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BRAUNSKA RÖR 
(Katodstrålerör) 

Ett av den moderna teknikens viktigaste 

hjälpmedel. Även för amatörer ett åtrå

värt laboratorieinstrument. 

. , Nedanstående typer tillverkas normalt: 

N:r 011-Typ N8 N:r 012-Typ K Likriktarrör 
Code: Brau Code: Braul N:r 013-Typ Gl. 5 
(Normaltyp) (Laboratorietyp ) Code: Brali 

Fluorescensskärmens diameter ............. . 100 mm . 50 mm. GlÖdsp. 4 volt 
Rörets längd ............................. . 410 mm . 225 mm. Glödstr. 1 amp. 
Glödspänning ............................. . 0,5 volt max. 0,5 volt max. Anodsp. max . 
Glödström ............................... . 1,1 amp. max . 1,1 amp. max. 3000 volt 
Anodspänning ............................ 500-2000 volt 500-1000 volt Mättningsström 
Cylinderspänning .......................... -100 volt -100 volt 10 rnA. 
Känslighet ................................ c:a 1 mm. pr volt c:a 0,5 mm. pr volt Längd c:a 115 mm. 
Antal styrplattor ........................... 2 par 1 par Diarn. c:a 46 mm. 
Pris Kr. o •••••••••••••••••••••••• • •••• ••• • 116:- 65:- 17:50 

Ljusfärgen är med hänsyn till känsligheten hos fotografiska plåtar blå. Randdistorsionen är mindre än 5 'I,. 
Styrplattorna äro av omagnetiskt material, men kunna på begäran erhållas av magnetiskt sådant. 

Kvaliteten hos dessa rör är synnerligen hög, hållbarheten stor och priserna låga. I och med dessa rör 
möjliggöres en betydligt allmännare användning av det värdefuHa och mångsidiga Braunska röret. 

ICke minst för amatörlaboratorier äro desamma av stort värde. 

Några exempel på användningen av Braunska rör: 
• 

Starkströmstekniken: För analysering och event. fotografisk registrering av växelströmmar. För uppmätning 
av effekter och fasförskjutningar. För påvisande av växelströmmar längs luftledare, inkopplingsstötar. 
Kontroll av strömbrytare m. m. 

Svagströmstekniken: För kontroll av utstyrningar hos sändare: tonfilmskinoapparater, förstärkare. För påvisan
de av distorsion. För arbetskontroll m. m. 

Maskinbyggnad: För undersökning av resonanslägen hos maskindelar. För upptagning av indikatordiagram över 
ångmaskiner, motorer m. m. 

Materialprovning: Påvisande av egenfrekvenser hos trådar, profiler. Påvisande av felaktigheter m. m. 

Klanganalys: För analysering av olika ljudeffekter m. m. 

Medicin: För registrering av muskelströmmar. Kontrollering av lung- och hjärtverksamheten. 

Skolor: För demonstration av hastiga rörelser m. m. 

OBS! Läs artiklarna om experiment med Braunska rör i föregående nummer av R. T. R. 
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ARG. 5. 

Eltons fa b ri kati O nsp rog ra m 1933-1934. 
Elton har under den gå:rugna säsongen gjm'lt en glän

sande 'succes med sina vä'lkända typer Elton 23 och EI
ton 12. Elton har vis'at, att dess konsfruktöreT am fullt. 
jäm:bö,rdiiga med kontinentens förnämsta. Men Elton 
har även givit något mlera - nämligen svensk kvalitet. 
EUon 'äro föm,ämliga p reci.si onsmottrugar e, avp'assade 
för svenska förhål'landen, såväl med hänsyn till de 
svem;ka mottagningsförhåll'andena som till svenska an
språk på det yttre utseenldet, ged~en, 'håUba'r kon
slrukHon, idealisk funktion och slutligen, men icke 
mins,t, naturtrogen och klangskön återgrVlIlllg. 

Eltonf'abrik.ens stora framgång under den: gångna sä
siongen har givetvis sporrat till ytterligare ansträngning
ar. Och dess konstruk-törer hava å'ter ~'yckats, . Den 
stundande sä'songens Elton mottagare bildia en epok in
om 'den förn'åml~ga svenska radioindustrien. Frubrika
tionsrprogrammet har avsevärt ökats. Det är självklart 
aH radioteknikens slep.asle framsteg utnyttjats, och att 
aHa de nya mottagaretypema 'äro försedda med de nya 
rören. 

Det torde vara bekant, att rörfabri'kerna till denna 
säsong kommit med mång>a nyheter. Bland dessa rör
typer, villkas antal uppgå till ett 20-t'al, ul:ärkas, hög
frekvenspentoden, högfrekvens'exponentialpenooden, f a
dinghexolden, blandningsheXioden för superheteTod')'ner, 
binljdema', kombinationen mellan den nya idealiska 
diodlikriiktar,en och ett i samma kolv inbyggt förrsmr
ka'lTÖr, samt\: de kraftiga 9 watts 'S'lutp'entoderna. Alla 
des'S'a nyheter ha SlI:äHt oorhört stora krav på konstruk
törema, men ock:så' skänkt 'oap'aJde möjligheter till för
bättringar. Härigenom. kommer en skarp gränsJinje 
att dmga's meHan de föregående s'äsongernas motlaga
r,etyper och den stundande säsongens hypermoderna 
rad'ioarppairater. Elton mott3igarne ä,DO ' genO'IDgåJende 
försedda med inbyggda dynamiska högtafaTe av för
nämsta utförande. Från börjarn haT Btonfabriken lagt 
Qn på bästa möjliga ljudkvalitet såsom den första och 
ov,ilIkol'li1ga fordran på en modern ra{HIOIDlottagare. De 
nya Elton motta'garne äro des:s'lltO'IIl utrustade med. ton
kontrolL 

AHa EHoIl'mottagarne ha va 'enrattsavstämning utan 
efterjusteringar s·amt belyst, våglälllgdSJgraderad skala. 
De äro ytterst bekväma och ]:ätta att s1läHa ip:. Såsom 
senaste nyhet h'ava BIton moUrugarne utom tvårörsmot
tagaTen flie omk'OPplingsbara våglängdsområden, näm
'ligen 'från c:a 20-60 m., 200-'600 m . 'Och 1000'-2000 
ID. De ärro omkopplmgsbarn för olika nätspänningar 

och äl'O 'försedda med släkringspwpp 'och överspän
ningssk)'ld'd. Givetvis finnes även ans'lutning för elek
tri~k grrummofonförs1tärkIlJin!g. 
. Elton mottrugarne äro inbyggda i gedigna och stilfuBa 
lådor av standardmodell, uif!förd'a i fl'ammig björk. Då 
emellertid Eltonfabriken - säkerliigen den ende i Sve
rige i detta hänseende - tillrverkar sma radiJo1ådor i 
egna snickeriverkstäder', är fabriken i tillfäUe aU även 
leverera sina apparater inbyggda oj lårlor eller skåp, 3'llt 
efter kundens önskningar, oj 'alla förekommande träslag 
och passande till ,hemmens befintH'ga möblemang. 

