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N: R 7/ 8 ". JULI 'AUGUSTI". 1925 

FRÅN PROGRAMTJÄNSTEMANNENS 
HORISONT 

SMÅ REFLEXION E R 
riT FIL. D:R JULIUS RABE 

R edaktionen har haft älskvärd
heten uppfordra mig att i en 
liten artikel söka samla intryc
ken från den första vårsäsongen 

av Radiotjänsts verksamhet. Den me-
nar, att de gångna månaderna av året 
måste ha medfört många lärdomar och 
erfarenheter för den som stått i det 
dagliga programarbetet inom Radio
tjänst - ehuru det i detta speciella 
fall endast kan gälla arbetet vid Göte
borgsfilialen. 

N aturligtvis har man lärt åtskilligt 
och samlat erfarenheter av många slag 
under dessa första arbetsmånader, men 
det är icke alldeles lätt att klart och 
koncist peka på lärdomarna och er
farenheterna. Naturligtvis begingo vi 
programtjänstemän i begynnelsen miss
tag, som vi numera fullt medvetet 
kunna undvika, och naturligtvis ha en 
mängd små rön under det dagliga ar
betet med tiden avlagrat en större 
subjektiv säkerhet gentemot de skilda 
uppgifterna. Men det är väl närmast 
privatsaker, som helst ej talar om. 

Hur ogripbara de än äro, dessa små 
rön, som lagra sig i det undermedvet
na, så växa de dock småningom ut till 
något fast, som kan tjäna till grund
val och rotfäste för den medvetna 
åsiktsbi ldningen. Och om jag då får 
förs tå redaktionens vänliga uppma-

ning att skriva något så. att jag skulle 
säga något om mina tankar i en del 
frågor angående rundradion, kan jag 
försäkra, att mina små funderingar 
inte äro abstrakta utan fått sin näring 
- ibland di rekt men oftast indirekt -
av arbetet med radioprogrammen. 

En av de svåraste frågorna för 
rundradion gäller förhållandet till all
mänheten. Rundradion har ju ingen 
publik, som ger sitt bifall till känna 
genom applåder, och vars eventuella 
misshag kan avläsas på "temperatu
ren" i en salong. Dess kontakt med 
lyssnarna inskränker sig praktiskt 
taget till den skriftliga kommunikatio
nen. Denna korrespondens är därför 
något som programledarne vid varje 
rundradiostation sätta det allra största 
värde på. Kritik är lika välkommen 
som beröm, och man är tacksam för 
varje liten meningsyttring, som kan 
skänka ett bidrag till uppfattningen av 
stämningen bland lyssnarna. 

Man får emellertid icke låta sig ned
slås av det faktum - helt visst genom
gående vid alla rundradioföretag -
att flertalet av de brev, som på morg
narna ligga samlade på kontorsbordet, 
innehålla kritik och klagomål, forma
de till alla upptänkliga uttryckssätt: 
temperamentsfulla utgjutelser, ironiska 
tillmälen, allvarligt bekymrade för-
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maningar, grundliga och vederhäftiga 
resonemang. Skulle rundradiomannen 
väga bifall och klander rent kvantita
tivt, borde han säkert anse sig totalt 
omöjlig och snarast draga sig tillbaka 
- så förkrossande är de negativa om
dömenas övervikt. Man skall ju icke 
döma i egen sak, men går man till 
grunden med de sa allmänhetens me
ningsyttringar, så får man icke förbise 
det faktum, att missnöjet och förargel
sen mycket lättare sätter pennan i han
den på folk än tillfredsställelsen. Sam
ma program, som kanske föranleder 
en hel mängd missnöjda epistlar, kan 
också medföra något liten tacksam
hetens tecken, som alldeles uppenbart 
är sprunget ur ett hjärtligt behov att 
få visa sin tacksamhet. Nästan alltid 
erfar programmannen, att meningarna 
bland publiken äro delade. Och dess
utom kan han hämta en viss trygg
hetskänsla av det faktum, att alla in
tresseriktningar äro representerade 
bland de klagande. Det finns alltså 
ingen som är helt nöjd och kan be
traktas såsom orättvis gynnad. 

För rundradion är i sanning intet 
mänskligt främmande. Den vänder sig 
till alla och till alla smakriktningar. 
Ville den lägga sina program för ett 
tänkt genomsnitt av publik, skulle den 
icke kunna fylla sin uppgift. Var och 
en skall få sitt, och rundradion måste 
förutsätta, att lyssnarna icke sitta hela 
kvällarna vid apparaten, utan att de 
sätta den i funktion, när programmet 
intresserar dem. Lika litet som man 
kan för kona de muntra och levnads
glada från gedigna föredrag och pre
dikningar, lika litet kan man för de 
allvarligt sinnades skull bannlysa gla
da och frivola visor från programmen. 
Man måste taga risken att en liten fri
vol vits når ett öra, som kanske inte 
borde höra den, ty rundradion kan 
icke vara barnjungfru åt svenska fol
ket. Den når fram till alla, dess pro
gram höra därför alla till, allt måste få 
plats där. Men man måste då komma 
ihåg det gamla visdomsordet att var. 
sak har sin tid. 

Fattar man rundradions uppgi ft på 
detta sätt blir det ännu mera angeläget 
att det uppehålles en levande kontakt 
mellan allmänheten å ena sidan och 
rundradion å den andra. Allt som 
kan göras för att bringa de två när
mare samman bör kunna bli av bety
delse för rundradions utveckling. 
Initiativet kommer i de flesta fall givet
vis att utgå från rundradions män. 
Men även allmänheten har anledning 
att icke vara overksam. Ingen pro
gram-man tycker illa om att få bre\" 
från lyssnarna, även om de komma 
med "skäll". Och måhända äro de lyss
narklubbar, som på sistone startats i 
England, ett steg i rätt riktning. Åt
minstone behöver även programintres
set sitt organ, liksom det tekniska in
tres 'et fått det i amatörklubbarna. 

Med frågan vad rundradion skall 
bjuda sina lyssnare sammanhänger 
även spörsmålet om luw en radiout
sändning bör vara beskaffad för att 
helt fylla sitt ändamål. Man har nog 
i allmänhet haft den föreställningen, 
att man bara behöver flytta in en 
föredragshållare, en konserterande mu
siker eller en recitatör i en studio och 
så sätta stationen i gång. Däri ligger 
något av samma missuppfattning, som 
gjorde sig gällande i filmens barndom, 
då man inför filmkameran spelade 
ungefär på samma sätt som på teatern. 
N u äro både spelsättet och pjäserna 
helt andra, man har funnit att filmen 
och teatern äro två skilda uttryckssätt, 
att var och en av dem har sin egen 
form. Filmens storartade utveckling 
och uppsving till en konstnärlig faktor 
bygger på detta, att den söker renodla 
sin specialitet. Den är på sin vakt mot 
alla reminiscener från teatern och söker 
i största möjliga mån vara sig sjäh'. 

Den .vägen måste utan allt tvivel 
också rundradion gå, och den är redan 
stadd på denna utvecklingslinje, ehuru 
den i vårt land ännu icke kommit över 
försöksstadiet. Av alla som låta höra 
sig i radion, är det endast instrumen
talsolisten som icke behöver taga några 
speciella hän yn för att nå fram till 



en god "radioprestation" - om detta 
ord tillåtes. Redan sångaren blir av
skuren från allt det uttryck och all den 
effekt han kan vänta aven väl avvägd 
mimik. Det man kallar personlig kon
takt existerar icke för rundradion. 
Sångföredraget får därför mejslas ut 
på ett annat sätt än vid föredraget i 
konsertsalongen, och sångaren tvingas 
att koncentrera sig på det rent musi
kaliska - vartill i detta fall även hör 
textbehandlingen. 

Något av detsamma gäller recitatio
nen. Det är knappast någon uppläsare. 
man haft tillfälle att höra i svensk 
rundradio, som verkligen lyckats så 
samla sig inför uppgiften, att det blivit 
en god radio-prestation. Vi, som se 
dem i studion, märka mer än väl hur 
föga de kunna frigöra sig från tanken 
på en publik som s,f!r dem. De gestiku
lera och agera OGh ha mycket svårt 
att hålla sig stilla framför mikrofonen; . 
de föreställa sig i fantasien att de ha 
sin publik inom samma fyra väggar. 
Och följden är, att de förbise de medel, 
varigenom de kunna verka i radion. 
För resten kan en kritiker göra gan
ska överraskande upptäckter i radion. 
Konstnärer, hos vilka man aldrig 
ägnat en tanke åt diktionen, och som 
man därför kanske trott vara i sin 
ordning, avslöja sig i radion såsom 
särdeles svaga i denna gren av tek
niken. 

För föreläsarna gäller detsamma, 

"SAMMANSATTA" RADIOKONSERTER. 
Det är nu ej längre nödvändigt att samla 

alla de personer, S0111 tillsammans skola med
verka vid en rundradioutsändning, i ett gemen
samt upptagningsrum eller studio. I J ohannes
burg i Sydafrika ha nyligen lyckade experi
ment företagits att giva rundradiokonserter, vid 
vilka de medverkande befunno sig på vitt skilda 
orter. Sålunda befann sig vid ett tillfälle en 
violinist i en annan stad över SO km från den 
ackompanjerade flygeln i utsändningsstationens 
studio, dit överföringen skedde på trådlös väg. 
~Iedc1st en på nrdera stället uppställd hög
talare stodo de båda spelande i ständig kontakt 

och för dem tillkommer dessutom svå
righeten att lägga upp sitt ämne så, 
att den i radion lyssnande åhöraren 
klart kan överskåda tankegången. Ra
dioföreläsaren måste på ett annat sätt 
än i föreläsningssalen ge akt på att 
dispositionen framträder klart och ge 
åhörarne stödjepunkter för minnet så 
att de kunna överskåda helheten. Eljest 
blir föredraget ytterligt ansträngande 
att följa. 

Så kan man genomgå nästan varje 
genre, som rundradion kan bjuda, och 
visa att det är andra betingelser för 
uppträdandet i rundradion än eljest. 
Särskilt gäller detta om mera kompli
cerade ting, såsom teater och opera i 
rundrådio. I utlandet kommer man 
mer och mer ifrån seden att utsända 
vanliga teater- och operaföreställningar 
och ger i stället noggrant förberedda 
studioföreställningar. Och även vi i 
Sverige ha börjat med särskild bear
betad radio-teater. Radiotjänst i Göte
borg skall under nästa säsong göra ett 
försök med radio-opera, d. v. s. i sin 
studio rekonstruera en operaföreställ
ning och utsända den. 

I stort sett: rundradion måste i allo 
söka vara sig själv. Ge sina presta
tioner den bästa möjliga kvalitet inte 
bara rent akustiskt - det sköter ju vår 
tekniska personal om - utan även till 
form och karaktär. Samt ge var och 
en sitt, och så motsvara sin hart nir 
obegränsade räckvidd. 

med varandra, och sammanspelningen var så 
god, att ingen av radiolyssnarna kunde märka 
någonting ovanligt. 

Efter dessa försök har man nu övergått till 
att bilda en trio, bestående aven violinist i 
Kapstaden, en cello i Durban jämte flygeln vid 
huvudstationen; förbindelsen med Kapstaden 
sker pr tråd. Ännu återstår en del tekniska 
detaljer för att få de olika ljuden att samman
flyta på ett fullt naturligt sätt, men snart torde 
väl dylika "såmmansatta" konserter vara fullt . 
utexperimenterade. Det är väl också endast 
en tidsfråga när liknande försök komma till 
ståncl i vårt land. 
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~ Q.ADnO=AMATÖREN~ 

R A D lON P A s K A N D I N A V I S K~ 
BALTISKA MÄSSAN 

SVERIGE F U LLT I HÖJD MED UTLANDET 

V 
id den nyligen avhållna Skan
dinavisk-Baltiska mässan hade 
alla större tillverkare av radio
delar och apparater mött upp. 

Dessutom vore Danmark, orge och 
Soyjet-Ryssland representerade. 

I stort sett kan sägas. att det icke 
var några särskilt anmärkningsvärda 
nyheter man har kunnat bjuda på. Den 
samlade utställningen gav dock ett ut
präglat intryck a\', att den svenska ra
dioindustrien numera i allmänhet lig
ger fullt i jämnhöjd med den bästa 
utländska och att många av våra ra
dioartiklar borde ha alla förutsättnin-
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gar för en omfattande export. De 
enda radiodetaljer av svenskt ursprung 
som man ännu så länge saknar, synes 
vara dels en modern vridkondensator, 
dels en god högtalare. 

Bland utställningsgrupperna fäster 
man sig kanske mest vid den stilfulla 
expos e av högklassigt ebonitmaterial, 
som Trelleborgs Gummifabriks A.-B. 
presterar, en tillverkning. som huvud
sakligen går på export. Med tillfreds
ställelse noterar man dessutom, att yi 
i Skånska ättiksfabriken "Isolit" nu
mera ha en inhemsk tillverkning av 
bakelitmaterial, som är fullt jämnställd 



med både den amerikanska och tyska. 
Svenska Radioaktiebolaget giver ock

så med sin representativa utställning 
ett belägg på den svenska radioindu
striens höga standard. Man lägger sär
skilt märke till den vackra och kom
pakta 200 watts reläsändaren avsedd 
för Karlstad - som dominerar mon
tern. Bland nyheter märkes det nya 
mellan f rekvens filtret. 

frekvenstransformatorer ; A. -B. Alpha 
i Sundbyberg tillverkar av radiomate
rie! pressgods av bakelit ( rattar). En 
intressant konstruktion av mellanfre
kvenstransformatorer visar Nya Elekt
riska Industri A.-B. Dessa transfor
matOl'er levereras nämligen bl. a. sam
manbyggda i satser om 4 st. i ett 
mycket kompakt och tilltalande utfö
rande. För erhållande av e..'{akt juste-

Fn;n den l'yska mdioutställnillgen. Sändare och mottagarcl'ör 1/1. m. från Elektrolekniska 
s7'agströ1llsfabril~cn/Us tmst, Leniugmd (t . '1.1.), och N islmiJ NO'ö.'gorods l'adiolaboralol'i!llll (t . h). 

A.-B. Audio utställer Joel Östlind 
& C :is välkända tillverkningar av kom
pletta apparater, byggda efter lågför
lustprincipen ; A.-B. Baltic exponerar 
sin omfattande tillverkning av högklas
siga apparatdetaljer, bland vilka sär
skilt märkas de nya lu ftblockkonden
satorerna. Firman visar även pr:Qv på 
ett par i enlighet med dess nyaste kon
struldions beskri vninga r samman bygg
da apparater. Svenska Elektromeka
ni~ka Industri A. -B. i Hälsingborg har 
specialiserat sig på tillverkning av ho
neycombspolar och hållare samt låg-

ring äro sekundärlinclningarna på de 
olika transformatorerna parallellkopp
lade med små avstämningskondensato
rer , vilka kunna manövreras uppifrån. 

Firman Joel Olsson utställer sina 
numera rätt kända batterilösa enrörs
mottagare, a\'Sedda för anslutning di
rekt till belysnings spänningen, och 
Therma lancerar en portativ tvårörs
apparat med inbyggda batterier, när
mast passande för sommarradion. En 
lustig detalj i denna apparat är tele
fonjacken, vilken är så beskaffad, att 
glödströmmen till rören hålles sluten 
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~ Q..ADIO...:-AMATÖR..EN~ 

~ QADIO...:'AMATÖREN~ 

Systemet m=d 
ärskilda radio

pejlstationer 
land kräver ing
en annan anord
ning ombord än 
en vanlig utrust
ning för radio
telegrafi. Detta 
system är det till
förlitligaste och 
därför det mest 
använda. Farty
gets signaler av
lyssnas därvid på 
td skilda . tatio
ner i land, och 
genom de olika 
riktningar, som 
därvid erhållas 
och vilka med
delas fartyget, 
kan dettas läge 

utan vidare be
stämmas genom 
att beräkna vin
kelspetsens läge. 

Pejlapparat ombord. I Sverige ha 
på västkusten se

dan rätt lång tid tillbaka funnits två 
sådana pejlstationer, nämligen Vinga 
och Hållö. Båda kontrolleras av Göte
borgs radiostation, som lyssnar på 600 

meters våglängd . Fartyg, som önskar 
pejling, anropar sålunda denna station, ' 
vars signal är S:\B, och utsänder den 
internationellt överenskomna förkort
ningen QTE, åtföljt av signalerna för 
de båda pejlstationerna, i detta fall S,-\L 
och SXi\1. Sedan svar erhållits, utsänder 
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fartyget under en tid av So sekunder 
oavbrutet sin egen signal: därunder 
hestämma de båda pejlstationerna dess 
läge, som därpå enligt fastställt sche
ma meddelas at fartyget genom Göte
borgs radiostation. * 

För att kunna tillförsäkra sjöfarten 
pålitligare och noggrannare pejlingar 
än vad om kan åstadkommas med 
endast dessa två stationer har under 
si ·ta tiden upprättats ytterligare en 
pejlstation vid ;'forup, ej långt från 
Falkenherg. Denna station öppnades 
officiellt den 15 juni i år. Även denna 
station lyder under Göteborgs radio
station. Genom vilken som helst av 
dessa tre stationer har man sålunda 
miijlighet att kunna kontrollera en pej
ling, som erhållits medelst de två 
övriga, nagot som är av särski lt värde 
på stiirre distanser. På så sätt har man 
k\1nnat utsträcka pejlingsområdet över 
hela Kattegatt och norra Skage-rack. 

"id radiopejling i allmänhet gö
ra sig vissa törande fenomen gäl
lande. vilka visserligen delvis kun
na elimineras genom de använda 
apparaternas ändamålsenliga kon
struktion och noggranna injuste
ring men som också på ett tämli
gen oheräkneligt sätt kunna för
rycka de uppnådda resultaten. I 
synnerhet gäller detta de utanför 
ett fartyg ' varande förhållanden, 
nämligen nofteffckt och land effekt. 

::\atteffekten visar sig i en riktnings
förändring hos de utsända vågorna. 
var igenom de medel t pejling erhållna 
riktningarna bli otillförlitliga , i yn
ner het när rörsändare användas. Des
sa avvikelser göra sig särskilt gällande 
den första halvtimmen efter solens 
nedgång och den sista före dess upp
gång, varvid de kunna uppgå ända till 
7°. J\ lan hör därför undvika att taga 
radiopejlingar vid dessa tidpunkter. 

Landeffekten hestår i förskjutning 
av de utsända vågorna då de passera 
över en kuststräcka under spetsig vin-

* ~ärmare underrättelser om denna radio
pejling återfinnes i Nautisk Årsbok 1925. 



RADIOFÖREDRAG 

RADIOTELEFON MELLAN KRAFTSTATIONER 

Vid Svenska Elektricitetsföreningens 
årsmöte den 8 och 9 juni förekom bl. a. 
ett föredrag, hållet av byråingenjören i 
Vattenfallsstyrelsen Ed}' Velander, om 
"Korrespondens mellan kraftstationer, 
speciellt med hänsyn till högfrekYenssig
nalering på kraftledningar". 

