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Sids k 1"if t- föp padioteknislta frågop 

N:R 6 .. JUNI .. 1928 

"RADIOVÄSKAN" 
En 3-rörs bärbar mottagare. 

Sommaren stå1' för dörren och med den behovet av el! bekväm bärbar 
radiomottagare. Hadio-Amatören lämnar därför hä1' en beskrivning 
över ell dylik, S011l i fråga om små dimensioner, ringa vikt och ström-

ekonomi icke torde lä11llla mycket övrigt att önska. 

N 
är man skall bygga sig en bär
bar mottagare, avsedd att verk
ligen bekvämt kunna medtagas 
överallt, på landet, på semester

resor och utflykter, gäHer det att över-
väga huruvida man skaJl fordra hög
talarestyrka eller nöja sig med hörtele
fon. ViJ.1 man nöchvändigt ha högta~are 
fordras i första hand batterier av gan
ska avsevärd sto,r1ek och vikt ooh i re
gel en ackumulator för glöclJströmmen. 
Vidare måste man ha 4 a 5 rör och en 
ganska platskrävande apparatur. Kom
mer härtill att man bör ha både hög
talare och ramantenn inbyggda i appa
raten, blir res'ultatet en om fångs.ri k, 
tung och obekväm koffert. 

Nöjer man sig åter med telefonmot
tagning ställer sig saken helt annorlun
da. En 3-rörkoppling arv allra mest 
strömekonomiska slag blir tillräcklig, 
batterierna kunna inskränkas ti1l några 
få fioldampsbatterier (som kunna er
sättas i första bästa lanthandel) och 
al,ltsammans, inlklusive telefon, ram och 
antenntråd, får plats i en mycket liten 
handväska. Dessa omständigheter ha 
gjort att vi valt att utföra en mottagare 
utan högtalare. 

KopplingSlSChemat anges i fig. 1. Det 
omfattar återkopplad detektor och två 
steg transformatorkopplad lågfrekvens-

förstärkning. Såsom rör ha i alla tre 
stegen vaJIts Philips A 141, viIkas glöd
trådar äro serie!kopplade och matas från 
ett enda ficlclampsbatteri. Anodspän
ningen erhålles från 4 st. dylika batte
rier, ti,lIsammans alltså 5 st. Detek
torns anodspänning är endast 4.5 volt. 
Samtliga rörs inner,galler äro förbund
na med resp. rörs anod'Spänning. I ne
gativa glödstrÖlns,ledningen sit1ler dels 
en strömbrytare S2 och dels en 30 ohms 
reostat M2. 

Avstämningen sker med en 500 cm 
vridkondensator C l och återkopplingen 
med en 75 cm mikrokondensaror C2. 
Våglängdsområdena äro två, vilka om
kopplas med tvenne strömbrytare, S1 
ooh S2' villka kortsluta tvenne förläng
ningsspOllar L g och L 4 . Kortvågsspolen 
utgöres aven ramantenn i två deilar L1 
och L2 , v,ilka bestå av 0.7 mm dubbelt 
bomU'hlsspunnen tråd, inlagd i väJskans 
lock. Antalet varrv kan varieras allt
eftersom man vill förlägga det kortare 
våglängdsområdet högre eller lägre. 6 
a 8 varv i vardera delen är i allmän
het lä~Kt för bästa mottagning mel
lan 300 och 500 m. Trådvarven viras 
helt enkelt såt1unan och omlindas glest 
med sytråd eHer segelgarn och fästes 
runt locket. 

Förlängningsspolen är lindad med 

r6r 
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Fig. 1. Kopplill.{Jsschema. 

C. = 500 cm, C. = 75 cm, C, = 200 cm, M, = 2 megolun, M, = 30 CJhm. 

o .15 mm dubbelt siJlIkesspunnen tråd i 
enkelt lager på ett spolrör av 50 mm 
diameter och 100 mm längd enligt fig. 
2. Mellan de båda spoldelarna L 3 och 
L 4 lämnas ett melilanrum av c:a 5 mm 

t 
5 

37.1' L.J 

5' I>-
100 

J7,1' L~ 

~ If L 
50 

Fig. 2. Förlängningsspoll'. 

för fästande av ett löd'bleok. Vardera 
spoldelen lindas till en längd av c:a 37 
mm. 

Den för återkopplingen nödvändiga 
drosseln D utföres en<ligt fig. 3. Stom
men består av två pres9pa:nskiV'Or av 
50 mm diameter och mellan dem en 5 
mm ebonitbr,icka av 20 ,mm diameter, 
a:Htsammans sammall'håiNet aven skruv 
med mutter genom centrum, vilken 
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Fig. 3. Drossel. 
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Fig. 4. Träram för 11wntering av apparaturw. 

även fasthålller en plåtremsa, med vil
ken droSlSeln fästes. Lindningen sker 
med 0,1 mm emaljerad tråd tHIs spo
lens ytterdimensioner uppgår till 35 
mm . . 

För anslutning aven öppen antenn, 

som bör användas då ramen ej ensam 
är tiil!lräcldig, ooh jord, finnas tvenne 
kontakthylsor A och J. Isolerade en
kel1edare av 15 resp. 5 m Iängd för 
detta ändamål kunna inläggas i väskan, 
vilket även är fa11et med telefonen. 

Fig. 5. Kopplingsritlling. 



Appmaturen mon1Jeras på en träram 
av torrt, paraffinkokat trä av den kon
struktion, som framgår av fig. 4. Di
luensionerna få givetviis rätta sig efter 
väskans, men de i fig. angivna torde 
vara de minsta som lämna til\lräckli·gt 

hylsor och v:ila i urtagningar, vilka sy
nas å högra delen av fig. 4. Längst 
ned till högter i ramen finnes ett rum 
för batterierna. Detta har en fa:st bot
ten på baksidan ooh ett look på fram
sidan, som trycker in batterierna och 

stängas med en regel el
ler dyl. Til'l vänster om 
detta skåp finnes ett ut
rymme för antenn tråd 
och ovanför ett rum för 
telefonen. 

Fig. 6. Appamten fä"dig för mottagning. 

D('j\arnas huvucl!sa;kliga 
p1acering och samman
koppling framgår av fig. 
5. Denna är för tydlig
hets ~ull ritad så att ga
veln och ena me:lllanväg
gen äm placerade bredvid 
varandra och tilll höger 
batteri skåpet, seH fram
i från. I bakväggen på det 
sistnämnda insättas skru
var, mot vilka batterier
nalS kontaktlbleck efter 
lämplig omböjninJg tryc
ka. Kopplingen göres i 
största möjliga utsträck
ning med kraftig lödning 
och med användand~ av 

utrynU11e. På ena gaveln placeras C1 , 

C2 , M2 • Sl' S2' S3 samt kontakthylsor
na A, J ooh T. Samtliga dessa äro åt
kon1i1iga på väsikans utsida genom hål 
av lämplig storlek, som uppskäras i 
väskans sida. Det kan tyckas olägligt 
att behöva på clJetta sätt åverka väskan, 
men som den använda väskan endast 
kostade kr. 3: 75. kan man tillåta sig 
detta. För Cl' C2 och M2 användes 
40 mm Alfarattar, för vilka 40 mm hål 
uippskuri ts. 

I träramen finnas två vertikala mel
lanväggar. På den vänstra monteras 
de tre rören och de båda trans:forma
torerna på högra sidan odh drosseln D 
oCh gaillerkondensatom Ca med läckan 
M 1 på vänstra sidan. Den högra mel
lanväggen tjänar huvudsakligen såsom 
stöd för rören, som omges .av gl1mmi-

flexibel, isolerad kopp
lingstråd, som vid behov föres genom 
meUanväggarna i uppborrade hål\. 

Hela apparaten kan monteras och 
koppllas fullt klOmplett innan ramlen in
sättes i väskan. Ramenls längd bör vara 
något mindre än väskan i nvänld1igt, så 
att den kan skjutas in snett under kon
densatoraxlarnas och strömbrytarnas 
införande i resp. hå:l i väskans sida. 
Sedan ramen kommit på sin plats på
sättas rattarna odh ramen fästes i väs
kan medelst ett par skruvar. Sist verk
ställles sammarrI.ödning av förbindning
a'rna med ranlantennen. 

Den färd:iga mottagarens utseende 
framgår av bild 6 och bilden å omslaget 
å vilken senare bild locket är öpp'nat 
och montaget synil'igt. 

Till mottagaren erfordras fÖlljan:de: 
1 st. handväska. 
1 " träram. 



EXPERIMENT MED KEMISK 
LIKRIKTARE 

S
om kanske känt är, har amatör
vertksamheten på den senaste tiden 
blirv,it mycklet populär. SpecieLlt på 
de kortar,e vågorna går diet dag

ligen hett till. . Men speciellt sträva vii 
att få tiH stånd en regeilhunden elller 
åtJnliinstone en ordnad reläverlksam!het. 
Med denna relävlerksamhet mena vi ej 
enbart telegnaJfi utan något ännu hättre, 
nämligen teIefoni. 

För hoplsättandet aven ama:törsän
da,re med liten, men d'Ock t'illräcklig, 
effekt, erfortdraJs ju ej några s.tora me
del ty en såJdan kan en »radiioman» 
sätta ihop av kasserade delar såsom 
kondensator'er etc. samt ett eller två 
mottagarrör. I detta faM användes ju 

3 st. fjädrande rörhåJhre (Ba1t:c). 
3 " rör A 141 (Philips) . 
.3 " gummilhylsor till d :0. 
1 " vr idkondensator, 500 cm (Baltic) . 
1 " miikrd1oondelliSator, 75 cm (Baltic) . 
1 " galllenkondensator, 200 cm med hållare. 
l " gallenläoka, 2 megohm. 
3 " strömbrytare. 
l " reostat, 30 ohm. 
3 " 40 mm rattar. 
4 kontakthylsor. 
l " 50XI00 mm spolrör. 
2 " lågfrekvenstranlS formatorer (Pihilips). 
5 " fickllampsootterier. 

20 m enke!llledare till antenn och jord. 
1 st. hörtelefon (Tele ftmken) . 
4 " bananikontaikter. 

M,aterial til1 drossel, 0.1, 0.15 och 0.7 mm tråd, 
koppl ingstråd m. m. 

I det rum, som är avsett för antenn
tråd kan man även inlägga ett reserv
batteri, fastJhållet aven plåtbygeL 

Rörande mottagarens skdtsel är 
knappast något att timägga, då man 
endast har aV13tä.tnning och återkopp
ling som vanligt. Mottagaren svänger 
mycket jämnt på a;lla våglängdJer och 
avstämningen är endast otbetydl1gt be
roende av om öppen antenn tiHkopplas 

clIå utan undantag belysningsnätet (220 
volt). 

Men en stor del lav amatlÖrerna nöja 
sig ej med 5-20 watt lutan välja hava 
ännu större effeJkt. För att erhålla detta 
fordras ju större Tör men framIföralIt 
högre spät1J11inlg. 

