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NY KAMPANJ MOT ATERKOPPLINGS~ 
STÖRNINGARNA 

V 
id denna årstid, då radiointres
set är sorI). livligast, göra sig 
givetvis återkopplingsstörning
:J.rna som kraftigast tillkänna. 

Att i något av våra större samhällen 
ostört kunna lyssna till utländska sta
tioner sedan den lokala utsändningen 
slutat, torde numera få anses komplett 
uteslutet. Den av sig själv efterhand 
inträdande förbättring i det olidliga 
återkopplingsoväsendet, som man i det 
längsta velat hoppas på, har visat sig 
vara en from önskan men ingenting 
mera. Störningarna ha om möjligt än 
ytterligare tilltagit, något som natur
ligtvis får ses mot bakgrunden av det 
snabbt tilltagande antalet licenser och 
därmed de allt talrikare skaror, som 
lyssna medelst återkopplingsförsedda 
rörapparater. Även om det får antagas, 
att man på sina håll lärt sig hantera 
dessa bättre och mera hänsynsfullt än 
förr, så har detta på intet sätt kunnat 
uppväga följderna av de många nya 
och oerfarna händer, som nu syssla 
med inställning av mer eller mindre 
fullkomligt konstruerade rörmottagare. 
Oftast torde det bero på ren okun
nighet och vårdslöshet i förening att 
handhavaren aven rörmottagare låter 
densamma verka som sändare, kanske 
också på en otrolig optimism beträf
fande begränsningen av störningsraY0-
nen. Och ändock kan störningsområdet 
- åtmistone vid långdistansmottag
ning - ha en radie av många km. 

Missnöjet över störningarna har ock
så tagit sig uttryck i stora mängder 
skrivelser till Telegrafstyreisen. Att 
uteslutande genom upplysningsarbete 
komma till rätta med missförhållan
dena anser Telegrafstyreisen omöjligt, 
ehuru en hel del torde stå att vinna 
på den vägen. Tyvärr finnas särskilda 
kategorier notoriska återkopplare, på 
vilka intet annat biter än en allvarlig 
näpst. 

Det får därför hälsas med tillfreds
ställelse, att Telegrafstyreisen planerat 
och redan i viss mån iscensatt åtgär
der ägnade att åtminstone i någon ut
sträckning motverka dessa missförhål
landen, vilka mångenstädes äventyra 
hela det ideella värde ett stort antal 
lyssnare beräkna och ha rätt att få för 
sin licensavgift. 

Man har för ändamålet utexperi
menterat ett par typer av pejlings
apparater - vi äro i tillfälle att på 
omslaget till föreliggande nummer åter
giva en fotografi aven försöksmodeIn 
- med vilka man ämnar uppsöka de 
värsta syndarna för att kunna statuera: 
exempel. Vid de försökspejlingar man 
redan gjort har ett ganska stort antal 
återkopplare blivit ertappade på bar 
gärning: För närvarande ha tvenne: 
personer full sysselsättning med att resa 
omkring och pejla i de trakter, vari
från de ivrigaste klagomålen ingått. 
Vid åtskilliga tillfällen har det då 
märkvärdigt nog konstaterats, att de 



klagande själva blivit fast för miss
bruk av återkoppling! 

Givetvis är det icke Telegrafstyrel
sens mening att låta pejlingsarbetet ur
arta till något slags spioneri med be
straffningsåtgärder som ändamål, utan 
avsikten är uteslutande att få uppmärk
san1heten riktad på det onda och små
ningom hamra in i allmänhetens med
vetande, att det icke blott är obehöv
ligt och ogynnsamt för radiolyssnaren 
själv att driva återkopplingen för långt 
utan att det fastmer är att anse som 
brottsligt. Den påföljd, som en ertap
pad "radiobrottsling" har att räkna 
med, är kanske icke så kännbar - den 
torde än så länge inskränka sig till 
att han blir ålagd att lösa ny licens 
sedan den gamla förverkats - men han 
riskerar också att bli utsatt för speciell 
övervakning den närmaste framtiden. 

För egen del äro vi mest benägna 
att tro, att större delen av det onda 
skul!e försvinna om man genom upp
lysnmgsarbete, speciellt i pressen, finge 

inpräntat - som härovan antytts -
över vilka avstånd störningsverkning
arna i själva verket sträcka sig under 
olika förhållanden. Bleve det allmänt 
bekant, att även en rums antenn har 
en betydande räckvidd och att en oav
stämd primärkrets inte ans är så ofar
lig, som den utgives för, så skulle sä
kert en hel del samveten vakna. Det 
skulle otvivelaktigt vara en passande 
uppgift för landets radioklubbar -
icke minst för dem, som disponera egna 
sändare - att arrangera systematiska 
prov. på olika apparaters och antenners 
störningsräckvidd både när lokalsänd
ning pågår och när utländska stationer 
skola avlyssnas. 

* 
Vår redaktion mottager gärna med

delanden om dylika försök och vill be
redvilligt öppna tidskriftens spalter för 
diskussion om lämpligaste sätt att ut
för prov av ovan antydd beskaffen
het. 

"Mörksens gärningar." 



Krz'ng R adiojrogrammen 
~-----------------

FEBRUARI 1926 

A
tt göra en återblick på den, då detta 
skrives, snart tilländalupna månaden 
februaris rundradioprogram och söka 
sammanföra några strödda reflexioner 

kring den och de livligast uppmärksammade 
offentliga uttalandena om dem i en krönika, kan 
i förstone synas vara ett till intet nyttigt ar
bete. Men den som sätter sig närmare in i 
spörsmålet, skall finna att man vid en över
blick på längre sikt får fram vida mer in
tresseväckande synpunkter på det program
arbete, som f. n. nedlägges inom svensk rund
radio, än vad fallet blir, om man så att säga 
nöjer sig med att taga var dag som den 
kommer. 

Även en aldrig så flyktig genombläddring av 
februariprogrammen är ägnad att väcka till 
livs en hel del angenämare erinringar hos lyss
naren, och efter ett grundligare studium skulle 
man kunna våga ställa frågan, huruvida icke 
februari 1926 rent av varit en av Radiotjänsts 
allra bästa månader tills dags dato. 

* 

Låtom oss först ägna ett par ögonblick upp
märksamhet åt föredragsstatistiken I Av gamla 
bekanta ha vi bl. a. : professor Sven Tunberg, 
som i sina föreläsningar "Ur Vasatidens histo
ria" hunnit fram till kungavalet vid Strängnäs 
riksdag 1523 - en händelse i vår historia, som 
tal. på ett ypperligt sätt belyste från de nya 
synpunkter våra dagars historieforskningar in
tagit till saken på grund av nyupptäckt värde
fullt källmaterial. Fil. d:r Erik Lindströms 
litterära halvtimmar ha blivit till verkligt popu
lära lektioner i svensk litteraturhistoria, och 
via "Then Swänska Argus" och Gyllencreutz 
"Atis och Camilla" har han han nu hunnit fram 
till Kjellgren och dennes kamp för sunt förnuft. 
Fil. lic. Iwan Bolin har fortfarande svarat för 
husmödrarnas halvtimme, och hans föredrag 
om "Tvål och rengöringsmedel" torsdagen den 
11 bjöd på verkligt intressanta synpunkter och 
fakta. Vetenskapligt och likväl praktiskt och 
populärt. 

Vidare är det att märka, att A. B. F. nu fått 
sina var 14 :de dag återkommande halvtimmar 

reserverade för meddelanden i egna angelägen
heter, medan särskilda timmar anvisats för 
förbundets studie ledning. På dessa senare har 
d:r Ruben G :son Berg talat om Gustaf Frö
ding och d:r Ada Nilsson om Befolknings
frågan. 

* 
Det har tidigare anmärkts på, att Radio-

tjänst skulle försuttit goda tillfällen till att 
med aktuella föredrag belysa dagshändelserna. 
I det avseendet har man under den gångna 
månaden näppeligen låtit komma sig något till 
last. Kapten M. Holmström har tala.! om 
"Marocko i forntid och nutid", Tobias Nord
lind om "Några drag ur \lovkapellets historia" i 
anslutning till 400-årsjubileet, taxeringskom
missarie Fellenius har givit anvisning på hur 
man skall deklarera, fil. d:r L. Dahlgren har 
med anledning av den förestående avtäckningen 
av John Ericssonstatyn i Washington erinrat 
om den store uppfinnarens livsgärning, d:r 
Gösta Göthlin har i anslutning till utställningen 
Människan anfört några synpunkter angående 
hygienisk folkuppfostran etc. Till samma grupp 
får man väl räkna sir Sefton Branckers före
drag om Airtravei och Mr. Allwoods intressanta 
framställning av Margaret Bonfield. Säker
ligen skulle Radiotjänst göra en Gudi behaglig 
gärning om den droge försorg om att flera av 
förgrundsfigurerna inom europeisk politik och 
kultur presenterades inför svensk publik på 
samma utomordentliga sätt. Ett ganska 
unikt föredrag blev Sven Hedins skildring av 
Gobiöknen och fyndet av ökenstaden Lou- Can. 
Det var märkliga öden och äventyr som drogo 
förbi , karavan strapatserna i den brännheta ök
nen blevo fantasi fyllda syner, och ökenstäm
ningen levde upp i de enkla orden. Det har 
emellertid med rätta anmärkts på, att talaren 
bort utesluta de många personliga hälsningarna 
i slutet av sitt föredrag. 

Bland raden av mera observerade föredrag 
skall här endast till sist antecknas professor 
Romdahls om Det svenska landskapet i den 
svenska konsten, ing. Ove Mogensen om En 
rundradiostation i verksamhet och professor 
Sonden om Vårt dricksvatten. 

* 
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Även ifråga om teater och musik har emel
lertid februari haft åtskilligt att bjuda på. 
Måndagen den förste ägde urpremiär rum på 
den första här i Sverige direkt för radio 
skrivna sketchen, Erhard Bäckströms "Den 
persiska mattan", som i Sv. D:s tävling om 
bästa radiosketch tilldelades halva första pris. 
och vars originella innehåll också livligt slog 
an på radiopubliken. Med sådana förmågor 
som Hilda Bergström, Frida och Olof Winner
strand i respektive gummans, grosshandlarens 
och fruns roller samt med Olof Molander som 
regissör var framgången given, och rikspro
gramchefen har redan måst utlova att program
met med det snaraste skall tagas om. 

En annan verklig godbit var Knut Nybloms 
alias "Manasse" - med verklig mästarhand 
arrangerade "Upsala på den tiden" - ett av 
det bästa radioprogram vi någonsin bjudits på. 
Man levde med fuilt och helt antingen vår 
CIceron förde oss med till Valborgsmässo
aftonen och dess fester, en studentexamen i 
Uppsala eller Allmänna Sångens dag. Ett så
dant program förtjänade att upprepas! 

Även bör man i detta sammanhang ge ett er
kännande för Södermankonserten till 50-års
minnet av tonsättarens död den 10 febr., Arnold 
Földesy-programmet den 12 febr., utsändningen 
av "Hoffmans äventyr" samt musikprogrammet 
för söndagen den 14 såväl vad det gäller radio
orkestern och Davida Hesse-Lilienberg som 
Sigrid Bandel, Torsten Ralf och Ragnar 
Hulthen · i Sköna Helena-programmet. 

Däremot har Radiotjänst haft svårare att 
komma till rätta med bygdemålsaftnarna, vilka 
ofta närmast varit en spänd förväntans upp
lösning i intet. 

* 
Om programmens stående saker, såsom tids-

signaler, språklektioner, barntimmar etc., är 
intet annat än gott att säga - fast nog vore 

det bra, om vederbörande ansvarige utgivare 
på några stationer - Stockholm helt undan
tagen - vill ägna en smula kritisk granskning 
åt brevlådemännen. Det kunde i detta sam
manhang vara frestande nog att gå närmare in 
på frågan angående resp. stationers hallåmän, 
ty sorgligt nog tyckes Radiotjänst vara av den 
uppfattningen att man tack vare hr Jerrings 
förträfflighet kan synda hur mycket som helst 
med övriga hallåmäns kvalifikationer. Vi tor
de emellertid få tillfälle återkomma. 

Det har länge varit ett önskemål bland lyss
narna, att Radiotjänst skulle ägna litet för att 
inte säga betydligt mycket större uppmärksam
het åt nyhetsförmedlingen. Bolagets förhållan
de i detta avseende vis a vis Tidningarnas 
Telegrambyrå förtjänar egentligen också sitt 
eget kapitel. För dagen vilja vi dock nöja oss 
med påpekandet, att en viss bättring kunnat 
spåras, när det gäller rent radioreportage. N or
diska spelen ägnades sålunda en storslagen upp
märksamhet - i öppningsprogrammet med
verkade bl. a. utrikesministern Unden --;- och 
utsändningarna från operamaskeraden, bevak
ningsfartyget Skagerack och Vasaloppet äro 
väl alla i friskt minne? Särskilt det sist
nämda var ju glansfullt tack vare hela staben 
av medverkande från dalkullor till Stockholms 
hallåman, red. J erring, och Svea rikes ärke
biskop. 

Vad slutligen pressdiskussioner i rlll1dradio
frågor angår, ha vi ju haft åtskilliga menings
utbyten. Framför allt om de Lindbladska k~l
turkrönikorna ! Men även Svenska musikerför
bundets skrivelse till Radiotjänst med begäran 
om ersättning till 50 procent av dagsgaget för 
musiker som medverka ifrån restauranger ut
sända musikprogram, vilken ersättning skulle 
uppbäras av förbundet, har kommit en' del oro 
åstad. När detta skrives pågå underhandlingar
na parterna emellan. 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast 

under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives. 
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~ RADIO=AMATÖR.EN~ 

LYSSNINGSFÖRSÖK VID AMERIKANSKA 
STORSTATIONER 

AV C. J. YOUNG, GENERAL ELECTRIC CO. 

S 
edan numera flera "super-power" 
rundradiostationer kommit i drift 
ha försök gjorts att genom rap
porter från tusentals lyssnare få 

en uppfattning om egenskaperna hos 
utsändningarna från dessa storstatio
ner, jämförda med de mindre statio
nernas. 

De prov, som här nedan refereras 
utfördes under hösten 1925 och av
sågo jämförelse mellan sändningar med 
2.5 och So kw. Resultaten har varit 
av stort värde för bedömning av vär
det av storstationerna och kommer 
dessutom att kompletteras med flera 
serier av prov, vid vilka ett mycket 
stort antal lyssnare väntas komma att 
deltaga. 

De inkomna rapporterna, till anta
let I 500, ha indelats i grupper enligt 
följande metod. Alla uppgifter om 
signalstyrka t . ex. delades i tre grup
per, nämligen en grupp där 5o-kw
sändningen hörts lika starkt som 2.5 
kw-sändningen, en grupp där So kw 
hörts dubbelt så starkt och en tredje 
grupp, där So kw hörts mera än dub
belt så stark som 2.5 kw. 

Sändningens kvalitet uppdelades även 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

i tre grupper, lika, bättre eller sämre 
för So kw-sändningen. På liknande 
sätt uppdelades uppgifterna om fading 
och avstämnings skärpa. 

Resultaten av summeringen av de 
olika uppgifterna framgå av nedanstå
ende grafiska uppställning. 

Då man skall draga slutsatser av 
ett prov av detta slag måste man kom
ma ihåg, att många av rapporterna gi
vetvis måste komma att motsäga var
andra, beroende på mottagningsförhål
landen för olika mottagaFe och den 
subjektiva uppfattningen hos olika lyss
nare. Ett medeltal av lyssnarnas upp
fattning måste dock på grund av det 
stora antalet tillmätas betydelse. 

Det övervägande antalet lyssnare 
rapportera mera än dubbla ljudstyr
kan; somliga uppge tiodubbla styrkan. 
Om kvaliteten synas meningarna vara 
så jämnt delade mellan bättre och säm
re, att de 30 %, som förklara kvali
teten vara densamma, torde ha kom
mit sanningen närmast. 

Fadingfenomenet synes ha betydligt 
mindre inverkan på So kw-sändningen 
än på 2.5 kw. Rapporterna om av
stämningsskärpan slutligen visa tydligt 
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att det var lika lätt att stämma bort 
den kraftigare sändningen som den 
andra. 

I stort sett synes avsikten med ef
fektökningen ha uppnåtts utan att mot-

tagningen av andra stationer därigenom 
försvårats, varför det kan anses fast
slaget, att inrättandet av storstat ioner 
utgör ett framsteg för rundradiotek
niken. 

KRAFTIG ÖKNING AV ANTALET RADIO~ 
LICENSER 
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Som redan i dagspressen meddelats, utgjorde 
antalet inlösta radiolicenser vid månadsskiftet 
januari-februari i'cke mindre är 149759 eller 
i runt tal 150 000. Vid årsskiftet utgjorde li
censantalet 102500, vadan under januari månad 
tillkommit c :a 37000 nya licenser. På grund-
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val av den statistik, som hi'ttills förts, anser 
man sig kunna beräkna, att licensantalet under 
innevarande år kommer att stegras till omkring 
200 000 eller mera. 

Som jämförelse kan nämnas, att antalet i 
England den 31 januari utgjorde 1841 000, 
d. v, s, efter folkmängden räknat ett betydligt 
större antal än vårt. Men så är ju också 
rundradion halvtannat år äldre i England äl1 hos 
oss, varti1l kommer, att licensavgiften f, n. ut
går med endast 7'/2 shilling eller i runt tal 
6: 50. 