En av de viktigaste metcderna för korrespon
dens mellan kraftstationer, framhöll tal, är det 
s. k. bärströmssystemet. En bärströmsanlägg
ning består helt enkelt aven liten radiosändare, 
som genom lämplig kopplingsanordning över
för större delen av sin högfrekvensenergi till 
kraftledningen. Tack vare de grova koppar
trådarnas stora ledningsförmåga kommer en 
avsevärd del av (Iln utsända energien fram 
till mottagningsstationen. Vid ledningsriktad 
högfrekvenstelcfoni kan man därför reda sig 
med endast en bråkdel av den sändarcffckt, 
som erfordras vid rent trådlös överföring, vil 
ket är av stor betydelse med hänsyn till appa
raternas anskaffningskostnad. Den enklaste an
ordningen är den, att man på de resp. sta
tionerna spänner upp en antenntråd vid sidan 
om kraftledningen och sedan medelst en tryck
knapp kastar om mellan mottagning och sänd
ning. På en tekniskt vida högre nivå står den 
till högspänningsledningen direkt kondensator
kopplade driftsäkra duplexapparaten. Den förra 
anordningen lämpar sig mera för portabla ap
parater vid reparationer på ledningar, den se
nare för regelbunden kommunikation. 

Två principiellt olika kopplingar kunna i 
bägge fallen begagnas. Antingen kopplar man 
sändaren mellan jord och hela kraftlednings
knippet eller också mellan två av ledningstrå
darna. Det förra systemet fo rdrar mera energi 

än det senare, enär förlusterna i jorden äro 
betydande, men ger å andra sidan en viss ökad 
säkerhet eftersom avbrott på eller kortslutning 
mellan linorna sällan förorsakar störning i te
lefoneringen. Den för överföringen vanlIga 
våglängden brukar hålla sig omkring 1,000-
6,000 meter. 

En synnerligen viktig detalj i anordningen 
är frågan om anropet. Vid äldre anläggningar 
använder man högtalareanrop. Mikrofonen el
ler en hjälpmikrofon placeras helt enkelt i 
högtalaretratten varvid genom den akustiska 
återkopplingen ett ihållande och genomträngan
de tjut uppstod hos både avsändare och mot
tagare. Numera föredrar man i regel att förse 
mottagnings apparaten med en relä, som inkopp
lar en ringklocka så snart den högfreb'enta 
anropsströmmen inkommer från sändarestatio
nen. Det går även mycket bra att här till
lämpa ett selektorsystem, så att av flera sta
tioner utefter samma högfrekvenskanal endast 
en anropas vid signalgivning. 

Vid vattenfallsstyrelsens försök med högire
kveristelefonering har ett förenklat anropssy
stem utbildats. Man begagnar härvid en van
lig återkopplad mottagare, som är ställd på 
självsvängning och som via en förstärkare är 
kopplad till en högtalare. Då denna station 
skall anropas från en främmande sändare, 
igångsättes först denna, varefter våglängden 
varieras fram och tillbaka inom ett visst över
enskommet intervall. Genom heterodyneffekten 
i mottagaren kommer då högtalaren att utstöta 
tjut av samma slag som de bekanta kanarie
fåglarnas kvitter. Så snart dessa signaler ob
serveras av någon person.i mottagningsstatio
nen går denne fram till mottagaren, minskar 
återkopplingen till s att sj älvsvängningen upp
hör samt j usterar inställningen, varpå sam
talet kan börja. 

Deltag i Radio~Amatörens sommarpristävlan! Se sidan 206! 

kel. l\1an har funnit, att höga och 
hranta kuster förorsaka svårare avvik
ningar än låga och Jamna. Av
vikelserna bli dess större ju mindre 
skärningsvikten är mellan vågriktning 
och kustlinje, och för erhållande av 
tillförlitliga resultat bör denna vinkel 

icke vara mindre än omkring 20° . 
Har ett fartyg ett flertallandstationer 
inom räckhåll, är det därför lämpligt 
att välja dem, som giva minsta land
effekt. Många fritt liggande stationer 
äro dock fria därifrån liksom äyen 
sådana ombord på fyr skepp. 
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»RADION pA SOMMARNÖJET) 
RADIO.AMATORENS SOMMARPRISTAVLAN 

R
dio-Amatören får härmed inbjuda sina läsare till en 
pristävlan, där uppgiften är att åstadkomma de bästa 
fotografierna av »Radion på sommarnöjet». Man kan 

exempelvis fotografera den installation, man gjort på sin båt, 
eller också visa, hur radion kan sättas upp ute i det gröna, 
eller hur den i allmänhet kan komma till användning vid 
sommarutflykter. Radio-Amatören är viss om, att uppfinnings
förmågan hos dess läsare skall vara tillräckligt stor härvid
lag för att både originella och smakfulla anordningar för 
sommarradion skola komma fram. Huvudvikten ligger icke 
uteslutande på själva apparatanordningarna utan i lika hög 
grad på, att den miljö, där radion fått plats, även skall bli 
företrädd. Radio-Amatören vill dock icke på något sätt 
binda de tävlande i detta hänseende. Om till bilderna fogas 
en kortare och helst välskriven skildring över de erfaren
heter eller den användning man haft av sin sommarradio, 
är detta endast ägnat att öka chanserna för den tävlande. 

För det bästa tävlingsbidraget , vilket kommer att publi
ceras i tidskriftens septembernummer, utfäster Radio-Ama
tören ett pris av 50: - kr. Andra pris blir 30: - kr. och 
tredje pris 20 : - kr. Dessutom kunna de tävlande räkna 
med ett antal tröstpris. Tidskriften förbehåller sig, att få 
använda även icke prisbelönta bidrag mot en ersättning av 
10: - kr. per styck. Övriga bidrag återsändas till de 
tävlande om porto bifogats. 

Tävlingsbidragen, vilka märkas »Sommarpnstävlan », skola 
vara Radio-Amatörens redaktion tillhanda senast den l O 

augusti. .Redaktionens adress är Lasarettsgatan 4 - 6, 
Göteborg. Pristävlingskupongen, som återfinnes å en av 
annonssidorna, skall bifogas. 

I~~=====================================~ 
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PHILIPS 
NYA KRA FTRÖR 

PH 201 'A 
GER UTOMORDENTLIG HÖGTALARE-EFFEKT. 

5 VOLT. 0.25 AMP. MÄTTNINGS

STRÖM 50 M/ AMP. 

~ 

Finnes i lager med saväl vanlig Philips-sockel som med amerik. sockel (Mod. C) 

P H 2 O I A K O S T A R E N D A S T 15: - K R. 

Se upp för efterrapningar med liknande typbeteckning, vilka uppgivas för att vara lika bra som PH 201 A T 

I 

.~------------------------~ 

RADIO 
MATERIEL 

till förmånliga 

priser hos 

AKTIEBOLAGET .. .. 
JULIUS SLOOR 

TELEFON: 

järntorget 

STOCKHOLM 

'\...'1'..) 
~ 

TEL.,ADR. : 

NAMNANROP JARNSLOOR (!) 

IGRANIC 
variabla gallerläcka 
0.5-5 megohm, precisionstyp, i lager 

Pris kr. 9: -

L:
GRAHAM BROTHERS A.-B. 

STOCKHOLM 
T 



HOSTAlAREN 
"STANDARD" 
Liknande 
struktion 
» Junior . men 
55 cm h ög. 120, 
2000 och .f ODD lÄSFREKVENSTRANSFORMATOR 

ohm. 
I svart kristallin 
eller svart sa' 

Giver utomordentlil;'3 resultat över ett 
stort frekvensomrlde och möjliggör åter_ 

Jivande av tal och 

o 

musik utan minsta 
distorsion. 

FRAMGANG! 
Erfarna radiolyssnare äro överens om att 

~.'O ~n ~m~d! ~u~,~ ~p~ h. i b,,, 
till oss uttryckt sin tillfredsställelse med deras presta, 

tioner, som gjor t rundradiomottagningen bättre och nj utbarare än någonsin förut. 

... .. --..... -_ .. .... .... ... . . 
C. A. V. 

Ackumula
torer 

är resultatet aven 
32.årig erfarenhet 

;,: ; ... :.',· .• · .. :.·,·.;,I.·,} .. ,··eA.V.e·nR .. ~dL·:·~A···:··Awr··~o··TL&C··~~o··~o·~ii.i-M ·,:~·;·,t:~:;·g::;::~::~:;~~~x,~)';;'i;~';~"~'~2't':;::?':;;}';' j ~~d:~~;:::a födr: 

ä cc lndg. Bakkegaten~' Oslo :clt~Lt~L ..... .. ?~;t.r!?~: .. r; •• " .• h 

HÖHSANDER & BER8MANS 
ELEKTRISKA 

Nybroga t a n 42 S t o ckh o l m 
T el ef O n O. 55 l 

Radio~ 

apparater 
av såväl eget som 

förstkl. svenska o. 

utländska fabrikat 

. Radiomateriel 

Antennuppsättning J 

S Självbalanserad 
:.~ neutrodyn 

EIA==DYN 
(sista förbättringen av Amerikas populäraste 5.rörs" 
koppling ) med lågförlusttrans formatorer (ElA.for. 
motorer, system HaneIl) . Oöverträffad i effektivitet 
och lättskötthet. Ingen återkoppling, stör ej utåt, 
tar utlandet i högtalare på inomhusantenn. 

1 sats (3 st) ElA.formatorer med av< 
stämningskondensatorer . .... . .... Kr. 

Komplett sats delar med oborrad radion" 
panel 7"X2.j.11 exkl rör. telefon, 
batterier och monteringslåda ...... II 

lnkl. borrning av panel , fästskruvar, 
kopplingstråd, systoflex etc. ...... " 

Hopsättbar Uda av bonad mahogny.. .. 
Färdigmonlerad apparat exkl. tillbehör .. 

7S: -

140: -

150: 
zo: -

Z90: -

NYA ELEKTRISKA 
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET 

Västra Trädgårdsgatlln 19 
STOCKHOLM • BOX 675 

Tel. : Kontoret l1S 98, Exp. Norr 14Z 13 

Prislista nOr 6 med de bästa förslagen till 1-6.rörs
mottagare sän des mot 15 öre i fr imärken. 

Agenter antagas. t=;:\ 

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



NÅGRA 
AMERIKANSKA RADIONYHETER 

.1rbclel illo/II FörelIIa Stalemas tusentals radiofabri/~el" koncentreras 
1111 På alt förbältra h-aliteten på delar och apparat{'/". Radio/llar/~
l1i1dcll iir 1/11 sä galt SO/Il mältad. och kOllkllrrellsclI har fört det goda 
/lied sig, atl <'Il hel dc! ytterst betydelsefIlIla förbättrilIgaI' hO'1'a z'id
lagits pa dc delar, SO/ll 1111 kUllIla köpas i fria /IIar/madcll. DagelIs 
löse1/ hclcr: "J[illska förlusler1la"! Förf. här Hcdan liilllllar ell kort 

bcskrh'llilllj på Håg ra 0'1- dc fönlii/llsta Hyhetcma på dell 
alllcrikallska mdio/llarklladcll. 

1 'ariabIa IWlldellsatorer. 

V
i fa ännu någon gång i S"erige 
se kondensatorer med mellan
rummen mellan kondensatorns 
plattor utfyllda med något iso

lationsmedel. sas om ebonit, bakelit eller 
glimmer. Eh\lru man härigenom kan 
högst aysevärt uppöka kapaciteten per 
volymenhet. bli,'a de i isolationsmate
riaiet uppstående förlusterna så a"se
"ärt iikade, att man helt övergivit 
denna typ i L. S .. \. 

Ja, man går ännu längre. Om vi 
undersöka en vridkondensator med 
exempelvis ebonitändplattor, observera 
vi, att därest eboniten skulle vara nå
got ledande, en del av den genom 
kondensatorn passerande växelström
men ej skulle gå genom luftmellanrum
men mellan kondensatorplattorna utan 
även genom eboniten från axeln till 
fästanordningarna för de fasta plattor
na. N u erbjuder varje isolationsma
terial i själva yerket en viss lednings
förmåga, olika för olika material. Om 
vi därför skola i ett diagram rita en 
variabel kondensator borde det kom
ma att se ut som i vidstående fig. r. 

De i isolationsmaterialet uppstående 
fÖllusterna, som förorsakas av den 
passerande strömmen, kunna tänkas 
uppkomma i det till kondensatorerna 
parallellkopplade motståndet R l . Givet 
är nu, att ju sämre isolationsmaterialet 
är, ju större dess volym är och ju 
större kapaciteten el är, dess sämre 
är kondensatorn som helhet betraktad, 
ty i första hand bliva förlusterna stör-

re, och i andra hand blir nollkapacite
ten (som ungefär är = el) större, vil
ket är av nackdel för avstämningen. 

För att få fram någonting bättre än 
en dylik kondensator har man därför 
konstruerat en typ, som är avbildad i 
fig. 2. Det karakteristiska för denna 
vridkondensator är nu ej blott, att de 
rörliga plattorna äro spiralformade för 
att giva en rätlinjig våglängdsskala på 
ratten, utan att förlusterna hava ned
bringats till ett minimum. ja ned till 
l/lO av förlusterna för en äldre konden
satortyp, tillverkad av samma fabri
kant. 

Detta har åstadkommits genom att 

Fig. 1. 

de rörliga plattorna äro i metallisk 
ledande förbindelse med ändplattorna, 
axeln och kondensatorstommen. På 
figuren synes vid A tvenne stycken av 
ebonit. I dessa stycken äro stöden för 
de fasta plattorna fästade. Härigenom 
har man minskat volymen av isola
tionsmaterialet i hög grad samt dess
utom minskat kapaciteten el! då de 
ytor av eboniten, som äro i beröring 
med metall delarna, äro ytterst små. 

N ollkapaci teten är nedbragt till ett 
ytterst lågt värde, på grund av att de 
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Fig. 2. X atiollal Vch'eI C:o ltkf6rlllstkondensator. 

Något längre fram åter
komma vi till högtalare och 
skola här sysselsätta oss 
med en lågfrekvenstrans
formator, som nyligen kon
struerats av General Radio 
Co., Cambridge, Mass 
Transformatorns yttre, som 
framgår av fig. 3 vis.ar 
egentligen ej annat än att 
den är väl kapslad i ett 
hölje av järnplåt. Kurvan 
i fig. 4 är emellertid märk
lig i sitt slag, dels därför 
att den visar , att förstärk
ningsfaktorn för transfor
matorn kopplad till det 
amerikanska röret U. V. 
20I A och med 65 volts 
anod spänning är nästan 
konstant för hela frekvens-

A = ebonitstycken. 

fasta plattorna endast sträcka sig över 
1/4 aven cirkel, varigenom det rörliga 
ystemet helt kan vridas ut ur det fasta. 

Om man dessutom observerar fördelen 
av att alla metalldelar, som kunna 
komma i beröring med eller i närheten 
av handen, äro förenade och sålunda 
hava samma högfrekvenspotential, kan 
man utan överdrift påstå, att denna 
kondensatorkonstruktion betecknar ett 
nytt framsteg bland de många andra 
inom radiotekniken. 

Transforll1atorer. 
K valiteten hos en lågfrekvenstrans

formator kan ej nog överskattas. Om 
man använder våra dagars goda 
audionrör med rätt valda galler och 
anodspänningar, är det transformatorn 
och högtalaren, som bestämma kvali
teten hos det reproducerade ljudet. 
Mången konstruktör har mer än en 
gång fått erfara huru stora svårig
heterna i verkligheten äro att konstrue
ra en lågfrekvenstransformator eller 
högtalare, som verkligen återgiver lju
det rent och klart, m. a. o. giver en 
konstant förstärkning över ett stort 
frekvensområde. 
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området 100-5,000 perio
der per sekund, dels därför, 

att trots det denna kurva är hämtad ur 
en reklambroschyr över transformatorn 
ifråga, förstärkningsfaktorn i verklig
heten är betydligt, ja ända till 75 % 

Fig. 3. Geuerai Radio C:o 111.i!frek7:eustratlsfol'lllator 

u:r 285. 
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Frekvens 

Fig.4. 

högre, än den visade. Författaren 
har genom omsorgsfulla laboratorie
prov förvissat sig om att det går att 
erhålla en förstärkning per steg med 
denna transformator, ett lågtempera-· 
turrör och c:a 80 a 100 volts anod
spänning av 35 a 40 ggr. Till trots av 
att omsättningsförhållandet är nästan 
1: 6 (noga räknat 1: 5.95) är den pri
mära impedansen vid 1,000 per sek. 
155,000 ohm, vilket gör att man kan 
utnyttja rör med även mycket högt 
anod-glödtrådsmotstånd. 

Högtalare. 
I en artikel i Radio-Amatörens april

nummer uttryckte förf. som sin åsikt, 
att ej ens i Förenta Staterna med 
detta lands oerhört stora möjligheter 
och dess telefoningenjörers erfarenhet 
en verkligt högklassig högtalare ännu 
sett dagen. Att det emellertid arbetas 
på denna sak med stor energi visas 
bland annat av att W estern-Electric, 
världens mest betydande telefonbolag, 
för några månader sedan utsläppte en 
ny högtalare på marknaden. 

Denna högtalare är konstruerad ef
ter en helt ny princip. Den saknar 
tratt och är att hänföra till samma 
klass som den i Sverige kända Gau
monthögtalaren, populärt kallad "sol
fjädershögtalaren". Högtalarens kon
struktion framgår av fig. 5, som visar 
en sektion genom centrumlinjen. Hela 
magnetsystemet är dolt inuti de två 
stora konformade membraner, som 
äro utförda aven pappartad massa. 
Membrandiametern är c:a 60 cm. 

Denna högtalare betecknar ett avse
värt s.teg framåt i utvecklingen mot 

den ideala ljudåtergivaren. Toner med 
!rekv~nser .. änoda ne~ til~. 50 perlsek. 
atergivas forvanansvart val och käns
ligh~ten för de högre öv~rtonerna i 
musIk o~? sång är mycket god. Impe
dapsen ~or.tonfrekvens är låg, och man 
maste darfor använda utgångstransfor
mator, vilket är ett genomgående kon
struktionssärdrag hos Western Elec
trics apparater. 

Föreminde en hög grad av känslig
het för svaga strömmar med en oer
hört sto:. lju~volym vid större primär
effekt, ar hogtalaren användbar för 
såväl privatmannen som i stora sam
lingslokaler. Ljudvolymen är så stor, 
att man utan minsta risk för över
be1ast?-ing av högtalaren kan inkoppla 
den tIll ett 5 watts förstärkarrör så
lunda inmatande växelström med en 
maximieffekt av 5 watt i högtalarens 
magnetlindningar - vilket torde vara 
tiodubbelt mer än för andra högtalare 
i marknaden. 

Som redan nämnts är ljudet utom
ordentligt klart och kraftigt. Den 
egenartade konstruktionen giver hög
talaren även en annan mycket värde
full egenskap. Ljudet är ej på minsta 
vis riktad utan synes komma med sam
ma styrka såväl 
från sidorna som 
framifrån och bak
ifrån. Detta gör, 
att man är fullkom
ligt fri vid valet av 
'!.ppställningsplats. 
Aven på förstärkar
området har Wes
tern Electric kom
mit med en nyhet, 
som säkerligen häl
sats med glädje av 

M = magnetsystemet. 
p = pappmembranen. 
S = justeringsskruv, 

varigenom spännin. 
gen i konen ändras. 

