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Radio-A matören tillåtes endast med lIt1ryckligt nämnande av källan.
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Ingen ackumulator •

Inga dyrbara och besvärliga ackumulator laddningar.

En av våra kunder skriver:
"Då det kanske kunde vara av intresse för Eder
att få reda på hur de första, hos Eder inköpta
växelströmsrören 'Eia Standard' arbetat, får jag
härmed meddela de resultat jag erhållit.
Rören ha sedan c:a 6 månader varit använda i
en trerörsapparat enL Edra anvisningar och arbeta
förvånansvärt bra samt utan störningar från nätet.
Då rören nu varitj bruk c:a 600 timmar och icke
på något sätt förändrats utan äro lika bra som
nya, torde även hållbarheten vara mycket god.
Jag har velat lämna Eder detta meddelande ang. Eia ~ Standardrören emedan
man med dem på ett idealiskt sätt löser den alltid besvärliga glödströmsfrågan".
Komplett sats delar med låda och monteringsritning kr. 70:20. Färdigmonterad
apparat inkL patentlicens kr. 125: -. Tillbehör exkl. högtalare kr. 58: 95.
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POSTFACK 675~G • STOCKHOLM 1
Prislista N:r 9 (1928) sänd .. mol porto 15 ör. (i frimärken). EIA" Radiohandbok (1928) för .pp.r.tby~~.r. innehåUer
kortfattad radioteori, praktiska råd för apparatbedömninsr. felsökninlilsanvisnineat samt bYIl8'nadsbeskrivninaar till ett 20~t81
av de modernaste mottawareapparaterna. Prjs 60 öre. Relcvireras enklast med postliliroanvisnin,l till postIlIrokonto n:r 1339.
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TELEFUNKENS 25-ÅRS JUBILEUM
elefunken har nyli>gen firat sitt
25-åI1s ju'bileum. Den 27 maj
1903 sammanslogO' nämligen
de båda sterflirmorna AEG, d.
v. s. AIligemeine Elelktricitäts-GeseIIschaft, ech S iemens & HalSlk:e, båda i
Berlin, slina hittil[s relativt 1 smått dflivna raJdioaVldelningar tii]! en firma som

T

lade sig redan från början sncrbbt i det
att ett knappt halvt åJr efter grundandet redan 163 radiostatiener i och utem
Tyskland vere i drift. Det rysk-japanska kriget samt Herero-upproret i
tyska Sydlväls t-Afrika vero impulserna
tiH arme-rCIJdien, vilken med tiden bl'ivit
en C1JV belagets stör'sta tillverkningar.

Te lefu11k ens första rörmottagal'e
av år 1911 och dess senaste.

i dopet undlfick namnet »Telefunken»,
vil!ket sedermera bl1vit vida känt. Bland
märkliga namn i TelefutJIken:s 25-åriga
hiJstoria märkas Graf v. Arce, Dr. SIaby, Dr. Mei'ssner ech Dr. Caroluls m. fl.
För ess svenskar är det av sänskilt intresse att höra, att Telef'l1rllkens förra
chefslkenlstmktör, den svenske ingenjören Ragnar H. Rend'aihl, vars epekgörande arbeten och uppfinningar gjert
hans namn känt ooh uppskattat i utlandet ech äVlen här hemma, är en av
de män som bidragit tiLl Telefunkens
anseende. Belagens verksamhet utveck-

Detta harcLook icke hindrat dess ingenjör.e r att oförtrutet arbeta vidare på
radions alLla andra använd:ningtsområden. Sålunda kan framhåLlas att år
1905 Telefunken redan had;e uppnått
den för den tiden oerhörda räckvidiclen
av 1 500 kilometer.
En märlkespunkt 1 utvecklingen är
påJbörjandet av N <liuens stora rad1ostati'On år 1906. Värl1dsikriget stäl'lde sedan
kolos'Sala anspråik på bol<l!get icke minst
ifråga om storsta~i'Onen Nauen's möjligiheter ti[JjJ förbinddse med främmandie vä:f1l d~del'ar. Sålunda fönstärktes

N auen-stationen med högfrekven:smaSIkiner på 400 kJi110watts effekt och antennätetutvidgades med 200 meter
höga master. Sedan dess har
rädkvidd och effektivitet oavbrutet ökats och på sista tiden
har man t. o. m. lycka t s upptaga Nauen's trådl ösa signaler

Å bildteJ.egrafiens områ de har Telefunken varit föregå ngare oc h genom
Dr. Carolus system bragt denllla till en

Telefunkens förs/a luftsk.!f>psstation å,' 1912. I högm hörnet Allan/zeppelinarens av år 1926.

sedan de fl era va rv passerat runt jo rdk,lotet.
Bland Tdefrunkel1is Se!1a!ste lanchninningar på rad.ioområ det märkas tuftskeppsstationer av vriUka d~n första
byggdes 1912 och bland de Isenwste särskilt Zeppelinaren Z. 126 som gjorde
dlen berömda resan över Atl'anten.
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fullgod, praktisk och användbar lösnin g. Mellan Berlin-Wien och Berlin-B uenos -A ires pågår således bildtelegrafi-fönbindelse och kan som ett
kuriosum nämnas att de flesta försändelserna bestå av checker samt även
förbrytaresignalement.
Oi vet är a tt en såJdan ene r,gi och

livSlkra:ft SOlTl alltid känneteCknat Telefunken skaM hava medfört en expansion av stora mått. BroJlaget har så-

eXip'loateringsområcllen öppnade s amt,idi;g t som de ganl'la utvidg~des. Sven~:ka A.-B. Trådlös Telegrafi har så-

Donzier-fVal lrafikfi'ygplall i Stockhol ms fl)lghamn. IHed Telefunken sändare och
11101 taga-re .

lunda icke mlindre än 56 m~r eller
mindre friiStående dottedirmor spridda
över hela ' världe.n alV viJ.ka en av die
största är den svenska, som 1921 bild<!!des med namnet »Svenska Aktiebolaget Trådilös TeJ1egrafi». ArIJetet på
raJClioområJdet i samband med Telefunken hacl'e emellertid börjat långt dessföninnan, år 1909, då det sv~m;ka bolaget »AEG» igångsatte til1veril<ning i
samarbete med Tele funken av fartygsstationer och äm av dessa de flesta fortfarande i fUltktion . Ubså hyggdes
Flottans kuststationer såsom Härnösal1Jd, VaX'holm '111" H. samt Kadsborgrs
stora sändare för europeisk trafik.
. I samband härmed kan det vara av
intres'se att erfara att bolaget ,i Sverige
utfört det stora f1erta,let av mar.inens
odh amlenlS såväl gni's t- 's om rörsändare för icke endast stridls.fart)'lgen
utan äV'en f.ör tanks, flygrnnskiner etc.
Även den mera frecLE,g a samfärdseln
har emelil~rt id tillgodosetts genom kU's tstat'ioner, pej!llstationer utanför så'Väl
Göteborg som Stockiholm samt ra:cliioinJstaHatio ner å en del av våra större atlant-ångare, hskefartyg, fyrskepp m. m .
I och med rör sändarens uppkomst
möjtiggjor:des cllel!s förenklad <:tri,h för
telegraJfi, dels telefoni och därmed
rundratclJio n. Rörsändaren kom aliltså
att ingjuta nytt liv i radi on ooh därmed voro också möjligheterna för nya

lunda med åren vuxit ut att bliva en av
världens största leverantörer av radlomateriel för milit:1.ra äncl'amål. För att \
:kunna fulligöra Slina omfattande leveranser har bola,get c\ädör nylåKen inköpt en större faJbr,iikSlbygrgnaid vid Tel111'soorg- utanför Stockholm .

TelefuHken pcjlil/gsapparat monterad å
111/ S Gripsholm samt å Tl'elleborgSasmitzfärjor/la.
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MÄTNING AV ULTRAKORTA
VÅGLÄNGDER
AV INGENJ()R E. ANDERSEN.
(Fortsättning på Radio-Amatörens serie om mätningar, påbörjade i n:r S.)

e ultrakorta våglängderna äro,
beträffande räckvidd och absorption, ännu relativt outforskade,
och få torde de svenska amatörer vara som sända på så korta våglängder som 5 till 10 meter.
Den utländska fackpressen har visserligen då och då infört beskrivningar
på sändare och mottagare för 8 meter
och däromkring, men att intresset för
dessa våglängder ej varit synnerligen
stort torde i första hand bero på att det
inom det ultrakorta området ej finnas
några sändare, som möjliggöra en kontroll av mottagningen, och kanske, i
någon mån även på att de flesta amatörer sakna kähnedom om de metoder,
som användas för mätning av ultrakorta våglängder.
Professor Esau i Jena har experimenterat med vågor ända ned til! 3
meter och uppnått goda resultat med
både telegrafi och telefoni.
En vanlig rörvågmätare lämnar i allmänhet till räckligt noggranna resultat
ned 611 c:a 70 m, och, med dulJbelgallerrör, är det möjl1gt att nå ned till c:a
15 meter. (Se förf:s artikel i n:r 5.)
Den vågmeter som här skall beskrivas
är avsedd för området 4-7 meter och
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kan tillvel-kas för c:a 10 kronor. I handeln finnes den att tillgå för omkring
50 kronor, och tillverkas, mig veterligt,
endast aven amerikansk fabrik. Instrumentet arbetar enligt absorptionsprincipen, och är synnerligen enlkelt att göra.
Den variabla kondensatorn har en
kapacitet av 50 f-lf-lF, och kan naturligtvis även !köpas färdig. Rotorns plattor
B äro halvcirkelformiga, statorns A,
rektangulära. Sedan avståndet mellan
axlarna C och F bestämts, beräknas
täckytan. (I fig. sektionerad.) Är aluminiumplattornas tjocklek känd, beräknas på vanligt sätt kapaciteten och kontrolleras med vågmätaren. (Se n: r 6
av R. A.) Distansen mellan plattorna
regleras medelst små brickor. Axeln
F, som lagras i en vanlig kontakthylsa
E måste svarvas. Den är i ena ändan
försedd med gängor, passande till muttern G, och har dessutom en fläns H.
Frontplattan P, likaledes av aluminium, är böjd i vinkel, som fig. visar,
och fastsättes på grundplattan T medelst 4 träslkruvar R och S. Med skalan
O som mellanlägg fastskruvas nu lagret i frontplattan på ett sådant avstånd
från grundplattan att rotorn går fri,
rotoraxeln insättes, och på denna plat-

