. Endast 

den som börjat från grunden kan 

bemästra de större och mera in

vecklade mottagarkonstruktionerna. 


K ristallmoLLagaren är d n enklaste och billi (DeL.) amt en hÖl"lelefon (Tel.). Dessa bada apparaLer 

gasLe av alla motLagare. D t är mycket lätt äro kopplade l serie med varandra . Helst bör man an· 

alt få den aLt fungera tillfredsställande, och vända en kristalldetektor av modern typ, där man ej 

den lämpar sig därför särskilt vä l fö r nybörjaren. behöver si Lta och leta efter en känslig punkt utan bloLl 

Vi skola först genomgd kopplingsschemat för l11oLla  behö ver vrida eLt tag på en knapp för att få in stationen. 

«aren (fi . l) . Avstämningen till d n station man vill E n Lyp av dessa deLektorer har en liten vals, belagd med 

ad yssna sker medelst vängningskretsen Le1., som är n massa som ersätter kristallen. Mot valsen släpar spet· 

ink pplad mellan anLenn och jord. polen L är en van ~ en aven tunn meLallfj äder, som ersätter den an liga 
l ig a stämnl n'y spole, t. ex. en cylinderspole" för mel- sökarnålell. Om detektorn ej fun gerar omedelbart. ,Tide r 
lanvåg ell er lå11gvåg. vsLäm ll ingen utföres med vrid · man bara valsen ett litet st Y ·ke. 

kondensa torn el, som i deLLa fall ej är en lufLisolerad F ort. ;1 Rit.!. 00 

kondensator uLan en med »fast» dieleklrikut11, delta för 

att den ej skall taga så stort utrymme i anspråk. 
I erie med antennen är inkopplad en kondensator 

C a . k. lr immerLyp, men man kan också an vända 

n fast kondensator på denna plats. Emellerlid kan denna 
(1

kondensator mycket väl undvara , för så vi lt ej antennen 

är en myck t Iå~g uLomhusant lJ!l, i vilket fall e kan 
medföra en förbäming. Värdet kan lämpligen u tprovas; 
nåcq·a hundra cm kan vara lagom. 

Parallell t över av tämningskretsen är in opplad den 
". k. det kLorkreLsen, innehåll ande en kristall detektor 

Pig. 2. Mottagar ens illre. Spolen L !ran vara en c)'lin.dcrspole eller 
en lrr)'sslindad spole. Den bör ej g allt/ör näm väggarna i 

Pi.". 1. Kristallmottagarens !Wliplin "ssch el1w. Alltennko"deflsatorn skdrm bll rkell . Lednillgama a måste fastlödas inn.an . fl olen och 
(; erfordras blott Om (In tenl1en (ir mycket lllng. k ondensatorn //lonteras. 
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Norrlands 

rundradioproblem 


Av mg . J. Schrö d e r 

N OrrlC1l1dS run(h'.n" di o.pr~b l em ha,r bli\rit nktu,cI,lt 
genom en motIon 1 nksdagen om en fl .. sLor· 

'ändare i Norrland. Saken diskuterades i riks

dag Il . d. v. s. n åoon diskussion va r det väl eoentligen 

aldrig ta l 0 111 ; 1I1un VHr tämli O'cn enig om, att de norr 

ländska rUlldrad ioförh, ll a ll dena voro ada na, att n ågo t 

lIl us te " öras för alt stad ' omma en f ·rbättring. FTågan 

tog- o,·ba tipp i dagspressen både pa första- sidorna och 

i leda l'cspalterna. Det visade sig, alt även tidningsmän

nell \ oro sYl1 nerli o en en e om, a tt r undradid i:irhåll ande

Ila på tt elle r annat säL t m, ste förbättras. 

Nu ä r det tyvärr l ä ttare sagt än gj ort all förb iit tra 

l' ull dradi fi-irhiHlandena i landområden med sa lå o' be

folkninr'stä thet och med si\dana lerriingförhållanden som 

So n' land-. Vi kola hiir inle ingå på dana fMala m· 

ständ igheter om de en:ka ex -lusiva V e glängderna {

taliO'hel eller de svårighet r som ä ro förlol ippade med 

• amkc)l'Ili ng av rundradiostat ion r. Inte hell er ~ko l a vi 

ino å pet de ekonomiska s\'årigheter , om up pkomma p å 

g run d av den låga befolkningstä theten. Vi avse hä r endast 

att l it t n ärmar studera en r undradiosändare »l1y llign» 

räckvid l i l andområden med terrängförhållanden, mot

w a rande de som äro förhanden i rorrland. 

Med n r undrad iosii ndar s »nyttiga» räckvidd mena vi 

hä r d n räckvi dd , inom vilken mottagningsflir håIl andena 

äro sådana, a tt god och jämn moLtagn.i.ng alltid kan p å

räkna vid all a tider på d ygnet, året runt. Sådana mot

tagn ' n<>sförhåll an den kunna endast förväntas inom ett re· 

lat ivt begränsat om råd n ii rma. t ändaren. 

Som torde vara bekan t indelas omr ådet kring n sän

da re i tre olika zoner, inom vilka mo ltagningsförh ållan

dena [i r ganska ol ika. Dessa zoner äro, murkvågszonen, 

interferenszonen och rymdvågszonen. I nom m rkvågszo. 

nen nås m ottagaren en dast av ä ndarens markvågor , i in

ted er 'llSzonen upp träda å äl rymd- so m m arkvågor, me· 

dan inom r ymdvågszollcn huvudsakl ig n r ymdvågor nå 

mottagaren. Såväl inom interferenszonen som inom rymd

s tr Iningszonen ä ro 1110ttagn i l1 gsfi.;rh~nandena synnerli

gen labila och föga gynnsamma fö r mott, gning av rund

rad io. Tnom interf r nszonen uppträder fad ing i stor u t. 

strä kninO', ofta [ltföljd av distortion a utsändnjngen. 

MottagnillO'sförh ttllandena inom r 'mdvågszonen äro starkt 

beroende a årstid O ·h tid på dygnet, dl1 utsändn ing sker. 

Dessutom upptr;' der även inom denna zon en mer eller 

mindre r eO'elbnnden fading. Inom parentes sagt ha större 

dcl n av de n orrl ändska rund radiolyssna rna få tt nöj a sig 

med , ådana m ttagni ng förhålla Iden, som äro f Öl' handen 

inom rymclvågszoner. ' urrliil1ninga rn a ha nä mligen i all 

m~inh e t endast haft lIlöjlighet a tt ta in l'ymdslral ningen 

från de mer avläo'sna mellansvenska rundradiostationerna, 

Spånga, 'Totala, H örby och Göteborg, vilkas ll1arkvågs

zoner j tI endast omfa tta delar a v Göta- och Sve, land. 