Ö = ögla för upphäng· 
ning. 

F = fot. 

s 

Fig.5. 
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alla de amatörer och lyssnare, som 
dragit sig för att inköpa anodackumu
latorer, vilka ju äro nästan nödvän
diga, om man vill använda kraftför
stärkarrör, med dess höga anodström 
och anodspänning. Western Electric 
förstärkaren innehåller 2 st. rör, av 
vilket det ena arbetar som likriktare 
för det andras anodspänning. Denna 
är 375 volt och erhålles genom upp
transformering av exempelvis 127 volts 
växelström från en vanlig väggkon
takt. 

törmottagare, som beskrivas och rekla
meras i radiotidskrifter och dagspres
sen i U. S. A., har den i fig. 6 och · 7 
avbildade fyrrörsmottagaren utvalts 
såsom representerande en av d~ för 
närvarande mest populära amatörmot
tagarna i Amerika. Mottagaren fun
gerar utomordentligt väl, både vid av
lyssnandet av den lokala sändningen 
och för långdistansmottagning , i det 
senare fallet dock endast om hörtele
foner användas. 

Kopplingsschemat är ursprungligen 

Fig. 6. Bmwltin{{-Drake a1llatörlllotlagare. 

A = antenn kondensator. B = mellankretskondensator. V = Voltmeter. 
R = Reostater. Ås = Återkopplingsspole. 

Förstärkaren är nämligen avsedd 
att avslutas till belysningsnätet. Glöd
strömmen till båda rören erhålles från 
en särskild lågspänningslindning på 
nämnda transformator. För att und
vika störningar från växelströmsnätet 
och likriktaren är ett filter inkopplat 
mellan likriktarröret och anodkretsen 
för förstärkaren. 

Apparaten giver ett utomordentligt 
kraftigt ljud och är mycket enkel i 
skötseln. Det enda, som behöves för 
att sätta den i drift, är att vrida på en 
strömbrytare, inkopplad i anslutnings
sladden till belysningsnätet. Konstruk
tionen är robust och på samma gång 
tilltalande. Alla delar såväl som rören 
äro inbyggda i en sexkantig låda av 
mattförkopprad plåt. 

Amatörmottagare. 
Bland alla de hundratals olika am a-
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angivet av två unga amerikanska 
radiomän mr. Browning och Drake. 
De göra ej anspråk på att hava kommit 
med någon ny uppfinning, ty som 
schemat i fig. 8 visar, består mot
tagaren av ett steg vanlig neutrodyn
kopplad högfrekvens förstärkning, åter
kopplad detektor och ett stegs låg
frekvensförstärkning. För att erhålla 
större ljudvolym har man emellertid 
kopplat tvenne rör parallellt i lågfre
kvensförstärkaren. 

Det nya i schemat är emellertid en
ligt vad en av konstruktörerna med
delat författaren, dels anordningen av 
neutraliseringskondensatorn, dels ut
förandet och monterandet av de tvenne 
avstämda kretsarna. 

Fig. 6, som visar apparaten fram
ifrån, giver en föreställning om, huru 
de olika rattarna äro placerade. Till 
vänster är antennavstämningskonden-



satorn och till höger mellankretskon- ' 
densatorn samt återkopplingen. I mit
ten återfinnas de båda glödströmsmot
stånden samt ovanför dem en volt
meter. Denna är av synnerligen stor 
hjälp vid avstämningen, då man här
igenom kan förvissa sig om, att glöd
trådsspänningen för högfrekvensför
stärkarröret är av angiven storlek. 
Vanligen utföres voltmetern med en 

tor inkopplad i serie med antennen. 
B är mellankretsen. Spolen är här lin
dad med den primära lindningen ned
sänkt i en inskärning i bakeliten. 
Ovanpå denna primärlindning ligger 
sekundärlindningen, och fig. 8 visar 
uttaget för neutraliseringskondensa
torn C. Kapaciteten hos neutralise
ringskondensatorn kan ändras genom 
att de båda parallella plattorna (se fig. 

Fig. 7. Browning-Drake amatönllotlagm'e. 

A = antennkrets. B = mellankrets, C = neutraliseringskondensator. D = 
lågfrekvenstransformator. R = reostat. V = voltmeter. Ås = återkopp, 

lingsspole. 

omkopplingsanordning, så att även 
anodbatterispänningen kan kontrolle
ras. 

Som ovan nämnts äro de båda av
stämningskretsarna av speciellt intres
se. Spolarna äro lindade å bakelitrör, 
antennspolen i ett lager samt mellan
kretsspolen i två lager. För att alla 
förbindelseledningar skola bliva så 
korta som möjligt hava spolarna mon
terats på kondensatorernas ändplattor. 
De äro fastsatta å de isolerande ebo
nitstyckena, som omnämnts under 
"Kondensatorer", och härigenom har 
man erhållit ett på samma gång elek
triskt oklanderligt som mekaniskt sta
bilt avstämningssystem. 

A fig. 7 och 8 är A, antennkretsen, 
bestående av spole och vridkondensa
tor. För att kompensera för olika an
tennlängder är en fast seriekondensa-

7) skruvas närmare varandra. * D är 
lågfrekvenstransformatorn , placerad 
mycket nära detektorröret, så att kopp
lingstrådarna skola bliva kortast möj
liga. 

Ett genomgående drag hos mottaga
ren är för övrigt, att de olika delarna 
placerats så att de skola kunna sam
mankopplas utan onödigt långa trådar. 
Om man jämför fig . 8 med någon foto
grafi aven äldre mottagare, skall man 
bliva förvånad över att finna, hur få 
kopplingstrådar man ser, och dock är 
fig . 7 en fotografi av mottagaren 
komplett färdigmonterad. Vanligen 
inmonteras den färdigställda mottaga
ren i en låda med plats för samtliga 
batterier. 

* Inuti mellankretsspolen B är återkopplings
spolen ÅS vridbart anordnad, 
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Fig.8. 

Av denna mottagartyp finnas en hel 
del varianter, vilka dock alla hava det 
gemensamt, att högfrekvens förstärka
ren och detektorn äro kopplade som i 
fig. 8. Sålunda visar fig. 7 en mot
tagare för endast 3 audionrör, d. v. s. 
man använder endast ett rör för låg
frekvensförstärkaren. En annan van-

DAVENTRY 60 KILOWATT? 

Som bekant är man nu som bäst i färd med 
att i Daventry i England uppföra en ny stor
station, som är avsedd att avlösa den provi
soriska Chelmsfordsstationen. Om vederbörligt 
tillstånd från British Post Office erhålles -
och det är väl det troliga - kommer antenn
effekten hos den nya stationen att bliva icke 
mindre än 60 kilowatt. Chelmfordsstationens 
antenneffekt är f. n. "endast" 18 kilowatt, mot
svarande 42 amp. i antennen. I övrigt kom
ma apparatanordningarna och kopplingarna att 
bli likartade med Chelmfords, d. v. s. med 
"styroscillator" i st. f. direkt återkoppling på 
effektgeneratorn, vattenkylda rör och kraftig 
modulering. Det kan nämnas, att Chelmsfords 
modulering normalt uppgår till 60 %, vilket är 
betydligt mera, än vi eljest äro vana vid. -
Den nya stationen beräknas kunna tagas i regel
bunden användning i september, varför vi till 
hösten torde kunna bereda oss på en verkligt 
förstklassig återutsändning av engelsk rund
radio här i landet. - Våglängden lär ännu icke 
vara definitivt fastställd. Den torde dock kom-

lig anordning är tvåstegs lågfrekvens
förstärkning, varvid en lågfrekvens
transformator tillkommer samt de båda 
sista rören sålunda kopplas efter var
andra. Våglängdsområdet är det för 
amerikanska förhållanden som stan
dard antagna och håller sig sålunda 
inom gränserna 250-600 m. 

ma att ligga någonstans mellan 1,500 och 3,000 
meter. Försöksdrift skall begynna ,inom kort, 

STETOFONEN. 
Western Electric har nyligen tillfört mark

naden en apparat, stetofonen, som är avsedd 
att utgöra en förbättring av det tämligen pri
mitiva redskap, som kallas stetoskopet. Den 
är sålunda avsedd huvudsakligen för läkare
bruk. Apparaten är utrustad med en känslig 
mikrofon jämte tillhörande rörförstärkare. Det 
speciellt nya ligger däri, att den dessutom är 
försedd med ett reglerbart svängnings filter. 
De vanligaste ljuden från hjärtat ligga mellan 
30 och 650 perioder pr sekund; lungljuden lig
ga i huvudsak mellan 130 och 1,100. Genom 
att använda de olika filtren eller kombinatio
ner av dem kan alltså läkaren ställa in instru
mentet just på de ljud, som han för tillfället 
önskar höra och har intresse av, De erforder
liga apparaterna äro placerade på en liten 
vagn, som således kan flyttas från patient till 
patient. 

Stetofonen kan förstärka mokrofonström
mens amplitud c:a 30,000 gånger. 

Deltag i Radio=Amatörens sommarpristävlan ! Se sidan 206! 
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AMATÖRPRISTÄVLINGEN I STOCKHOLM 
DE P RI S BELÖNTA APP A R A TERNAS 

K O PPLIN GSSCH E M A T A 

V
i återkomma här med en när

. mare redogörelse för de sche
mata, efter vilka de i föregående 
nummer av Radio-Amatören av

bildade pristagarapparaterna vid Stock
holms Radioklubbs Amatörutställning 
äro sammanbyggda. Eftersom kopp
lingarna på intet vis få anses särskilt 
originella - lika litet som de övriga 
pristagarapparaternas - vilja vi in
skränka oss till en tämligen summarisk 
redogörelse för desamma. 

Sålunda visar fig. I kopplingssche
mat för kristallmottagaren "Lågför
lust". Apparatkonstruktionen ifråga 
tycks vara utförd i huvudsak efter den 
metod, som i vintras lancerades av Sv. 
Dagbladet, fastän med ett gedignare 
utförande. . Lindningsvarvtalet synes 
emellertid vara en smula knappt till
taget för Stockholms våglängd om icke 
en mycket stor antenn begagnas. Dess
utom var uttagningsomkopplaren av 
mycket provisorisk natur. Det hade va-

rit lämpligt om samtliga uttag fram
dragits till en vevomkopplare, anbragt 
exempelvis på den bakre plinten. 

Fig. 2, kristallmottagare med mot
ståndskopplad förstärkning i 3 steg, 
visar en i och för sig mycket "ren" 
och korrekt koppling. Det torde 90ck 

Fig. 1. Kristallmottagaren "Lågförlust". 

fordra sin särskilda undersökning hu
ruvida kapaciteten el och motståndet 
R ll äro rätt avvägda. Kopplingen er
bjuder som man ser den möjligheten, 

~ ___ lr--------.oL-+-...Jr.--L_"""' .. --l_-.() + 6 
~~r--~-L_----7~-----4~L-_------oO 

L------~-----~~--------_o-t5 

L------- ---G-45 

Fig. 2. "Välljud", kristallmottagare med 3 stegs förstärkning . 

RI = 100,000 Q. R. = 100,000 Q. Ra = 60,000 Q. RI1 = 500,000 Q . R12 = 375,000 Q. 

RIS = 375,000 Q. Co = 500 cm. CI = 0.25 P. F. C. = 0.25 p. F. Ca = 0.25 P. F. C. = 1.0 P. F. 
C5 = 2000 cm. 

Om rördetektor begagnas, anslutes densamma till klämmorna A och C. 

Kopplad for anodhknktnmg, en anord
ning som torde stå något tillbaka för 

. den eljest brukliga gallerlikriktningen 
med kondensator och motstånd. 

Neutrodynmottagaren, fig. 5, synes 
vara av ett mycket ändamålsenligt ut
förande . Endast en neutraliserings-
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sar SIg namIlgen, att den VId sekundart 
avstämda högfrekvenstransformatorer 
uppkommande inre återkopplingen blir 
väsentligt mycket mindre än då vanlig 
avstämd anodkrets (en koppling, som . 
numera råkar alltmera ur bruk ) be-
gagnas. A . L-g. 
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att rördetektor lätt kan anslutas till 
apparaten i st. f. den till kristallen hö
rande svängningskretsen. - För att 
med denna apparat erhålla tillräcklig 
effektivitet bör man givetvis begagna 
speciella, för motstånds förstärkning av
sedda rör, av vilka numera ett flertal 

'-..1/ 

ljud finnas i den utsända musiken får 
lyssnaren där i stället ett undermed
vetet intryck av lokalens storlek och 
form, som ytterligare bidrar till att 
överföringen låter naturlig. Speciellt 
värde har den bin orala rundradion 
naturligtvis för överföring av operor 
och talpjäser, där det är av väsentlig 
betydelse att lyssnaren kan uppfatta de 
agerande personernas placering och 
förflyttningar. 

Genom anbringande av lämpliga 
skärmar påstås man t. o. m. ha lyckats 
efterbilda det direkta hörandets för
måga att avgöra, om ett ljud kommer 
framifrån eller bakifrån, vilken upp
gift dock bör tagas med allra största 
reservation. Om örat har någon för
måga att skilja på olika infallsvinklar 
för ljud, som komma från punkter på 
symmetriplanet genom kroppen, så gäl
ler detta förvisso icke för ett par 

c!Idn lasekrelsen 
Till Radio-Amatörens redaktion. 

Det kanske intresserar Radio-Amatörens re
daktion att höra något angående lyssningsför
sök med den i n:r 2 av Radio-Amatören för i 
år beskrivna l-rörsmottagaren. För det första 
får jag meddela, att jag blev helt enkelt för
vånad över resultatet. Den 25 april fick jag 
in stationerna Aberdeen, London, Frankfurt a. 
M., Miinster, Oslo och Stockholm. Den sista 
varade dock endast en liten stund. De uppräk
nade stationerna har jag tagit in på en 14 me
ters inomhusantenn, 12 meter uppsatt på 3 sidor 
av rummets väggar och 2 meter nedlednings
tråd till apparaten. Har förut en mycket bra 
2-rörsmottagare, men den antenn, som jag an
vänder till den apparaten var mycket för 
lång. Jag provade flera kvällar men fick inte 
ett ljud i apparaten. Antennen var 40 m. Då 
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olika frabrikat finnas tillgängliga. 
Enrörsmottagaren "Låg förlust" , av

sedd för korta vågor, bjuder knappast 
på några överraskningar (fig. 3). Man 
bör lägga märke till, att kopplingen 
mellan huvudpolen och den avstämda 
antennspolen är variabel, en anordning, 
som har vi!';;)t "iO" svnnprlilTpn nvttio 

mikrofoner. Detta sammanhänger na
turligtvis med, att 3 koordinater 
fordras för bestämmande aven punkts 
läge i rymden. Vid försök, som i slutet 
på föregående år utfördes av Radio
Amatören (för ändamålet begagnades 
helt enkelt dubbla telefonledningar och 
4 st. vanliga telefonapparater) konsta
terades också, att man visserligen ge
nom den binorala effekten kunde 
erhålla en viss rymduppfattning men 
att det var svårt, för att icke säga 
omöjligt, att skilja mellan "fram och 
bak". Det mänskliga örats överläg
senhet i detta hänseende vid direkt 
hörande beror naturligtvis även på 
den orienteringshjälp man har utav, 
att huvudet under lyssnandet kan vri
das i förhållande till ljudkällan. Mikro
fonerna på upptagningsstället äro ju 
å andra sidan alldeles orörliga och ge 
därför ej samma fullkomliga resultat. 

satte jag upp en på 20 m men den gick inte 
den heller. Så satte jag mig och funderade 
en stund, jag trodde att apparaten var felaktig. 
Men så försökte jag med en antenn inne i rum
met. J ag trodde ju inte att det skulle lyckas, 
men försöka duger och jag lade upp en tråd 
0.5 mm bomullsomspunnen, 11.5 meter lång på 
möblerna litet provisoriskt och det gick ut
märkt. Jag trodde knappt mina öron. Jag vill 
nu uppmana alla blivande radioamatörer att 
taga del av beskrivningen i n:r 2 av Radio
Amatören 1925, för bättre l-rörsmottagare finns 
nog inte. Den var helt enkelt förstklassig. 

Jag har förut köpt "Radio" men nu har jag 
övergått till "Radio-Amatören", jag tycker den 
är mycket bättre. Där finns det ju litet av 
varje, små apparatbeskrivningar och dylikt, och 
det intresserar ju nog amatörerna mest. 

Högaktningsfullt 
K. Rydell, 

Eklunda, Örebro. 
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r-l. hörtelefoner giva icke 
samma ljudstyrka och ljud~ 
renhet. Det fordras mång~ 
årig erfarenhet i telefontill~ 
verkning för att kunna fram~ 
ställa en telefon lämpad för 

R UNDRADlO 
N edanstående märke är ett 
av de förnämsta på området 
och borgar för att det bästa 
möjliga, som f.n. kan åstad~ 
kommas, även erhålles. 

Den ringa tilläggskostnad, 
en k vali tets te lefon be~ 
tingar, ger god valuta i 
form av starkare och fram~ 
för allt musikaliskt renare 

mottagning. 

Kr. ~ 18
00 

I PARTI OCH MINUT FRÅN 

AKTIEBOLAGET AGA-LUX 
I GÖTEBORG 

ÖSTRA HAMNGATAN 15 
TEL. 9595, 9695 

-= . = 
Komb. 
reostat och 
potentiolllete1' 

"FROST" 
världsberömda ' fabrikat 
ha på kort tid fått ('norm spridning även i 
Sverige. Värderade för teknisk fulländning 
och elegant utförande, trots billiga priser. 

"fROSTn 
Reostater, Potentiometrar 

Kondensatorer, Transformatorer, Telefoner 
HIllItalare "Musette", RlIrhAllare m. m. I de 
Oesla radioaffärer eller dlrekl från generalagenlen 

ALLMÄNNA RADIO A.-B. 
STOCKHOLM 

Smålandsgalan 4 / Telefon 72090 
Kalalog mol porlo 

'DEN 
BÄST A EBONITEN 

F6R RADIO 
underbart lätt att bearbeta, känd 
för sin renhet, seghet och styrka, 
eboniten som kan sågas, borras frä
sas och svarvas utan att splittras, är 

TRELLEBORGS 
EBON'IT 

Gediget 
material 

tNAf.GISTRERAT 

W· Gediget 
arbete 

Trelleborgs Gummifabr. A .-B. 
Stockholm / Treliebor g / Göteborg J 



VÄRLDENS FRÄMSTA 
RADIOKRISTALL 
AV ALLA RADIOAMATÖRER ANSEDD SOM 

MARKNADENS LEDANDE MARKE 

CJ(eutron har förvärvat en avundsvärd ställ
ning genom sina utomordentliga egenskaper. 
Intyg om dess tillförlitlighet och utomordent
ligt stora känslighet nå oss dagligen från en 
mängd tillfredsställda radiolyssnare. 