Nu är det ju ·en lätt sak att e'rhålla 
dylik för clJen, som !har växellstrÖll1 i 
belysningsnätet t~ll förfogande. Men 
de som ej hava direkt denna »guda
gå'vaJ» är'O tvungJl1a att skaffa sig an
tingen rväxeEstPömsomformare ellier lik
strömsgenerator. Men vilken stude
rande amatör haJr råd att skaffa sig en 
DC.-generator. Den stäUer sig ju van
ligt\1is 2-3 ja fyra gånger dyra're än 

eller ej . Mottagning kan ske även på 
långa v~g'Or med el1!dast den inkowlade 
kortvågsraJmen. Å nedre delen av det 
längre våglängds'Området tilltar åter
koprplingsverkan, men den kan alHid 
kontrolleras t. ex. genom miDlSkning ay 
glödströmmen . 

N åJgra underbara långdistansresultat 
kan man ej påräkna, i'synnerhet ej med 
e11!bart den !-il,la ramen, men prestati'Ons
förmågan är dock ingalunckl föraktlig. 
Eh sak får 'Observeras, nämligen att ra
l11.en, vid användning av denna enbart, 
ej får vända flatsidan rätt mot den 
station man vi'lIl taga. Men i övrigt är 
riktningsverkan ej av någon större be
tydelse. Använder man ·de medförda 
sladdarna som öppen antenn och j'Ord
led111ng blir riktningsvertkan endast obe
tydlig. Att kasta upp anrenntråden är 
i regel lätt gjort. Däremot kan det vara 
besvärligt att få någon jord, varför 
man helt enkelt !kan lägga ut jordslad
den på jorden resp. golVlet och använda 
den s'Om balansnät. 

A. P . 
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en omformare. Dessutom kan man 
själv göra en dylik omformare aven 
gammal mot:or (ej amtik utan »,begag
n ad» ). 

Nu veta vi ju aHa att från en om
formare !kunna vi ej erhålla l:ikström 
utan rå 50 perioders växelström (en
dast 50-150 period. ström kan på 
enkelt sätt tikriktas ). 

Större delen av ama1JÖrerna använda 
dylik rå växeliström. Men det fJnns 
även länder som hava »förbud» mot 
växelström 0011 där då enbaift likström 
eller lilkriktad växelström Ikommer ,i frå-

Alumin. 

+ pol 

C:a :l000 v. Tac. 

-P~ 
Bly 

Till tram/ormat. mittuUag. 

dem 50 <Jo mindre än tidigare. Ooh 
vilken ton sedan. Det var en njutning 
att höra. Om den även ej var ren så 
var den dock ej heller nå:gon kurgg
hjulston utan V1ackert sjungande. J ag 
fick den småningom så bra att jag kun
de utsända telefoni med tillfred'S'stäl
lande resultat. Ooh dock hade jag som 
fiUter enbart 6 mfd: kond. (2000 volt) 
(53 period.) utan någon som hälst 
drosseI. 

Av telegrafi resultat kan jag näm
na 28 BrasiLiana-re och en SC-lStation 
på 1,3 veokor samt många andra f. b:s. 

4000 v. 
A.C. 

Fig. 1. Skiss övel' likriktarens inkopPling. 

ga. Av dessa Jänder må nämnas t. ex. 
England och Australien. 

Varför kunna ej oakså VIi amatörer 
på denna sida om jondklotet försöka 
bliva »"Ci!viliiseraJC!le», försaka a'V',skaffa 
alIa >>tkugghjul'stoner>> från etern. TiU 
detta fordras ju endast obetydliga me
del (c:a 10-20 kronor) samt i någon 
mån vi1lja och energi. 

En kand finsk amatör sade åt mig 
häromdagen att: Den som använder 
växelström kan jämföras med ett barn 
som lär Slig att gå. Det utvisaJr ocivi
l isation (j radiobetydeJse). 

Därför blev även jag intresserad för 
detta ooh !börja:de experimentera och 
>>probera>>. Och resultatet? H ä.pnad s
väckande! Det var ej nog med att jag 
själv var mlera än til:1f.recl!sstä'Ud utan 
även andra 'lyssna-re iOIOh .amatörer i 
närheten vom nöjda. Den 'störde ju 
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Det är ju ej nog med att tonen blir 
anriän utan även resultaten Wiva helt 
andra. 

J ag vill ej här bör ja detaljera alla 
fördelarna ty det borde varje amatör 
själv veta ooh inse, utan jag ska11 
heHre gå att redogöra för mina expe
niment och beskriva huru min Iikrik
tare är konstruerad. 

J ag hade redan länge an'Vä.nt 450 
v. ac. (växelstr.) med vilken jag ma
tade mitt rör. Denna ström fick jag 
från en tran ,formator (medelst omfor
mare) med 450 varvs sekundär samt 
160 varvs primär. 

För att nu kunna el'hålla samma 
spänning men likriktad var jag tV'Ung
en linda 450 varv till (preois) så att 
jag fick ett precist mittuttag med allt
så 450 volt på vardera sidan om mitt
uttaget. 
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S &. S Trerörs 
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exkl. apparalUda och rör 

KONSTRUKTIONSBESKRIVNING 
separat O: 75 + porto 

S &. S specialbyggda delar för kortvågs=: 
mottagare: 

Kortvågsspolsats , 3 utbytbara spolar med hållare 
och vridbar antennspole, komplett Kr. 24:: 75 

Kortvågskondensator å 85 cm. ... .. .. .. » 8: -
Kortvågsdrossel ink!. hållare .. . . . .. .... . » 4:: -

A.-B. STERN &. STERN 
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En Propp 
En Apparat 

En Jordledning 
och hela radioanläggningen är 

färdig. Så enkla äro Agas nya 

radiomottagare av typerna 

L-II och L-III 
Alla anläggningens delar, 

även högtalaren, ha samman

förts i en enhet. Inga batterier. 

All erforderlig ström uttages 

direkt från belysningsnätet. 

* 
E/ter/råga dem i närmaste 

radioaffär. 

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

GÖTEBORG 
Telefoner : 

Gruppanrop 70245 

Va tea Dubbelgaller== 
dubbelrör 
(senaste radionyhet) 

Dubbelgaller:= 
högtalarerör 

Tregallerrör 
(samtlig~. fö~ lå~ anod. 

spannmg) 
samt ett lO.tal andra 

rörtyper. 

Vatea 3~rörs Reseradio 
effektiv. lättransportabel. praktiskt inrättad 

och prisbillig. 

Begär pris/o från fack :136, Sthlm :1 

Ask. 

skydd ~~~~ 

Radio. 
grammo
fondosa 

Använd i Edra radioapparater 

PANEL AV TROLIT 
i vanlig oF.- eller tBt-kvalitet eller i de mo
derna dessinerna 30 och 40. 

Nutidens förnärmta isolationsmateriel för 
radio- och svagströmsändamål. 

Djupsvart högg lans i g yta. garanterat oför
änder�ig ifråga om färg och utseende. Obränn
bart och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta. 
Elektr. genomslags hållfasthet 25.0.' O V. pr I 
mm. tjocklek. Inre motstånd över I million 
megohm. Levereras i plattor om 3. 4. 5. 6 
och 8 mm. tjocklek. Sågade. färdigborrade 
och graverade paneler i varje önskat ut
förande offereras på begäran. 

Rottor ov Trolit 
i en stor mångfald olika utförande. även 
av 8. k. Alpha-typ. 

RHEINJSCH WESTF1LlSCHE 
SPRENGSTOFF A. G. 

Abteilung TrolII .. Troisdorf b. K61n 

Prover ocb offerter pI beaäran frln lenerala.aenterna 
fOr Sv.nae: 

R.-B. Svensk-Schweizisk4 HtmdelskomJNJniel 
Klara Norra Kvrlto,ata 34. Stoc.holm 
.Uer fOr GOtehora och vutr. 5veriao: 

R~B. H4r4ld WdUgren, GlUeborg Z 



Sedan anskaffade jag 60 st. glasrör 
med dim. 3 cm 0 och 16 cm längd, 
vilka jag placerade i för detta ändamåll 
gjorda stäHningar, och i varje glasrör 
placera,des en a!liuminiJllm- och en b1y
elektrod. 

N u gällde det att få en passlig vätslka. 
J ag försökte dock endast med soda och 
boraxlblandningar . 

Boraxen gav något finare ljud än 
sodan, men den hade den naokdelen att 
rören blevo mycket he
ta medan sodan åter 
hö!.lo dem a'll d eles 
kallfa. 

Till bästa resultat 
kom j ag med en svag 
sodaJblandning: 10 li
ter vatten och 75 gr. 
renad soda. 

Se där a:~la til1be
hör! 

ning.om) ända til,ls jag ansåg att jag 
kunde s~äppa på strömmen direkt i lik
riktaren. Omformaren f,ick nu rotera 
fuLlt under c:a en halv timmes tid var
efter aMt var all right. 

Nu först kunde experimenten med 
sändaren börja. 

För att erhålla en renare ton till
satte jag kapacitet mellan den likrtik
tade strömmens poler, 6 mfd. 

Dock var tonen ännu ej ren men i 

Nu kopplade jag de 
bMa yttersta blyelek
t roc1ern a (g11alsrören 
Voro i 2 rader med 
blye1ektr. ytterst på 
ena sidlan och alum'i
niumelekotr. ytterst på 
andra sidan) tiJl 900 
volts v:äxe1strdmspo
lerna. Förenade sedan 

Fig. 2. Interiör från finska amaförsfafiollCII ES-2nak. 

de 2 yttersta aluminiumelektroderna 
odh fick sMunda plus- (+) pol. Mi
nuspolen åter kom från transforma
torns mittuttag. 

Nu fyUde jag glasrören tild hälften 
med den tidigare tillrb1andade soda
blandningen och l,i:kniktaren var färdig. 
Dock ej färdig att begagnas. Elektro
derna måste nämhlgen »formeras» för 
att >>pjäsen>> överhuvudtaget skul'le 
funktionera. 

Formeri.ngen ti1'lgiok så!1Unlda att jag, 
för att ej direkt korts,luta transforma
torn, måste låta strömmen gå genom 
ett motstånd, ett vattenglas med litet 
saLt i. Alltefter 50m formeringen på
g.ick fyllde jag glaset med salt (små-

aJlla blI bet)'lcliliigt bättre. För att man 
slkall få en ren likiströmston bör man 
tillsätta åtminstone 6--8 mfd samt en 
dmssel oln c:a 50-100 henry. 

För min del anser jag att en sådan 
kemisk likriktare är ypperlig för en 
Vlan!l ig D X -ama tör. 

Däl,för herrar amatörer, försaken få 
til'l stånd en revdLution inom amatör
verksamheten. Försöken avskaffa aHa 
»kugghju~stoner» . Det kommer sä
k,ert att ,bLiva tia nöje ,båc1le för er 
själva ooh för andra. 

Hope cuagll OB :s. 

H. Brenner. 
ES-2nak. Helsingfors. Finland. 



HÖRANDET 
A V CIVILINGENJÖR SIGURD KRUSE 

(Forts . {rdn (öreg. n : r.) 

Orats verkningssätt. 

D
e moderna undersökningarna 
över hörandet hava lett til[ en 
helt ny uppfa,rtning' av örats 
ver kningssätt. 

