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STENODE RADIOSTAT DEN 
MOTTAGAREN KRIST ALLSTYRDA 

V ad är det eg,entligen, som kallas 
Stenocle Radiostat ? Jo, det är 
ett a v engelsmannen Robinson 
uppfunnet system för radiomot

tagare, som grundar sig på använd
ning aven kvartskristall för erhållande 
aven utomordentligt hög selektivitet. 
Denna, den kristaj.Jstyrda mottagaren, 
har väckt ett stort uppseende, dels 
på grund av de märkliga praktiska 
egenskaper uppfinnaren tillskriver den 
och dels på grund av att han med den 
velat bevisa att teorien 'Om de s. k. sido
banden endast är ett matematiskt be
traktels,esätt, som icke har någon reell 
fysisk grund. . 

Radio-Amatören har hittills inte ta
git någon bestämd ståndpunkt varken 
till de praktiska eller teoretiska sidorna 
av den kristallstyrda mottagaren, då 
det, som meddelats av uppfinnaren i 
fackpressen och genom demonstrationer 
varit ganska ytligt och de kommentarer, 
som gjorts av andra fackmän givit ut
tryck åt diametralt motsatta uppfatt
ningar. Den rent teoretiska sidan in
tresserar oss amatörer inte så mycket 
som den praktiska, men en serie iakt
tagelser, som kunna läggas till grund 
för slutsatser av bå,de det ena och det 
andra slaget, ha vi alltid nöje av. Det 
är därför jag tagit itu med den kristall
styrda mottagaren - för att kort sagt 
j)känna den på pulsen]> . 

Innan jag går in på mina egna expe
riment, måste jag redogöra för huru 
systemet utförts och fungerar. Prin
cipen är i korhet följande, se fig. 1. 

Över en spole L ligga avstämningskon
densatorerna el och e2, som inbördes 
äro lika stora. Mittpunkten mellan dem 
är jordad. Mellan spolens ändar ligger 
vidare en kvartskristall K och ,en liten 
kondensator e3 , som blGtt är till för 
att kompensera kapaciteten i kristall
hållaren, så att punkten G blir spän
ningslös om högfrekvenssvängningar 
påtryckas kretsen. Det hela är sålunda 
en bryggkoppling med punkten G och 
jord som neutralpunkter. Ytterligare 
en neutralpunkt finnes mitt på spolen. 

Om emellertid en frekvens påtryckes 
kretsen, som sätter kvartskristallen i 
svängning, så störes symmetri en i bryg
gan, K verkar ungefär som Gm man an
slöte punkten G tij.J ena sidan av krets'en, 
d. v. s. man skulle få en krets, som 
i huvudsak över,ensstämmer med fig . 2. 
Kopplar man bryggan till ett förstär
karerör eller ett detektorrör, med punk
ten G till gallret, får man sålunda spän
ningar på gallret endast om kristallen 
svänger. Påtryckas en serie olika frek
venser på spolen, så silas endast kri
stallens resonansfr,ekvens ut och tillfö
res gallret. 

För rundradiomottagning har man 
infört en dylik kristallbrygga i mellan
frekvensförstärkaren på en superhe
terodyn. Uppfinnarens originalkopp
ling framgår av fig. 3. Som man ser 
är kvartskristallbryggan insatt omedel
bart före andra detektorn. Kristallen 
hade enligt uppgift c:a 110 kHz frek
vens. I övrigt är apparaten en super
heterodyn utan några andra egendom-
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frekvenskretsen. Kristallen kunde er
CJ I{ sättas med en 500 cm blockkondensator, 

}-o 
så att mottagaren kunde köras på ~van-

G ligt sätt». . 
Till en början justerades kretsar, av-

e stämningar, kopplingsgrader, spännin-
3 gar o. s. V., så att god mottagning er-

Fig. 1. Bryggkoppling med kvartskristall 
enligt Robinson. 

ligheter än att lågfrekvensförstärkaren 
innehåller en korrektionskrets, som för
svagar de låga tonerna och förskjuter 
frekvenskarakteristiken upp . mot de 
högre tonerna. Enligt de demonstra
tioner, som gjorts i London av denna 
mottagare, skulle den ge en god ljud
kvalitet och en enastående selektivitet 
i det en lokalheterodyn, som skilde sig 
endast 1 000 perioder från den mottag
na stationens bärvåg, icke verkade på 
något sätt störande. 

Detta är alltså ungefär vad man vet 
om saken, och det är just inte så myc
ket. Men varför inte rigga upp en prov
ningsapparatur själv ooh se vad man 
kan komma till? Det är just vad jag 
har gjort på ett par »lediga» kvällar. 

J ag ' resonerade som så: tag en för
enklad superkoppling utan större för
stärkning eller selektivitet, utan några 
som helst kompensationskretsar el. dyl. 
och kör den med och utan kvartskristaJI. 
Placera in ett par instrument, så att de 
viktigaste mätningarna kunna göras. 
Använd både ögon och öron och alla 

hölls på Göteborgsstationen, belägen 1 
~m från mitt laboratorium, med en 1 
m lång inomhusantenn. Detektorerna, 
som voro av typ. A 415, uppvisade då 
en likström i anoden av 2 mA för mo
dulatorn och 1 mA för andra detektorn 
vid resonans. 

Jag gjorde nu en första avläsnings
serie, gällande variationen av andra de
tektorns anodström vid ändring av os
cillatorns frekvens. Resultatet anges av 
kurvan a i fig. 5. Selektiviteten är ej 
överdrivet stor och ljudkvaliteten god. 
Ändröret hlev fullbelasta1: vid normal 
modulering av vågen. . 

Nästa steg var att insätta kristallen 
och taga en motsvarande serie avläs
ningar. Denna representeras av kurvan 
b i fig, 5. Instrumentet ger intet utslag 
utöver det konstanta, som betingas av 
gallerförspänningen, förrän man kom
mer mitt på bärvågsfrekv,ensen. Ut
slaget här är praktiskt taget lika stort " 
som resonansutslaget vid mottagning 
utan kristall. H ur bred »resonanskur
van» med kristallen är, har jag ej kun
nat exakt avgöra, men den torde vara 
i närheten av + 50 perioder. 

Ett par ytterligare mätningar gjor
des meden lokaloscillator, som avstäm
des vid sidan om rundradiostationens 
våg. I olika fall erhölls då kurvorna c 

~L~ ____ -. ________ .-__ ~G 

sinnen under provningarnas gång. Nå, J 
det har jag också gjort. Provnings
apparatens koppling har kommit att se 
ut så som fig. 4 anger. Oscillator R 1 

med mellankrets, modulator R 2 med 
anodlikriktning, ett separat återkopp
lingsrör R 3 , andra detektor R 4 med 
anodlikriktning och utgångsrör Ro. 
Milliamperemetrar i de båda detekto-

~ . rernas anodkretsar. En kvartskristall 
Ui med en frekvens av 136 kHz i mellan-

2 

Fig. 2. Ekvivalent krets vid resonans. 
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Fig. 3. Stenade Radiostat i originalutjörande. 

och d i fig. 6, som visa utslagen för 
lokaloscillatorn i jämförelse med ut
slaget b för stationen, med avseende på 
läge och storlek. I fig. 5 ooh 6 avser 
abscissan oscillatorfrekv·ensen i kHz 
och ordinatan den »likriktade» ström
men i mA. 

Dessa resultat äro alltså bland dem 
jag kunnat iakttaga med synen, och gäl
la de omudulerade vågorna. Men de 
värdefullaste resultaten erhöll jag ge
nom att använda. hörseln, trots att de 
icke låta sig uttryckas i siffror ooh kur
vor. Och vad kunde jag då höra? 

Vid mottagning utan kristall var intet 
märkvärdigt att höra. Styrka och kva
litet bäst på resonanstoppen som van
ligt. Men med kristall? Jo, först inom 
området 5 000 perioder på var sida om 
bärvågs frekvensen en mycket svag, men 
dock tydlig förstärkning av resp. ton. 
Ur en sändning kunde jag plocka ut 
vilka toner jag behagade genom lämplig 
vridning på .oscillatorratten. Var det 
en känd melodi, som spelades, av en 
orkester kunde jag trolla fram den enk
la melodien och låta ackompagnemanget 
förbli ohörbart. J ag kunde ur en .orkes
ter fånga enstaka toner och foga dem 
till en helt annan melodi än den, som 
sändes från stationen. Men alltsam
mans var ytterst svagt, endast med möda 

hörbart i högtalaren. Några utslag på 
instrumentet! kunde jag däremot aldrig 
erhålla för annat än själva bärvågsfre
kvensen. 

Om jag nu t. ex. successivt höjde 
oscillatorfrekvensen från 790 upp emot 
796 kHz, så accentuerades allt lägre to
ner av sändningen. I närheten av 796 
kHz kommo endast djupa bastoner 
över hörbara nivån. Men i och med att 
bärvågen kommer in, blir hela sändnin
gen hörbar med rätt mycket större styr
ka än de enstaka tonerna förut och med 
normalt god kvalitet. Alla tonlägen 
komma fram lika bra. 

Påfallande är emellertid att ljudstyr
kan endast blir en liten bråkdel av vad 
den blir utan kristall, trots att mätare
utslaget är likm stort. Styrkan är även 
beroende av huru fullständigt utbalan
seringen av bryggkopplingen göres. 

J u fullständigare utbalanseringen gö
r,es, desto mindre blir ljudstyrkan, men 
mätareutslaget förblir lika stort. 

Ett par intressanta prQv har jag även 
gjort med lokalheterodynerna. Vid ' av
stämning på en heterodynvåg t. ex. c 
i fig. 6, får man fram en del av rund
radiosändningen men utomordentligt 

. förvrängt och med accent på en viss 
högre ton. 

För ett sista prov tog jag på hörlu-

3 
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Fig. 4. Provningsapparatur tör studium 
av kristallstyrd superheterodyn. 

rama och kunde då höra hela module
ringen inom hela avstämningsområdet, 
svagare åt sidorna och med ett skarpt 
markerat maximum då kristallen svän
ger för bärvågen. Jag placerade in en 
heterodynvåg ungefär vid d, fig. 6 och 
kunde då höra interferenstonen sam
tidigt med sändningen över hela områ
det. Den bibehöll sin styrka relativt 
sändningen hela tiden och även medan 
det hela förstärktes på bärvågens frek
vens. 

När jag nu sammanfattar de rön, jag 
gjort för att draga slutsatserna ur dem, 
så får jag följande. Sidbandssväng
ningarna ha ~n fysisk existens, intet tvi
vel om den saken, även om deras ampli
tuder äro mycket små i jämförelse med 
bärvågens. Beviset ligger dels i den po
sitiva iakttagelsen att jag kunnat över
lagra derr. var och en för sig och göra 
dem hönbara och dels i den negativa 
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iakttagelsen att bärvågen kan bibehålla 
sin amplitud men förlora åtminstone 
det mesta av sin modulering, om den 
avskiljes från sidbandssvängningarna. 

Hur skall man då förklara att bär
vågen för med sig en svag men full
ständig modulering genom detektorn. 
Om det finnes någon »modulering» av 
själva bärvågen vet jag ej ; i så fall vore 
den säkert rätt komplic·erad att mate
matiskt klarlägga. Iakttagels~rna synas 
mig emellertid ge en lika enkel som på
taglig förklaring av fenomenet. Kret
sen med kristallen är ej fullständigt ut
balanserad. Genom skillnadskapaciteten 
komma alla de i kretsen befintliga' 
svängningarna på normalt sätt över till 
detektorns galler. Då denna kapacitet 
är mycket liten, komma också endast 
små amplituder på gallret. Likriktaren 
är relativt okänslig för så små ampli
tuder och man får ta på hörlurarna för 
att höra dem. Men i och med att en 
starkare omodulerad våg kommer in på 
gallret, så verkar den som en bärvåg, 
d. v. s. den försätter detektorn i ett 
långt känsligare tillstånd och möjliggör 
en effektiv likriktning. En osymmet
riskt liggande heterodynvåg drar med 

sig en hel del omkringliggande frek
venser, men dessa sammansättas ej till 
någonting begripligt. Sändarens bär
våg däremot, som ligger exakt mitt i 
frekvensbandet och har lämplig fas och 
amplitud, verkar precis som vad den 
är - en bärvåg. Men sidbandsfrekven
serna kunna endast komma till gallret 
genom en mycket liten kapacitet, som 
jag ovan påpekat, och bli därför endast 
svaga. Populärt uttryckt kan man väl 
säga att alla de i kretsen befintliga 
svängningarna hela tiden komma fram 
till gallret genom den kapacitiva obalan
sen, men bli ej effekti,vt likriktade förr
än bärvågen kommer och inställer de
tektorn för effektiv likriktning. Då lik
riktas de också med bibehållen inbördes 
styrka och man får fram hela fr·ekvens
bandet. Det sista av proven var ju di
rekt inriktat på att Irontrollera just detta. 