E ndast inom mar kve gszonen äro mottagningsförh rtllan

den a sådana, a tt verkligt god och j äml1 mo ttagn ing kan 

p ;lr~iklla_ . . Il s~indar s »nyt ti ga» räckvidd skulle alltså 

motsvara mar kvåg_zlJnenc utsträcb1ing. Nu är det emeller

tid så att ma rkvåg-zonens utsträckn ing i hög grad är be

ro nd av terrängens beskaffenh et i de landområden, som 

ma rkvågorna ha a tt p a ra. Över vatten eller trädfattigt 

slättland fo r tp lantas r ad iovugorna me langt mindre fö r· 

luster än då de passera skogiga och stal·kt kuperade land

områden. De vidstriickta skånska slätterna u töva sålunda 

ofan tl igt min d re dämpande inflytande p å radiovågorna 

än exempel vis de norrl ändska skogstrakterna. Likasa är 

markvågorna räckvidd beroende av den an vända vår,

liingden. Ju kortare vågli:ingden är , ju starkare iiI' den 

dämpande inverkan , _om " ago rna underka las \ id _in 

pas~age över m arkytan . 

För a tt undersöka i \'ad mån d b ergiga och skogiga 

terräng förhåll andena i ' orr lancl inverka p å en ev. bli

vande storstatiolL räcb'idd i dessa t rakter, har förf. ut

{(j r t någ ra ber äkningar, grundade p å ett antal fä lts tyrke
~,~. 
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den firma. som äljer dem, m1\.sle i alla fa ll svava p[\ 

mfdct, då den icke med s~ikc rhc l vet vad störningsfrihcl 

innebä r. Spö r~målet har b handlats sednn ell par å r till

haka av en internationell kommitte i nom J. E . C. Vid kOJll

mittens sista sammanträde i maj 1936 kom man överens 

om följande värden fö r upplll ~l t n ill g av störningar p rl "Hn

liga l1lask iner: törningarnn skulle inom on1l', det 150
500 kel s va ra 1000 l1likrovolt-, inom olllrådet 500 ··
l 500 kel s 500 mikrovoll , mätt på ma~kinkl ä l1lmol'll a. Ef

mätningar , om av Telegrafs tyrelsens Radiob~'rå utför t · 

för en d l av våra störr > ru ndradiostationer. Vi sko la inte 

h ii r all s o'å in på hu r ber~iknin"ariHI utförts, utan i-inllla 

endast meddelu resultat a des a IJeräkninga r, som kanske 

kunna vara av vi" t intresse vid di skuterandet il en bli

I'ande torsta ti on i de norrl iindska sj umilaskogarna . 

Det m å dock förutskickas, atl de utförda beriikningarna 

ä ro syn nerligen approximati va . Dels iiro terrängförh1il

landena aldTig av så homogen .beskaf f ' nhet som fÖ l'llt

sall vid beräkningarna, dels är det v, rt att med någo n 

säkerhet kun na fas tställa ett rikti gt ärde p å dä rnpnings

koefficienten fö r vis a t rriin ....förhållanden. Beräknincrar

na i11'O ul.förda fö r en sta tion med 100 kW antelln Hekt, 

med exakt samma antenn y~ teru och arbetande på sannIla 

våglängd som motalastati onen. En ko rtare vågläncrd för 

en station i dessa trakter kan knappast 't änka -, då j ll diimp

ningen stige r med fallande våglängd . 

I fig. l finnas ilU'i tacle tre k\ll'vo r för olika vä rden på 

dämpning konstan ten : 0,01, 0,02 och 0,.03. Av dessa kur-

or Lo rde elen för k = 0,01 motsva ra fältst yrkan vid vå

go rn a passage över slät tland, kurvan {ör k = 0,02 fiilt

st) rkan ,ri d måttl igt ku pe rad och skogbeviixt terräng oeh 

sllltligen kurvan för k = 0.03 fältsl. yrka n ,id extremt 

starkt dämpande terräng. ian har a nl edning att fönnuda, 

a tt de norrländska terrängförhåll<lndenu äro sådana <Itt 

cHirnpningskonst.anten håll er si" mell an 0,02 och 0,03. 
Det är tydli gt att en 100 kW ::;ändare i Norrland skull e 

ft'l en tä mligen liten räckvidd. Om man räkllar ekvipo

ten tialkurvan för l m j m som gräns för markvågornas 

riic vidd, skulle tydligen räckvidden för en dylik s tor

"iindare enda t uppga till låt oss säO'a 150 km. Men med en 

så liten ri-ickvidd sku][e det fordra s två eller tre dylika 

j iittesändare föl' a tt täcka enba rt de mera tättheby O'gda 

del arna av Norrland. Det norrl iindska rundradioprobl e

lllet löses därför knappast ge nom alt man bygger en tor 

sändare uppe i Jor rlaJ1d. ifen helt säkert skull e en dylik 

si~ ndare avsevärt förbilttra l ys ningsmöjlighetern a för en 

del av de norrländska Iy ,' na rna. 

ter tvel år skull e dessa, ärden sänkas till 500 re~pektive 

200 mikrovolt. Delta gäller för Illask iner upp till 500 W. 

[ rnell ert id har [rågan om sädan standard strandat på, all 

det icke funnits illternation III godkända apparater, med 

vilka man kunnat utiörn kvantitativa Ill ätn' ngar P;l .. tör

ninga rna . Vi ha inköpt en uppsättn ing dylika apparater 

fr lln T yskland _ Dylika undersöknin O'ar skull e alltså nu 

kunn a p&börjas vid ida n av normer ing av elek trisk ma

teriel . U r störningss)'npunkt tillkommer ell andra önske

mål , framfört av mig redan föl' ti o år sedan, nämLigell 

normering av vanliga radio1l1011agare. Det vore högd igen 

ön kv~il'l' , om a rbetet dä nned nåO'on gång kunde börja. 

För närvarande är det 'Il , att den om ans.kaffar en radio

apparat ofta köper g risen i säcken. Därför mås te han fö r

behalla s ig rätt alt pr ova apparaten 111. m. Vore appara

ten märkt, skulle saken va ra betydl iot enkl are ur alla 

synpunkter. 