Bolaget har emellertid icke endast
bl:ivit känt såsom leverantör av radiomateriel för miNtära ändamål utan
framför aMt genom s.in välkända rundradiomaterieL RundradiointresiSct har
i vårt land Sil a gli t djupa rötter ooh aUt
vad som därmed sammanhänger intresserar allmänlheten på det 1ivl~'gaste.
Ett stort antal av våra runcLradiostationer hava sålunda byggt'S av Trådlös Te-

legrafi, såsom t. ex. KafllSlborg, Boden,
Östersund, Linköping, Ka1mar, HClllmstad och Uppsala. Även på mottagareanläggningarnas 'Område är Telefunken-namnet välkänt. A v kristall- och
rörmottagare har Trådlös Telegrafi i
Sverige hittills försålt i runt tall 07 000
st. och av Telefunken-telefoner, EH
333, finnas minst ett exemplar för varje
licenstagare i landet.

torna och mellanläggen D. Har man
ingen ratt med passande hål, pålödes en
kontakthylsa K.
Med statorplattorna förfar man på
analogt sätt och begagnar här en lång
messingskruv, C.
Spolen består aven enda slinga försilvrad koppartråd, 10 mm i kvadrat
och 100 mm i diameter. För att få den
passande storleken lindar man lämpligen på en mindre stomm~ t. ex . 60
mm i genomskärning. Tråden böjes
som figuren visar, och dess ändar fastskruvas vid C och V. Den kommer
alltså att ligga parallellt med kondensatorn. För våglängdens höjande kan en
t1ormalkondensator av
mindre kapacitet inkopplas mellan C l och
V l' Istället för att använda en separat skala
kan man gradera direkt på frontplattan,
~ller också använda en
graderad ratt.
Skruvarna V och VI ;j' S
fasthålla isolitstycket
A på vilket statorplattorna sitta. För att giva apparaten ett trev- .
ligare utseende 'böra
samtliga skruvar på
fnamsidan förses med
kordongm uttrar.
Z är slutlig-en en kåpa som skall skydda
mot damm och smuts.
Den kan göras av glasplattor som sammanklistras med tunna pappersremsor, eller av
celluloid. I förra f.:tllet
inklämmes kåpan mellan trälisten A och frontplattan, i senare
vikes en kant nedtill, som lägges under
A. Bindem.edlet för celluloid är aceton.

direkt tillväga, och man bör känna
m.inst tre våglängder hos sin sändare.
Dessa bestämmas med tillhjälp av de
Lecherska trådarna·. Denna metod möj-

II

_.--:fti .=if-.

U ppmätning av Iwrta vågor med
metermått.
För att .kunna kalibrera ovan beskrivna vågmeter måste man gå in-

E

oH·A

Fig. 1.

liggör mätningar med en noggrannhet
av cm. Tvenne koppartrådar av 1 mm :s
diam. och 10 m längd spännas parallellt med ett -inbördes avstånd a v 15 cm,
som fig. 2 visar. Dessa trådar kunna
kortslutas medelst en brygga B, som
med snörena S och SI kan förskjutas
utefter hela längden.
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I ena ändan befinner sig på isolitplattan I en spole S, om ett varv, och eLV
samma konstruktion som vågmeterns.
Om denna spole kopplas till en sändare,
uppstår i tråda rna en vågrörelse, som
fortplantar sig- längs dessa, under fö·rutsättning att bryggan ej är inkopplad.
Ett ge isslerrör med ädelgas (helium,
neon) eller i nödfall en vanlig glimmlampa, hakas upp som fig. visar och
man uppsöker det läge där gasen i röret lyser kraftigast. Det är beroende på
sändarens styrka hur fast dess oscillatorspole få r kopplas med S, och man får

Ju fler dylika lägen man uppsöker,
desto nogg rannare blir resu ltatet. An·
tag att bryggan flyttats till den n :te
spänningslösa puI"1kJten, och man betecknar avståndet mellan denna och
det första läget med L" så blir el.en
sökta våglängden:
J o<

=

2· L

11/

12

Äro trådarna 10 meter långa är det således ' möjligt att mäta våglängder upp
till 40 meter.
Med tillhj älp av de Lecherska trådar-

F ig. 2. Till <'äns/cI' v isas dm dcl av lecherl1'ådarJIa som kopplas 1/Ied siiJ/(lama , T. h.
anordningen i sin helhel.

försöka så löst som möjligt. N u pålägges bryggan intill röret, och tIetta
slocknar då, enär svängningarna i trådarna upph öra. Drager m.an nu sakta i
S och Sl s'kall man finna att röret, sedan B kommit på ett bestämt avstånd,
å ter lyser normalt, beroende på, att
spänningen i punkterna P och P l är
noll, å. ' v. s. B blir strömlös. I den
punkt där g-ei sslerröret är upphängt, är
sp~i. nningen emellertid max. , och avståndet mellan de båda punkterna ä r :
/1/

A
= ""4
eller A =

4.

III

var'vid 'In = avståndet mellan G och B
i meter. Fo rtsätter man att flytta bryggan kommer man snart till ett liknande
läge A Al och avståndet mellan detta
och läget P P l ~i. r alltså:
11/.1

= 2A

eller J

=

2·

JJl 1

na fastställes nu sändarens våglängder
för 3 a 4 konclensatorlägen, och för
varje gång- bringas vågmetern i res onans såsom förut beskrivits, Denna senare måste dock uppställas på ganska
långt avstånd fr ån sändaren.
Med de fyra våglängderna och tillhörande kondensatorställning- (vågmätarens) konstrueras så diagrammet på
samma sätt som vid större våglängder.
Vågmetern är nu kalibrerad och med
tillhjälp av densamma kan sändaren alltid hållas vid konstant våglängd.
Det säger sig själv att metoden med
det lysande röret ej är absolut exakt.
Bättre resultat erhåller man med ett
termokOl-,S i förening- med en galvanometer, och för att radioamatören under
sommarens lopp skall kunna rusta sig
för den ik ommande säsongen, kommer i
nästa nummer en serie termokors och
en varmtrådsamperemeter att beskrivas.

-,

••
slut • •
det ar

•

med anodbatterier. Dc lämpa sig ej för moderna mottagare med
moderna rör. Ett modernt s lutrör fordrar en anodspänning på 150
volt för att högtalaren "skall låta något". Det blir dyrbart med ISO
volts batterier varannan månad.
När Ni nu njutit länge nog av knaster och sprak i Ert gamla batteri
så - bort med det. Och köp inget nytt.
En PHILIPS anods pänningsapparat är vad Ni behöver. Det är den
moderna anodströmskällan för direkt anslutning till ljusnätet. Det
är en mycket överkomlig utgift, och apparaten varar hela livet.
PHI LI PS anodspänningsapparater finnas för både likström och växelström för alla spänningar. De finnas i ett fl ertal typer - med eller
utan gallerspänning. Det finnes alltid en typ och ett pris, som
passar Er och Er mottagare.

Gör slag i saken!
Närmaste radioförsäljare visar dem.

Ett nytt steg framåt!
S &. S Trerörs

Kortv ågsmottagare
Byggsats ........ . ........ .

Kr. 135: --

exkl. apparatllda och rör

KO NSTRUKTI O NSBESKRIVN ING
separat O: 75 + porto

S &. S specialby ggda delar för kortvågs=
mottagare:
Kortvågsspo lsats, 3 utbytbara spolar med hållare
och vridbar antennspole, komplett Kr. 24: 75
K ortvågskondensa tor å 85 cm. ........ . )
8: K ortvågsdrossel inkl. hållare .... ... .....
)
4: -

A .-B. STERN &. STERN
STOCKHOLM

FINLAND: A..B. AF FORSELLES I NGEN I EURBUREAU, HELSINGFORS

Slår ut alla
6-rörs

konkur-

Neutro-

renter

dyne

*

*
Svensk

Våglängd:
190-2000 m

kvalitets-

*

produkt.

Inga spolbyten!

Utlandet i högtalaren - oavsett

WADA

Mottagaren med
den överlägsna

loka Is ta tio n en. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ljudkvaliteten .

~

Pris: W A D A komplett med 6 rör och 2 st. telefon- och
högtalareproppar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... kr. 475:-

Motståodsstav för. nätaoslntningsapparater

10.000, 15.000 och 20.000 ohm. Högsta kvalitet. Tål' hög belastning.
Komplett med hållare och 4 st. klämringar

Kr. 3:50
Moment-strömbrytare, Weilo-drosslar, Hylsor och Blockkondensatorer för nätanslutningsapparater lager/öras.

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN
GÖTEBORG 1

TELEFONER : 39577, 39578, 3957 9

~

"SII~VERSKRINET"

EN KRAFTIG
6-RöRSAPP ARA T

ur skall en modern radiomottagare vara beskaffad? Det är en
fråga, som inte är så lätt att
besvara, bl. a. därför att kraven
på en dylik äro i så hög grad skiftande.
Rundradions nuvarande utvecklingsstadium och de fönhållanden, som nu
råda i det europeiska etenhavet, bilda
emellertid vissa utgångspunkter, som i
stort sett bestämma riktningarna för
mottagarnas konstruktion.
De på mar'lrnaden tillgängliga högtalarerören för spänningar ej överskri-

H

dande c:a 200 volt ange gränsen för
den ljudeffekt, som kan erhållas. Tyvärr ha vi i E uropa inga rör, som lämna tillnärmelsevis den effekt, som är
önskvärd. Man får därför nöja sig
med en begränsad ljudstyrka, vilken
dock är betydligt större än den, som
kunde erhållas ännu för relativt kort
tid sedan. Genom paraJlellkoppling av
rör kan man dock i någon mån öka
effekten. Har man ett par rör Philips
B 403, Triotron ZD 4 eller Telefunkens
RE 504, så har man också d~n största
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Fig. 1. Motlagarms kopplingsschema.