CJ(eutron säljes numera i större utsträckning 
än någon annan kristall i Storbrittanien. 
Firmor, som önska upptaga försäljningen av 
N eutron-kristallen, torde sätta 
sig i förbindelse med ensamtill
verkarne: 

NEUTRON LTD. 
SICILIAN HOUSE. SOUTHAMPTON ROW 

LONDON · W. C. 1 



3~RÖRSMOTTAGARE MED UTBYTBARA 
CYLINDERSPOLAR 

AV INGENJÖR IVAR ANDERSSON 

D
en här beskrivna apparaten är 
byggd med tanke på att få hela 
instrumenteringen inbyggd men 
ändå lätt åtkomlig. 

Apparatens exteriör framgår av fig. 
l och 2. Som synes är det endast de 
för skötseln av apparaten behövliga rat
tarna som synas. 

Lådans konstruktion framgår av fig. 
3 och är, som synes, en ytterlåda med 
insats, vilken kan genom ytterlådans 
dörrar å baksidan uttagas. Insatsen 
består aven botten samt en å denna 
fastskruvad paneL För stöttning av 
panelen är även 2 st. sneda gavlar in
satta. Den vänstra (bakifrån) är även 
tagen i anspråk för monteringen . På 
bakkant av botten är en ebonitribba 
fastskruvad, denna tjänar till fäste för 
kontaktbussningarna för antenn, jord, 
A- och B-batteri. 

Rattarna å lådans framsida äro i 
övre raden, från vänster räknat, serie
parallell omkastare, frånskiljare för låg
frekvensröret och återkoppling, meller
sta raden är kondensatorerna, den vänst
ra för antenn kretsen och den högra 
för den avstämda anodkretsen, de undre 
rattarna äro glödströmsreostaterna, en 
för varje rör. 

Kopplingsschemat en!. fig. 8 är ju 
helt vanligt, nämligen l HF -rör med 
aystämd anodkrets, detektor och trans
formatorkopplat LF-rör. 

Fig. 1. E~·teriör. 

Utseendet av insatsen uttagen fram
går av fig. 5. Till höger synes antenn
spolen och till vänster anod- och åter
kopplingsspolen. Dessa senare äro till
lika med LF-transformatorn monterade 
å vänstra gaveln. 

Serie-parallell-omkastarens konstruk
tion framgår av fig. 6. Frånskiljaren 
för LF-röret är av samma konstruk
tion men saknar bryggan "a". 

Till apparaten använda spolar äro av 
cylindertyp. 

Antenn- och anodspolar äro lika och 
växelbara. De äro lindade av OA mm 
dubbelt bomullsomspunnen tråd å spol
stommar av ebonit eller presspan. Spol
stommarnas diameter är 70 mm och 
längden 84 mm. Utseendet av spolar 
och spolhållare framgår av fig. 7. 
Istället för de vanligen å spolar an
vända pluggkontakterna har jag an
vänt knivkontakter. 

Vid lindning av spolarna är för 
varvtalen l5 t . o. m. 50 lindat med en 
tråds mellanrum emellan varven, 75 
och roo tätlindade samt l50 och där
över med s. k. kapacitets fri lindning. 

Aterkopplingsspolen med hållare är 
utförd en!. fig. 4. Denna spole är av 
mindre dimensioner än de föregående, 
stommens diameter är 50 mm och dess 
längd ävenledes 50 mm. Spolarna äro 
lindade med 0.3 mm dubbelt bomulls
omspunnen tråd och äro för varvtalen 

Fig. 2. BaksidaJ/. 
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Fig. 3. Ritning till lådan. Skala 1: 6. 

Fig. 4. Aterkopplillgs

spole med hållare och 
släpkontakt. 
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SO och 75 lindade 
med halva varvta
let vid vardera än
dan, för 100 varv..!<.....++_~i!i.v-
tätlindade och för 
IS0 och mera med 
kapicitetsfri lind
ning. 

Aterkopplingsspo
larna äro monterade å vanliga honey
combfattningar på vanligt sätt med 
fiberband. Fig. 6. 

För att erhålla en någotsånär god Omkopplaren. 
fininställning av återkopplingen har 
jag använt mig aven kuggväxel (ut
växlings förhållande 4: I ) emellan ratt-
axel och spolaxel. 

För överföringen av strömmen till 
återkopplingsspolen har jag använt 
kontaktskenor å spol
hållaren samt släpkon
takter, vilkas utseende 
framgår av fig. 4. 

De fasta kondensa
torerna äro ävenledes 
hemmagjorda. Som 
die1ektrikum i dessa 
har jag använt cellu
loid av 0.08 mm tjock
lek, vilken jag erhål
lit genom att rengöra 
vanlig plan film. 

Skala l: 2 

. -- . - -----+----11-

~eostaterfo1a äro med F l' 7 VrIdbar spiral samt g.. Avstämnillgsspole och 

stillastående kontaktfjäder. spolhållare. 

I~ Vridkondensatorerna äro av Baltics Skala I : 2 

typ med fininställning. Då jag ansett 

Fig. 5. Apparatinsatsen. 

att denna fininställning, i all synnerhet 
på kondensatorn med 300 cm kapacitet 
är för grov, har jag med gott resultat 
borttagit två av de rörliga lamellerna 
och bibehållit endast den mellersta. 

Rörhållarna äro ävenledes av Bal
tics typ. Samtliga rör äro Philips B II. 

Lågfrekvenstransformatorn är en 
"]efferssons Star" med omsättning 
I: 3. 
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Den antenn 
som jag använt 
har varit en ut-

omhusantenn 
med en längd av 
28 m och en höjd 
av c:a 14 meter 

över marken, 
uppspänd mellan 
ett par träd. Till 
jordledning har 
j ag använt en L-~--------~--------~~----~----~-----O-A 
c :a en meter - Fig. 
djupt nedgrävd galvaniserad hink med 
ansluten koppartråd. 

Jag har med denna apparat avlyss-

RADIO UTSTÄLLNING I OSLO. 

En utställning av radioapparater, både sän
dare och mottagare, kommer att öppnas i Oslo 
den 1 september och fortgår till den 15. Arran
görer äro de norska radioaffärernas förening 
och "Norsk Radiounion". Amatörbyggda appa
rater skola även i stor utsträckning ingå i ut
ställningen. 

DEN DANSKA RUNDRADIONS ORD

. NANDE. 

Försöksvis - för en tid av ett år - har 
generaIdirektoratet för telegrafväsendet över
tagit den ekonomiska ledningen av utsändandet 
av underhållning i Danmark såväl pr radio 
som pr tråd. Ledningen av verksamheten så
väl i tekniskt hänseende som med avseende på 
programmen har anförtrotts åt ett råd, "det 
store Raad". 

I detta råd skola sitta representanter för 
radioklubbarna, konst- och musiksammanslut
ningar, undervisningsministeriet, telegrafväsen
det, telefonbolagen, militärer m. fl. 

U nder detta råd fungerar ett tckniskt råd 
och en programkommitte. 

Tillsvidare kommer icke någon ny sändare
station att byggas, utan man använder sta
tens nuvarande stationer ävensom den i privat 
ägo befintliga, men under statens ledning ståen-" 
de stationen vid J orcks Passage i Köpenhamn. 
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8. Kopplillgssche/1lat. 

nat de flesta europeiska rundradiosta
tionerna med resultat, som kunna an
se tiIIfredsstäIIande. 

Tillsvidare blir det endast fråga om anläggning 
av trådlinjer till teatrar och konsertlokaler, 
anskaffning av ett antal förstklassiga mikro
foner. 

Relästationer komma dock att upprättas i Vi
borg, Hjörring och Odense. 

Tills dato äro c:a 10,000 radiomottagare an
mälda, ehuru antalet befintliga mottagare upp
skattas till 30,000. 

Man räknar med att 15,000 licensavgifter 
komma att inflyta. För rörmottagare är av
giften 15 kr. pr år och för kristallmottagare 
10 kr. 

Tillsammans med vad som inflyter genom 
telefonabonnenters lyssning (25 öre pr 20 
minuter) hoppas man kunna få in c:a 300,000 
kr. årligen. 

Utgifterna fördela sig på följande sätt: admi
nistrationskostnader 20,000 kr., stationernas 
drift 120,000 kr. och kostnader för programmen 
140,000 kr. Överskottet skall användas till 
förbättring av utsändningarna och ombyggnad 
av störande gniststationcr. 

BILLIGARE LICENSER I ENGLAND? 

Vederbörande engelska myndigheter ha f. n. 
under övervägande att nedsätta licensavgifterna 
för radiolyssnarna, tydligtvis beroende på den 
allmänna tillslutningen. Huru länge kan en 
motsvarande åtgärd låta vänta på sig i Sverigc? 
Det beror på lyssnarna! 



3~RÖRS REINARTZMOTTAGARE 

R 
einartzkopplingens förtjänster 
torde vara så allmänt bekanta, 
att en mera ingående redogörel
se för desamma är överflödig. 

Kopplingen är ju alldeles speciellt 
lämplig på korta våglängder, men även 
.för rundradio är den utmärkt. Åter
kopplingen sker kapacitivt och har 
flera fördelar. Den viktigaste är att 
övergången till självsvängning är syn
nerligen mjuk, varför den blir lätt att 
manövrera. Denna lätta manövrering 
är ett av de medel, som kunna använ
das för minskande av återkopp-

stegs lågfrekvensförstärkning. Sche
mat framgår av fig. I och är som 
synes mycket enkelt. Antennkretsen 
är sidoavstämd i det endast några få 
varv av första spolen ingå i densamma. 
Vid användning av kort antenn anslu
tes densamma direkt till spolen, men 
vid en längre antenn kan det vIsa sig 
nödvändigt att tillkoppla den över en 
50 cm förkortningskondensator, vilken 
anges i schemat. 

Om nämligen antennen blir så lång, 
att dess egenvåglängd kommer att 
falla inom det våglängdsområde, varå 

Fig. 1. Kopplingsschema. 

lingsstörningar. Om man har åter
kopplingen fullt i sin hand är risken 
för oavsiktlig svängning långt mindre 
än om man har att göra med en mot
tagare, där övergången till svängning 
sker plötsligt och där måhända de rent 
mekaniska anordningarna äro sådana 
att de icke tillåta en jämn och konti
nuerlig variation av återkopplingen. 
Huru många rörliga spolhållare fylla 
egentligen berättigade fordringar på 
bekväm manövrering? 

Vid en Reinartzmottagare kommer 
man helt ifrån det svåra praktiska pro
blemet med rörliga spolar och erhåller 
även ett byggnadssätt, som ofta är be
tydligt enklare än om en eller ~l~ra 
spolar skola vara rörliga och samttdlgt 
utbytbara. . 

Vi beskriva här nedan en Remartz-
mottagaren med detektor och två 

mottagning sker, blir selektiviteten 
otillfredsställande och återkopplingen 
ineffektiv. l\1an väljer därför den 
antennanslutning, som ger qästa resul
tatet av de två. 

Primär- och sekundärspolar äro lin
dade å samma stomme och är en utbyt
bar enhet. Till Reinartzmottagare an
vändas helst lågförlustspolar aven 
eller annan form. I den här beskrivna 
apparaten har en ny typ av skelettspole 
kommit till användning, vars konstruk
tion framgår av fig. 2 och 3· 

Fig. 2 är en förenklad ritning av 
vilken dock framgår huru spolen är 
dimensionerad. Å ett 50 mm spolrör 
äro 7 st. lister av 5 mm tjock och IS 
mm höO' ebonit fastskruvade. I dessa 

h . 

lister äro med en lövsåg urtagnmgar 
gjorda så att tr~den öm~om kan läggas 
på listens yttersida och oms om I urtag-
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• 