De nya Elrl:on mottagarna 'äro.: 
6-rörs superhetemdynemottagare för vaxelström 
4-rörs d:o för likström eller v'äxelst,rÖIn 
3-krets 4-rörs mbUrugare för likström eller växelström 
2-'krets 3-'rön; mortfagar·e för växelström -
l-kretS 3-rörs m'Otltaga'T'{~ fÖT likström ener växelström 
l-krets 2-rörs moUa:gare för likst'röm eller växelström 
l-krets 3-rörs mottagare för likström 'och växelström 

utan omkoppling. 

I det följanJde skola vi i ko:r,thet lämna en heskl'ivnring 
över de olika finesserna hos var och en av dessa mot
t3'gare. 

Elton superheterodyne, typ 347, Atlantic. 
En kunglig mdiiOlIIlottrugare med 6 rör plus likrilktar

rör, försedd med aHa tänkbara fine<s'Ser. Motfaga'ren 
har fyra f·asta och 3 va:riabla avstämrningskret'S'ar, de 
sistnämnda givetvis betjänade med en enda ratt. Selek
tivirl:eten är 9 lk., d. v. s. ,den gräns, ,s,om icke får över
s-kl'idas, för aU tonf.rekvensbandet icke skall bliva 1i
danide. Effektiv fad~ngkompemsatJi'on samt automatisk 
"silent tun~ng", d. v. s. tyst och störningsfri inställning 
på den öns'kade sändaren. A vstämnin,gsindikator, 
d. v. s. ett i skalans övre del jnbyggt in:strument, som 
utvisar, när den önskade 'sändaren är exakt inställd. 
Apparaten h'ar ,diodli'kriktning, 9 watts ,sl'lltpentlOd, dy
namisk högtalare och tonkontroll, viIket allt bidlTager 
till den enasf·ående ljudkvaNteten resp. önskade klang
färg.en. Den optiska s1:onskallan har utsatta stations
namn och kan sedermera utbytas, <om förändringar i 
våglängds.fördelningen ,skulle inträda. Apparaten är 
försedd moo säkring 'och övel'spänningsskydd. Om
koppling för olika nätspänningar ikan ske utan att ,öpp
na apparaten, helt enkeIt genom aU flytta sakrin'gsprop-
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pen tin ett annat hå'l i nätanslutningspHnten å appara
tens baksida. TredeTa1 våglängdsomTåde, således även 
k.ortvåg. 

Rör: Philips E 449, E 448, E 449, E 444, E 424, 
E 443 H och 1561 eller Telefunken RENS 1234, 
RENS 1224, RENS 1234, RENS 1254, REN 904, 
RES 964 och RtGN 2004. 

EIton superheterodyne, typ 244, Imperator. 

Denna fyrarö'rs superheterodynelIIl.ottagare är en spe
cialapP'arat för 5torstalden, där högsta s elektivitet ford
ras. App'ara!J:en har fyra fasta och två variabla av
stämningskretsar. Även här flinnes automatisk fading
kompens:ation och apparaten , ha'r liksom ,den förut 
nämnda diodlikriktning, 9 watts slutpentod, dynami5k 
högtalarre .och 'klangifärgsk.ontroll. Den 'belysta skal'an 
är gradera:d i vågIängd och tre våglängdsO'lllrå:den fin
nas , s'Medes även koOrtvåg. Säkring, överspännings
skydd ooh omkoppling äTO utförda som hos typ 347. 

Rör: Växelström: Philips E 448, E 449, E 444, 
E 443 H och 1805, eHer TelefUTI!ken RBNS 1224, 
REN'S 1234, RENS 1254, RES 964 och RGN 
1064. Likström: Philips B 2048, B 2049, B 2044 
.och B 2043, ':eller Telefunken RENS 1824, RENS 
1834, RENiS 1854.ocb RENS 1823 d. 

Elton, typ 34, Excello. 

En utomordentlig, effektiv och selektiv trekrets f y
rarörslffiottagare med' två steg 'högfl'ekvens, dioddetektor 
och två steg lå'gfrekvens. Apparaten har automatisk 
fadingko:IllIpensation .och "silent tuning" . Den är givet
vis ,försedd m ed <doynami'S!k högtalare och klangfärgs
kontroll. Liks'om typ 3'47 är den förseeld med bel'yst 
loptisk stops:kala med utsatta statioI}lSuamn, vilken kan 
utbytas mot en jUSiterad sådan, om sänd~Hne skulle by
ta våglängd. Största säk'erhet ga'ranteras genOlJll säk
'ring och över&pänmng5slkydd, och apparaten k'an lik
s'om de båda ovannämnda typerna lått om:k.oPplas för 
oldka nätspänningar. Förutom de vanliga vå,g1ängds
områdena har appara,ten även ett kortvågsområde, c:a 
20-60 m. Ingen återk'oppHng finnes .och apparaten 
är liksom alla Elmo lagd an på lätt och bekväm 
skötsel. 

Denna typ har ännu ej tagits i fabri1kation utan blir 
densamma 1everanskJoar någon tid in p'å 'säsongen. 

Elton, typ 23, Europa. 

En selektiv och effektiv appaT'at med utmärkta 
mottagnIing,g,egenskaper, en verklig familjeappa'rat. 
Denna ,typ motsvarar den gångna säsongens synnerli
gen populära apparat med s'amma typbeteckning, vil
ken gjorde en så enastående 'SIUCCe5. nen 'är dock yt
terligare f ö I'biäUr atd och .omiarb'etatd för '<le nya rören, 
hö,gfrekvenspentoden och kra'Hslutpentodten på 9 watt. 
Aterkoppling och variabel a'lltennk.oPpli'llg förhöja se
lektiviteten. Såwm ytterIi'gare nyheter hos demla typ 
hava ti'1l'k:ommit ett kortvågs'område på c:a 25-60 m. 
samt en 'klangfärgsregulat.or. Den !bely.sta skallan är 
gra!dera1d i våglängd med ett trettiotal utsatta stations-

namn. Genom en specialkoppling har 'en lämpl;ig stac
catf;oförstäflkning luppnåtts, som motverkar högtalarens 
tröghet och bidrraoger till den natur}i,ga Iklangsköna åter
givningen. Apparaten harr säkring .och Ö'VerspänTI'in~s
skydd. 