C, = 25 cm; C., C., C., Ca' C, • = I I~F; C., C, = 500 cm ; C 7 = 200 cm; C e = 100 cm;
100 cm; C, • = 60 cm; C lS = 3000 cm; M, = 30 ohm ; M•• Ms
1000 ohm; M, = 0,5 meg;
Cn
Ms = 6 ohm; M. = 3 meg; M7 = 5 meg; Ma = 0,1 meg; Me = l meg; M, • = 30 ohm;
S,=47 varv; S.=95varv; Ss = 285 var v; S, = 50varv; S.=100varv; S, = 300 varv; T , =1:3;
T. = I: l; B, = 200 volt; B. = 150 volt; Bs = 100 volt; B, = 75 volt; A = 4 vo lt; C, = 1,5 vo lt;
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effekt, som man rim ligtvis för närvarande kan få.
Den andra synpunkten gäller ljudkvaliteten, HärVlidlag måste man givetvis ställa synnedigen stränga fordringar, Bäst torde dessa uppfyllas om
man använder dels anodlikriktnling och
dels en blandad motstånds- och transformatorförstärkning. Hä·rigenom får
man god förstärkning av Mde låga och
höga toner. Givet är att man endast
kan använda den allra bästa materiel,
vilket i särskild grad gäller lågfrekvenstransformatorerna,
I den här nedan beskrivna mottagaren ha tre lågfrekvenlS~rt:eg kommit till
användnling för att få upp effekten tillräckligt. Då anodlikriktningen sker effektivt är första steget morståndskopplat. För att ej äventyra vare sig ljudkvaliteten eller förstärkarens stabilitet
är även det andra steget motståndskopplat, men ej med högmyrör, vilket vore
riskaJbelt för staJbi liteten. Stista steget
är däremot transformatorkopplat, vil-
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ket ger en ur alla synpunkter lämplig
ko.mbination, På grund av den stora
ano.dlströmstyrkan från slutrören, 50 a
60 milliampere, användes en utgångstf'ansformator för tillkoppling av högtalaren.
Detektor och lågfrekvenS'föf'stärkare
ha på ·d etta sätt bestämts till sina huV'uddrag, Det återstår dock ett par detaljer att beakta, Dels böra nämtigen
lågf.rekvensstegen helt kapslas för att
säkersrt:älla stalbiliteten och för att undvika lågfrekventa störningar från o.mgivningen. Dels måste man på ett effektivt sätt utestänga högfrekvensen
från lågfrekvemHöl'stärkaren, Detta
Slistnämnda sker genom införande aven
silano.rdl1!ing mellan detektorn och första lågfrekvensröret.
Det återstår nu den svåra frågan om
utformning av högfrekvens.sidan. Den
senaste tidens erfarenheter med olika
super~eterodynsystem vi sar att man visserligen med dessa system kan mottaga
ett mycket stort antal stationer, även

svaga sådana, men samtidigt ha superheterodynernCtls svagheter ökats i betydelse samtidigt med att sändarestationernas antal ökats. Vli'S'serligen får
man en mycket hög selektivitet, men
ej en pålitlig sådan. Vid! mottagning
av långvågiga stationer är det t. ex.
omöj lligt att helt utestänga en lokal
säll!dare. Vidare förekomma, isynnerhet inom det kortare våglängdsområdet, ofta interferenstoner från sändare,
som li gga på visst frekvensavstånd från
den mottagna 'stationen. Detta verkar
mycket störande och kan e11lda's t avihjälpas genom en s.tändig ornstämning av
mellan:frekvensförstärkaren, vilket av
pmktiska skäl är ogörligt.

100

~----~SO'------~

o

o

Fig. 3. SpO!sI01l1me.

Den ra'ka högfrekvensfö rstäl-kningen
är ur dessa synpunkter bättre, men
medför i stäUet al1Jdra olägenheter, så-

Fig. 4. 1 OOO-olimsmolstål1d med hållare.

som stalbiliseringss'v år,i gheter, mera
komplicerad inställning m. m .
För den lyssnare, som nöjer sig
med låt säga ett tjugotal stationer odh
som önskar en rela.tivt lättmanövrerad
apparat, är ett stegs högfrekvens numera fullt ti Hfrecl!sstäJl ande. Detta har
möjliggjorts genom de nya s'kärmgallerrören, med vilka man kan erhålla
både nödvändig selekllivitet odh tillfredSlstählande förntärkning. Då man
dessutom med ett s'kärmgaller-rör kan
slippa neutralisering och kan använda
ytverst enkla omkopplings anordningar,
erbjuder detta system stora fördelar.
Den utfönda mottagarens kopplingsschema framgår av fig. 1. I vardera
av de båda aVlstämningsk:retsarna ingå
tre spolar, Sl--S3 resp. S4--S6' så att
tre våglängdsområden erhållas genom
enkla omkoppla're, Kl ooh K 2 , en i
vardera kretsen . Man kan med dessa
täcka he1a området 150--2 000 meter.
Antennen är kopplad till första kretsen
över en förkortningskondens,a,tor Cl>
som för längre antenner kan ha 25 cm
och för kortare antenner 50 cm kapacitet. I jordledningen är il1Jlagd en
l ,uF -kondensator C 2 , för att mottagaren -r iskfritt skall kunna matas från belysningsnät.
På grund av hägfrekvensrörets höga
i nre motstånd har detta avstämd anodkrets, vilket även möjli.ggör en enkel
Kretsaroo a f stämmas
omkopplling.
med var siin vr,idkondens'a tor, Cs och
C~, om 500 cm med mikrorattar. För
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nedbringande av återkopplings verkan inom
högfrekvenssteget äro
silkrdsar insatta i
plusledningarna både
från anod ocJh skärmg-al'ler. Dessa bestå av
ett motstånd, M 2 , M 3 ,
om 1 000 ohm och en
kondensator, C 5 , C 6 ,
om 1 ,uFo Av samma
anledning finnas även
passagekondensator ,
C 8 , C10 , om 1 ,uF i detektorns galler - och
anodledningar.
Kopplingen mellan
detektor och första
lågfrekvensrör består
av anodmotstånd, Mo
om 3 megohm, gallerkondensator C 11 om
1000 cm och gallerIäcka M 7 om S megohm . För silning av
högfrekvensen finnas
dessutom dels en passagekol1!densator
C9
om 100 cm från de-·
tektorns anod och en
annan C12 om SO cm
från ,första lågfrekvensrörets galler till
kapsl ingen, och dels
en högfrekvensdrossel
S7 mellan gallerkonclensator och galler.
En mottagare med
så stor effekt som den-

na bör givetvis drivas
från belysningsnät. I
schemat ha också en
del detaljer ordnats
med tanke härpå. Så
ha anodspänningsuttagen gjorts till 4 st.
ehuru man vid batteridrift mycket väl skulle
kunna nöja sig med
"två. Härigenom säkerställes stabiliteten om
särskil<ia silkretsar anordnas i resp. anodledningar. Vidare har
själva mottagaren ingen strömbrytare och
inga reostater, utom
den fö,r reglering av
återkopplingen.
Då kondensatorskalorna äro försedda
med IJeqysning o. lamporna draga ga11lska
mycket ström, ha dessa kopplats i serie med
rörens glödtrådar, vilka tillsammans draga
c:a 0.65 ampere.
Ett principschema
för en lämplig nätanslutningsarpparat för
likström anges i fig. 2
och tydliggör mottagarens koppling till en
dy'lik. En fuHständig
beskrivning över denna hoppas vi kunna
lämna i nästa nummer.
Av mottagarens detaljer äro spolarna,
1 OOO-ohrnsmotstånden , högfrekvensdrosseln o. avskärmnings- o
/00
100
JOO
400
500
boxen - »siIverskri=;;:=I;;==,'i==I==::!;'==I==±4==:J===±
!==:J=;;;;;;;;;:I!
net» - hemmagjorda.
F'ig. 8. Kopplingsritning .
A11a sex spolarna äro
lindade på 50 mm spolrör av 100 mm 95 och S5 100 varv 0.3 mm tråd med
längd. Lindningarna placeras närmast samma isolering. Spolarna S3 och S6
övre ändan, såsom framgår av fig 3. ha resp. 285 och 300 varv 0.15 mm
S1 har 47 varv och S4 50 varv 0.5 mm dubbelt silkesspunnen tråd. Samtliga
dubbelt bomullsomspunnen tråd, S2 har spolar äro lindade tätt i enkelt "lager.
bo'
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Fig 9. M ol1fcringcn av skär11lgaUenöl'ets
sockel.

1 000 ohmsmotstånden framställas
av 8 a 10 cm stycken av motståndstråd
på asbeststomme med 12000 ohm pr
meter. Dessa sltycken ViiIkas 3-dubbla
med utskjutande ändar en!. fig. 4 och
lindas med isolerband samt förses med
kontaktbleck av böjd plåt, så att motståndet kan insätta:s i en vanlig hållare
för gallerläc'kor.
Högfrekvensdrosselns konstruktion
och dimensioner framgå av fig. 4. Den
är lindad i tre sektioner med 1 200
varv 0.1 mm -lackerad trådl .i var je
sehion. Stommen göres av 5 mm ebonilJbrickor och 2 mm presspanskivor,
som samman:h ållasi centrum aven
skruv med mutter. Med denna skruv
fästas även de två av plåt bestående
60 mm höga fötterna .
Montagevinkeln, fig. 6, bestå'!' aven
trolitplatta 200XSOOXS mm och en
träplatta 300 X SOO X IO med tvenne 20
mm höga lister urrdertill vid kortändarna. Före monteringen av delarna
belägger man brädans övre yta och
frontplattans baks'i,d a med 1 mm tjock
aluminiumplåt. Plåten bakom frontplattan förses med väl til1tagna urtagningar d'ä:r kondensatorer och övriga

Fig. 10. ilfonlag evinkeln fÖI'e påsättning av skärmväggarna.
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Fåg. Il. Mottaga/'cn sedd uppifrån med borttaget lock.

delar skola fäs,tas isolerade vid front- plåtar, som fästas ",id varandra medelst
skruvar med mutbrar och vid bottenplattan.
Montering och fullständig samman- brädan medeLst träskruv, för vilken hål
koppling av alla delar kan n/u göras borras i bottenplåten. Boxen'S indelutan hinder av skärmnings boxen. Den- ning och sammansä,ttning- framgår av
na sammanskruvas sedermera av plana fig. 7. I väggen mellan rummen a och
1 111m tjocka 165 mm höga a:luminium- , b är på 120 mm höjd över bottnen ttr-