Ti ll sist ytterli ga re ett önskemål. E nligt nu uäIlallde 

riktlinjer gel' sta ten bidra o' till störnin gssk}dd vid stör

ning endast av sl'ensk rundradio. Man kan nalurli g t vi~ 

I d\.ga Ei O ' varför icke ta ten skuIl kunna utsträcka sin 

hjälpan de hand även till utlal1llsruottagningen, i .all SYIl

nerhet om I' issa utI ändska stationer på sina håll ge större 

fältst yrka än nä rmaste sven~ka sändarstation . Person

li ,ren hyser jag den uppfallningen, att så utan svårighet 

skllll e i iss utsträcknill CY kunna ske. Att ,ri tidiaare i n

skränk t oss tiII mottagning av svensk rundradi o har be

rott på, all det var nödvändjgt atl först rensa upp den 

iildre elcktri ~ka materi len, och det fa nns tidi ga re icke 

någo n möjlighet a ll: i förväg becl6ma, vilken omfallnulg 

della arbete skull e komma atl taga. Numera hall er llIan 

en ligt min uppfattnin 'y på aU passera kulmen för stör

lIi ngar fr ån sådana äldre apparat ' r. Det iiI' då också en 

logisk ut veckling, aU staten fortsätter att lämlla hidrag 

till a störning iiven vid utlandsnwttagningen. Förr eller 

senare hoppas jag 'ulunda vi kola komma därhän, alt 

staten Lager hand även 0111 störninga rna vid avl yssning 

av utliindska stationer. 

, tillåter jag mig ock ·tl alt säga, all jag ii I' fullt över

tygad om, att den vä", vi beträtt, varit den rikti ga för 

!'törningarnas bekämpande, och jag h oppas, alt det iute 

drilj er länge innan en lag konf irmera r elen praxis, som 

redan nu är rådande. Vad 50 11.1 i fråga om det fortsatta 

a rbetet icke är minst viktigt är att alla berörda intressen 

liholl1 hi tt ill s sama rheta för ernående av elI för alla par

ter tillfredsställ an d ' lösni.no· av hithörande spö r,'rnål. 

Efter föredraget följde dislm jon, i vilken förutom 

föredragshålIarelI deltogo byrådi rektö r Custr in , fabrik ör 

Janson, ingen jör Hullegå rd , herr Gerrb samt ordföran

de ll , civ ilillgenjör CronvalJ. 
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F.ll ;11 lr essall t för edrag i R!p!aroingclIjörsjörcllill "en. 

I : reda~"n de n 25 ap ri l [ijr ekolll \' id a nnnantr"d e i S vens ka Ele k
troin genjör fö reningen. avdeInin '" av ven 'ka T " knolo"förenin""1l 
,·t t Iiiredru '" al' \lr 'i. C . .\facNamara [rå n Briti ~" Br()udca~n ~ 
Corporalion över iimn cL »The .London TeI",i ..ion ·erv ice». Till 
- a nllnanlr;ldel had -. hl. a. rn ",dl"mmarna i StockllOlms Radinklnbb 
inbj,"lit ·, och samma ntr2id e.;salf'n ,ar redan tidigt f lld till s isla 
plat>, av r n förv,intans [ull ",:h intresserad puhlik. De t som al" 
handlad"s har i vissa d e lar tidi::;-arc i e t t fl 'rlal art iklar va ril
fiirpll1 å L fi; r behandlin g i denna tidskrif t. me n vi . kola dock g;;ra 
dt kort n ,[,.rat av den intres 'anta och tred igt framfiirda sa mman
fattning; aV den c ltgdska televisionens uh'eck ling, som vid della 
I i l]fä Ile ga I'~ . 

Utvecklingen a d en engelska televis io ne n bedrevs Lil1 en hlirjan 
av e t t fl ertal pri"ata bola ", illen sedan n ågra !Il' tillbaka har "n 
siirAild kn ll1Il1ill' och ~p c iellt d e, _ tekni . ka underk"mmitt {, i 
, alll råd m ed BriLis h Broadeastin g Corp oration t It lör rusIIlaIl et 
nii!" rl,·t p;ii llt ·li ndn ingen . D en engelska radiolicensen. som ,ir 
un ge[ir lika H or som fl en svenska, bcräuigar en l y, snare äve n till 
111 0ll agning av hild e r utan ex tra av::;-ift. B. n. . b k05 tar tationen 
och drift en och har [,lit e tt anslag fr ån s t·a ten I" ca 1.8 millioner 
kronor f(j r at t dch-i, t,icka ex perimcntkostnarle rn a . Televi s ion . 
IIt,ändn~n"arna skc nllm,:ra r egeLbnndet mella n kl. 15 och 16 
~alllt m ellan kl. 21 och 22, m ell de iiro änn u encla t a tl h trakta 
50 111 pxperiment. . enare ,ir det l1löjli ~l. att en \' io' tilliig!-':'li ccm 
k"l11mr-r all in[iira för » Littare». 

lur sändni ngarna skulle j '" n~.· ätta noJIg man sig icke lHl\'a 
tillräc kli g erfarenhe t för att direkt kun na ä lja ett visst system. 
lil a n ma ll (iiredro" all h iirja Ol ed Rändningar enligt d c tva "tall 
t ll'kan b,Ha "y. te Ol en. n iimIi ge n Bairrl s och :\[arconi-E. '\r. J. Del 
fi;rra ansllg yara fiird elaktigt pa grund a sin fö rhålland \ii s ringa 
hanclbredd (l ä~rc Ill od"lat io nsfr k en, och fö ljaktli "f' n miijJi g:
giirande uilIi gare mOllagan!. Del senare: ansags hava ~ li;rre för · 
ut ou tln in"ar att :riva de iJ;i ta bild~rna uch er lljii'! oc ks, förd Jar 
i fråga om IIpptagnin gsrnöjJi gheterna . tJ t s~i ndnin g anordnad e lned 
d!~ bi.igge sy~'- cmcn ornvkixland e var annan vpeka. och pn så sitt! 
ha va [ö rsök ~jorts lind e r omkrin g e tt å r, tid. 

Skindnirq:!;u rl'l <l ft;r~i~.u!:. gi ve\.\ is pa vårrl iin ~J 'r Ilnd et 10 111. niir
marc h es t:imt p1\. omkr in g- 7 Hl "f1 rr längd. j\ en ljude t s;ind eö på 
t'll V~, gEingd a denna st-orJ eks(wdnin g så all Illoltagnin g av Fåv~iJ 
I,il'] SOlll lj"d bn , ke 1' 11 SaIl1lnU antenn. pn grund a v d essa korta 
" ' Igors IItbr dnin:r ma le sä ndarestati oncn placera" på e n cen tralt 
Iwhi.!:cn plat s och a nt" nn en b efinn a sig sil h li ,t . om möjligt. T 
Ll)nd on pla ,'rad ,< ant"nnen fÖLL på take t al' Bn·,adcasti ng Hou se, 
llwn : I vlladt"~ . nart lill 1cxanclra P alace. som har e tt högt och 
fr itt läge pä e n plal ' , SOI11 li gge r centralt oc h höj e r ig i'iver OIll

:,:ivnin:ren. By:rgnaden li ggrr 93 m ijvl' r ha sytan, vilk -t för Lon· 
d nns vid knmrnanrlc iir m~'rkel. Ett al' d c frru t ,rn ~n ombr"gdes 
il('iI 1I1 r ll slaJ e ' med en unl cnn mast ~ HLr~ l Opp l ig::6er 90 In över 
lIlurk ,'n. R)r~gnad ("n t om lidigare an vIind r.s som c irkll ~ . kf)n ~e rt. 
' <Ilon;; I)" h -ut ställnin ~s·l ()ka 1. har num era inre lt fii r I ~levi s i on ,. 
:-,~ i"d r.H(· (H'h studios och \iLl inn~ rInin gpn av (h· enare hal' man t(1 ~il 
vara på dl' liirdol11ar !'om e rh ål lit s in om ljud film ·n. D el har ,,'nare 
l i,at ,;i g; at t dc kornl inGracle lj ud· och Ijns pr"h1cmen o f tu varit 
Ii ,t )'flli gt Svarar' al t he rniis tra i d e tta fall. 