Rör: P.hiIips E 446, E 446, E 443 H och 1805 eller 
Telef'llnken RENS 1284, RENS 1284, RES 964 
och RGN 1064. 

Elton, typ 13, öresund. 

'Denna ' radiom.ottagare ä'r den populäm och ,prishiUi
gl3 idealmottrugarr,en för landsbygden. Den ar en en
krets trerörs'ill'ottagarre, som fwk vaTe de Inya rören är 
ut.omordenHiJgt selektiv och effektiv. Apparaten har 6 
watts slutpenbod, dy;namisk !högtalare, \klangfärgsk.on
troll, variabel antennkopplmg 'och synnerJtiJgen mjuk 
åteflkoppl'ing. Den belysta SJlmlan är grruderad i våg
längd. Säkring .och överSipänni'l1igsskyrld göra driften 
tilIfö'rlitligalfe och omJk.oPpJioIllg 'för olika nätspånruingar 
kan ske lätt och bekvämt gen>Om fIyttni,ng av säkrings
proppen i nätanslutningsplinten å baksidan, s'Medes 
utan 'att öppna appaoraten. AppaTaten uteSitälnger l.oka'l
sändaTe, s'om icke äro alit för /kraftiga, utanaTIvä'nd
ning av vågfäUa. V,åglängds.område, 20.-55, 200-600 
och 1000-20.00 meter . 

RÖT: Växelström: Philips E 446, E 424, C 443 och 
1805 eller Telefunken: RENtS 1284, REN 904, 
RES 364 och RGN 1064. Likstr:öm: Philips: 
B204&, B 2038 och B 2043 eller Teloefunken: 
RENS 1884, REN 1821 och RENS 1823 d. 

Elton, typ 12, Ideal. 

Ä ven denn,a minsta EU.onmottagare är en verkLig 
k va.J.itoef.s:app'arat , selektiv ooh effektiv, S'amt fÖ'rsedJd. 
med dynamisk högtalare. Den är ick'e enbart I.okal
mottagare utan tar in len mängd utländska stationer. 
En synnerligen fÖI'delarktig Loftin-White koppling har 
använts. Apparaten h'ar belyst våg1äng,dsgmderad ska
'la och är omk.oPplingsbar ,för o1~ka nätspänningar ge
nom enkel flyttning aven säkrJngspropp på ba'ksiidan. 
Våglängdsområdet är 200-600. m. och 800-200.0 m. 

Rör: Växelström : Philips E 438, C 443 .och 1803 eller 
Telefunken REN 914, RES 364 .och RGN 564. 
Likström: Philips B 2038 och B. 2.043 eller Te
lefunken REN 1821 och RENS 1823 d. 

Elton, typ 130, Universal. 

Denna mottagare :ä'r byggd som special reseIn.ottaga
re m~d ytters:t 'Små yttr'e dimensiloner. . Appa:rruten harr 
inbyg'gd kortvågsJdef .och är försedd med in.byggd per
manentdynamiSlk högttaIal'e. På Igrund av dess kon
struktion som resemottagare ä,r den försedd med ett 
aperiodiskt hö'gfrekvenssteg vi!J:ket gör apparratens mot
tagningsegenskaper i hög grad oaVihängjga 'a'v antennen. 
NåJgon omkoppling {~ån. 'likström'·till växelstrom behö
ver icke !föreofaigas. AppaTaten a'rbetar "för spänninga:r 
mellan 110 och 240 v.olt. Denll'a'lotyp utkommer i mark
naden senaTe på 'S'ä;songen. 
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Berlinrap'sodi. 
Den årJrigen återkommande ra.diouf1stäHningen i Ber

lin - den ti<md.e i' IOrdningen - hade ~om vanlligt 1.i()C~ 
kat en hulrik publ~k till de stora utställning'ShallaJ:lIl!a 
vid Kai,sertdamm. Man märkte dock, att m1ässrun del
v~s förlorat" sin kommersiella karaktär, och att man i 
al'lt större utsträckning börjat lägga an p'å publikat
fraktioner. S'ålundla. disponerade H ei:urich-H ertzinsti
tutet för svängningsforskning som va.nHgt en säTskild 
'haH, i vHlken den "elekt.riska musiken" deIllJÖnstTera
des. På' en annan avdelniIllg kunde man jämföra' ,god 
ooh dålJii'g återgivning s'amt fö-lja en radi'outsäooning 
fr;ån manus'kiTiptet tin framförandet. 

Den historiska utställningen visade steg för steg den 
trådlösa teleg.ra{iens och tel'efoni-ens utveckling under 
trettio år, 'alltifrån Branlys primitiva kohäl1mottaga-r.e 
tiE den IUltramoderna supeDheterooyn.en. Här fanns 
odkså bl.a. 'en "ktl!aU:gni\9tsänJdare", slom på,s,tods, ha 
haft större alkustisk än trådlös räckvidd, "en "talande 
bålglampa." (Pouls'ensänd:are) 'S'amten rikhaUig samling 
rÖTlSändme alV äldre och nyare typ. 

Interiör av den stora utställningshallen. 

På ' televisiansavdelningen' demonstrerades samtliga 
I!llOtbl'ga~y.:SteIp. _med Braunska rÖT" N~p'kowskivor, 
S}:5egelihjuröcn spegelskruvaT. De p'å -de ultrakorta våg
']äIllglderna överfö,roa biklerna voro betydligt klarare 
och ska'rpare än föna år'et och även bi]<Ifqrmatm hade 
ökats bclydli'gt. Televisionen lämnar ,dock antjämtåt- ' 
!"kiil,l~at ö'V'ri,gtatt önska, ooh de,t -toTd'es-annolikt dröja 
ännu ett par år, innan "det elektri~a fjäTrs.eendet" 
hliT var 'mJans egendom. En fi'rma exponerade punkt~ 
glimlampor med gIödkatod samt illHlnOlkromatiiska: na
triumlampor, speciellt avsedda för televisåonsändamå1. 
Kompletta byggsatser ' för -spegelsknll'vmoUagalfek.osta
de 4'50 ma'r k. 
, . På' ut,sfäUnin:gen kunde man också se, hur ett mo
dernt , Telefunkenrör tillverkades'. D>e:nna: demonstTa
tion hade anordnats av o sramkoncernen, , och det be
höver V'äl knappast nämnas, att den var både intTeS
~ant ochJärorik. Na1tUTligtvå,s eDfordrades föl' rtillverk
ningenav . ~xempel,vis ett REN'S 1823 d ett oerhört 
kOlnplicemt II1lIasikineri; och ett ot3;1 handgrepp måste 
utföTas, innan röret slutligen 'hamnade i prov1rummcl. 
För,s,t til'lverkades glas fo ten , i vi'lken sa:mtLiga' tilled
ninga'r smältes ~n. Därefter anbra'gtes av skickliga 
häntd~r anodJen, katOOer- och gaUret rå s~na T~pektive 
stö'd, vi'lka fastsveib;,ades vild tiHedwngarna:. . Att ' diet~a 