Fig 12. Exteriör av mottagaren.
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taget ett 45 mm hål, vid vilket en 30
mm hög ring fästes. Genom denna mansohett skall sedan skärmgallerröret inträdas i horisontellt läge. Boxen täckes
av ett lock med vii d sidorna och baktill nedvikta kanter. På de ställen, där
kopplingstrådar gå från den ena avdelnil1Jgen till den andra, klippes ett urtag i skiljeväggens underkant, så att
den kan nedsättas sedan kopplingen är
färdig.
Placering av delarna ooh ledningsdragningen framgår av f,ig. 8. Den
undre delen av figuren avser ledningarna på bottenbrädans undersida, där
l<1ontaktplintaJr finnas för antenn, jord
"» batterier» och högtala re. Överallt där
ledningstrådar gå ned genom bottenplattan äve11'som på dennas imdersida,
aro de isolerade med systoflexrör.
Materialförteckning :
2 st. SOfJ cm v;ridkondensattore r med henysta
ska.!or, S & S.
2 " 3-poliga omkopplare, Mar-co (el. S-po1.).
30 aluns reostater.
2
6 " fjädrande rörM:lcrru-e.
6 " spolrör SOXl00 mm.
1
25 cm lufrt:!)1ockkondensat or med hållaire.
1 " SO "
1 " 100"
1 ., 200"
"
l
1 000 cm 1JIQckkonde11lsator
1 " 30"00 ,,
5
1 J.lF
"
l
0.1 megohm Loewemotstånd med hMIare.
1
0.5
l
l

l
il

I

S

"
låg:frek~nstrans fon~:ator, Ferranti,
typ
AFS.
" utgång:strans formator, F erran,(i, typ OP l.

l "

2 st. 2-polig kontaktplintar, Baltic.
1
4- "
H

l " 6- "

"

2 " M U:lare ti,l'l läckor.
Material .till~ rnptstånd, spolar, d ros sel, ·skärmbox.
1 st. tmlitpl1<ttta, 200XSOOXS.
l " bottenhräda, 300XSOOXlO.
Rörtabell.
St
~ ögfrekv ens ..

Detektor - .. ,
L lågfrekvens
2. lågfrekvens
Ändrör, 2 st ...

' Phili ps

A 442
A 425
B 406
B 406
B 403

Tr io tro n

Telerunk en

OD
WD
UD
UD

RES
RE
RE
RE
RE

Xl)

4
4
4
4
4

044
054
084
084
504

Ett par detaljer kanske erfol'dra en
närmare förklaring. Högfrekvensröret,
som skall ligga .horisontellt på 120 mm
höjd över bottenplattan, sättes ,i en sockel, fastskruvad vid en nedtill böjd
ebonitrihba en!. fig. 9. På den vertikala delen av denna fästes motståndet
M 2 · Motståndet M 5 är fast och bestå'!"
aven li,ten cylinder av presspan el. dyl.
av 12 mm diameter och 60 mm längd
på vilken lindats 0.15 mm dubbelt oomullsspunnen koppartråd i enkelt, tätt lindat lager till 40 mm längd . Detta motstånd ar placerat under bottenbrädan.
Mottagarens utförande kan iakttagas
å fig. 10, som visar montaget färdigt
innan skärmväggarna insatts. Å fig.
11 ser man de sistnämnda på sin plats,
men utan lock. F.ig. 12 slutligen är en
yttervy av den kompletta apparaten.
På grund av utrymmesskäl måste vi
avs tå från aH närmare ingå på mottagarens manövrer,i ng o. dyl., men skola
återkomma härtill i nästa nummer.
A. P.

BILDRADIO I DANMARK. Köpenhamns
och 24-3, \tQrsdagar kl. 17-21, lördagar kl.
kortvå.gssändare, IRL, gör dagilågen bildraS---8 od1 15-18. Allt .svell'!>k tid. Till fördieringlsförsök på 42.12 m våglängd. Fr. o. m.
hindrande av förväxlingar med Hilversums
juni månadls ingång beräknas normal trafik
långvågi.g a station (våglängd 1060 meter) har
kunna öppna!;.
. Plhi1lips 'beslutat ändra namnet .på s:n station
till »PCJJ Eindhoven». Den våglängd, på vilPHILIPS KORTVAGSSTATION PCn
kiommer att t. v. för etaga s'.ina utsändningar på
ken denna num era arbetar, är som bekant 31.4
föjande dagar och tider: Tisdagar k1. 17-21
meter.
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EN HEMTILLVERKAD KOLKORNSMIKROFON MED FöRSTÄRKARE
AV FIL. KAND . BERTIL WOLLERT.

ö: den med trådlös te.l.efonisän~-~

I ett bl~)Ck , a, av ett fast mat~~ial ,
nJl1g sysslande aJmatoren utgor~, ;:-:;isom praktiskt taget saknar egensvang:L
d
.
mllK'
r o f onen ett avesrom
pro- ,i(~..!'~ nl11g,
t. ex. marmor - »s'ocker'b'lten»
blemen. För en bill1ig penning :~<- eller låknande, ha gjort;s 2 djupa
kan man visserligen köpa sig en van-~urtagningar, h, var och en rymmande
lig ko lllro rn srrl'ikrofo n , med 'V1ilken man 'liIN en fast elclctrod, b, av kol eller metall,
alltid klarar 'Stig för mindre experi- - .:som ej oxi:d er as , vi'l ka eileiktmder pi amentänd'aJmål, men så snart det gäJ,Jer:7' cerats så, att deras fria yta är fullbättre ljudkvaIiteter, ser man oog i aJ,J- ständigt täakt av kolpulver, c. Dessa
mänhet ingen annan utväg än att an- ~ elektrodier äro ge11lOtn skruvar, d, fastskaffa en originalmikrofon för rund- !Isatta vid de efter elektroderna aVlpasrad1oändaJm<iJ ooh för amatören blir Csade huvudena, ' k, på de genom stenelen avskräckande dyr, om denl skall S blooket dragna, gängade bultarna, i,
köpas färdig. För honom gäHer det ~- vilka på blockets baksida fasthållas
därför att hålla sig på betryggande a'V- "' med muttorar, 1, odh ISamtkLigt tjänststånd såväl från den mindre til1fred's- 4i göra såsom 'strömJedare.
stäl'Eaooe kvalitetetlJs Skylla som från )
De båda urtagn'i ngarna, h, stå på
den nästan ruinerande kostn<lidens Cha- blockets framsi·d a i förbindelse med
r)'lbdis, vi·lket kan synas SlVårt, kanske ko1k<li111n1aren g, vilken är mycket
uts'iktsl:öst, men det är dock möjhgt. grund. Denna kammare täckes på
Lösningen ligger i att själv tillV'erka fr·a ms idlan aven tunn platta, f, av ett
sin mikrofon. .
. :..I böjligt, isolerande matenial, t. ex. gumI det följ anJde skall beskrivas den mi, som skydrdar mot luftens fulktighet,
mikrofon av rei~sztyp, som tinverkars hindrar kolkornen att falla ut och dessinom Hedlemora Radioklu:bb, vilken utom håller dem uncter ett Vli sst tryck,
också stä,Udles inför ovanskisser<lide pro- när kammaren befinner sig i vertikal
blem'stäUning.
.
) ställning. Denna platta ei1ler hinna hålM'k f
Il"
b
d
les i läge genom en ram, m, försedd med
2 ro onens a manna
yggna.
ett skyddsgaller, n, av gas eller liknande.
Med ut.g ångspunkt huvudsaJkligen Denna ram sträcke'r sig över de fa sta
från de båda engelska patentbeskriv- elekitroderna, varigenom lj udvågorna
ruingarna n:r 250430 och 258 542,1 hindras från att ,dJirekt påv.e rka det koldär uppfinnaren, ungraren E ugen Reisz, pulver, som täcker des'sa elektroder. I
skildrar sin uppfinning, ·sikall här in- fÖ'fhindelse med den egentliga kornledningsviis lämnas en översikt över kaJmmaren, g, står en reservkaJmmare,
rei'szmikrofonens ClItlmänna byggnad.
p, vilken hermetiskt tillslutes genom en
plugg, q. Denna reservkammare har
KonstrulktJionen framgår av f~g. 12, av vilka den första utgör en sohe- til1 uppgift att Iä.mna det tillskott av
matisk bi~d av milkrofonen sedd Uipp- kolpulver, 'som edordras för att bibeifrån, median den andra visar dlensam- håJ.1a konstant tryok på kontalktpulvret
ma framifrån, sedan den täckande i huvudkammaren, när detta med tiden
frontplattan borttwgits.
sätter sig.
.
Symerli-gen
stor
vikt
tillmäter
uppKunna erhållas från The Patent Office, 25,
finna
ren
det
använda
kolpulvrets
samSouthampton Buildings, London, W. C. 2, till
mansättning och den höjd eller tjockett pr is a v l sh. per st.
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lek, tiH vi lke n detta pulver upplagras i
den egentliga kornU<ammaren.
Reisz anrvänder en blandning, huvudsakligen bestående av relativt g rova

f

J

Fig. 1.

korn, bland vilka i11lblandats det allra
finaste stoft, där de olika kolkornen
praktiskt taget ej längre kunna unsbljas med blotta ögat. Genom denna metod utfyllas de små olbetyd1li,ga mellanrummen menan kolkornen, ett slags
luftkanaler a}\f1så, 's om annars skulle
Upipstå vid användande av vanligt kolpulver, vrrlka mellanrum utgöra en allvarlig fara för mikmfonJeflis Ijl1'clIkvalitet. Denna fara helyses närmare s.ärslkilt i den senaste av nyssnämnda paten tbeskrivningar.
Uppfinnaren anser sig genom . sin
konstruktion ha kommit framtliIl en
mikrnfon, som uppvisar en alldeles rak
kurva över ett :så föribLuffande stort
område som från omkring 100 ti.\I
10 000 svängninga'r per sekund.
Genom att mikrofonens vitala delar
inbyggts i ett hölje, som saiknar egensvängning, de fasta elektroderna placerats så, att de ej kl1lU1a direkt nås av
ljudvågorna ochdlärigenom hindras från
att svänga ooh slutligen gen{)l!11 användande av ett membran, vars egenSivängning kan avpas'sals så, att den praktiskt
ta,o-et 'Saknar betydelse, har Reisz lyckats lko~ till rätta med 'rund'radiomikrofonernas största fiende: egensvä.l1gningstendensen,
20 2

!t[i!?rofOJ1,ClIS /wa!?t'is!w utformning:
Bilderna 1-2, hämtade ur patentbeskrivningarna, 'ha tjä11lstgjort såsom
arbetsritningar för Hedemora Radioklubbs första mikrofon och reproduceras här i skalan 1: 2.
Mikrofonkroppen består av täljsten,l
vars för stötar utsatta kanter avrunnats, He>la blocket har shellackerats,
varigenom det antag/it en vacker, grågrön marmorfärg.
SkydclisgaLIret utgöres lämpl'igen av
en tiE skydd mot f'l~ktig1heten gummiimpregnerad bit myggnät ,e, d. Den
ram, 'som omgiver ~TdlclJsgaIlret, bör
gö,ras av tjock isoli t.
De' fasta elektroderna utgöras av
runda gra,fitstavar,
En av de intressantaste och svåraste
punkterna 'i ,denna mikrofonkonstruktion är givetvis kolpulvret. Om detta
sä.ger uppfinnaren i cliep. senaste patentbeskrivningen, att det med fördel kan
bestå aven blandning, i storlek varierande från högst 0,07 mm icJljam . ned
bill nästan omärkligt fint pulver eller
stoft med pa'rtiklar ej överstigande
0.0015 mm. I fråga om den inbördes
fördelningen mellan -dessa storlekar

p

g
o

o

h

a
h

b
Fig, 2,

meddelar Reisz, att ,han enhåIlit tillfredsställande resultat med en blandcr bestående av 47 % korn av 0.07
ninb'
fl
1 Erhålles
från Handöls Nya Täljstens- och
Vatten'k rafts A,-B " Enaf.ot's, vilket även levererar block med erforder li ga uttagningar och
bormingar.