I Tyskland räknar man f. n. med i runt tal 
1 200 000 betalande radiolyssnare. Antalet 1/
censer per 1 000 invånare konuner sålunda 
ganska nära vårt, och även där räknar man 
på en motsvarande stegring till nästa årsskifte, 
då man hoppas vara uppe i 2 miljoner. 

Danskarna räkna däremot för närvarande icke 
mer än inemot 30000 licensinnehavare, vilket 
dock icke betyder att lyssnarnas antal skulle 
vara lågt. Förhållandet lär vara det rakt mot
satta. 

* 
Det redan jämförelsevis stora antalet svenska 

radio- och relästationer kommer att inom den 
närmaste framtiden att ökas med ytterligare 
fyra: i Uppsala, Borås, Halmstad och Häl
singborg. Av dessa torde den sistnämnda i 
början på mars ha trätt i regelbunden verk
samhet. Antalet licenser i de ifrågavarande 
orterna ha redan nu rönt ett märkbart infly
tande av den väntade lokala radiounderhåll
ningen, vilket ju i sin mån bidrager till totaI
kurvans raska stegring. 

• 



har för varJe strömkälla en lämplig 

rörsene 

Använd till 4 v. ackumulator A 41 O - B 406 

" ,,2 " " A 209 - B 205 
" ,,1.5 v. element. . A 109 - B 105 

Kosta nu endast Kr. .. . . 10:-/12:-
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SVENSKA RADIO A.-B:s 

DE 06 
LÄGTEMPERATUR

RöR 

* 
Anodspänning : 

Detektor . . . . 40-50 volt 
LF-förstärkning 70-90 

GIÖdspänning. . .. 3-4 
Glödström . . . . 0.06--0.08 amp. 

Pris kronor 
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en av de ledande rörfabri
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TRÅDLÖS TELEGRAFI OCH TELEFONI 
EN KORT JÄMFÖRELSE IFRÅGA OM RÄCKVIDD, 

STÖRNINGSFRIHET OCH EKONOMI 
AV LÖJTNANT STEN SJÖSTEDT 

Att den trådlösa överföringen av telefoniska meddelanden är av vida 
mera komplicerad natur än radio telegrafi är en lika give,~ som källd sak. 
Hur ö11skvärd mångemtädes en övergång från den .mkla teckentelegra
feringm till den direkta överföri1lgen av dm mät~kliga stämman än 
må vara - för kommersiella ända'mål såväl som för amatörtmfik i 
elenl - så möter man här en rad av tekniska och ekonomiska fråg01' 
som dessfö,'imzan måste övervägas. FörfattaretI av denna artikel hM 
tagit till si'l uppgift att belysa de viktigaste ar" dessa frågor, vilka f. n, 

på många håll torde vam ganska aktuella. 

D 
en totala elektriska effekt, som 
erfordras för att på ett tillfreds
ställande sätt åvägabringa en viss 
trådlös förbindelse, ställer sig 

helt olika för en telegrafisändare för 
kontinuerliga vågor i jämförelse med 
en radiofonisändare. Under i övrigt 
likartade förhållanden är en radiosän
dares räckvidd med hänsyn till en gi
ven mottagningsanordning beroende 
dels av antennströmstyrkan och dels av 
teckengivningens eller moduleringens 
"effektivitet". Strömstyrkan i sända
ren antennkrets är i sin tur propor
tionell mot kvadratroten ur effekten. 
Vårt problem kan då formuleras så
lunda: huru förhålla sig för en viss 
bestämd räckvidd respektive tillförda 
effekter vid telegrafi och telefoni till 
varandra under i övrigt analoga för
hållanden ? 

Antennströmstyrkan blir i hög grad 
beroende på hur rörets karakteristik 
kan utnyttjas. Vid telegrafi är det 
praktiskt taget möjligt att utnyttja rör
karakteristikens hela "höjd" utan att 
mottagningen försvåras. För att vid 
telefoni erhålla en fullt naturlig ljud
återgivning måste man däremot in
skränka sig till att arbeta på karak
teristikens raka del. Höjden av denna 
del skola vi - givetvis utan anspråk 
på annat än ungefärliga värden - upp-

skatta till 80 % av hela höjden. Det 
bör emellertid beaktas, att denna be
gränsade del blir fullt utnyttjad en
dast när de lågfrekventa svängningarna 
äro som starkast. I regel uppnår man 
vid telefoni en effektiv antennström
styrka, som är 60 a 70 % av den som 
samma sändare arbetar med vid tele
grafi. 

Vid telegrafi är skillnaden mellan 
svängningarnas amplituder under och 
mellan tecknen praktiskt taget fullt 
100 %, under det att vid telefoni mot
svarande skillnad endast i bästa fall 
är lika med halva amplituden (= 1/2B, 
fig. I) . 

N u är det givetvis något djärvt att med 
dessa uppskattade värden som grund 
fastslå förhållandet mellan effektivi
teten vid telegrafi- och telefonisänd
ning. Man har nämligen här underlå
tit att taga hänsyn till en del ytt're fak
torer vid mottagningen, såsom örats 
olika känslighet vid olika svängnings
tal m. ffi. Frånsett dessa mer eller 
mindre väl kända fakt'orer skulle enligt 
vad som ovan sagts en sändare vid 

telefoni endast hava 80 = 40 % av 
2 

den effektivitet, som den skulle utveckla 
vid telegrafi. 

Tages mottagarens inflytande med i 
beräkningen visar sig telefoniens effek-
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tlvltet bli ännu mindre. Vid interfe
rensmottagning erhålles nämligen ge
nom energitillskottet från mottagnings
appareten en hörbar svävning, vars 
amplitud är exakt dubbelt så stor som 
den inkommande, eventuellt förstärkta 
svängningen, detta under förutsättning 
att denna är svagare än den pålagrade. 
Denna "automatiska" förstärkning kan 
man icke tillgodogöra sig vid telefoni-
mottagning. . 

I övrigt är det knappast möjligt att 
utnyttja mottagarerör och transforma
torer för förstärkning i lika hög grad 
vid telefoni som vid telegrafi, såvida 
icke ljudets renhet skall få eftersättas. 

lanod 

räkning. Störningsfriheten är beroende 
på i vad mån den utstrålade energien 
motsvarar en eller flera frekvenser 
samt på energiens fördelning häremel
lan. Härjämte inverkar mottagarens 
avstämningsskärpa givetvis i hög grad. 

Först skola vi skärskåda sändarens 
inflytande på störningsfriheten. En 
väl utförd rörsändare, som arbetar 
med omodulerade svängningar, utstrå
lar praktiskt taget endast en frekvens. 
Detta är förhållandet så länge en tele
grafisändares nyckel hålles nedtryckt 
eller vid en telefonisändare, vars mik
rofon icke påverkas av ljudvågor. Så 
snart en svängning avviker från den 

t. 

V galler Fig. 1. Svällgningar modulerade med bokstaven e. 

Den totala effektiviteten vid telefon
förbindelse skulle alltså kunna upp-

skattas till ungefär 40 = 20 ro av den 
2 

vid telegrafiförbindelse möjliga. Prak
tiska försök med mindre sändarestatio
ner på korta distanser hava givit vid 
handen, att man kan uppnå t. o. m. 
en nära fem gånger större räckvidd 
vid telegrafi än vid telefoni. Skall en 
viss given räckvidd säkerställas i bägge 
fallen, så behöves uppenbarligen, under 
de gjordt förutsättningarna, vid tele
grafi en antenneffekt, som är 

(~·~r=/6 
av den vid radiotelefoni erforderliga. 

Ett annat härmed sammanhängande 
radiotekniskt problem av stor betydelse 
är störningsfriheten. Det gäller här att 
undersöka storleken av det våglängds
område, som tvenne korresponderande 
stationer helt behöva reservera för sin 

rena, odämpade sinus formen, kan den 
betraktas som sammansatt av ett par 
eller i regel ett flertal sinussvängningar 
av växlande amplituder och frekvenser. 
Dessa frekvenser ligga ofta grupperade 
på ömse sidor om en "huvudsväng
ning" med större amplitud än de öv
riga.* Är grundvåglängden t. ex. 500 
m och sker modulerine- efter frekven
sen 3 000 perioder der sekund, så be
räknas sidovågornas längder till resp. 
497.5 och 502.5 m. Det matematiska 
uttrycket för "bandbredden", i förelig
gande exempel 5 m, visar, att denna 
är proportionell mot den frekvens, ef
ter vilken moduleringen sker och om
vänt proportionell mot kvadraten på 
bärvågens längd. Vid korta vågor har 
man sålunda att räkna med mindre in
bördes störningar. 

Man kan åskådliggöra olikheten i 
störningshänseende vid omodulerad 

* Se vidare Radi'o-Amatören n:r 4, 1924, 
sid. 132. 



sändning medelst "resulterande reso
nanskurvor", hänförda till en och sam
ma mottagarekrets och vid ungefär 
samma sändareantennströmstyrka i 
håda fallen (fig. 2). 

Även ur en annan synptmkt är te
lefoni ifråga om störningar sämre lot
tade än telegrafi med omodulerade 
kontinuerliga svängningar. Med hän-

i i 

Fig. 2. Omodulerade och modulerade 
svängningar. 

syn till den modulerade vågens sam
mansättning av flera frekvenser är 
man nämligen vid telefonimottagning 
hänvisad till avstämningsanordningar 
med icke överdrivet stor selektivitet. 
Annars skulle nämligen vissa ljud åter
givas förvrängda. Vid telegrafimot
tagning uppnår man medelst den lokala 
svängningsalstringen ( överlagringen) 
en ökad selektivitet, bl. a. genom att 
kunna välja lämplig ton i hörtelefonen. 
En skicklig telegrafist har sålunda möj
lighet att mottaga även under "stö
rande" telegrafisändning på mycket 
närliggande våglängder. 

Vi kunna i regel räkna med att, un
der i övrigt normala förhållanden, skill
naden mellan tvenne stationers bär
vågs frekvens vid omodulerade sväng-o 
ningar (telegrafi) bör utgöra S 000 pe
rioder och vid modulerade svängningar 
(telefoni) minst 10 000 perioder per 
sekund för att störande interferens icke 
skall uppstå. 

* 

För fullständighetens skull vilja vi i 
detta sammanhang något beröra frå
gan om stationsmaterielens omfattning 

vid telegrafi och telefoni. Denna fråga 
är givetvis även av ekonomisk art och 
har delvis blivit hesvarad i samband 

. med undersökning av effektbehovet. 
Av denna anledning inskränker sig föl
jande jämförelse till stationer med un
gefär samma antenneffekt. 

En rörsändare för enbart telegrafi 
med omodulerade svängningar består i 
stort sett av följande delar (princip
schema, se fig. 3): 

för anod- och glödströmsenergien i 
regeln generatorer för högspänd (G I ) 

och lågspänd (G2 ) likström; i många 
fall i stället växelströmsgeneratorer 
med transformatorer och likriktare ; 

utjämningskondensator (CA) och 
dämpspolar (L'A); 

ett eller flera "parallella" rör, kopp
lade för alstring av högfrekventa 
svängningar; och 

en eller två svängningskretsar ( CI 

L I och CA LA), i regel kopplade induk
tivt. 

Hos en telefonisändare återfinnas 
samtliga ovannämnda delar - nyckeln 
mö jligen undantagen -, men dess
utom tillkomma speciella anordningar 
för modulering. Vi skola här nöja oss 
med att betrakta tvenne kopplings
schemata med de nu allmännast an
vända moduleringssystemen tillämpade. 

Fig. 3. T ell!grafisändare. 

Det första schemat (fig. 4) lämnar 
exempel på gallermodulering. Systemet 
benämnes i detta fall gallerlikströms
modulering på grund av mikrofon för
stärkarröret's koppling som gallerläcka 
till högfrekvensröret. Mikrofonström
men påverkar över en transformator 
förstärkarröets galler, varigenom " gal-
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lerläckans" motstånd ändras. Detta 
system erfordrar relativt liten apparat
utökning till telegrafisändaren, men 
svårigheter föreligga att kunna helt 
utnyttja sändareffekten på grund av 

Fig. 4. Telefonisälldare, 
gallermod!{lering. 

den ofta kritiska inställningen av åter
koppling och glödströmsst'yrka. Gal
lermodulering återfinnes i regel endast 
hos mindre telefonisändare. 

Det andra schemat ( fig. 5) visar 
en vanlig form för anodrnodulering. 
Detta system tillämpas när fullgod mo
dulering, oberoende av våglängdsin
ställning och återkoppling, kräves. Det 
återfinnes vid de flesta medelstora och 
större sändareanläggningar. Apparat
utrustningen blir emellertid rätt vid
lyftig. Förutom ett eller i regeln flera 
mindre rör för låg frekvens förstärkning 
erfordras moduleringsör (T) av sam

ströms-anodspänningen, detta beroende 
på den lågfrekventa överlagring, som 
åstadkommes av modulatorn. Skulle 
moduleringen vara IOo-procentig, steg
ras effekten på detta sätt med 50 ro. 

ågon analog effektstegring uppträder 
icke vid gallermodulering, där istället 
generatorns inre motstånd varieras. 
Detta har till följd att den konstanta 
anodspänningen måste väljas något 
högre vid gallermodulering för att 
samma medeleffekt skall erhållas i 
bägge fallen. 

En anordning, som i detta samman
hang bör omnämnas, är att sändare
anläggningar, som skola begagnas både 
för telegrafi och telefoni, i regel utfö
ras så, att man i samma handgrepp, 
varmed omkoppling till telegrafi sker, 
inkopplar modulatorröret parallellt med 
generatorn. På detta sätt ökas antenn
effekten till dubbla värdet, förutsatt att 
de båda rören äro lika. 

ma storleksanordning som högfrekvens- ~I 
röret (S). Man kan säga, att den rör
utrustning, som behöves för telegrafi, H 
måste minst fördubblas vid en telefoni-
sändare med anodmodulering. Även I '--_---J 

vid gallermodulering blir utrustningen 

Fig. S. 
Telefonisändare , 
allodmodulering. 

betydligt utökad. På mottagaresidan begagnar man av 
Vid anodmodulering gäller, att den praktiska skäl samma apparat, vare sig 

effektiva anodspänningen på högfre- det gäller telefcni- eller telegrafimot
kvensgeneratorn så länge modulering tagning. Självfallet skall denna appa
sker blir högre än den normala lik- rat vara försedd med återkoppling. 



EN NY SÄNDAREKOPPL I NG FÖR 
MÖJLIGAST KONSTANT VAGLÄNGD 

D
en amerikanske amatören 2KP 
har nyligen i "Radio-B roadcasf , 
beskrivit en av honom utexpe
rimenterad kortvågsmottagare, 

som har en hel del intressanta egen
skaper. Framför allt är den gjord med 
tanke på att våglängden skall kunna 
hållas så konstant som möjligt. 

Möjligheten att uppfatta en svag sig
nal är alltid större om den är av kon
stant styrka och tonhöjd. Varierar den 
alltför mycket kan den bli oläsbar även 
om styrkan är stor. 

Orsakerna till att signalstyrkan va
rierar äro flera. Fadingfenomenet, 
som ännu icke är fullt utforskat, är en. 
En svajande antenn är en annan. Om 
sändarens glödströms- och anodspän
ningar icke äro konstanta uppstå även 
våglängds förändringar. Över huvudta -
get medför varje förändring i sändare
rörets arbetsförhållanden en viss änd
ring av våglängden. 

Om man därför kunde åstadkomma 
en sändare som är oberoende av smärre 
spänningsvariationer, vore mycket vun
net, och om en sådan sändare matas 
från enbart ackumulatorbatterier och 

kopplas till en antenn av sta-

l bil konstruktion skulle sänd
ningen bli mycket lätt att upp
fatta. 

2.50 

Den nya sändarekopplingens schema 
framgår av figuren. 

Primärkretsen består av 3 varv 2.5 
mm koppartråd med 90 mm spoldia
meter. Kopplingsspolen i antennen är 
ett enda varv av samma tråd med 65 
mm diameter placerad inuti den förra. 
Primärkretsen avstämmes med vrid
kondensator om minst 500 p.p.F. Man 
lägger märke till att spolen är liten 
och kondensatorn stor. Detta är näm
ligen önskvärt för att förändringar av 
övriga i kretsen ingående kapaciteter 
skola få så liten inverkan som möjligt 
på våglängden. Våglängden blir med 
denna krets 35 a 40 meter. 

Såväl vridkondensatorn som block
kondensatorn måste kunna tåla en spän
ning av I 000 volt för att" effekter upp 
till 50 watt skola kunna användas. 

Anodspänningen tillföres röret ge
nom en drosselspole. Denna kan lindas 
med I mm tråd på ett 35 mm spolrör. 
Antalet varv är 17, vilka lindas med 
6 mm avstånd. Spolrörets längd IOS 
mm. Vid 6 varv från plussidan är ett 
uttag gjort, som leder till blockkon
densatorn för överföring av erforder
liga spänningsvariationer till glödtrå
den. 

Primärkretsens jordsida är förbun
den med rörets galler över en galler
kond~nsator och läcka av vanliga di
menSlOner. 

Då glödtråden i denna koppling skall 
ändra potential i takt med anoden, 
tillföres glödströmmen genom en dub
beldrossel, som i högfrekvenshänseende 
verkar såsom en enda spole, men som 
tillåter glödströmmen att passera både 
till och från katoden. Denna drossel 
lindas å ett spolrör med 25 mm dia
mder och 60 mm längd med I mm 
dubbelt bomullsomspunnen tråd på så
dant sätt att två från varandra skilda, 
men direkt ovanpå varandra liggande 
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spolar erhållas. Den undre har 22 

varv och den övre 20. Trådarna lin
das åt samma hål! och bör jan på båda 
lagren anslutas till glödtråden. . 