\'H d d e tekni ska anordn in garna an~l'n' sit Ilar und er förs ök,;
I id n fö r de b , da systemen använt s olika , ä ndare ,,(Oh ol ika insp el
Ilin us]okal er men SamIlla antennanHiggnintr. , Tid t.dpvi sion kan 
Inan ickl: an g iva ~iindaren s antenne ffekt , 11., 111 biir", g ·effekten . 
ulall Jlur m!l, Ir. e ffe klt'!l vid maximal mod ulation angivas. SälHla
ren i Lond on har en toppc U"k t på 17 kW och ljurl sändarcn har 
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3 k,~r effekt "id 90 '/o mod ulation. fknna senare ff"kt ha r valts 
,a l:'i.g för att icke "Iiirningar fran Ijurlsända ren 'kola kumma in 
i hildl1lnllagaren och ~ töra bild ,; n . För hild uch Ijnd användas 
gil'e tvi s o lika sändare och även ~kiLda antenner mönl erade pii 
,anIma mast. Båda ant cnll s ys te men ma tas frå n r espektive siindare 
genom feerlerledningar med 78 ohm' karakt e ri s tik. F ef:de rHingd en 
i r nmkrin g 120 m uc h l edning;~n nt ~i-jres av tvenn!: kuncentri ska 
riir, d,'l ena med ]3 c m innerdiameter oc h de t andra m ed 3,5 cm 
vtte rcli a n1l'l e r. Fiirlns tc rna ,iro m ycket s må och anpasmingen till 
an tennen ,i r Sa vä l g jord . a tt [ced prn har r e.nt "hmsk belastning' 
pH enda"t 7 % när. Antennerna iiro ve rti ka la oc h Var Odl en lIpp
ddad i fl delar, place rade i en ring run t a nl ennl1las lr·n. \ a rj e 
allf enlld c-' 1. ~()Jn är en halv våglängd lan g och mil Lpllnkt sma tad. 
bes tar av tn~ paralle ll a Irådar. Eli k"ar ts vaglä n gd bako m varj e 
unt cnn de l finn es pn refJ,"ktorlr1ltl m ed lik,,1 'd e I:n Lla1l v1\glän " d s 
Jiin gcl. Geno m rI ' nna tlJlurdnin ::; e rh fLll e ' en fullt likformig s trå L
ning åt al la hall och illv e.rkan av den kraf tiga s l[, lm as ten ii;' prak. 
ti skt tage l inge n. Öve rst i I1Ia~ t,;n s topp be GnIlI't" ig biLd oä nrlarcns 
a nl enn och d;inIndcr ljud ·'indarens . 

Enli gt talarens ntsago var kvaliteten på h ilderna vid r1 . h!ida 
tä vland e s tem en i tort sell lika "oel. t håda 'V' te men hade 
und er försök stid~n nt "eckla t ' och fÖI~killrat s . Raircl s' s s t ' I11 arb,,
lar ml;r1 2'1·0 linj e r och 25 bilder p r sek und och )'Iarconi-E. M. I. 
har 40.) lin jer o·h SO b ilder per st;knnd med radfö..,;kjuln ing (inter· 
'Iacecl fram ·s) . 

För ·t hesk revs anorrlnin gu mu vid hird5 ·ySlcm. ]; ör direkl
ujlptagnin)! anvä nd es lipl s mellanfilmförfarand I oeh de ],; anord
nin g lI1 ed »sVI'punde» lju spunkt. l båda lall e n använd es N ipkoll" 
:ki\a fvr ]'ildup pdelningcn , ilke t äve n ,i l' fa ll e t vid va nli" film 
å tcrg ivlI in ' . Vid m ell a nfilmförfarand et 'Ipptagas ,om bekant bil
c! prna pa en filrnrem~a på "anLi ~t ,ätt, vur -'ft ' r framkallning och 
fi xe rin g omedelbart , ke r , , a u hild 'rnu k unna u tsä nda:; ornkring 
('n minut d t"r upptagningen. D enn a lid har "id vissa för si'ik kun
nat n edbrinplS till omkring 20 seknnder. Vid förfarandet med 
ljuspunkt ), t ,' r man objektet belysa s aven Iju,slr!\le, -nm med 
hjiilp aV e n 1ipkowski\'a hrin gas att f:vcpa över scenen pi.. ti<l lllllla 

~i-ilt ' OIll kali"lIh tralen i mottagaren ·vClJf'r öve r skärm en . ' ipkolV. 
s kivan rot erar i vaku um med den i cke föraktlil!a h,, ' li ahe te ll aV 
6 000 va rv i minut en , uch ett lI e rtaJ fntaeell er ~i rumme l få 1"1' 

gi.'jlfera ljll sva riati onerna. Vid återgivninI!: ;:l\- film ao vn nd t's kon
I i IIlll'rIigl lci pand n film o ' h en l ipkowökiva med sprc ic lL hal
förd elnin g . 

Sjiih'u sändaren har fö rs t tl kri s lall s tyrl ~tc l! och d 2ireItcr ett 
anta] le ' flir flerfaldi g frckv-en flirdiI bbJin g . D>in' ft cr fö ljer yllpr· 
li "arp [ör tii rkn in g och i . Iuts le ,ve t med illa 17 kW toppdfekl 
använda vattenk ylda ,kärm~aJle rrör, vilka ä ro öndc rtagbara flir 
IIth yt av deJ"r och diirför "nder drift kontinuerli g t evakuenulr·. 
Modulalionen ke r i sluI s tegets ga ILerkn:ts. 

