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Frekvens eller våglärigd:? 
(Forts . fr. föreg. n:r) 

Vidare kan det i vissa fall synas latt~re 
att tänka sig vågorna som sådana och då 
med en viss bestämd längd. När man först 
upptäckte de elektromagnetiska svängning
arna och deras släktskap med ijuset OC:l 
kom underfund med att det var f råga om 
en sorts vågor, var det helt natllrlig-t att 
man ville ha ett mått på deras längd. Jiil11
för man med ljudvågorna så talar man vis· 
serligen 18ell, (liir om dl:;liingckr, men en 
ton mätes 'trot!l"' detta i frekvens. 

Speciellt på kortvåg har ju vflg-Iängd s
systemet ibland sina givna fördelar, exem
pelvis när det gäller att. beslämma lämp·· 
liga Iängdcn aven antcnn. Om n\:1n d5. 
tänker sig ström fördelningen i antcnnen 

som cn stående våg mcd sin bestiimda liingd, 
har mall ju liitt att avpassa antelOlcns ellcr 
motviktcns längd, då man vel al t systemets 
längd skall motsvara clt visst antal halva 
våglängder. 

Som man scr, så ii I' det inte mycket som 
finnes att draga fram för bibdlållanekt av 
vågliingdsmåttct, mcn det iir ju inte n:\got 
som hindrar att man talar om våg-or i alla 
fall. Vad som man tidigt hakade upp sig 
på var att två vågor med samma lä'ngd cj 
voro lika i t. cx. Amerika och Europa. Som 
bekant gäller den enkla lagen. att vågläng· 
den är likamcd hastigheten dividerad med 
frekvensen. Frekvensen iir det primära för
t. ex. en svängningskrels med kapacitet och 
självinduktion och allt<1 hestämd för en 
viss krets, mcn våglängdcn beror på' vad 
värde man ger vågornas fortplantningsha
stighct, som förövrigt cj behöver vara den
samma i olika medier. I allmänhet anscs 
den vara 300.000 km/sek. men ibland angi
ves den till 2<)<).820 km/sek. Vilket skall 
man nu tro vara riktigt? Kanske iiro båda 
felaktiga. Man skulle jll rentutav kunna 
tänka sig att säl1daren skickade iviig cn 
våglängd men mottagningsstationen tog 
emot på en annan. låt vara mycket närlig
gande. Vad som står fast iir emellcrtid att 
f rckvenscn ä r densamma och det är den vi 
böra mäta. Antalet svängningar pcr sekuncl 
kan alltid mätas när vi veta hur lång en 
sekund är, och sckunden är lika lång över- ' 
allt. 

Dc besvärliga siffrorna ha helt enkelt 
övervunnits genom att man valt 1000 gån
ger större enhet och sålunda mäter f rek
vensen i tusental svängningar per sekund, 
kilocycles (kc) eller kilohertz (kh) för 
större frekvenser i millioner svängningar, 
megacykles (mc) eller megahertz (mit). 75 
m. motsvarar då omkring 3.500 kc; 43 m. 
7000 kc; 21 m. 14000 kc; l(i,7 m. 28000 kc; 
o. s. v. Det blir nog inte så svårt att börja 
tänka och tala om kc i stället för m. eller 
åtminstone använda båda beteckningarna 
parallellt. 

.(For1s~ på nästa :sida.) 

En enkel bugkonstruktion. 
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Eli vibrofkx eller "bug" ar en iriln 
L. S. A. kir,;tammandc förbiittr :ng av d'Cn 
vanliga telcgrafnyckcln. som möjliggör en 
större. t~lcgraferingshastighet med i vii
scnllig grad IIcdbril.lgat arbell'. S. k. t~lc
krafistkr;:mp förekommcr sålunda ej viel 
användning av bug. (Någon an:lan över
sättning på ordct bug än vägglus har förf. 
cj kunnat fillna, men torde någon förenan 
dc länk Illcllan denna betydelse och db s 
betydelsl' av halvautomatisk nyckel svårii· 
gcn kunna uppbringas.) 