Till denna sändare kunna vanhga 
mottagarerör med fördel användas. 
Med UV 201 A eller P hihlips C 507 

NY ELEKTRISK LIKRIKT ARE. I "Wi
reless World" av den 30 december f. å. lämnas 
en redogörelse för vissa vid Bureau of Stan
dards i Washington utförda undersökningar av 
elektrolytiska likriktare. Av aJla kombinationer 
man provat har en elektrolytisk ceJl med talltal 
och bly som elektroder visat sig som absolut 
överlägsen alla andra. Närmast i raden kom
mer den förut ofta beskrivna aluminium-bly
cellen. Som elektrolyt till tantal-bly-cel len har 
utspädd svavelsyra med en sp. vikt av 1.1 till 
1.25, försatt med c:a 0.8 % järnsuJfat, befun
nits giva det bästa resultatet. Varj e cell kan 
likrikta en växelspänning av intill 40 volts 
effektivvärde. Vill man utnyttja bägge halv
perioderna hos växelströmmen kan man an
tingen anordna en balanserad koppling av två 
celler till en transformator med mittuttag el1er 

och 200 volts ackumulator erhålles S 
watt input. Med större kraft förstär
karerör och högre anodspänning kan 
effekten ökas till So watt. 

Sändarens praktiska utförande blir 
synnerligen enkelt och kostnaderna för 
framställningen relativt ringa. 

också ansluta denna transformator till en cell 
med två tantalelektroder och en gemensam bly
elektrod. 

DE AMERIKANSKA RUNDRADIO
STATIONERNAS VÄRDE. U. S. A. äger 
icke blctt relativt till sin fo lkmängd utan även 
absolut de flesta rundradiostationerna. Sam
manlagt äro f. n. omkring 600 stationer i re
gelbunden vcrksamhet. Av dessa sända 19 med 
c:a 5 000 watts effekt, tinder det att 16 äro 
omkring 1 000 watt starka. Härti l1 kommer 
tre storstationer med vardera upp ti·1J SO 000 
watt. Det stora flerta let utgöres sålunda av 
jämförelsevis små stationer, ungefär som de 
svenska. Totalvärdet av samtliga för rund
radio arbetande sändareanläggningar beräknas 
tilJ omkring 10 miljoner dollars. 
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I RADIO,AMATÖREN TILL NEDSATT PRIS i 
FÖR RADIOKLUBBARNAS MEDLEMMAR 

R
ADIO-AMA TÖREN fäster samtliga svenska radioklubbars upp
märksamhet på, att deras medlemmar åtnjuta 25 % rabatt vid prenu
meration å tidskriften. 

Prenumeration sker lämpligast på föl jande sätt. Antingen kunna 
klubbmedlemmarna direkt till tidskriften insända prenumerativnsorder med 
företeende av medlemsbevis i klubb, eller också kan av styrelsemedlem
marna insändas rekvisition med angivande av prenumeranternas adresser, 
i vilket fall vi distribuera tidskriften till de olika medlemmarna. 

Prenumerationsavgiften, kr. 4: So, insändes i postanvisning samtidigt 
med rekvisitionen eller uttages av oss mot postförskott. 

Vi hoppas, att denna rabatt skall möjliggöra en vidsträckt prenumera
tion inom samtliga radioklubbar i olika delar av landet och i sin mån 
bidraga till radiointressets ytterligare spridning. 

RADIO-AMATÖREN 
Lasarettsgat. 4-6, Göteborg 

-
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T E L E F U N K E No 
ROREN 

TI LLVERKAS l 

OSRAMS 
FABRIKER 

BERLIN 

Vid inköp av 
Förstärkar ~ rör 

begär 

Telefunken 



Hörtelefonen 

N.K . .:SPECIAL STERLING 
har varit, är och förblir mark
nadens absolut förnämsta hör
telefon till sitt pris 

Kronor 22.'-
Radioavdtln;,zg m 

A _<B_ NORDISKA KOMPAN I ET 
STOCKHOLM 

ANVAND 

EDISWANS 
AUDlONRÖR 

De äro rikligt 
d imensionerade, 
lämna därför en 
klar, fyllig och 
stark ton samt 
verka aldrig an~ 

strängda. 

GENERALAGENTER : 

BEROMAN & BEVINO 
STOCI{HOLM 

Köp alltid kvalitetsmärket 

I EDISWAN 
-

Meddelmzden .från S. S. A . 
(Sveriges Sändareamatärer) 

~ 

Hörda stationer av smtx, Huvudsta, under 
januari månad 1926_ * betecknar att dubbel
sidig förbindelse uppnåtts. 

Sverige: smzz*, smzq, smzs*, smzv*, smyv, 
smyz*, smyu, srnxr*, srnxu*, smxt*, smwf*, 
smwq*, smwu*, smwv*, smws, smvl*, smvi, 
smvj*, smvr*, smvg*, smvw, smuf*, sm uv, 
smua*, smuk*, smu.i, smud, smto, smtq*, smtu*, 
smth, smsv*, smsr*, smst*, smri', smlk, Toss*, 
ph*, saj, sab*. 

England: lrw, 3yk, 2aw, Zbz, Zbmo, 2ce, 
Zdrx, 2fk*, 2go, 2ia, 2it, 2jp, Zkw, Zkg, 2kf, 
21z, 2mo, 2nj*, 2nm, 2od·, 20f, 20x, 2qb, 2qm, 
2sh, 2sz, 2um, 2uv, 2un, 2vq, 2wj, 2xv, 2xy, 2zf. 
Ses, Sdh, Sff, Sha, Shs*, Sku, Soe, Spm, Srz, Ssi, 
Stz, Suq, Swv, Syk, 6ah, 6da, 6do, 6fg, 6fa, 6kk, 
61j, 6me, 6nf, 6ox, 6pt, 6qb, 6rm, 6td, 6tm, 6uz, 
6vp*, 6wv, 6yc*, 6yr, 6uy, 6yx, 6yv, 6xl. 

Frankrike: Sar, Sal, Sbe, Sbf, 8d, Seo, Ses, 
Scax, &!k, 8eu, Sffb, Sfrx, Sgi-*, 8gra, 8hm, 8hu, 
Shsf, Sil, Six, 8in, 8im, 8ja, Sje, 8jyz, 8jn, Sj b, 
8jms, 81dr, Slbt, Sroar*, Snn, Sns, Som, 8pep, 
8pam, 8d, Srbp, Ssss, Ssst, Stvi, Suss, 8uwa, 
8vx, Sww*, Sxp, Syor, 8yz. 

Finland: Snf*, 2co*, 2nn*, 2nd, 2nm, 2nx, 
Zbs, 2nei, lna. 

TJIskland: Kpl*, kyS, kZbr, Kws, kk7, klO*, 
kyS, k4lv*, kq7. 

Danmark: 7xp, 7bx*, 7ew, 7mt*, yyy, yoy. 
Holland: pb3, pe2a, pb7, pblO, pe2, pe l , Niti'*, 

12bb, Obi, Oro*, Owe, Orp, Oea, Ogg, Ohb, 
Ogn, pexx, pell, pejj. 

Italien: las, lma*, l av, l bw, lmt, l bd, 19w, 
lop, hm, lno, na, gn. 

Norge: La la*, La4x, Nalq, Na lf, Nalg, 
lalq, la4z*, L20. 

Ryssland: Rnr!, Red, Rrp. 
Brasilie1t: lae, lan, lab, lia, lar, lit, lere, 

lea, 2af, 2ab. 
Afrika: oemv, oetu, ocng, octn, oetp, oedj. 
Belgien: s4, e22, 11 b, 08, 9j, p7, r2, p2, sS*, 

b2*, i3, 4yz, 21, q2, b7*, 6g*, 
TJeckoslovakien: esOKl. 
fllgoslaviell: ys7xx. 
U. S. A,: led, laao, lekp, Ich, lkmy, lsw, 

lain, lbax, lemp, lemf, lemx, 19a, lkrnx, lrd, 
lzs, lou, 2exl, Zahm, 2be, eZax, 2mm, 2evj, 
e2bc, Zbw, 2m k, 3pf, 4re, NttL 

Palestilla: 6zk. 
Indim: Zbp. 
Spanien: ear9, lO, 21, 23, 24, caeL 
FartJ'g : tt, sge, sdk, Not. 
Divers~: shek*, shad, bye, auf, plaf, rbal, 

gfp, gha, pkx, glar, a6ag, 02, 2ww, 7aa, 4je, 
kdzl, Zaa, 16c, llgw, 11 ag, maroe. 



SVEN LAMPA 
ALDST A FIRMA FÖR A M A T Ö R R A D I O - 15 Å RS ERFARENHET 

RIDDARHUSTORGET 18 
TELEFON : 

NORR 11535, 14545 
TEL.-ADR.: 

STOCKHOLM INSTRUMENTLAMPA 

iC 

RADIOMOTTAGARE SÄNDARMATERIEL 
RAD lOMAT E R I EL 
LABORATORIUM FÖR 
APPARATJUSTERINGAR 
OMBYGGNADSARBETEN 

ACKUMULATORLADD
NINGAR / VERKSTÄ
DER FÖR SPECIAL
BESTÄLLNINGAR 

Denna ackumulator är 
utomorden tl igt omtyckt. 
Störningar och svårighe
ter. såsom ojämn urladd
n ing, tempera tureffekter 
och ständig omställning 
av motstånd för ernående 
av rä tt anodspänn ing äro 
okända för dem som an
vända denna ackumula tor 
Den varar i många års 
tjänst och kan omladdas 
obegränsat antal gå.nger. 
Listn: r 534. Levereras 
oladdad vid export. 

När en C. A. V. anodackumula
tor ingår som en del av Eder 

radioutrustning, kan Ni vara 
säker om pålitlig och konstant 
spänning. Den kan användas 4-6 
mån. med samma laddning och 
är i varje avseende överlägsen 
alla torrbatterier. Den är inne
sluten i bekväm låda av hårt trä. 

A lla närmare upplysningar frdn 

<l.-B. RUTO SU PPL y CO., A r vika 

reras oladdad vid expor t 

• 
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ANTE NNTRAD 
SKRUVAR OCH 

MUTTRAR 
högsta kvalitet från 

A/B Svenska Metallverken 
Våsted s, Stockholm, Göteborg, Malmö 

Civi lin&teniö r 

OSC \.R G RAHN 
KUNGSGATAN 33 (s. KUNGSTORNET) 

S 'I'O C ({HOLltI 
Tele fon: 149 06. Rt\.DIOTEKNIK 

PAT~~A~~YBÅJ 
Telegramadress: L [ C E N S E 

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

ETT GOTT RESULTAT beror p1 användandet 
av högklassiga delar i Eder apparat. Köp dar(ör: 
R. T. R.-transformatorn, helkapslad, ab· 

solut distonionsfri. Oms. 1/3• 1/ •• 1/, Kr. 9: SO 
Ormond-kondensator. 1,000 cm, reklam-

pris med skala ... . .... . ... ..... . .... .. . . . .. II S: 75 
R. T. R.-Square Law kondensator 500 

cm med vernicr .... ........ 7: _ 
D:o 300 cm utan "ernier ....... . .. ..... 4: 75 

B. M. Ebonitvariometer med skala 0.0 .. 7: _ 
Sats till variometer, komplett (äkta 

ebonit) .......................... ... ............ 2;-
Anodbatterier av hög kV3Iitt:t. 60 volt t . 9:-
Reostater, typ Frost, JO ohms .. . ...... .. l: 75 
R cc5tate r 6, 1 S ohm . .. . .. . ......... . ... ...• .. O: 90 
Enkeltcldoner frin ............. . ............ " J: 75 
Dubbetlurar Wego. D. R. W. m. fl . ... .. 10:-
Mazda 0.06, marknadens erkänt bästa 

detektorrör . . .......... . ..... ...... .. .... . .... .. 9: -
Philipsrör, noteras till lägsta dagspris, 

Alpha ratta r och skalor, D3lties Ra
diode.lar och satser, alla slags pol. 
skruvar, banankontakter, bussningar. 

Dr. Seibts Amigo. säsongens slora sue
ces. Den i Stockholm f . n . mest sll · 
da högtalaren. Ent]ast bristande kän. 
nedom om denna högtalare föranleder 
köp av annan . .. .......... . ............... .. 52:-

Enkl3rc högtalare fdn .. . ... .. 12:-
Andersons Kristall . . ......... ...... ...... .... l: 50 
Per ikon ddektom (enl. de-t oöve-nräfTa. 

de systcmd kristall mot kristall .. . lO 2: 75 

~~i~~~I~~~:a:ae::k~~~ . . . ~~ ... ~~.~~.:::: · ·i~: :: ~~ ~~ 
OvansIiende är ett utdrag ur vir smaste pris· 

lista, som sändes p1 begaran. All slags radio. 
materiel, ävensom appar:Utr. europeiska nch amen 
kan ska. lagC'rföns. Ahsolut förminligastC' inköps. 
k.älla rör herrar llt'rförs.'iljare. som åtnjuta dC' 
bästa \·illl.:or. Dnftica ombud antagas i en del 
orter där vi ännu icke aro rC'prrs\·llterade. Om. 
bytesrätt. 

SVENSKA RADIOAFFÄnEN. Stockholm 
Ledande C'ngrosfl rma i rndic.hransdlen. 