Vid IIppta gnin"-a r en ligt sys te rn Marconi·E. M. 1. anviind", Ikon,, · 
s kope t för 5 väl direk ta biJd ~ r som för film a ter g ivning. D ennll 
anordnin ", som g rund a r ~ig på "tIösning av fotoelcktrj,ka il11pll!.:;c r 
frå n en fOl ocellmosai k, sO m h elyses mcd t' n proj ic i -'rad bild a v 
, cenen, ha r på senare lid utvecklat s oe rhij rt och nIImera kunn a 
Iiii och med bild er uppta gas ut omhu i kYlllning. Va rj l! dement 
i fotocellll1Q'iaike n bely cs h e la tid -'Il och kan allt ii få tid 1'[1 
.: i rr alt l1la ga .~ in era en vi ~s effekt. om sedan uui,scs \Tarjc gang en 
kat odstråle, som rör sig in uti röre t, 5'" 'pe r ö l'er lemenl et i h iign. 
Fyra d ylika elektronkameror Enna . och vidar " fi nna tvcnn c ap
te rade för fill11 !hcr g ivlli ng . Detta ~ijr ,li t man ka n a rhe ta med 
IIn gdiir _a mma teknik som vid upptagning av Ij ndfilm, nP ll givet
v i ~ far d enna vara myckd högt lIp pd ri n 'n. då el L jn e j gives till
fäll alt ta ga om en Ecen. 

A nord ninge n med radför - b.jlltnin~ ä r ordnad på sa siiu , att man 
" lO n för s ta 50·d e ls s eknn dcn ge n'l rnl iipe r varannan linje j hil llrll 
0'1. d rirdt e r linde r lI""la bilcltid g; no mI iipe r ,I" ~ trr tåe nrl e 202,5 
linje rna. H ä ri genom blir bilden mindre randi:. och c1 e"s ut orn vin· 
nes det ·tij rr" a ntal e t h ilder per sekund , utan atl d et aIlI' iinrla 
fl"f·kvensbande t blir allt r(j r s tort (ea 2,S Me/ s) . 

Vid iincluf'I1 an"änJe~ icke här kri s tall s tvrnin g lilan tyrningcn 
k 'r f rå n en 5. k . Fran klinosc illator, arbe tand pa hal va bärvåg;.;

frekven en, Frekvensen h lIer aig kon,tant på l '20000 när. ilket 
ä r fnllt t illriickli gt i d e lla fall. S lut s tegel i s;indaren har vutten
kylda rör oc h rl ra s anodspiinnin g p å 6000 volt leve re ra, av kvick
s iiv·rrl ikrikta r e. malad e med SOO'periudi g , Iröm. l-I e is5ing rnodulc· 
ring anvä ndes. l{iireI1 förbrllka 20 volt och 500 amp. glöclström. 



POl' LÄR R AD IO 

För sändarens mat njn g a tgå r en effekt av 78 kW. linda ren upp· 
'i,ar mell an 30 och 1000000 p erioder/ ck en fre kw n 'kurva , , om 
icke IIl lillJa rt uV\"ikpr f ran den rä ta linj n. Vir! (il 70 modula t ion 
~iJ' distu rtl oncn j den lIt s ~in d a \'ågen mindrr iin :2 o/t . 

Lj ud--cindurcn har en ljud kva litet, SQ Ill kan heteckn a,; 5ull1 VJ\

ne rl ig-' n god (Id, i s tudioloka lerna finna ' möjlig-hete r a ll a rb ~ta 
med 8 oli ka mi kro fol1f·r. E n "anska intre sant oms tundi ghet ha r 
ia kttagit ,; i 'amband 111 ' d td evi ,; ill nsruotlagning, i det lll a ll ko m
mit und erfund med a lt synsin net hl) mä nnj ska n vanli gen i {ö r~t a 
hand avgij r hur niijd man anse r 'ig va ra med kvalit eten hos en 
ut , ändning. lIörselinLryeken ,;pela mindre roll , mcn giv tvi. li,ir · 
bä ttras hd hctsin try ·kd al' ell g tt ljud. Del int 'ns iva l jus 'om 
f"rdra ' i studiolokal ern a I vNera ' a h llvud sakli "cn url addnin g.. 
lampor. Helst. am'li nd es li ks tri;rn [ör d rill en , då annars störnin ",il1' 
g-enom int cr fprcn med bi Id frekvensen kLUln u llppträd a. id siind
ning förbrukas in 111 luka lerna över 500 kW och dä rför måst· 
vc ntilationsanord ning-a rna \u ra \'ä l li lltagna . :'fan förmodar a lt del 
~ lI1d c r 50mmar~n bLi.r nöcl vän di gt a t t a rbeta m·d ~iirskild avkyl
ning a luft ' n. 

Den 8 februari d ·tta ar bes löts all man defi nitivt skulle övcrga 
till att endast a m'ända siindn in g enli" t j\ ra rconi -E. .r. t-systemet. 
De tta Lcslu l fattad med h än'yn t ill moLlaga reteklli keus uLvec k
ling och med h iin yn till della sy tem L,it tre anordnin ga r för 
uppt ag ni ngen. ? l an ha r vi dare beo lutat a tt icke ,indra Hnj eant a l 
och bildlrekvens före 1938 års slut, var fv r allmänheten kan riikna 
med a tt n u inköpta m ot taga re ;iro m od ' rna Lill dess. 

Gorl IllOl.l ag nin " kan p rä knas inOlll etl omn'ide av 45 km från 
stationen. Lörningarna hava vi:-u t s.ig Il1indre be5v~irande ~in vän
a t. Vi -erli gen störa bil nlOt vrerna i> L ~in d sy,tem a vsevärt , men t ',r

nin "urna hava lit en räekvid tl och de na sä llan upp så högt upp i 
lu(Lell om till antennen plats, saso m den vanligen p la ' e ra i ~tnr
staden. Pil landet förekomma hila rna d -·Is m ind re ofta och dels 
har ederböra nd där hä ttre miijligh ' t a tt plaGera s in antelln p,l 
IJC Lrrg,o-ancle av. tä nd fr n land vägt:n. T "leviaion 'molLaga rnuc un
lenner ku nna köpas Ili rcl igav Lämda (r,it l läng,d) f ran fabri ken 
ch d · ä ro de utom un pa' ad a ll a nsJ ilLa' t iII un [eed e.r med 

1.1 0 hnls karakteris ti k a någorlunda lik gilti g Jä ngel. E n och 
sa mma antenn ka n an luLa s ti ll fl era olika 11Iott.agare om a önska.. 
För nä rva rande finn a ' lelevis ionsmot.tagar e av 6 olika fabri kaL 
all köpa i England ch prise rna hava numera sju nk it till 1100 a 
l 500 kr. i s enskt mynt. 