Hur man själv konstruerar en billig bug 
franlgår oklart av figuren, varför vi för
tydliga den med några uppgiftcr. På bot
tenplattan är cn vertikal axel A fästad, 
kring vilken en arm B med handtaget C 
är vridbar i horisontalplanet. Armen hål
les i det i figuren ritade neutrallägct av de 
två fjädrarna D. I armens bortre änd~ 
äro fästade kontiaktplåten E och stålfjä
dern F., vilken senarc uppbär den lilla stån
gcn G med cn flyttbar vikt samt dcn myc
ket tun'na kontaktfjädern H. Längst bort 
är placerad en dämpanordning J av mjukt 
gummi c. dyl., som nätt och jämt vidrör. 
stången G., (lå buggcn är i neutralläge. 
Kontaktskruvama K och L inställas nu så 
att de samtidigt vidröra armcn B respek
tive kontakfTjädern H, då handtaget C 
långsamt föres åt höger. De båda anslut
ningsklämmorna P anslutas n.u, den cna 
till kontaktskruv.arna L och M och den 
andra till armen B exempelvis via: den ena 
av fjädrarna D som i figuren. 

Kontaktskruvarna L och M böra lämp
ligen 'förses med pfatinaspetsilr ; likaså är 
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det lämpLgt att fastlöda ett par små pbc 
tinableck på motsvarande kontaktytor vid 
H och E. Platina kan vanligen erhållas 
på närmastc apotek . 

Buggcn är nu klar för användiling. För' 
man handtagct C åt höger slår den själv 
punkter så länge dcn kvarhålles i detta lä
ge. Strecken crhållas vid kontakten ' M och 
slås för hand. Strcckens längd måste an
passas efter punkterna, vilket lämpligcli 
skcr mcd hjälp av hörtelefon kopplad' på 
något sätt så att man kan höra dc" slagna: 
teckncn. Telegraferingshastigheten· regle 
ras med viktcn G, vilkcn närmast ökar el
ler minskar punktfrekvcnsen då den flyttas 
inåt re,p. utåt. 

Dc olika delarnas dimen'sioner äro rela
tivt godtyckliga; här tordc den, som för
färdigar en bug. själv bäst kunna utexpe
rimentera det lämpligaste. Ju större ström c 

styrkor buggcn ,kall kunna bryta, desto 
kraftigare får man göra fjädrarna Jo och 
H och så i motsvarande grad öka vikten 
(;. för att ej få för stor hastighet. Härvid 
ni"rdras helt natnrligt ctt större arhete 
al t nlanövrera buggen än vid klenare di 
mcnsioncr, men blir det väl i varje fall min
dre ii" vid telegrafcring med vanlig nyc
kel. 

Skall bug användas till en kortvågssän
dare bör man för säkerhets skull i den 
cna tilkdningen inkoppla en ' <Irosscl på 10 

il 20 V:lrv, då man i annat fall riskcrar att 
få olika frekvcns (våglängd) på streck och 
punkter beroende på att induktansen i Ied
ningcn till kontaktcn L \'anJ'gen är större 
än i ledningen till kontakten M. Dcssa ~_. 
båda induktanscr äro emelkrtid försvin
na ndc små i jämförelsc med drosseln. var · 
för olägenhetcn elimineras av denna. Man 
kan naturligtvis öka induktansen i lednin
gen till M genom en ögla på trådcn e. dyl.. 
men då skall öglans storlek avpassas till 
lämpligt värde, vilket kan bjuda en del 
svårigheter. 