Domen över Stenode Radiostat måste 
efter detta bli rätt hård, åtminstone vad 
beträffar dess lämplighet för rundradio
mottagning. För detta ändamål har den 
endast nackdelar - åtminstone i sin nu
varande form. J u noggrannar,e bryggan 
utbalanseras, desto okänsligare blir 
mottagaren. Den är 100 gånger mera 
kritisk att avstämma och kan över
huvud ej användas annat än på kristall
styrda sändare. 

Som ett egendomligt satmnanträffan
de kan jag nämna att en engelsk radio
man, som nyligen besökte Göteborg, 
visste berätta att Mr. Robinson numera 
själv övergivit systemet med kvartsskri
stall för rundradiomottagning och hittat 
på något annat billigare och - få vi 
hoppas - lämpligare. Å andra sidan 
gör Radio News en hejdundrande re
klam för systemet och dr. Robinson i 
sitt januarinummer. Amerikanarna på
stås vara mäkta intr·ess·erade och impo
nerade. Så den som lever får se! 

Det får emellertid icke glömmas att 
systemet mycket väl kan komma att 
göra mänskligheten utomordentliga 
tjänster vid handhavandet av konstanta 
frekvenser, t. ex. inom den kommersi
ella telegrafien både med och utan tråd. 

Arvid Palmgren. 



STENOD RADIOSTATFILOSOFI 

D r. Robinsons uppseendeväckande, 
i hela amatörpressen diskuterade 
mottagare, vars framstående 
egenskaper hittills varit en gåta, 

har avslöjats aven svensk. Detta för 
oss glädjande förhållande får emeller
tid .icke undanskymma ett par fakta, 
som mer än nog blivit avslöjade under 
denna världspressdiskussion. Man har 
intervjuat en mängd radioexperter, vil
ka uttalat sig om apparaten. Det är ej 
att undra på, att apparaten blir oför
klarlig, då man mellan raderna märker, 
att experterna kanske aldrig sett den. 
Det börjar snart ställas samma krav på 
radioexpert,en som på en huvudredaktör 
i dagspressen, vilken ögonblickligen 
måste servera allmänheten en absolut 
sanningsenlig uppfattning om vad stort 
som hänt under dagen. Undra på, om 
man blev litet, betänksam inför Stenod 
Radiostaten. Bäst är att tiga om sin 
egen mottagare i stället för att uttala 
sig om ,en annans tills den talar för sig 
själv. 

Vidare har en del radiofolk hållit på 
att tappa tron på sidbanden. Dr. Robin
son framkastade den kätterska misstan
ken att sidbanden ej ,eX'isterade, och 

MORGONKONSERT I RADIO. På för
middagen, eftermiddagen .och kvä~leri finItS det 
en mängd konserter att höra i radion, däremot 
är det få stationer som sända på morgonen. 
Då många lyssnare emellertid gärna vill lyssna 
på -morgonen, då störningarna äro färre, med
dela vi här nedan en förteckning över de sta
tioner, vilka sända morgonkonserter. 

Söndagar: 
7 -8,15 alla tjeckoslovakiska stationer. 

Karlsbad dock bara på sommaren. 
8 -8,15 Berl1n, Frankfurt, Hamburg, Köln, 

Langenberg och Königswuster
hausen. 

7 Königsberg, Leipzig, Stuttgart har 
egna konserter eller· grammofonut
sändning. 

8,45 HiIversum. 
9 -9,30 Posen, Gleiwit~. Bresla\.l. 

6 

strax var man färdig med att eliminera 
dem. För min del har intresset för 
Stenod Radiostaten förnämligast knu
tit sig till diskussionen om sidbandens 
vara eller icke vara. Hade Dr. Robin
son rätt, finge jag riva ned mina radio
kunskaper till grunden och bygga upp 
dem på en helt ny. Dessutom finge jag 
passa det gyllene tillfälle till fram
marsch inom hela radiotekniken, som 
detta sidbandsvacuum måste framkalla. 
På detta område, såväl som överallt 
annars, är det tyvärr väl sörjt för att 
träden icke växa i himlen. 

Man, kan ej förkasta sidbanden. De 
äro realiteter, oclh ingripa så grundläg
gande inom högfrekvenstekniken att en 
stor del a v denna teknik har sin be
gränsning och sina möjligheter genom 
dem. Den 1926 öppnade radiotelefon
förbindelsen U. S. A.-England, fick 
sin utformning genom renodling av sid
band, högfrekvenstelefonien på lednin
gar likaså. Rundradion har sin känn
bara begränsning i sidbandens frekvens
bredd och rundradiomottagarens verk
ningssätt är baserad på sidbandens exi
stens. Utan sidband intet ljud. 

T. Övergaard. 

Vardagar : 
, 6,30-7,30 Königsberg. 

6,45-8,15 Berlin, grammofonmusik och kon
serter. 

7 -7,30 Königswusterhausen, konsert eller 
grammofon. 

7 -8 Langenberg-Kiiln. 
7,40 Hilversum. 
7,55-9,10 Huizen. 
8 -9 Frankfurt. 
9 Moskva. 
9,15 Budapest. 

-
LANGENBERG ERHÅLLER 75 KW. Från 

Tyskland meddelas, att den tyska Riksposten 
har besi1'l1tat, att höja Langenbergssändarens 
effekt till 75 kilowatt. Ombyggnaden kommer 
att bli färdig på hösten 1931. Utsändningarna 
komma emeHertid ej att aV'brytas under om
hyggnadstiden. 



TEKNIKENS 
TRIUMF ' 

. o 

KORTVAGSMOTTAGAREN 

TELEFUNKEN 32 
Våglängdsområde 13,9-100 meter 

----

Lika enkel i inställning 

som en vanlig apparat. 

Fri från handkapacitet 

Våglängdsratten vridbar 

360°. Våglängdsområdet 

uppdelat i 60 delar, så 

att varje grad på ratten 

motsvarar högst 8 kilo

hertz. Antennstorlek val

fri ~ 

~ 

PRIS MED RÖR 

KRONOR 285:-

• !e_k~A!e~a! !I~!! 
R. A 24 Stockholm 



Bäst Ni hör r.led Philips rör 

Bästa utbytet 
blott med 

"Miniwatt" 
Ni skall aldrig godtaga en radio, som ej 
har PHILIPS ."Miniwatt"-rör. Endast med Phi
lips rör kan Ni vara helt säker på största 
valuta ifråga om ren och stark återgivning. 

VÄRLDSMÄRKET FOR RADIO, ARMATUR OCH LAMPOR 



NORRSKEN OCH VÄRLDSRYMDSEKO 

AV DR. F. NOACK. 

S 
om bekant observerades för nå
got halvår sedan av den norske 
professorn Störmer att telegrafi
tecken, som utsändes aven hol

ländsk sändare, återkommo såsom ett 
eko c:a 7 sekunder efter det de utsänts 
resp. mottagits direkt. Man uttalade 
först den förmodan att de korta vågor
na hade lämnat jordens atmosfär och 
reflekterats av månen. Emot detta an
tagande talade emellertid många skäl 
och senare mätningar ha visat att den 
himlakropp emot vilken reflektionen 
kunde tänkas ha skett, måste befinna 
sig på mycket större avstånd från jor
den. 

I samband med sin norrskensforsk
ning har nu prof. Störmer stött på ett 
mycket viktigt fenomen, som är ägnat 
att bringa klarhet i frågan. 

Var och en, som betraktat norrskenet 
i sned vinkel nedifrån har lagt märke 
till att det bildar lysande ytor, närmast 
liknande draperier. Draperiernas rikt
ning är alltid sådan att en linje, som 
bildar en ' viss bestämd vinkel med dra-

Fig. 1. N ortnalt norrsken. Draperiernas plan 

pekar 11!ot magnetiska polen. 

periernas likriktningslinje, alltid är rik
tad mot en bestämd punkt. Det är 
jordens magnetiska axel. Det låg där
för nära till hands att tro på ett samband 
mellan norrskenet och jordmagnytis
men. Men jordmagnetismen ensam kan 

Fig. 2. En katodstråle, som avböjes ftnder in-

7Jerkan aven magnet. 

Fig. 3. En egendomlig form hos en katodstråle 

wlder inverkan aven stavmagnet framför den

sammas pol. 
~ 
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icke antagas framkalla norrsken. Ar 
1881 framhöll Goldstein att solen sän
der elektroner i form av s. k katod-

Fig. 4. Jordgloben omgiven av elektronmoln. 
Bilden visar huru elektroneroo endast vid de 
magnetiska polerna framtränga till jordytan. 

Fig. S. Katodstrålsrör med stavformig elektro
magnet. Strålen bildar en orm liknande slinga 

omkring magneten. 

8 

strålar till jorden. Antager man denna 
hypotes så har man genast en förkla
ring till norrskenets uppkomst. Birke
land uttalade denna tanke första gången 
1896 och bevisade sitt påstående med 
ett experiment. Han förde in ett klot 
innehållande en liten magnet i ett starkt 
elektronknippe. Därvid visade sig ett 
egendomligt ljusfenomen om man fyllde 
rummet i vilket elektronerna rörde sig, 
med gas. Elektronerna sprängde sön
der gasatomerna genom stöt jonisering 
och själva söndersprängningen blev syn
bar. Intr,essant var att ljusfenomenet 
var starkast vid klotets poler och sålun
da betedde sig på samma sätt som norr
skenet. Ljuset uppträdde där stora 
elektronmoln voro förhanden. Dessa 
moln hade en alldeles bestämd form, be
tingad av styrkan av det magnetiska 
fältet och elektronernas hastighet. Där
med var antagandet möjligt att norr
skenet uppstår på sätt Goldstein förut
sagt. 

Fig. 6. Försöksanordning med utanför katod
strålsröret befintlig jordglob med inbyggd mag
Ilet. Man, ser hum katodstrålen inuti röret böjer 

av framför magnetiska polen. 



Störmer kan tillräkna sig äran av att 
ha undersökt förhållandena matema
tiskt, varmed han varit sysselsatt sedan 
år 1904. Han hade emellertid icke möj
lighet att experimentellt bekräfta sina 
beräkningar. Detta har nu lyckats Dr. 
Briiche vid A<EG. Han lyckades fram
ställa katodstrålar av trådfin form och 
med mycket liten hastighet så att de på
verkas av ett ej alltför starkt magnet
fält. Fylles hans katodstrålrör med 
någon gas, så spränger strålen de gas
atomer, som komma i dess väg och 
bringa dem att lysa. Strålens väg blir 
därför lätt synlig. Inför man en mag
net i ett sådant rör, kommer den eljest 
rätliniga strålen att avböjas och beskri
va de underligaste figurer. Väljer man 
förhållandena sådana de äro mellan so
len och jorden, så faller katodstrålen 
på jorden på just det sätt Birkeland på
visade. Dr. Briiches för,sök visade även 
att en katodstråle, som från början har 
cirkulär sektion, vid in.rträngandet i 
magnetfältet utdrages till breda ytor av 

alldeles samma karaktär som norrske~ 
nets draperier. 

Prof. Störmers beräkningar och Dr. 
Briiches försök ha visat att elektroner
na endast vid magnetpolerna kunna in
tränga i jordatmosfären. Vid den mag
netiska ekvatårn hålla sig elektronerna 
på det största avståndet från jorden. 
Man kan tänka sig elektronerna bilda 
en yta i form av ,ett ringformigt rör, en 
ihålig torus eller dylikt som ligger i 
magnetiska ekvatorns plan. Diametern 
hos denna ring är utomordentligt stor. 
När nu korta radiovågor utsändas från 
jorden och komma ut i världsrymden, 
så ' kunna de r.efl.ekteras från den inre 
ytan av denna ring. På denna punkt 
stämma beräkningar och experiment 
mycket väl överens. Prof. Störmers 
teori för uppkomsten av världsrymds
ekot har därför mycket, som talar för 
sig, och man har härigenom kommit 
ett stort steg framåt vid förklaringen 
av de korta vågornas utbredning. 