Programmet bestå r för n;;rva rand av huvud sa kligen varieLt, dans, 
lind rvi 'ni ng-, 'portd emonstra tiolwr O v. li k, Il1 i ljudfilm Il barn
dom. fr ~'I a ' a lllara Lrodde a tt programmet snar t k ulle bliva 
m ra rikhaIti ~t. Särsk ilt giillcr det a tt försöka ,inda ul sl,i rre 
cvcn ' man g-, 0111 lämpa ig hiirf,k, och för d tta ä ndamål har en 

pe ieH uppLagningsLil an~ka ffil t , vari fdn programmet reläas 
"ia hö·rfrekvenskablar ll r p större avstilnd medelst radiuöver
fiirin ff p vå"or nedlit 3 m. Dessa senare för ök ha a 'Iagj t oväntat 
viiI ut. S om uITogat använd~r man w a bh t expedierade journal· 
hilder, som lj url film as på urt OCll s tälle. ägon television utsänd 
lu ng Id .n den komma nde krönin g ceremonien i Wes tminst.er Abbe ~ 
Lorde deL icke hli va, ehuru della teklu kt skulle ku nna ordna" 
me" ll"O li gpn kommer tele iaionsögat all la ga si.,. en t itt på pro· 
ce ionen genom gatorna vid detta tiLl fä lle. 

E fL er föred rag'l, om av a ud itoriets kra fti ga app lade r att dö ma 
fallit i synncrli " , n god jo rd , vidtog en kort di skus_ion. Bla.nd annat 
fra gade vad som kurwe görati för a Lt icke sändnin "cn sk lUle "å 
in pa nära si inrIa ren belägna ru nd radiomottagare Ocll d iir orsaka 
störn in gar. F iired ragsh, llaren svarade a LL d}'lika s törnin ga r endasL 
förekomma i mottagare av ä ldre datum, vi lka nar t ä ro mogna a tt 
byta ut. I dc fall d ll. törni ngar förekom mit har man. i London 
kicka t u t en man me I en kapp~äck fu ll med drossla r tm J c 

klagande, där ett lämpligt a.n tal av' dessa mil ind llktan ser kopp
lat s in på is a led,n ingu r i mott u"aren , vil ka va ri t av å rl an liingd 
och belägenhet aLt s törnin O'a r ku nn at upp lå. Vanli gen har det 
va ri t a ma törbygrrcla mottagar och 'åda lla lIled eXlra högtalare 
mer! l ång tiJl ednin O' som vari t vä r ' l utsa lta . 

Som avslutning visade sedan en ynn erli gen intressa nt ljudEi lm 
iiver LClIld ontelevi sionen l ill bl ivel se och dtiJ'\'id fiek man ännll 
mera iin under fö red ragel 'n up pfa tt ning otrl vi lke t. oerhört dj'Thart 
ne ll tekni._kt vetenskapli g- t a rhete J Im ned läggc , för a tL uppfostra 
rkll a radions yn gsUl ba rn li ll 1'11 full god t jänare a t den redan 
hu ri, k li mtla lIl;illsk]igheten. 

- TO. 

o:; 

:)1:ClIl eIlS ' rno(sl lJ ll d och p olen t iomel/"ll.r. 'p cf--. jallflu tst({fld fiir 
!eor/ t'ag. 

E/ek trisk" A k ti ebolag l icmcns, Stockholm . Denna firm a- ,; ta \'
rnotsttlnd , ()Jll gfl under namnel »Kar!J o,\\-id », äro vH lk ~ill da. En-Ii .."! 

II (lp ""ift ha hittill s sillt s 6S miljoner av des.ja lJloIH,å nd. N um e;"" 
tillvo; rka" en spe· i ·\I typ fii r kort vilg, vid vilken si.irskiJda åtgä rde r 
vid tagits [ö r a tt till det ytl t r"ta nedbrin ga egenind uktans o h g~n · 
kapac it et. För aU skilja rl t,,,a llIots tånd frå n de n normala ty pen 
" ro d" fö rsed da med f' n hla r in g;. De torde bl and a nnal vara sär
,kj lt lämpli ga sa lU diinl pni ng;5motsL, nd i. lagfrekvensfö rstärkare, 
rLir de inkoppla t. ex. , id kra fti g-a s lutpcntoder i eri med ~ t yr
o h skärmga llren för a tt f(irhin dra självsl'ängnin g "id hi)g [rekv n;;. 

Vid a re tillverka S iemcns tl" (!lindade mots tand. De sa ha en vi 55 
indukt a ns och a nvändas i regel endast i. li k trömskretsar elle r I 

,is 'a fa ll även fii r tnnfrehens. Vid högfrekven "ro de ej lä mp
li ga, \Itan diir beira 'lav l11nt s lilnd a nvända. E n fö rdel med dc 
trli d lindade motstand en ,ir liera s törre b Instnin:rs(örmll.ga. E n 
typ av de."a mot, tä nd ä ro reglerbara och avsedda för inj u s t c rill ~ 
av t. ex. "all erfvr 'pänninga r i fö rs tiirka re. 

De " k. st 'gpotf::ntitJllI t: trarna besta av sj u stycken Karbowid · 
mOLsLll nd , sa l1llllanhyggda II1 el n omkopplar e. Potcnt iometern ha r 
a llt så sj u fas ta lägen fö rutO/ Il nuLläge t. Den ii r avsedd för förs t,ir
kare, där man vn: ka r ~läll a in på issa reprodueerbaru fö r5t,ir k
nin g grad"r och dä r kontinu erli g; r egle rin g ej erford ra s. P otent i,,
mete rn kan " rhå llas i lin eärL eller logar itmisk t ut fnra nd '. 

F./l i[J tislc högtalare med Iwrvlllernbran. 

CtJodlllans Ifl dustries, l.imiter!, WembLcy, Middlesex, Ew'land, 
l,ar till ,tä ll L oss lIpp " ift cr Olll en n y högt.alare med e llipti sk t fo r
n.l at. membran. Del nya li gger i a tt memhranet samtidi gt ha r höjd 
olda (»kurvmembran») , vari "enom j u vissa förddar vi nnas. 

Avsikt en med ett ·Wpt iskt rn embran är alt undvika den koncen, 
trerin g av dc högre frekven erna lItd t ' r högtalarens axel , ~om 
f' rhall es med ett va nli gt konnwmhran . Goodmans c llipti "ka hligt,, 
l ar e säges sprida d ssa fn:kv'nse r j iil1l II t at alla ha ll . om el ' n mon
Lera. i h örn et av ett rn m, va rvid lIi p, en storaxd t orde va ra a l'
,edd a tl Hgga horisont ellt. i\-J an ha r gjort pr!)v 1Ilt;;d en mottagare. 
som å ter "av 9 ke/ s-int rferen en meLlulI nä rli g-ga nde : ta ti lmcr. 
, a n 'id denna ton hij n le l ika hm iivera lIt i [t lmmet. D~tta var ej 
a ll, fallet med (kIl hiigtalare av nMma l ty p, om man a tl vällr! ~ 
[ör jämfÖre!st:. 