Fig. 4 ger en biLd av människJans 
öra. Fig. 4 a framställer en genom
skärning av örats för hörseln viktigaste 
del, snäckan, fig. 4 b är en mycket 
schematisk bild av örats olika delar i 
g'enomskärning, varvid snäckan före
ställes utbredd. På denna bi·ld kan 
man följa ljudets gång i örat. Luft
v,ibrabionerna intränga genom yttre 
hörselgången, ,träffa trumhinnan och 
ledas av mellanörats ben, hammaren, 
städet ooh stigbygeln till det ovala 
fönstret och hava 
därmed nått fr3m 
till innerörat. Detta 
utgöres väsentligen 
av snäckan (Hg. 4 
a), en 2 % varv 
spira:lvrJden gång i 
benet, den s. k. 
snäckgången. Inuti 
snäckgången går en 
berrlist (L) såsom 
en Igänga, fäst vid 
snädkans centrum
parti, men som ej 
når ut till snäak-

H. G. yttre hörsel· 
gången. 

T. trumhinnan. 
H. hammaren. 
S. s tädet. 

St. Stigbygeln. 
O. F. ovala fönstret. 
Ö. T . övre trappan. 
H. S. hionsnäckan . 

~1. :;": ~~~~~~~:~~all . C 
Hc. helicotrema. 

B. bacilarmem· 
branet. 

U . T . undre trappan . 
R . F . rund a fånstret. 

E. eustachiska 
röret. 

C. cortiska organet 
L. benlist. 

gångens yttervägg. 
På yttre delen av 
benIisten ooh fäst 
vid ytterväggen be
f!inner sig en slang-
formadhtinna, lvinn- H . (j. 
snäckan (H. S.), 
som är sluten i 
snäclkans topp. 
Snäckgången är så
iedes debdJ i tre 
spi~algångar, näm
li'gen övre trappan 
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(Ö. 'r.) , mellantrappan (M. 'r.), och 
undre trappan (D. T .) . Övre och 
undre trapporna stå i förbindelse med 
varandra i snäckans topp, därigenom 
att hinnsnäckan ej når upp till toppen 
utan lämnar slutet av springan mellan 
bell'listen ooh ytterväggen obetäckt. 
Denna förbindlel1sekana,l kaUas helico
trema (Re, fig. 4 b). Den d~l av 
hinnsnäckan, som täcker spril11gan i öv
rigt, ka1laJs basilarmembranet (B), på 
vilket vi,lar det s. k. cortiska organet, 
sätet för hörselsinnets nervceller. Över 
det cortiiSka organet st·räcker sig täck
hinnan (T .) . Av fig . 4 b framgår, 
att IbasiJarmembranet lbörjar strax un
der ovala fönstret. Under detta i nedre 

lJ u.T. 'L. 

f I .. , 

, I , , , , , 

u.r. 8 . 

\ \ \ " \ l i .. \ , ' I 
" .... \ I \'" I I \ \, ,,\ \ \ 
,,,.... .. 

Fig.4b. 

lic. 



delen av undre trappan befinner sig 
runda fönstret, täckt med en ela:stiSlk 
hinna. Hela innerörat är fy'l~t med 
vätska. 

Till vätskan. i övre trappan överfö
ras ovala fönstrets Viibrationer. Då 
vätskan har mycket' liten samman
tryckligthet, måste det finnas någon 
möjlighet tal expansion, för att vibra
Dioner av större amplitud skola kunna 
uppstå i innerörat. Denna expansion 
möjliggöres genom runda fönstret, 
som buktas utåt, då ovala fönstret tryc
kesin, och omvänt. 

OLika teorier för hörseln förutsätta 
resonansföreteelser av något slag i in
nerörat. 

H elrnholtz , s. k. resonatorteori, ut
går från basilarmembranets byggnad. 
Detta membran, som har en längd av 
31 mm och en bredd, som vid ovala 
fönstret är 0.2 mm och vid helicotrema 
0.3 mm, innehåJller ett mycket stort 
antal (13 a 24000) elastiska fibrer, 
spända mellan benlistens ytterkant och 
snäckans yttervägg. Dessa f·ibrer skulle 
enligt Helrnholtz' teori vara avstämda 
till olika frekvenser, täckande diet hör
bara området. Då en ton inkommer, 
sättes en viss sträng i resonanssväng
nJing, och motsvarande sinnesceller 
retas. 

EnIigt en nyare teori innehåller ej 
basiLarmembranet några avstämda de
lar, utan hela inneröret bildar en kon
tinuerlig kedja avstämda kretsar för 
att taga en elektrisk analogJi. Då en 
ton med mycket lågt periodtal - en 
Ohörbar ton - inkommer i innerörat 
genom ovala fönstret, gå vätskevi'bra
tionerna upp genom övre trappan, ge
nom he1icotrema och ned genom undre 
trappan tiN runda fönstret. Vid högre 
perJodtal erbjuder hela denna vätske
massa för stort motstånd mot rörelsen, 
och vibrationerna söka sig en genare 
väg från övre trappan och mellantrap
pan via basilarmembranet till undre 
trappan. Rörelsemotståndet är minst 
utefter denna väg på grund av reso
nans. Trögheten hos massorna - hu-

vudsakligen vätskan - betyder för 
röreLsen detsamma som en induktans 
för den elektriska strömmen, medan 
elasticiteten hos membranen - basi
larmembranet och runda fönstret -
verkar såsom en kapaoitet i serie med 
förutnämnda induktans. Då reaktan
sen och kapaciteten äro numeriskt lika 
uppstår resonans. Basilarmembranet 
kommer härigenom att på ett mot pe
riodtalet svarande ställe vara utsatt för 
mycket starkare vibrationer än på andra 
ställen. Ju större frekvensen är desto 
närmare ovala fönstret ligger resonans
punkten. Tonhöjden avgöres alltså ge
nom lokalisering av platsen för maxi
mala vibrationer hos basilarmembranet. 
Sammansatta toner framkalla flera 
maxima odh man kan alltså höra del
tonerna. De yttersta gränserna för det 
hörbara frekvensområdet få sin enkla 
förklaring i basilarmembranets begrän
sade längd. 

Då s,innescellerna ej bi,lda en kontinu
erlig följd, kan man ej uppfatta hur 
små förflyttningar som helst av reso
nanspunkten på basilarmembranet. Man 
har beräknat den minsta uppfattbara 
förflyttningen till 0.02 mm. 

Det har ej lyckats att lika åskådtigt 
förk!lara, hur ljudstyrkan inregistreras, 
och därför skall ej utrymmet här upp
tagas med några hypoteser däröver. 

Praktiska tillämpningar. 

Sändaramatörerna hava länge använt 
en ljuds,tyrkeskala, vars olika grader 
beteOknas med Rl, R2 ... . R9 och 
som hava var sin särskilda def~nition . 
Denna skala är avsedd att användas 
vid mo~tagnång av morsetecken i hör
telefon men kan också tillämpas Vlid 
telefonemottagning i hörtelefon. 

»R-skalan» är till stor nytta vid in
regtistrering av mottagningsresultat 
men kan få en betydligt v,idsträck,tare 
användning, om sambandet meHan de 
oLika styrkegraderna och motsvarande 
tonamp1ituder är känt. Författaren har 
därför uppmätt de växelspänningar 
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över hörtelefonen, S0111 motsvara de 
oLilka styrkegraderna, bedömda av flera 
med R-skalan förtrogna personer. Det 
vi,sade sig då, att indices för die olika 
styrkegraderna stå i logarltJmisk rela
tion till hörteldonspänningarna. Om 
två spänningar V l och V 2 motsvaras 
av ljudstyrkorna Rx och Ry, gä:ller 
inom felgränserna det enkla samban
det 

Vii minnas, att den tekniska ljuds-tyr
k,an var definerad av ekvationen 

R-skalans enhet är alltså 10 gånger 
större än den tekniska enheten. 1 R
enhets ändning av ljudstyrkan motsva
rar ett förhållande mellan hörtelefon-
spänningarna, som är Vw = 3.16, 2 
enheter motsvClJra ett förhål1anciJe = 10, 
3 enheter 10· VTO = 31.6 o. s. v. 

Det logal'itmiska sambandet meHan 
R-skalan och tonamplituden är intres
sant ur teoretisk synpunkt. De olika 
styrkegradema äro nämligen »på känn» 
valda så, att de motsvara en likformig 
stegring av ljudstynkan, och det loga
nitmiska sambandet mellan förnimmel
se och retning har därmed bekräftats. 

PersonLig förtrogenhet med R-ska
lan och kännedom om dess samband 
med tonamplituden utgöra ett utom
ordentligt stöd för det tekniska omdö
met. Jag skall giva ett par exempel. 

Den som känner till R-skalan vet, 
att en höjning av ljudstyrkan med 1 
enhet i alImänlhet ej innebär någon 
större grad av förbättring. 2 enheters 

- ökning är däremot ofta ett gott resul
tat. Att laborera med förbättringar på 
en apparat, som sammanUagt ej med-

föra större ökning av ljuciJstyrkan än 
bråkdelar aven enhet, är tämligen me
ningslöst. 

Vid experiment med lågfrekvensde
len aven mottagare gäller, att en ök
ning av förstärkningen i propor,tionen 
1 till 3 medför 1 enhets höjnJing av 
ljudstyrkan, ~as för,stärkningen . 10 
gånger växer ljudstyrkan med 2 enhe
ter o. s. v. Byter man alltså ut en 
transformator med omsättningen 1: 3 
mot en med omsättningen 1: S, höjes 
ljudstyrkan med c:a 0.4 enheter, ett 
fullkomJ,igt bety,ddselöst belopp. 

Förbättringar inom högfrekvel1'sde
len av mottagaren löna sig i allmänhet 
bättre. Detta beror på att en detektor, 
som arbetar utan överlagring, har un
gefär kv:adratisk känslighet för inkom
mande spänningar, d. v. s. om den in
kommande .spänningen fördubblas blir 
den likniktade spänruingen fyrdubblad. 
Ökas högfrekvensspänningen på detek
torn - t. ex. genom motsvarande höj
ning av förstärkningen - i proportionen 
1 till 3, växer alltså spänningen på hör
telefonen i förhåJIlandet 1 till 9 och 
ljust yrkan stegras med praJktilSkt taget 
2 enheter, d. v. s. dubbelt så mycket, 
som om lågfrekvensförstärkningen ha
de ökats J,ika många gånger. 

* 
Litteratur: Till grund för ovanstå

ende uppsa,ts ligga tvenne intressanta 
artiklar, nämligen 

H. Fletcher, Pihy&ical Measurements of Audi
~on and Their Bearing on the Tlheory of 
Hearing, 

J oum. Frallkli,~ Institltte 196, sept. 1923, samt 

Wegal and Lam, The Auditory Masking of 
One Pure Tone by Another and its Pro
bable Relation to the Dynamics of the In
ner Ear, 

Ph)lsical Review 23, sid. 266, 1924. 