.Ä. 

ANTALET RADIOLYSSNARE I öSTER
RIKE. Den l okt. 1930 räknade man i Österrike 
407 640 radiolyssnare. Man hoppas att snart nå 
upp i en halv million. 

FÖRSÖK MED RADIO I BUSSAR. För 
kort tid sedan gj orde ett privat omnibussbolag 

i Tjeckoslovakien försök med radiomottagning 

under turerna, ' varvid en Philips reseradio an
vändes. Under hela iiärden kunde man stör
ningsfritt njuta av Pragstationens utsändning. 

Flera bussbolag i Tjeckoslovakien ha nu för 
avsikt att .låta bygga in en dylik anläggning i 
sina vagnar. 

FöRSöKSSÄ<NDNLNGAR FRÅN KDKA 

MED 400 KW. Den amerikanska sändarsta
tionen KDKA utför omedelbart efter midnatt 

försök med en effekt av 400 kilowatt. WGY, 

en annan amerikansk station, experimenterar 
med 200 kilowatt. Som: man ser är Amerika 

aJlltså fortfarande superlativernas hemland. 

RADIO TILL HJÄLP VID SI.LLFANGST. 
I Norge har man kommit upp med en ny plan 
till hjälp vid sillfångsten. Redan föregående år 

har man försökt uppspåra fiskstimmen med till
hjälp av flygmaskiner, då man tydligt kan iakt
taga dessa uppe från luften. Sedan detta var 
gjort, meddelade man fiskarna i vilken riktning 
fiskstimmen rörde sig, varefter fiskarna kunde 

vara täm~igen säkra på en god fångst. Svårig
heten låg enle1'1ertid i att det tog en avsevä,rd 
tid, innan flygarnas meddelanden kunde med
delas fiskarna. För framtiden kommer därför 
bemanningen av flygmaskinerna att utökas med 

en radiotel~egrafist, vilken omedelbart vidarebe
fordrar flyg rapporten. I Alesund mottagas dessa 

rapporter och sändas sedan ut till fiskarna, som 
kunna mottaga desamma med vanfl1ga radio

apparater. 

ANT ALET RADIOHANDLARE I U.S. A. 

Enligt den amerikanska statistiken finns det i 

Amerika ungefär 39000 affärer, som sälja radio
apparater. 

RADIO PÅ DE DANSKA FÄRJORNA. 
För någon tid sedan tiHkännagavs att färjorna 

mellan Gjedser-Warnemiinde skulle förses med 
radioinstaHationer. Detta har nu gj orts, så att 
nu kan man under överfärden tala med vilken 

telefonabonnent i Europa som helst. 

9 

• 



.. 

APPARATBYGGNADSKONST I OLIKA 
LÄNDER 

Kons-ten att mer eller mindre ama
törmässigt bygga radiomottagare 
har ju omhuldats och utvecklats 
i många olika länder. Men den 

har utvecklats efter olika linjer, betin-
gade av olika förutsättningar och olika 
smakriktningar och behov. En motta
gare har ju att fånga upp de etervågor, 
som äro förhanden och det är därför 
helt naturligt att konstruktionen starkt 
påverkas av sändarnas beskaffenhet, av 
deras antal och lägen, styrka och våg
längder. Som bekant se ju rundradio
näten rätt olika ut i olika världsdelar 
och länder. 

Vi behöva blott tänka på huru beho
ven ha växlat från år till år inom vårt 
eget land för att förstå, huru ölika för
hållandena kunna gestalta sig i länder 
med helt andra rundradiosystem än vårt 
eget. 

Men det är inte mCJlttagarekonstruk
tionerna i elektriskt hänseende, som vi 
här skola närmare granska, utan den 
mera mekaniska byggnadskonsten. Det 
kan icke förnekas att den elektriska 
kopplingsmetoden har ett mycket stort 
inflytande på mottagarens yttre gestalt
ning men det finns också många andra 
faktorer, som äro medbestämmande. 

Den viktigaste av dessa får man nog 
säga är industrien, som konstruerar och 
tillverkar delar till användning både vid 
kommersiellt och amatörmässigt bygge. 
Hur olika kan ej en mottagare gestaltas 
om man använder tyska, engelska, sven
ska, amerikanska delar, såsom spolsy
stem, skärmboxar, rattar, kopplade vrid
kondensatorer och färdiga enheter av 
alla möjliga slag? 

Vidare får man nog också räkna med 
olika folks smak och sedvänjor, sinne 
för det tekniskt ändamålsenliga, ekono
miska resurser, arten av vanliga ström
källor, pretentioner på ljudstyrka .m. m. 
dyl. 

Vi ha tagit fram några bilder, vilka 
synas oss ganska typiska och med vilka 
vi kunna illustrera vår översikt. Den, 
som är aldrig så litet van att bläddra i 
utländska tidskri fter kan ögonblickligen 
känna skillnad på dem och säga om de 
äro amerikanar·e, engelsmän eller tys
kar. Vad är det då, som är så karak
teristiskt? 

Fig. l-S gälla fyra olika amerika
nare. De äro alla mångrörsapparater 
med stark och selektiv lågfrekvensför
stärkning och ha en hel rad avstäm
ningskondensatorer. Som de aldrig ha 

Fig. 1. Amerikansk ID-rörs s!lperheterodyn tör växelströmsanslutning. 

ro 
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Fig. 2. 
Amerikansk 7-rörs 

bandfilterapparat, 

byggd avenheler. 

mer än en eller två avstämningsknappar 
äro de Hesta kondensatorerna kopplade 
på samma axel, vanligen parallell med 
frontplattan. Avskärmning är regel och 
genomföres så att varje vridkondensa

använda en stor horisontell bottenbräda 
med plats för ledningar på undersidan 
och fullständig frihet från ledningar 
på översidan samt en liten rudimentär 
panel med ett skalfönster och två a tre 
vridknappar. De olika bilderna över 
amerikanska mottagare ge i första ögon
blicket intryck av att återge sa11)ma 

mottagare, men det är 
bara själva apparat
bygg-nadstekniken som 
är den samma. 

Hoppa vi nu över 
till England, så för
ändras situationen 
fullständigt. Man kan 
ej misstaga sig på att 
den mottagare, som 
illustreras i fig. 6 och 
7 är gj ord i England. 
Det är ,en högmodern 
engelsk apparat detta, 
men hur olika är den 
ej sina amerikanska 
kolleger? Det är en 
radiolåda, som skall 
stå för sig själv i mot

sats till de sistnämnda, som alla äro av
sedda att inbygga s i en större möbel. 
Lådan har ett ganska aktningsvärt antal 
rattar och knappar, trots att den endast 
innehåller en 3-rörs likströmsansluten 
mottagare med ett enda stegs högfrek-

tor och varj-e spolsystem, 
ja ibland även varje rör, 
har sin särskilda skärm
box. De olika delarna 
tillhandahållas i komplet
ta enheter, ofta samlade 
till byggsatser, så att 
sammankopplingen blir 
den enklast möjliga. En 
sådan mottagare gör utan 
tvivel ett respektabelt in
tryck, men liknar mest 
ett skafferi med en massa 
runda och fyrkantiga 
bleckdosor och bröd
boxar. Det vanligaste 
monteringssäUet är att 

Fig. 3. Amerikansk 7-rörsmottagare med baHd/ilter och 
växelströmsaHslutHiHg. Märk den typiska trontplattan. 
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är den 4-rörs väXlel-
. strömsapparat, som 

Fig. 4. Undersidan av mottagaren i tig. 3 med sammankopp
linganw av de olika enheterna. 

återges i fig. 8 och 9. 
X ven här äro delarna 
fördelade på montage
brädans över- ,och un
dersidor. Översidan 
ser nästan amerikanskt 
ren ut, men undersidan 
är så mycket mera ty
piskt ,engelsk. De en
gelska delarna äro en 
smula bastanta, ja näs
tan klumpiga och dess
utom dyra; men de äro 
ofta bra rent tekniskt 

vens. Vacker kan man 
knappa:st kalla den, 
men bra är den utan 
allrt tviveL 

Bottenplattan ligger 
här högre och en stor 
mängd delar äro pla
oerade på- densammas 
undersida. I detta fall 
ligger ,anslutningsap
paraten och silkretsen 
i den undre avdelnin
gen. På undersidan 
finnas d'e flesta delar
na av själva mottaga
ren, bestående aven 
hel del separata små
deta:ljer med tillhöran
de ledningar. 

Något renare i stilen Fig. 7. M olltagrt 0<' dell i tig. 6 illllstl'erade engelska mottagaren. 

Fig. 5. Amerikansk mottagare med skärmboxar 
även för rören, omfattande 4 steg högfrekvens
förstärkning med skärmgallerrör och anodlik-

riktande detektor, samt med band/ilter. 
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Fig. 6. Engelsk 3-rörs 
växelströmsapparat med lik

ströl11salls11tfning. 



\ 

Fig. 8. Engelsk 4-

rörs växelströmsc 

mottagare med 2 

steg högfrekvens och 

enrattsavstämning. 

sett. De engelska apparatkonstruktioner
na bruka också vara väl planlagda och 
omsorgsfullt utförda. I varje fall ge de 

Fig. 9. Undersidan a-v 

4-rörsmottagarm i fig. 8. 

långt mera spelrum för amatörernas 
verksamhet än de amerikanska. -Ä.nda 
till för kort tid sedan var det regel att 
en engelsk apparat skulLe ha utbytbara 
spolsystem, ofta ganska svåra att göra 
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Fig. 10. Tysk 4-rörs sltperheterodyn. 

men amatörerna tyckas 
ännu ej ha kommit 
riktigt igång. Må
hända är det tekniska 
inkesset ej så utpräg
lat i vårt grannland i 
söder som hos oss. 
Alltnog man träffar 
där oftast på ganska 
»underliga djur i Guds 
gröna hage». Vad sä
ges om fig. lO? Hade 
denna apparat kunnat 
se dagens ljus i något 
annat land än Tysk
land? Knappast. Deras 
lösen tycks vara att 
genom nära nog trolle
ri tränga ihop en mot
tagare till oigenkännamatörmässigt. Nu börjar man dock 

så småningom att gå över till mera kon
tinentala metDder med Dmkoppling. 
Amerikanarna ha i detta avseende haft 
en mycket stDr fördel framför oss euro
peer, i det de ,endast behövt bygga sina 
mottagare för ett enda våglängdsDm
råde, vilket i hög grad bidragit till att 
ge deras alster en särprägel. 

Vi gå nu ännu ett steg österut och 
se på ett par tyska mästerverk. Radio
byggnadskonsten, åtminstone den, som 
avser rundradio, är ju yngre i Tyskland 
än i de anglosachsiska länderna och i 
synnerhet de tyska amatörerna ha länge 
varit en smula på efterkälken. De kom
mersiella typerna ha visserligen utveck
lats mycket snabbt de allra senaste åren, 

Fig. Il. Tysll apparat med sfavrör som detekt01·, 
två steg lågfrekvens och vä.-relströ11lsanshtfning. 

lighet. Själva kopplingsschemat kan 
ofta vara ganska knepigt uttänkt, men 
någon apparatbyggnads-konst, kan man 
verkligen inte tala om. Fig. 10 skall 
föreställa en växelströmsansluten su
perheterodyn med två skärmgaIIerrör. 
detektor och ett steg lågfrekvens. Kan
ske är det det allmänna ekonomiska läget 
som tar sig uttryck i försöken att med 
minsta tänkbara rörantal och på minsta 
möjliga, eller kanske rättare sagt omöj-

Malltaget i stavrörstreon i tig. 11 sett 
underifrån. 



liga ut,rymmen gå till 
gränsen av ,ekonomi. 

Billigt har ju alltid 
varit tyskarnas lösen 
och man har en känsla 
av att denna mentalitet 
bildat jordmånen för 
de nya stavrören. 
Växelströmsmottagare 
bli ju ganska ,enkla och 
billiga med dessa rör. 
Men det v'erkar nästan 
som ironi då man er
far att fig. 11 och 12 
är en stav-trea, byggd 
aven tysk och presen
terad i en framstående 
tysk tidskrift. Fig. 11 
visar översidan och fig. 
12 undersidan. Om 
denna mottagare. som 

Fig. 13. Enkel och praktisk 3-rörs-växelströmsmottagare aov 
österrilliskt ursprung. 

endast har detektor och två steg låg
fr,ekvens, blir hilligare eller bättre eller 
enklare att göra eller tar mindre utrym
me än en apparat med vanliga rör låta 
vi vara osagt. Men den kanske hade 
kunnat göras ännu otympligare! 