'arhete taTvade en oerhörd preclS:I'On förståT v'ar och 
,en, s'om näTmare studerat ett modernt elektrodsysrem. 
Sedan glasbaHontg'eIl evaklUerats 'Och ba'kelitsookeln 
faJsil'kittats på sin plaifls" pl'aceTades 'röret i en "bTänn
ram", i vilk'en katoden sensibiliserades. I pTOVT'UI.Dmet 
fick det slutlilgJen pa.ssera ett 'anta!l k'Ontr'oHbOTd med 
mä\brygg'Or, vlOlt- och ampereulJetralf, och först ,sedan 
det k ilOnstaterats, att röret var brumfrittoch uppvisade 
en norma,l kamktäristik, godkändes det. 

Ä ven lllftfartsministeriets utställning var intressant 
och lärorik. Här e~poneraJdes en "Dorrn'er-Merkurma
skin", utTu!'itad med en komplett sändaTe- och motta
ga'l"eanliäJggning samt en apparat för direkt pejl~n<g av 
maifikslatiJOner. D-esSlUtom visadiCIS den pej'l'apparat, som 
Bla.libo anNände på sin aHant'fl)'lgIri'll'g. Genom model'
leT åskådliggjordes även, hur p Hoten med tillhjälp av 
ult·rakoTta vålgor aven i den täif:alsre dimma kunde finna 
flygfältet. 

,Fackmannens intresse konc.entreTaJdes givetvis kdng 
de nya mottagaretyperna. I första rummet bör dlå 
nämn,as en "hexodsuperheterodyn" för vågJängdsom
råIdet 15 Wl 2,000 meter. Denna ultraselektiV'a mIot-

• "Elektrisk orkester". 

tagape skaU h'ärnedan näTma.re beskrliv'as. Den arbe
talClJe med ,en fa:dinghexod slOm fÖI~kopplings'rör, och 
från detta rÖT öv'erfördes Ide högfpekventa impuls'erna 
tiJ,1 ,gaUerkretsen på en "bla.ndarehexod", i vilken den 
inkolJllmand~ vågetn transponerades ned till 120 kHz. 
Den i menanfrekv-en~steget 'använda exponentiaJipento
den val' så ~oll'struerad', aU int~rferensen fråln sänldarna 
el'imiinemdes. Slutligen Hkriiktades meUa'll'frekvensvå
'gen ' i en binod, slOm lSamtild:iigt!: als,trade den för den 
ruutJ0IJl11at1,sl<,3i ' fadingregleringen erforderHga förspå'll
nli'n:gen. F'a·dingutjä'I}m!i.n.gen' .försiggick dels i för kopp· 
~n:gSsteget, dels i .blandaTehexoden, och slutH'gen följ
de 'ett pus:h-puUkoppIat l'åJg>frekvenss'teg. Det kan näm
nas, att den nya hexodsupern 'a.utomJatislkt utjä'IDlnMe 
ISplänningsv'aTliati'Oner på ända tiH 1: 100,000.. 

Intres;s'ant var ;åven rikspostoontraIens utställning au 
sändare- och mottagarerör. när fa'll'Ils, sända,ITÖr på 
0,5-300 kW., hatteri-rör fr:ån anno 1923 IOch mlOIderna 
hexodTör av mod~ll~Ili 1933. De sistn'ämnd'a rölfen. in
nehålla sOIm bekant!. sex elektroder och 'kunna därför 
jamföras·moo två slk'i:kmgaIlIerrör, vHkaselektrodsystem 
}iombinerats till en enhet: En 'allltrl:an intressant nyhet 
y'a'r "Bi-Töret", vars g.lödt~åd valT hi.filärt IUpplindad 
och inlagd i katoden. Härige.nomhalde man 'lyckats 
eliminer;}: ,rden sitöra'PJde bru,mt'Qnen. , ' 
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SamtHga II'edande radilofirmor exponerade en stan~ 
daoomo.tta'ga,re, vilken inkl. inbyggd högta'l'are Ikostade 
76 uli3.'Iik. För det pri5et kan man ju inte begära så väl'\'lt 
mycket och det kan ilfrågasättas, om en s'å p'rim~tilV mot
tagare någonsin finner marknad i vårt Land. 

I allmänhet 'hade f,abrikwnteroo, gått in för en tämli
g'en lös antennkoppling, varigenom avsitämningsskaIor
n'a på de min1dre mottagarna kunna,t kalibreras. Vid 
mottagare med tre och f YTa avSll:ämningskretsar hade i 

Från den historiska avdelningen: Lorenz-Poulsensändare. 

aUmänhet använts v'l'iidkonldensatorer 'av god kvali,tiet. 
Des~a kondensatorer, vilka offilsorgsfuUt avskärmats 
från vad'rund:ra, VOTO thllveJ.'lkade av mycket hål"d alUIrui
ruump}'åt, så 'att kapaciteten pTaikl:iiskt taget förblev 
konstant. 

I de Hesta mottrugarna hade använts }å,gfö.rluSltspolaT 
med papperskärnor, prep'arerade moo järnfilspån.. Här
igenom hade uppnåtts en stöiTe självinduktion samti
digt ~om de skadliga virvelströmmarna eliminerats. 
SpiOIsysltemens dimensioner voro tämligen minimala. 

Stor omSO'rg hade också nedI'ag'ts på avstämningsska
lornas konstruktion. 