NybrogataD 8. Tt'lefon O. 1661. TeL·adr.: Svara. 

~~~~--~-----------I A/B J U LI U S S l Ö O R Järntorget, Stockholm I 
Telefoner: Namnanrop 

RADIOA VDELNING Telegr .adr.: Järnslöör -
~~öttef!, f OTO-HUS 
~ MALMÖ 

Etabl. 1884 

0n bra antenn 
är första villkoret 
för ett gott 
resultat! 

a l ära konstruktioner av antenn
- V master äro synnerligen effektiva, 

praktiska och billiga. De kunna 
utan svårighet monteras pä de 
mest olika sätt. Begär vår broschyr. 
Återförsäljare antages ä alla platser. 

HÄRRYDA 
FABRIKS 

A:-B. 
HÄRRY D A 

Säg att Ni såg det i Radio-Amatören 

R adioamatörens 
förnämsta inköpskälla. Ny, rikt ilIustr. 

katalog. Sändes gratis och franco. 



10 WATTS EXPERIMENTSÄNDARE 

S
ändning med små effekter är allt
jämt en mycket utövad sport bland 
sändareamatörerna - nu kanske 
än mera än förr. Till dessa små

sändare kan man ju med fördel an
vända mottagarerör, vilka dels äro bil
liga och dels i regel fordra låg anod
spänning. 

För en sändare med 10 watt input 
- en mycket användbar effekt - är 
det tillräckligt med ett par vanliga 
kraftförstärkarerör, t. ex. UV 201 A, 
C 507 eller liknande, vilka kunna ma
tas med anodström från en vanlig anod
ackumulator om 200 volt. Den sän
dare, som beskrives här nedan, använ
der två av den förstnämnda typen i 
push-pull-koppling. 

Vi ha kallat denna sändare för ex
perimentsändare ej därför att den skulle 
vara speciellt proviscriskt hopsatt, vil
ket den icke är, utan därför att man 
kan använda den för en hel del olika 
våglängdsområden och ej blott för te
legrafi utan även för telefoni med olika 
system för moduleringen. 

':too 
~' 7~ -''---'-L..I 

/'->UU<:>.:>U 

Fig. 1. N orlllal koppling. 

Vad själva kopplingen beträffar kan 
den göras på två olika sätt, dels e.nligt 
fig. I, vilket är bekvämast på ej allt 
för korta våglängder, och dels enligt 
fig. 2 som möjliggör sändning på myc-

kM: korta vågor. Växlingen mellan 
dessa båda kopplingar sker enkelt med 
kontaktklämmor på spolarna. 

Huru mottagaren är utförd synes å 
våra bilder, fig. 3 och 4. På en hori-

Fig. 2. Koppling för myclut korta vågor. 

sontell bräda äro rör och drosselspolar 
m. m. uppställda. Framtill är fäst en 
låg frontplatta med vridkondensat0-
rerna, reostaterna, en antennampereme
ter och kontakthylsor för anslutning av 
nyckel, mikrofon eller andra module
ringsanordningar. Vid frontplattans 
överkant äro baktill fästade tvenne trä
konsoler, uppbärande tre grova glas
rör, å vilka spolarna vila. 

Spolarna äro utförda av 3 mm mjuk 
koppartråd med c:a 100 mm spo-ldia- 
meter. De framställas genom upprull
ning på 70 mm spolrör och få där-

. efter expandera. Varven sammanhål
las av bomullsband, som flätas mellan 
dem. På detta sätt får man en mycket 
billig spole, som alltefter behovet kan 
göras med större eller mindre antal 
varv. Spolarna läggas på glasrören på 
sätt bilderna visa och kunna då med , 
iätthet förskjutas axiellt, så att lämp
ligt kopplingsförhållande erhålles. Di
mensionerna av frontplatta och mon
tagebräde framgå av fig. 5. 

8[ 



Fig. 3. Sändaren sedd framifrån. 

Fig. 4. Vy bakifråll av sändaren. 



Drosselspolarna utföras av 35 mm 
. spolrör av 120 mm längd. På 100 mm 

inbördes avstånd insättas tvenne Bal
tic universalproppar, så att spolen kan 
insättas i en vanlig hållare för lågför
lustspolar av Balites typ. Drosslarna 
lindas tätt med 0.4 mm dubbelt bom
ullsspunnen tråd så att hela utrymmet 
mellan propparna fylles. 

Vid koppling enligt fig . I uppstäl
las primär- och antennspolar på sätt 
fig. 3 antyder. Avståndet mellan de 
båda i primärkretsen ingående spolarna 

Vill man för enkelhets skull modu
lera bärvågen genom insättning av mik
rofonen direkt i antennen, sker anslut
ningen vid kontakthylsorna c, synliga 
till vänster å frontplattan. De kon
takthylsepar, som ej för tillfället an
vändas, kortslutas. 

Rörande avstämningskondensatorer
na kan anmärkas att strängt taget en
dast en dylik är erforderlig, antingen 
i primärkretsen eller i antennen, då den 
andra kretsens egenvåglängd resp. över
ton blir bestämmande för den utsända 

~------250------~ 

Fig. S. Frolltpla-tta och mOlItagebräda. 

bör vara relativt stort. Med denna 
koppling blir den i kretsen verkande 
kqpaciteten mycket ringa, varför våg
längdsområdet blir litet. Vid de van
ligen använda våglängderna användes 
därför hellre kopplingssättet enligt fig. 
2, varvid antennsp6len kommer att stå 
bredvid primärspolen. 

Samtliga sladdar för inkoppling av 
spolarna äro böjliga och försedda med 
kontaktklämmor, så att utbyte av spo
lar och ändring av kopplingen lätt kan 
ske. 

Vid telegrafi inkopplas nyckeln vid 
kontakts polarna a, vilka äro syn
liga å frontpanelen, fig. 3, längst till 
höger. Vid frontplattans mitt sitta kon
takthylsorna b, som tjäna till anslut
ning av sekundärlindningen på en mik
rofontransformator då telefoni med 
gallermodulering skall användas. 

vågens längd. Om det emellertid gäl
ler att hålla en viss bestämd våglängd 
är det givetvis bekvämast att ha möj
lighet att kunna variera båda kretsar
nas svängningar med vridkondensato
rer. Eventuellt är det att rekommen
dera att insätta en I 000 flflF vridkon
densator i antennen för ökning av reg
leringsmöjligheten. De använda kon
densatorerna böra ha extra stort av
stånd mellan plattorna. såsom är fal
let i den beskrivna sändaren, där Bal
tics sändarekondensatorer inmonterats. 

Slutligen vilja vi nämna, att sänd
ning med gott resultat företagits utan 
den förbindning mellan primårspolens 
mitt Och glödströmsnätet, som visas i 
fig. 2. 

Härigenom erhålles dubbel garanti 
mot katastrofer för den händelse en 
blockkondensator skulle förstöras. 

A. P. 



STORSTATIONEN BO U ND BROOK 
AV CIVILINGENJÖR TH. ÖVERGAARD 

Del~ beskrivlling aven av världens största rundradiostationer, som 
Radio-Amatörell här är i tillfälle att åtl!1'ge, läm.nar en särdeles intres
sant inblick i del~ allmänna. teklliska planläggning, som ligger till 
grund för en al~läggning av dq dimensioner det här är fråga om. 
De mångahanda rön, som här göras vid utsändning och mottagning 
(de sistnämnda beha.lldlade i en särskild artikel i detta mmw~) äro 
av största intresse och skola även komma vår egel~ blivande stOI'-

stotioll tillgodo. 

E
fter en och en halv timmas 

---1 järnvägsresa söderut från New
york, förbi ändlösa fabriker, 
bangårdar och lokomotivhallar, 

stiger man av vid Bound Brook, ett 
litet villasamhälle, på pricken lik alla 
de övriga, som tillsammans bilda en 
jättering runt Newyork. 

Två höga fackverkstorn visa vägen, 
och efter en kort promenad är man 
framme vid målet: Amerikas yngsta 
storrundradiostation. 

"The biggest in the world", skulle 
man kunna säga om den, men äran får 
delas både med WGY i Schenectady, 
där General Electric har en försöks
station av samma effekt, och med 
KDKA i Pittsburg, också en försök -
station, mycket lik Bound Brook. 

,'" 

Fig. 1. Stationshuset med masten för 60-m-alltcIIIICJI och ella tornet för 4S4-m-antennen. 



Stationen äges av Radio Corporation. 
Hela radiomaskineriet har emellertid 
levererats av Westinghouse Electric 
and Manufacturing Co., samma bolag, 
som står bakom KDKA. 

En allmän inblick i stationens hu
vuddelar lämnar principskissen, fig. 2. 

Två sändare skola kunna köras sam
tidigt, den ena på 454 m, den andra 
på 60 m våglängd. 

Erforderlig kraft tages från en hu
vudtransformator i stationshusets när
het (T). 

Då de båda sändarna äro i huvud
sak lika, beskrives här nedan endast 
454 m-stationen. 

Sedan trefasströmmen passerat Sl' 
där dess spänning regleras till för drif
ten lämpligt värde, upptransformeras 
den i T b en trefas-sexfastransforma
tor och skickas sedan in i L 1 . 

Där likriktas växelströmmen i tolv 

Teckenförkla1'ing till fig. 2: 
T = Huvudtransformator, trefas 4 OOO/Z 300 

volt 60 perioder. 
S, och S, = spänningsregulatorer för sändarna. 
T, och T, = anodtransformatorer för kraft

likriktningama. 
L, och L, = kraftlikriktare med ut jämnings

anordningar. 
GI och G, = glödströmstransformatorer för 

kraftlikriktama. 
MI och M, = modulatorer. 
0" 0, och O. = sändare. 
MG, och MG, = växelströms-Iikströmsomfor

mare för glödström till modulatorer och sän
dare. 

V = växel för ankommande linjer från stu
dion (i Newyork). 

TB, och TE, = tonbalans'er, för justering av 
ljudet. 

KB = kontrollbord för ankommande Ijud-
strömmar från studion. 

F, och F, = ZO watt ljudförstärkare. 
F, och F, = ZOO watt ljudförstärkare 
T. = transformator för drift av P" P, och 

MG,. 
P , och P 2 = vattentryckpumpar för kraft

rören. 
MG, = laddningsomformare för B. 
B = två små, accumulatorbatterier för glöd

ström till TB" TB" F" F" Fa och F,. 
T. = transformator, enfas, för kraft tilr L, 

och L,. 
L, och L, = likriktare för erhållande av anod

spänning till TB" TB" F" F" F, och F •. 

vattenkylda lO kw rör, för att bliva 
lämplig såsom anodkraftkälla, och pas
serar därefter ett system av drosslar 
och kondensatorer till modulatorns M] 
och oscillatorns 0 1 anoder. 

Moduleringsprincipen är ·densamma 
som för de \"1 estern Electric-stationer, 
som användas i Göteborg, Malmö och 
Sundsvall. Modulatorns "musikström
mar" -åstadkomma spänningsvariatio
ner i en i modulatorns och oscillatorn~ 
gemensamma tilledning insatt drossel. 

Modulatorn, som är det tredje för~ 
stärkningssteget för strömmen från 
studion (förstärkarna F 2' F 4 och mo-

T.. g 
L .. 

-+- Anodsfröm 
--*- Glödsfröm 

t%4 m
-

~" 
I 

~ 3-fas viixelsfröm för kra/tti/lförseln 
~ 1~ JJ JJ 

~ "l'1usik"strömmar 
---i(- l'1odulerad högfrekvent ström 

Fig. Z. Stationens principschema. 
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~ QADllO=AMA 'fÖR-EN~ 

Fig. 3. Från vänster till höger: oscillatorern.a för 454 II! våglängd (0, och OJ, 1Ilodl,latorn 
(MJ och likriktaren (LJ. 

* 
Fig. 4. Dm ella av glödströmsomformama, beläge/~ i källare/I. Utefter vä9ge,~ kra-fttrans

forlll<ltorema för likriktame (T, och T,). 
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Fig. 5. De båda oscillatorerna fö," 454 In våg längd. Röret! sitta i grllpper om fyra stycken, 
med kopparanoderna instuckna i vattenkylda ·mantlar. 

* 
Fig. 6. Kontrollrummet med växeln längst till vänster. Dä,"efter, från VällS ter till höger: 

tOllbala1lS (TE,), 20- och 200-watts förstärkare samt en kopplingstavla. 



~ QADrrO=AMATÖ~EN~ 

Fig. 7. Kmftlikriktarw (LJ. 

dulatorn), innehåller tolv vattenkylda 
10 kw Westinghouserör och kan an
tingen ställas till oscillatorn 0 1 eller 
till reservoscillatorn 02. 

Oscillatorn 0 1 utgör själva sända
ren. Atta 10 kw sändarerör arbeta 
här parallellt på en till 454 m våglängd 
avstämd mellankrets, till vilken sedan 
antennkretsen kopplats. 

Glödströmmarna till de tjugofyra la 
kw likriktarerören i L l och Lz tages 
från transformatorerna G l och Gz. 

Modulatorerna MI och M z samt os
cillatorerna 0 1 , Oz och 0 3 fordra lik
riktad glödström, vilken erhålles från 
de båda transformatorerna MGIoch 
MG2 , vardera på I 000 ampere. Detta 
kan synas överdrivet, men räknar man 

med, att icke mindre ä.n fyrtio 10 kw 
rör samtidigt skola matas, kommer man 
fram till ovannämnda amperetal. 

Innan musikströmmen från studion 
kan släppas på modulatorerna, måste 
den förstärkas, först i tjugo- och sedan 
i tvåhundra watts push-pull-förstärkar
na F z och F 4 resp. 

Fl och Fs äro motsvarande förstär
kare för modulatorn M2 . Dessa kunna 
även användas såsom reserv . 

. Förstärkarna erhålla glödström från 
batteriet B och anodström från de små 
I kw likriktarna La och L 4 . 

Antennen för 454 m våglängd ät: 
snarlik de trumantenner, vilka kom- . 
mit till användning på telegrafverkets 
rundradiostationer. Den uppbäres av 
två nittioåtta meter höga fackverks
torn, vilka isolerats från marken för 
att minska induktionsförlusterna. 

J ordledning erhålles i ett balansnät, 
nedgrävt i marken under antennen. 

För 60 m våglängd användes en an
tenn, som något påminner om labora
torieantenner för trettio år sedan. Den 
utgöres i princip av ett lodrätt, unge
fär 17 m. högt rör, nedre ändan un
gefär en meter ovan marken. 

På två femtedelars höjd på röret 
har insatts en amperemeter och av
stämningsspole. 

Skall strömmen i antennen mätas, 
avläses amperemetern med hjälp aven 
kikare. 

Antennen kopplas i sin nedre änd
punkt till ett vågrätt rör, som leder, 
via en kondensator, till sändaren. 

Vid mitt besök höll man på med 
prov på 4S4-m-stationen, varvid man 
uppmätte nära fyrtio kilowatts antenn
effekt. 

Ännu är det iclu.för sent att prenumerera på Radio-Amatören för år I926! 

Prenumeration emottages i varje bokhandel samt på posten. Pris Kr. 6:-. 
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KONTROLLMÄTNING AV ,BALTIC 

BLOCKKONDENSATORER 

är första villkoret för att en ra

diotillverkare skall kunna hålla 

en jämn' och hög kvalitet. Inte 

Ens en så liten detalj som en 

blockkondensator får , lämna 

Baltics fabriker utan den sträng

aste kontrollmätning. Ni kan 

alltid lita på Baltic radiodelarI 

AI(TIEBOLAGET BALTIC 
STOCKHOLM 

Vid Edra experiment 
rådgör med oss. Vi ha 

allt i' radio, 
fullständiga apparater från 
de mest luxuösa till de 
enklaste. Förstärkare. Hög
talare. Telefoner. Delar. Allt 
av prövade. goda kvaliteer. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST al Co., (iötebore 
TELEFON 1684 RADIOAVDELNINGEN TELEFON 11634 



y~ 
Radio-kristall 

Erh. i alla radioaffärer -
eller direkt från 

Stölten & Son, Malmö. - -

RUNDRADIOSÄNDARE MED ANOD
ACKUMULATOR. Den amerikanska firman 
Willard Storage Battery Co, som äger en 
rundradiostation i Cleveland, Ohio, använder 
till dennas sändareapparat ett ackumulatorbat
teri i stället för de eljest vanli'ga dynamoma
skinerna eller omformarna för erhållande av 
den erforderliga anodspänningen. Sändarens 
tillförda effekt är l kw, och för att ernå en 
anodspänning om 2 500 volt uppgår antalet cel
ler i anodbatteriet till icke mindre än l 280. 
Genom denna jämförelsevis dyrbara anordning 
vinnes dock fördelen aven utomordentligt 
jämn och ren utsändning, fri från alla biljud. 
Denna rundradiostation, "WTAM", vars våg
längd är 390 m, tjänar sålunda på ett ut
märkt sätt sitt ändamål att vara propaganda
medei för de välkända Willard-ackumulato
rerna. 

Hör Ni till dem som 
kU1tna sköta återkoppling
en.~ Försök att få andra 
att hålla styr på sina kana
riefåglar lika bra som Ni 
själv kan! 

RÄTTELSE. Genom ett beklagligt missöde 
råkade i Philips annons i föregående nummer 
av Radio-Amatören numren på de däri om
nämnda rören bliva felaktiga. De rätta num
ren äro: för 4 volts ackumulator A 410-
B 406; för 1.S volts element A 109-B 105. 

Annonsen återfinnes i rättat skick i detta 
nummer. 

All slags R ADIOMATERIEL 
Specialif" : H6rlelefoner 

Bästa inköpskälla för återförsäljare. Ombud antagas . 
Ingeniörsflrman Eledr\c, Berg.ga!. 28, Stockholm 

RADIOUTSTÄLLNING I MALMÖ, Den 
12 februari öppnades i Malmö en radioutställ
ning, anordnad av Sydsvenska radiosällskapet 
och Sydsvenska radiohandlareföreningen. Ex
positionen var delad på två avdelningar: radio
handlarnas utställning och radioamatörernas. 
Båda vara rikhaltigt försedda och överskådligt 
anordnade; den förra upptager utställningar 
från de flesta av våra ledande radiofirmor, 