NÅGRA ORD OM EN RADIOV RÅ 

D
en radioanläggning, som här
nedan kommer att beskrivas, 
har genomgått många fOränd

. ringClJr och tillbyggnader, innan 
den fått sin nuvarande form. Den är 
belägen endast några km. från Stock
holms sändare med de fördelar, som 
denna erbjuder, men även dess nack
delar. Det var under tiden för Svenska 
Radioaktiebolagets försökssändningar 
1924 som stationens byggmästare blev 
biten av radioflugan, blev infekterad 
och fick feber, som trots alla piller i 
form av sönderbrända rör, kortslut
ningar och åderlåtningar ur plånboken 
ännu icke lagt sig. Som vanligt ~r 
bland amatörerna, och som även är rik
tigt, börjades med enkla mottagare: 
kristalldetektor, rör, först ett och sedan 
flera i antal och enligt det ena kopp
lingssystemet efter det andra. 

Allt efter' som tiden led blevo appa
raternas antal allt flera, ooh till sist 
räckte varken bord eller stolar till, utan 
apparaterna helt enkelt spikades upp på 
väggen. Praktiskt men knappast skönt. 
På radiolådor av polerad mahogny var 
ej att tänka, då apparaterna alltid 
ändrades och måste vaora färdiga för 
experiment. Till den ändan förfärdiga
des plattor av trä, vilande på låga föt
ter. Plattorna genomborrades av hål så 
tätt som möjligt över hela plattans yta. 
Sedan svarvades plintar passande för 
dessa hål och å vars övre yta fastskru
vades radiodelClJr så om rörhållare, spol
hållare. fasta kondensatorer, motstånd 
o. d. Vid ena plattans kant gjordes en 
anordning, som tillät fastskruvande 
medelst handskruvar av mindre ebonit
paneler å vilka variabla kondensatorer, 
reostater, strömbrytaore o. d. voro mon
terade. Å dessa 's. k. experimentbord 
var det endast en leksak att för en viss 
koppling placera ut de erforderliga 
delarna och sedan koppla ihop dem med 
kopplingstråd. 

Emellertid kommer amatören så 

småningom underfund med vilka appa
rattyper han önskar ha i bruk, och då 
kan han också ordna stationen mera 
permanent och på ett sådant sätt, att 
man lätt och behändigt kan tillkoppla 
just den apparat, man för tillfället vill 
använda. I ågon ~Tryck-på~knappen
app!arat~ kan det ju visserlligen icke bli, 
men i alla fall betydligt bättre än att ha 
varje apparat separat för sig, med de 
besvär, som tillkopplandet av antenn, 
batterier m. m. förorsaka. 

Följande apparater ansågos önsk-
värda: 

En lokalrnottagare, 
en långdistansrnottagare, 
en kortvågsmottagare och 
en amatörsändare. 

Att till var och en av mottagarna 
bygga lågfrekvensförstärkare måste an
ses som överflödig lyx, vClJrför före
drogs att i stället bygga en separat så
dan att tillkopplas den mottagare, som 
för tillfället användes. Mottagarna be
stå alltså endast av detektor med event. 
högfrekvensförstärkning. 

Ett annat mål var ClJtt i så liten grad 
som möjligt använda återkoppling. 
För rundradiomottagning bannlystes 
alltså sådan. 

Typen för lokalmottagaren var lätt att 
välja. Ingenting' är mera naturligt än 
att här kristalldetektorn är självskri
ven. Den är alltid beredd att fullgöra 
sitt åliggande, drar ingen driftskost
nad, sköter sig sjä1v, och är symbolen 
för allt vad som till radiomottagning 
hörer. Därtill kommer, att ägaren står 
på god fot med sina grannar och be
träffande ljudkvaliteten, överglänser 
den de flesta rördetektorer. 

Valet av långdistansmottagare var 
lika enkelt. Har man med god lycka 
a'rbetat med superheterodyner en tid, 
kommer man snart underfund med, 
vilka fördelar dessa erbjuda, jämfört 
med andra typer. Dess känslighet är 



stor, ljudkvaliteten förstklassig och 
selektiviteten god. De jämförelsevis 
många rören spela ju mindre roll för 
dem, som hava energien i väggen. Och 
har man oturen att bo vägg i vägg med 
en sändarestation, då är ju, kan man 
säga, superheterodynen den hittillls en
da byggda typen, som kan hålla lokal
sändaren ute .. ~Så vida inte sändaren 

EM ~MXR. 
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bjuder på jazzmusik förstås, ty mot 
detta moderna oljud duger ingenting 
beträffande selektiviteten. 

Som kortvågsmottagare har Rei
nartz-typen med dess modifikationer 
vunnit burskap över hela världen och 
är väl den, som med 90 % användes. 
Med spolutbyten är den därtil1 en syn
neri (gen god mottagare på det egentliga 

rundradioormådet. 
Som ,lågfrekvens'för-

stärkare torde en tre
rörs motståndskoppdad 
sådan vara idealet. 
Men med en god trans
fonmator kan man spa-
ra ett rör, om det 
förta kopp'las medelst 
trans formater och det 
and'ra eller ändröret, • 
med motstånd. Önskar 
man vid något ti~HäHe 
end'ast använda ett 
I'örs förstärkning, kan 
Iletta lämpligen ske 
; ~enom en omkopp-
ingsanordning, som ti
Jigare beskrivits i clen
na tidskri fts spalter. 

Beträffande amatör
sändJaren, lSå är det 
nog så, att en kort
vågsamatör aldrig bin
der sig vid någon viss 
typ. Här vill man ha 
ful1ständig frihet att 
experimentera med oli
ka kopplingar, något 
som ju ligger i sakens 
natur. 
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i ~ :~~ i 
! $+W i 
'-._._._1 

1-';;-" -;- -~;-'-;i ~~-:- . - ';'--1 
f-$4~~0 -$- 1 

Fig. 1 visar kopp
lingsschemata för de 
olika apparaterna samt 
deras inbördes för
ening. Den visade ge
neratorn är Stock
holms stadJs likströms
nät, vari från al}! energi 
tages. Direkt eller via 
ackumulatorer. G1öd
strömmen tiN samtliga 

i -g -f :.1[, "fe, ~~ -A i 
'-._._._._._._._._._._1 

Fig. I. Statioltl!1Js ko pplingssche11la. 
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Fig. 2. SMXR :s radiovrå. 

rör tages från belysningen med en 
inkopplad 4 volts ackumulator, som 
buffert för mottagarna, samt en 6 volts 
dito för sändaren. Anodspänningen för 
mottagarna erhålles från 100 volts 
ackumulatorbatteri som genom en om
kastare 'kopplar in detsamma på be
lysningsnätet i och för laddning under 
några timmar pr vecka. 

Varken en s. k. radiolåda eller radio
möbel av vanliga dimensioner kan in
rymma en sådan anläggning. Ett före 
detta bokskåp visade sig i stället syn
nerligen lämpligt efter någon ombygg
nad och uppsnyggning. Därtill kom
mer även, aJtt då skåpet är stängt, 
ingenting förråder närvaro av <radio. 

Fig. 2 visar radiohörnet med skåpet 
stängt och fig. 3 visar skåpet öppet. 
Den övre delen innehåller sändare- och 
mottagnings apparaterna, den undre de
len ackumulatorerna, omkopplare samt 
plans för reservdelar. Dessutom finnas 
överst å skåpet fack för spolar, mikro
fon , litteratur m. m. Mellan övre och 

undre skåpen finns en utdragbar skiva, 
vilken tjänstgör som bord. 

Överst i appwratrummet hänger _ 
superheterodynen monterad på en plan 
skiva av ek. På hyllan därunder stå 
kristall- och Reinartzdetektorerna, 
monterade på ett mindre experiment
bord enligt föregående, samt lågfre
kvensförstärkare. Å bottnen står sän
daren och vid sidan av denna telegraf
nyckeln, samt längst till höger kopp
lingsplinten. Dit leda alla de olika 
apparaternas anodkretsar och appara
terna hopkomhineras därstädes genom 
jackar på samma sätt som telefon
abonnenterna vid en telefonstation. Här 
är anläggningiens centl~al, så att säga, 
och häJr kunna följande kombinationer 
erhållas: 
Kristalldetektor med eventuellt ett eller 

två rörs förstärkning, 
Reinartzdetektor med eventuellt ett el

ler två rörs förstärkning, 
Superheteropyn 6, 7 eller 8 rör, 
Högtalare eller telefoner. 

Det är klart att en sådan anordning 
erbjuder stora fördelar. Stationen står 

Fig. 3. S MX R klar till aktion. 
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alltid färdig, endast ett par handgrepp 
och önskad apparat är i funktion. Dess
utom äro apparaterna icke så bundna 
till! sin komtruktion, avt idke experiment 
när som he1'st kunna göras. 

Med undantag av kondensatorer, 
motstånd o. d. furo så gott som alla de
lar hemtillverkade, ävenså mellanfre
kvenstransformatorerna. De å schemat 
visade glödströmsmotstånden äro glöd
lampor, icke ställda under skäppan, 
ntan upphängda i taket för att i dubbel 
måtto upplysa och göra tjänst. Hög
talaren, en Baltic-kon synes ej på foto
grafiet, den är nämligen placerad på 
annan plats i rummet. 

Några ord om supern torde kanske 
vara på sin plats. Det är ju tämligen 
enkelt att förändra en dyl. från det ena 
till det andra systemet. Så har också 
skett och ha de mest brukliga systemen 
försökts utan att dock kunna avgöra 
vilket av dessa som besitter de största 
förtjänsterna. En super behöver en 
omsorgsfull och tålamodsprövande ju
stering, men efter en sådan gör den 
också rätt för sig. 

Ä ven det s. k. fjärde systemet är för
sökt och kan därom sägas, att mot
tagaren i denna form var utomordent
ligt effektiv, trots den ljusaste tiden av 
året. För nä:rvarande är den kopplad 
som ultraheterodyn. 

Mellanfrekvenstran formatorerna äro 
avstämda till 4200 m våglängd. För 
att kunna efterjusteras äro de försedda 
med små variabla kondensatorer. Dess
utom finnas fasta, uppmätta blockkon
densatorer att tillkopplas, då vågläng
den blir omkring 7 500 m. Selektivite
ten hlir emellertid i senare fallet väl stor 
och ljudkvaliteten därav lidande. Mot
tagarens effekt är sådan, att som detek
tor måste användas ett kraftrör, och 
enbart på detta fås tämligen god hög
talarestyrka från de större sändarsta
tionerna. Full högtalarstyrka erhålles 
alltid med ett rörs lågfrekvensförstärk
ning. Utomhus-antenn kan, som synes 
av schemat. tillkopplas, men som ram
antennen ger störningsfriare mottag-
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ning och effekten oftast lika god, före
drages den senare. 

På senare tid ha de korta vågorna 
under 100 meter tilldragit sig stort in
tresse och numera icke blott av »ama
törerna» utan även av »lyssnarne». 
Förutom amatörernas »cq!; eller »test» 
och de kommersiella telegrafistatia
nema, ha vi även där numera en lång 
rad av rundradiostationer, vilka kunna 
avlyssnas med relativt enkla apparater 
och på distanser av förut oanade mått. 
Bildradion, som när som helst kan hö
ras på detta våglängdsområde, kan dock 
ännu icke ses av de flesta, men utveck
lingen går väl dock ditåt, att vi inom 
en nära hamtid bli i stånd att titta oss 
om i världen med de korta vågornas 
långkikare. 