å fig. 6 uppifrån med borttagna spolar 
~~~--=':=--+------+---t--:---t-I--r1'i och rör. 

Den horisontella plattan är av trä, 
10 mm tjock, 175 mm bred och 457 mm 
lång. Frontplattan är av 5 mm:s ebo
nit och dimensionerna å densamma 
framgå av fig. 7. .. 

J...J:jL).....+--------r--:----i-=--t-t3 
..... 

5 Den beskrivna mottagaren ar en en

Fig. 7. 

4 visar mottagarens exteriör: oÅ fig. 
5 synes montagevinkeln baklfran och 

/ 

/ 
/ 

/ 
I 

I 

kel och god standardtyp för rund
radiomottagning ehuru val ~v delar 
och den praktiska arranger~ngen av 
montaget givetvis kunna variera med 
hänsyn till vars och ens smak och 
resurser. A. P. 

RELÄSTATIONEN I ESKILSTUNA 
Eskilstuna, som ligger på en för radiolyss

ning tämlIgen obekväm distans från Stockholm 
och alla andra svenska radiostationer också, 
har nu lyckats få en egen, Då privat initiativ 
tillkommen relästation. Stationen härstammar 
från Svenska Radioaktiebolaget och är avsedd 
för en antenneffekt av 150 watt. Till att 
börja med driver man den med endast omkr. 
halva effekten, då den definitiva högspännings-

generatorn när detta skriyes ännu icke hunnit 
levereras. Vi äro i tillfälle att återgiva en 
fotografi av den ändamålsenligt byggda an
tennen, vilken är rest tämligen centralt i sta-

den, närmare bestämt invid korsninge~av 
Kungs- och Drottninggatorna. 

Stationens våglängd, som ännu icke är ab
solut fixerad, torde komma att ligga någ 
städes omkring 250 meter. 



N AGRA DRAG UR ETERFYS I KE 'N 
AV CIVILINGENJÖR FREDRIK DAHLGREN 

II. 

I 
föregående uppsats visades, hur 
man enligt elektron teorien tänker 
sig det elektrostatiska fältets upp
komst såsom en inträdande för

skjutning hos eterns bundna laddnin
gar, samt hurusom detta fält sedan 
åstadkommer en analog förskjutning 
hos laddningarna i varje materiellt die
lektrikum, vars dielektricitetskonstant 
ej är = L Vidare sågo vi att vid 
växelfält en förskjutningsström upp
står då den totala förskjutningen för
flyttar sig fram och tillbaka mellan 
sina ytterlägen. Slutligen framhölls 
den fullkomliga formella motsvarig
heten mellan fenomenen i det elektro
statiska och det magnetiska fältet. 

Vi vilja nu, med utgångspunkt i det 
föregående, söka en elementär förkla
ring till de fenomen, som vi inbegripa 
under namnet elektromagnetisk våg-
1"örelse. Vi bygga då upp vårt reso
nemang på det faktum, som förut 
framhållits, att en elektrisk förskjut
ningsström är till sina yttre, d. v. s. 
elektromagnetiska, verkningar fullstän
digt likvärdig med en vanlig konvek
tiv växelström, d. v. s. den uppväcker 
i sin omgivning ett magnetiskt fält, 
vars linjer bilda cirklar omkring den 
elektriska strömbanan. Men på grund 
av strömmens egenskap av växelström 
blir styrkan av detta magnetiska fält 
i varje punkt pulserande, d. v. s. fältet 
blir ett magnetiskt växelfält. Härav 
följer i sin tur att de magnetiska för
skjutningarna i etern bilda magnetiska 
förskjutningsströmmar, och detsam
ma gäller om materieförskjutningarna 
ifall rummet är uppfyllt av ett mag
netiskt material med ,u> I. Emellertid 
sträcker sig analogien mellan elektro
statiska och magnetiska fenomen även 
till induktionsverkningarna, i det att 
en magnetisk förskjutningsström i 

varje ögonblick omgiver sig med ett 
elektrostatiskt fält, vars kraftlinjer 
bilda exakt samma banor omkring den 
magnetiska strömbanan som de magne
tiska kraftlinjerna göra omkring en 
elektrisk strömbana. Även kvantitativt 
äro lagarna av samma lydelse, i det 
att det inducerade elektriska fältets 
styrka på samma ' sätt beror av den 
totala magnetiska förskjutningsström
men som den magnetiska fältstyrkan be
ror av den totala elektriska strömmen, 
d. v. s. av den totala elektriska förskjut
ningsströmmen plus eventuellt förefint
lig elektrisk ledningsström. Dessa lagar 
skola vi något längre fram syna när
mare i sömmarna i samband med här
ledningen av vågornas hastighet. Vi 
vilja nu endast fullfölja det Råbegynta 
allmänna resonemanget angående för
skjutningsströmmarnas ömsesidiga in
verkan på varandra. 

Alltså: vi ha hunnit så långt som till 
att en elektrisk förskjutningsström ger 
upphov till ett magnetiskt växelfält, 
d. v. s. till magnetiska förskjutnings
strömmar, vilka i sin tur förorsaka ett 
pulserande elektriskt fält . Men detta 
elektriska fält innebär ju återigen 
elektriska förskjutningsströmmar o. s. 
v. i all oändlighet'. Vi ha med andra 
ord erhållit ett synnerligen komplice
rat tillstånd, där elektriska och magne
tiska förskjutningsströmmar ömsesi
digt underhålla varandra. Om uu en 
"störningskälla" finnes, från vilken de 
primära pulserande fälten leda sitt ur
sprung, så kommer det nyss behand
lade tillståndet att antaga formen av 
en fortskridande vågrörelse, där det 
elektriska fältet i var j e punkt beror 
av magnetiska förskjutningsströmmar 
i en näst föregående punkt och vice 
versa. Det blir alltså en verklig stör
ningsfortplantning från punkt till punkt 
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genom svängningar av idel bundna par
tiklar utan någon som helst konvektiv 
transport av laddningar eller materia 
i vågens riktning. 

Hur det ser ut i den fortskridande 
vågen. 

Frågan blir då härnäst hur denna 
till synes ytterst komplicerade våg "ser 
ut inuti", d. v. s. hur de respektive 
fältvektorerna stå placerade i rymden 
i förhållande till varandra och till fort
plantningsriktningen. Denna fråga kan 
ej besvaras endast med hjälp av elemen
tära fysikaliska resonemang, utan sva
ret måste utletas ur lösningar till di
verse differentialekvationer, och även 
denna matematiska behandling ger 
olika resultat för olika förutsättningar. 
Differentialekvationerna ifråga leda sitt 
ursprung från engelsmannen James 
Clerk Maxwell och äro därför allmänt 
kända under namnet M axwells ekva
tioner. Vi vilja ej här ingå på någon 
redogörelse för vare sig formen hos 
eller lösningarna till dessa ekvationer 
utan skola begränsa oss till att om
nämna några av de fundamentala fy
sikaliska resultat som kunna härledas 
ur ekvationernas lösningar för ett visst 
speciellt fall, nämligen för en enkel, 
fortskridande våg i ett isolerande me
dium. 

Man finner att förhållandena i en 
dylik våg äro synnerligen enkla, i det 
att den elektriska och den magnetiska 
fältstyrkan i varje punkt och varje 
ögonblick äro proportionella emot var
andra, vilket m. a. o. vill säga att för 
en stillastående åskådare, som låter vå
gen passera revy förbi sig och alltså 
iakttager "tidsvariationen" av storhe
terna E och H i den punkt, där han 
befinner sig, kommer att finna att 
dessa storheter alltid äro i fas med var
and <ra. Vad beträffar E- och H-vekto
rernas inbördes läge i rymden, så äro 
dessa vektorer vinkelräta såväl mot 
varandra som mot den gemensamma 
fortplantningsriktningen, varvid ord
ningen mellan dessa tre riktningar är 

den som framgår av fig. l. Fortplant
ningshastigheten erhålles ur ekvationen 

u 
zt = _0_, 

o 
där Uo är ljusets hastighet i tomrum. 
I tomrum - och approximativt även 
i luft - där e = fJ = l, är alltså ha
stigheten hos alla slag av elektromagne
tiska vågor densamma och lika med 
ljushastigheten. Huru stor denna ha
stighet är skola vi något längre fram 
bestämma medelst en mycket enkel, 
rent teoretisk metod. 

H 

Fö,.tp lo"t";'}!j,s,.'-lrt,,'}:J 

Fig. 1. 

Slutligen kan nämnas, att en iakt
tagare, som rusar iväg genom rymden 
med vågens egen hastighet (än så länge 
tyvärr blott ett tankeexperiment! ) 
kommer att finna att hela vågen rör 
sig framåt som en inbördes oförändrad 
enhet, vars enda tidsvariation är den 
dämpning, som beror på utbredningen 
över en allt större front. 

Energiens vandring. \ 
Den frågan uppställer sig då osökt: 

hur sker energitransporten i en elekt
romagnetisk våg? För att kunna be
svara denna fråga måste vi ett ögon
blick gå tillbaka till elektronteorien för 
det elektrostatiska och elektromagne
tiska fältet och betrakta den elektron
teoretiska bilden av dessa fälts inre 
byggnad med samtidig hänsyn tagen 
till begreppet energi. Ett mekaniskt ar
bete kan ju uttryckas som produkten 



aven kraft och en väg, mätt i kraftens 
riktning. Då nu en fältstyrka uppstår 
inom ett visst område, så sker ju, un
der inverkan av den från fältet härrö
rande kraften, en förskjutning av så
väl eterns som materiens bundna ladd
ningar i kraftens riktning, vilket m. 
a. o. innebär uträttandet av ett meka
niskt arbete. All elektrostatisk och 
elektromagnetisk energi består i dylikt 
magasinerat arbete, vilket vid fältets 
försvinnande återvinnes tack vare den 
av laddningens förflyttning åstadkom
na induktionsverkan. Värdena på de 
resp. slagen av fältenergi äro, uttryckta 
med hjälp av fältstyrkorna: 

EE2 
Elektrostatisk energi =-8 2 erg.prcm3

. 
~c 

" magnetisk " " " " 
Här äro såväl E som H uttryckta i 

c. g. s. 
I en fortskridande elektromagnetisk 

våg råder i varje punkt ett sådant kon
stant samband mellan värdena på E och 
H att de båda slagen av energi pr vo
lymsenhet alltid äro sinsemellan lika. 

Då nu den rymd, genom vilken en 
elektromagnetisk våg passerar, i varje 
ögonblick innehåller energi tack vare 
de förefintliga fältstyrkorna, så måste 
också själva ene-rgiströmningen äga rum 
i form av att den i ett visst volymsele
ment förefintliga fältenergien avtager 
och härvid genom den sålunda upp
stående förskjutningsströmmen indu
cerar en fältstyrka i en angränsande 
punkt, varvid den förlorade fältener
gien återuppträder i denna senare punkt 
o. s. v. Ur Maxwells ekvationer kan 
denna energiströmning bestämmas till 
storlek och riktning, och man finner 
att energiströmningen äger rum i vå
gens fortplantningsriktning, d. v . s. 
vinkelrätt mot E- och H-vektorerna 
samt att dess värde är: 

EH 
S = -- erg pr sek. och cm 2

• 

4" 
Detta är Poyntings lag. 

Alla de nu relaterade egenskaperna 
h9s ~n fortskridande elektromagnetisk 
vag aro fullt generella och gälla alltså 
för vilken kurvform som helst. Van
ligen intresserar man sig emellertid en
dast för vågor av periodisk natur, och 
det är först vid antagandet av perio
d~citet som begreppen våglängd och pe
nodtal få någon mening. Det är tyd
ligt att en tänkt observatör, som följer 
vågen i dess rörelse, i första hand ob
serverar våglängd~n, medan en iaktta
gare, relativt vilken vågen rör sig med 
full hastighet, är i stånd att mäta pe
riodtalet, d. v. s. antalet passerande 
maxima pr sekund. 

Bestämning av vågornas hastighet. 
Vi ha tidigare nämnt, att den indu

cerade elektriska fältstyrkan beror av 
den inducerande magnetiska förskjut
ningsströmmen på exakt samma sätt 
som den magnetiska fältstyrkan beror 
av den elektriska totalströmmen. Vid 
fullständigt oledande dielektrikum ut
göres därvid den elektriska totalström
men av enbart förskjutningsström, 
vilket gör överensstämmelsen ännu nog
grannare. För att kunna utföra den 
beräkning, som nu åsyftas, måste vi 
emellertid först fixera formen för detta 
beroende, d. v. s. den gemensamma for
men på de båda induktionslagarna. 
Dessa lagar bruka vanligen formuleras 
med hjälp av integraluttryck, men för 
att slippa att här öda utrymme på att 
definera de därvid behövliga matema
tiska begreppen kunna vi i mera popu
lär form uttrycka saken på följande 
sätt. 

Om en elektrisk resp. magnetisk 
strömning äger rum genom en yta så 
induceras ett magnetiskt resp. elektriskt 
fält, vars arbete längs ytans slutna kon
tur är = 4" ggr strömmens värde, 
varvid alla storheter mätas i c. g. s. 
Med arbete mena vi då summan av 
produkterna av de olika delsträckorna 
av den slutna konturen och fältstyr
kans projektioner på denna riktning i 
de motsvarande punkterna. Då fråga 
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Genom att multiplicera dessa båda 
ekvationer utlöses: 

c2 c 
u

2
= EV"d. v. s. u= liev: 

I varje medium (ink!. tomrummet), 
--.,A!,\,liW~mimBl~~~I~~~~ __ ~d~ä~r:E = fl = I, är alltså hastigheten hos varje slag av elektromagnetisk våg 

Uo = c = 3 . 10'0 cm. pr sek. 

Fig. 2. 

är om endast förskjutningsströmmar, 
blir tydligen - räknat pr cm2 

- den 
elektriska strömmen = tillskottet pr 

D sE d" D sekund i storheten = --o ar 
47r C· 

är den elektriska induktionen i c. g. s. 
och storheten c betecknar relationsta
let mellan c. g. S. - och e. s. e.-systemen, 
d. Y. S. C = 3' 1010. På samma sätt blir 
den magnetiska strömmen = tillskottet 

B V,H O pr sekund i storheten - = - . m 
47r 4 7r 

nu fig. 2 visar fördelningen av E- och 
H-vektorerna i en våg, som rör sig 
framåt med hastigheten u cmj sek. så 
kunna vi beräkna de ovan definierade 
arbetena längs de prickade konturerna 
och samtidigt lätt finna de tillskott i 
de totala förskjutningarna av D och B, 
som betingas av fortplantningshastig
heten. Med användande av induktiol.!s
lagarna erhålles: 

NJO APPARATPRISTÄVLAN. 
I avsikt att stimulera intresset för de korta 

våglängderna har Stockholms Radioklubb ny
ligen utlyst en apparatpristävlan, omfattande 
dels krista\1apparater, dels cnrörsapparater för 
våglängder ulIder 100 mete,'. Apparaterna 
böra vara prisbi\1iga, lätta att ti\1verka samt 
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-S och för övriga media gäller 
den lag, som tidigare angi
vits. Kärnpunkten i beviset 

ligger tydligen - förutom i tillämp
ningen av de båda induktionslagarna 
- i observerandet av det faktum, att 

. vid övergång från e. s. e.- till c. g. S.

enheter faktorn c' = 9' 10.0 inkommer 
i nämnaren av uttrycket för storheten 
D, vilket lätt inses måste vara förhål
landet. 

I förbigående må här påminnas om 
att den uppfattningen numera blir allt 
mera stadfäst bland fysikerna, att det 
endast är olika våglängd som skiljer 
de olika slag av strålning från varan
dra, som innefattas i följande serie: 
radiovågor - värmestrålning - ljus
strålning - ultraviolett strålning -
röntgenstrålning. D. v. s. samtliga des
sa slag av strålning utgöras av elektro
magnetisk vågrörelse, och med utgångs
punkt i de ovan relaterade egenskaperna 
hos dylika vågor kan man också teo
retiskt förklara de från praktik och 
experiment kända fenomenen reflexion, 
refraktion, dispersion etc. 

r en följande uppsats komma vi att 
något beröra de lagar, som gälla för 
radiovågornas utstrålning från sändar
antennen samt för deras fortplantning 
längs jordytan, med hänsyn tagen till 
det hypotetiska Heaviside-skiktet o. s. v. 

effektiva. I vardera apparatklassen utdelas ett 
e\1er flera pris. Tävlingsapparater, försedda 
med motto och förseglad namnsedel böra vara 
inlämnade senast den 1 september till Radio
klubbens sekreterare, kapten K. V. Eille, Kungs
gatan 52, Stockholm. Tädingstesultat kommer 
att tillkännagivas den 15 september. 



Den i England och på kontinenten ryktbara kristallen I 
RUSSELL'S genuine HERTZITE 
är den kristall, som varje ägare aven kristallmottagare förr eller 
senare kommer att lägga sig till med. 

Varför? Jo, därför att RUSSELL'S Herizite är oöverträffad. 
Den är ytterst känslig och ger klar mottagning på varje punkt 
av ytan. Den är varaktig och förlänger avsevärt räckvidden. 
RUSSELL'S Herizite ersätter i kombination med en lampmot. 
tagare 1 lampa inom viss rayon. RUSSELVS Herizite är 100 % 

ren kristall, och dess likriktnings förlust endast 1/2 %. Varje kristall är noga prövad. 
Tillse att den förseglade asken bär namnet RUSSELL'S genuine Herizite Crysfal. 
Pris kr. 2: - per st. Porto extra. Återförsäljare rabatt. 
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NEUTRODYNMOTTAGARE 
MED LAGFÖRLUSTKRETSAR 

Lågförlllstprincipen går segrande fram inom mottagmngstekniken. l 
Amerika synes man ha lagt huvudvikten vid konstruerandet av förlust~ 
fria kondensatorer, och 1äo71'l0l·dentliga framsteg ha härvid gjorts. 
Villkoret för att man skall få en så förlustfri krets som möjligt är 
emellertid att man även ägnar spolarna erforderlig uppmärksamhet. l 
detta sistnämnda avseende torde vi i Sverige ha hunnit eU stycke längre 
än i andra länder i och med framträdandet av sådana för mndradio 

användbara spolar som Baltics lågförlustspolar. 

F
ör erhållande av bästa resultat 
vid mottagare, avsedda för olika 
våglängdsområden, är det en 
given förutsättning, att spolarna 

äro utbytbara. Detta sätter en viss 
prägel på apparatkonstruktionerna och 
tillåter en hög grad av enkelhet i appa
raternas praktiska utförande. 

Emellertid inställa sig en hel del nya 
problem, som äro förknippade med 
lågförlustkretsarnas ring!! dämpning. 
På de mycket korta våglängderna ha 
dessa svårigheter lett därhän, att hög
frekvensförstärkning är praktiskt oan
vändbar. 

Så länge man emellertid rör sig över 
c:a 250 m:s våglängd är åtminstone 
ett steg högfrekvensförstärkning möj
lig, såsom försöken med nedan be
skrivna mottagare utvisa. 

Denna mottagare, vars schema fram
går av fig. I, måste betraktas såsom en 
utomordentligt god rundradiomottaga-

re. Den innehåller 4 rör, samtliga av 
typen UV 20I A, vilka matas med 
glödström från ett 6 volts ackumulator
batteri genom fasta, automatiskt ver
kande motstånd av märket Amperite. 

Första röret är högfrekvensförstär
kare, andra detektor och de två övriga 
lågfrekvensförstärkare. Om vi först 
betrakta svängningskretsarna, finna vi, 
att de bestå av lågförlustkondensatorer 
och Baltic lågförlustspolar. Tyvärr ha 
kondensatorer av svenskt fabrikat ej 
stått att erhålla, varför tyska dylika 
med 500 I-lI-lF kapacitet kommit till 
användning. För hela det vanliga våg
längdsområdet 250 till närmare 600 m 
kunna spolar n:r SP 60 användas. 

Antennen kan tillkopplas på tre olika 
sätt, antingen direkt eller med en för
kortningskondensator eller genom att 
förlägga ett fåtal av spolens varv i 
själva antennen, som då blir sidoav
stämd, och låta spolen i övrigt och 

+A 
o 

~~--------~~--~--~--~--------~~-~ - A 
J - e1 - B 

Fig. 1. Kopplingsschema. 

fästad på en cirkdrund ebonitpl;tta av 
5 mm:s tjocklek och spolens diameter, 
vilken är fastskruvad på en vanlig soc-

en speciellt ;nord~ad återkoppli;g kan 
nedbringas till noll. En dylik åter
koppling är därför fullt berättigad. 
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Emellertid svänger även högfre

kvensröret lättare om dämpningen i 
kopplingskretsen mellan första och 
andra röret minskas genom återkopp
ling. Detta nödvändiggör ett ännu 
fullständigare förebyggande av sväng
ningar i första röret. I själva verket 
måste man företaga fullständigast möj
liga neutralisering av första rörets na
turliga återkoppling för att sväng
ningarna först skola inträda i detek
torn, då man återkopplar på dennas 
gallerkrets. Först då detta är fallet 
kan man vara säker om att ha nått den 
högsta känsligheten. 

Det förefinnes även en annan svårig
het med avseende på återkopplingen. 
Man måste nämligen undvika att låta 
mottagaren arbeta alltför nära sväng
ningsgränsen, emedan resonanskurvan 
då blir så spetsig att en betydande för
vridning av ljudet inträder. Med en 
måttligare grad av återkoppling når 
man emellertid en högre känslighet 
än det är möjligt att uppnå med hjälp 
av återkoppling på en vanlig, mera för
lustrik krets, och har samtidigt en 
mindre spetsig resonanskurva och där
med mindre förvridning. 

En av orsakerna till att i här ifråga
varande mottagare även återkopplings
spolen neutraliserats är den att en till
räckligt ringa återkoppling eljest ej 
kan uppnås. Med den visade kopp
lingen och anordnandet av återkopp
lingsspolens rörelse, är det möjligt att 
i det närmaste undvika all återkopp
lingsverkan. 

Spolen kan ställas i nollkoppling i 
förhållande till gallerspolen och kapaci
teten i röret är neutraliserad. Om icke 
båda dessa omständigheter 
vore förhanden skulle i vis
sa fall en alltför stark åter
koppling icke kunna före
byggas. 

transformator med omsättning I: 3· 
Över sekundär lindningen ligger ett 
motstånd om 100,000 ohm för upp
nående av bättre stabilitet hos för
stärkaren. Andra steget är kopplat 
med en drossel, bestående aven låg
frekvenstransformator med seriekopp
lade lindningar, en kondensator om 
I p,F och en gallerIäcka om 100,000 

ohm. 
U ttag för telefon resp. högtalare 

ske medelst jackar efter detektorn, 
första eller andra låg~rekvensröret. 
Dessa jackar ombesörja dessutom 
automatiskt urkoppling av glödström
men för det eller de lågfrekvensrör , 
som icke användes. 

Samtliga rör kunna urkopplas med 
en gemensam strömbrytare i negativa 
glödströmsledningen . 

För anslutning av antenn, jord och 
batterier finnas vid den horisontella 
montageplattans bakkant tvenne Baltic 
anslutningsplintar, den ena, för antenn 
och jord fyrpolig, den andra för bat
terier sexpolig. 

En anordning, som möjligen kan 
förefalla överflödig, är att detektorns 
gallerIäcka är kopplad till ett uttag för 
anslutning till gallerbatteri. Detta är 
emellertid fördel för erhållande av 
god detektorverkan och samtidigt und
vikande av s. k. "dödgång" i återkopp
lingen. 

Mottagarens yttre synes å fig. 2. 

Frånvaron av glödströmsrattar m. fl. 
vanliga tillbehör ger frontplattan ett 
enkelt och tilltalande utseende. Till 
vänster synes antennkondensatorns ratt 
och till höger om denna anodkonden
satorns. Mellan dessa sitta upptill neu-

50 
Mottagarens lågfrekvens

sida erbjuder icke mycket 
av speciellt intresse. För- -"'-''--t--C'D8'';;'8=f---t----++---+--+-!-L 
sta steget är transformator- 75-+--176----;1<--- 150 5 15 
kop~lat med användande :wO = 610--------->1 
aven Western Electric Fig. S. Ritlzing till frontplattan. 
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traliseringskondensatorn och nedtill 
strömbrytaren. Nedtill till höger sitta 
de tre jackarna och strax till vänster 
ovanför dessa återkopplingsspolens ratt. 

En ritning till frontplattan återfin
nes i fig. 5. 

Fig. 3 och 4 visa montagevinkeln 
med de inre delarna, fig. 3 bakifrån 
och fig. 4 uppifrån med borttagna spo
lar och rör. Basplattan består aven 
IS mm tjock träskiva av 590 mm:s 
längd och 225 mm:s bredd. 

Man ser å dessa bilder tydligt de 
olika delarnas placering. De fasta 
glödströmsmotstånden äro anbragta i 
socklar å frontplattans baksida bredvid 
resp. rör. 

Av de fasta kondensatorerna äro 
förkortningskondensatorn och detek
torns gallerkondensator bestående av 
Baltics luftisolerade, utbytbara block
kondensatorer. Den stora batterikon
densatorn om 2 p.F synes mellan de 
båda lågförlustspolarna. 

DEN NYA 
LONDONSTATIONEN 

Londonstationen (2 LO) är numera flyttad 
från Marconi Rouse till Selfridges varuhus vid 
Oxford Street. Den nya stationen, vars effekt 
är dubbelt så stor som den gamlas, är emeller