..-~ AADllO=AMATÖRlEN~
diam . oc h 22 /{) stDft, ej översbigande 0.0015 mm i cli am. R estlen av
hlandnungen bestod alV korn av skilda
mellanstorIekar me1lan deSlsa båda dimensiDner och med hastigt minskande ,k ornst6·rl ek, vadan pulvret väsentligen var en ·blandning av de grövsta och
de finaste ,p artilklarna.
Ifråga om höjden på kDIskilktet, sålunda avståndet meJ.lan plattan o.oh angränsande para\.Jel1a yta 'hos korrukammaren , angavs -den i den senaste patentbeskrivningen tJill 1-3 mm i
vår nu Ibes](11,ivna första 'm ikrDfDn va,ldes ungefä r medeltalet därav eller nätt
2 mm - medan enligt senaste tiUgJängliga uppgi f ter avstånd.et i den nuvarande, något större originalm'ikrofonen lär vara omkning 1.5 mm.
Anförda uppgi1fter böra ,s äkerJi.gen
ej fattas så, som Dm uppfinnaren med
dem nått sina bästa reSluJ.tat. Sådana
data få r man nog förgäves söka efter
i tryck! Det är ,i stället en uppgi ft för
dien experimenterande ailnatören att
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skaffa sig en egen upp1attniJ1lg i dessa
punkter genom sitt expenimentarbete.
SåsDm utgångspunkt fö r detta äro
meddelade data dock av värdJe.
E'fter milkroskopislk undersökning av
flera kolpu l'Ver , in- och utLändSlka, va:ldes en svensk, med I SO/I SO betecknad

lwlgry nsso r,t, l där de flesta kornen
föllo i intervallet 0.04----0.07 mm, avsevärt många i gruppen 0.02-0.04 mm,
de minsta iakttagna voro c:a 0.00 1 och

det uppskattade medeltalet utgjorde
0.05 a 0 .06 mm i diam . För vår första
mJikrofon användes denna blancb1ing
utan annan behandling än torkning i
en vanlig !bakugn för avlägsnande av
aH fuktigihet. Med en tändsticka stoppc!;des detta pulver löst, så mycket att
det ej sjön'k .
Om denslkyddan<cl'e gummihinnan
meddelar uppfinnaren, aH den är 0.15
mm tj ock ooh sträckes 'l ätt eller med
andra ord så, ClJ tt dess egensvängning
li gger under 50 peri Dder per sekund.
Att erhålla tunnast möjliga paragummi i ungefär angivna tj ocklek syntes nä'S tan omö jli,gt. TilI sist upptäcktes dock ett dylikt av 0. 17 mm tjocklek.
För mikrofo nlbyggake, son1 ej kunna
uppdr iva lämpligt material, står HedeInDra Radioklubb m ot en ringa kostnad
till tjän's t med' sådant, så långt förrådet räcker.
Upphängningsanor.dningarna äro de
vanliga.
1 Från
Rylander & Rudol,pihs Frubriksaktiebolag i Henritksdal, vilken även leverer-at e rforderligt elektrodmaterial. Betealmingen 150/
Isa innebär, att pulvret erhå Hits genom användande a'v ett såll med ISO maskor. per eng.
län g-cltulll .
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Vår hem tillverkade mikrofon har numera provkörts även via Fa1u Rundradio och kritiken stälLde sig vä,lV'iJlig.
För att · utnyttja nyare uppslag och
egna erfareniheter från den mindre modellen, har ildubben tv.e nne mikrofoner
a v en 's törre typ under by'ggnaJd, i det
följande betecknade II-III.
Fig. 3-4 visa i skalan 1: 2 täljstensblockets mått för mikrofon II.
De nya uppgifter, som det här gäller
att brottas med, ha ungefär följande
utseende.
Det viktigaste beträffande elektroderna torde vara, att de bli tillräckligt
stora och att utrymmet omkring dem
blir 'så stort, att övergångsmotståndet
mellan elektroderna ooh kolmassan blir
så litet 'som möjLigt.
I vår mikrofon II ha vi rä;knat med
ko:lelektroder av storldken 60 X 30XIO
mm och i III har elektrodernas djup
okats till 60 mm, vartill för båda kommer, att ytan gjorts refflad för att göra
den så stor som möjligt. Man får emellertid se till, att k6rmgeringen ej utföres så, att någon slags strömförträngning uppstår mellan de höga partierna
på elektroderna, vadan vinkeln mot
grundytan ej rtorde få överstiga 45 o.
Sådana elektroder av ungefär angivet
format, med lämplig reffling ooh genomgående hål för fastsättningen,
kunna erhåUas från leverantören av
kolpulvret.
Kolhlandningen står fortfarande i
medeLpunkten för intresset. Motstån-
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det i den första mikrofonen är väl högt,
vadan det gäller att få ned detsamma.
Detta motstånd är beroende dels av kolsortens spec. motstånd, dels av kornsterleken. Vad det senare beträffar,
ökas motståndet allteftersom kornstorleken minskas, i det att övergångsytorna ökas och därmed övergångsmbtståndet. Motståndet hos en viss kornstorlek
kan dock minskas genom inblandning
i lämplig proportion av mindre km·n ,
som utfylla mellanrummen.
Måste man själv krossa grövre kolpulver för att erihålla finare, vnlket kan
erfor,dras, när kol med visst motstånd
ej finnes kommersiellt tillgängligt i så
finfördelat tillstånd, varom här är fråga, så har amatören nog ej annat att
tiHgripa än rivruing i Cl'gatmortel eller
riV11iing med en l1ammare e. d. mot:
en plan ståJiskiva. Även krossning i
stenmortel har föreslagibs. Detta ko,lpulver är dock silJäkt med diamanten,
vadan detta arbete i vi ssa fall kan bl'i
mycket beSIVärlilgt, särskilt om man söker göra redan finkrossat pulver ännu
finare, vi,lket för övrigt knappast torde
leda till önskat resultat.
De här beskrivna mikrofonerna kunna vid hemtJillverkning och användande
av färdiggjorda delar i största möjliga
utsträckning fran1;stä.J1as för en kostnad ej överstigande 30"krofllor per st.

Mikrofonförstärkaren.
De strömmar, som lämna reiszmikro fonen , äro så svaga, att de ej direkt

!Il

KORTVÅGS STATIONEN EK-4A D e
AV DR. F. NOACK, BERLIN.
Dm siilldare, som häl' beskrives tillhör »F!mktechnische Vereiniglmg
E. v.» i Be1'lin-Schlachtensee och är en av de mest betydande bland
de fåtaliga tyska amatörstatjonerna.

yskland hör tiH de få
länder, i vilka sändarelicenser icke kunna erhållas av andra
än vetenskaplioga institut, industrier och hela sammanslutningar av amatörer. För
närvarande kunna ej ens
amatödör<eningarna
}ängre
erhålla licenser. Genom de
reclJan bev~ljade har det emellertid kunnat uppstå en hel
del mycket goda arnatöf'stati-oner äv,en i Tyskland.
Den äldsta av dessa ooh
en av de största ir 4ADC,
som tillhör /)FunkJtechnische
Vereinigung E V., Berlin/) , i
Schlachtensee. Den har Hera
gånger måst växla anrop.
Ett hi storiskt dylikt var
XOX, under vilket den utförde de första kortvågssändningarna i Ty,skland och
nådde så långt som till
Nya Zeeland . Det var för
öv·er 3 år sedan. På den~
tiden var- effekten c :a 100

T

kunna uppfattas ien hörtelefon, varför de först ,behöva förstärkas.
Den i samib and med vår mikrofon
använda förstärkaren har konstruerats
a'v ing. O. Mogensen i FaLun och schemats utseende framgår av fig. 5.
De ingående delarna äro följande:

2.
3.
4.
S.

Ferrantis utgångtstrallls formator OP2, 25: 1,
kopplad med högohmiga I,; ndningen till gallret.
Philips kopplingselement.
"
transformator.
Ferrantis l1tgångs transformator OPl, 1: 1.
Glödströmsreostat, c:a 15 ohm.

F ig . 1.

6. Philips A 425.
7.
A 415.
8.
"
B 403.
9. Potentiometer 5 000-50000 ohm.

Vid ett tilHälle var denna förstärkare kopplad till Philips 'högtalare. Tal
och musik, som upptogs av mikmfonen, hÖf'des då me'd god styrka i en
medelstor sa!l och av ett auditorium på
omkring 50 personer.
Kostnaden för förstärkaren utan batterier belöper sig tiH omhing 150
kronor.
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med 500-periodig växelström, som är
uppstälId utanför vagnen. För närvarande förfogar stati onen över tv å 250watt-sändare och tvenne mindre om 10

Fig. 3.