;'I!I·I .~ 

'. 

, / 

C"orlmalls ellip tiska högfalar mea " k llTvlIl embran) . D CII p erl/ I(( 
II c' /I trlynalll iska typen har JO000 Naus.,. Tralls j ormatorn är (l/! Illli 

lif'rsaltyp. Dimell siml/ 'rn fl rirn 11' //'XG'/.", djupet 4'/.". 

http:Instnin:rs(�rmll.ga
http:Westminst.er


Enli·,t en bif\l "ud kllrva iiI' a ler"ivnin "en ' jämn på + 5 ,Iii när 
mellan'" ' H BS 500 Jl /~. id 50 p/ s ligger Jjudstyrkal~ 10 db och 
\id 10 000 p/~ ] 3 db under medelnivå n. Detta gä ller med mikro
ionen place l'l1d på en linje med JO0 vinkel mot höglalaraxeln och 
:1 eng. lot från högta laren. Effekten \ar vid provet 2 W_ 

Kondensatorcr jör radio, miitinstmm cllt etc. 

Firma RUll o Arbing, Stockholm , ::\enerala"ent fur ]-Iermscl llrf
Schomburg-Isolalorcn-Gesellschaft (» l le eho» ) i T yskland, har 
lilIsliillt oss hiiftet nr 13 i seri en »Kerami ' ehe Sondcl'llla. ' en». 
Delta häfte avhandlar fasta kondensatorer med kapacil eter fm n 1 
liU 12000 pF. Des.a ulföras med dielektrikum av calit, ca lan, 
condensa, lempa eller glimmer. En s,ir skild hroschyr: »Rundfunk
kondensaloren, Zahlentafeln» avhandlar hl. a . de kerami ska kon
den -alorernas fuktighetsberoend e samt fö rlu 'O tfakl orns frekvens
beroelllle vid ol ika kerami ska dielekLrika_ Vidar finn es en tabell 
,iver kOlHlensalorerna, uppställd efle r kapacil etsomraden och fiir 
hlslfak toreL 

Scrviceinstrumenl . 

Clongh·Brcnglc Co. i Chicago hal' lill s l,1!lt 0 - '; uppgift er om 
en ny »analysa tor», mod ell 95, ett instrument fur mätning HV ka
paciteter och motstånd förutom ",ix el· och li kspiinni.nga r. Två 
vi arinstruU1cnt med exl ra långa skalor äro di rekt grade.rade, det 
ena i kapa ilets\ ärden och vkix J. pänn ingar, det andra i motslllnds
värden samt likstrurn och liksp'innin g. »Analysato rn» har inbyggt 
näiaggregat, \a rför inga halt ri " r erfordras. 

Mälområdena ärn följand e : Kapacitet : 250 pF- 16 I,F; mol
slånd: 0,5 ohm- 20 megohm; växel spänning : 0-8/ 40/ 160/ 400/ 800 
V; likspänning: O 150/ 500/ 1000 V; likström: O 0/ 500 mA. 

Clo llgh-Brengle Co. representeras i Europa av Sy/van Ginsbllry, 
S . A., Boulevard Botaniquc 57 A , Brusscl, Belgien. 

(Jollgh·Brcngles "ro »anolysalor» (S lipcr- " im ter) , modcfl 9S, 
iiir ·miitnillg {l/I {;II[J(/Cit cl er och IIlO IStllnd slImt växcf- och li/esp rin

ningar. 

IIrosl'fzyr om störnin gsskydd. 

Aktiebolap;et lpha, Sundbyberg, har utgiv it en ny kalalog över 
Slörnin gs kydd . Denna innehilller de sulom a'l\i snin gar fö r av
stö rning a olika el ek tr i~ka maskiner och appal'ater. Genom att 
föl ja d ' a a m"i. ninga r kan ma n utviil ja eller ntprova lämpli rrt 
skydd i olika fn ll , _1I50m vifl molore r, enankaromformare, rinp;
kl o<: kor , värlll eknddar o. s. v. 

POPULÄR RADIO 

KRISTALLMOTTAGARE. 
Fllrt:-: . fl' ft ll :-- ill. 91 

I'rahlis{;fl ko" si fil hl ioll .Idclll l jer . 

Innan lilan !t " 'g'r ihop ll1 ottagan' n kan man med fördel pla
cera a lla detalj m a pa tt hord oc h koppla samman dem enl. 
fi "'. l med hj älp av iso lerad koppartl" d. :/I la n fllr därigenom viss
h"t Olll att al la delarna ,iro felfria , att avst,imningsspolen ha r pas
'a nde \anlal PoIC. Flir.; t sl,ilkr man in kri laJldetekLorn, och där
eftcr vrider man \l a konden a lorn Ct lills lokalstal ionen kommer 
in. C kan mun åtminstone tiU en början utelämna. 

Fig. 2 \ isa r mottaga ren inbyggd i en skiirmburk av stö rre Iyp, 
en sådan 'om a" ände$ i mottaga re med högfrekvcnsfÖrst'irknin g. 
.\[otta ga ren ka n lika ,,:il inbyggas i en Irälåda ; skärmbllrken har 
i dell a fa ll ej ann an (unklion än alt tjiina som hölje. Vridkonden
atorn är plae 'rad i toppen a\' burken, och spo1en är monterad 

under konden ~atol'll med hjälp a\' styva kopp lingstråda r. Innan 
den na enhet - spole och kondensator - fäst es i llllrken, måste 
man anslula I nga trådar lill kontakterna l'Ant.» och »Jord», och 
des a måste i för äg lödas till resp. kontakter. Antennkonlakten 
måsle isoleras med en bussnin g från metaUbuTken. 

På sidorna a bnrken anbringas kontakthylsorna för detektor 
och tele fon. De förra måste fästas i ett stycke ebonit el. dyl., Hir 
alt detektorn kall kunna ·tickas in i hylsorna, i fall den ,il' av 
typen med slickkontakter. f ål göra i burken för b da dessa 
hyLor , ty de maste vara isolerade frA n Ill etallen . .. ven den undre 
a\ telefonh I orna m. SI • isoleras fr ' n bnrken. 

Om den lokalsändare som man vill avlyssna är en mellanvågs
- Iation (20 00 , kall L va ra en spole för mellanvå g. Ligger 
sta tionen däremot inom långvägsområdet (30 2000 m), fordra~ 

n långvågsspole. Vridkondensatorn C, kan vara på ca 500 cm. 

E lVIl KROFON. 
F ö r t. f riin s ill. 9 

~nd isole.rin gs fiirlllil ga ly i annat fa ll IIppsta r dt »koka nd e» elkr 
»gurglande» ljud i högtalaren, heroend e (la lii"kniu g "('nom 

d ngen. 