svenska såväl som i Sverige representerade 
utländska. 

På amatöravdelningen utställdes sammanlagt 
ett 4O-tal apparater, varibland superheterodyner, 
neutrodyner och enklare kopplade rörmottagare 
samt även, jämte sändare och högtalare m. m., 
sådana kuriositeter som kristallmottagare i nöt
skal och pennor. 

Vid den i samband med amatörutställningen 
anordnade apparattävlingen utdelades följande 
pris. Sydsvenska Dagbladet Snällpostens he
derspris för en relativt enkel och lättskött 
selektiv mottagare jämte bästa helt självbyggda 
högtalare: vaktmästare H. Hansson, Tekniska 
läroverket, Malmö. Konsul G. C. Faxes he
derspris, en anodackumulator: R. Olsson, Her
mansgatan 4 a, Malmö, för bästa amatörarbete. 
Beträffande utställningens egna pris ansåg sig 
prisnämnden icke böra utdela något första 
pris. Andra pris, 50 kr.: "c.-G. N.", tredje 
pris, 25 kr., vardera till tecknaren r. Jordell, S :t 
Pauli Kyrkogata 14, Malmö, hr Sven Frisk och 
hr Oskar Olsson, Stora Nygatan 40, . Malmö. 
Extrapris för mätareapparater, 25 kr., tilldela
des kemist Verner Björk, Valskvarnen, Malmö, 
för två vågmätare och en glimljusoscillator, 
och extrapris för bäst utförda sändare, 25 kr., 
hr Lennart Johansson, S:a Promenaden l a, 
Malmö (station SMTT). 

Prisnämnden, bestående av fil. d :r G. Alb. 
Nilsson, ing. Nils Malmros, docent Erik Lars
son och red. Valter Hermanson, fäller som 
helhetsomdöme, att i de utställda amatör byggda 
apparaterna i allmänhet icke utnyttjats de 
nyaste rönen. I många fall ha apparaterna i 
allt för stor utsträckning sammanbyggts av 
färdigköpta delar efter färdiga arbetsschemata. 
Prisnämnden hade även väntat att på de enk
lare apparaterna finna krav på selektivitet 
tillgodosedda i större grad. Å andra sidan har 
prisnämnden funnit, att amatörerna i hög grad 
vinnlagt sig om att ge apparaterna ett prydligt, 
ofta originellt utseende, särskilt i jämförelse 
med de hemmabyggda apparater, som utställ
des vid den första radioutställningen år 1923. 

YNGRE AMATÖR --, 
med vana vid byggandet av slväl mindre som större 
apparater och med full kännedom om de i handeln 
vanligast förekommande delarna och tillbehören, önskar 
plats i radiobranschen eller i affår, som försäljer radioJl 
apparater och tillbehör Har förut innehaft plats i 
järn .. och maskinaffär. Svar märkt »Radiovän», Svenska 
T elegr,1mbyrlns Annonsavdelning, Göteborg. 



Den nya Kon==Högtalaren 540==A W 
Förstärkaren 44014 

och 

Kan användas tillsammans med kristallmottagare eller rörmottagare. Musik och tal återgivas absolut 
felfritt. 

A.·B. Radiotjänst har i dagarna efter jämförande prov mellan olika högtalare inköpt ovan avbildade 
aggregat med kristallmottagare. 

Högtalarekombinationen ifråga var den enda, som uppfyllde vederbörandes stränga fordringar med 
hänsyn till rent och naturtroget återgivande av tal och musik. 

Lämplig för skolor, föreläsningslokaler, hotell, kafeer m. fl. Aggregatet ersätter fullständigt en orkester. 

GENERALAGENT 
Representant för södra Sverisre: 

IngeniClrsfirma Folke Hain 
MALMO 

BÖHLMARKS 
Representant för västra Sverige: 

Zach. Guthe 
GOTEBORG STOCKHOLM 

' NOA.(C]K I 
RA.DiO 
BA.IIJ)RIER 

FINNAS 

HOS ALLA 

VÄLSOR

TERADE 

RADIO-

HANDLARE 

SVENSK 

TILLVERK

NING 

BEGÄR 

VÅR PRIS

LISTA R4 

NORDISKA 
ACKUMULATORFABRIKEN 

STOCKHOLM GÖTEBORG 
Blasleholmstorg 11 - Östra Hamngatan 14 

MALMÖ 
Larochegatan 4 

I Mätinstrument aro 
viktiga hjälpmedel 

För att uppnå en god och störningsfri radiomottagning 
är det av vikt att kunna inställa glödström och anodspän· 
ning exakt. Man sparar därvid sina rör och vinner bättre 
kontroll över apparaten genom att använda ändamålsenliga 

N:r 760 

Voltmeter 
Fickursform 
Pris 7: 50 

N:r 761 

Voltmeter 
8 tt inbyggas i appa
raten. c:a 65 mm 
diam. Pri, 8:-. 

Två må.områden: 0-6 vol. och 0-120 
volt för mätning'ar av spänningar i alöd~ 

ströms~ och anodbatteri. 

N:r 765 

Amp.-mefer 
att inbyggas ... ·appa
raten. P(ecisions~ 

utförande. 
0-3 amp. 21:-
0-30 och 0-300 
milliamp ... 27:-

N:r 768 Voltmeter, 0-6 vol. fick- Volt-amperemeter, 
ursfonnat . ..... Pri, 4: - komb., 6 volt. 30J 

Rik.t illustr. prislista gratis milliamp ... 32:-

Pris i riksmark ab Frankfurta 'M. Lev. motpostf.el. för insänd 
ning av beloppet på postcheckkonto Frankfurt a M N:r 4h2R. 
III. pri,li •• a gra.i •. Katalog n:r 3, 256 sid .• 355 iiI.. pris I mark 
F. Ehrenf'eld. Zeill00, Frankfurt al M 803 



"IDEAL" 
fabrikat 

PRIS KR. 

20:-

" IDEAL " 
fabrikat 

VIKT I GR. 

180 

JBILÅUJPUNKI~~ ' 
nÖRIJI)ILEJrONEN 

Namnet utgör garanti för ett alltigenom förstklassigt instrument. D et för
nämsta företrädet hos den nya Blaupunkt-telefonen är dess' utomordentligt 
ringa vikt, endast 180 gr., vilket gör, att den aldrig blir besvärande. 

Vare sig Ni använder kristall- eller rörmottagare ger Blaupunkt-telefonen 
det bästa resultatet. Hundratusentals belåtna lyssnare i alla världens länder 
använda den. Bland dess övriga särskilda företräden äro att nämna 

Hög grad av känslighet / Stor ljudstyrka / Melodiskt ren ton 
Bekväm att bära / Förstklassigt precisionsarbete / Prima 
material /Elegant och fjäderlätt. 

Begär överallt den nya modellen B L A U P U N K T-H U R T E L E F O N. Finnes överallt. 

Overtyga Eder själv! 

REPRESENTANTER OCH LAGER I 

STOCKHOLM: KARL H . STRÖM, POLHEMSGATAN 10.14. TELEFON: 30782 OCH K. 4713 
MALMÖ: SYDSVENSKA RADIOIMPORTEN. HÖGAMÖLLEGATAN 18. TELEFON: 1455 
GOTEBORG : GEORG KARLSSON, LORENSBERGSGATAN 12. TELEFON: 4580. 



NÅGRA DRAG UR ETER FYSIKEN 
VIII. 

AV CIVILINGENJÖR FREDRIK DAHLGREN 

D 
e båda näst föregående uppsat
serna ha vi ägnat åt en del reQ.t 
teoretiska resonnemang, medelst 
vilka vi blevo i stånd att ur vissa 

antaganden angående atmosfärens fy-
siska egenskaper på stora höjder er
hålla en antaglig förklaring till en del 
i praktiken iakttagna fenomen i fråga 
om de elektromagnetiska vågornas fort
plantning. Vid uppställandet av de ma
tematiska ekvationer, vilkas lösningar 
utgjorde basen för våra teoretiska över
läggningar, måste man emellertid med 
nödvändighet utgå från starkt ideali
serande förenklade förutsättningar, om 
någon lösning över huvud skulle vara 
möjlig att ernå, och vi kunna därför 
ej betrakta de erhållna resultaten an
nat än som rena principresultat. I verk
ligheten äro givetvis förhållandena oer
hört mycket mera komplicerade, var
för man måste vänta sig att de i prak
tiken uppmätta storheterna skola i 
många fall starkt avvika från de vär
den som man skulle väntat sig vid ett 
rigoröst tillämpande av de teoretiska 
formlerna. Vi ha redan tidigare på
pekat, att atmosfären och speciellt 
Heaviside-lagrets olikformighet' och 
föränderlighet medföra att alla skarpa 
gränser försvinna samt att de verkliga 
förhållandena i stort sett gestalta sig 
avsevärt gynnsammare än teorien vi
sar, i det att· den synnerligen starka 
försvagning eller rent utav utsläckning 
av vågorna, som borde äga rum för 
vissa periodtal och över vissa väg
sträckor, i regel kompenseras av att 
olika delar av atmosfären ha så olika 
täthet etc., så att varje punkt av jord
ytan kan nås av strålning på någon 
väg, längs vilken fortplantningsförhål
landena ej äro ogynnsamma. Allt detta 
reducerar dock ingalunda betydelsen av 

de vunna teoretiska resultaten, i det att 
desamma giva oss förklaringen till de 
fenomen, vilkas storleksförhållanden vi 
på grund av de komplicerad~ betingel
serna i naturen äro nödsakade att hu
vudsakligen studera på experimentell 
väg. 

Redan för ett par decennier sedan hade 
radioteknikerna nedlagt ett betydande 
arbete på att utforska de trådlösa sta
tionernas "räckvidd" under olika för
hållanden. Enär begreppet rundradio 
på den tiden var okänt var det givet
vis huvudsakligen mottagningsintensi
teten över stora avstånd som intresse
rade, liksom forskningarna även i all
mänhet gällde de i den kommersiella 
trafiken begagnade långa våglängderna. 
Ljudsvaga zoner på måttliga avstånd 
från sändarstationerna m. fl. fenomen, 
som speciellt kommit att fånga intres
set vid arbete på korta våglängder och 
med mindre överföringsdistanser, voro 
tämligen okända. Det har emellertid 
visat sig, att terrängförhållanden o. dyl. 
spela in i så oerhört hög grad då fråga 
är om mottagningsintensiteten inom 
trängre områden kring sändarne, att 
något så när allmängiltiga empiriska 
formler tcr sådan mottagning knap
past äro möjliga att uppställa. Vid 
planläggning av radiokommunikation 
för en trängre rayon är man alltså hu
vudsakligen hänvisad till experimen
tella studier för varje särskilt fall, 
samt dessutom givetvis till de rent teo
retiska förutberäkningarna, baserade 
på jordytans egenskaper o. dyl. Det 
slag av empirisk forskning, som avser 
uppställandet av mer eller mindre ge
nerella formler, vilka kunna med till
fredsstä.llande grad av noggrannhet till
lämpas på fall, som ej direkt under
sökts, är därför allt fortfarande i hu-
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vudsak begränsad till de långa över
föringsavståndens område, d. v. s. till 
de betingelser, under vilka forskarne 
arbetade redan för ett par decennier 
sedan. Endast införandet av långdi
stanskommunikation på mycket korta 
vågor kan sägas ha på de sista åren 
öppnat ett nytt fält för generell em
pirisk forskning, som ej tidigare varit 
odlat. 

Vi övergå då först till det inom ra
diotekniken "klassiskt" vordna forsk
ningsresultatet, som finnes förkropps
ligat i 

Austin's formel. 
Redan för mer än IS år sedan ut

förde amerikanaren Austin en synner
ligen omfattande serie försök över 
räckvidden hos olika radiostationer un
der olika betingelser, och resultaten av 
dessa försök uppsattes i grafisk form, 
givande h.'"Urvor för mottagningsinten
sitetens beroende av antennhöjder, våg
längd, överföringsavstånd etc. Det lyc
kades även Austin att uppställa en re
lativt enkel formel, som innehöll samt
liga dessa storheter och som med gan
ska stor noggrannhet återgav de sam
band storheterna emellan, som fram
gick av de uppritade kurvorna. Austins 
formel, som återfinnes i J ahrbuch der 
drahtlosen T elegraphie und Telepho
nie I9II, lyder i sin ursprungliga 
form: 

ad 

f _ f,h t ll 2 yr 
R-4.25~e 

Här är: 
fR = den ström i ampere, som mot

tages över ett kretsmotstånd av 25 ohm; 
Is = strömmen (amp.) i sändaran

tennen; 
hl> h2 = sändar- resp. mottagaran

tennens effektiva höjd, uttryckt i km; 
A = våglängden i km; 
rx = en storhet som endast beror 

av jordytans beskaffenhet; för fort
plantningen över havsvatten fann Aus
tin värdet rx = 0.0015. 

Vid betraktandet av denna formel 

9° 

se vi genast att mottagningsintensite
ten för given våglängd och givet av
stånd är proportionell mot produkten 
av sändarantennens höjd och ström
styrka, d. v. s. mot sändarantennens 
meter-amper e-tal, vilket ju står i full 
överensstämmelse med vad vi tidigare 
funnit på rent teoretisk väg då fråga 
var om strålningen från en rak ver
tikal antenn, d. v. s. från en förenk
lad antennmodell. Vidare se vi att -
under i övrigt oförändrade förhållan
den - den mottagna strömmen även 
är proportionell mot mottagaranten
nens höjd. Detta är helt naturligt, ty 
om ett i huvudsak likformigt elektro
statiskt fält stryker fram över jord
ytan med i huvudsak vertikal vektor
riktning, vilket ju kan sägas vara fal
let i den elektromagnetiska vågen, så 
bestämmes strömmen i en avstämd 
mottagare, vid givet ohmskt motstånd, 
av den längs hela mottagarkretsen er
hållna elektromotoriska kraften, vil
ken i sin tur utgör produkten av.ef
fektiv antennhöjd och fältstyrka. 

Om vi för ett ögonblick tänka oss 
den sista faktorn i formeln - expo
nentialfaktorn - borta, så skulle mot
tagningsintensiteten för given sändar
ström och givna antenner bli omvänt 
proportionell mot såväl våglängden 
som avståndet. Men detta är ju just 
den lag som gäller på stora avstånd i 
ekvatorialplanet till en enkel rak an
tenn, som svänger med sin grundfre
kvens. Vi se alltså att det endast är 
exponentialfaktorn, den s. k. dämp
ningsfaktorn, i Austins formel, som 
innebär en avvikelse från de enkla för
hållanden, vilka råda kring en förenk
lad antennmodell i fria etern, utan nå
gon närvarande jordyta eller olikfor
mig atmosfär. Faktorn 4.25, som 
Austin funnit på experimentell väg, . 
är i själva verket något beroende av 
sändarantennens verkliga form eller 
rättare av strömfördelningen i denna 
antenn. Vid sinusformig ström fördel
ning, vilken kan anses råda i en rak 
vertikal antenn, hade det teoretiska 



~ lRADIO=AMATÖR-EN=====-
värdet på den ifrågavarande faktorn 
blivit 4.8, alltså en relativt obetydlig 
avvikelse från det av Austin funna 
värdet. 

Det är emellertid dämpningsfaktorn, 
som vid studiet av Austins formel till-
RcI~(1v 

1.0 molflJgnhttjs;nfensiiel 

detta fall har för alla våglängder mot
tagnings intensiteten satts = I vid ett 
avstånd av 100 km. Denna figur kan 
alltså sägas angiva, hur en våg, som 
passerar punkten för 100 km:s av
stånd från sändaren med en viss inten
sitet, kommer att vara försvagad ef
ter en tillryggalagd sträcka av 200, 

300 o. s. v. km. De undre streckade 
kurvorna hänföra sig till korta våg
längder, som ej voro aktuella på den 
tid Austins försök utfö,rdes. Inom detta 

O .• 

O .• 

O., \ \. ~~ ~~"m område är med all säkerhet denna for-\\.'\" d~:7 mel ej ens tillnärmelsevis riktig, i det 
o., \~\, ' ". ~~:g.: att överföringen tack vare de övre at-

Q L--:-::::-'~"'~'::'~--'~'-~:-::~~:~::~~'~:~:~~~"'~'-~'-~'-~-§--~-~~~~~~_ ~~:;~~~s s!~~~r~~n :~d a:~:ä~~a~g~; 
200 tJOO 1000 1200 1400 1600 km 

ur formeln, vilken ej är byggd på si f-
Fig. 1. 

drager sig det största intresset. Vi se 
omedelbart Ur formeln att, tack vare 
denna faktor, intensiteten cwtM med av-

I 
ståndet snabbMe än som d samt att 

detta snabbMe avtagande är mera 1ä
präglat vid korta än vid långa vågor. 

fermaterial från &tta våglängdsom
råde. Den övre streckade kurvan hän
för sig till oändligt lång våglängd och 
ger alltså de gränsvärden mot vilka 
storheten I R går om dämpnings faktorn 
blir = I, d. v. s. om all energiförlust 
försummas och jordytan tänkes vara 
plan. Vi se ur fig. I med all önsk
värd tydlighet, hur avsevärt det gynn
samma. inflytandet av hög våglängd 

Vid användandet aven dylik for
mel för praktiska behov kan man tyd
ligen uppgöra frågeställningen på två 
olika sätt. Dels kan man undersöka :lS 

huru starkt en given station höres på Uj 

olika avstånd, dels kan man studera 24 

sambandet mellan sändningseffekt (me- :Zl 

ter-amperetal) och avstånd vid given : 
mottagningsintensitet. Den sista frå- 16 

gestälIningen innebär alltså ett studium 14 

av räckviddens variation vid varierande t:l 

effekt. lO 

Re/lJtiv 
).,=O., km o., 

sdndarcffckt , 

, 

, 
, , 
, , 

1,0 2.0 JO km 

" I våra båda figurer I och 2 visas s 
serier av kurvor, som i grafisk form 6 

angiva den direkt ur Austins formel 4 

framgående variationen hos de olika :z 
storheterna, med ändamål att visa hur OL...,....."."-.~:-+-""6OO:.,,.--,tJOO~~/000=-"-;I:::;200;;;-:::14;:;;:00~16OO=A;-'"' 

överföringsavståndet påverkar mottag- Fig.2. 
ningsintensiteten. Fig. I angiver mot
tagnings intensitetens variation med 
överföringsavståndet vid given sän
dareff.!?kt. Enär kurvorna endast in
nehålla relativa värden har man full 