tid hopbyggd av helt och hållet ny materiel. 
Antennen visar den för rundradio tämligen 
oprövade konstruktionen med multipelavstäm
ning enligt Alexanderssons system. Denna an
ordning har tillkommit i syfte att fördela 
mottagningsintensiteten över London och dess 
förstäder på ett jämnare sätt än vad man med 
hänsyn till vissa skärmningsförhållanden skulle 
erhålla med en vanlig antenn utan riktnings
verkan. Masterna äro utförda av järn (fack
verk) och äro på utsidan omgivna av sins
emellan förundna kopparstaglinor, vilka ha till 
uppgift att minska förlusterna i järnkonstruk
tionerna. 

Det är givetvis icke nödvändigt att 
ha alla fyra rören aven så kraftig typ 
som UV 201 A, men såsom lågfre
kvensförstärkare göra dessa god tjänst 
vid mottagning på korta distanser. På 
grund av den stora anodströmstyrkan 
är det önskvärt att använda ackumu
latorbatteri även för anodströmmen. 
De för dessa rör lämpliga spänningar
na äro: glödström 6 volt, anodström 
100 volt, gallerförspänning endast nå
gra få volt. Glödströmstyrkan är 
0.25 amp. 

Den beskrivna mottagaren är syn
nerligen god och även enkel att sköta, 
men fordrar en viss insikt i radiotek
niken hos sin ägare för att bästa resul
tat skola uppnås. För den tekniskt 
mindre skolade hoppas vi i ett kom
mande nummer av Radio-Amatören bli 
i tillfälle att beskriva en lågförlust
~ottagare utan högfrekvensförstärk
nmg. 

A. P. 
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SÄNDNING OCH MOTTAGNING PÅ 
SAMMA ANTENN 

EN KONS TRUKTION FÖR MOTOR= OCH SEGELBATAR 
I 

AV INGENJÖR FRANS FRANSSON 

I det följallde redogör ingenjör Frans Fransson för en apparatkombi
nation, som för flera år sedan uppfanns av honom och som Im1llera 
med hänsyn till våra amatörers skicklighet torde kunna rekommen
deras för dessa att pröva sina krafter På, ej minst under sommar
säsongen. Det shiIle intressera Radio-Amatören att omsider erhålla 

1IIeddelanden om hllr man lyckats och vilka nya erfarenheter, 
som vunnits. 

I 
samma tempo som radion utveck
las ökas även allmänh~~ens preten
tIOner på densamma. Annu för ett 
par år sedan ansåg man det stor

slaget och fullt tillfredsställande om 
ens primitiva apparat kunde giva ifrån 
sig några svaga ljud, vilka kunde tydas 
som musik; numera måste det vara 
icke blott någorlunda exakt reproduk
tion av ljudet utan även högtalare
styrka. Under utvecklingens gång har 
dessutom den passitivitet, som enbart 
radiolyssning innebär, blivit en smula 
för påkostande för mången; sändning 
är nu amatörerna lösen. I första 
hand har det ju varit telegrafisänd
ningen, som fångat intresset, då de av
stånd, som på detta kunnat överspän
nas, blivit ganska stora även med små 
sändningseffekter, på samma gång som 
apparatutrustningen kunnat bliva både 
billig och enkel. Men pretentionerna 
ökas som sagt. Telegrafering är ett 
visserligen pålitligt men ändock ofull
komligt surrogat för den mänskliga 
stämman, och för mången amatör har 
det därför säkerligen stått som ett 
framtidsmål att kunna slippa den be
svärliga morseringen och istället erhålla 
direkt talförbindelse genom etern -
helst utan någon omkopplingsprocedur 
vid växling mellan tal och lyssnande. 
Särskilt under den relativa isolering, 
som man får på köpet ute på sommar
nöjet eller i sin segelbåt skulle säker
ligen en liten utrustning av detta slag 
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komma väl till pass, och för detta ända
mål skall i det följande beskrivas en 
kombinerad sändare och mottagare, 
som förf. på sin tid uppfann och ut
experimenterade för amerikanska ma
rinens räkning (D. S. A. pat. n:r 
1,496,155) . Anordningen är så be
skaffad, att antennen samtidigt kan be
gagnas för både mottagning och sänd
ning. Den kan givetvis användas lika 
väl för telegrafi som telefoni. 

Den principiella anordningen fram
går av fig. I och är helt enkelt den, att 
en ramantenn får tjänstgöra både som 

$ 
- - - --\l(P.QM 

:91~/t,.,':,~~ 

r---.. 9,.l . ", .,q ' ''~$' 
• to(OtolO'N~ATOQ, 

.IiNo." ,. 

Ti·'"~~~'.~ ~ M.l(RO"'. 

Fig. 1. Kombi/lation av sändnings- och 
1110 I tagning santenn. 



Fig. 2 och 3. Den kombinerade sä}uiaren och 
mottagaren, sedd f ramifrål! och bakifrån. 

sådan och vanlig antenn. I den förra 
egenskapen begagnas den för mottag
ningen och i den senare för sändning. 
Ingenting hindrar att den kan full
göra bägge funktionerna samtidigt, 
n. b. om vissa försiktighetsmått iakt
tagas. Man kan m. a. o. medelst två 
uppsättningar apparater samtala lika 
ledigt som med den vanliga telefonen, 
och mera kan man knappast begära. 

Den apparat, som förf. stannade vid 
under sina experiment, kunde arbeta 
med en våglängd av 60-90 meter. 
Sändaren var av enklaste konstruktion; 
den torde ha utvecklat en effekt av 
omkring I watt i antennen vid 200 volts 
anodspänning. Den lämpligaste dimen
sionen syntes vara c : a 3 meter i fyr
kant eller triangel. Antalet trådvarv 
blev då endast ett. 

För att icke belasta mottagaren med 
svängningar från sändaren måste man 
ytterst noga justera in balanserings
kondensatorn på neutralläget. Denna 

kondensators absoluta storlek är dock 
icke särskilt viktig. En lämplig kapa
citet torde vara 50-75 cm mellan 
ytterplattorna, vilket motsvarar lOO

I50 cm kapacitet mellan innerplattor
na och antennsystemet. Det är då 
möjligt att stämma av ramen medelst 
ytterligare en liten vridkondensator, 
parallellkopplad med den nyssnämnda. 
För att uttaga svängningarna från 
ramen anordnar man en induktiv kopp
ling som fig. I utvisar. Kopplings
spolen bör ha ungefär samma induk
tans som själva ramen. Den måste 
dessutom vara elektrostatiskt skild 
från mottagarspolen, vilket praktiskt 
kan utföras så, att man mellan spolar
na sätter in en skärm, aven flat öppen 
lindning, vars ena ände är jordför
bunden. Man gör dessutom klokt i 
att även skärma ned ledningarna från 
mottagarens spole. Själva sändare
och mottagningsapparaterna tarva 
knappast någon närmare beskrivning ; 
för ändamålet kan man nämligen be
gagna snart sagt vilka konstruktioner 
som helst, under förutsättning natur
ligtvis att resp. apparater var för sig 
fungera tillfredsställande. Vid förf :s 

Fig. 4. Ett par av de ramar, som användes 
vid experimelltell. 
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NÄRBELÄGNA ANTENNERS INVERKAN 
pA VARANDRA 

I 
nom städer och tätt bebyggda sam
hällen är det numera tyvärr ej 
ovanligt att se gårdarna och hus
en överspunnna med ett veritabelt 

nät av radioantenner. Dylika "antenn
kolonier" ha sina alldeles speciella 
egenskaper som resp. apparatägare 
ständigt ha känning av, men som ännu 
äro långt ifrån fullständigt utredda. 

Om man bortser från de bekymmer 
som en svängande antenn inom en dy
lik koloni förorsakar sina grannar i 
alldeles särskild grad, så kvarstå dock 
vissa mycket betydande olägenheter 
om vilkas verkliga natur de flesta lyss
nare sväva i okunnighet. 

Den engelska tidskriften Wireless 
World har nyligen (d. 3 juni 1925) 
offentliggjort en serie provningsresul
tat, som just avse att klarlägga när
belägna antenners inverkan på var
andra. Dessa undersökningar äro av 
så stort intresse även för Radio-Ama
törens läsekrets, att vi tillåta oss re
ferera en del av resultaten. 

I syfte att få fram verkningarna 
mellan närbelägna antenner så tydligt 
som möjligt uppsattes bl. a. en dubbel
trådig T-antenn (n: r I), 20 m lång 
och 10 m hög, och en annan (n:r 2), 
enkelhådig, 10 m lång och 5 m hög, 
på endast c:a 5 m avstånd från och 
i samma riktning som den fö rstnämnda. 

experiment var mottagaren tämligen 
primitiv och utgjordes av detektor 
jämte två stegs lågfrekvensförstärk
ning. Trots att återkopplingen på 
denna apparat var fast (för enkelhets 
skull) och inställd långt under själv
svängningsgränsen, kunde man uppnå 
en räckvidd för tydligt hörande av 
3-4 svenska mil. Den ena apparaten 
var då monterad på en båt med ramens 
centrum ungefär 3 meter över vatten
ytan. Som vid alla rammottagare upp-
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Den första serien prov avsåg att 
utröna den inverkan på mottagningen 
med antenn n: r I med kristallmotta
gare, som uppkom genom grannskapet 
av antenn n :r 2, som endast var kopp
lad till en spole och vridkondensator 
samt ett med denna krets parallell
kopplat motstånd, se fig. I. 

Den i kristallmottagaren likriktade 
strömmen uppmättes med en med te
lefonen särkopplad mikroamperemeter 
och befanns vid provningstillfället vara 
16,2 !-tA för det fall att antennen n: r 
2 icke var i funktion. 

Då sedan antennens n:r 2 avstäm
ningskondensator vrides omkring det 
läge, som gör antennkretsen avstämd 
till den av antennen n:r I mottagna 
vågen, så kommer mikroamperemetern 
att ändra sitt utslag. Fig. I visar huru 
utslaget varierar för olika inställning 
av den interfererade antennens n: r 2 
egenvåglängd, uttryckt i delar å den
sammas kondensatorskala. Fig. I an
ger dels den normala strömstyrkan och 
dels olika kurvor, A-E, som ange 
huru strömstyrkan varierar vid inkopp
ling av olika motstånd parallellt med 
kretsen i antenn n:r 2. 

Det är tydligt att antennen n: r 2 

absorberar en del energi, som eljest 
skulle ha kommit antenn n: r I till 
godo, och mera ju mindre dämpningen 

står även här en tydlig riktningsver
kan, naturligtvis endast ifråga om 
mottagare. 

Sedan apparaterna en gång voro 
ordentligt injusterade, vilket knappast 
beredde några egentliga svårigheter, 
voro de mycket stabila. Som en egen
domlighet kan nämnas, att vågläng
derna för sändning och mottagning 
icke behövde skilja sig åt med mer än 
ett par meter för att de inbördes stör
ningarna helt skulle försvinna. 
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j antennen n:r 2 är. KUrYorna hän
föra sig nämligen till följande parallell-
motstånd : N:r 2 
Kurva Motstånd, ohm 

A 
B 60,000 

C 20,000 

D 10.000 

E Kristalldetektor. 
;,Iinskningen i den mottagna ström-

styrkan är ju högst betydande, trots 
att den absorberande grannantennen är 
jämförelsevis liten. 

En annan intressant provserie ut
fördes under mottagning med kristall
mottagare å den lilla antennen n:r 2, 

under det en rörmottagare med åter
koppling yar ansluten till den stora an
tennen n:r l. såsom fig. 2 antyder. 

Nonna/ 

5 

A 
OL---~--~r---4---~--~ 
20 25 .JO 35 40 45 

Kondensaforska/lI 
Fig. 1. 

E 

D 

5 

90 100 110 120 
Kondensll forsklllll 

Fig. 2. 

I detta fall var inverkan på mot
tagningen väsentligt kraftigare, såsom 
yar att vänta. Den normala strömstvr
kan var endast 0,5 ,uA. Variatiori'en 
vid avstämning av den interfererande 
antennen företer här den egendomlig
heten, att strömstyrkan kan stiga till 
ett flera gånger högre värde än det 
normala. De olika kurvorna A-E i 
fig. 2 hänföra sig till olika grader av 
återkoppling å antenn n: r l och visa. 
hurusom ökningen i strömstyrka i kri
stallmottagaren blir mer och mer be
tydande ju starkare återkoppling som 
användes å den andra antennen. 

Denna ökning av strömmen, som 
gör sig gällande endast inom ett myc-
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Fig.3. 

ket litet område å avstämningsskalan, 
beror av den återutstrålning som upp
kommer från den höga, obetydligt 
dämpade grannantennen. En helt liten 
vridning av kondensatorn kan dock 
förbyta ökningen i en minskning ' till 
praktiskt taget noll av den mottagna 
strömmen. 

De Låda antennernas verkan på var
andra är, såsom dessa mätningar visa, 
ynnerligen kra ftig. Avståndet dem 

emellan är ju också mycket litet, men 
dock ingalunda ovan ligt. 

Oräkneliga torde också de lyssnare 
vara, som ha gjort iakttagelser, lik
nande dem för vilka ovan redogjorts. 
Att märka är, att ljudstyrkan i en 
kristallmottagare, som nedsatts av ab
sorbtioner i en grannantenn, icke kan 
ökas genom ändrad avstämning av kri
stallmottagaren. Att detta kan vara till 
stort förfång för en massa lyssnare är 
klart. Så länge det rör sig om lokal 
mottagning torde dock energi en räcka 
till för alla lyssnare, även om resulta
tet ej blir så lysande som det kunde 
ha varit. Men vid lyssning på avlägsna 
stationer kommer man ofta därhän att 
mottagningen blir praktiskt taget omöj
liggjord. 

En annan olägenhet som är förtjänt 
av särskilt beaktande är, att en mot
tagare med återkoppling, som är in
ställd tämligen nära svängningsgrän
sen under det en närbelägen antenn är 
avstämd till samma våglängd, mycket 
lätt kan råka i svängning enbart på 
den grund att grannen plötsligt över
går till annan våglängd eller jordar sin 
antenn . 

.:-\. andra sidan kunna kristallmotta
garna draga mycket stor nytta av rör
mottagarna, om de senare äro försedda 
med höga, goda antenner och återkopp
ling sker på antennkretsen. Denna ök
ning av ljudstyrkan i kristallmotta
garna medför alltid en viss minskning 
av ljudstyrkan i rörmottagarna. Den 
stör re brodern delar med sig av sitt 
överflöd till den mindre och svagare. 

Vid större avstånd mellan anten
nerna blir deras inverkan på varandra 
givetvis mindre utpräglad , men verk
ningarna l1pphöra ej förrän avståndet 
är förhållandevis mycket stort. 

En karakteristi sk framställning av 
olika antenners verkan på varandra 
f ramgår av fig. 3. Kurvorna i den
samma hänföra sig till en hög antenn, 
kurva .-\ , och en låg dylik, kurva B. 
på något större avstånd fran den förra. 

Till lJåda äro kristallmottagare kopp
lade. Såsom synes av kurvorna strå
lar den höga antennen ut en del energi. 
som hj älper den låga antennen till en 
förbättrad mottagning. En viss utjäm
ning av energien äger sålunda mm de 
båda mottagarna emellan. 

De lärdomar man kan draga ur de 
erfarenheter som gjorts äro sålunda 
bl. a. följande . En god mottagarean
tenn bör vara utförd med minsta möj
liga dämpning, varirrenom den kan dra
ga till sig största möjliga del av den 
energi, som måste fördelas på ett an
tal närbelägna antenner. En alltför stor 
antennhöjd blir oekonomisk på grund 
av den stora återutstrålningen, som en
dast kommer grannarna till godo. Med 
andra ord: En mottagareantenn bör 
vara "liten men naggancle god". 
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trevlzga 11Zz'tl1Ze1i 

som Ni föreyigar med kame

ran, få med åren ett allt större 

värde. Bevara dem på bästa 

sätt - skaffa Eder ett :'lelins 

amtöralbum i närmaste bok

eller pappershandel eller fo

tografiska magasin. 

Edra bilder, prydligt upp-

satta i ett sådant album, bli 

en ständig källa till glädje 

och tillfredsställelse. Börja 

redan idag att samla bilderna. 

Ligga de lösa, kunna de lätt 

försvinna eller bli skadade. 

Melins album finnas i alla 

utföranden och prislägen. 

ICKE DYRARE 
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"Den ideala 
radiojörpackningen" 

COLUMBUS 
LÖSER EDRA FÖRPACKNINGSPROBLEM 

Radioapparater äro sammansatta utav 
idel sköra och ömtåliga smådelar. All 
förpackning av radiomateriel måste där
för ske på betryggande sätt för att va
rorna icke skola äventyras vid transport. 

Intet lämpar sig bättre för detta ändamål 
än Columbuskartonger. De äro starka, 
utryminesbesparande och lätta. Ledande 
radiofirmor använda dem i stor skala. 

Det lönar sig även för Eder att taga känne
dom om Columbuskartongens alla fördelar. 
Prover och prisuppgifter lämnas gärna. 

STOCKHOLMS KARTONG- & LITOGRAFISKA A.B. 
REPRESENTANT FÖR GÖTEBORG OCH VÄSTRA SVERIGE: 

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 

-

I 



TEORETISKA BERÄKNINGAR 
VID MOTTAGNINGSAPPARATER 

AV CIVILINGENJÖR ERIK O. LöFGREN 

IV. FÖRSLAG TILL NYTT ENHETSSYSTEM FÖR 
RADIOTEKNIKEN. (FORTS.) 

I det föregående 11llmret beskrev fÖ1f den alfll/äll/la byggnaden av ett 
Imhetssystem, påpekade de vanliga syslellums olämplighet för l'adio
tekl/iken sam~ angav slutligen en l/tväg 1Ir sz'årigheteYlla: ett praktiskt 
ellhetssyste111, baserat på grulldenheterna ohm, ampere och mikrosekund. 
Föl' det nya e1!hetss)'stemet, benämnt pmktiska h. f.-s}'stemet, lämlUldes 
elI 1!~föl'lig l'edogörelse; dess fÖ'rdela'r påvisades och belystes även 
med nn.gm jämförallde exempel. I föreliggal/de häfte fortsätter förf. 
med att beröra ett par frågor, SOIll nära salll/Ilanhänga med det nya 
ellhetssyste11let, nämligen dels stalldardiseril/gen a1! enhetema för själ.:
illdl!ktion och kapacitet till !J.H resp. !J.!J.F, dels "ågliillgdclls avskafflling 
såsom avstämningsmått och ersättning med "i·inkelfrek"i'ellSI!1I, lttbryckt 
i sin h. f.-enhet. Därigel/om komma alla beräkningar på högfrekvens
/.'1"etsar att i hög grad förenklas, och detta sätt att allgh'a (!"i 'stäm-

ningen skall därför vid dc följande bcriikllillgarllf! 
kOll!ma till an"i·ändnting. 

COPYRIGHT RADIO-AMATÖREN 

Standardisering av enheterna för 
självindnktion och kapacitet. 

I 
ett intimt samband med h. f.-syste
mets allmänna införande står stan
dardiseringen av enheterna för 
självinduktion och kapacitet. För 

närvarande angives spolarnas själv
induktion ömsom i ,uH, ömsom i cm, 
det senare kanske mest av radiotekni
ker av gamla stammen, beroende på 
att ,uI-I är en relativt ny enhet. Ehuru 
reduktionstalet är så enkelt som 1,000, 
kan förf. av egen erfarenhet intyga, att 
förtrogenheten med detsamma är långt 
ifrån allmän. Det vore därför lyckligt, 
om endera av de båda enheterna bleve 
genomförd i praktiken såsom standard
mått. Redan på grund av sin lämp
ligare storlek är då,uH avgjort att 
föredraga framför cm. För att giva 
ett begrepp om storleksordningen av 
de inom radiotekniken förekomman
de spolarnas självinduktioner kan 
nämnas, att en 50-varvs honeycomb
spole har en induktans om c:a 150 

,uH - 150,000 cm. Då nu ,uH 
just ingår i det föreslagna enhets
systemet och alltså vid användning av 
detsamma blir direkt' brukbar även 
vid rii/mil1g med högfrekvenskretsarna, 
så utgör ju detta ett kraftigt stöd för 
det nya systemet och samtidigt natur
ligtvis ytterligare ett skäl för stan
dardiseringen av denna enhet. 

En omständighet, som säkerligen 
bidragit till att kvarhålla cm såsom en
het för självinduktion, liksom även cm 
såsom kapacitetsenhet, är att de giva 
en enkel formel för våglängden: 

A cm = 2 .. V Lem ' Cem · 

Som man emellertid icke brukar an
giva våglängden i cm utan i meter, så 
kommer man i själva verket att räkna 
enligt formeln 

27t V T C )~m -== L.,cm· cm· 100 

~Ied L och C uttrvckta i h.f.-enheter 
blir samma formel . 
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Am = 600 .. I Lf'If' Cp-f" 

som knappast kan sägas vara mera be
svärlig och som har den stora för
delen framför den föregående, att 
självinduktion och kapacitet äro ut
tryckta i Sal/lilla enhetssystem, och i 
ett system, som är användbart även 
vid räkning med reaktanserna. Emel-

I lertid är våglängden. som vi i det föl
jande skola se, varken det enda eller 
det mest praktiska sättet att angiva 
avstämningen hos sändare eller mot
tagare och kommer därför med all 
sannolikhet i en nära framtid att för
lora sin dominerande betydelse. 

Beträffande kapacitetsenheten råder 
samma dualism som i fråga om enheten 
för självinduktion. Å ena sidan har 
man den gamla. djupt inrotade elektro
statiska en heten, cm, ?l andra sidan 
de nyare enheterna .aF och ,u,uF, under
enheter till den praktiska enheten. 
Till sin storleksordning äro såväl cm 
som p,uF fullkomligt idealiska för 
praktiskt bruk inom radiotekniken, och 
den lilla storleks killnaden dem emellan 
saknar härvidlag all betydelse. Vid 
valet mellan de båda enheterna måste 
därför andra käl bliva avgörande. 

'\. ad som jämte våglängdsformeln 
torde hava kvarhållit cm såsom enhet 
för kapacitet, är dels det elektrostatiska 
systemets lämplighet för kapacitets
beräkningar, dels det mera lättsagda 
namnet på denna enhet. Vid räkning 
med högfrekvenskretsarna åter, eller i 
allmänhet i sådana fall då även andra 
elektriska storheter än kapaciteten 
komma in och sålunda behovet av ett 
enhetssystem gör sig märkbart, är cm 
en mycket obekväm enhet. Det elektro
statiska systemet är då. som i det före
gående nämnts, icke användbart. utan 
man blir häm'isad till det praktiska 
systemet eller ock den här föreslagna 
modifikationen av detsamma, båda 
med fl,uF såsom underenhet. Då be
räkningar av funktionell art i den 
moderna radiotekniken spela en vida 
större roll än de rent konstruktiva, är 
det därför ställt utom allt tvivel att 

fl,uF är att föredraga framför cm så
om kapacitetsenhet. 

Beräkningsformlerna för kapaciteter 
äro i regel endast approximativa: den 
exakta kapaciteten måste bestämmas 
genom mätning och kan då naturligt
vis lika lätt mätas i ,ll,aF som i cm. 
Vid förutheräkning av kapaciteter i 
[t,uF i stället för i cm har man enclast 
att i de vanliga formlerna till de före
gående konstanterna foga faktorn 10/9, 
alltså exempelvis för en plan konden-
sator 

$ 0 A 
Cf'-iJ.F= 3.6 .. d ' 

med faktorn 3.6 i stället för 4 i näm
naren. :l\ågon nämnvärd komplikation 
ay formlerna för beräkning av kapaci
teter uppstår sålunda icke genom över
gång från cm till p,aF såsom kapaci
tetsen het. 

'\-ad enheternas namn beträffar, S~l 
måste medges, att mikromikrofarad är 
ganska tungt att uttala, och detta har 
säkerligen i någon mån verkat häm
mande på dess allmännare inträngande 
i kommersiellt bruk. Denna olägenhet 
skulle dock i nödfall kunna avhjälpas 
genom namnändring. .-\ v engelska 
vetenskapsmän har föreslagits "pico
farad". förkortat pF. Önskvärt vore 
att frågan upptoges vid en kommande 
radiokongress. 

I samband med vad ovan sagts om 
enheterna för självinduktion och kapa
citet skulle förf. vilja rikta en enträgen 
uppmaning till hrr fabrikante1' i vårt 
land att för genomförande av dessa 
enheters standardisering alltid märka 
spolar och kondensatorer i mikro
henry resp. mikromikrofarad, ej i cm. 
Större konden atorer (över 0.01 [tF = 
10,000 p,uF) böra märkas i mikrofarad. 
Förkortningarna för nämnda enheter 
äro ,uH, ppF resp. ,uF, vilka äro inter
nationellt ö7. l erellslw11lna. Sådana be
teckningar som mfd, Mfd eller mmfcl 
böra alltså bannlysas. Påpekas bör, 
att det icke är fråga om något osäkert 
försök utan enclast att påskynda en ut
veckling, vars gång är fullkomligt viss. 



I Amerika, som på radioteknikens om
råde i många avseenden är ett före
gangsland, hava sålunda nämnda en
heter redan nmnit allmänt in teg. 

V ågliillgd, frck7'cl1s cll:!r vin/wl
frekvclls? 

< \merikanarna hava också först in
sett våglängdens olämplighet såsom 
mått för avstämningen vid sändare 
eller mottagare. I själva verket an
vändes våglängden i radiotekniken 
mera som ett indirekt frekvensmått än 
i sin strängt fysikaliska betydelse. Det 