Till sist även några ord om sända
ren. Denna är en s. k. »qrq-kärra», det 
vill säga arbetande med låg effekt. En 
tid användes en effekt av 20-25 watt, 
men numera endast en på några få watt. 
l motsats till de flesta amatörstationer, 
vilka ständigt öka sin effekt, minskas 
alltså denna. Förblindelser ha dock 
uppnåtts med c:a 300 amatörer i Euro
pas alla länder och dessutom ha rap
porter ingått från A'Sien och Afrika. 
Det är numera trångt om utrymmet på 
amatörvåglängderna. Svaga och skarpt 
avstämda stationer uppfattas icke så 
lätt som stwrka, mer eller mindre lik
riktade växelströmsditon: de drunkna 
ofta i qrm, och qso-na bliva därför icke 
så många. Huruvida det ligger någon 
sport- eller amatörmässighet i att byg
ga dyrbara s. k. amatörsändare med 
hundratals watts effekt och tävla med 
de kommersiella stationerna kunde ju 
bli en säskild fråga att diskutera. 

Ja detta var några ord om en radio
vrå, som i all sin enkelhet kanske icke 
har så mycket av intresse att bjuda på. 
Men radion är en hobby över alla andra 
diton. Den är en synnerligen god för
ströelse för amatören. l experiment
ivern glömmer man livets små förtret
ligheter och framgångar sporra till nya 
hugskott. J ust som man fått sina 
grejor klara på ett stadium, så att man 



~ QADIO-AMATÖRlEN~ 

HEMMAGJORD HöGTALARE 

F 
rån en av våra medarbetare ha 
vi erhållit nedanstående tvenne 
fotografier över en hemmagjord 
högtalare, utförd efter anvis

ningar från Ingenjörsfirman Electric, 
Stockholm. 

I likhet med den av oss i februari
numret beskrivna högtalaren användes 

F ig. 1. H ögtalare1l fmm if råll. 

en Lissenola-Ijuddosa. Membranet har 
ävenledes ett mehlanlägg mot träramen 
av vadd, men denna vaddremsa är klist
rad såväl vid träet som vid membra-

känner sig belåten, uppdyka andra 
ideer, som måste förverkligas. På detta 
sätt kan en arn.atörstation aldnig bli 
färdig, och får ej heller bli det. Om 
fjorton dagar är måhända även här 
ovan beskrivna station ytterligare för
ändrad. 

Resultaten äro måhända icke så sär
deles lysande. Men i betraktande av att 
stationens byggmästare även har andra 
plikter och problem att lösa, samt att 
han icke är fackman inom voltens och 
amperemas domän, är han sjä:lv belåten 

F ig. 2. H ögtalaren sedd bakifrån (mäl'k häv 

arlll en på l11 sfällllingsskruvell t ). 

net. Härigenom erhålles en bättre av
lastning av membranets vikt från an
karet, vari~enom ljudkvaliteten något 
förbättras . 

Denna anordning kan givetvis till
lämpas även på den av oss beskrivna 
konstruktionen, vilken dessutom haT 
fördelen aven från membranets ytter
kant utskjutande fast ring, vilken bi
drager till att förbättra återgivandet, 
särskilt vid låga toner. 

med de resultat, som vunnits och det är 
ju huvudsaken. 

En av mina första mottagare fick 
nan1l1et ~Ad Roma~, det är: Till Rom. 
Att höra Rom ansågs då som något 
verkligt storartat. Men vägen till Rom 
över etervågorna visade sig snart vara 
endast någtna tuppfjät och därmed har 
också målet nu blivit förskjutet längre 
fram. Alltså: Till televisionen. . Då 
detta mål uppnåtts träffas vi kanske 
åter. 

SMXR. 

175 



GALLER- ELLER ANODLIKRIKTNING? 
AV MANFRED VON A R DENNE, BERLIN. 

C
· aJaerlikriktningen, som förr 

nästaill. uteslutande användes, 
ha,de hUViUd:sakligen snn förhå~
landevis stora känslighet för 

mycket små högfrekvensspänningar att 
tacka för sin populanitet. NUJlTIera kan 
den dock ej anses arbeta tillräckligt 
di'storsionsfritt vild mottagning a'V kraf
tiga 'sändare, d. v. s. Vlid stiÖrre amp
lituder. Amodlikriktnin,gen synes i det
ta cllV'seende förde'laktigare och den
samma har också fått stor utbredning 
för lokalmattagning. 

En stor olägemet med gaHenlilkriikt
ningen, som framträder s,peoicllt vid 
efterföljande stark lågfrekvet1!sför
stärkning, ligger ri rörets ~inre galler
motstå.nd~ , som är myclket stort vid 
akustiska frekvenser. Vid mycket låga 
frekvenser, som förekomma i t. ex. 
växeli:;trörnJSll1ät, är detta: inre ga:ller
motstånd lika stort som 'ga:l'leril:äckans 
motstånd. Fdljden härav är att stö
rande spänningar "lätt uppträda, om 
några lågfrekventa clektniska fält fin
nas i närheten·. 

V,jd an'odJikrJktni11.g är liikriktarerö
rets gallerkrets praktiskt taget kortslu-

ten då ju spolen är direkt ansluten til~ 
gallret. 

Teorien för anodlikriktningen lär 
oss, att det är mycket viktigt för upp
nående av star känslighet, att anodkret
sen anordnas så att den är nästan Jrort
sluten för den frekvens, som skalll lik
riktas. Denna fordran är i allmänhet 
lätt att uppfy.Jila. Kopplas det efterföl
jande 'lågfrelkvensröret tiLl detektorn 
över ett motstånd, en drosseI eller en 
transformator, så uppfylles nämnda 
f'ordran nästan alltid reda,n genom be
fintligheten av de ~skadl'iga kapacite
ter~ som li'gga paralilellt över anodmot
ståndet. Endast i speciella fall kan 
denna fordran ej t11ppfyllas, och då får 
man tiI1gr,ipa gal,lerLikriktning. Vikti
gast bland dessa äro de åtet1kopplade 
mottagarna, Vlid vilka sjä:l'Va verknings
sättet fordrar att en kopplingsdel före
finnes i anodkretsen, som har ett stort 
högfrekvensmotstånd vid den frekvens 
slOm skall likriktas. Vid al'la enlkla mot
tagare med återkopplad detektor är 
därför galller1ikriktning oundviklig. 