Fig. 2.

watt. Våglängden var 80 m. I antennen, som var enkdtrådig, erhölls en
strömstyrka av 1 amp. och sändningen
skedde på övertoner. Stationen byggdes ursprungligen av den kände radioexperten prof . Esau, men lecllningen
övedäml1ades sedermera till föf'fatiaren
i f,amband med en flyttning av stationen.
N mnera är stationen inmonterad i en
gammal järnvägsvClJgn, fig. 1, och har
två stålrörmaskr om 30 m höjd och
två 12 111 höga trämaster. På stålmasterna kunna antenner av olika konstruktioner uppsättas på olika höjder.
Båda mastpa,ren äro uppställda tvär s
fÖ1" riktningen Berlin-New York.
Vagnen är indelad i två rum, det
egentliga sändarerummet, fig. 2 och ett
större dylikt, som tjänar som laboratorium.
Kraften erhålles från en omformare

206

watt. Den ena av de större sändarna
an vändes för våglängder under 15 m
(den främre i fig . 2) och den andra
mellan 15 och 100 m (den bakre i
fig .2 ). En av 10-wattsändarna är även
fast inmonterad (på högre sidoväggen
i fig. 2) men den andra riggas upp tiJlfä.JIigtvis.
Anodspänningen till de stora sändarna likriktas i en stor likriktareanläggning, men de små matas med 50-periodig växelström.
Såsom mottagare användes en. 3rörsapparat med kondensatorreglerac!
återkoppling, fig. 3.
Vid stationen bedrives ett ivrigt experimenterande, varför alla delar äro
så gjorda, att de lätt kunna utbytas.
Huvudsakligen utprovas sändarekopplin gar och antennformer, men även
andra arbeten, såsom relativa och absoluta fältstyrkemätningar företagas.
Hela stationen med undantag av
masterna äro utförda av amatörer och
den betjänas också av amatörer, hland
vilka dock hefinna sig ett antal bekanta tyska vetenskapsmän. Stationetl
åtnjuter också stort anseende genom de
många strängt vetenskapliga fiirsök,
som där anställas.

,.

Vill Ni ha. ...?
en verkligt förstklassig radio- eller startackumulator, bör Ni köpa en av Gott-

fried

En Propp
En Apparat

En Jordledning
och hela radioanläggningen är

Hagens

världsberömda
tillverkning, baserad på 3 7-årig
erfarenhet Inom
branschen.
Levereras omg.
från vårt lager i
Stockholm. Återförsäljare erhålla
förmån!. villkor.

GRAHAM BROTHERS A/B
Stockholm.

färdig. Så enkla äro Agas nya
radiomottagare av typerna

L-II och L-III
Alla

anläggningens

La Radiotechnique
Pari s

*

delar,

även högtalaren, ha sammanförts i en enhet. Inga batterier.
All erforderlig ström uttages
direkt från belysningsnätet.
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Likriktarerören

Raytheon

radioaffär.

V. 70 - SO mA - 20 kr.
V. 71 - 85 mA - 22 kr.
V. 72 -3SOmA - 40 kr.

A... B. A G A .. L U X

utan glödtråd.

E/ter/råga dem i närmaste

,..

GÖTEBORG
Telefoner:
Cruppanrop 70245

Olof Gylden

Bertil Gräsman

Lidingö. Tel.: 985

Göteborg Tel.: 9835
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L ÄSE KRE TSE N
Radio-Amatören,
Göteborg.
Med anledning av den förfrågan herr S. W.
Flood i majhäftet av Radio-Amatören ställer
till dem, som bo i närheten av Motala-stationen,
vill jag härmed meddela några erfarenheter,
som jag gjort just beträffande denna station.
Då stationen här började sända blev det en
fullkomlig omvälvning på radiomottagningens
område. Många, som förut med förkärlek sökt
utlandet, blevo urståndsatta att göra detta och
önskade att stationen legat uppe i Lappland.
Detta var kanske en något egoistisk syn på
saken, men man förstår, att de, som för jämförelsevis stora kostnader hade skaffat sig rörapparater med tillhörande batterier, skulle känna sig mycket besvikna, då Motala-stationens
effekt kom in i deras apparater. Det visade sig
nämligen vad beträffar 3- och 4-rörsapparater
alldeles omöjligt att få in utlandet under den
tid Motala sände, och förhållandet är fortfarande detsamma. Motala höres över hela skalan även på de lägre våglängderna. Man har
därför i allmänhet måst övergå till kristallen.
Endast några få intresse rade radioamatörer har
arbetat på problemet att komma förbi Motala
och några ha mer eller mindre lyckats, medan
andra uppgivit försöken, då de givetvis varit
ganska kostsamma. Över huvud tror jag knappast det går att komma förbi Motala utan med
en apparat med oscillatorsystem.
Min mottagare ligger på c:a 3 km avstånd
från Motala-stationen, jag har en enkel utomhusantenn c :a 4{) m lång och på en höjd av 10 m
över marken. Alltså det mest ogynnsamma läge
i förhållande till Motala-stationen. Trots detta
har jag nått ett så gott resultat, att det knappast torde överträffas här i närheten. Fastän
utlandssignalerna nu under sommaren komma in
betydligt svagal-e än vintertid, då mottagningen
på min apparat naturligtvis blir avsevärt bättre,
kan jag ändå, för att taga ett exempel, i det
närmaste rent ooh klart taga in en så nära
Motalas våglängd liggande station som Zeesen,
ja många gånger alldeles fri från störningar
av Motala-stationen. Sådana stationer / som
Kalundborg och Daventry komma in utan några
sådana störningår. På de lägre våglängderna är
jag jämförelsevi s oberoende av Motala fastän
det ej lyckas att helt stänga denna station ute,

emedan stationens övertoner slå igenom på ett
och annat ställe.
Detta resultat 'har nåtts efter åtskilligt arbete.
Den apparat jag använt praktiskt taget hela
tiden är en 7-rörs Särnmarks Ultraheterodyne.
Visserligen har jag vid något tillfälle försökt
mig på andra kopplingar men har ej nått så
gott resultat varför jag återgått till min Ultra.
Jag har försökt Neutrodyne- och Superkopp-.
lingar men har återgått till Ultrakopplingen.
Den är nämligen synnerligen selektiv och jag
tror icke att det f. n. gåra.tt få ett <bättre resultat med någon koppling när man 'b or så nära en
storstation, som här är fallet. Särskilt bör
framhållas, att ovan nämnda resultat är nått
med utomhllsanteml ooh icke med ram.
Till si'St bör jag kanske nämna a.tt några anordningar som j ag vidtagit på apparaten, och
som gör den särskilt lämplig för mottagning då
Motala sänder. J ag har anordnat induktiv koppling till antenns polen, varigenom kopplingsgraden mellan luftanten nen och antennspolen kan
regleras på ett bekvämt sä tt. Vidare har jag
funnit att glödströmmen i mellanfrekvenslamporna med sina tillhörande ultrastater bör inregleras till minsta möjliga värde. Det är även
lämpligt att på de 6 första lamporna använda
en något lägre anodspänning, t. ex. 30 a 40 volt.
Detta är dock beroende på vilka rör, som användas. För närvarande använder jag Philips
rör i följande kombination : Första detektor
B. 406, oscillator B. 406, mellanfrekvensen, 3 st.,
A. 415, andra detektor A.415.
Motala Verkstad den 20/6 1928.
W. Bergh.

Begär prislista över

Vatea Sändarerör
för amatörer.

V a~~m~ :~~~!!~~~,~rör
F il C k 736, St O C k h O l m 1

Samman,
Limmar
./Illt
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AMATöRSÄNDARENS STRÅLNINGSSTYRKA I OLIKA RIKTNINGAR
Elementär grafisk metod (ttt approximativt bestämma denna. och några
diHktiv för antennkonstmktion då viss huvudsaklig
strdlningsriktning önskas.

AV FIL. D:r G. H. D'AILLY
(For/3. {rdn {öreg. n:r.)

i kunna skaffa oss en åskådlig
grafirsk framstäMning av s'trå.lning;sstyrkan i olika riktningar
genom att aV'sätta dessa såsom
pilar i resp. riktningar, där pilarnas
längd får representera den relativa
stråll1iingsstyrkan. I ftig. 3 låta :VIi die
pilar, vi'Lkas spetsar äro p, m och mI'

V

dan cirkel till vänster om antennriktningen ON.
Cirklarna kunna sägas vara ett slags
diagram över strålningsstyrkan i olika
riktningar i det man alltid erhåller den
relativa l'>trålningsstyrkan i en viss riktning, t. ex. OM l genom att anse den
vara representerad av längden på den

N
M

Fig.3.

repr,e sentera de olika strålningSlStyrkorna i motsvarande riktningar (den relanva längden hOlS dessa pillar et1håIlas
enligt klonstmkllionen .i fig. 2), och det
kommer därvid att visa sig, att Saltlltl'i ga pilspetsar komma att ligga på en
cirke1 ,pmmlO, med Op till diameter.
Av symmetriskäl följer, att man erhåller denna oirkel även under linjen 00\
ävensom att man erhåller en fullt lika-

del av denna riktning, som faller inom
cirkeln.
I den föregående framställningen ha
vi ett slags första enkelt exempel på
riktningsverkan i det strålningen till
sin största styrka går ut efter riktningar . vinkelräta mot antennen samt
avtager i samma mån som man avlägsnar sig från denna riktning. Det är
emellertid icke fråga om en enda rikt·
207

ning, i vilken strålningen huvudsakligen utgår, utat1 dessa riktningar bilda
tillsammans ett plan, vinkelrätt mot antennen , ty det är tydligt, på grund av
symmetriskäl, att fullt likartade förhållanden äga r:t1m i hela området runt
omk ring antennen.