Förutom de stora superheterodynema med 5-7 rör 
fann man på utstiHIningen även en trerörssuper, vi'lken 
dook knappast gjorde skäl 'för naID1t1:et. En super 
Imed endast tr'e rÖT kan inte upptaga konkurrensen med 
en ra1k trerörsmottagare, .och fa1brilkanten if.råga hade 
~mnn.oli'kt gjort klokare i att k'osta på app<amten ytter-
liga're ett eller två rör. ' " 

Ve "stora" mottagarn:a' hade i 'allimänhet fÖTsetts med 
s. k . störnings'Spårr - en anordnilllJg fö'r undertryckan
de a'v de atmosfäriska störningarna. Med denna spärr 
kunde känsHgheteti regleras inom vida gränser, men då 
signa,lem<a från sändaren S'amtid~ dämpades kJUnde 
naturligtvis, t. ex. under varma sommardagar, enda t 
stor&tativuerna moUagas störningsfritt. . 

Rörfabrikationen demonstreras. 

Inom högtalartekniken haJde firmorna över lag ~kon
centrerat sig -på att återgiva ett bredare f'N~kv'enSlband 
mled ökad " volym, så at't man med en rel'ativ,t minima'l 
ubgångs'effeM 'kunde erhå'lla en god IjudstYJ.'Ika,. Detta 
hrude nian uppnått genom att använda kraftigare jårn
'kärna och smal'3.'l·e Luftsp'alt. I stort s'eU kan sägas, att: 
de nya hö.gta'l'arna utmärkte silg för en ,synnerHgen god 
ljudkvalitet, vilken i motsat,s tin I{le äldi:e ~konstnuktio
nerna' var fu'Hk.omli,gt oberoende av förstärkarens ut
gångseffcl<.t. 

Den "talande tråden" an 
o 

en gang. 
Vi ha experimenterat med den "talande tråden" och 

'Skola måhända framdeles återkomma med utf.fuliga 
byggnadS'anvisninga'r. För dagen låmna vi nå'gra tips, 
wm basera sig på de uHörda experimenten. Hur en 
"it-alanJde tråd" f. ö. är korntruerad ,ha vi vid upprepade 
titlfäHen beskrivit i "RaJdio-Teknisk Revy". 

Fö'rmagnetiseringen a'v tråden måste stå i ett visst 
förhånandle tiU uppteckn;itngens styrfka d. v. s. appara
ten m'ås:i'e 'aI1beta på Iden gynns'alillmaste delen av mag
netis.errngskurvan. VidaTe :är styrkan, fiOl"Illen och pla
oeringen av magnet'käl"nan av stor hetydelse och det
samma gäller tråden, vHken måste vara av abso1JUt ho
mogent material. Magnetspolamas motstl'ånld och deras 
anpassning till förstärka'ren spe!'a också en S,tOT roll 

Mi8d lfunpliglt upptagningsmateflial, (ståLband med di
mensi.onerna 5XO,05 mm.), kJunna fre'kvenser upp till 
10,000 Hertz regist,reras. F'rekvensen F kan beräknas, 
10m man känner transporth<astigheten h och elementar
magneteTnas bredd', villken Sle11!wre är 'lika' med den mag-

netis-ka spaUbredden b. Väl'jes b = 0,2 mm. så bHr h 
vM en frekvens F = 6,000 Hertz enligt formeln: 

F h mm/sek 
Hertz = eH. h=F . b=6,OOO· 0,2=1,200 mm=1,2meter 

b mm pr sekund 

ModuleringS'förmåg.an år begrämad> tUI det olIlTåJde, 
inom viliket ett linj'ärt för:hållande rader mellan den 
IDaJgnetiisrka kraHen och den reffilanent~ magnetismen. 
Kärnans dimensioner: 2X O,4 X 17 mim. Tillverkrus alV 
PeJ.'lmaNoy d. v. s. en ~e:geri'Il!g av 78,5 % Ni och 21,5 % 
Järn. 

Tråden är okäns~ilg mot mekaniska påfrestningar, 
vfrl'm och fukt men måste skydd!as fö'r i närheten be
fintliga järnmassor. Därför 'bör man ",id LHlverkmng 
av appaTaten undvik<a alla detaljer av jä'rn t. o. m. sl:'ål
skruvaT. De intal'alde orden kunna återgivaJS ett tusen
tal gånger, och die upptagna itillpulser.na .kunna även 
när så önskas utplånas, varefter tråden är klar ;för en 
ny intalning. 
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Krig mot 

störningarnaI 

D>e svens<ka radicoklubbarna ha s,ent omsider ingått 
tiH rege~ingen m ed fra.lll6tällning 'Om vidtagande av po
sitiva åbga~der för a,v;hjälpande av tie från elektris.ka 
apparater eNer an'läggningar härrörande radiostömring
ar, ~om nu mångenstä'des omö jllilggön en ordnad m'Ot
ta,gnilIl'g. Sålunda ha ildubharna hemstJäl'lt ()IIll bemyn~ 
di'gande för ,telegrafistyreisen att i sådruna fall, ,då 'klago
mål! 'aHmänt fl1amförts över en stömings:k:ä:lla, och de 
kI'agande lysslIl'ama sakna möjHghetatt på eget initia
tiv få en ,rättelse till stånd, ~jälv 'Omhändertaga saken 
och vidtaga erforderli'ga åtgärder för störningens av
lägsnande s'amt att för ändamålet vid behov taJga d an
språk HcensmedIens överskott. 

'Man :betona:de, 'att det var sViårtaU finna nagrarät
telser i såda'na 'fall då Sll:ömings<k,ä1<hl.'I1J äges 'a'V bolag 
eNer allman institution, t. ex. spå'rvägalf', elJektri~a jäll"Il
välgal' och kraftledningslnät, vilka representera de. Inrest 
svårartade av a~la ra,djostörningar. Därför föreslår 
mJan, t. ex., beträffande störninga,r f~ån k'Ommunala 
verk och mrättni'l1l,,"I3.~ , att det vore lärmp~<igt att 'kommu
nen sjäilv hert ener delvis övertog kostnadem'a. 

Så flångt radi<oklubbarnas interpe1lation. S:or.gl,icgt 
nog existerar det i vårt land 'inte nåJgon l'agstiftnmg på 
detta område, och därför kan man inte heller tvinga 
äJgaTen tiH en störande maskin att förs,e dens'amlmia med 
störningss.kydd<. En la'g mot radioSll:örndngarna vore 
emellertid sY'lllIlerligen ÖIIl'SkV'älid, och ·frin lyssnarnas 
synpunikt sett år 'Ovan nämnda användning av licens
medlen utan tvivel ibefog,arl, Vi sikola 'I1!U se, hur andra 
länJder ha det srfäHt i !Ilämnda a'VseenJde. 