Till slut plocka vi fram en liten 
mottagare, som vi tycka närmar sig 
idealet för enklar,e växelströmsdriven 
3-rörsapparat, fig. 13. Den är syn
nerligen praktiskt planerad, rent och 
rejält sammankopplad och tilltalande på 
~ 
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Fig. 14. Anordning och dimensioner a',' 

mon.tagc1'inkeln till den österrikiska 
lI/OlIa!Jo ren. 

alla sätt. Den förutsätter inte några 
märkvärdiga delar ener några dyrbara 
verktyg. Den s'er nästan svensk ut. 
Men den är österrikisk. Vi kunna icke 
säga om den är på något sätt typisk 
för österrikisk teknik, men vi tycka att 
den ser så »mänsklig» ut, att vi ej kun
nat undgå att taga med den i denna 
översikt som ett direkt uppslag för 
svenska amatörer. Det goda montagets 
hemlighet kanske främst ligger i själva 
montagevinkelns konstruktion. I ge
nomskärning har den det utseende och 
de mått, som ang'es i fig. 14. Front
plattan och den lägre horisontella plat
tan äro av ebonit el. dyl. Genom trapp
st,egsformen får man rum med ett 2-
våningsmontage av transformatorer 
och drosslar m. m. utan att den totala 
höjden behöver bli abnormt stor genom 
rörens höjd. Det hela tar ringa utrym
me, blir :lätt att placera och samman
koppla. Ideen kan naturligtvis tas upp, 
om så erf0rdras i modifierad form, för 
andra både större och mindre kopp
lingar. 

Härmed är vår lilla expose slut och 
vi hoppas att våra läsare ej skola finna 
vår svenska teknik, välkänd från Ra
dio-Amatörens spalter, alltför under
lägsen den utländska. ' 
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Karta utvisande läget av de olika kablarna. Den 
första, år 1919 utlagda, är upptagen och skall 

placeras' 0"/11. 

Närmast stränderna lägges kabeln av grundgå
ende läktare,som taga ombord kabel fråt! fartyget 
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Telefonförbindelserna mellan Sve
rige och Tyskland kräva snabbt ökande 
kapacitet hos sjökablarna. Redan tidi
gare finnas tr,e kablar mellan Malmö 

Kabelsträckan markeras före utläggningen med 
bojar på 6 il 8 sjömils avstånd. 

lvl adel! a,' kabclutläggningsfartyg. Längd 140 
m, bredd 17,4 'III, 7250 bmttoregisterton, 2700 
hästkrafter. De fyra lastrummen kIttlIla taga 

upp till 8 000 ton kabel. 



~ Q..ADnOe-AMA TÖ~lEN~ 

RADIOKABELN SVERIGE - TYSKIJAND 
och Stralsund, utlagda 1919, 1921 och 
1927. Under 1930 utlades den fjärde, 
som är ganska märklig i sitt slag. Den 
kan nämligen förmedla ej mindre än 84 
samtal på en gång och är därför den 
grövsta sjötelefonkabel i världen. Den 
hittills största kunde ej förmedla mer 
än 22 samtal. Kabeln är 160,9 km lång, 
härav 119,5 km över Östersjön mellan 
Kämpinge och Zarrenzin. Den väger 
2 100 ton och ha'r en diameter av 68 
mm. För tillverkningen har åtgått ej 
mindre än 28 000 km koppartråd, Från 
radio synpunkt är kabeln av särskilt in
tress,e därför att den innehåUer ett led
ningspar speciellt avsett för överförande 

BallO11gbojar bära kabeln sista biten till land, 

över grunt vatten. 

avrundradioutsändningar mellan de 
båda länderna. 

Vi återge här en samling goda bilder 
från kabelnedläggningen. 

Kabeln rullas ut från kabelfartygets akter. 

Kabelutläggnings-



RAD"! O PEJLINGENS S ENA S T E 
UTVECKLING 

För varje år som förflyter ökas ständigt radiopejt:illgens betydelse som 
hjälpmedel för navigering i luften och på havet. På gruna härav är 
det ett ständigt aktuellt problem att förbättra den för ändamålet nyttjade 
tekniska utrustningen och att övervinna de fel, som vidlåda densamma. 
Ett stort steg i denna riktning, som nit nått sin praktiska utformning, 

beröres i nedanståenae rader. 

E
huru radiopejlingens princip varit 
känd sedan radioteknikens första 
barndom, har någon väsentlig 
förbättring av själva systemet ej 

arbetat sig fram förrän under den se-
naste tiden. Bortsett från aH pejlappa
raternas förstärkare- och ddektoran
ordningar givetvis hållit jämna steg 
med utvecklingen, varigenom känslig
heten och räckvidden avsevärt ökats, ha 
få nyheter av någon betydelse sett dagen 
inom radiopejlingens område. 

Ändå har man ej varit omedveten om 
de problem, som här funnos att över
vinna. Den viktigaste av de ofullkom
ligheter, man redan tidigt fann vidlåda 
radiopejlingen, var den s. k.natteffek
ten. Denna yttrar sig däri, att under 
vissa tider på dygnet, särskilt vid solens 
uppgång och nedgång, den bäring en 
pejlapparat ger för en avlägsen sändare
station, förflyttar sig betydligt, i extre
ma fall ända upp till 90° från den verk
liga riktningen. Vidare bliva pejl
minima stundom diffusa eller försvinna 
alldeles. 

Studiet av radiovågornas gång ut
efter jordytan samt dera~ avböjning 
och reflektion i de högre luftlagren har 
klarlagt ~natteffektens» orsa:ker och 
även anvisat vägen att eliminera den
sammas verkningar. 

Radiopejlingens urprincip är, att en 
i rymden fortskridande elektromagne
tisk vågrörelse i lika, vertikala ledare 
framkallar -elektromotoriska krafter, 
som endast 1 det fall äro lika till storlek 
och fas, att ledarna ligga i samma mot 
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vågens fortplantningsriktning vinkel
räta plan. Förutsätta vi, att vågens elek
triska fält är vertikalt, vilket under nor
mala förhållanden är fallet, blir alltså 
den resulterande elektromotoriska 
krahen i en ramslinga noll, då ramen 
är inställd i ett plan vinkelrätt mot in
fallsriktningen, emedan spänningarna i 
dess vertikala delar motverka varandra. 
Ett annat framställningssätt av samma 
sak ·är, att magnetiska fältet genom 
slingan endast i detta läge blir noll, 
eftersom vågens magnetiska fältstyrka 
är horisontell och vinkelrät mot fort
plantningsriktningen. 

Analoga förhållanden gälla för sök
spolen i en Bellini-iTosi-anordning. 1 

Vid våglängder över ett par hundra 
meter riå signalerna från de sändande 
stationerna under dagen fram till pejl
antennen i form av plana elektromagne
tiska vågor, vars elektriska fält i det 
närmaste är vinkelrätt mot jordytan, 
medan det magnetiska fältet är paral
lellt med densamma. TillfredsstäIlande 
pejlminima och tillförlitliga bäringar 
erhållas därvid. Den energi, som från 
sändareantennen utstrålar under en viss 
elevationsvinkel, går förlorad i de högre 
luftlagren. 

Under tiden mellan solnedgång och 
soluppgång däremot erbjuda atmos
färens högre skikt ett gynnsammare 
medium för vågornas fortplantning. 
Genom att atmosfärens elektriska egen
skaper successivt ändras med växande 

l Se »Radiotekniken i luftfartens tjänst», 
Radio-Amatören n:r 5 1929, fig. 8. 



Fält st yErkaj l e, 

I I 

Vågensfortpt antninq > 

Fig. 1. Ramantennens verkningssätt. 

höjd undergå våg'Orna en böjning och 
reflektion, så att de återvända till jord
ytan. Upder sin eskapad i rymden har 
vågen emellertid vridit sig, och dess 
elektriska 'Och magnetiska fält ge till
sammans med det utefter marken fort
löpande vågsystemet resultanter, som 
kunna variera högst väsentligt til! st'Or
lek, riktning 'Och fas. Fortplantnings
riktningen undergår dock inga ändrin
gar i sidled, utan följer ständigt samma 
st'Orcirkelplan. 
. På grund av att den elektriska fält
styrkan ej längre äc vertikal, induceras 
spänningar även i ramens h'Oris'Ontella 
delar, varför elektromot'Oriska kraften 
ej längre blir noll vid inställning i det 
rätta planet. 

Pr'Oblemet är alltså att åstadkomma 
ett antennsystem, som ej påverkas av 
den horisontella fältkomposanten utan 
endast av den vertikala. En lösning 
framlades redan år 1919 av engelsman
nen Adcock, ehuru det stötte på svårig
heter att realiser<;t densamma, så aH sy-

stemet ej förrän nu är färdigt att tagas 
i praktiskt bruk. 

Principen för detsamma är, att en 
kombination av öppna antenner använ
das i stället för slutna slingoOr, och att 
de horisontella förbindelseledningarna 
mellan antennerna genom balansering 
eller skärmning göras okänsliga för 
h'Oris'OntelIa fält. 

Då antennerna för våglängder av 
storleksordningen 300-1 000 meter 
med hänsyn till räckvidden måste tagas 
rätt stora, kan antennsystemet ej lämp
ligen i likhet med en ram utföras vrid
bart. Man använder i stället två fasta 
antennsystem, uppsatta i mot varandra 
vinkelräta plan och anslutna till en 
radiogoniometer av samma slag, som 
nyttjas vid Bellini-T'Osi-systemet. 

Figurerna 2-4 visa några av de an
ordningar, som kommit till användning. 
Den första har upptagits av T. L. 
Eckersleyl vid Marconibolaget, de båda 
senare av R. L. Smith-'Rose 'Och R. H. 
Barfield2 vid Radio Research Board. I 
figurerna är endast det ena av de båda 
vinkelräta systemen utritat, jämte den 
därtill hörande goniometerspolen G. 
Gemensamt för de olika konstruktioner
na är, att antennerna ej avstämmas och 
äro relativt små i förhållande till våg
längden. Härigenom bli de i goni'O
meterns sökspole inducerade spännin
garna små, och kraftig högfrekvensför
stärkning erfordras, ungefär i samma 
utsträckning s'Om vid en ramantenn eller 
n'Ormal Bellini-T'Osi-anordning. 

Jämförande pejlingar med detta sy
stem och de hittills brukliga ha utförts 
av såväl Eckersley som Barfield. Det 
har därvid visat sig, att de genom );natt
effekten); uppkommande felen i det nya 
systemet nedbringats till en bråkdel av 
de tidigares och ytterst sällan uppnå en 
st'Orlek av någon betydelse. 

Barfield har även genom en serie 
pejlingar mot en med en pappers drake 
uppsänd liten sändare direkt kunnat be
stämma de fel, som uppk'Omma vid olika 

1 Se Marconi Review, June 1930. 
2 Se Journa! of the lnst. of El. Engineers, 

Aug. 1930, vol. 68, No. 404. . 



lutning av den elektriska fältsty.rkan 
och olika infallsvinkel hos vågorna gent
emot horisontalplanet. Resultatet be
styrker till fullo de ovannämnda er
farenheterna ifråga om Adcocksy
stemets överlägsenhet, men ger även vid 
handen, att i extrema fall, då fortplant
ningsriktningens lutning mot markytan 
och den elektris'ka fältstyrkans vinkel 
mot lodlinjen närma sig 90°, rätt stora 
fel erhållas också med Adcocksystemet. 
Orsaken härtill antages vara, att man 
ej lyckats fullt upphäva den horisontella 
fältkomposantens inverkan på antenn
anordningarna. Detta är emellertid en 
teknisk ofuHkomlighet, som utveck
lingen så småningom i allt högre grad 
torde kunna övervinna. 