Konsten att manövrcra buggcn är ej så 
stor som den i första ögonblicket kan sy
nas vara. Nybörjare slå gärna för. många 
punkt er och de ha vanligcn för stor ha
stighet på punkterna i förhållande till 
streckcns längd. M ed några dagars övning 
kunna de flesta "bugga" rätt skapligt i en 
något begränsad takt. Man gör dock klokt 
i att för att höra dc utsända tecknen an
vända telefon för en relafivt långt tid in
nan man vågar sig på att cndast på knäp
parna från buggen avgöra hur stilen blir. 

Buggen härstammar som redan omnämnts 
från U. S. A. och har i sitt hemland fått 
en myckets tor spridning. Den användes på 
dc f1csta amerikanska fartyg och fasta .sta
tioncr samt även inom den icke trådlösa , 
telegrafien. ~.. 

Man hör ganska lätt på en station h ' ' . , 
ruvida den använder bug; dess va .

i' .. 
.' ' ~ 

punkt rader ge en illu sion av ett pärl nd.~
Det är vanligen också lättare att läsa den 
text som härstammar från bug än den som. 
kommer f rån en vanl ig nyckel. -iq. . 
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Frekvens eller vaglängd (forts.). 
rör o,s amatörcr finns dct ä ven and ra 

orsaker alt bö rja räkn~ l:led frck\'cns i stäl 
let, Tänk bara på bredden av de ti ll o,s 
upplåtna våglängdsområdena cllcr raltare 
frekvcnsbanden, Tag exempclvls 20:mcters
bandct som sträckcr sig f rån omkrlllg' 20.8 
till 21A m, alltså c:a 0.6 m. brctt; ](äknat 
i frekvens blir dctsamma 14,000 tIll 14AOO 
kc och bredden 400 kc, Dct är dcnna br cdd 
i frekvens som ä r utslagsgivande fö r hurll 
många s tationer som kunna . rymmas Inom 
området utan interfercnsstonllllgar och lC' 
ke vågbandslnedden, På 40~m ctc r shandet 
breddcn i våglängd störrc: 1.8 m. men t rots 
dctta är det mera trångt där, eniir bredden 
räknat i frekvcns här är 300 kc. 

En annan sak att tänka på är, hllr det ,tiil 
ler sig vid kristallstyrning aven. siinda.re 
Inte alstrar kvartknstallen en l'IS, vag- 
I~ingd, men däremot svänger dcn m<;d ~n 
viss bestämd L ckvens obero cnde av vagor
nas fortplantningshastighet ,i Amerika el.
ler Europa. Scdan behöva 1'1 bara ta ,nka pa 
hm man vid alstring aven VISS hogfrek
vellS kan .-Utgå från en svängande stiimgaf · 
id och sedan taga ut övertoner så högt llllp 
man önskar iör att förstå att frekvensen :lr 
det mått, som är det riktigaste att röra 
sig med, .. 

Det vore kanske åtskillig t mcra alt Sl
ga i denna sak, men det sagda må vara till 
riickligt. Envar ,cr nog utan I,tdare att (kt 
iir biist, ju förr desto hellre, lara SIg' all 
handskas mcd bcgreppet frekvcns. Dock "r 
det inte något som hindrar att man ,1111':'" 
der båda systemen jämsides: dc,tta iir iilTII 
tillåtet vid angivandct al' QRH i rapp"r
ter. I Amcrika är frekvcnsmåt tet redan I'" 
det vanligaste, som man kan ö~:cr tyga S,Il: 

om genom en blick i QST. A ITII \11 L 
kommcr hädanefter att röra sig lI\('d kil,, 
eyclcs jämsidcs med dc gamla \'tlgliillgdcr 
na. Alltså försök a tt räkna llIed kJl"ry .. 
les minst lika myckct som med m ctc " " ..h 
ni skall se att det gllr rikti gl hrd . 

-- - '/'I ) 

Långvågsmottagning med kortvågs
spolar. 