Arg·entina. 
I Argentina finns det en s'ärsJkiM k.omm:i~i'On, S()lIll 

vidarebefmdrar lysSillarnas -klagomål till statsförvalt
ningen. Desutom existeralr det i vis.sa smder fÖTOrd-

Den "talande tråden". .. Forts. från föreg. sida. 

För uppt'agninrgen användes en tre stegs motstånds
koppl'ad förstärkare med :ett RE 304 e1iler RE 604 i slut
Stteget (evlent. ä ven ett RE 134). Denna förståvkare hör 
vara 'k'apslad ooh detSlamma gäBer motorn samt till
ledni:nrgen mellan malgnet'en ooh förstäIikaren. V:id lik
stromsdrift kan det IdJessrutom vam nödvändigt att skär
ma magneten. Skulle s.törn,ingar uppstå, måste ett p'ar 
blockkonderrsat.orer kopplas öv'er borstama (vid lik
ström 2 MlF, vid växelström 0,1 MF). Även magnet-

niugar till skydd mr rundradi,?n, ooh enligt dessa äro 
ägaTna öH de stö'rande maskinerna skyldiga 'att anbrilnga 
elimina-t'Orer å desamma. I a;Hmänhet lämnas en kmt 
frist, men sedan denna 'löpt ut, straffas vederooTMltle 
med höga höter och i , sars,kiH svåll"al f'a:ll med f~"1else. 
Kampen mot s'tö'rningavrra' ledes energi'skt av pressen 
och radioklubbaT'na. · 

Be1irien. 
Ar 1931 tiUsattes av helJgiska postmdrusteriet ett ut

skott, som fick i upp'dragatt lS~del'a rfrdiostörningarna 
och -utameta förslag tiH skydd mot desamma. Arbetet 
är fÖl1delat på sex a,vdelnin.gar, som specialiserat sig 
på: 1. spårvä.gsstömingar, 2. stalf'k,strö:mSlStörnmgar, 3. 
motor:störn:in~'r, 4. stöl'ningar från telegrruf- och tele
fonan'låggniUJga.r, 5. S'tÖ'rningarr från ljus'I'eklam samt 6. 
störn,mgar från återkoppla,re. TiJil 'Organisationen Ihör 
dessutom"en juridisk avdel'Illing. L~sslIlia!1en kan vända 
Slig 'antingen till närma<5te radi'okluhb eller tdirrekt till ut
skottet och erhåller då ett fl1~crelfol1mulär S!1iffit en för
teckniJn,g över de 'friviIHg,a serv,iceorgarusationer, sl()m 
gratis fämna ,hjälp. 

Danmark. 
Sedan iffiIars 193'1 har Danlmark en lag mot radil~T

mngar. I denna 1:a1g stadgas, att 'allru störande app'axa
ter och maskiner måste förSoes med stöJ.'1llingsskydJd, som 
bekostas av ägaren till apparaten eller maslkinen. I 
de fall då störningarna ej helt kunna e1imineras, -måste 
de !dämpas så gott sig göra låter. Vid anläggningar, 
som msta'Jilerats före nämnda tidpunkt, 'kan man ej 
tvilnga äigaren till de störande maskinerna att själv be
kosta störnilingsskylddet, utan deUa får man själv tii'l
handa'håna, eller OC'kslå. beta:l'a :kostnaderna härför. In
stalleringen av eliminat'Om behöver ·lyssnaren därremot 
ej taga nå'gon befattning med. 

störnringaT IkuI1!Ilai uppträda och <ge sig tillkäll1JI1a som ett 
starkt brus. De kunna elimineras 'Om magneten aV'lllillg
netiseras med 'Växelst<röm, va'rvid stroms,tyrkarr lång
samt måste minskas HU .noll, så att den såsia impulsen 
ej blir Ikrvarsittande i magneten. För 'avmagnetisering.
en <kan man använda en SlUmmer eller den 50-per,io
diga växelströmmen från <belysrrIDgsnätet. I senare 
faBet användes ett vattenmots.tånd, som seriekopplas 
med en 25-waUslampa. 
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Om stö'rningarna överhuvu1d ta~t ej kunna el'imine
ras så måste de s'tö'mnde mlaskinerIll3. s'ättas ur funk
til()~ lUnder de timmar r,adriouts<änldnån:gen på'går. lIäT~ 
röm desamma från d.efekt~ elektTis.ka anläggriing:ur, är 
ägaren skyldig att 'reparera desamma med det snamste. 
L3!gens efterlevnad övervruklus av ett 'Särskilt utslkott, 
som sorterar UIllder kommunikatio:n;s:minis,tern, och , till 
ubskoUet hÖT en servicebyrå, solffi st'ålI" tHI tjänst med ' 
råd ,och upplysmnigar. Den grans/kar de inl<,ommande 
kliagIOmålen ochbörj~r undersökningarna vid själva ra
di'OmoUag,aren, sorm ju ofta är Iden slkyldige. 

England. 
I Engla'llJd s,amla<rbetar Gen'eml Post Office moo--Bri

ti,sh Broadc'Ustimg Company :på så sätt, att BBC motta
ger de inkommande k:lrugl<~målen. Postverket utsänder 
sedan ingenj'örer, s,om på ort och ställe und<eTiSöka mot
t3.JgningsförhåUandena. - Först erhåHer -emellertid lyss
naren 'ett frågef'Ormular, slOm måste utfylla<s och insän
das till p'ostverkert. Det ~nnehålleren mängd frågor, 
s()Im det IgäNer att !besvara s,å utförligt slOm möjIiig!, och 
i de flesta faH kan lysS'lllaren med 'ledning av fOl'mlulä
'l'et själv aiVgöra, huruvida 'störningarna ,härrÖ1'a <f'l1ån 
själiVa mottalgaren eller om Ide komma' utifrån: Upp
träd:a stör.nin'garn~e n d a 's t v,id mottrugn:imgr av utländ
ska 'Statironer, s,å lli'll1!IlJar BBC lyssnarens IklagomJåil utan 
aiVseende. Efter en utföTl'ig ko.rrespondens, :med die bå
da parterna lyckas man slOm regel åstadkomma en för
likruimg, så att störninga!rna på 'ett eHer annat sätt kun
na e}ilm1-neras. 

Frankrike. 
FÖ'r tre år sedal:tlJ tiHs:atl:te ministem för offentliga ar

heten ,en studiekommission, som fiok ,ri uppdrag , att 
reda ut fd'e tekni,ska och juridislka fr,ågorna inom rund
mdiun S'~mlt iföresllåen lag till ~kydld mot ~törrnin~3'ma. 
Dessutom tiHlh'andahåaa rad<iokluhharna som sama:rlbeta 
med de l'okala myndigheterna frågeformulär, och eme
dam klulbbarnra föra en myoket enerrgisk ka:mp mot 
stornmgarrna hliT ,lyssnaren somrregel hjälpt till rätta. 