frihet att godtyckligt välja en utgångs
punkt för värdebestärnningen, och i 

är på överföringsresultatet inom det 
våglängdsområde där formeln verkli
gen kan anses giltig. 

I fig. 2 angives sambandet mellan 
sändareffekt (meter-amperetal) och 
överföringsavstånd vid given mottag-

9 I 



~ ~AADIO:-AMATÖR.EN~ 

l1ingsin fe91sitet. Härvid har antagits 
att för erhållande av den önskade mot
tagnings intensiteten efter en sträcka av 
100 km. erfordras en sändareffekt = I. 

Om vi nu i figuren först följa den 
vågräta axeln och för varje värde på 
avståndet avläsa kurvornas höjder, så 
erhålla vi den relativa sändareffekt som 
erfordras för erhållande av den givna 
mottagningsintensitet"en. Denna sän
dareffekt växer som synes betydlig1 
snabbare än överföringsavståndet, i 
synnerhet vid de kortare våglängderna. 
Vid fördubbling av avståndet från 
exempelvis 200 till 400 km kräves vid 
10 000 meters våglängd en ökning i 
ändareffekt i proportion 2. I: 4.6, me-

dan vid I 000 meters våglängd kräves 
en ökning som 2-4: 6-4. 

Om vi däremot först följa den lod
räta axeln i fig. 2 och därvid fö·r varje 
värde på den relativa sändareffekten 
avläsa det mot given mottagningsin
tensitet svarande överföringsavståndet 
vid olika våglängder, så ha vi därmed 
funnit räck7/iddens variation med sän
dareffekten. Detta studium är för 
många frågor rörande stationers pla
nering av mycket stort intresse, i det 
att detsamma säger oss i vad mån ett 
fåtal storstationer kunna göra samma 
nytta som ett större antal mindre sta
tioner. Vi se ur kurvorna att räck
vidden ej växer på långt när så fort 
som sändåreffekten vid ökning aven 
stations storlek, åtminstone ej vid de 
kortare vågorna. Om vi t. ex. tio
dubbla effekten från det antagna rela
tiva värdet I till d:o 10, så växer vid 
våglängden 10 000 meter räckvidden 
fråri 100 km till 740 km, d. v. s. i 
förhållandet I: 7-4, medan vid vågläng
den I 000 meter räckvidden ökas från 
roa km till 530 kn1, eller i förhållan
det" I: 5.3. En 25-dubbling av den 
som utgångspunkt tagna sändareffekten 
skulle vid I 000 meters våglängd en
dast öka räckvidden i proportion I : 8.3. 

Vid bedömandet av dessa resultat 
måste man emellertid taga hänsyn till 
en annan omständighet, nämligen stor-

leken av den yta, inom vilken ~tatio
nen är hörbar. Den nyss behandlade 
"räckvidden" utgör ju radien i en cir
kel med sändarstationen som medel
punkt, och enär ytan aven cirkel växer 
som kvadraten på radien så blir tyd
ligen förhållandet mellan de totala 
markytor , inom vilka stationen kan 
höras efter resp. före en antagen för
ändring av effekten ett helt annat än 
vad som avges i kurvorna i fig. 2. 
Ytförh~llandet erhålles helt enkelt som 
kvadraten på räckvidds förhållandet. 

Vi ha hittills begagnat Austins for
mel endast för studium av relativa 
förhållanden. Man kan emellertid gi
vetvis ur formeln uträkna även abso
luta värden på den mottagna effekten 
vid givna värden på avstånd och kret
sar. Antag 1:". ex. att sändaren ger 
200 meter-ampere vid en våglängd av 
1000 meter, san1.t att en mottagare 
med 15 meter hög antenn befinner sig 
på ett avstånd av 300 km. Genom ett 
kretsmotstånd av 25 ohm erhåller man 
då strömstyrkan: 

-0.0015 . 300 

I 
0.200·0.or5 VI 

- 425 e R-· I. 300 
- 6 = 27' la amp. 

Detta betyder en total EMK av 27.25 
= 675 ,N. Då antennhöjden var 15 
meter är alltså vågens elektriska fält-

k ·d 675 V styr a VI mottagaren = --= 45 fl 
15 

pr meter. 
Austin anger själv som tillräcklig 

för god mottagning med kr i sta1lappa
rat en strömstyrka av 40 flA, motsva
rande en EMK av 1000 flV. Fjärde
delen av detta värde anser han be
teckna ungefärliga hörbarhetsgränsen. 

Den Austin'ska formeln stän1.mer i 
allmänhet bäst överens med de verkliga 
förhållandena vid dagsmottagning över 
salt'(}atti!1~. Vid radiokol11.munikation 
nattetid är räckvidden i allmänhet be
tydligt större än om dagen, vilket tyd
ligen står i samband med det faktum 
att Heaviside-Iagrets undre gräns då 



befinner sig på större höjd över mar
ken. Vidare måste man observera, att 
formeln ej längre är giltig då över
föringsavstånden börja närma sig 1/4 
av jordens omkrets, enär ingen hän
syn är tagen till jordytans krökning. 

Vi ha uppehållit oss så länge vid 
Austins formel av den orsaken, att 
denna formel kan betecknas som "klas
sisk" inom den experimentella radio
vetenskapen och ännu i dag räknas som 
en värdefull hjälp vid förutberäkningen 
av många radioförbindelser. Vid myc
ket korta och mycket långa avstånd 
samt vid mycket korta våglängder är 
formeln oanvändbar, och man är då 
helt hänvisad till andra experimentella 
rön, främst då till de allra senaste 
årens undersökningar i samband med 
rundradio och amatör-telegrafi. Att 
här lämna en redogörelse för konten
tan av de resultat, till vilka man kom
mit, vore tyvärr en mycket vansklig 
uppgift, från vilken vi måste avstå, i 
det att de olika forskarnes uppgifter 
och uppfattningar innehålla ett kaos av 
varandra mer eller mindre motsägande 
erfarenheter. Eterns och atmosfärens 

DANSKA RUNDRADION NYORGANI
SERAS. Den danska rundradions organisation 
och verksamhet ha särskilt under de sista må
naderna varit föremål för en mycket livlig 
kritik, både från den stora allmänheten, från 
olika radioföreningar och i dagspressen. Man 
finner sig vara kvar på ett ganska primitivt 
stadium ifråga om rundradio i jämförelse med 
andra länder, England, Tyskland och Sverige, 
vilka framhållas som föredömen i många olika 
avseenden. 

Emellertid skall nu ett nytt sakernas tillstånd 
inträda sedan folketinget den 18 febr. antog 
ett av radioutskott framlagt förslag till rund
radions ordnande i landet. Staten skall sålunda 

beteende gent emot de korta vågorna 
måste tyvärr betraktas som ett område 
där människans förmåga att systema
tisera sina iakttagelser och finna enkla 
lagar ännu stå på ett mycket ofullkom
ligt stadium. Här är ett stort och gi
vande fält för professionell och ama
tör-vetenskap. Med hjälp av de teore
tiska beräkningar och spekulationer, 
med vilka vi i de föregående uppsat
serna sysslat, kunna en mångfald iakt
tagna fenomen kvalitativt förklaras, 
men det måste alltid bli den empiriska 
forskningens sak att utreda när, var 
och hur de olika förutsättningar äro 
till finnandes, vilka vi tagit som ut
gångspunkt vid de teoretiska resone
mangen. 

* 
I nästa uppsats, vilken ' utgör avslutningen 

av denna serie om eterfysiken, skola vi uppe
hålla oss vid några frågor angående förloppen 
i och omkring en mottagarantenn, samt dess
utom omnämna några kuriositeter i samband 
med storleksordningen av de kvantiteter, med 
vilka man rör sig vid överföring av strålande 
energi 

anlägga en central rundradiostation och ett an
tal relästationer. Den avgift, som lyssnarna 
skola betala, fastställes av ministern för offent
liga arbeten och samlas i en fond. som uteslu
tande skall användas för rundradio. Ministern 
utnämner ett radio råd på nio medlemmar, i 
vilket insättas representanter för pressen, radio
industrien och lyssnareorganisationerna. Rådet 
får den allmänna ledningen av verksamheten, 
och statsdelegationen får endast hand om den 
tekniska ledningen. Den dagliga driften över
lämnas åt en driftsledare. Underlåtenhet att 
erlägga licens straffas med böter på intill 400 
kr., varjämte apparaten konfiskeras. Licens
skolkarne skola efterhållas mycket strängt. 

Har Ni erlagt licensavgift för Eder apparat? Om icke, gör det ofördröjligen! 
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LYCKADE RESULTAT MED REGENERERING 
AV LÄGTEMPERATURRÖR 

Anvisningarna att göra uttjänta rör brukbara, 
som lämnades i förra numret av Radio-Ama
tören i en artikel med rubriken "Regenerering 
av lågtemperaturrör" synas ha visat sig värde
fulla. Från olika håll har redaktionen mottagit 
meddelanden om lyckade resultat. Vi publicera 
här nedan utdrag ur tre av dessa. 

Undertecknad har anställt försök med dels 
2 st. Philips B 2, dels 2 st. Telefunken RE 79. 
Dessa försök utföllo överraskande väl. Så
lunda fick jag på den tvårörsmottagare, till 
vilken Philipsrören använts, en ljudstyrka, som 
översteg den jag någonsin haft. Telefunken
rören, som användas i en trerörsmottagare, 
gåvo liknande resultat. Följande spänningar 
och tider ha använts: för Philipsrören 9 volts 
torrbatteriström under 20 s ek. , 4 volts accumu
latorström under 2 min., för Telefunkenrören 
9 resp. 4 volts torrb.-ström under 20 sek. resp. 
2 min. Då försöken med Philipsrören utföllo 
så väl, använde jag samma för Telefunken, 
detta ehuru i viss mån avvikande tider och 
spänningar angåvos i den ifrågavarande artikeln. 
Detta visar ju, att försöken kUIUla varieras 
något. J ag är Eder synnerligen tacksam för 
denna artikel, och säkerligen är det många, 
som med tillfredsställelse läst den och handla 
därefter. 

John Jac., 
Studerande, Vänersborg. 

Jag får meddela, att jag med gott resultat 
regenererat försvagade Philipsrör (A 110 och 
A 106) genom att köra dem 10 timmar med 
"något högre glödning än normalt" (dock ej 

NYA RUNDRADIOVAGLÄNGDER UN
DER 200 M. I samband med den i mars sam
manträdande internationella rundradiokonferen
sen har i den engelska pressen bebådats ganska 
genomgripande förändringar av den nuvarande 
våglängds fördelningen melIan rundradiostatio
nerna. För Englands vidkommande skulle så
lunda en hel del stationer erhålla nya vågläng
der, vilka komme att ligga någonstädes mellan 
HJO och 200 m. Brittiska rundradiobolaget har 
ännu icke velat närmare utlåta sig härom men 
har dock meddelat, att dylika planer diskuterats. 
Man har även anställt en serie försök med 
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vitglödning) , givetvis utan anod- och galler
spänning. Rören blevo efter behandlingen myc
ket effektiva. Någon uppmätning av anod
strömmen före eller efter regeneringsprocessen 
utfördes emellertid ej, enär jag ej förfogade 
över lämpliga instrument. Den av mig pröva
de regeneringsmetoden är så enkel att den kan 
praktiseras nära nog av nybörjare, då den ju 
ej kräver några vidlyftiga anordningar. Rören 
kunna under behandlingen sitta kvar i appara
ten, och man behöver blott lossa anodbatteriets 
sladdar och en eller annan förbindning i appa
raten samt borttaga gallerläckan och spolarna 
i gallerkretsarna. • Event. kan man ju taga 
rören i tur och ordning och vid processen an
vända exempelvis första rörets hållare, sedan 
antennspolen och återkopplingsspolen samt gal
lerläckan borttagits. Tiden 10 timmar passade 
bra i mitt fall, men kan man ju avbryta pro
cessen tidigare och försöka om "rören fått 
nog". 

G. Charpentier, 
Ingenjör, Nygatan 26, Lund. 

I saknad av mätinstrument är det ej möjligt 
att exakt meddela resultat, men det lyckades i 
alla fall så pass att röret nu arbetar lika bra 
som ett nytt. Då i artikeln ej fanns någon 
uppgift om de rör, Philips B II, vilka jag an
vänder, så måste experimentvägen användas. 
Därvid erhölls för nämnda rör det resultatet 
att 8 volt i 20 sekunder för första proceduren 
och 3.8 volt i 2 minuter för andra proceduren 
var det bästa. 

Trapp Karl Persson, 
Älvdalsåsen. 

dessa nya, kortare våglängder för att vinna 
klarhet ifråga om räckvidd, ljudstyrka och 
störningsfrihet, och de uppnådda resultaten be
tecknas som tillfredsställande. En problematisk 
sak blir emellertid i vad mån de nuvarande 
mottagningsapparaterna kunna anvåndas för 
dylika våglängder. 

Även i Sverige liksom i andra land torde ett 
visst antal stationer få åtnöja sig med våg
längder melIan 100 och 200 m när en definitiv 
våglängds fördelning kommer till stånd. Flera 
av våra nyare stationer ha ju f. ö. redan tagit 
sin till flykt till detta område. 
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LÅGFREKVENS~ 
TRAN SFORMATOR 

30~ÅRIG ERFARENHET 
KONTINENTENS 

STÖRSTA SPECIALFABRIK 

Välj den typ som passar f ör Eder mottagare 
- -------~.-

Audion .. Ingångstransformator In. Mellantransformator Ut. Utgångstransformator 
Mottagare~ gångs. gångs .. 

rörets rörets rorets 

Typ emission N:r 1°,"?Sätt'l PrIS emis .. N:r IO~sätt'l Pris emis" N:r lomsätt'l Pris 
nl~!ts " Kr. sioD nt~a1S" Kr. sioD nl~!ts.. Kr. m .. amp. m .. amp. m .. amp 

Enkelförstärkare 
30254 l : 20 14. - 10 
30107 l: 16 14.20 -

för 30143 l: 12 13.60 15 - - - - - - -
Kristallmottagare 30035 1:9 12.20 -

Flerstegsförstärkare 

I 
13014311 : 121 13.

60
1 

10 
13022411 : 1'71

9
.
90

1 10 {I 3004211 : 0'81
9

.
25 

för 30035 l: 9 12.20 - 30037 l: 3 11.90 - 30041 l : l 9.25 
Kristallmottagare 30032 l : 6 12.20 15 30131 l: 3,5 11.10 15 30224 l: 1,7 9.90 

1,5-2{ 30031 1 :5 13.60 I 
EnhIförstärkare och 30208 1:6 14.00 -

för 5-8 30162 1:7 15.20 - - - - - - -
Audionmottagare 10-15{ 

30032 1:6 12.20 
30035 l: 9 12.20 -

1,5-2 J 30031 1:5 13.60 lO J 30161 1:3 13.10 

~ l 
30042 l: 0,8 9.25 

Flerstegsförstärkare 30208 1 :6 14.00 30030 1:4 13.60 30041 l : l 9.25 
för 

5-81 30162 1 : 7 15.20 151 30031 1:5 13.60 30224 l : 1,7 9.90 
Audionmottagare 30032 1:6 12.20 15 

"Körting" Lågfrekvenstransformatorer för PUSH-PULL-Koppling 
(Rör med h ög emission 10-30 milliamp .) 

I 
Ingångstransformator 

I 

Mellantransformator 

I 

Utgångstransformator 
Förstärkare=typ 

N :r j omsätt. j Pris N:r j omsätt. j Pris N:r j omsätt. j Pris 
ningstal Kr. ningstal Kr. ningstal Kr. 

30265 1 :8 23.20 30266 1:4 27.00 30247 l: 0,5 19.00 
Fullständig Push. Pull.Koppling 30248 l: 0,75 19.70 

for Kristall. Detektor Radio. 30249 l: l 19.70 
mottagare 30264 l: 10 24.80 30267 1:6 30.00 30250 l : 1,25 20.20 

30243 l : 4 24.30 30266 1 :4 27.00 30247 l : 0,5 19.00 
Fullständ ig Push.Pull.Koppling 30248 l: 0,75 19.70 

för Audion Radiomottagare 
30245 1:6 27.00 30267 1:6 30.00 

30249 1:1 19.70 
30250 l: 1,25 20.20 

30243 1 : 4 24.30 
30247 l : 0,5/ 19.00 

Push.Pull.kopplad 30248 l : ,75/ 19.70 
äDd~rstärkare - - - 30249 1: 119.70 

30245 1:6 27.00 30250 l : 1,25 20.20 

Begär broschyr! 

H. C. A U G U S T I N, HÄLSINGBORG 
Telegramad« .s: AUGUSTIN, Hälsingborg. Telefon 3260 
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UNION SQUARE-LAW-CONDENSER 
ENSAMFöRSÄLJNING FöR SVERIGE 

Union Square-Law-Condenser är en precisionskonden
sator, som tilllredsställ.r d. hölrsla anspråk. Tillverkad 
av bästa materiel, tekniskt fulländad konstruktion. AWA 

HYLSA 
Ulan Hninställning Med lininställninlr 

N:r 31 150 cm. kr. 5:70 N:r 32F 250 cm. kr. 8:-
.. 33 300.. .. 6:30 .. 34F 500.. .. 9:10 
.. 34 500.. .. 7:10 .. 35F 1000.. .. 12:40 

l""":'=-' -=3",5--=..::10",00:...,'-'.., ~'=-:' 10:70 
Passand. skala, Passand. skala med knapp 

pr st. kr. 1.60 pr st. kr. 2.20 

g§;) 

4 mm, kontakthylsa ....... .... pr 100 st. Kr, 15.-
3 lamphylsa .. . ..... . ... . .. " 100.. .' 15.-

SCHACKOW LEDERS 
VÄRLDSBERDMDA KVALITETSFABRIKAT 

ENSAMFöRSÄLJNING FöR SVERIGE 

ULTRA DYNE 
N:r 54 Ingångsfiltrum med lös koppling samt primär 

och sekundär avstämning, 3 transponeringstrans-
formatorer ... ... ... ............... sats Kr, 82.50 

.. 55 Antennspole (L l, L 2) ......... pr st, .. 7.50 

.. 56 Oscillatorspole (L3, L4) . ..... ...... 6.-
Kopplingschema .amt buggnaJsb,,/,;dvning Kr. 2.-

TROPADYNE 
N:r 58 Schaleko Superformer med kiseljäm-käma. 

Helt metall kapslad, Variabel mellanfrekvens 
3000-10000 meter, Lämplig för alla Superhetero