karakteristiska för de i sändarens eller 
mottagarens kretsar förefintliga växel
strömmarna är frekvensen, och det
samma gäller för övrigt även för de 
från sändarantennen utgående elektro
magnetiska vågorna. ] Iuru stor våg
längden hlir i det omgivande mediet. 
är förutom av frekvensen beroende av 
mediets egenskaper, i främsta rummet 
dess dielektricitetskonstant. Betecknas 
vågornas fortplantnings hastighet i 
ifrågavarande medium med c och fre
kvensen med u. så blir våglängden 

A=:.... 
u 

\ ' åghastigheten c är omvänt propor
tionell mot dielektricitetskonstanten. 
För det dielektrikum, som inom radio
tekniken huvudsakligen kommer i frå
ga. nämligen den atmosfäriska luften. 
varierar den, om ock i ytterst ringa 
grad, med väderleksförhållandena, och 
detsamma blir då även fallet med våg
längden. I ett visst ögonblick kan 
därför den verkliga våglängden hos de 
elektromagnetiska vågorna från en och 
samma sändarstation antaga något 
olika värden på olika platser. Det 
oaktat blir avstämningen exakt den
samma för alla mottagningsapparater, 
ty den är uteslutande bestämd av vå
gornas frekvens, vilken överallt är lika. 

Det är ej heller våglängden man 
verkligen mäter med en vågmeter, utan 
frekvensen, ehuru graderingen vanligen 
är gjord i våglängd. För att detta icke 
skall bliva fysikaliskt oriktigt, kan man, 

såsom av det sagda lätt inses. icke för 
graderingen använda den 'l.'crkliga våg
längden. I stället inför man en fiktiv 
våglängd. definierad såsom den vag
längd, som skulle uppstå i en fri våg 
med ifrågavarande frekvens i lufttomt 
rum. Det pa detta sätt erhållna in
direkta frekvensmattet saknar giveh'is, 
lika väl som den verkliga våglängden, 
varje direkt fysikalisk betydelse såväl 
för kretsarna sjäh'a som för de i dem 
uppträdande strömmarna och spän
ningarna. \'idare ~i.r detsamma, utom 
av den väsentliga storheten, frekven
sen, beroende av den svårbestämbara 
våghastigheten i vakuum: för nii.rva
rande anses denna uppgå till 2.gg8. !O' 

meter i sekunden. 
Dessa förhållanden hava berörts en

dast för att visa. vilka svagheter ur 
teoreti k synpunkt /som vidlada våg
längdens vanliga användning inom 
radiotekniken. Kågon nämnvärd prak
tisk betydelse hava icke de ringa av
vikelserna mellan den verkliga och 
den fiktiva våglängden eller det fel i 
den senare, som kan uppstå genom att 
våg hastig heten. såsom van l j gen sker, 
sättes = 3 • IOS meter i sekunden. 

De invändningar, som med avseende 
på den praktiska användbarheten kun
na göras mot våglängden, äro av be
tydligt gravare natur. Redan förut 
har framhållits beräkningarnas fram
trädande roll i modern radioteknik. 
Som våglängden i och för sig icke 
har något som helst intresse vid räk
ning med kretsarna i en sändare eller 
mottagare utan endast är av betydelse 
såsom mått på frekvensen, så faller det 
av sig självt. att det vore bekvämare 
att räkna med frekvensen direkt. Huru 
besvärlig våglängden härvidlag är, 
framgår i någon mån av det sista av 
de tre exempel. som i det föregående 
anförts för att belysa system frågan. 
En annan olägenhet med våglängden 
är bristen på överskådlighet hos våg
längdsområdena i fråga om rymlighet 
för sändarstationer. För att icke sta
tionerna skola interferera med var
andra, få nämligen våglängdsinter-
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yallen mellan dem icke understiga vissa 
minimivärden. Dessa äro icke fixa. 
utan yid kortare våglängder kunna sta
tionerna placeras tätare än vid lä.ngre. 
Räknat i frekvens bliva däremot Il1ter
vallen överallt lika, och man får av 
frekvenssiffrorna för tvenne närlig
rrande stationer en omedelbar uppfatt
~ing av huru tätt intill varandra de 
verkligen befinna sig. 

Efter vad ovan sagts om vågläng
dens olämplighet såsoom frek.vensmåt: 
skulle man kunna fraga: Fll1nes da 
icke någon som helst fördel med våg
längden framför fr~kvensen, som 
nämnda olägenheter tIll trots .. kLll1~at 
motivera dess allmänna anvandnll1g 
inom radiotekniken? J o, en fördel fin
nes så länge sekunden bibehå.lles .så
som tidsenhet. Frekvensen bhr nam
lirren då ett oformligt stort tal, under 
d~t att våglängden, uttryckt i meter, 
i frårra om storleksordningen knappast 
lämn~r något övrigt at~ önsk~. 

AY amerikanska radlOtekmker hava 
på senare tid ansatser gjor~s att in.föra 
frekvensen i dess naturhga anvand
nin rr varvid storlekssvårigheterna und
vikit~ på det sättet, att frekvensen räk
nas i rooo-tal perioder, s. k. kiloC'ycles) 
förkortat kc. Även om detta måste 
erkännas som ett steg i rätt riktning, 
kan man dock göra ett par invänd
ninrrar mot en sådan lösning. Först 
och/:> främst blir även kc-talet tämligen 
stort, i synn.erhet för d; kortare ':.åg
längderna, vtlka synas fa ~n allt storre 
betydelse. För exempelVIS. ISO r::eter 
blir frekvensen 2,000 kc. VIdare ar kc 
icke någon systemenhet utan en multi
pelenhet, och man måste därför vid be
räkningar multiplicera med ett redu~
tionstal 1,000. Slutligen, och det ar 
hit förf. ville komma, är det i själva 
verket icke frekvensen enbart, som 
uppträder i formlerna, utan fre~ven
sen multiplicerad med 2 7t , alltså vtnkel
frekvensen. Är det exempelvis fråga 
om växelströmmar av frekvensen u 
eller vinkelfrekvensen w, så kommer 
varje självinduktion in i räkningarna 
såsom en reaktans: 

2T.lJ • L = !l)L, 

och yarJe kapacitet som en reaktans: 

I I 

2T.u· C- wC' 

~Ied an"ändning av våglängden Y.. bli
va motsvarande uttryck 

27tC A 
- . L resp. --C' 

A 27tC · 

där c=c:a 3·IOs. 
Genom att begagna sig av vinkel

frekvensen i tället för våglängd eller 
frekvens skulle man sålunda få räk
ninrrarna i den enklaste tänkbara form. 
I ö~rigt gäller vad ovan sagts ?m för
delarna hos frekvensen framfor våg
längden äyen för vinkelfrekve~sen. 
Man skulle också därigenom vmna 
en särdeles gynnsam överensstäm
melse med telefontekniken. Där har 
man nämlirren numera så gott som all
mänt över~ått från frekvens till vin
kelfrekvens~ Den enda svårigheten för 
"inkelfrekvensens införande även i 
radiotekniken är, liksom i fråga om 
frekvensen den obekväma storleken 
med sekun'den som tidsenhet. Då ju 
Yinkelfrekvensen är ett ännu större tal 
än frekvensen, blir ej heller den mot 
kc s,"arande enheten för vinkelfre
kvens något passande mått, samtidigt 
som den lika litet som kc direkt an
sluter sig till något enhets system. 

Vid övergång till h. f.-systemet bort
falla emellertid svårigheterna automa
tiskt även beträffande vinkelfrekvensen. 
Som förut angivits, är sambande~ mel
lan våglängden A i meter och v1l1kel
frekvensen w, uttryckt i h. f.-enheter 
(radianer pr ~sek.), 

6oo7t 1885 
w = - A- = -A-' 

\ -åglängden har då antagits baserad 
på det approximativa värdet på fort: 
plantningshastigheten, 3 · 108 me.~er l 

sekunden. Med det exakta vardet, 
2.998· ro8, ändras formeln till 

1884 
W=-A-' 



~ Q..ADIO=AMATÖR-EN~ 

Tab. 1. Ö~'Cl'g/lllg f1'ån våglängd till vil1kc/frc/mcns. 
~--~----------~--

10 I 20 30 40 50 60 70 80 00 90 

I I 
I 18,85 17 ,14 15.73 14.50 13,43 12,57 11.78 11,09 10.47 9,92 

2 9.42 8,98 8.57 8,20 7,85 7,54 7.25 6,98 6.73 6.50 

3 6.28 6.08 5.8n 5,1l 5.54 5,39 5.24 5.09 4.9(; 4.83 

4 4.il 4,60 4.49 4,38 I 4,28 4,19 4,10 4.01 3,93 3,85 

5 3.77 3,70 3,62 3,56 3,49 3,48 3,37 3.81 3,25 3,19 

6 3,1-1 3.09 3.04 2,99 2,95 2.90 2.86 2.81 2.77 2,73 

7 2.69 I 2.65 I 2,62 2,58 2,55 2,51 2.48 2,45 2,~2 2.89 

8 2.36 2,33 2.30 2.27 2,24 2,22 2.19 I 2.17 I 2.14 2.12 

9 2.09 2,07 2.0.; 2.03 2,01 1.9R 1.96 1.!l4 1.92 1.90 
- ~ 

Tab.2. Övergång från vin/w/frekvens till våglängd. 

.0 
I 

,I .2 ,3 .4 ,5 .6 ,7 I (.) I ,8 .9 

l. 1885 1714 1573 ' 1450 1343 1257 1178 1109 1047 992 

2. 942 898 857 820 785 754 725 698 673 650 

3. 628 608 589 571 554 539 524 509 496 483 

4, 471 460 449 438 428 419 410 401 393 385 

5, 377 370 362 356 349 343 337 331 325 319 

6, 314 309 304 299 295 290 286 281 277 273 

7. 269 265 262 258 255 251 248 245 242 239 

8. 236 233 230 227 224 222 219 217 214 212 

9. 209 207 205 203 I 201 198 196 194 192 I 190 

För rundradioområdet, ).. = c:a 200 

-600 meter, får man ett w om c:a 
3-9 rad./,usek. Mot denna storleks
ordning är ingenting att anmärka. Att 
den är relativt låg, är endast till fördel, 
dels av det skälet att·w ofta inkommer 

dess införande i stället för våglängden 
skulle förorsaka. Genom samtidig 

i kvadrat vid räkningarna, dels eme- ., 
dan man därigenom kan komma så ~ 
långt ned i våglängd som till ett par 'ti " 
meter utan att ()} blir ett alltför stort S. .., 
tal. A andra sidan få blott ett fåtal ~ 
transatlantiska storstationer ett w, ~ 
mindre än 0.1. Även till sin storleks
ordning blir sålunda vinkelfrekvensen, r 
uttryckt i h. t-enheter, ett fullt idealiskt c 
mått. Då den dessutom, som vi förut ;1 
funnit, är ett såväl teoretiskt natur-
ligare som praktiskt bekvämare och -
ändamålsenligare frekvensmått än våg
längden, så synas fördelarna mer än 
väl uppväga det engångsbesvär, som 

l U1.<\AuZ 

Våglängd i meter 

Fig.7. 

Ö 7 8 9 10 

X 100 
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standardisering av enheterna ,uH, ,uF 
och ~1,uF finge man ett konsekvent 
genomfört system för alla de i radio
tekniken förekommande storheterna, 
nämligen just h. f.-systemet. 

För övergång från våglängd till 
vinkelfrekvens och tvärtom lämnas 
ovan ett par tabeller, förut publicera
de i Sven ka Radioklubbens cirkulär 
n: r 8. Våglängden är uttryckt i me
ter. vinkelfrekvensen radianer pr 
,usek. 

Mycket stor nytta har man aven 
kurva mellan A och w. Denna kan 
antingen uppritas på vanligt millimeter
futat papper med ledning av ovan
stående tabeller eller ännu bättre på 
logaritmpapper. Kurva!! förenklas då 

!Provat avJ?adio-Qmatören 
,\T T'ARlOJIETER. 

Först helt nyligen har Marconi-Osram 
markaden utsläppt en redan 1919 patenterad 
360 0 -variometer, vilken synes innebära vissa 
fördelar. Som bekant äro de vanliga vario-

y";Gi. ,iihGO 

~ ""Er~R 

/ 
V 

~ V 
0 _______ 

'" ,le ". ..... 
metrarna så beskaffade, att de i likhet med 
vridkondensatorerna giva samma variation åt 
vilket håll man än vrider axeln från minimi
resp. maximi-inställningen. Den nya variome
tern är emellertid så beska ffad, att stator och 
rotorlindningarna vid vridning åt ena sidan från 
det läge, vid vilket lindningarna motverka var-

till en rät linje. som kan dragas blott 
med hjälp av två punkter. Hur ett 
dylikt logaritmiskt A-l')- diagram ser 
ut är visat i fig. 7. 

Tabellerna såväl som kurvan om
fatta endast ett storleksområde r: ro 
för utgångsstorheten, men då omvänd 
proportionalitet råder mellan våglängd 
och vinkelfrekvens, bliva siffrorna de-
amma för större eller mindre värden 

och hlott decimalkommat plats en 
annan. 

* 
I nästa nummer komn.er förf. att med an

vändning a,- den symboliska metoden behandla 
några enkla impedanskombinationer, som för 
den följande framställningen äro av stor be
tydelse. 

andra, bli parallellkopplade i st. f. seriekopp
lade, vilket vid ytterligare vridning åt samma 
håll innebär. att induktansen ytterligare min
skas. Vi ha,-a upptagit en kurva för en av 
typerna, utvisande hur våglängden varierar med 
inställningen !lå ratten, då variometern är kom
binerad med en kondensator om 250 cm. I sam
band med omkopplingen företer kurvan ett 
språng, vilket dock är sådant, att något dett 
område icke uppstår. 

''HERZITE'·-J\.RISTALLEi\'. 

Firman Lindbäck & Co., Göteborg, har till
ställt oss en kristall, Russels "Herzite", för 
provning. 

Denna kristall visade sig vara en ypperlig 
likriktare. Känsligheten var utmärkt och ut
sträckt till praktiskt taget hela ytan. Något 
sökande efter känsliga punkter behö,-de ej 
förekomma, utan första bästa sättning av 
sökarespetsen gav gott resultat. 

Vid Ökat tryck av spetsen avtog känsligheten 
endast långsamt, varför kristallen ä ven ur 
denna synpunkt är lämplig för den stora mas
san av lyssnare. 

Deltag l Radio~Amatörens sommarpristävlan ! 
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VÄRLDENS 
HÖGST 
BELÄGNA 
RADIO~ 

STATION 

Så \' itt bekant ii r finnes ingen radiostation. 
som ligger högre än den, som anordnats vid det 
franska observatoriet Pic-du-Midi på en av de 
högsta bergstopparna i Pyreneerna. Stationen 
ligger 2,877 m över havsytan, och stora svårig
heter ha varit förenade med dess upprättande. 
Detta beror icke så mycket på höjden i och 
för sig som på den särdeles besvärliga väg 
genom sdrframkomliga bergspass, som leder 
upp till denna topp. Den farbara vägen slutar 
på ungefär hah"a höjden, och därifrån måste 
allting fraktas vidare på mulåsnor. Att forsla 
upp de meteorologiska och astronomiska instru-

RA1'TELSER. 
I juninumret av Rad io-Amatören lämnades 

ett meddelande om resultatet av Stockholms 
Radioklubbs amatörpristä\'lan. De apparater. 
som enligt detta meddelande erhöllo hedersom
nämnande f ingo emellertid hederspris, vilkas 
värden varierade mellan 40 och 90 kr. 

Genom ett beklagligt tryckfel i rorra numret 

som /I1arl,id. 

'llil/lem al/-

iI/snöade all

läggningen. 

menten jämte radioutrustningen till ort och 
ställe har därför varit ett mycket påkostande 
arbete. 

Våra bilder visa denna märkliga station både 
sommar- och vintertid. Å den sistnämnda är 
som synes hela anläggningen nästan alldeles in
nöad, så att endast skorstenarna av persona

lens bostadshus sticka upp ur drivorna. 
Denna station sänder genom förmedling av 

en längre ned belägen relästation regelbundna 
rapporter om sina observationer. Den euro
peiska rundradion torde väl knappast avlyssnas 
ivrigare än av personalen på detta ensliga ställe. 

av Radio-Amatören uppgavs i firman Aga-Lux' 
annons priset för firmans hörtelefoner till kr. 
38: - istället för det verkliga priset, som är 
kl', 18:-. 

Vi kunna försäkra våra läsare, att Aga-Lux' 
hörtelefoner likväl äro av ett utmärkt fabrikat. 
som ifråga om kvaliteten \'äl kunna göra skäl 
f ör det högre priset. 

Hm' Xi märkt att ljudet blil' m'ent, när återlwpplingen dn"ves till sitt kritiska lage,J 

Vet ~\Ti IlUr långt Eder apparat /töres, när den är ställd på självsvänglli1lg,J 
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ETT lOO::KW 
SÄNDARERÖR 

under senare tid ha radio
experter strävat efter att kon
struera praktiskt användbara sän
darerör för allt större och större 
effekter. Det var ej länge sedan 
som ett 2S-kilowattrör var det 
största i sitt slag, men nu har 
man hunnit upp till det fyr
dubbla. d. v. s. 100 kilowatt. 
Detta är resultatet av de tre
åriga experiment, som företagits 
av den berömde prof. Holweck 
yid Pasteurinstitutet i Paris. 

Detta sändarerör, av vilket vi 
här visa en bild tillsammans mecl 
dess konstruktör, består aven 
koppartub, innesluten i en för
nicklad stålman tel. I mellanrum
met cirkulerar kylvatten. Å rö
rets bottenplatta är glödtråden 
anordnad och i toppen katodplat
tan, som är isolerad från rörets 
öniga delar medelst en nog
grant slipad ring av kvarts. Glas 
har icke kunnat am·änclas på 
grund av sin för ringa motstånds
kraft mot den höga värme, som 
utvecklas. Röret är till alla delar 
isärtagbart, varför glödtråden 
med sin bottenplatta med lätthet kan utbytas när 
så behöves. Vid användning hålles röret under 
VaCltum med hjälp aven oavbrutet gående cen
trifugalpump, med vilken en utomordentlig grad 
av luftförtunning erhålles. 

Detta nya sändarerör är sålunda även till sin 
yttre form ett verkligt rör; dess konstruktion 
innebär också så många nya principer, att man 
med rätt kan tala om en ny uppfinning. Som 
så många andra epokgörande uppfinnare var 
prof. Hol\\"eck ursprungligen ingen fackman. 

Han har förut arbe~at på att undersöka Yissa 
strålningsfenomen och behövde för ändamålet 
ett lämpligt vacuumrör. När detta var konstru
erat, blev han genom en tillfällighet på det klara 
med, att detta rör med vissa förändringar 
skulle kunna användas i radions tjänst. och 
han övergick då till detta nya arbetsområde, 
där hans namn nu blivit yälkänt. 

Prof. Holwecks 100-kilowattrör kommer 
inom kort att avproyas yid Eiffeltornets radio
station. 

Nästa nummer a v Radio=Amatören 

utkommer den 1 September 



RÖRKONSTANTER 
I diagrammen användas följande beteckningar: 

Ii = omsättningstal, Vg- = gallerspänning, R = 
inre motstånd , la = anodströmstyrka, Va. = anod
spänning. 

Å diagrammen angivas rörtyp, spänning över 
glödtråden, glödströmstyrka, energiförbrukning 

i glödtråden, omsättningstal, inre motstånd 
samt kurvor över anodströmstyrka vid olika 
anodspänningar och gallerströmstyrka vid viss 
anodspänning_ 

Observeras bör, att katodens negativa änd
punkt överallt anses ha o-spännin g_ 
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"Bör finnas 
vid vmie 
radioappa1'at l" 

Systematiska 
anteckningar 

äro värdefulla 

"Vr"D Edra radioförsök är det av vikt, att de mång
skiftande resultat, som Ni därvid uppnår, samlas på 
ett systematiskt sätt. Ni kommer därigenom att allt 
bättre behärska både teori och praktik. Radio-Ama
tören har för ändamålet utgivit en praktiskt uppställd 
anteckningsbok; genom att införa Edra iakttagelser 
och rön i dess kolumner erhåller Ni snart en värde
full översikt av hur Eder apparat och dess olika 
delar fungera . Denna bok, med sitt bekväma format , 
kommer därför också att bli välkommen hos alla, som 
syssla med radio, speciellt inom vårt lands många 
radioklubbar. Priset är endast SO öre. 

"Radio-Amatörens anteckningar" erhållas i varje 
bokhandel eller direkt från förlaget: 

GÖTEBORGS LITO GRAFISKA A.-B. 

Rabatt vid pa rtirekvisition. 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( . ) 
( ) o""""" '-""........"" '-" '-"'-"" '-""........", '-"" '-"" ""-'" '-"" '-"......", o '-"" '-"'" '-'" '-"'" '-'" '-" '-"'-" '-"" '-"'........, '-" '-"........"" o 



EUROPEISK RUNDRADIO 
Station Land I Signal 1 

Väg· j Effekt II 
längd watt Station I

· I Våg· \ Effekt Land Signal längd watt 

1 
Lyon Frankrike" j YN 
Eliassons Laborato· 

rium, Göteborg .. 
Eskilstuna 
Norrköping .. '" ..• 

Sverige.. • . SMZX 
Sverige •... 

SMVV 
SMZO 
SRB 

SASC 

Sverige .... 
Jönköping . Sverige •... 
Brassel ...••••..... Belgien •.•. 
Malmö ..•......... 
"reOlen relä 
Kassel, relä .• > ••••• 

Göteborg ......... . 
Dresden, relä ..... . 

Sverige .... 
Tyskland •. 
Tyskland. 
Sverige .• " 1 SASB 
Tyskland .• 

Hannover ......... . 

!'heffield, relä •.••.• 
Stoke on Trent, relä 
Liverpool, relä ... . 
Agen ............. . 
Gävle ............. . 
Barcelona •....•.. 
Nottingham, relä .•.. 
Edinburgh, relä .... 
Dundee, relä •.•...•. 
Hull, relä ........ .. 
Plymouth, relä ••.. 
Helsingfors, Radio· 

TysJ<land •• 
England •.•. 
England •. 
England 
Frankrike •. 
Sverige •... 
Spanien .... 
England 
Skottland •. 
Skottland .. 
England •... 
England .... 

truRperna ..... . .. Finland •••. 
1 Nlirnberg, relä .... Tyskland " 1 

Trollhättan .•...... Sverige .... 
Leeds·Mradford, relä England •. 
Petit Parisien, Paris Frankrike •. I 
Pic·du·Midi ........ Frankrike •. 
Sevilla. • • . . . . . . . .• Spanien •• 
Cardiff • . . • . . . . • . .. England •• 
Karlstad Sverige .... 
Nizza .............. Frankrike .. 
Mont de Massan .... Frankrike . . 
London .......... England .... 
Falu Radioklubb Sverige ••.. 
Lissabon •.•..•.... Portugal .. , 
Manchester. . . . . . .. England •... 
Oslo ............. . Norge ..... . 
Bournemou th . . . • .. England ... . 
Warschau .......... POlen ...... ' 
Radio Iberica,Madrid l Spanien •• 
Hamburg. • . . . . • . .. Tyskland •. 
Newcastle •....... 1 England •... 
Graz ••. • . . . . . . .• Österrike •. 
Milnster •••....... 1 Tyskland .. 
BresIau •...••.... Ty.kland •. 
Glasgow .......... 1 England .. 
Unione Radiofonica 

ltalieno. Rom.... Italien •••. 
Stockholm .•...... j Sverige .... 
Belfast •••...•... " Irland •... 
Stuttgart. ......... Tyskland •. 
Toulose ....... ... .. Frankrike .. 

6 FL 
6 ST 
6 LV 

SMXF 
EAJ 1 

5 NG I 
2 EH 1 2 DE 
6 KH 
5 PV 

SMXQ 
2 LS 

EAJ 5 
5 WA 
SMXG 

2 LO 
SMZK 

2 ZY 

6 BM 

RI 

5 NO 

5 SC 

ICD 
SASA 
2 BE 

f 87 
l. 285 

200 
248 
260 
265 
265 
270 
279 
288 
290 
292 

{ 
296 

1392 
301 
306 
315 
3\8 
325 
325 
328 
328 
331 
335 
335 

340 
340 
345 
346 
346 
350 
350 
351 
355 
360 
365 
365 
370 1 
~75 
375 
382 
385 
385 
392 
395 
400 
404 
410 
418 
420 

1425 
1.1800 

427 
435 
443 
450 

50°1 

500

1 

Leipzi~ ......... . 
Telegrafskolan,Paris 
Königsberg •..•.... 

Tyskland .. \ 4054 900 
Frankrike.. FPTT 458 500 
Tyskland. . 463 1500 

Linköping ..... . .. .. Sverige. . . . 467 250 
150 
175 
500 

Frankfurt a. M. .• 
Birmingham 

Tyskland. . 470 1000 
England .. 5 IT 475 800 

I~~~ I 
Straschnitz ., ..... . Tj~~t?:~o.. . 475 I 500 

England •. 1 5 SX 48-5 200 Swansea 
200 

LOOI) 
DOO 

MUnehen ......... . Tyskland. . 485 10000 

1500 

Aberdeen ...•...... 
Berlin ........... . 
Aalesund ......... . 

Er.gland " j 2 BD 495 1500 
Tyskland .• 503 1500 
Norge...... 515 

700 ZUrich .......... .. 
200 
200

1 
1500 
~50 

Wien .••......... 
Rom ............ .. 
Sundsvall .•...... 
Milano ........... . 
Prag ............. . 

Schweiz •. 

Österrike •. 
Italien .••. 
Sverige .•. 
Italien 
Tjeckoslo' 

vakien .. 1500i 
200 
200 
700 
200 
200 

Königswusterhausen Tyskland •. 

Köpenhamn ...•.• 
200 I Lausanne ......... . 

Budapest ........ .. 

1~~~ Moskva ......... . 
800 Middleraad,Ijmuiden 
500 Velthuisen, Haag •• 
300 Heussen Lab., Haag 

Danmark •. 
Schweiz 
Ungern ••.. 
Ryssland .• 
Holland ••.. 
Holland .•.• 
Holland .••. 

SASD 
SITI 

PRG 

LP 

HB 2 
MT 1 

PCMM 
PCKK 
PCUU 

1500 Smith'" Hooghoudt, 
80 Amsterdam •••••. 

1500 Ned. Seinteestellen 

{PA 5 
Holland .... I. PX 9 

Fabr., Hilversum Holland .•.. 
3000 Ned. Radio Industrie, 

400 Haag .......... I Holland .. .. 
500 Geneve ••••.•.•.••• Schweiz ••.• 

1000 Haren, Bruxelles •• Belgien .... 
1500 Ryvangen .•.•••.• Danmark •• 
1500 Cartagena .•..•.•• Spanien ..•. 
1000 Böden .. . ......... Sverige ... . 
1700 Leningrad. . ........ Ryssland 

700 Chelmsford........ England •.•• 
1500 Rakowityc........ Jugoslavien 

Belgrad ••..•.•..• Jugoslavien 
1nOO Radio.Paris, Clichy Frankrike .. 
1500 BrOnn •....... . ... Tjeckoslo. 
1500 vakien •• 

1500 
1500 

700 

Vas.Diaz •..•..•••. 
Lyngby ......... . 
Eiffeltornet, Paris •. 
Nauen, Berlin .... .. 
Rom ............. . 

Holland • . •. 
Danmark! .. 
Frankrike •• 
Tyskland .• 
Italien ••.. 

HDO 

PCGG 
HB 1 
BAV 

EBX 
SASE 

5 XX 

SFR 

OKB 
PCFF 
OXE 
FL 

POZ 
ICD 

500 
{ 

515 
650 
530 1500 
540 
545 
545 

570 

1
1~~g 
2800 
3100 
4000 

775 
780 
950 

11010 
\ 1450 
'1050 

1050 