Förenta Staterna. 
I Förrentar Staterna: ha de stora mfdriokoncernerna, 

ljus- och kraftverken samt flera industriella' föret,ag 
sammansl:utit sig till en 'Onganisation, ,sam inriktat siJg 
på ett effektivt rbek'ä.mpande av radiostörniiITg~rnla. Vi
fd3'rre har man rgeIlJOffi artiklar i .dags- och faokpressen 
försökt sprida upplysning bland allmänheten; och på 
denna väg hrar man ocks:å uppnått mycket gQdaresul
tat. Även rundrodion användes för störningspropa" 
ganda. Störni:ngar, IsomJhlårröT3. från 'el'eldTiska moto
rrer, hö,gfrekvensapparater o. d., elimineras grratis 'av 
,mdiobOrlrugens och elektrioit,etsverkerus ,utsända service-

'j' " :'~'/~ 
", .. ' .. .... ~,.\~ ..... 

Holland. 
Ä ven holländarna Iha ett nä t av servkestatiO'ller, som 

sortera' under en, or~anis'ation fö.r bekrämpan;de av ra
di,os1örmngar. De frågef'Ormulär, SOlID ItiHharrida1hånas, 
måsrte underskrivas av minst fyra lyssnare, vUlka stö
ras av sramma störnings:käHa. I Ams'terdam hå:t' "Am
stel'darmscher Rald:iosocieteit" delat in staden i 20' di~ 
strikt med minst en s,erviceman i varje rdis:IJ::ikt, och 
idessuto.m åro föreningsmedlemImama 'Sikyldi:ga att ' st;'i ' 
till tjänst med råd roch dåd, om så erfordras. Service- . 
hjälpen ,läffiln~s gratis .. 

Italien. 
Sedan .f9'28existerur det i Italien en ;blig mot stör

ningaT. Den ger en 'särs:kiI1 tillsatt 'kIOmlmliSSlrOlIl befo
genhet att'lUnderrsöka: aHa anlä~gnmgar, ,som förbruka 
elektrisk enengi, samt att föreskriva eventU'eHa omläigg
nrinaar i driften. därrest detta med hän<syn tin radiiQIDol-o . 
il:agnilngen 'skulle visa si,g nödvändigt. Sedan kormil1l1S-
sinnen som l~'estår av tre Jeknå:ker avgivit sitt utlåtande, 
kontroHeras - ~nlåJggningen av yttedilloaare en kommis
'si'on, sortera'ude under rUnldradriobO'Jaget. S~utligen in
griper "Enre ltalialIJlo Audizioni Radiiofoniche", vars 
tekn~s<ka av,delning står till lyssnarens förfogande. Den 
mottaiger ,anmäInillllgarna från lyssnarna och s'er ti'H aU 
sroIningama på ett elilerannat sätt relimåneras. 

Jugoslavien. 
StraffrIagen fö'r "Konungariket för sreroer, :kl'Oaler 

ocQ slowener"av år 1929, stadgar följande: "Den som 
avsiktligt genom e}ektriSlka anl~ärggningar åstadkommer 
störnmgarr av radiomottagnmgen straffas moo' böter 
upp tiH 10,000 dinaT eller fänge1se under högst ett ar". 

Kanada. 
I Kanruda fimnes en lrug, enlilgt vilken aHa störande 

motorer oCihellektriska apparater måste fö:rses, med 
störnin:gs'sk yd:d'. 

Norge. 
I f.ebruari 1929 tiUsaUes i, Norge ett utskott, beståen

de av medlemmar av Tåldioho}.agen och elektrici1ets:ver
ken, vi'lka, slkulle undersöka deåtgärider som l'åmpllligen 
Iborde VIidtagas liH skydd mot stömingarna. Vall'je lyss
nare, som' srf:öres av morf:orer eller elektriska ma<skiner, 
klan vända s:1g tiH näTmasle telegrafstati'O!ll, som sänder 
en s'Crv1cemanmed en pej,lapparat. På ba&is av sina 
undersökninga:r utalfihetar denne en rapport, som av
~ämna'Si till ly<ssnmeuts:k ottet , vi,lket .åT saiIDIIlJa!IlSra1t av 
vleI'lken -och induSotrien: 

Schweiz. 
Inom den närmaste framt'iden kommer ett hl.gJför

slag angående en ny elektridtetsiför'Ol'd'lling att före1äg
gas Jfö'rrbunidsregeringen.. En.li:gf Idenna förordning ~kaU 
postdirelktiOlIlen i samarbete med' Tundrrudiobolagen 
upptaga ka:mpen mo.t 'stömingarna, och fÖT 1okal~sering
en av S!l:örningskäUorna <skola ställas tiU fÖTfogande ett 
<stort antal pejlapparrater. rFI'Iålgeformulär kunna eT

hålllas på varrje telegrlaf- eUer telefonstation. 

Spanien. 
\Det spanska elektrotekniskla förbundet har tillsatt ett 

ub'lkott, som skaH prö·va inlkommande besvär 'Och utar
beta 'ett förs.l'llgl tiN en lag mot frudiostörningar. 

Tjeckoslovakiet. 
Det el'ektTofekrulska' förbundet har tiU,satt en stud~e

kommissåon, besMendre r~v repr;esentrantrer för de olika 
'l'U'I1IdTadiro:bolargen, postverket och de facktekmska för
en~ngarn'a' . På hasis av kommiss!ione'IlS undersökning
ar Slk,an sooanr utrurbetas en 1ag ·liH skydd mot stärning
aTna. P.oHshestämmelser, ,som avse rundradion, existe
mej. 

österrike. 
Någo:n o'nganis:a.tiron för bekämpande arv ,rundradio

:stÖpnipg~T :exisrtemr ej, men Ravag har fÖTaiVSlikt att 
bilda 'en såi:l'a:o. ' 

~ .. '. _.j. "'~: ,: ,I • 
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K var t s k r i s t a II e n s 'a ri v'ä . n d n i n g 
radiotekniken . 