Då de korta vågorna de senare åren 
kommit att spela en allt större roll inom 
alla grenar av radiotrafiken, ha Eckers
I'ey och Barfield .gjort undersökningar 
angående dessas användbarhet för pej
ling. Barfield har sålunda utfört om
fattande jämförande prov å 24 m våg
längd med en apparat med vridbar ram- . 
antenn och en anordning med ett litet 
vridbart Adcocksystem av den typ fi.g. 
4 visar. Under dagen gåvo båda gott 
resultat upp till ett avstånd av 120 km, 
medan fadingfenomenen nattetid omöj
liggjorde pejling redan å 50 km av
stånd. På dessa våglängder är den vik
tigaste felkällan ej den horisontella fäIt
komposanten utan den företeelse, som i 
engelsk litteratur benämnes ,»scatte
ring», vågornas splittring eller sprid
ning. På mycket stora avstånd återigen 
gav Adcockapparaten relativt goda 
bäringar, medan ramen var fuHkomligt 
ur spelet på grund av de starka hori
sontella fälten. 

Summera vi resultatet av de under
sökningar, som verkställts med Adcock
systemet, kunna vi fastslå, att detta 
möjliggör en värdefull ökning av de 
fasta ' pejlstationernas tillförlitlighet, 
med hänsyn tiH dels »natteffektelli», dels 
»aer-oplaneffekten», d. v. s. de fel, som 
vid pejling aven flygsändare uppstå på 
grund av flygmaskinantennens starka 
lutning mot lodlinjen. Några nya, vida 

20 

perspektiv för utvecklingen öppnas där
emot ej. Den lockande tanken att för 
flygtrafiken helt övergå till korta vågor 
är tyvärr fortfarande lika omöjlig att 
real:isera. 

Adoocksystemet ger de fasta pej:lsta-

G 

Fig, 2. 

Fig.3. 

G 

Fig.4. 

Fig. 2-4. Principiell anordning av olika an
tenntype7' enligt Adcocksystemet. 



EN K R I S TA L LM OTT AGA RE 

S 
om oihväxling på alla dessa stora 
och små, dyra och billiga rör
mottagare, som nu helt tycks ha 
tagit alla radiolyssnares intresse, 

skall här lämnas en beskrivning på en 
hi stall mottagare. Den gör icke an
språk på att vara fullkomlig i fråga om 
känslighet, men i vissa detaljer har den 
stora fördelar framför de vanliga ap
paraterna, som i storlek kan mäta sig 
med moderna rörapparater. Det måste 
förutskickas, att man måste bo ganska 
nära lokalsändaren ooh helst i 3 :dje 
eller 4 :de våningen, för att få tillräck
lig ljudstyrka. 

Apparaten består aven hörtelefon, 
som bör vara av gott fabrikat och ej 
alltför utpräglat »Iättviktare». Synner
ligen lämplig för detta ändamål är L . 
M. E:s gamla modell, där passande hål 
i dosan finnas. Fig. 1 visar kopplings
schemat, dels rent schematiskt, dels 
halvschemati'Skt. Som ant'enn tjänst
gör kroppen, som genom bygeln på hör
telefonen kapacitivt kopplats till detek
torn. Kopplringschemat avviker sken
bart från det vanliga. Denna föränd
ring har måst göras för att i största 
möjliga mån undvika kapacitiva för
luster, som här, helt naturligt bli stora, 

tionerna en fördel, som fartygsappara
terna svårligen kunna tillägna sig, så 
vitt man på nuvarande ståndpunkt kan 
bedöma saken. Ant,ennanordningen 
kräver nämligen rätt stort utrymme och. 
är framför allt synnerligen känslig för 
den närmaste omgivningens beskaffen
het, vadör densammas montering i en 
fartygsrigg torde vara otänkbar. Här
igenom förstärkes de fasta pejlstatio- · 
nernas existensberättigande, som - vad 
sjöfarten beträffar; för luftfarten ligga 
förhållandena annorlunda tiJ.1 - synes 
starkt hotat av de senaste årens utveck
ling. Användningen av pejlapparater å 

Fig.1. 

fartygen för o rientering genom pejling 
av signaler från radiostationer och 
radiofyrar iland eller på fyrskeppen har 
nämligen alltmer vunnit terräng och 

-förordas enstämmigt av sjöfartens män, 
medan de fasta pejlstationerna härige
nom förmenas bliva obehövliga. 

I trängr1e farvatten och vid angörande 
aven kust ha radiofyrarna sin största 
betydels-e, medan pejlstationerna genom 
Adcocksystemets införande komma att 
ge säkrare resultat än fartygens appa
rater vid positionsbestämning nattetid 
över större avstånd. 

Gunnar Hök. 
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eftersom spolen ligger direkt på hör
telefonens metalldosa. 

För Göteborgs våglängd göres av
stämnings'Spolen av 0,1 mm lackerad 
koppartråd, som lindas på 'en cylinder 
med c:a 5 cm diameter. Lindningen 
göres »huller om buller», och antalet 
varv är ungefär 100. Trådhärvan dra
ges av cylindern, och omlindas med 
isolerband, så att en fast och smidig 
spole erhålles (se fig. 2). Spolens av
stämning sker på 'Så sätt, att den helt 
enkelt hoptryckes, varvid den får den i 
fig. 2 visade formen. Spolen lägges 

Fig. 2. 

därefter på dosan enligt fig . 3 och fäs
tes på lämpligt sätt. 

Kristallen omlindas med en koppar
tråd och inlägges enligt fig. 3 isolercW 
från metalldelarna med isolerband, som 
binder den tillräckligt. Nålen bör kunna 
regleras utifrån, varför ett hål göres i 
dosan, om det ej redan finnes ett pas
sande så:som på ovan-nämnda typ. Hur 
detektorn kan göras framgår av fig. 3. 
Genom hålet i dosan insättes en gängad 
skruv, som förses med en liten knopp. 
En fjädrande mässingsplåt klippes en
ligt fig. 3, och en mutter fastlödes på 
denna. Skruvens längd avpassas så, att 
den går lagom trögt, då den inskruvats 
i muttern. Spetsen som ligger an mot 
kristallen utgöres av »hornen» på mäs
singsplåten, som omböjas så, som det 
streckade i figuren visar. För att få 
störr·e möjlighet att byta punkter på 
kristallen, har en spets på vardera sidan 
urklippts. Spetsarna böjas så, att <.le 
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ligga an mot kristallen, då man vrider 
på knoppen. För att förhindra att vrid
ningen sker så långt, att spetsarna bö-

I 
II 
\\ 
\~ , 

\ ) 

Fig. 3. 

I 
II 

I I 
~I , 

jas, har mässingsplåten sådan form, att 
den stöter mot dosans kant vid vridning 
över en viss vinkel. Användes en god 
kristall, behöver man ytterst sällan byta 
punkt, vilket har sin stora betydelse, 
eftersom man teoretiskt åtminstone en
dast kan kommao åt två punkter på kri
stallen. 

Denna kristallapparat har den stora 
fördelen, att den ej är bunden vid den 
plats, där antennen kommer in. Förses 
jordledningssidan med ett »kondensa
tor snöre» på känt sätt, kan mottagaren 
med gott resultat anslutas till ·en vägg
kontakt. Ännu bättr,e resultat erhålles 
vanligen, om värmeledning eller gas
ledning användes. För övrigt kan näs
tan vilken större metallmassa som helst 
användas. Till och med i den korta an
slutningssladden indueeras stundom till
räckligt med energi, för att möjliggöra 
mottagning. 

S. H-t. 



DEN KRISTALLSTYRDA 

STORSÄNDAREN HElLSBERG 

Fig. 1. Den 1!:l'a tyslw storstationen Heilsberg i Ostpreussen. 

Efter M iihlacher 
har nu den andra 
tyska storstationen 
för rundradio fär
digställts. Den är 
belägen vid Heils
berg i Ostpr,eussen. 
Ä ven denna station 
från vilken vi åter
giva ett par bilder, 
har masterna av 

träkonstruktion 
och stationshuset 
liggande ett par 
hundra meter från 
antennen. Ant,enn
effekten uppgår till 
75 KW, men kan 
vid framtida be
hov ökas till det 
dubbla. 

Fig. 2. Sändarerummcfs il/re med !örstä,·karlla och kopplingsbordet. 

Det mest intressanta med Heilsberg 
torde vara att det är den första kvarts
kristallstyrda storsändaren. Vidare har 
den ett dieselreservmaskineri för den 

händelse strömmen från det ordinarie 
nätet skulle strejka. HeiIsbergs sändare 
är byggd av firman Lorenz och kommer 
att sända på Königsbergs våglängd. 
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AUTOMATISKT REGLERADE RADIO
MOTTAGARE 

Forts. fr. nr. 11, 1930. 

V
id de förut beskrivna apparater
na har som regulator använts 
ur av ett eller annat slag. Man 
kan dock slippa undan denna 

nackdel genom att reglera den apparat, 
som dirigerar radioapparaten, med en 
pendelanordning. P.endeln bör då drivas 
med elektricitet, så att man slipper upp' 
dragning. I det följande kommer en 
dylik anordning att beskrivas, som med 
smärre ändringar kan användas för alla 
slag av radioapparater. 

Fig. 3 visar principen för denna appa
rat. En tung pendel är upphängd i ett 
stycke fosforbronSiPlåt. På pendeln är 
en lätt arm (b) lagrad vid (c), så att 
den av sin tyngd ligger an mot ett lätt
rörligt kugghjul (d). Då pendeln svän
ger föres hjulet i pilens riktning av 
armen (b) och hindras aU gå åt motsatt 
håll av spärren Ce), som av sin tyngd 
ligger an mot kuggarna. För att hålla 
pendeln i gång finnes en magnet C f) så 
anbragt, att ett på pendeln fästat ankare 
Cg) attraheras och giv'er pendeln en stöt. 
För att dessa impulser skola komma på 
rätta tidpunkter, användes en ström
slutare av konstruktion, som framgår 
av fig. 3. Då pendeln föres åt höger, 
vrides hjulet under inverkan av armen 
(b). Ett av hjulets kuggar griper armen 
(h), varigenom spetsen (i) doppar ned 
i en skål med kvicksilver, och strömmen 
slutes genom magneten. Då magneten 
uppnått det läge, .som fig. 3 E visar, 
faller spärrlen (e) ned på nästa kugge, 
och samtidigt skall armen Ch) släppas 
av den kugge, som nyss lyft den. Här
vid brytes strömmen, och pend,eln på
verkas ej längre av magneten utan stan
nar och svänger åt vänster. Då den 
uppnått maximala utslaget åt detta håll, 
skall armen (h) falla ned på nästa 
kugge, och vid röreLse åt höger upprepas 
förloppet ; varigenom pendeln får en im-

puls för var j,e slag. Dessa om ock ytterst 
svagaenergiimpulser måste vara till
räckliga att driva verket. Det är därför 
av 'stor vikt att allt göres ytterst lätt
rörligt. Fig. B, e, D, och E visa de 
olika delarnas inbördes ställning vid 
olika pendellägen. B betecknar p~ndelns 
viloläge, e och E resp. ytterlägen samt 
D ett läge mellan B och E. 

Som man i det följande skall finna, 
är det lämpligast att låta hjulet (d) 
vrida sig ett varv pr minut, och därför 
måste pendellängden avpassas efter det 
antal kuggar, som (d) har. Är tiden för 
en hel svängning hos pendeln = t, och 
antalet kuggar på hjulet = 11, fås 

60 
t= - . 

n 

Enligt pendelformeln fås 

t=2nV~, 
där g:s talvärde är 9,81. och l är pen
dellängden i meter. 

Således fås 
t 2 .g 602 g f ----·-- 4n2 - n! 4n~' 

EIIer approx. 
900 

f= -2 meter. 
n 

A v praktiska skäl kan man ej välja n 
för st:ort emedan man då stöter på svå
righeter vid justeringen av armen (h). 
Å andra sidan växer pendellängden 
snabbt, då n minskas, och är redan 1 m. 
då n är 30 st. Har kugghjulet tillräck
ligt stor radie och är välgjort, torde 
c:a 40 kuggar vara ett lämpligt medel
värde. 

Som angivits i fig. är spetsiga kuggar 
att föredraga, emedan armens (h) rö
relse blir mer bestämd, vilket är av stor 

, 



vikt. Om kuggarna äro välgjorda, och 
armen (h) ej ,glappar i lagret, kan man 
dock använda ett hjul från t. ex. ett 
väckarur. Då man bestämt antalet 
.kuggar beräknas pendellängden l (se 
fig. A) ur ovanstående formel. Kugg
hjulets utseende blir även bestämmande 
för armens (b) fästpunkt vid pendel
stången (se fig. A). Bestämmes pen
delns utslag till 4 ° kan man beräkna 
sträckan p i fig. A. 

c 

även, hur man kan göra ett enkelt lager. 
En kordongmutter, som måste gå lätt 
utan att glappa, påskruvas och tjänstgör 
&om lager. Armen lödes helt enkelt fast 
vid denna mutter. Man får härigenom 
ett lager, som är fullt fixerat även i sid
led. 