:'vled nedan beskrivna kopplillg har j:,g 
l:lIlInat avl1'5sn<l telegram fr[lIl I:" rck-all" 
( LY, vågt 'ca. 23000 m) , IRG, nI. il. Jag
allviinde cn vanlig' enrörsmoltagare, som 
omkopplat s så at t schemat bin' \'id'ståelllk. 
L2 vrid es i förh, till 1.1 ,å att :'1lparall'1l 
tjutcr. Samtid :gt iindra, CI så alt tjUtL-I 
får så hög frekvens att det niistan ii I' ohiir 
bart. Man börjar då hiira stat iIl Il l'l'lla , 1''' 
ka ligga myck et tiitt. Nu iikal' II"'" \·tl('l" 

lig-are tjutets frekvens så. att det kanske 
alldeles försvinner . H iir kan mall nu hör;l 
fullt avläsbara s tationer dock ick e l11ånl!a. 
Ljudstyrkan i allmänhet rätt s \'ag. Att oh
servera är att gallerIäekall bör klInIla vari 
cra något och att Lr ej får ha för mållg-a 
eller för få I'arv (jag använder som LI 
en spole på c:a 40 varv t mm bomullsom-

SÄNG TLIL S. S. A. 
av STYLTO, 

Sjl//lge/l /ll/is(ml 'i.-id SSA julf!!st 1j/12 -28. 
~[elodi: EH är för Ii/en .... 

Ert g~ l\g i septemher fatta \'i ett stort heslut : 

S M·hamar måste tr ~i ffas innan årets slut. 

QTe-organet furdrade, 

all till femman fo~ad~s iinllu l'll ktKarr. 

Re/r. : En tar för lå nKtsamt och en slår för fo~t 

och a lla vill ha sill "sl,kort 

och QRM och QR" och QRd"hhelWc 
dc klarar man ok(e), Om man i SSA ;i me 

NlI vi .1ro hår i dag från skilda v;iderstreck 
för att prata kortvåg vid en kaffe med av ec 

resultatet :lV vårt tiivlingslest 

hlev ju g-allskil dåligt, men viii ";ittrt' till k,rll;isL 

CuJ,l!;Hna i \\'a shingtoH va dj~ikli~J m ut os.; 

och ltl'$I;imde att p~ smala hand, vi måste slåss, 

tOI1(: 1I ska va stadig och nyckeln sköta s flott. 

Illlffrall i sig nalelI kom även pi vir lott. 

:\[ånga ~ M ·hamar ha vi lurat hit i kV ed!. 

Saknas gör hland attdra t: A, men e j en )'--1· 


\-;i .... jö·gangd svek oss likasi, 


mcn virt ~.\ll'X·g~ing kan i stället jämt vi lita pi. 


I fuvud=,akcn :ir för oss a ll ~SA gir fram 

lik som våra kortvågssigs runt klotet ni varann 
\'j tr:i.ffas ~('II i lufteIl , QSO:u 

Och SlanlllH:1I alla in i denna nu si kända l on! 

,punncn tråd och slloldiam c:a !-)o I11tll ). Rö
r et Philips A 141' , 

--{l)f. 

I':lt utl11iirkt bra siitt att få 111 lån~<';l);-S
k(lnsnten [ör I1Hlttag-IIings trällillg till det 
,;t lIl1dandc prol'et och f cir prC SS l1dlctc r l11.n1. . 
'1'1'\ il ()IL;~ 

'" .\ \TII \'all li g-a riir' kUllIla :lI l\ · ;illd : l~ . 
1<,"1. 