Vid a'Vgörandet av frågan om galler
e!ller aoodlikriktning är det även viktigt 

r------------------r--------~+1S0 

a F L---------t---~~-L--------~--o+4 

~~~--~------------~----~--~vyv~-~ __ ---L--~-O 
L--------------------O-I0 

.J(1 

Fig. 1. Trallsformatorkopplad detektor. 
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M ot.wJ1ulskopplad detektor. 

att veta i vad mån man vid de oliika 
slagen av likni'ktning är beroende av 
att de gynn:sammaste spä:nningarna in
nehållas. Enk.last belyses denna fråga 
genom verkställande av mätningar. 
Därför återges nedan resuiltaten aven 
serie undersökningar, som utförts med 
vanliga mpplingar ooh i !handeln före
Irommand'e rörtyper. Dessa resultat 
llämna även en siffermässig bild av 
känsJ.igmeten hos de båda slagen alV lik
rikming. 

Vid dessa mätningar t~Ilfördes de
tektorns galler en våg av kionstant 
styrka ooh 400 m våglängd, v'ilken var 
modulerad med en frekvens av 775 
pr. se!k. Under sam1!liga mätningar var 
hela apparaturen med undantag av 
själva detektoflkopplingen oföräntdud. 
Amplituderna valdes så att de motsva
rade vanlig telefonimottagning. 

I Hg. 1 och 2 återges de båda a:n
vända koppHngarna. Kortslutnings
stycket S i fig. 1 togs först ut och 
känsligheten :hos den vanliga gaJ.1erlik
rikmingen mättes. Som detektor an
vändes det för detta ändamål särskilt 
lämpliga röret RE 084. Detta rör 
kopplades med en transformator 1: 3 
till lågfrekvensröret. Det erhåliln:a dia
grammet, fig. 3, vjsar spänningen En 9 

över sekunoonsidan av utgångstrans-

I 

• 

forma torn. Värdena på dessa spän
ningar äro synnerligen goda och kunna 
ej uppoos med äldre rörtyper. Maximalt 
når spänningen ett vände av 8.25. 
Kurvan visar, att det är mycket Vliktigt 
att röret arbetar vid den gynsammaste 
punkten på gallerströmSlkarakteristiken. 

Som bekant sjunker medelanod
strömmen vid gaIlerlilkri'ktning. Vid 
anodlikriktning Vlid den nedre kröken 
på amdkaralkteristiken stiger däremot 
medelanod!strömmen. Om därför båda 
dessa slag av ~ikriktning samtidigt äro 
förhanden, så blir den resulterande lJik
riktnings effekten al1 tid mindre än den 
slOm ~kuIle ha uppnåtts av den känsli -

9 

If k. 

Fig. 3. Gallerlikrik tning. ( \ 
1 

1\ ). = 400 m, f = 775, 
E a = 127.5 volt, 

6 

Ra = 1 meg. j 

1 

J 

1 

I I I I I I I I 
8 1 6 .5 4 3 ,l -1 O +1 Z 3 

EJ 
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gaste av de båda arterna av likriktning. 
Den genom anodJkarakteristilkenlS krök
ning etihå:llna 1ikr:iktningen i fig. 3 är 
mycket svagt utpräglad, viIlket torde ha 
sin grund i att den svaga gallerlikrikt
ningseffekten vid negativa .galIerspän
ningar upphäver den likaledes svaga 
anodllikriktningseffekten. 

Samma Jroppling 'llndensöktes även 
beträffande ren anodlikriktning, för 
v}lket ändamål kort9lutnillJgsstycket S, 
flg. 1. insattes. Så om fig. 4 visar, er
hö!J:s i detta fall ett känslig;hetsvärde av 
maxåmalt 1.5. Lågfrekverrstrarrsfonna
torn kortslöts för högfrekvensen dels 
genom sin primära varvskapacitet 
o~h dels genJOm en extra paraMellkevpa
cltet av 150 cm. Känsligheten vid den
~1a likriktning är a:lltså endast c:a l/ö 
a 1/ 4 a:v vad den är vid gaJ.lerlikrikt
ning. 

En förbättring av gallerlikriktn~ngen 
kan enligt sen~ste teoretiska undler'Sök
ningar uppnås om man minskar detek
tornrs anodström. Man kan därför vän
ta si'g en väsentlig förbättring om man 
använder rör med högt omsättningstaJ 
oah stort ohmSkt anodlmotstånd. Detta 
bekräftas även av mätningarna på an
ordnillJgen enl. frig. 2, vilkas resultat 
a'ruges i fig. 5. Dessa kurvor äro in
tressanta bl. a. därför att de visa att 

l1E1mf[[f/ 
/2 11 10 .!J 8 1 6 5 4 J 2 -I o +1 

EJ 
Fig. 4. AnodIikriktning vid Iransformator

koppling. 

A = 400 m, f = 775, E. = 80 resp. 132 volt. 

det är viktigt att ano clmots tån det är 
mycket stort. Vid över 2 megQlhm 
räcka de oundivikliga skadliga kapaci
teterna att kortsLuta för högfrekvensen. 

.5 

Eli 

3 

,;JmL'g 

2-

1 

o +1 
Eq 

Fig. 5. Anodlikriktning vid 1/Lotslå/tds
koppli~lg. 

A= 400 m, f = 775, E a = 132 volt. 

Man bör cl:ä.rför även av omtanike om 
IjudlkvaJiteten välja ett stort anlOdmot
stånd, då ju en extra 'Para~leIJkapacitet 
srku'lle oförmånligt inverka 'På frekverrs
aVlhängigheten. Redan vid 3 megolhms 
anodmotstånd är känsligheten större än 
vid aniOdlikriktning i en anordning en\. 
fig. 1 Vid 10 megohm är den ännu 
större, eller omkring dUlbbelt så stor 
som vid transformatorkoppling. I jäm
förelse med gaJlerlikriktningen är anod
llikriktningen unrgefär hälften så kärus
l:ig. 

Vid upptagnung av kurvorna i fig. 
5 användes röret RE 054, vilket emel
lertid ioke har samma moderna slag 
av glödtråd, som RE 084. ]ätnförel-
en blir härigenom mycket ogynnsam · 

för anodIikriktnirugen. Vjdare är för
stärkningsfaJktorn i RE 054 'ioke så 
stor som vore önskvärt vid användande 
av så stora anodrnotstånd. Srpä11!l1ings
förstärkningen lliPpgår sålunda endast 
tiM c:a 25. Så 'snart därför rörfabri
kanterna hunnit att konstruera ett mot
ståndsrör, som fyller alIa moderna 
fordringar, kommer också anodlikrikt
ningen a tt bli praktiskt taget lika käns
lig som gaJlerlikriktningen. De i denna 
uppsats refererade mätningarna visa i 
varje fall att shIlnaden i kärusligthet 
meJ1an de Mda slagen av likriktning 
redan nu är ganska ringa. 
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~ AA1D>HO=AMATÖREN~ 

VAGMÄTAREN SOM UNIVERSAL
INSTRUMENT 

AV INGENJOR E. ANDERSSN. 
(Forts. å artikeln »En billig rörvågmätare» i föreg. n :r.) 

K afibreringen. 

Bäst är givetvis att kaJihrera ef
ter en normalvågmeter, men man 
kan även i detta bIl hjälpa sig 
själv. En ,teoretisk beräkning av 

våglängdslkurvan är dock icke att ti"'
råda. Fö1jande metod lämnar emeller
tid tillräckl}igt noggranna värden. 

med de andra spolarna, ti:tl dess hela 
våglängcI:s.området blivit täckt. 

För olika mätningar kan det vara 
värdeful1t att ha en saml'ing normal-

inf.-fon 

Man uppsöker med en vanlig åter
koppilingsawarat en stark station som 
sänd'er med konstant våglängd, 000 in
ställer denna med hårt pressad åter
koppling. Sedan vrider man upp våg
mätarens reostat, och söker upp det 
stäUe där interferenstonen försvunnit. 
Detta Uäge åskå;c11iggöres i fig. 1, där 
den vågräta linjen föreställer vågmäta
rens instäJlJlningsskala, oCh kurvorna in- ---4::-:6::----4-:-8=---I<:S..:l0-?'---S-:-2-:-----:-S4--:--:;-·-
terferenstonenlS höjd. a är den tysta 
zonen, oCh m~rtt i dien11'a Qig;ger den 
sökta vågJängdlen. Am 

J U längre mottagare och 800 
vrågmätaore atvlägsnaJS från Geneve 
varandra desto skarpare blir 
avstämningen. Kondensa- 700 
torns (vågmätarens) grad- l1oskwo 
ta,l avläses och antecknas 
tiHsammans med den tilLhö-
rande våglängden (eLen in- Wien 

600 

500 

stälJ,da stationens). Sedan 
uppsökes på samma sätt en 
ny station, och när man er
håI1it ett tillräckligt anta1 Langenberg 

värden uppritas kurvan (fig. 
2). På abscissan markera's Hamburg 400 
gradtalen och på ordinatan 
vågdängderna. Genom skär- Bres/ou 
ningspunkterna a b c d dra- 300 
ges sedan kurvan. Man kan Ho/mo 
om man så vill för ordina
tan använda logaritmiskt 
rutat papper. 

På liknande sätt förfares 

:1.00 

Sko/de/ar 
FJg. 1. 
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induktanser och norma.Ilkonderusatorer, 
A v de förra kan man använda den i 
majnumret beskrivna typen, dock bör 
spolen förses med ett tunt lager ren 
vax vartill man tiillsatt någ'ot harts; detta 
för att skydda lindningen mot fukti'ghet 
och yttre åverkan. Man kan även an
vända honeycombs:polar av något sta
bilt och tilHörlitJligt fabrikat. I så fall 
inpressas dessa lämpligen meJ.lan tven
ne presspanskivor som fig. 3 visar. 

Fördelaktigare är att själv tillverka 
sina normaIkondensatorer. Dessa böra 
vara &tabiUa samt skyddade med ett om
hölje som fig. 4 visar. Konstruktionen 
framgår av denna figur. 

Har man skaffat sig ett litet förråJd 

funktion; och mottagaren avstämmes på 
dess numera konstanta våglängd. Man 
erhåller en viss inställning på mottaga
ren. BlOO<lkondensatorn borttaKes nu 

Dammet 
av dessa bi instrument kan man nu, som lirnnws med I 
förutsatt att vågmätaren är riktigt ka- aceton 

Iiibrerad, bestämma kapaciteten och in
duktansen. En fast utgångspunkt mås-

bortfa(Jej medlluftpump 

te man dock hava, nämligen en block
kondensator med känd kapacitet (Bal
tic). Denna bör hava ett värde av 
300 cm. 

Trådarna til·l vågmätarens variabla 
kondensator lossas och Modkko11'densa
torn insättes. Vågmätaren sättes i 

Fig. 3. 
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Fig. 4. 

åter och den variabla kondensatorn 
kopplas åter in. Mottagarens våglängd 
kan nu kontrolleras med våg:mätaren. 
Man känner nu alltså C och )... . 

Den sökta induktansen L får man 
ur Thomsons formel där 

)...2 

L=253 C 

På detta sätt bestämmer man L för 
olika spdlar. Dock är metoden ej an
yändbar för kiOrtvåJgss,polar. 

Med den kända spolen som utgångs
punkt och de olika våglängderna ur 
kurvan erhåJlla vi vidare: 

)...2 
C=253 l 

C uträknas för exempdvis 5 olika 
värden på A, och kurvan konstrueras 
med gradtalen på x-axeln ooh kapaci
teten på y-axeln. 

Vi hava nu med tiUhjälp av endast 
en känd kapacitet kalibrerat vår vrid
kondensator, och dessutom för en ringa 
kostnad förskaffat oss en serie nor
maler. 



Fig. 5 visar kalibreringskurvan för 
konde11lSatorn. För att slippa de besvär
liga räkningarna begagnar man ett no
mogram 0111 senare skall beslkrivas. 

densatorn ooh inlkopplar den paralleIJt 
med avstämningskondensatorn i våg
mätaren. Är nu en!. 'Dhomson: 

A=2", YCL 
KAP. ändras denna vågllängd genom shunt

ning med en mindre kapacitet C tiLl: Cm 
500 

400 

l 
If 3 00 

/ 
/ 

;wo 

/ 
1/ 

A, = 2" V L (C + C) 

AterkopplingsaqYparaten inSltäJLLes på 
denna våglängd, ex avlägsnas ur våg
mätaren och Ax uppmätes. L och C 
känna vi förut, och erihåna den sökta 
kapaciteten t,1r ekv.: 

Å.,2 
C=253 y - C 

De nu baslkr'ivna mätningarna måste 
utföras så att de ej störa om,givning-/ 

/ 
100 en. De ama'törer som redan äga en 

V 
~ V 

summervågmeter men ha svårigheter 
med densamma, bör beakta följande: 

. Är dämpningen för stor låter man 
10 .20 30 40 50 60 70 80 90 100 summern verlka endast på en del av 

Fig. S. spolen. Visar summern tendens till 
gnist:bildning, villket igenkännes på att 