Armen (h) måste göras av styvare 
material, så att den ej deformeras, och 
den kan lagras på samma sätt som (b). 
En 1/8" mässingsskruv fästes i stången. 

D 

Fig. ,3. 

A B 

Antag att avståndet mellan två-kugg
toppar är x mm (&e Hg. B). Då fås 

40 '" x . .. p _ x. p", 7 5 
tgo = 2F" - 2 tgo 40' = ' x. 

Pendeln kan göras på följande sätt. 
A v bly gjutes en diskusformad skiva 
vägande c:a 0,5---'-1 kg. Pendelstången 
göres av torrt, hårt trä, som formas så, 
att tvärsnittet blir en långsträckt ellips. 
I stångens ena ända fästes en remsa 
0,15 mm fosforbronsplåt (a i fig. 3), 
och i den andra ändan fästes blyvikten, 
så att den kan förskjutas enligt fig. 3 
A och B. På pendelns nedre ända fästes 
en 3/lS " skruv, föraH genom en mutter 
på denna ~unna finreglera pendelns 
svängningstid. 

Spakarna (b) och (e) kunna lämp
ligen göras av 0,8 mm mjuk koppartråd, 
som förses med små skor av tunn plåt 
enligt F i fig. 3 A. Denna fig. visar 

l den fria ändan fästes en bit tunn 
kopparplåt, &om gjorts kilformig. Den 
spetsiga ändan skall doppa ned i en skål 
med kvicksilver, då högra änd,an av 
armen lyftes under inverkan aven 
kugge på hjulet (d) . Då kuggen släpper 
(h), skall spetsen åter lämna kvicksilvret 
under inverkan aven fjäder eller en 
tyngd, som avpassas så, att den nätt och 
jämnt kan uppväga den längre häv
stångsarmen. Viloläget bestämmes av 
ett stift (o). 

Magneten (f) består aven elektro
magnet med långa, fria skänklar, lindad 

. med c:a 20 m 0,1 mm tråd, och fast
sättes så, att den lätt kan förskjutas, i 
och för rätt inställning. 

Föres pendeln åt höger, närmas 
ankaret till magneten, samtidigt som 
kugghjulet vrides. ' Vid ett visst läge 
slutes strömmen, och ankaret attraheras 
av magneten. Just som ankaret sticker 
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Fig.4. 

c 

in mellan magnetpolerna, skall ström
men brytas därigenom, att kuggen 
släpper armen (h), varför spetsen (i) 
lämnar kvicksilvret. Ankaret, soOm be
står av ,ett stycke platt järn böjt i cirkel
form med pendelns upphängningspunkt 
till medelpunkt, kan röra sig ännu ett 
litet stycke in mellan pol,erna. 

För att göra pendelns utslag lagom 
stora finnes ett reglerbärt motstånd 
(m), som begränsar strömmen genom 
magneten . . Detta bör ha ett m.otstånd 
på något 100-tal .ohm. Apparaten är 
avsedd att drivas med en ackumulator 
på 4 volt, i vilket fall maximala ström
styrkan blir c :a 0,1 amp. Då strömmen 
endast är sluten ett kort moment under 
val"Je pendelslag (c :a 0,2), b)ir effekt-
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förbrukningen en
dast 0,08 watt. Lad
das ackumulatorn 
från nätet, .och an
tages en verknings
grad av 50 %, blir 
kostnaden för drif
ten av denna apparat 
10 a 15 öre pr år. 

Magnetens in~ 
k.oPpling framgår 
av figur,en. Förbin
delsen mellan armen 
(h) och magneten 
göres med en bit 

» julgransglitter», 
eller genom fjädern, 
.om sådan användes . 

I detta skick har 
apparaten ingen 
funktion att fylla; 

den måste förses med en anordning för 
att kunna reglera Tadion, vilket pr.oblem 
kan lösas på följ. sätt. Till kugghjulet 
(d) kopplas andra kUi.;"ghjul, så att man 
får ett, som vrider sig ett varv pr timme, 
d. v. s. en utväxling på 1 :60. Från 
hjulen i en väckarklocka kan man lätt 
kombineroa ihop några, så att manfår 
detta förhållande. I fig. 4 A betecknar 
(a) en axel , som man genom lämplig 
utväxling fått att vrida sig ett varv pr 
timme. På denna axel fästes en halv
cirkelformad plåtskiva (b), som enligt 
figuren är avrundad i ena »hörnet». 
En arm (c) lagrad på mitten, kan 
lyftas av skivan,då denna passerar. Än
dan av armen är böjd enligt figuren, så 
att armens andra ända, som förses med 
en spets av koppar, så hastigt som möj
ligt doppar ned i en skål med kvicksilver 
och ögonblickligt lyftes upp, då skivan 
passerat. Viloläget fix'eras av stiftet 
(d). Denna strömbrytare är således slu
ten ,en halv timme och öppen en halv. 
Ordnas skivan så, att slutandet sker 
klockan »13 minuter över», är således 
radion inkopplad mellan denna tidpunkt 
och ~ 18 mi11liter i» under varje timme 
på dygnet. För att inkopplingen endast 
skall ske vissa bestämda timmar, finnes 
en med denna seri,ekopplod slutare, som 



Fig.5. 

exempelvis kan göras på följande sätt. 
Genom en anordning liknande den, 

som beskrivits i n:r 11 sid. 291 får man 
ett hjul, som vrider sig ett V:lrv pr dygn 
och 1/48 varv pr halvtimme. I detta 
fall kan dock anordningen göras enk
lare. Fig. 4 B visar, hur detta kan ut
föras. Här användes endast en magnet, 
och då strömmen genom denna upphör, 
för fjädern (f) stången tillbaka. 
Strömmen till magneten regl·eras ay: 
axeln (a) i fig. 4 A. Förutom den 
halvcirkulära skivan (b) äro även två 
armar (el) och (e2 ) fastsatta på axeln. 
Vinkeln mellan armen (el-e2 ) och ski
vans (b) diagonal måste avpassas så, 
att ·C e2) lyfter armen (c) ytterligare c :a 
17 minuter efter det att (b) lyft C c). 
Armarna (el) och (e2 ) ligga i rät linj-e. 
Genom denna anordning erhålles föl-' 
jande verkan. Antag att klockan är 1, 
då C el) lyfter (c). Härvid slutes ström
men någon minuf vid (h) genom mag
neten, och kugghjulet i fig. 4 B vrides. 
Klockan 1,13 lyfter skivan (b) armen . ' 

Cc), och kontakten (g) slutes. Klockan 
1,30 lyfter C e2 ) (c) ytterligare, så att 
(h) åter slutes, och kugghjulet vrides. 
Kontakten (g) förblir sluten till kl. 
1,43, då armen (c) faller ned på (d). 
Denna manöver upprepas var j e timme. 

Fig. 4 B visar även konstruktionen 
av den ovan nämnda strömbrytaren, 
som är seriekopplad med (g). På kugg
hjulets axel (i) är fästad en plåtbit av 
den fOFm, som fig. 4 C visar. Om man 
ritar upp en liknande figur i naturlig 
storlek, kan man lätt få den rätta for
men. Genom denna 'extra belastning 
blir systemets tyngdpunkt ej längre i 
centrum, varför en motvikt bör anbrin
gas så, att hjulets jämvikt åter blir in
different. Strömmen slutes på samma 
sätt som vid de andra kvicksilverström
brytarna. En fullständig förklaring av 
apparatens v·erkningssätt torde reparera 
bristerna i detaljbeskrivningarna. 

På förut angivet sätt vrider sig kugg
hjulet i fig. 4 Ben kugge pr halvtimme 
och ett varv pr dygn. På grund av den 
på axeln (i) fästade plåtens form slutes 
kontakten (j) två gånger på dygnet un
der lämpliga tider. För att lättare för
klara apparatens funktion antages, att 
på axeln Ca) är fästad en visare paral
lellt med (el), samt att på axeln C i) 
anbragts en annan visare, som visar på 
en urtavla, där dygnets 24 timmar jäm
te halvtimmarna äro angivna. Antag 
att klockan är 12 midnatt d. v. s. 00,00. 
Armen (el) lyfter (c), (i), vrides en 
kugge. Klockan 00,13 slutes (g), men 
då (j) är bruten uppstår ingen inverkan 
på radion. Klockan 12,30 intar CK2) 
det läge, som (Kl) innehar i fig. 4 B. 
Härvid slutes C j), och radion öppnas, 
emedan även Cg) är sluten. Klockan 
12,43 brytes Cg), och radion stänges. 
Klockan 1,00 brytes Cj), varför ingen 
inverkan uppstår, då (g) klockan 1;13 
åter slutes. Först klockan 21,00 slutes 
(j) under inverkan av armen (Kl)' 
varför radion öppnas 21,13, då (g) slu
tes. Klockan 21,30 flyttas (Kl) en 
kugge, men eftersom denna arm gjorts 
bredare, förblir (j) fortfarande sluten. 
Radion stänges därför först kl. 21,43. 
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Av det sagda framgår, att radion är 
öppen under tiderna 12,30-12,43 samt 
21,13-21,43, vilket torde vara just la
gom för dagsnyheter och väderleksrap
porter. 

Fig.6. 

Den nu beskrivna apparaten lämpar 
sig även att användas som vanligt ur. 
Axeln (a) förses med en visare, som 
visar på en vanlig urtavla, och som an
ger minuterna. Timmarna anges på en 
annan urtavla, aven v,isare fästad på 
axeln (i). Sistnämnda urtavla är inde
lad i 24 timmar samt halvtimmarna. 
Ett annat originellare sätt är att enligt 

VÄRLDENS VIKnGASTE KORTVAGS
ST A TIONER. Många kortvågsamatörer kom
ma säkerligen att uppskatta nedanstående för
teckning över de viktigaste kortvågssändarna 
och deras våglängder. 
Våglängd 

15,02 
15,94 
16 
16,3 
16,8 
16,9 
19,56 
21,3 
254 
25:53 
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Namn 

LSQ Buenos Aires 
PLE Bandoeng 
XDA San Lazaro (Mexiko) 
PCK Kootwijk 
PLF Bandoeng 
HSIPJ Bangkok (Siam) 
W2XAD Pittsburg East 

San Lazaro (Mexiko) 
Rom 

G5SW Chelmsford 

fig. 5 förse axeln (i) med en pappskiva, 
där de 24 timmarna äro skrivna i peri
ferin. Denna skiva får vrida sig fram
för ett fönster, där den innevarande 
timmen avläses. Hur de olika delarna 
kunna placeras i fÖflhållande till var
andra visas i' fig. 5. Överst synes den 
i fig. 4 med (m) betecknade omkasta
r'en. Med denna kan skivan manövreras. 
Nederst till höger synes reostaten (m) 
(s'e fig. 3 B) . Fig. 6 slutligen visar ap
paraten irubyggd. På grund av ljusre
flexi den svartpolerade ytan har foto
grafiet blivit misslyckat, men man kan 

Fig.7. 

kanske ändå få en uppfattning av ut
seendet. 

,SamtEga strömbrytare ha här varit 
försedda med kvicksilver, vilket natur
ligtvis har sina nackdelar, men å a:1dra 
sidan äro de så lätta att tillverka, aU 
de kunna försvara sin plats För dem. 
som önska göra dem på annat sätt visas 
i fig. 7en annan metod, som inte torde 
behöva närmare förklaras. 

Hur apparaten kan användas för oli
ka slags mottagare, samt för att ombe
sörja la:ddning av ackumulatorerna samt 
för reglering av »sekundära ur», blir 
föremål för behandling i ett kommande 
nummer. 

Våglängd 

29 
31,28 
31,38 
31,48 
32 
32,5 
49,18 
49,83 
52 
80 

PC] 

s. H-t. 

~amn 

Paris Experimental! 
Philips Eindhoven 
Zeesen (Tyskland) 

W2XAF Schenecteday 

W3Xal 
W9XF 
AFL 
3RO 

San Lazaro (Mexiko) 
Paris Eiffeltorn 
Boundbrock (USA) 
Chikago 
Bergedorf (Tyskland) 
Rom 

Utom dessa stationer fÖ'rekomma en hel del 
andra, men deras styrka är för liten och ut
sändningen för oregelbunden för att man skall 
kunna pårä~na en säker mottagning. 
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A.-B. Nickels & Todsen, Stockholm. 