Det nya systemet m cd skarpt \)cgriin sade 
;:Illatiirhand har I1U under en l11anad halt 
"';i ll a lld e kraft och l11an t"rdl' kUII:la yttr :::i" t lll1 tk-..;s verkllin gar. 
. '~L'l1dertec'knad Ita r TO:\t sig l11ed a t t U;l 
(kr 7 dag-ar varje dag !og'!!,'(\ någ-ra fl lllati) 
rer. Pii dl'lta siit t har j:lg frttt en li,ta på 
-l.\ "matörer på och ot11kring -lo 111. bandet. 
A,' dessa -lJ atllatörer lågo 13 ,;t., d,. 1'. s. 
Itela 2S 'fr utOI11 bandet. l~y ss l and och Hel
gien li gga i ktctt ll1ed i 'j,- vardera, Frank
rike kommer SOI1l g-od två a mcd ~ '1r a\' 
d,'",a 43, de övriga D 'fr fördela sig på att 
dra li1l1dcr . S\'crig-e representcras av ett 
:.l1latiir. 

I);"1 dessa s tickpro v ,;triicka sig- uttdcr så 
pas,; kort tid iir dl'! möjlig-t att dc ej c"a kt 
a\,,;pegla de riitta förhållandcna. Jkt ar I 
alla fall tydligt att cn 11cl eld sta tionCf 
t rots påpekanden lib'ä l hå lla s ig utom ban
(~<,t. Eli s vensk amat ör har bl. a. svarat att 
han lagger sig utom bandet för att kunna 
få ett QSO, det ii r lliit11lig('n för trångt 
illOIll bandet . Ul't iir Iltlg' ungef ä r så ctt 
tlcrtal resonc ra. Att ryssarna cj rcspck tera 
\ \' a,hin gtOltÖI'crensknmmclsen ä r cj att 
nllllra på då de ej hörde till dc "tate r som 
dl'ilogu i förhanolingarna. 

Visscrligcn finne s det aven kommer
sella sta tioner som gjort int rång på ama
törbandet, men det ä r ingen ursäkt för att 
I·i sko la gå utom dct. Därför nus.'- flll/
sliilltfi.'! 11{1I,II,l'-,"iuy n,' nI/o aJllnlörer ,,1,,", 
';'(11'1 bnlld. , s,'nrn ej /'ri dans el] ,II,.,. /,å 
..-lIrfl/', ert eq gäller cnd'ast dem som ligg-a 
inum dl' tillåtna våglängsområdet l 

Ot11 ingenting göres åt dessa sy ndare 
urar tar det hela snart till fullkomlig anar
ki och våra ehanser att få behålla de snävt 
tillmätta våglängdsområdena vid nästa ra
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FRÄN SEKRETERAF-EN. 

!Jc som dcltogo i hamfest en i dec. torde 

redan pr kortvåg eller på annat sätt ha 
vittnat om, att den för S. S, A, h\c" cn 
glansfull al 'slutning på 1928, Tclcgrafe
ringstäl'lingcn tilldrog sig i år större in
tresse än tidigarc och uppmarksammades 
fördelaktigt al' dagspressen. Till framg;l!l: 
gcn bidrog i hög grad dc ra(Ii"tlrmor. l 
Stockholm, som \'oro I'anliga nog att stal 
la prise r till tävlingskommitte ns förfogan~ 
dc, Hadc prislistan kunnat publiceras .' 
fönäg, skulle säkcrt. a ntalct. dc!tag.arc bli
vit än stÖrre. Att narmarc Inga 1'<1 dctal
jer om vare sig fe s ten cllcr tä"ljngen m~d
ger ej utrymmct här, och reslIlt<ltct a" ta l ' 
lan åtcrfinncs f. Ö. i fchr .-Il umrct ;1\' dCH 
i fÖrcg. QTC hch;tdade "I'opulär I{adio" . 