Mätning av ett rörs inre kapacitet. den höf"s över hela skalan, shuntas ett 
Med den inre kapaciteten menar man motstånd om c:a 200 ohm över dess 

vaThligen .gahler-anodlkapaciteten. Denna Sipole. 
kan man mäta på följande indirekta För de ·uiltrakorta vågorna måste man 
sätt. I en provisorisk N eutrodynlkopp- tilLgripa andra metoder, och en dylik 
ling jusverar man vernierkondensatorn skaH beskrivas i ett kommande num-
tills den skadliga återkopplingen bort- ~r; likJCLSå en v~ometer, speciellt av
eliminerats, avlägsnar försiktigt kon- sedd för vågor under 10 meJter. 

PHILIPS KORTVAGSSÄNDARE. Som 
bekant hava utsändningarna frän Ph~lips väl
bekanta kortvåglSsändare i Hilversum, Holland, 
(peJ]) sedan någon tid varit utsatta för rätt 
kraftiga interferelllSstÖrningar. Dessa härröra 
från en av Nauenls sändare, lydande anropet 
AG]. 

För att råda bot på ifrågavarande missför
hålQande kommer nu Hilversum-stationen att 
försöksvis företaga sina utsändningar på våg
längden 31.4 m i stället för som hittills 30.2 m, 
och är det att hoppas, att Pihilips--sändarens ut
märkta program åter skoLa kunna avlyssnas 
med samma nöje som håtti'lls. 

NORMALVAGLÄNGDERNA FRAN Kö
NLGSWUSTERHAUSEN. Från Königswus
terhau'sen nt·sändas sedan länge på vissa tider 

vissa noggranna våglängder, avsedda att tjäna 
för kalibrering av vågmätare. Planen för des·sa 
sändningar har nyligen ändrats, så att den nu
mera har följande utseende: 

Tid 
Våglängd 

från kl. till kL 
Bokstav den 10 i varje den 11 i varj e 

månad månad 
6,00 6,05 1440 2750 
6,15 6,20 1100 1965 
6,30 6,35 g 1090 1785 
6,45 6,50 i 1050 1650 
7,00 7,05 k 1000 1565 
7,15 7,20 o 900 1525 
7,30 7,35 P 800 1475 
7,45 7,50 x 750 1400 
8,00 8,05 Y 720 1360 
8,15 8,20 z 700 1140 

Inträffar den 10 eller 11 på sön- eller helg
dag uppskj utes sändningen till påföljande var
dag. 
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AMATöRSÄN DAREN STRALNINGS-
STYRKA I OLIKA ·RIKTNIN GAR 

Elementär gmfisk metod att approximati t bestämma denna och några 
direktiv för antennkonstmktion å viss huvudsaklig 

strlllningsriktning Ö IS kas. 

AV FIL. D:r G. H. D'AILLY 

D 
en oerhörda utveckl,ingen av 
våra dagars kortvågs radio kan 
man till mycket stor del tacka 
sändareamatörerna för. Dessa 

blevo, för att kke störa den kommer-
sleJila telegraf,ien, förvisade tilll artJt ar
beta på korta vågor, vilka man ansåg 
vara utan värde för radiotekniken och 
där således inga framsteg ansågs vara 
att finna. På detta ;$>ofarliga;$> och 
»värdelösa;$> vågområde kunde sändare
amatörerna få ~hållas och leka;$> utan 
olägenhet för den stora kommersiella 
trafiken. 

Resultatet av denna förvisning blev 
emellertid högst överraskande och alls 
icke vad man väntat. Det visade sig 
nämligen, som var och en vet, - en 
sak som utgör ett för sändareamatä
rerna ärofullt blad i radioteknikens 
historia - att de stackars till kortvå
gorna förvisade amatörerna snart kun
de inregistrera häpnadsväckande resul
tat. Förbindelse uppnåddes på korta 
våJgor över allt längre och längre di
stanser - snart fråh kontinent till kon
tinent - och detta under användande 
av många gånger försvinnande energi
belopp, kanske endast ett fåtal watt, 
och med apparater så enkla, .att de av 
en händig amatör kunde sammanibyg-
g-as på en eftermiddag. 

De enastående resultaten ha också 
tvingat fackmännen att intressera sig 
för sändning på korta vågor ooh den 
kommef'sidlla tra fiken har a:lIt mer och 
mer börjat använda sig av dessa' i sin 
verksamhet. Förutom den under vissa 
omständigiheter (vilka allt mer och mer 
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klarläggas ,genom ett intensivt forsk
ningsarbete) storartade räckvidd, som 
känmeteckna de korta vågorna, så kom
mer l därtill den fördelen, att dessa 
kunia riktas genom iämpligt anord
nad antennsystem. Ett exempel på 
såd n r.iktad sändning är det bekanta 
Ma conis ;$> beam-system», medelst vilket 
den strålande energin kan koncentreras 
i et smalt knippe i en riktning, och 
varipenom helt naturligt en ytterst stor 
ener~ibesparing ernås. . 

Er beamantenn enligt Marconis 
system är en allt för vidlyftig anord
nin~ för att en sändareamatör, med 
denrtes ofta begränsade resurser, skall 
kun a tänka på att använda densamma, 
och de fördelar, vilka ligga i möjlig
hete~ till medvetet riktad sändning ha 
väl i allmänhet h i.ttill s gått sändare
ama örens näsa förbi. 

Ep1ellertid finnes det även vissa möj
ligheter för en sändareamatör att ut
nytt~a de fördelar, som följa med den 
rikt de sändningen, genom att begag-na 
sig v den riktningsverkan som kan 
utviI;1nas aven vanlig sändareantenn 
om densamma »behandlas» lämpligt och 
kon1trueras med hänsyn härtill. Det är 
vår avsikt att här fraJt11lägga en del 
synpunkter på detta problem och på ett 
poptjIärt och för alla begripligt sätt re
dogöra för en grafisk metod, med till
hjäl~ av vilken sändareamatören kan 
best' mma den relativa strålningsstyrkan 
hos in antenn i olika riktning-ar, och 
vari~enom vJss ledning kan vinnas för 
konstruktionen aven antenn med hu
V'ltdsrklig strålning- i en viss huvudrikt-



ning. Härvid måste vi emellertid bortse 
från störande inflytelser i antennens 
närhet, v.ilka kunna mer eller mindre 
modi fiera de erhållna resultaten. Men 
trots att dessa störande och modifie
rande inflytelser i allmänhet icke kunna 
beräknas på förhand, så är dock myc
ket vunnet med kännedomen om den 
eller de huvudriktningar, i vilka en 
given antenn stJrävar att utstråla sin 
högfrekventa energi . 

tenn system icke innebär några större 
svårigrheter. 

Vi betrakta först eOt av de allra enk
laste fallen (fig. 1), nämligen en rak 
lodrät antenn AAl, vilken . svänger på 
grundton och där således antennens 
längd är lika med halva våglängden. 

A 

M 

Hittills torde väl de flesta sändare
amatörer i detta avseende anbetat en 
smula ~på måfå~, i det att de byggt 
sin antenn så som lokala förhållanden ---'--"""'-::----------------":::::..-
medgivit, så:ledes utan att i allmänhet \ O 
taga hänsyn till en eventuell riktnings
verkan hos antennen, och utan att på 
förhand ha vanit underkunnig om en så
dans föref.intlighet. Vissa antydningar 
i detta avseende torde visserligen i en 
del fall ha kunnat avläsa!s ur de in
gångna rapportirorrten från stationer, 
vilka avlyssnat sändningarna, men här 
spela dock in en sådan mängd oberäkne
liga omständigheter att resultaten ofta 
nog bli illusoriska. Ett stort steg mot 
klarläggandet av dessa omständigheter 
tages således om sändareamatören på 
förhand kan beräkna den ungefärliga 
strålningsriktnin2"en hos sin antenn och 
i andra hand möjligen vid dennas kon
struktion kan ta2"a hänsyn till en viss 
önsbd strålningsr.i'ktning. För svenska 
amatörer är det således av betydligt 
större intresse att ha en antenn, som 
huvudsakligen strålar åt väster (för
binrlelse med Amerika) eller söder 
(förhinnelse med det övri g-a Eurona) 
än att ha en som strålar åt norr eller 
nord0c;t och därmed slöc;ar energi Då 
de arktj'ska trakterna eller norra Si
biriens stepper. 

I allmänhet torde kortvågsamatörer- · 
na arbeta med en antenn utan jordled
ning, d. v. s. med motvikt, och antenn
sYrStemet utgör därvid ett från jorden 
avskilt svängande system. Vi komma 
också i nedanstående framställning att 
endast hålla oss till från jorden fritt 
svängande antenU'system, ehuru ett ut
sträckande av resultaten till jordade an-

\ 
\ , Fig. 1. 

Den av sändaren .inducerClJde strömmen 
rör sig då av och an i denna antenn i 
form av högfrekvent växelström, som 
således än har sitt maximum i ena rikt
ningen, än i andra riktningen, samt 
dessutom är lika med noll en ,gång mel
lan tvenne sådana på varandra följande 
maxima. Då strömmen har sitt största 
värde, så angives dess fördelning i 
olika delar av antennen av den strec
kClJde kurvan ACAI, och vi se, att 
strömmen är kraftigast i antennens 
mittpun}{lt 0, samt avtager allt mer, 
ju mer man närmar sig ändpunkterna. 

I punkten M tänka v.i oss nu en mot
tagare, med tillhjälp av vilken strål
ningen från antennen kan konstateras 
och dess intensitet uppmätas. Verkan 
i M av strålningen kan anses som en 
slags induktion från strömmen. i an
tennen, och om vi dela denna senare 
i en hel mängd små bitar, så kunna v,i 
anse verkan från hela antennen som 
summan av de olika inverkningarna 
från vardera av dessa små antenn
delar. I figuren ha vi markerat tvenne 
så:dana små delar, nämligen a i anten
nens mitt och al på dess övre del , 
och härvid ha vi gjort längden av dessa 
delar lika stora. Emellertid blir inver
kan i M från dessa båda delar icke 
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inbördes lika stora trots den lika läng
den, ty dels är strömmen i a l mjntlre 
än i a, och dels är avståndet mellan 
antenndelarna och M icke lika stora i 
det att BM tydligen är något större 
än OM. 

Emellertid komma vi att antaga i det 
följande att punkten M ligger så långt 
borta från antennen, att avstånden från 
M till olika delar av antennen allia 
kunna anses lika, således kunna vi sätta 
OM=BM. En annan följd av att 
tänka sig 1\I mycket långt avlägsen i 
förhållande till antennens längd är, att 
vinkeln OMB blir ytterst liten, d. v. s. 
v,i kunna i praktiken anse, att de olika 
strålar, som utgå från antennens slci'lda 
delar, och träffa M, äro sinsemellan 
parallella. 

Vi skola nu ett ögonblick uppehålla 
oss vid den strålning, vilken utgår från 
endast en liten del av antennen, och 
vi tänka oss denna del så pass liten, 
att strömmen i densamma kan anses 
vara lika stor överallt. Det torde då 
vara lätt att förstå, att den utgående 
strålningen är större i samma mån som 
den lilla antenndelen tages större och 
att elen - strålningen - även växer 
i samma mån som strömmen i antenn
delen tänkes växa. En fördulbbling av 
den lilla antenndelens längd medför så
ledes en fördubbIin?; av strålningens 
styrka och på samma sätt medför en 
fördubbling av strömmen en fördubb
ling av strålningen. Som ett relativt 
mått på den strålning, som utgår från 
en li ten antenn del - vi kalla denna 
hädanefter nntennellement~ - kunna 
vi således taga p"odukten av antennele
mentets längd och den i detsamma rå
dande strömstyrkan. 

Denna enkla regel för erhållandet av 
ett relativt mått på strålningens styrka 
kan naturligtvis endast användas då 
man kan anse att strömmen är lika 
stor överallt iantenndelen, 000 det går 