Triotronrör. Triotron finnes numera till

gängligt i alla typer. Speciellt kunna framhållas 

0,1 amp. serierör för likström, av vilka följande 

typer finnas: 

S CG 4 skärmga:l~errör, 

WG 4 motståndsrör, 

SG 4 detektor och lågfrekvens. 

PG 4 pentod, 

YG 4 3-elektrodändrör. 

Utom dessa likströmsrör finnes även en serie 

med 0,07 amp. glödström. 

Nya växelströmsrör, alla för 4 volt glöd

spänning äro skärmgallerrören CWN 4 och 

SCN 4 ooh norma!!rören WN 4 och AN 4, aHa 

med 0,9 amp. och indirekt uppvärmning. 

Två pentoder finnas, nämligen PB 4 för 

batteri apparater och mindre effekter samt PD 4 

för större effekter. 

Triotron högtalares~"stem. Det elektromagne

tiska högtalaresystemet Typ P är ett s. k. 

kraftsystem med en effekt jämförlig med en 

dynamisk högtalares. Systemet är så konstruerat 

att det lätt kan inställas antingen för tal eller 

musik. Dimensioner 9,sX11,S cm. Pris Kr. 

32:-. 

Triotron Dynamos. Elektrodynamisk hög

t~are med 'Zl cm. kondiameter. Typ A för 4 

vo'lts ackumulator, typ LG för 110 eller 220 

volts likström, typ LW för 110/127 eller 220 

volts växelström. Strömförbrukningen hos alla 

typerna är endast 4 watt. Normalt är spolen 

högohmig med c:a 2000 ohm. Drosse1koppling 

är därför möjlig. Drosseln bör hålla minst 10 

henry vid 100 mA. Kondensatorer 4 il 10 J.tF, 

500 volt. Vid utgångstransformator bör om

sättningen vara 1: 1. 

Typ A och LG: Pris Kr. 125:-. 

Typ LW: Pris Kr. 175:-. 

Bergman & Beving, Stockholm. 

Lågfrekvenstransformator AF 6, omsättnings

förhållande l: 7, induktans 55 Henry, dimen

sioner 75X75X9s mm, nettovikt 1,4 kg. Ut

förande i likhet med den välkända typen AF S, 

dock med 50 % större järnkärna, så att induk

tansen trots det höga omsättningsförhållandet 

är tillräckligt stor för att j ämn förstärkning 

och god ,lijudkvalitet skall erhållas. Pris Kr. 

30:-. 

Lågfrekvenstransformator AF 7, omsättnings

förhållande l: l, 75; induktans 150/280 Henry, 

dimensioner c:a 65X75X95 mm. Denna typ har 

fullständigt jämn förstärkningskurva mellan 60 

och 3000 perioder och är på grund av den höga 

induktansen särskilt lämplig att använda efter 

anodlikriktande detektor. Pris Kr. 30:-. 

Lågfrekvenstrans/ormator AF 7e, lika föreg. 

dock med push-pul11-uttag. Pris Kr. 34:-. 

Lågfrekvellsdrossel B S, induktans 5/12 

Henry, tilllåten strömstyrka 160 mA, motstånd 

40 ohm, dimensioner 95X7sX80 mm, nettovikt 

1,9 kg. _ Pris Kr. 27: SO. 

Ferrantis elektrodynamiska högtalare. Dessa 

finnas i tre typer: 

Typ SDl för likström, pris brutto Kr. 140:-. 

Typ SAl för växelström, pris brutto Kr. 270: -. 

Typ MI med permanent magnet, pris brutto 

Kr. 220:-. 

Den sistnämnda typen har icke någon elek

tromagnet utan i stä ilet en kraftig permanent 

magnet. Den erfordrar därför ingen magneti

seringsst1·öm från nätet och kan alltså ltfan 7!i~ 

dare användas för såvä·l likström som vä.rel

ström. 
Ferrantis elektrodynamiska högtalare 'utmärka 

sig för hög känslighet och relativt ljus klang

färg. De förmå därför även återge tal fullt 

naturtroget. 
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Fotoceller, fabrikat Otto Pressler, Leipzig. 
Firman tillverkar en mångfald olika celler, så
väl med avseende på form och storlek som ljus
känsligt material och gasfyllnad resp. vacuum. 
För amatörförsök lämpar sig speciellt form 
T 125, som har 22 cm' känslig yta, kapacitet 
3 cm och driftspänning c:a 120 volt. Denna 
cell betingar ett pris i Tyskland av Mark ~5 .-. 

Ett flertal former och storlekar finnas, avsedda 
för olika ändamål. Det största, som användes vid 
televisionsupptagning i det fria, har en känslig 
yta av 190 cm', en kapacitet av 7 cm, en drift
spänning av c:a 200 volt och ett pris av Mark 
150.-. 

För belysning med glödlampor är en belägg
ning av cesium c:a 4 ggr kähsligare än kalium. 
Firman tillverkar därför speciellt den s. k. 
»Cäsopress»-ceJ:en, men olika äinnen_ kunna 
på särskild beställning erhållas. Kolven kan er
hålla,s av glas uviolglas eller kvarts . 

Glimrel.äer, fabrikat Otto Press ler, Leipzig. 
Den viktigaste delen i glimreläerna är ett neon
rör, med tre plattor, genom vilka en ström
styrka av 20 a 40 mA kan utlösas medelst en 
primär strömstyrka av endast 10--10 amp. Re
läet utlöser såilunda en strömstyrka, som är 10 
milliarder gånger större än impulsen. Ett me
kaniskt re:ä kan utlösa en strömstyrka av 1 
amp. Reläerna kunna användas till en mängd 
olika praktiska ändamål, varom firmans bro
schyrer lämna anvisning. 

R Ä TT ELS E 
Schemat å sid. 309 i N:r 12, 1930 är tyvärr 

felaktigt i det förbindningen mellan M. och jord 
icke markerats. Vi återgiva här det korrigerade 
schemat. 

3° 

RADIOLITTERATUR 

Demonstrations-Experimente mit kurzwelligen 
Hl1d ltltralnlr:::welligen Schwingungserzell
gern. ·Av W. Möller, Altona. 48 sid. 41 
fig. 1930. Förlag Rothgiesser & Diesing 
A. G., Berlin N 24. Pr,is Mark 1,-. 

Publiceringen av denna bok måste hälsas med 
den största tillfredsställelse. Den såsom skick
lig experimentator kände författaren meddelar 
här sina försök med korta och ultrakorta vågor. 
Framställningen sysslar genomgående med 
själva experimenten och icke med komplicerad 
teori . Den syftar på ett metodiskt inträngande 
på det område av högfrekvenstekniken med de 
åskådliga effekternas hjälp. Just på grund av 
de höga frekvenserna blir det möjligt att de
monstrera både sändare och mottagare i s~mma 
lokal. Redogörelsen är detaljerad och tydlig
gjord av överskådliga och tydliga illustrationer. 

Ö,'ersiktslwrta över ellropeiska nmdradiosända-
re. Storlek 47X63 cm. Pris M.ark 0,80. For
lag Rothgiesser & Diesing A. G., Berlin 
N 24, 1930. 

Kartan, som är utförd i två färger, omfattar 
Europa och anger läget av aHa nu befintliga 
rundradiostationer. På baksidan finnes en efter 
våglängd ordnad lista över alla stationerna med 
angivande av stationsnamn, land, frekvens, våg
längd, antenneffekt, paustecken och kolumner 
för anteckningar om avstämning. 

RADIOKATALOGEN 
RB 16 

omfattar diverse rör, delar och apparater, 
som utförsäljas så långt förrådet räcker 
till enastående låga priser. Katalogen, 
som är O u m b ä r l i g för alla amatörer, 
sändes gratis och franko på begäran . 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM 
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PÄ R M A R 
TILL RADIO~AMATÖREN 

Sitt fulla värde erhåller denna tidskrift först när en 
komplett årgång av densamma i inbundet skick och 
försedd med en fullständig innehållsförteckning kan 
tjäna som uppslagsbok, vari man är istånd att steg för 
steg följa teknikens landvinningar. För detta ända_ 
mål tillhandahållas smakfulla pärmar jämte titelblad 
och innehållsförteckning. Rekvirera dem i dag I An_ 
vänd nedanstående rekvisitionsblankett. Pris kr. 2:-

Samtliga nummer av Radio_Amatören 1930 kunna fortfarande erhål\as för 
årgångens komplettering. 

1 __ -

Blankett för rekvisition av pärmar till Radio~Amatören 
för årgången 1930 

Undertecknad rekvirerar härmed från 

... ex. pärmar till R.AID>[OeAMATÖ~lEN, årg. 1930. 

Kostnaden, kr. 2:-, bifogas/får uttagas mot postförskott. 

Namn: .. 

Adress: 

Denna rekvisition kan ställas antingen till Eder bokhandlare eller direkt 

till förlaget: Göteborgs Litografiska A.=B., Lasarettsgat. 4--6, Göteborg. I 

---------~------------------------------------~ 



EUROPEISK RUNDRADIO 
En [i'gt Cen~.rc dc Contröle, Briissel, rappo'rt n:r 42, den 5 november J 930 . 

Station . ' I-~~T~, I Station I Xc. I m. I 
------------~--~~----------~- 1 

Station Xc. m. 

I 
l';:arlskrona ..... . 
Leeds " .... ,." . . . "" . " . 
.JÖnköping """."." .. ' 

1510 ' 
1500 I 
a90 , 
1480 

196 
200 
201 
203 
20. 
207 
214 
216 
217 

lI1011tpellier ............ 10.9 
Radio LYOll ............ . 
Liverpool lll. fl. . .... : 1040 

I 286 Malmbergct ........... "I 
Rom ...... .. ..... "" ..... . 
Notodden ........... "" 

689 435
1 680 441 

}{ristinehanul ........ . 
Gävle '" """"."."." 
Borås "".""."." 
\Varschuu 
Halmstad ::::::::::::: ::1 
Karlstad ."""" .. "" 
örnsköldsvik 
Flensburg """."""" 
Helsingfors """""" . .. 
Flcamp " "" ."",,." 
Cork "."""."".".". 
Aachen "."."" .. ""." 
Iiöln .. "."" .. " "." .". 
",mnster 
Uddevalla ""'"'''''' 
Hudlksvall " 
Malmö 
Hälsingborg , .. ".,. , .. 
Norrköping "."" .. "" 
Umeå . . """ .. """,,", 

i Kiel ""'''''''''''''''''''' , ~r~~s ':::::::::::::::::::::1 
I ö~ebro · .. " .. ··",,· .... ·1 

Nurnberg ........... " .. . 
Beziers .. "" ......... " .. 

1 Belfast ..... " .... "" .... ' 
Eskilstuna.".".". , 

, Kiruna ." .. 
Säffje "."." ..... 1 

Pietarsaari 
I Åbo ......... " .. 

Hassel ......... "" .,.". " 
Linz ."" ........... . . ,, .. . 
Kalmar ....... "."" .... ' 
Varberg ........ " .... " .. 

, ~izza, .Juan les Pins l 

Trollhättan .... "" .. " 
, Leipzig ...... .. "" ......... ' 
, T(llllouse, P. T. T. "' , 
, Horby .......... . ... " ... .. 
I Gleiwitz ....... "" .. "". 

London II ...... . .... . . .. 
i Morav ...... "" . . ....... " 

Ostrav ... " ." .. ......... , 
Lille ... " ....... " ......... ' 
Catalann ... " ........... .' 
Kaiserslsl1tern 0.0 ••• ,_, 

Rennes ................... 1 

(Turin) ...... . . " ........ ' 
IWnigsberg ... . ........ , 
Bratislava ... .. " ....... , 
Köpenhamn ... ""., .. , 

, Iuusbruck ........ " ." .. 1 

l
, Berlin ...... " .. , ........ . 
Magdeburg ." ............ 1 
Stettin ., ............. " ... 