~~~~ I 
2000 

1060 

1070 
1100 
1100 
1190 
l~OO 
1370 
1400 
1600 
1650 
1650 
1780 

1800 
2125 
2400 
2650 
3100 
3200 

500 
500 

1000 

6000 

500 

5000 

90 

1000 

500 

500 
5000 

20000 

1500 
12000 

1000 
500 

4000 

4000 
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Förstklassiga 
trycksaker för 

radiofirmor 

RADIOKATALOGER 

prislistor, kopplingssche< 

mata, apparatbeskrivningar 

och allt r e kl a m tr y ck för 

radiofirmor utföras av oss 

som specialitet. Anlita den 

firma som äger de största 

erfarenheter och resurser. 

Vi trycka denna tidskrift. 

GÖTEBORGS 
LITOGRAFISKA 
AKTIEBOLAG 
Boktryck/ Litografi 

Offsettryck 

»DET MODERNA REKLAMTRYCKERIET» 

Sterling "Dinkie" högtalare återger 

rundradierad musik, ~ång och tal på 

ett så behagligt sätt och med så stor 

klarhet och tonstyrka, att den saknar med

tävlare inom sin klass. "Dinkie" är liten i 
format men stor i styrka - liten i pris och 

stor i värde. Liten men stark, är det 

rätta ordet för .. Dinkie." Levereras 

utförd i synnerligen tilldragande brun 

färg. 

Er handlande 
k a n l e v e r e r a d e n. 

STERLING TELEPHONE & 
ELECTRIC COMPANY, LTD. 
Tilloerk.are ao Telefon- och Radioapparater m.m. 
210-212. TOTTENHAM COURT RO., 
. . LONDON, W. l, ENGLAND. . . 

Fabriker: DAGENHAM. Eli.'" Enldand. 



SOMMARKVALLARNAS I D EALA RADI O M OTTAGARE 
AR ULTRAHETERODYNEl KARL G. ELIASSON. 'NGEN'ÖR 

MEDLEM AV SVENSKA KONSUL.TERAND II 

INGENJÖRERS FÖRENING 

Den är mera selektiv, besitter större rå'ckvidd och större 
ljudvolym än vilken som helst annan radiomottagare. UTLATANDE. 

DET AR JUST DEN APPARAT NI ÖNSKAR EDER. På uppdrag av Radioaktiebolaget Uno Sän •• 

d d d d II I h d mark, Göteborg, har undertecknad den 12 den· Har Ni re an mottagare, än ra en å ti en u tra etero yne. nes i mitt laboratorium undersökt en av denna 
Med en ultaraheterodyne kan den kraftigaste lokalsändare firma tillverkad radiomottagare, benämnd "UJ. 

stämmas bort och samtidigt på endast en liten ramantenn, vilken traheterodyne" och får med anledning därav 
europeisk station som helst tagas in kraftigt och klart på ~r~d~n~r:...f~a~e~ ______ _ 

högtalare och nattetid även Amerika. Vid provningen användes en ramantenn med 
Vi kunna leverera Eder en färdig sådan mottagare, n,ågot l m. sida- samt 9 varv. Ansluten till denna 

lid I kl I f k f" d II d ram erhölls med 7 lampor inkopplade, alltså a e es ex usivt såvä i un tion som ut oran e, e er e. endast l lågfrekvenslampa, full högtalarestyrka. 
lar och anvisning att Jyvaskylä, Finland, 7/ 5 1925. De vid tiden för provningen arbetande tyska 
bygga en sådan. - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ och engelska rundradiostationerna kunde samt· 

Särskilt vilja vi J ag kan ej underlåta att härmed uttrycka liga utan svårighet tagas in. Selektiviteten var 

framha" Ila att l' en dy. min största belåtenhet med systemets och därtill påfalla"de god. 
hörande beståndsdelars utmärkta beskaffenhet. Ett jämförande prov med en av amerikanska 

lik mottagare alla - - Vad som mest frapperar är det förn äma delar byggd emottagare enligt samma princip 
delar måste vara ve. sätt, å vilket stationerna komma in; inga tjut och med samma antal lampor utföll till den 

II . r svenska apparatens fördel. Skillnaden i Ijud-
tenskapligt beräkna. .:.. e.::... v~ ~g~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ styrka var synnerligen stor. 
de, balanserade samt J. E. KOSKJMJES. - - - - - - - - - - - - - - -
kontrollerade och att L,k", KARL G. ELIASSON. 

de endast kunna framställas vid en fabrik med stora tekniska och instrumentella möjligheter till sitt för. 
fogande. En fullständig kopplings. o. placeringsritning jämte anvisning att byggao. handhava en Ultrahe. 
terodyne leverera vi till ett pris av kr. 2:85. Beloppet kan sändas i postanv ,el. expo vi mot postförskott. 

RADIOAKTIEBOLAGET UNO SÄRNMARK 
AVDEL N ING Il SKEPPBROPLATSEN 1, GOTEBORG TELEFO N 11 894-

Återförsäljare antagas där vi förut ei äro representerade. Begär vår broschyr i dag, sändes gratis och franko. 

SAMTLIGA RADIOAKTIEBOLAGET UNO SARNMARKS FABRIKAT ERHÅLLAS AVEN GENOM 
A.-B. RADIOINDUSTRI. K ungsgat. 4 6 (V ictoria teatern 1 tr.) GOTEBORG. T el. 11141. 

Göteborg. Litocrafioka Aktiebolac, Göteborr 1925 