se vi således antennen AAI med dess
ström fÖf1delning just i det ögonblick
strömmen är som störst representerad
av kurvan ACA t. På ett stort avstånd
och i dktningen OM befinner sig den
punkt, där den relativa strålningsstyrkan skall bestämmas. Vi antaga, att
avståndet till denna punkt är så pass
stort, att strålnillJgen från elementet b
A
i punkten O 000 's trålningen från ele/'
mentet
a, vilka båda tänkas träffa den
/
avlägsna
mottagarepunkten, utgå i paa'
rallella riktningar , d. v. s. vi antaga linM
/
jerna OM och aMI parallella. Vi anex..
el
taga vidare att längden på de båda strå[ande antennelementen a och b. är denI
L-_ _ _-I?---=_-.L_________ O' samma. Strömstyrkan i debådaelemenp
ten är emellertid icke den.samma utan re\
presenteras av resp. styckena aa l och bb1 ,
\
i enlighet med strömföJ1deln'i ngskurvan
\
ACAl. För ett ögonblick skola vi emel\
\.et·tid antaga, att även strömstyrkan i
\
de båda elementen är densamma, och i
Fig. 4.
så fall blir den strålning, som utgår
"från det ena elementet lika starkt som
A'
den, vilken UJtgår från det andra. Betrakta vi då strålar, som utgå i resp.
Då vi erhöllo det strålningscl:iagram, riktninlgar OM ooh aMI, vilka på grund
som fig. 3 framstäl,ler, så skedde detta av dert: stora avståndet till tnottagnings under antagandet att det verksamma punkten kunna anse paralJella, så bli
antennelementets längd var ytterst li- ocks~ dessa inbördes lika stora. Emelten. speciellt i fönh ållalliel e till vå-gläng- lertid minskar strålningens intensitet då
den hos strålningen. Vi få eITLeJlertid avstån:clet ökas så att stråll1lingsintensinågot mod ifierade förhållanden då an- teten fÖf1håJller sig omvänt som kvadratennens längd icke kan anses så l:iten, ten på avtståndet, d. v. s. strålningsinatt elen kan försummas i jämförelse tellisiteten från elementet b skulle vara
med våglängden, och vi skola här som mindre än s trålningsintensitete n från a.
hastigast be röra ·d essa omständigheter. men då det nu är fråga om mycket
stora avstånd til,l mottagaren, så kall
Vi tänka oss elå åter en antenn, vilken
' som fig. 1 visar, till sin läng-d är lika l~an försumma skilln aden i avstånd
med halva våglängden. Men i stället och praktiskt taget sätt·a föt1hållandet
för a tt söka den relativa strålnings- mellan avstånden lika med 1, således
styrkan i en av:lägsen pun:kt M, vilken även kvadraten på detta förhåJJlande lika
är belägen i en r ik tning vinkelrät mot med 1. Strålningsintensiteten från eleantennen, 8:kola vi nu tänka oss att den mentet a ooh från elementet b blir såa:vl~g1sna punkten M ligger i en sned
led es densamma i en punkt, vilken beriktning från antennen, ungefär som finner sig på mycket stort avstånd fr ån
fig. 2 viISa r, och att vinkdavvikelsen antennen eller med andra ord, vi behöva
från den mot antennen vinkelräta riktför bedöl1lartdet av den relativa si-rålningen är lika med '7..
ningsstyrlkan icke bekymra oss om avDetta faJ! är framställt i fig-. 4. Här 9tåndet till mottagningspunkten utan
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endast hålla OSIS till stråJlningsriktnlng
och strömstyrka. i antenndementen.
Vi hade emellertid nu för ett ögonblick antagit, att strömstypkan var densamma i de båda antennelementen a
och b. detta för att bevisa att avståndet icke hade någ'ot inf.l ytande på den

.tet, varpå värdena för samtJi,ga dessa
element sammanlades .
Om man på detta sätt direkt lade
ihop de olika värdena från alla elementen skulle man emeUerrtid g-öra ett litet
fel. Vi måJste nämligen erinra oss, att
st rålnin gen utgöres a v en ele'ktt1omag-

N

.

O"

O'

Fig. S.

relativa strå!tl'ingsi ntensiteten, men
själva verket är strömsty rkan i a
mil1Jdre än strömMy rkan i b, i det att
de båda strömstyrkorna representeras
av resp. längderna aa l och bbl . Då
nu lutningsvinkeln är dellJSamma för de
båda strålningarna från elementet a och
elementet b, ooh vi icke behöva taga
hänsyn till avstål1Jdet, så förstå vi, att
strålnings il1'tensiteterna i mottagningspunkterna för strålningarna från de
båda lika långa elementen förhålla sig
till varandra som de i dess:a råJdande
strömstyrkorna. För att få sammanlagda strållningsintensiteten för de båda
elementen i mottagningspunkten, skulle
man tänka sig att det endast vore att
lägga samman des sa båda värden, och
för att således slutligen få den sammanlagda strålningsintensibeten för
hela antennen skulle man kiJ11na tänka
sig att denna uJ)pdelades i en massa
lika stora element, va·r dera mycket li-

netisk vågrörelse, d. v. s. i va rje punkt,
som passeras aven strålning, som varierar det elelktriska fältet ( liksom det
magnetiska) av och an mellan tvenne
maximivärden i motsabta riktningar,
och detta på ett sätt &om är fullt analogt med spännings- eller strömväxlingarna i en växelström. Som vi emellertid veta, att man icke kan direkt addera tvenne växelströmmar, utan man
även måste taga hänsyn till om det råder någon fasförskjutning mdlan dem
- endaJSt när fasförskjutningen är lika
med noll kan {]irekt addition göras så målste man även vid sökandet av det
totala ~lektriska växelfält, vi lket uppstå r vid sammansättning av tvenne eller f,lera en's kilda sådana, taKa hänsyn
till om det rå:der någon fasförskjutning
mellan de olika växelfälten. Ooh det
är just va:d som här är för,hållandet.
I själva verket är det lätt att förstå, att
det måste råda en fasförskjutning mel-
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lan det växel fält, vilket .i mottagningspunkten alstras ,av elmentet a och det,
som alstras av elementet b. Elementet
a ligger nämligen något närmare mottagningspunkten än elementet b - motsvarande sträckan Oc - och det är då
tydEgt, att de väx,lande impulserna, vilka i själva elementen försiggå samtidigt, d. v. s'. »i fas», hinna fram till
mottagningspunkten någ'Ot tidigare från
elmentet a, där vägen är kortast, än
från elementet b, eller med andra ord,
det elektriska växel fält i mottagningspunJ...1:en som härrör från elementet a
l~ommer ' att gå något »före i fas» i
förhållande till det fällt, som härrör
från dementet b. Och på samma sätt
erhållrer man en större eHer mindre
fasförskjutnJing för de fält, vilka 'härröra från olika antennelement i förhållande tiH elementet b allt efter det de
ifrågavarande elementen ligga högre eller lägre upp på antennen. Klart är då,
aH fältet från de element, vilka ligga
på antennens övre hälft kQmma mer
eller mindre »före i fas » i fö,rhållande
till fältet från elementet b, under det
att fälten från de element, vilka svara
mot antennens nedre hälft komma att
ligga mer ener m~ndre »efter i fas» i
förhållande till fältet från elementet b.
Tager man hänsyn till denna. fasförskjutning mellan de olika elementens
fält vid sammansättning till ett totaIfält - några beräkningar skola vi givetvis icke här gå in på - så kan man
uppgöra ett dia"gram för hela antennens
strålningsintensitet i olika riktningar,
och detta diagram blir på sätt och vis

anal'Ogt med det ,i fig. 3 framställda
diagrammet för ett enda antennelement.
I fig. 5 är ett sådant diagram framställt och representeras av de båda kurvorna O' K' OK' 1 och OK" O" K" l'
vilka tangera de båda cirklarn'a O' C'
OC' 1 'Och .oC" O" C" l - svarande mot
att hela antennens verkan v'Ore koncentrerad i ett element i O - innantill i
punkJterna O' och O samt O och O".
I en viss riktning OM erhålla vi således i den avlägsna mottagningSipunkten en relativ strålningsstyrka för hela
antennen svarande mot stycket OP under det att vi skulle erhållit strålningsstyrkan OQ om hela antennens verkan
hade rtänkts vara koncentrerad i punkten O. Olikheten mellan strålningsintensiteten representera;d av kurvan i förhållande tiLl den som är rep,resenterad
av cirl<hrna härrör från att man för
hela antennen måst ta"ga hänsyn till de
oLika fasförskjutningarna mellan de
olika elementen utefter antennenS' längd.
Vi se emellertid att skillnaden mellan
strålningsintensiteten i de båda fallen
icke är stor, så att den kan försummas, och vi komma även att göra detta
i det följande, d. v. s. vi antaga -att den
strålningsverkan, s'Om e!'1hålles från en
antenn eller en antenndel, svarande mot
högst en halv våglängd, kan anses helt
och hållet utgående från den i frågavarande antennens eller antenndelens mittpunkt. Det relativa intensitetsdiagrammet för strålningarna i olika riktningar
kommer således att m'Otsvara de båda
cirklarna i fig. 5 eller fig. 3.
(Forts.)

VERTEX ELEKTROVERK, Stockholm,
utslä pper i ma rknad en en ny likriktare, typ G, 9,
avsedd för laddning av 1- 3 celler med 1,3-1 ,5
amp. Likriktaren har en max. sekundär spänning av 7,5-10 volt. Strömförbrukningen vid
full belastning är c:a 30 w. I likriktaren G. 9
kan användas bl. a. följande rör: Philips
328/ 329, 451/452, Siemens Ge I/EW 120, Rek -

tron R 44/ WE 44. Radio Rekord R 215/ W 15.
Liknande apparater finnas redan i marknaden
men det anmärkningsvärda är att typ G.9 kan
levereras till ett så lågt pris som kr. 35:komplett, ehuru likriktaren icke är någon s. k.
mignon-typ utan lämpar sig för laddning av
mindre radiobatterier med full strömstyrka.
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Baltic Radio, Stockho lm.
Balticblocke!, typ BL, fig. l, är en enhet om
detektor och 2 steg LF -förstärk ning, det första
traru;formatorkopplat, det andra motS>tåndskopp[at. Från detektor ns anod finnes uttag, så <!Jtt
detta rör kan inkopplas med vilket ISlag av
återkoppling man önskar. GaJlIerkon.densator
och läcka finnas inbyggda i blocket. Likaså
en potentiometer, genom virlken lämpliga gal[erfö1"Spånrungar giV3JS detektor öch första
LF-rfu. Anslutn ing titll gramofo n kan göras.
För apparaten lämpa sig endast vissa
rö.rtyper i resp.
steg; varom firman
lämnar upplysning.

Totala förstärk ningen uppgår vid frekvens er
meUan c:a 500 ooh 8000 till l 000 gånger ooh
faller sakta för lägre eller högre frekvenser.
Dimensi oner: längd 197 mm, bredd 68 mm,
höjd (utan rör) 75 mm. Pris kr. 33:-.