~:~g I 
1400 ' 
1391 I 
1382 , 

1373 
1355 ; 
1346 1 
1337 
1319 

1310 

1301 

1292 , 

1283 , 
1274 I 
1265 ' 
1256 , 
1247 'I 
1238 
1220 1 

. 
1211 ' 

1;02 'I 
1193 
1184 
1175 
1166

1 1157 , 
1148 1 
1139 I 

1130 
1121 
1112 
1103 
1094 
1085 
1076 
1067 
1058 

218 
221 
223 
224 
227 

229 

231 

232 

234 
236 
237 
239 
241 
242 
246 

248 

250 
252 
253 
255 
258 
259 
261 
263 

266 
268 
270 
272 
273 
277 
279 
281 
284 

Viborg ................... . 11031 ' 
Limoges .................. 1022 
Kosice .................... ~ 
!"al,!" ..................... 1, 1013 
furl11 .... ....... .......... 1 ~ 
HiJversulll .. ........ .... ,' 1004 
Aberdeen . ......... ...... . 995 
Bourdellux P. T. T .... 988 
Zagreb .................. "I' 977 
Cardiff ................... 968 
Krakow .... ........ ...... 959 

t:::~,e:I~IC. :: :::::::::::: :: :r 950 
Basel ..... . .... ...... .. 
Dresden .................. 941 

~~:~~ao~·g .::: :::::: ::: :::: :i ~:; 
Grenobie ...... . .. .... ' ... 1 914 

~~:!'~l .::::::::::::::::::::: = 
B
(lrvu·anOe'l'osnes) ........ . ; 888971'5

1

' 
ss .................. [ 

Brno ...................... . 878 
Strassburg .............. 869 
Barcelona ...... . . . ...... , 860 
(Leningrad) , 855,5 

r~~~~;;'::::::::::::::::: : 1 :~~ ! 
Stuttgart ....... . ... , ..... ' 833 I 
Bergen .................. .I 824 ' 

t~~~~I~i~~;)··:::::::::: :: :1 8~9,5 1 
Fredrikstad . ........... 815 
Sevilla ................... • I 
Radiola Paris ......... j 810,5 
Hamburg ............... 1 806 
lI1anchester ... . ......... 797 1 
(Moskva) ....... . ...... . , 792,5 
Genua ...... .. ............. 788 
L,,·o,v ............ . .. . ..... j ~ 

(Dnepropetrov) ..... " 1 783,51 
Radio Toulouse ..... . i 779 
Frankfurt a. M. ...... 770 
Bukarest ........ .. ...... 761 
Glasgo\\' ................. . 752 
Bern ..................... ' 743 
Tallinn ................ .. 
Iiatlowitz ......... . ..... ; 734 
(Odessa) ................. ' 729,5 , 
Dublin ................... 1 72.,; I 
Bilbao, Radio Espana: 
Radio lI1aroc ..... . ..... . ' 720 

Berlin .................... '1 716 1 
Madrid ................... 707 
Kharkov ........... . ...... 702,5 
Belgrad .. .... ... .. . .. . ... 698 
Stockholm ............... , 689 

289 
291 
293 

296 

299 
302 
304 
307 
310 
313 
S16 

319 
322 
325 
329 
331 
335 
336 
339 
342 
345 
349 
351 
352 
356 
380 
364 

366 
368 

370 
372 
376 
378 
381 

383 
385 
390 
394 
399 
404 

400 
411 
414 

416 
419 
424 
427 
430 
435 

Rjukall " ....... " ....... 1 
Paris P. T. T. "" ..... , 
(Moskva) .. "". ' 
Porsgrund .... "" ... "", 
Uppsala ........ 1"" .. .. .. 
Danzig ."." ... .. 
Tammerfors .... " ... . . .' 
Bolzano .... .. 
!<.la(!enfurt ....... " .. ". , 

~~~lSC~~ ':::: :::: :::::::::::1 
Lyon l a Doua ." ..... 
Langenberg """""" i 
(Simferopol) """ . .. " , 
Daventry ."""""" .. . 
(Gomel) .. """" .. " ... " 
Prag ......... . "" . " . . ,, : 
(Oslo) " .......... . ........ ; 
(Moskyfl) .... . ......... . 
~lilano ...... " .. . " ..... "1 
Brussel . ...... . ........ ". 
\Vien ..... " ..... " .. " .. " , 

~~~cI~e;;' '.:::::: :::: :::: ::1 
Sundsvall ......... ", . " I 
Budapest .. " .. ... " ... ,,1 
Augsburg ....... ..... ... 1 

Hannover """ ......... , 
(Smolensk) ....... .. , .. " 
Freiburg ." .............. 1 
Ljubljana ......... ".". 
Hamar ............ . " .. " .. 
Lausannc ........ . ... . ... ! 

~~~~~·~I ·:::"':::::::::::::1 
t~~tersund ............. ··1 
l\. l e'" ...................... . 
MoskYlt .... . 
Sorö ... . . .. .. 
Lening .... d . 
Basel ......... .... . ........ 1 

TifJis ..................... ' 
Oslo .. ........... . ...... .. . , 
Kalundborg . 
Istanbul ................ .. 
Boden ........ .... ....... .. 
Kharkoy ......... .. ...... : 
Motala ............ . ...... . , 
'Yarc.hau ................ 1 

Eiffeltornet .... ......... , 
Moskva .. : ............... ' 
Davcntry ... . 
Zeesen ..... . 
Radio Paris ........... .. 
La~ti ..................... : 
RUlzen ...... ...... ..... 1 

I{owno ............ ' 

TIDSIGNALEN I RUNDRADIO KL. 12,55- 13,00. 

0 5 

674 4~5 1 
871 447 
666,5 450 

662 454' 

653 459 

644 466 
675 472 
630,5 .76 
626 479 
621,5 482 
617 486 
608 .03 
603,5 497 
599 501 
590 509 
581 516 
572 525 
563 533 
554 5.2 
545 

551 I 538 580 . 
531,5 564 
527 660 
521 576 
515 585 
442 679 
417 720 
395 · 760 
380 770 I 
375 800 
320 938 [ 309 972 
300 1000 
207 1010 
279 1075 
280 1071 
260 1154 
250 1200 
~3 1289 
230 ' 1304 
222,5 1 1348 
212,5 1411 
207,5 1446 
202,5 1482 
193 1554 
183,5 1635 
174 

[ 

1724 
167 1796 
160 1875 
155 1936 

60 S 

12t 55m.~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~y 

56m.~ ____ ~ __ -r ____ ~~~~~~~~~~~~~~~ ________ ~ __________ ~ 
57m·~~~~~~ML~~~~~~~ ____ ~~ ____ ~~~~~~~~ ______ ~~~ 

58m.~++~~~~4-~++~~~+14-r+++~~+++1-rr+~~~+++1-r~~~~~~~ 

59m·~LL~~ __ ~Ll~~~~~~~r-~Lf~~LL~~~~-L~~~~-L~~~~ 

13t OOm'~ __ -'--"''"--'' __ -1 

Punkterna i' bokstäverna N (_. ) och G ( _ - . ) lIneler de två sista minuterna ·angivR den exakta tiden. 



GIGANTEN 
bland magnetiska högtalare. 

Grawor "Sektorfar" 
'ersätter helt den dynam iska . Utfö

rande: 4-poligt, ställbart dubbe lk raft-

Pris 
Kr 120:-

system "Magneto-induktor". Sektor

chassis med mjuk sektorkon. Resonanslåda av 

polerad valnöt. Återgiver lägsta bas och hög

sta diskant med instrumentens egen klangfärg. 

lämnar plastisk ton och enorm Ijud~tyrka. 

ELEKTRISKA A.-B. SKANDIA 
STOCKHOLM 

Om Eder rörmoitagare lir försedd med 

LOEWE'S 
VÅGFÄLLA 

möter det inga svårigheter 
att 1>g å f ö r b i» lokalsta, 
tionen . 

Pris kronor t t : -
Försäljes hos 

A/ B FERD. LUNDQUIST & Co. 
RADldAVDELNINGEN/GÖTEBORG 

TRANSFORMATORER 

HÖGTALARE 

E LEKTRODOSOR 

RADIOGRAMMOFONER 

M OTSTAN D 

ANTENNMATERIAL 

RADIO 
Rekvirera vår nya katalog, innehåll ande sä· 

songens senaste nyheter. 
Al?parater, konstmerade med våra delar, 

Justeras. 
Vi föra ett tIertal nyheter för säsongen, 

såsom avstämua drosselspolar för växel· 
ström, nättransformatorer för 2ö·periodiga 
nät m. m. 

I synnerhet vilja vi fästa Eder uppmärksam· 
het på v1lr nya elektrumagnetiska högtalare 
i högelegant utförande. 

Om Ni köper Edra delar, radioapparater, 
grammofoner och högtalare hos oss, blir Ni 
alltid belåten. Katalog expedieras mot in· 
sändande av kr. 0:50 (frimärken, helst lägre 
valörer mottagas) . 

A..B. I N G E N I Ö R S F I R M A N 

THERMA 
STOCKHOLM 

Kungsg.30. N. Kungstornet. Tel. N. 31145 växel 



ULTRAHETERODYNE 

1931 årsmodell 
med de NYA Ultra-

filtren! 
Perfekt • 6, 7, 8 eller 9 rör • Växelström, likström eller batterier • 

Långdistansmottagning 
o. 

Overlägsen Selektivitet 
•• SUPERNATANSLUTNINGSAPPARATER 

GI6dstr6m samt anod- och gallerspinning till alla slag av mottagare upp till de allra st6rda. 

istansmottagaren av i dag måste fylla allt större 

D anspråk, som omöjligen kunna tillgodoses med min~ 
dre apparater. 3~ il 4~rörsapparaterna bliva allt mer 
hänvisade till att tjänstgöra som endast lokalmot~ 

tagare. Den moderna mottagaren måste arbeta enligt 
»frekvensomvandlmgsprincipen», medgivande såväl högfrek: 
vens=, mellanfrekvens=, som lågfrekvensförstärkning. - Ame~ 
rikas ledande radiofirmor hava för den kommande radio
säsongen övergått till denna princip . -

Just en sådan apparat finner Ni i Särnmark»S 9» eller 
Ultraheterodyne av 1931 års modell med de Nya Ultra/iltren. 
Dessa i förening med det sl?eciella detektor~ och oscillator~ 
systemet giva en högfrekvensförstärkning, en selektivitet och 
en distans som vida överträffar vad som hittills varit möjligt. 

Ni ta'r med lätthet in vilken distansstation som 
helst, fullständigt oberoende av alla avstånd och störningar 
från lokalstationer och andra sändare. 

Bygg Eder redan nu efter nedanstående ritningar 
den nya moderna mottagaren med de nya Ultra/iltren eller 
köp den färdig och Ni får en apparat som är oöverträffad i 
Distans, Selektivitet och Ljudvolym! 

Hånga intressanta nyheter! 

RADIO A.~B. UNO SARNMARK, GÖTEBORG 
Berätta mig mera 011! Edra övriga nyheter och sänd mi"g 

följande (Overstryk det ej önskade.) 
Bro.chYl . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . • . . • . kostnadsfritt 
Ritningar och schemor .Sämmark S 9 •..... . .•• •.•• 2.85 + porto 
GlÖdströmsapp., Anod. och Gallerspänningsapparat 

lamt Komb. glöd .. och _nodströms .. samt galler .. 
• pänningsapparat för växelström . . ....•... . ... a 2.85 • 

Samma apparater för .. . ..... likström ... . ...• . . a 2.85 • 
Återförsäljning önskas, önskas ej . 

Namn .... 

Adress . .. . .... . ... ... . . 

Radioakliebolaget Uno Särnmark, G6teborg 
- - - Den stora apparaten till skolan 

går alldeles utmä rkt. - - -
Den fyller nu den stora hörsalen med 

musik och tal på ett helt enkelt utom
ordentligt sätt, som Ni riktigt borde höra. 
Själv har jag aldrig hört något liknande 
eller trott en radioapparat vara i stånd 
!ill något dylikt. 

Med utmärkt högaktning 
BERNHARD HEGARDT 

Rektor vid Norra Kalmar Läns Folkhög
skola och Lantmannaskola. 

Skriv tydligt SÄRNMARK >-S9>- Ulfraheterodyne 
Rristokraterna bland radiomottagare! 

Slind kupongen i dag! Tveka ej! Bliven Särnmarkågare! 

RADIO A •• B. UNO · SÄRNMARK, Göteborg C. Tel. 11894 
Begär vår broschyr idag, den sändes kostnadsfritt och franco .. Aterjörsäljare antagas. 

Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1931 