Endast frågan {)111 p r iser ar I'artl spilla 
några ord på. Om I'i också . i forts~tt,ningcn 
i I'iss utsträckning kunna rakna pa lIrmor
nas I'äll'ilja, I'orc det nog önskvärt kunna 
utdcla några mcr I,cståendc ,:ardcI.1 som 
pris. Radium a tericl ~ör"iittras JU ,~~<t ~<ligt, 
och detaljer som lIIga l apparat cr lOt S\ ln
na" en del sakcr förhrukas ll. s. I'., och 
cftdr cn tid har man ej liing rc n;"lgot I'iir 
dcfullt minne al' cn tii,·lingspres lation. Diir
för borde vi i likhet med t. cx. skyttcrii 
relsen och andra grcnar inom sportcn kun
nO! sätta upp pokalcr al' sih'er t11ed "1
sk riptioncr eller dylika priser SOt11 utgora 
mera hest;'lcnde och synharliga I'(' \'i, pil eli 
tävlingsseger. Vi I'iidja till mvdl l'l11ma rna 
att sjiih'a skilIka elln intrcssera utomstf ,
cndc att siilta upp s;idana prtscr. :\malor
rörel ,;e ns cxistcnsl>criittigande ligger fi ir 
nämliga sl i bidragalHlt-t till öka l I'etaude Olll 
radiol' ;lgornas (llrtplantning, i cI'('n tu c lla 
uppfinningar (lch iörkit tringal' . SOt11 kunna 
göras 1';'1 olika omr;"tden in(>ln rad"'ICktl.' 
kCI1 och i <ltt kun skapen ocl, lntrcSSl' t 101' 
l11orSl' tclcg ,'a tn ing I,ikh;'illt-s, iika, <Ic h sp ri
des. [ sis tni,mnda al'scclHk ha 1;11'« t:I\' 
\ingar och dc tcst. SOt11 "f ta alltlrdnas pr 
radi o, cn stor missiun att lyil a, "ch 1'1 h"p 
pas lidigt, alt till kommande IiiIb Il kunna 
påräkna ett ännu s törre antal dcllagarl', 
SOIl1 pi'l förhand nedlagt ('!t ITrkligl arhc
te 1';°1 triining. Ur (len syni'lIllkt , 'n :1\t ('n 
I·iss fiirdighet - 50 takl tord e (kt I,I, - 
nUl11cra 1\1 ;"t e å dagaliiggas f,ire crh;tllan dl' 
a\' siin<brdicens iir tr:ining._fr:',g;ln .. ktu l' l\. 
Siyrel ,cn ii"e fl':ign r. Il. alt I"i e tt ellv r 
annat siitIordna för 111cdleml11arnas 1110J ~ 
lighctcr al t upf riska ellcr iiirk",ra färdig , 
hcten i mottagning och s;,ndning S;t, att ej 
någon "chöI'Cr mista liccnsen p;"t grund al' 
bristandc färdighct . S.S. A. har J.cgan frl , t 
till den l juli för prol'Cts all:i ggalld(', "ch 
av allt att döma torde dcn k"'llma att !>,
f allas, 

Slutligcn: glöm ej att I·i ;irt> nlycku ,,,ck
samma fö r alla slags m cd<klalld"1l i QTt ' ( 
73' S, s,l. -.,C;T. 

S A1 S U R, amatörm ;ista rcn I n10rsct cle 
grafe~ing, siinder i r;1n .\ I era" " i I laliel," 
där han för tillf:illct I'istas, sina Iicst 7,\ s 
till SSA h <lm, Han gcr ett r;',d : re s ej 
till I. med förande radiopinakr . "\[arconi
tullguh"arna" "körde upp" hun"111 P~t 70 
lire i tull för litet "skrot", som lar alsctt 
bli en mottagare, när han kom iram I QI{A : 
Via SchaUcr 12, .\[crano, Italia . 

diokongress 1932 torde då III i tiiml ig-en 1111 

nimala. 
• 

Ins tämmes I Det skall nog snart på ctt 
eller annat sätt komma att påpckas för ve
derbörande myndighetcr att vissa k0111
mcrsiclla s tationer ej rä t ta sig er ter kon
ventionellS bestämmelscr om l'åg-Iängder, 
vagtyper 111 . m. 

Red. 

Sluy<, Ty.yek<y;<I, Stockholm 1929 
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