3-rörsmottagare, typ K: 23/0, fig. 2, omfat·tar detektor och ,två steg lågf~ekvensför
stärknin g och använde r Balticbloaket. Själva
nwttaga ren år Reinar~zkopplad och !har två
våglängdsområden, nämligen 18-65 m ooh
200-600 m. Mottaga ren kan 's ålund:a använd3JS för de flesta av de kortvågi ga rundradi osta1Jionerna ävensom de van.liga rundradi ovåglän gderna. Genom en särskild amaroppliing kan
antennen ans,lu~alS på olika sä,tt, dds di!'ekt,
dels över en fast förkortn ingskon densator
om 50 cm, dels över en inställba r förkortning skonden sator, som kan regleras
mellan c:a 3 och 50 cm. Denna användes
vid kortvågs mottagn ing och justeras för
den antenn, som kan regleras mellan c:a
;3 och 50 cm. Denna använde s vid kortvågsmot tagning och justeras för den antenn, som kommer till användning. På
mottaga rens baksida finnas anslutni ngar
för antenn och jord, högtalar e och elektrisk grammofondosa. Pris kr. 155:-.

3

E. Letzbls Radiofa brik, Nordan å
Letzens kapslade vågfälla, fig.
3, består av primär- och avstämd
sekundä rkrets och är kapslad i
metallkåpa. Typ W 10 för
200-600 m, typ W 20 för
1 000-200 0 m. Pris kr.
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EUROPEISK RUNDRADIO
Tab ell elI är samman siälId efl er se llasl lil/gäll gliga lIppgifl el'.

Hil versum, H olland . .. . ..
örnsköldsvik , Sverige .. .
Karl.krona, Sverige ..... .
Jönköping, Sverige .... . ..
Kristinehamn, Sverige .. .
Gävle, Sverige
Vlborg, Finland ......... .. .
Halmstad, Sverige ....... ..
Sofia, Bulgarien
Luxemburg, Luxemburg
I(owno, Litauen ... ....... ..
Karlstad, Sverige ....... ..
Strassbl1.!g, Frankrike .. .
Leningrau, Ryssland
Belgrad, Jugoslavien . ... ..
Hälsingborg, Sverige
Umed, Sverige .......... ... ..
Bords, Sverige .... ... .. ... ..
örebro, Sverige ... ....... ..
Stettin, Tys kla nd ... .... .
Bukarest, Rumänien ... ..
Kiruna, Sverige ... . ..... . ..
Bordeaux, Frankrike ... .
Helsingfors I, Finland .. .
Miinster, Tyskland ...... .
Trondhjem, Norge .... . ..
Eskilstuna, Sverige .... ..
Gleiwitz, Tyskland
UleAborg, Finland ... .... ..
Sdftle, Sverige ... ..... ... .
Bremen, Tyskland . .... ... .
Bradford, Storbritannien
Kalmar, Sverige
Kiel, Tyskland ........... .
Linz, österrike .... , ... .. ..
Björneborg, Finland
Toulouse, Frankrike ... ..
Malmö, Sverige .......... ..
Bratislava, Tjeckoslovak.
Lille, Frankrike ........... .
Lissabon, Portugal ... .. .
Posen, Polen ... ... .. .. .. .. .
Bordeaux, Frankrike ... ..
Hudiksvall, Sverige .... ..
Kassel, Tyskland .. ... .. ..
Danzig, Danzig ... .... .... .
Genua, Italien ..... ........ ..
lUagenfurt, österrike .. .
San Sebastian, Spanien
Sheffieid, Storbritannien
Norrköping, Sverige ......
Nottingham, Storbritann.
Dresden, Tyskland .. .. ..
7'rollhdltan, Sverige .... ..
Leeds, Storbritannien ."
Jakobstad, Finland ..... .
Stavanger, Norge .. .. ... ..
Angen (Radio Anjou)
Frankrike
............ .. .
Barcelona, Spanien .... ..
Dortmund, Tyskland

30.2
187.5
196
201.3
202.7
204.1
214.3
215.8
215.8
217.4
219
220 .6
222.2
223.9
225.6
229
229
230 .8
236.2
~ :\6 .2

236 .2
238
238.1
240
241.9
2<&3.9
2 50
250
250
252.1
252.1
252 .1
254.2
254.2
254.2
254.2
258
260.9
163.2
265
267.8
270
270.3
272.7
272 .7
272.7
272.7
272.7
272.7
272.7
275.2
275 .2
275.2
277.8
277.8
217.8
277.8

279
280.4
283

Reval (Tallinn), Estland
Edlnburg, Storbritannien
Radio Lyon, Frankrike ..
Dundee, Storbritannien ..
Hull, Storbritannien ......
Stoke-on-Trent, Storbrlt.
Swansea, Storbritannien
Uddevalla, Sverige
Innsbruck, österrike .. .
Liege, Belgien ............. ..
Varberg, Sverige .... .. . ..
Agen, Frankrike ........ .
Liverpool, Storbritann ...
Hannover, Tyskland .... ..
Jyväskylii, Finland ..... .
Marseilles, Frankrike .. .
Nlirnberg, Tyskland .... ..
Belfast, Storbritannien ..
Marseille, Frankrike ..... .
Zagreb, Jugosla vien .... ..
Newcastle, Storbrltann ...
Milano, Italien .. .... .... ... .
Dublin, Irland ........... .
Limoges, Frankrike ..... .
Breslau, Tyskland . ...... . .
Bournemouth, Storbritan.
Königsberg, Tyskland .. .
Neapel, Italien . ......... ..
Reykjavik, Island .... .... .
Cartbagena, Spanien .... ..
Köpenhamn, Danmark ..
Paris, Petit Parisien, Fr.
Barcelona, Spanien ..... .
Sevilla, Spanien ........... .
Prag, Tjeckoslovakien .. .
CardIC! , Storbritannien ..
Falun, Sverige ... .. . ..... .
Graz, österrike ....... .... .
London, Storbritannien.
Leipzig, Tyskland ........ .
Bergen, Norge ... ....... .. .. .
Madrid, Spanien ... : .... ..
Helsingfors II, Finland .. .
Stuttgart, Tyskland ..... .
Manchester, Storbritann.
Radio Toulose, Frankr.
Hamburg, Tyskland .... ..
Plymouth, Storbritann ...
Aaiesund, Norge ......... .
Cadlz, Spanien ... . ...... ..
Charleroi, Belgien ....... ..
Tammerfors, Finland .. .
Glasgow, Storbritannien
Reval, Estland .... ... ..... . .
Bern, Schweiz
Göteborg, Sverige ........ .
Krakau, Polen ........... ..
Frankfurt (Main), Tyskl.
BIlbao, Spanien ..... .. .... .
FredrIkstad, Norge ... ... .
llrlinn, Tjeckoslovakien.

285.7
288.5
291.3
294.1
294.1
294.1
294.1
294.1
294.1
294.1
297
297
297
297
297
300
303
306.1
309.3
310
312.5
315.8
319.1
320
322.6
326.1
329.7
333.3
333.3
335
337
340.9
343
'344.8
348.9
353
357.1
357.1
361.4
365.8
370.4
375
375
379.7
384.6
391
394.7
400
400
400
400
400
405.4
408
411
416.7
422 .6
428.6
434.8
434.8
441.2

Notodden, Norge ... . .. .. .. ..
Rom, Italien ....... .........
Moskwa, Ryssland ... .... ..
Stockholm, Sverige .. ....
Rjukan, Norge .......... ..
Paris PTT, Fra nkrike . ..
Oslo, Norge ............ ..... .
Langenberg, Tyskland.. .
Charkow, Ryssland ... ....
Lyon (P. T. T.), Frankr.
Berlin l, Tyskland .... ..
Daventry, Storbrit. .... ...
Aberdeen, Storbritannien
Uppsala, Sverige . ... .. ...
Linköping, Sverige
Valencia, Spanien .........
Como, Italien . ........ .. ....
Tromsö, Norge ... ... ..... .
Porsgrund, Norge
Briissel, Belgien
Wien I, österrike ... ......
Riga, Lettland
Mll.nchen, Tyskland ..... .
Sundsvall, Sverige ..... .
Budapest, Ungern ..... ....
Hamar, Norge ..... ...... . ...
Berlin Il, Tysldand ......
Bloemendaal, Holland ...
St. Michel, Finland .. ....
Vardö, Norge .... ..... ......
Freiburg, Tyskland .... ..
Madrid, Spanien
Wien II, österrike .. .......
Ziirich, Schweitz .. .. . ... .. .
Grenoble, Fr. (P. T. T.)
Moskwa, Ryssland .... . ...
östersund, Sverige .... ... .
Geneve, Schwe iz .........
Odense, Danmark . .. ... ...
Lausanne, Schweiz
Leningrad, Ryssland
Hllversum, Holland .. ... .
Basel, Schweiz .............
Warschau, Polen .........
Sorö, Danmark .. ... .. . ....
Kalundborg, Danmark..
Boden , Sverige .. ...... . ...
Rom, Italien ........ . . .... .
Stambul, Turkiet .. .. ... ..
Köningswusterh., Tysk\.
Motala, Sverige .. . .. .... .. .
Moskwa, Ryssland •. .. ...
Daventry, England .... ... .
Belgrad. Jugoslavien .. .. .
Radio-Paris, Frankrike ..
Norddelch, Tysldand ...
Huizen, Holland .. ... ..... ..
Haag, Holland ... ... . ... ..
l{owno, Litauen ...........
Lyngby, Danmark .... ... ..
Paris (Elffelt. \. Frankr.

447.8
450
450
454.5
457.5
458
461.5
468 .8
477
480
483.9
491.8
500
500
500
500
500
500
500
508.5
517.2
526.3
535.7
545.6
555.6
566
566
566
566
566
577
577
577
588.2
588.2
675
720
760
810
850
1000
1060
1100
1111
1153
1153
1200
1200
1230
1250
1320
1450
1604.3
1650
1750
1800
1840
1950
2000
2400
2650

TIDSIGNALEN I RUNDRADIO KL. 12,55-13,00.
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Signalerna und er de tre f örsta minuterna äro Inledande signaler. Under d e två följande minut erna
angiva punkt erna I b okstäverna N (_.) och G (_ _ .) den exakta tiden, således kl. 12t58ml0s,
-20s,-30s,-40s och 50s samt kl. 12t59ml0s,- 20s,-30s,-40s och 50s. För praktiskt bruk är tillfyllest att giva akt p å det ögonblick, när sista strecket i bokstaven O ( - _ - l , som avslutar de tre
sista minuterna, upphör. Då är klockan 12t58mOOs, 12t59mOOs och 13tOOmOOs respektive. Tecknet
mellan kl , 13tOOmOOs-13tOOml0s är slutsignal. De lodräta strecken angiva sekundintervall.
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