således icke att utan vidare använda den 
på den strålning, som utgår från hela 
antennen AA l. Här är nämligen ström
styrkan olika i olika delar av anten-

ne . Emellertid kan man tänka sig er
hål a samma strålning från antennen 
om man antoge att densamma ?;enom
löp es icke av den varierande ström 
so representeras av kurvan ACA\ 
uta av ett medelvärde av strömmen . 
me att i stäl'let denna ström vore 
lik~ stark utefter hela antennens län?;d. 
Mar kan således genom en beräkni ng 
- på vilken vi emellertid icke här in
gå 1'- visa, att man erhåller samma 
stytka på strålningen i punkten M om 
mah tänkte sig hela antennen AA l 
pasberad aven strömstyrka, vars maxi
mi~ärde vore 63.5 ro av maximiström
styrkan i O, som den strålning, vilken 
uppkommer geoom den ström, vilken 
representeras av kurvan ACAl. Men 
ma~ kan lika gärna räkna med ström
styrkans maximivärde och i stället 
multiplic~.ra denna icke med hela an
te~rens langd, utan med 63.5 ro därav 00:1 säga, att strålningsverkan i punk
ten M från antennen AA 1 med den 
olikformiga strömfördelningen ACN 
!jlir densamma som från en antenn som 
över,allt genomlöptes av maximiström
styrkan, men vars län?;d endast är 63.5 
0/0 av antennlän?;den AAl. Dessa 63.5 
ra av antenniängden kallas den effek
finf antenn/ängden ooh har sin fulla 
motsvarighet i vad man i vanliga fall 
kal\.ar den effektiva antennhöjden. För 
en ~odrät ooh rak antenn är således den 
~!I~ktiva antennhöjden (eller antenn
lan~den) 63.5 % av den verkliga, men 
det ,a procenttal ändras då antennen är 
av ~nnan form än den här tänkta . 

,ittills ha vi hela tiden uppehållit 
o~s vi~ den strålning, vilken utgått 
vm~elratt mot antennen. Vi skola emel
lertid nu studera den strålninO" vilken h' 

utgiO r i olika sneda riktningar från an
tent ,en och se, huru strålningsstyrkan 
ber r av r,iktningen. Vi antaga då, att 
i fi . 2 är ab ett antennelement, d. v. s. 
en lliten kort ledare, vilken genomlöpes 
av ~ högfrekvent växelström vilken 
alltid har . samma styrka i olika delar av 
ant nnelementet. Riktningen 001 är 
vin elrä,t mot antennelementet, och i 



den sneda riktningen OM, bildande 
vinkeln el( med 00\ befinner sig myc
k~t långt borta en mottagare M, där 
VI skola uppskatta den relativa strål
ningsstyrkan. Då vi här antagit, att 
strömmen är densamma i olika delar av 
antennelementet, så blir ,dettas effektiva 
längd för en strålning i riktningen 001 

N, 
I 
I 
I 

a' M 

o O' 

b Fig.2. 

lika med den verkliga längden ab. 1vIen 
för stålning i riktningen OM erhålla 
vi iake samma effektiva längd på an
tennelementet utan en mindre, beroende 
på vinkeln mellan OM ooh 001 . I 
själva verket få vi som effektiv längd 
hos antennelementet endast räkna det
tas utsträckning i en riktning, som är 
vinlkelrät mot strålningsriktningen OM, 
en Sia!k som är fullt analog med att 
en antenn aven viss längd, men som 
lutar, måste anses ha en höjd som är 
mindre än längden, och ju mindre dess 
mer antenn,riktningar avviker från det 
lodräta läget. 

I fig. 2 är ac vinkelrät mot strål
ningsriktningen OM, och be är paral
lell mot strålningsriktningen, vi få så
ledes som effektiv längd på antennele
mentet endast antagJa stycket ac, som 
är antennelementets utsträckning i en 
mot OM vinkelrät riktning. Det är lätt 
att se, att vinkeln mellan ab och ac är 
lika med vi.nkeln mellan 001 och OM, 

d. v. s. lika med 11., ty ab är vinkelrät 
mot 00 1 och ac är vinkelrät mot OM, 
riktnings förändringen från ab till ac 
måste således vara lika stor som rikt
ningsförändringen från 001 till OM. 
I figuren ha vi också markerat storle
ken av vinkeln bac med el(. 

Vi se hä.rav, att strålningen i en sned 
riktning blir mindre än strålningen i 
en riktning mot antennelement,et, och 
att minskningen av strålstyrkan i t. ex. 
den sneda riktningen OM i förhållande 
till strålningsstyrkan i riktningen 001 

kan uttrycka;s med förihållandet mellan 
de båda längderna ac och ab. (I trigo
nometrien har detta förhållande fått 
namnet cos Q(, men då vi icke vilja 
förutsätta trigonometrisk:a kunskaper 
hos alla våra läsare, så gå vi icke när
mare in på innebörden härav, utan nöja 
oss med att grafiskt kunna framställa 
strålni11lgsmi,ns'lmingen 150m förhållan
det melilan tvenne längder, i detta fall 
ac och ab.) 

Man ser omede1ba,rt, att om rikt
ningen OM skulle sammanfalla med 
00\ så blir ac lika med ab (punkterna 
c och b komma att sammanfalla), och 
förhållandet blir således lika med 1, 
men i ju mer sned riktning OM väljes, 
d. v. s. ju större vinkeln el( blir, dess 
mindre blir linjen ac, och följaktligen 
dess mindre blir förhållandet ac: ab. 
Slutligen om riktningen OM skulle 
vara lodrät .och sammanfalla med an
tennelementets r.iktning, och vinkeln el( 

således lika med 90°, så blir stålnings
styrkan lika med noU, d. v. s. i antenn
elementets egen riktning utgår ingen 
strålning. Strålnings st yrkan är således 
som nämnt större i den mot antenn
elementet vinkelräta r,iktningen 00 1 

men avtager så småningom alltefter 
som vinkeln Q( ökas för att slutligen i 
antennelementets riktning ON, då vin
keln Q( uppgår till 90°, ha sjunkit ned 
till värdet n.oll. 

(Forts.) 
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Firman Alleanza, Stockho!m. 

Vatea tvillingrör. Vatea har i marknaden 
utfört två typer av tvillingrör, d. v. s. rör, 
som innehål~ två från varandra elektriskt skil
da elektrodsystem. Det ena röret UU 412 har 
två vanliga 3-elektrodisystem, båda med följande 
data: 

glödJspänning 3-4 volt, 
glödstrÖffi 0.12 amp., 
branthet 0.7 mA pr volt, 
förstärknings faktor 7.7, 
inre motstånd 11 000 ohm, 
anodström vid Ea = 100 vdt och Eg O 

volt: S mA. 

Röret levereras antingen med 6 stift för spe
cialsockeI eller med van1ig fattning och två 
extra kontaktskruvar v·id sidan. 

Det andra tvillingröret är ett dubbelgallerrör 
med oIik'a konstruerade system. Gemensamt för 
båda systemen är: 

glödspänning 3 a 4 volt, 
gilödström 0.12 amp., 
Ihjälpgallerspänning 4 a 15 volt. 

Övriga data äro: 
l systemet 

allodspänning .... 4 å IS volt 
branthet . ..... O,så I mAprv. 
förstärkningsfaktor 5 å 6,5 
inre motstånd .... 8000 ohm 
anod ström vid max. 

Ea och Eg = O. . 2 mA 

2 systemet 
4å25volt 

O,sa l mAprv. 
3fl5 

6000 ohm 

4 mA 

Detta rör tillverkas enda'st med specialoockeI. 

186 

G~rham Brothers A.-B., StockhoI1n: .. 
oka-de dubbelrör. VT 143 har folJande 

. dat för båda systemen: 
g öd'spänning 3.7 volt, 
g ödström 0.8 amp., 
b antJhe~ 0.8 mA pr volt, 
i' rstärkningJSfaktor 10, 

if,e motstånd 12,500 ohm, 
a <!ström vid Ea = 100 volt 
v lt: S mA, 
y~. anodspänning 120 volt. 
Pris kr. 14 :-. 

oohEg=O 

VT 147 har för båda systemen följande data : 
gIl,öd'Spänning 3.5 vdlt, 
g~ödström 0.15 amp., 
b anthet 1.4 mA pr volt, 
i' rstärlkningsJaktor 6.7. 

~
. re motstånd S 000 ohm, 

al odström vid Ea = 100 volt och Eg = O 
volt: 10 mA, 
.x. anods~änning 120 volt. 

P IS kr. 14.-. 
Bi da rören ha specialsockel. 

A.-k. Stern & Stern, Stockholm. 
sj & S. byggsats till trerörs kortvågsmotta

gar~ Byggsatsen innehåller alla för hopbyg
ga e av mottagaren erforderliga dellar jämte 
kon truktionsbeskrivnillg, men ej rör, batterier 

eIle ra~paratlåda .. Våglängdsområdet är 20-135 
m. ns kr. 135.-. 

S. & S. kortvågsspolsats består av tre ut
byt+ ra galler- och återkopplingsspolar med till
hörrde spoLhållare och på denna monterad 
vrid ar alltennspoIe. Med 85 cm kondensator 
täak dessa spolar våglängdsområdena 20-42 
m, p-73 m och 60-135 m. Pris pr sats kr. 
24: 75. 

S j & S. kortvågskondensator har en maximi
kap citet av 85 am. Pris utan ska~a kr. 8:-. 

S. & S. kortvågsdrossel, pris kr. 4 : 75. 

Samman, 

Limmar 
./lUt 



Under 
Sommaren 

Mannesmann 
Licht-Akt. Ges. 

visa Mannesmann batterierna i ännu högre grad sin överlägsenhet 
över andra batterier genom sin enastående lagringsförmåga även 
vid rel. höga temperaturer. Vid de salmiakfria Mannesmann batte:: 
rierna sker ingen sönderfrätning av cellerna och ingen uttorkning. 

Volt 45 60 90 100 120 

Kr. 6: 90 8: 70 13: 50 15: - 18: -

H.C. AUCiUSTIN 
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Augustin. Htilsinqborg. Tel. 3260 
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lJitraheteroq},ne M. 68 
Sommarens id ala 

Radio ottaeare 
6, 7 eller 81 rör. 

S ärskilt under sommaren, då Ni kan
ske har mera tid än eljest att njuta av 
allt det goda rundradion bjuder från 
både när och fjärran, måste Eder 
radiomottagare vara beredd att upp
fylla alla Edra önskemål. 

Just då, under den ljusa sommartiden, 
framträda Ultraheterodynens över
lägsna egenskaper tydligare än någon
sin. Genom sitt säregna speciella de
tektor- och oscillatorsystem samt sin 
genom Ultrafiltren åstadkomna enor
ma högfrekvensförstärkning är Ultra
heterodynen fullstäncligt oberoende 
av sommarljuset, som för de flesta 
andra mottagare försvårar eller 
t. o. m. omöjliggör radiomottagningen. 

Ni ta'r med en Ultraheterodyne med 
lätthet in vilken distansstation som 
helst, fullständigt oberoende av alla 
avstånd och störningar från lokalsän
dare och andra stationer. 

Ultraheterodynen är oöverträffad i 

Rlickvidd - Selektivitet och Musik! 

Bygg Eder redan nu en Ultrahetero
dyne M 68 eller köp en färdig. Full
ständiga ritningar och byggnadsanvis
ningar a 2: 85 + porto. 

Rekvirera i dag. 

Radio A.-B. Uno Särnmark 
GÖTEBORG C. Telefon 11894 

Begär vår broschyr i dag, den sändes gratis och 
franco. 

Återförsäljare antagas. 

Alla våglängder. 

Radio A.-IJ. Uno Särnmal"k . 
Göteborg. 

- - - . Apparaten beundras allmänt 
Den är helt enkelt underbar - - -. 

Högaktningsfullt 
FRANZ SCnMiJTZER 

Kapellmästare 

Radio A.-IJ. Uno Siil'nma/'k, 
Göteborg. 

Det är mig ett nöje kunna meddela Eder det 
,..~ua<"", mottagningsresultat jag uppnått med 

Ultraheterodynemottagare. Klockan halv 
på ' natten i slutet av maj 1928 avlyssnade 
och min familj flera amerikanska sta

med full högtalareeffekt. Vi hörde sång 
samt olika amerikanska meddelan
var så tydligt och klart som man 

kunde önska sig. I övrigt vill jag 
min stora tillfredsställelse med appa

med lätthet tar in vilken utländsk 
som h elst utan att störas av den på
Göteborgsutsändningen. 

Högaktningsfull t 
SIGGE EISSER 

Direktör, Göteborg 

Ultraheterodyne, den över
lägsna radi on2o ttagaren! 
T V E K A E J! Bliven 
UI trahetero dyn eägare! 

Göleborgs Litografiska Akliebola , Göteborg 1928 

l 