dyne-, Ultradyne- och T ropa
dynekopplingar.... . .... pr aggregat Kr, 120.-

.. 59 Utbytbara oscillatorspolar med 
fast återkoppling 50-200, 200-
700, 700-3000 meter .. ........ . pr st. Kr. 9.-
Kopplingschemc samt buaanaåsbes/,;rivning Kr. 2.-

SCHALEKO 
HU.GFREKVENSTRANSFORM ATOR ~~ 
Användes till högfrevensförstärkning, Neutrodyne, 

Superheterodyne, Ultradyne, T ropadyne. 

.. 202 300-600.. .. 205 2500-7000 .. 
N:r 201 150-300 m. I N:r 204 1100-3000 m 

.. 203 600-1200 .. .. 206 7000-10999 .. 
Per styck Kr. 12.60 

8 st. kopplingschemata samt byggnads be-
skrivning ................ .............. Kr. 2.-

SCHALEKO NEUTRODONS 
N:r 53 Variabel Neutrodynkondensator, kapa-

citet maximal 30 cm ..................... pr st. Kr. 3.-

H. C. AU6:USTIN, 

~I--------------------------------~I~~ 



T E O R E T I S K A B E R Ä K N I NG A R 
VI D M O T T A G N I N G S A P P A R A T E R 

AV CIVILINGENJOR ERIK O. LOFGREN 

I X. K O P P L A D E K R E T S A R eF O R T S.) 

1 den f öregående artikeln (jal/LU<1rihäftet) genomräknade för f. det 
fallet, att tvenne växelströms kretsar med givna impedimser äro kopp
lade med varandra medelst en gemensam impedans. I primärkretsen 
GIntogs ingå en elektromotorisk kraft av känd storlek och frekvens, 
och v illkoren med avseende på kopplingsimpzdansen för ernående av 
max imal sek!tndärström härleddes. I detta nwmmer fortsätter förf . 
med att behandla samrna problem vid induktiv koppling mellan kretsarna. 

COPYRIGHT RADIO-AMATöREN 

Induktiv koppling (transfornwtor-
koppling). 

D
en mest brukliga anordningen 
för överföring av elektromag
netisk energi från en växel
strömskrets till en annan är 

transformatorn. Den är användbar, 
om ock i olika modifikationer, inom 
alla frekvensområden, från stark
strömsteknikens lägsta till radiotekni
kens högsta. Principiellt består en 
transformator av tvenne lindningar, 
avsedda att anslutas till var sin krets 
och induktivt förbundna med varandra, 
d. v. s. helt eller delvis omslutande 
varandras magnetfält. Överförings
mediet för den elektromagnetiska ener
gien är det för båda lindningarna ge
mensamma magnetfältet. För att vid 
lägre frekvenser bringa upp den ömse
sidiga induktansen mellan lindningarna 
tillräckligt högt utan att behöva till
gripa omåttliga dimensioner, inlägger 
man i lindningarna en järnkärna så
som ledare för det gemensamma fältet. 
Denna uppdelas i och för minskning 
av effektförlusterna genom virvelström
mar i plåtar, trådar eller korn. Vid 
högre frekvenser tilltaga förlusterna i 
järnet, hysteresisförlusterna direkt med 
frekvensen och virvelströmsförlusterna 
med frekvensens kvadrat. Samtidigt 

blir emellertid den erforderliga ömse
sidiga induktansen mindre, och därför 
utföras högfrekvenstransformatorer 
vanligen utan järnkärna, i synnerhet 
vid frekvenser öv\=r 500000 per. i sek. 

För tvenne kretsar (fig. 19), kopp
lade med varandra medelst en trans
formator med lindningsimpedanserna 
Zl och Z 2 och ömsesidiga impedansen 
Z12' bliva grundekvationerna : 

E= (Z'+Z,) ['+Z,JI/, 
o =Z,2['+(ZI/+Z2)[I/ . 

Om inga andra förluster finnas än 
de jouleska, kunna transformatorns tre 
impedanser uttryckas på följande sätt: 

Z , = Y , + jwLl' 
Z 2 =1'2+jwL2, 
ZI2=jwM. 

Här beteckna r och L vardera lind-

Fig. 19. 

ningens motstånd resp. induktans samt 
M ömsesidiga induktansen mellan lind
ningarng.. 

Uppträda därjämte hysteresis- och 
virvelströms förluster i magnetfältet, så 
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medföra dessa, såsom man kan visa, en 
förskjutning av vektorn för induktions
fältet gentemot den magnetomotoriska 
kraften med en viss vinkel, som kan 
betecknas såsom den magnetiska för
lustvinkeln. Därigenom inträder den 
förändringen i uttrycken för de tre im
pedanserna, att j övergår i j + Ö, där 
~ är tangenten för resp. förlustvinkel. 
I normala fall är 3 litet i förhållande 
till I. Vid stigande frekvens tilltager 

enligt formeln 
3= öo+-&· {tl . 

Den första termen härrör från hy
steresisförlusterna, den senare från 
virvelströms förlusterna. 90 och -& äro 
konstanter. Vid transformatorer med 
järnkärna blir den magnetiska förlust
vinkeln praktiskt taget densamma för 
alla tre impedanserna. 

Då lindningarna helt och hållet om
sluta varandras magnetfält (fast kopp-
ling), är M = VL 1 L 2 . I annat fall 
är M mindre än detta uttryck, och man 
definierar då kopplingsgrade'w mellan 
lindningarna såsom förhållandet 

M 
k= ---

VL t L 2
• 

Strängt taget kan man aldrig uppnå 
absolut fast koppling mellan tvenne 
skilda lindningar. Avvikelsen blir emel
lertid liten, om lindningarna äro pla
cerade tätt intill varandra och i all 
synnerhet om transformatorn är för
sedd med en sluten järnkärna. Äro 
lindningarnas varvtal nI och n 2J så kan 
vid fast koppling sambandet mellan de 
tre induktanserna uttryckas på följan
de sätt: 

L t : fi 2 : M = n t 2 : 71 2
2 

: " t n 2 • 

I fråga om transformatorer för te
lefon- eller radiofrekvens gäller det 
vanligen att med kretsarnas impedan
ser givna avpassa de båda lindningarna 
så, att sekundärströmmen blir ett maxi
mum. Därmed nå även sekundärspän
ningen och den till sekundärkretsen 
överförda effekten sina maximivärden. 
U r grundekvationerna erhåller man 
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För att l" skall bliva så stort som 
möjligt måste uttrycket inom parente
sen vara ett minimum. Jämföra vi 
formeln för ]" med den som erhölls 
vid den vanliga direkta impedanskopp
lingen, så finna vi stora likheter. Skill
naden är endast den, att i var och en 
av de tre termerna inom parentesen 
jnkommit en reduktions faktor, bland 
annat beroende av de båda lindnings
talen. Man vinner därigenom en möj-

f c,D lEJ 
Fig. 20. 

lighet att anpassa kretsar med mycket 
olika impedans efter varandra. Vi skola 
här icke närmare ingå på villkoren för 
maximal sekundärström i olika före
kommande fall utan nöja oss med att 
till hjälp vid kommande beräkningar 
i största allmänhet lägga uppgiften till 
rätta. 

Vid uppställningen av grundekvatio
nerna hava vi bortsett från lindningar
nas egenkapaciteter och ömsesidiga ka
pacitet. De förra vålla icke någon nämn
värd komplikation, såsom nedan skall 
yisas. Den senare ger en kombination 
av den induktiva kopplingen mellan 
kretsarna med en indirekt kapacitets
koppling, vartill vi i det följande sko
la återkomma under "blandade kopp
lingar". Vid tonfrekvenstransformato
rer och även vissa högfrekvenstrans
formatorer blir med lämplig anordning 
av lindningarna denna effekt utan 
större praktisk betydelse. Lindningar
nas egenkapacitefer kunna tänkas re
ducerade till ändpunkterna (fig. 20). 
Sekundärlindningens kapacitet C 2 kom-
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binerar sig då helt enkelt med den 
yttre impedansen Z" till en reducerad 
impedans Z/' enligt formeln 

I I + . C 
Z/,= Z" JW 2' 

Även den primära egenkapaciteten 

Fig. 21 a. 

kan på liknande sätt hänföras till den 
yttre kretsen. Schematiskt sett har 
man ett impedanssystem av det slag, 
fig. 21 a visar. Z är ingångsimpedan
sen till transformatorn och Z . impe
dansen hos primärlindningens egenka
pacitet. Ett dylikt system kan enligt 
teorien för direktkopplade kretsar med 
avseende på Z ersättas aven seriekrets, 
framställd i fig. 21 b. För den redu
cerade impedansen i primärkretsen, Z/, 
får man alltså samma formel som för 
Z/': 

I I + . C 
Zr'= Z' JW l' 

ANTENNER MEDFöRA FöGA BRAND
RISK VID ASKVÄDER. Januarinumret av 
"Radio News" innehåller bl. a. en intressant 
redogörelse för resultatet av "pristävlan", som 
tidskriften förlidet år utlyste i ämnet. Det gäll
de att lämna en av vittnen styrkt och med foto
grafier kompletterad redogörelse för någon all
varsammare skadegörelse, som åskan åstadkom
mit på radioapparat eller byggnad tack vare 
befintligheten aven härmed förenad antenn. 
At pristävlingen gavs största möjliga publicitet 
såväl genom tidningsnotiser som genom radio. 
Tidskriften beräknar, att åtminstone hälften av 
alla ägare till radioapparater i Amerika känt 
till tävlingen. Ett enda pris, 300 dollars, skulle 
tillfalla den, som kunde påvisa den största 
materiella förödelsen . 

Den elektromotoriska kraften i pri
märkretsen reduceras samtidigt till 

I 
E r = +. C z,E. 

I JW 1 

Fig. 21 b. 

Dessa reducerade värden har man 
att insätta i grundekvationerna i stället 
för de ursprungliga. Därigenom upp
står ingen formell förändring i pro
blemet, ty egenkapaciteterna kunna van
ligen betraktas såsom kända med erfor
derlig noggrannhet. 

* 

I nästa nummer fortsätter kapitlet "Kopplade 
kretsar" med det fallet att vid direkt koppling 
endera kretsen är avstämbar. 

Antalet tävlingsskrifter, som inkommo, var 
60, av vilka endast 14 rapporterade skador till 
högre belopp än 15 dollars. De övriga tävlan
de diskvalicerades, enär i reglerna angivits, att 
små skador på rör och transformatorer icke 
finge räknas. Av nyssnämnda 14 fall belöpte 
sig 11 till mera än 30 dollars och av dessa en
dast S till mer än 100 dollars. Endast en täv
lande, en kanadensare, kom upp i över 500 
dollars, nämligen till 7 000 dollars, och blev så
lunda segrare. Tidskriften diskuterar möj lig
heten utav, att blixten skulle kunna ha åstad
kommit samma skada antennen förutan och 
menar, att en radioantenn tvärt om synes kunna 
fungera som en hjälplig åskledare. 

Rädslan för antenner som åske1dansti'ftare 
torde också ha lagt sig på senare tid, 

Obsen.'era meddelandet å sid. 80 attg. billighetsprenumeration tör radioklubbar. 
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RÖRKONSTANTER 
l diagrammen användas följande beteckningar : 

p. = omsättningstal, Ve- = gallerspänning, R = 
inre motstånd, la =anodströmstyrka, Va= anod
spänning, 19 = gallerströmstyrka. 

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-spänning. 
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Svar på Frågor 
-------------------------------~------------------------------

RADIO·AMATtJREN står sina läsare till tjänst 
med besvarande av /t-dgor rörande allt, som samman
hänger med radio, varvid följande bestämmelser gälla: 

1) Alla frågor numreras. Varje papper förses med 
de .. frågandes namn och adress, tydligt utskrivna. Brev, 
innehållande frågor, adruseras till: Radio·Amatören, 

G. O., Göteborg. Jag har tänkt förfärdiga 
mig en 3-rörsapparat och har följande delar: 
l st. variabel kondensator med fininställning, 
500 cm, l Baltic mikrokondensator, 200 cm, 
3 st Western Electric rör R-21S-A med hål
lare, l Transformator l: 4 (Radioindustri), 
l variometer (statorn 48 varv, rotorn 36 varv, 
004 mm tråd), gallerläckor, 1 fast kondensator, 
200 cm, 2 d :0, 2 000 cm, l d:o l 000 cm, 2 
glödströmsmotstånd. 

Jag vore tacksam för ett bra kopplings
schema för denna. Då jag önskar godtyckligt 
antal rör, vore det kanske bäst förse schemat 
med jackar. 

S var: Vi föreslå Eder att bygga den i 
Radio-Amatören n:r 7/8, 1925, beskrivna 3-
rörs Reinartz-mottagaren, vilken ger de allra 
bästa resultat. 

Lämpligt är att utföra spolarna på sätt 
nämnda beskrivning anger. Vill Ni emellertid 
få användning för Eder variometer, kan Ni 
insätta densamma i avstämningskretsen, så att 
rotorns varv komma att ingå i antennen och 
sålunda ersätta de 10 antennvarven. Statorns 
varv inkopplas istället för de 60 sekundärkrets
varven. Rotorns kopplingsförhållande till sta
torn kan då injusteras så, att lämplig löskopp
ling erhålles mellan antenn- och sekundärkret
sen. Jackarnas principiella beskaffenhet fram
går av fig. 1 å sid. 221 i ovannämnda nummer 
av Radio-Amatören. 

F. H. H., Göteborg. För byggande aven 
-I-rörsapparat enL Coupers neutralgallerkopp
ling, beskriven i Radio-Amatören n:r 2, 1926, 
behövde jag följande upplysningar: 

4 
l) Spolarnas utseende, form, dimensioner, 

ställning och placering i förhållande till var-
andra. 4 

2) Om endast HF - och detektorrören 
användas, var skall telefonen inkopplas? 

3) Kan man till denna apparat använda 2 
steg lågfrekvensförstärkare ? Vad är trans-

100 

avd. "Svar på frågor", Lasarettsgatan 4-6, Göteborg. 
2) För varje fråga insändes 1 kr. pr postanvisning. 
3) Alla frdgor besvaras pr post. De, som äro /JV 

allmännare intresse, pubiJceras dessutom under "StlGr 
på frågor". 

4) Ett omgdende besvarande kan icke garaflteras. 

formatorernas storlek och vilka rör lämpa sig 
bäst till denna apparat? 

S var: 1) Spolarnas konstruktion och ställ
ning kan lämpligen utföras på samma sätt som 
i neutrodynmottagaren i n:r 12, I92S. 

2) Användes endast HF - och detektorrören, 
insättes telefonen i stället för lågfrekvenstrans
formatorns primärlindning. 

3) Två steg lågfrekvens kunna användas. 
Omsättning på transformatorerna bör vara 
l : 3. Såsom högfrekvensrör lämpa sig de 
flesta vanliga rör: A 310, A 410, Radio Micro, 
RE 79 m. fl. Såsom lågfrekvensrör är B 406 
utmärkt, men även andra speciella lågfrekvens
rör kunna givetvis användas. Spänningarna 
rättas efter rören. Försök med Bl = 80 volt, 
B, = 60 volt, B, = 100 il 120 volt. 

s. S., Karlstad, m. fl. Vilket våglängds
område har den i Radio-Amatörens januari
nummer i år beskrivna Fyrrörsmottagaren med 
löskopplad anodkrets ? Huru många varv böra 
spolarna innehålla för att nå upp till 1 600 m? 

S var: Våglängdsområdet för den ifråga
varande mottagaren är c:a ISO-SOO m. An
talet varv i de olika spolarna för 1600 m våg
längd kunna vi icke ange, då systemet icke är 
fullt lämpligt för långa vågor. 

RÄTTELSE. I föreg. n:r råkade den si'sta 
figuren i avd, "Svar på frågor" att bli fel
ritad på ett par ställen. Fi'guren i fråga åter
g iv't.S här i rättat skick 
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Tabellen är sa",matl.rtälld efter senast lillgängliga "ppgifter. Väglängder och effekter ku .... a ständigt ä"dras. 

Haag, Holland, PCGG .. . . ... . . . .. . ...... .... . 
Nishnij Novgorod, Ryssland . ... .... ... ... . 
Karlskrona, Sverige ........ ...... ............ . 
Jönköping, Sverige, SMZD ...... .. . ....... . 
Kristinehamn, Sverige ....................... . 
Liege, Belgien ...... ...... ... .... ... .. . ... . ...... . 
Gävle, Sverige, SMXF ... ..... . ..... ...... . . . . 
Umeå, Sverige ..... ... ...... .. ..... .. .. ... . ..... . 
Kiel, Tyskland .. ......... . . .. ... ..... . . . .. . ... .. . 
Karlstad, Sverige .... ... ............ . ....... . . . 
Kiel, Tyskland .... . ... . .. . . . . ..... . ...... .. . .... . 
Uleåborg, Finland .... ...... .. . ................ . 
Orebro, Sverige, SMTI .... ...... .. ........ .. .. 
Stettin, Tyskland ............................. .. 
Säffle, Sverige ................ .. ...... ...... .. .. .. 
Eskilstuna, Sverige 0 .0 ••••••••••••••••••••••••• • 

Paris (Eiffeltornet), Frankrike, FL .... .. 
Gleiwitz ' (relä), Tyskland ...... .......... .. 
Kalmar, Sverige ................................ . 
Braunschweig, Tyskland .................... . 
Elberfeld, Tyskland .......................... .. 
Norrköping, Sverige, SMVV .............. . 
Brussel, Belgien, SBR ...................... .. 
Malmö, Sverige, SAS C .................... .. 
Kassel (relä), Tyskland .................... . 
Bremen (relä), Tyskland .............. .. .. 
Dortmund, Tyskland ............ . ..... . . ... ... . 
Liege, Belgien ........ .. .. .. .................. .. .. 