Provnin gsres llitat . 

En a V fördela l'lla med kondensal ormikrofonen ur des brusfrihet. 
Vid de första proven med den här beskrivna mikrofonen erhöll s 
emellerlid ett ganska kl'a ft i"t brtl~ . :\1ikrofonen var d· monlerad 
i toppell av den i januarinumret beskrivna förstärkaren, som ut
ökats med ett rör, monterat pa iiversta hyllan i stället för trans
format ot'll 1'. (Kondensa tormikrofonens inkoppling kommer att be· 
-krivas i nä ta nummer.) 

För all (a bort det ovannämnda bruset, som tydl igen berodde 
(Hl oli lLfredsställande skärmning av de omedelbart intill mikrofo
nen liggande kopplin gsdelalj erna inklusive fiir ta röret, måste de~ta 
f,irSla rör skiljas fr n den öVl'iga mikrofonförstärkaren och lll

byggas i en sä rskild skärmburk till sammans med de tillhörande 
kopplingsdelaljcrna. P. dptlna skärmhurk monterad es kondensator
mikrofonen. Den sfi luncla erhållna enhelen lir medelst en skärm
kabel förenad med den efterföljande mikrofon förslärkaren, SOUl 

har två rör. 
Efter denna mrändrin g är brus I lI d ·1 förs \ unnet , och mikro

fo nen fun«crar fullt li llfredsställand . I nii, la n ummer kommer 
allt della at! in g ende beskrivas. 
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DE T Fl N N S ING EN »D OD SASO N G » 

fö r den som säljer SKANDIA RESERA DIO 
»MODELL 37» 

En myck.et lä ttsåld som mara rtikel, nödvändig för semesterfa rare . 
3-rö rs 2-kretsmotta a re, vågläng d 200- 2000 me ter 

Effektiv e ljudstark e lättskött 
Väska av lä derim ita tio n. Belyst sk la med stationsnamn. In byg d Pris komplett med en rese rv

ram antenn. Broschyr på begä ran. ack umula to r K r o n o r 175, -

Ele ktriska A.-B. SKANDIA 
Göteborg - Malmö - Nässjö - STOCKHOLM j - Gävle - Karlstad - Sundsvall - Umeå 

P rislis ta mot 3 st. 5~ 

öres frimärken. 

Fil. lic. Bertil Wollert 
Lokevägen 12, Djurs~Radiode ar Realiseras 

hol m, 

NATIONAL 
avstämnings
enhet 

Nyhet 
D etta ~ro l "'YM ... m 

Hfmp ur il! för t:H 

(l - r ör", 6 U J)(Or med 

urne r ik :ln~ku c ll ~ T 

C" Uf OjH "i e k a Tör. 

Spolsysteol ellligt illustra ti nJ1 f' t1 ....... .... .. .. ... 20 : 'jf;; 

Treganglwndensator .. .... .... ............. . .. .. . " .. 7 : 70 

A\'stämnillgssl<aJa i k loekmodell Dl ed 4 skul
o~l ,\' sn i llgar, s ka lfi;Jl s tlC'r och monterin "sdc · 
taljc r. r tyäxling 1- 100 ..... .... . .. ... .. .... . .. : 40 

Mf'lIallfrel<vellstransformatol'er .. .... ...... ...... 8 : O;:; 

Vil r karaJo~ (ny upplall'a ) ij1;a <1 mc,l r ikholllg h".k riv 
u i llg' i)vp t' s t Hr ningsfr ia an len ner o c h uIHlr u ny l eter. ' lill 
ues gra ti. och franko. 

N \'het fi Jr somlmaren : 

1!~ iektrogrnmmoron lW lTIpl e tt , li eIa utomu ! Isl, l f int 111<1n , 


[l:l v ilken radiom ottagare'lI kU li sUllu,; .. .. .... .... K r. S3 : 

NATIONAL RADIOFABRIK 
Kungsgatan 53 Avd. 19 STOC KH O LM 

EDDYS T O N E 

Kortvågsskala 
tväxling 20- 1, 

100-1 oövert räffa t 
utförande. 

Kr: 14:

EDDYSTONE 

K ortvågsdetaijer 
är a h ögs!., kva_ 
litet, kata log mo t 
porto . 

EDDYSTONE »)Short Wave M anua l» 
instruk tionsbok å engel ka sp råket fö~ ko rt. 
vågssändning och mottagning, 

Kr. 1: 75 + po rto. 

T C C elektrolyt~ och andra kondensato rer 
av alla slag. 

ORMOND, GRAMPlAN h ögtalare, 

Ingenjörsfirman Electrict Stockholm . 
Stadsgården 2 2 P ostgiro 54-7 



HlR R JOH N ANDE RS SO N 

KOP I ~GS El. AfFlR 

Kö P I NG p • 

RADIORt'iR 

MOON 

föredragas av såväl fackmanrten som 

amatören emedan 

•••
• 
• 

De betinga skätiga priser. 

De äro ,w mycl,et hög kvalitet.. 

De fUllge.·a, omedelba.rt I)å rätt, sätt., om de kopp
las och injllsteras enl. uppgivna (lata. 

De äro så jänma, att motständ för katod och 
skänngallE!r ej behöva utprovas för \'arje sä,r
skilt rör. 

Deras konstrul,tioll är grundad på ameril,anar
nas rika erfarenhet.e,r på .·örfabrikationens om
råde. 

RADIO A.-B. 
Sveavägen 55, Stockholm • Tel. 308839 

Vid likström 2mA-12A 
lOOmV-1BOO V 

Radioinstrumenl 

GOSSENS UNIVERSALINSTRUMENT 

MAVOMETER WG 
för lik- och växelström 

Vid växelströ m 2 mA-12 A 
1,2V-1200 V 

Intresserade !>rhålla prospekt från 


GENERALAGENTERNA 


BERGMAN & BEVING 
STOCKHOLM 7 

KOrllfågSel)1usias Ier! 

HammarIundfabrikens 
32-sidiga, rikt i1Iustreorade kortvågs
Ilandbok med kortvågsnytt och intres
santa. konstruktionsdetaljer. 

Pris: Kr. 1: - (inkl. R-d-kat. 1937, 
rikt iU.) - Bel. ins. i frim. el. ä post
giro 59339. 

U. S. Transmitter Corp., 
New Yorl{, U. S. A. 

20 watts kva.litetssändare för radio
telefoni och C. W. l"ddiotelegra,fi, 
komp\. med rör, kristallmikrofon med 
bordsstativ, kvartskristall och telegraf
nyckel. 

Pris: Kr. 1.440: -, fritt järnväg el. båt. 

Generalagent för Sverige: 

A.-B. ANTRAD 

Norra Bantorget 29 - Stockholm 
Telefon 212297 Telegramadress: Antrad 