Göteborg, Sverige, SAS B ...... .. .......... .. 
Dresden (relä), Tyskland ...... ........... . 
Hannover, Tyskland .......................... . 
Anj ou, Frankrike ...... ... . .. .............. . . .. . 
Barcelona, Spanien, EAJ 18 ................ . 
Sevi1\a, Spanien, EAJ 17, EAJ 21 .... .. 
Sheffield (relä), England , 5 FL .... ...... .. 
Stoke-on-Trent (relä), England, 6 ST .. . 
Casti11o-Radio, Spanien .................. .. .. . 
Köpenhamn, Danmark ...................... .. 
Madrid, Spanien, EAJ 2 .................... . 
Brunn, Tjeckoslovakien, OKB ........ .. .. .. 
Liverpool (relä) , England, 6 LV ........ . 
Bloemendaal, Ho\1and ...................... .. 
Hamburg, Tyskland .......................... . 
Helsingfors (Radiotrupperna) Finland .. . 
Agen, Frankrike ................................ . 
Milano, Italien, 1 MI .......................... . 
Leeds-Bradford (relä), England, 2 LS .. . 
Trollhättan, Sverige, SMXQ .......... .. .. . 
N ottingham (relä), England, 5 NG .. .. .. 
Edinburgh (relä), Skottland, 2 EH .... .. 
Barcelona, Spanien, EAJ 1 ................ .. 
Malaga, Spanien, EAJ 25 ........ .. .......... . 
Cadiz, Spanien, EAJ 10 .................. .. . 
Dundee (relä), Skottland, 2 DE .......... . 
Caen, Frankrike ................................ . 

Våg!. 
25 

100 
196 
199 
202 
205 
208 
215 
220 
221 
233 
233 
237 
241 
245 
250 
250 
251 
253 
255 
259 
260 
262 
270 
273.5 
279 
283 
285 
288 
294 
297 
300 
300 
300 
301 
306 
304 
308 
310 
311 
311.5 
315 
317.5 
318 
318 
320 
321.5 
322 
323.5 
324_5 
325 
325 
330 
331 
332 

Watt 

1000 

500 

250 

1500 

1500 
200 
150 

150 
5000 
1500 

1500 
250 

150(\ 
500 

1500 
1500 
1500 

500 
1500 
1500 

250 
1000 
1000 

200 
20G 

700 
3000 
1000 
200 
400 

500 
250 

200 
500 
200 
200 

1500 
1000 
1000 
200 

Ri1.dioi1.ppi1.ri1.t gri1.tis I 
kunna vi givetvis ej leverera, 

men sälja numera apparater även 

på avbetalning, varigenom ut~ 

giften bl ir mycket ro indre känn
bar. 25 procent erlägges vid 
leveransen. därefter 15 procent 

per månad. 

Tillskriv eller ring närmaste kontor 

ELEKTROMEKANO 
Avdelning S. 

Hälsingborg, Stockholm, G öteborg, Malmö. Norrköp ing, 
Karlstad . ö rebro , Näss;ö, Muona-H elsinVors. 

H u ll (relä), England, 6 KH ................ . 
Cartagena, Spanien , EAJ 16 .............. . 
Plymouth (relä), England, 5 PY ........ . 
Paris (Etablissements Tex) ................ .. 
Nurnberg (relä), Tyskland .............. . 
San Sebastian, Spanien , EAJ 8 .. .. .... .. .. 
Asturias, Spanien, EAJ 12 ................ .. 
Paris (Petit Parisien), Frankrike (357) 
Köpenhamn, Danmark .. .... ... . .. .. . . .. .. ... . 
Reval, Estland .................................. .. 
Pic du Midi, Frankrike .... . .............. .. 
Marseille, Frankrike .......................... . 
Cardiff, England, 5 W A .............. .. .. .. . 
Salamanca, Spanien, EAJ 22 .............. .. 
Sevilla, Spanien, EAJ 5 .. .. ............ .... . 
Bergen, Norge ... . .. . ..... . ...... . .. .. . . ...... . 
Cadiz, Spanien, EAJ 10 .................... .. 
Nizza, Frankrike .................... . ......... . 
Tammerfors, Finland ...... ...... ........ .. .. .. 
Valencia, Spanien, EAJ 24 .......... ... .. 
London, England, 2 LO .................... . 
Mont de Massan, Frankrike ............ .. 
Prag, Tjeckoslovakien ........................ .. 
Varberg} Sverige ........... . ................... . 
Falun, Sverige, SMZK ........ .. ............ . 
Madrid, Spanien (Union Rad io), EAJ 7 
Manchester, England , 2 ZY ................ . 
Lissabon, P ortugal ..................... . .. . .. .. . 
Warschau, Polen ............................... . 
Oslo, N orge . . ..... ... ....................... .. ... . 
Bilbao, Spanien, EAJ 11 ................ .... . 
Bournemouth, England, 6 BM .......... .. 
Dublin, Irland, 2 RN ...................... .. 
Madrid (Radio Iberica) , Spanien, EAJ 6 
Hamburg, T yskland, HA ........ .. .. .. .. .. .. 
Grat, österrike ................................ . 
Wien, österrike .. .. . .. . ..... ...... . ............ . 
Valencia, Spanien, EAJ 14 ................ .. 
O viedo, Spanien, EAJ 19 .............. . .... .. 
Newcastle, England, 5 NO .. .. ...... ...... .. 
Madrid (Unione Radiol. EAJ 7 .... .... . 
Pressburg, Tjeckoslovakien .. .. .. .. ...... .. .. 
Bordeaux (relä) Frankrike ............ .. .. .. 
Munster, Tyskland, MS .................... . 
Breslau , Tyskland ................ .... .. .. .... .. 
Bilbao, Spanien, EAJ 11 .... ................ . 
Glasgow, England, 5 SC .................... . 
R om, Italien .................................... .. 
Stockholm, Sverige, SASA ...... ........... . 
R eykjavik, Island ............................ .. 
Toulose, Frankrike .... .. ... ... .. . ....... .... .. . 
Bern, Sch\veiz ..... . . .. .... ................ . . . ... . 
Belfast, Irland, 2 BE .... .............. .... .. 
Toulose, Frankrike ... . ........................ . 
Stuttgart, T yskland _ .................. .... .. .. . 
Moskva, Ryssland ...... ........ ............ .. .. 
Leipzig, Tyskland ........ .......... ...... .... .. 
Paris (Telegrafskolan), Frankrike, FPTT 
Barcelona, Spanien, EAJ 13 ................ . 
Königsberg, Tyskland ...................... .. 
Linköping, Sverige ............................ . 
Frankfurt a . M., Tyskland .... .... .... .... .. 
Rom (Unione Radiofonica Italieno), Italien 
Straschnitz, Tjeckoslovakien .. .... .......... . 
R iga, Lettland .................................. .. 
Birmingham, England, 5 IT .............. . 
Lyon, Frankrike, YN .... .............. .... .. 
Swansea, England, 5 SW ................... . 
Munchen, Tyskland .............. .... .. .... .. .. 
Madrid, Spanien, EAJ 15 ................ .. 
.Aberdeen, England, 2 BD .... .......... .. .. . 
Berlin (Voxhaus), Tyskland, B ........ . 
Aalesund, Norge _ .......... .. .... .. ........ .. .. .. 
Ziirich, Schweiz ...................... . ......... . 
Helsingfors, Finland .. .. .. .. ........ .......... . 
R om, Italien .. .. .................. .............. .. 
S undsvall, Sverige, SASD ................ .. 
B udapest, Ungern, MT 1 .................... . 

Våg!. 
335 
335 
338 
340 
340 
344 
345 
347 
347.5 
350 
350 
351 
352.5 
355 
357 
358 
360 
360 
360 
360 
363.5 
365 
368 
370 

Watt 
200 

1000 
200 

1500 
3000 

10000 
450 
700 

1500 
1000 
1500 
500 

1000 
1500 

200 
1000 
3000 

300 
20000 

370 1500 
373 6000 
378 1500 
378 500 
380 1000 
382 1500 
383 2000 
387 1500 
390 1500 
392 3000 
392.5 10000 
399 5000 
400 
400 
400 
404 
408 
409 
410 
410 
416 
418 
422 
425 
428 
430 
431 
435 
440 
441 
450 
450 
452 
458 
462 
463 
467 
470 
470 
475 
475 
479 
480 
482 
485 
490 
496 
505 
515 
515 
522 
540 

1000 
1000 
1500 
6000 

500 
3000 

10000 
2000 
1500 
1500 
700 
500 

2000 

1500 
2000 
1500 
5000 
1500 

450 
1500 
1500 
250 

1500 
4000 
500 

2000 
1500 
500 
200 

1500 
1000 
1500 

10000 

500 
500 

545 500 
546 2000 



Europeisk Rundradio (forts) 

Våg!. 
J yvaskylä, Finland .. ... .. ........ .............. 561 
Berlin (Witzleben), Tyskland, B......... 576 
Wien, österrike, PRG .... .. . ... ... ........... 590 
Rom (Unione Radiofonica Italieno), Italien 624 
Milano, Ital,en, SiTI........................ 650 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 680 
Brunn, Tjeckoslovakien ....................... 750 
Geneve, Schweiz ................................. 760 
Lausanne, Schweiz, HB 2 ...... .... .......... 850 
Grenoble, Frankrike .......... ... ... ... ........ 875 
Leningrad, Ryssland ......................... .. 940 
Odense (relä), Danmark ..... . .. .. . .......... 950 
Kiev, Ryssland .. .. . . ...... . .. . ... ... .. ........... 1000 
Moskva, Ryssland .......................... .... 1010 
Middleraad, Ijmuiden, Holland, PCMM 1050 
Velthuisen, Haag, Holland, PCKK 1050 
Amsterdam (Smith & Hooghoudt), Holland 1050 
Hilversum, Holland, HDO .. ...... ...... .... 1050 
Haag, Holland, PGGG ........................ 1070 
Amsterdam, Holland PX 9 .. ..... ........... 1070 
Geneve, Schweiz ....................... .......... 1100 
Ryvangen, Danmark, EBX ..... .... ......... 1150 

Watt 
200 

4500 
20000 

4000 
500 

10000 
500 

1500 
600 

2000 
200 

2500 
5000 

90 

500 
2500 
1000 
400 

1500 
1000 

Väg\. 
Prag, Tjeckoslovakien .......... . .............. 1150 
Bod ... , Sverige, SASE ........................ 1200 
Kovno, Li'auen ................................. 1200 
Tnapse, Ryssland, RA W ..................... 1200 
Hjörring (relä), Danmark .............. .... 1250 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 1300 
Karlsborll, Sverige .... ..... ........... .. ........ 1350 
Moskva, Ryssland, RDW .. ... .. ........ .. . 1450 
Ymuiden, Holland, PCMM .............. .... 1500 
Daventry, England, S XX .... . ........ .. ... 1600 
Belgrad, Jugoslavien ........ . ................. 1650 
Radio·Paris, Clichy, Frankrike, CFR . ... 1750 
Rom (Unione Radiofonica Italieno), Italien 1800 
Tnapse, Ryssland, RA W ..................... 1800 
Amsterdam (Vas Diaz), Holland, PCFF 2125 
Lyngby, Danmark, OXE ....... .. ............ 2400 
Paris (Eiffeltornet), Frankrike . 2650 
Paris (Eiffeltornet), Frankrike, .eL 2740 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 2800 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 3100 
Rom, Italien . ...... ......... ........•...... ...... 3200 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 4000 

Watt 

500 

4000 
SOO 

18000 
250 

12000 

25000 
1500 
1500 
1400 
4000 

12000 
1500 
5000 
5000 

10000 
10000 
4000 

10000 

Annu är det icke tÖ?' se-nt att prenumerera på Radio-Amatören för år 1926! 
Prenumeration emottages i varje bokhandel samt på posten. Pris Kr. 6:-. 

RE'ACTONE 
Säsongens lågförlustspole 

Effektiv 
Prisbillig 

Prydlig 

TILLVERKARE : 

REACT ONE LIMITED 
LON D ON 

GENERALAGENTER: 

A.-B. HARALD WÅLLGREN 
ARSENALSGATAN 4 ... GOTEB O RG 

Teleloner : 9579, 9759, 15079 

Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1926 
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6HÅNA~~~~~~ANTI! 
ULTRA-RÖRET 

~~ 

Från och med den 1 februari är varje Ultrarör försett med 
garantistämpel. Blir ett Ultrarör av någon orsak under denna 
tid obrukbart är köparen berättigad att mot inbetalning av 
endast halva priset begära ett ersättningsrör, franko direkt 
från generalagenten. Det obrukbara röret insändes franko. 

UTMÄRKANDE FOR ULTRARORET 
Låg glöd= och anodspänning. 

Galvanisk gallerreglering. 

FRA1\SK FATTNING Enastående ljudvolym och klangrenhet. 

~p u 2.10 U 110 u~1 
Pris kr. 10:- 11: - 12: -

GlÖdsp ..... 0.9- 1.2 volt 1.1-1.4 volt 1.0- 1.1 volt 
Anodsp . . . . . }-(,() .. 3-1i0 .. 10-90 .. 

Glödström .. 0.14-0.20.mp. 0.10-0.12 .mp. O.O~ .mp. \ 

Användes I I 
som LF. A. R .. O. HF . A. R. HF. A. 

ETT INTYG AV MÅNGA: 

Herr J. S., Ottenbygård, skriver: 
Om det intresserar Eder, och torde kanske 
tjäna Eder som reklam, kan jag omnämna 
att jag med enrörs Reinartz och Ultra 11 O 
natten till den 25 dec. tog den amerikanska 
storstationen tydligt och klart. Detta tillskri, I 
ver jag till stor del rörets goda egenskaper. 

PROF. LEITHAUSERS HÖGOf-IMMOTSTÅND 

AWA 
TONAL 

KRONOR 

9:50 
Marknadens pris, 
billigaste kvalitets, 

telefon 

ENSAMFöRSALJARE FöR SVERIGE 

N:r 163 Prof. Leithäuser högohmmotstånd pr st. kr. 3.60 
.. 164 Motståndshållare .................. II 1.-

Från 5000 till 10 000 000 ohm. 

HÖR 
TELEFON 

KRONOR 

9:50 
'väger endast cirka 
160 gr. Elegant, 
s m ä c k e r modell. 

H. C. A U G U S T I N, H Ä L S I N G B O R G 
TELEEo:-l : 3260 TELEGRAMADRESS: AUGUSTIN, HÄLSINGBORG TELEFON: 3260 



1926 
((JLTRAI-lCTCRODVNC 

'Ctdrag från den m;tngd brev som alldeles 
opåfordrat t illskrivits oss från köpare a\' 
Ultraheterodynedelar: 

Radiobolagct u·1l0 Särllmark. Göteborg. 
Då jag i början av detta år :imnade köpa 

en förstkl assig radioapparat, försökte jag 
olika typer, men beståmde mig slutligen för 
Eder "Ultraheterodyne"-emottagare, då den
na föreföll mig vara den bästa. 

Jag var s<lTskilt angelägen om att kunna 
höra stad lien ' ''ien. oberoende av om Göte
borg R undradio. som är belägen endast 
cirka 300 meter från min bostad, arbetar 
eller icke. 

D et ar mig ett nöje intyga~ att jag är 
mycket beläten med Eder apparat. och de 
prestaticncr, som utlovats i Eder lilla bro
schyr a\' januari d. å. hava tillfullo blidt 
uppfyllda. 

)[ed endast en liten ramantcnl1 kan jag 
taga in de f lesta kOlltinentala och en gel ka 
statir;nl'T med full högtalarstyrka. Appara· 
ten har stor ljudvolym och olika instru· 
ments klangfärger höras rent och utan bi· 
Ij ud även i orkester . 

Några störningar hån Göteborgs Rund· 
rad io förekomma icke. 

Så vitt jag kan bedöma, uppfyller denna 
apparat de högsta fordringar. som kunna 
stfiIlas på en hra radiomottagare. 

CARL SCHIf'ABE 
Ö terrikisk GeneralkcJlsul. 

Radi'j(rman {iuo Särnmark, Götcho·g. 
Föreningen I-Ijä lpsamhet vill h~lnned på 

det "armaste tacka F irman {ör den mycket 
goda "CItraheterodyneapparat . som av för· 
en ingen uppsatts här på sanatoriet enligt 
Eder ritning av delar ti lI verkp·<Je hos Eder. 

~red apparaten kan fullt t~Iigt uppfattas 
n~istan all a europeiska stationer och åven 
v id gynnsam ma t illfällen amerikanska . 

D essa result at ha uppnåtts med ramantenn 
och en belastning av 80 å 90 hörlurar. 

Kroppefj äl1s Sanatorium . 
Högaktn ings full t 

FORE.YI.YGEN Hl ÄLPSAJI HET 
O. Balder (ord L) 

Fritz ~[art in sson (, . . ordf.) 

dlrlsl6kralep __ 
h/and PediomoJrgjLare. 

ULTRAMIKROFÖRLUSTSPOLAR 
FÖR ALLA FÖREKO·MMANDE LÅGA OCH HÖGA VÅGLÄNGDER 

FÖRSILVRAD ULTRAMIKROFÖRLUSTKONDENSATOR 
MATTFÖRSILVRAD 

ULTRAMIKRORATT MED NONIESKALA 
jAHTE FLERA ANDRA EXCEPTIONELLA NYHETER 

G enom alla dessa nyheter har Ultraheterodyne överträffat -
t. o . m. sig själv - och lämnat alla andra mottagare ännu 

längre efter sig i fråga om selektivitet, rackvidd, ljudvolym 
och ljudrenhet. Samtliga europeiska stationer med full hög
talareeffekt, och nattetid även Amerika, på endast en liten ram
antenn - utan luftantenn eller jord - och fullständigt obero
ende av kraftigaste lokalsändning. Endast vi, med våra stora 
tekniska . vetenskapliga, instrumentella och maskinella resurser, till_ 
verka Ultraheterodyne. För mindervärdiga efterapningar varnas. 

Ni kan erhålla antingen en färdig mottagare i exklusivt ut_ 
förande eller delar att själv bygga en sådan. Ett noggrant prin_ 
cip- och figurschema jämte ritning och anvisning för byggandet 
av ULtraheterody ne erhålles per postförskott mot kr. 2: 85 + porto. 
Dessutom schemata, ritningar och anvisningar för modernaste 
en-, två. och trerörsmotfagare samt LFAörstärkare, mot kr. 1: 50 
+ porto per ritning. Rekvirera idag! 

Har Ni redan en mottagare, ändra densamma och bliv 

En Ultraheterodyneägare! 
RADIO A.IIB. UNO SÄRNMARK 
Telefon 1189+ Skeppsbroplatsen l, Göteborg Telefon 11 894 

Återförsäljare antagas där vi förut e j äro representerade. Beg:ir vlr broschyr i dag, 
den sändes gratis och franko. 

Samtliga Radioak!iebolaget U n o Särnmarks fabrikat erhållas även : genom 

A.-H. RADIOINDUSTRI, Kungsgatan 46 (Victoriateatern 1. tr.) 
Göteborg. Tel. 11141 

Göteborgs Litograf iska Aktiebolag, Göteborg 1926 