• 
Inom 

Cady har visat, att man genDm att lägga en växel: 
spänning på en piiezoelektrisk kristall kan alstra stå
ende elektriska svängninga·r med mycket hög frekvens, 
och den önskooe effekten. uppnås enkla'st genom att 
anbringa en på lämpl,igt säU tills:kuren kvartssta'v mel
l~n ett par kondensatorpl'attor, soOm förbindas med en 
elektrisk sväIllgn~ngskrets . Svängningsg'eneratorn må
ste vara så dimensionerad, att det elektriska växelfäl
tets frekvens överensstämmer med någon av kristallens 
elastisk'a egenfrekvenser, .och för 'att påvisa resonan
senrrreUan de elektriska och elastiska sViängningarna 
användes ett neonrör eller engalvlllnometer, SDm på gal
vanisk -eHer induktiv väg k.opplas tiU svänrgningskret
sen. Man kan också placera kondensatDrn 'Och tkva'rts
stav,en i en glaskolv, som evakueras till 1"5 mm. Hg., 
och erhåller då en kvartsresonator, sOom lyser vid re" 
'sonans. Emedan ljusfenOomenet end .. ast uppträder 

Fig. 1. Fig. 2. 

inom ·ett mycket sma~t frek'Verrs'Område, kan man med 
en dylik resonatOor mycket nDggrant ,bestämma våg
längden hos en sändare. 

IFig. 1 'VisaT en resonator, fyU9-' med en blandning 'av 
neD11:- .och heliumgas. Den regist,rera:r vågl,ängden med 
en nog:grannhet av 0,01 0/00 och 'kalll därför åv,en med 
förde} användas som frekvensnormal vid uppmätning 
av sjålvimduktioner och kapaciteter i ,en svängnin:gs
krets. De kaIihr,erooe kvartSIkristallerna, v:Hka äro in
neslutna i evakuerade glaskolvar, håHa' sig fullkomligt 
konstantavi'd fuktig Viäderlek, temperaturföråndringa'r 
etc. 

,Fig. 2 visar en ktvartskristallreson:at.or av den typ, 
som ,användes för kontroHering av rUIlIdradi'Osäntlar
nias våglängd. I mitten sitter kva:rtsresonatorn och 
däröver ett kånsligt glim rör med neDn-heliumfyllning, 
vilket tjänstgör dlels som' rgrovinstäUningshldikatOor, 
dels som ÖVel'1Spälmi'll'gsskydd - det verkar soOm spän
lling~begränsare över 120 volt - och dels slumglen som 
fininstäHningsiiIlJdi'kator. I resonaiIlJsögDnlblick"Ct slock
nar glimröret, samtidigt soOm ikvarlsresDnatorn lyser 
upp. 

Kvartskristallens användning å sändaren. 

'Fig. 3 visar en kva'rtskristall K induktivt kopplad 
till s,ändaTkretsen A. Kopplingsspoliens egenfrekvens 
skall< så lIlIog,grant S'Dm möjligt öve rensstämma med 
n'orm:alens frekvens, och helst bör sändaren vara ut
rustad med firilinstäl'Lnlingskolll<lensat'or, emedan kvarts
kristallen har 00 myck'et spetsig ,resonanskurva. 

I_~K 
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Fig. 3 ,och 4. 

I fig. 4 är, kva'f'tsresonatorn oK paraUeUkopplacd med 
en ;glimlampa; E och en' vridkondensatOor C sa:mt in
duktivt 'koppol'ad ' tiH en indikator; bestående a v en de
tekto'r M och en miHj'amperemeter mA. 

Kvartskristallens användning å mottagaren. 

Vill manomed tillhjälp av e n kvartskristall avstäm
ma en ,radiomotta:gare till en viss våglängd, så anslutes 
den ena: pOolen tiH gallerkTetsen,såsOom fig. 5 visar. 
Emeda:n dektektom ,även 'alstrar översvängninga'r kan 
mJall på detta sått lätt bestämma d en tre- eller f yr-

.r 

Fig. 5 och 6. 

dubbla fpekvensen. S,lutligen kan en resonator på lll

d'uktiv väg kopplas till mottagaren enligt fig. 6. 
Kvarts~es'onatDl'er av den beskrivna typen tillverkas 

f,ör våglånJgdermeHan 45 'Ooh 3,000 meter med en nog
grannhet av 0,5 0 /0 0 av den föreskrivna våglängden. 
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Den ~ya radion. 
Den "enratts-avstämda" mottalgaren har försvunnit 

från marknaden. LY'!YS!I1'M"en viu ioke undvara vaI'iken 
vo1ymkonrtrollen reHer klangfärBlSTegulatorn, och därför 
ha fabrift{anterna funnit för gott aH aooringa samtliga 
'l'eglerings- och manövreritJJgsorgan på p-runelen ~är de 
äro lätt åtkomliga. Så gör man ju ä ven inom armomo
biJinJdustrien. 

När exponentiaI'I'öret fÖT 'ett par år sedan så,g dagens 

• 

Fig.1. 

ljus, mottogs det med öppna armar -av konst'ru1ktörema. 
För ljudl'E~;gl~Ilfgten påhögfrekvenss~dan använde emel
lertid många fabrikanter -av ekonQlIlliSlka s:kaI Ide s. k. 
Siupersk!ärmgallel'rören 'av typen RENS 1264 eNer 1274, 
virka ha en mydket stOT branthet. BuMioken mäTlkt~ 
emellertid SilMt, att ren obetyd1ilg vridning på reglerin~
knappen resulterade i en oproportionel'lt stor ~kn~IllS av 
ljudstyrkan. Därför måste denna lösning av ljudreg
leringsproblemet anses mindre ~yokad. Om man allJt
jämt viU fasthålla vid rör med extremt stor branthet, 
så bör man förse 'ljudTegleringsknappen med en utvax-
i,i'lllg. , 

Emedan de moderna moUag,ama gå ned 'ända tiU 20 
meters vå'glä'llgd, måste man på kodvågsområdet an
vända mikroinstäl'lning; i annat faH går m~n förbi sta
tionerna'. DeUa medför å andra sidan den olägenihe-

ten, att m'cllIl måste Slnurra- på ratten en ev~het för att 
komma över från den ena sidan på skallan till den aDl
dTa'. Att anYänlda en separatfinins1älln:irugsan.oMn.ing 
- t. ex. en extra 'kO'Ildiensatorplatta - är med hänsyn 
titll !kaHbreringen ej möJligt. Därfö'rha flera firmor 
gått in för knappar, som man kan trycka in och dirruga 
ut, så att man. ,genom ett enikelt h'andgrepp kan öVergå 
fmn g,rov- till finställnin.g och vice versa. En sådan 
anoro~ 'hör tHtl standardutrustningen på de flesta 
moderna mottagare. 

'För att appaTaIten på det korta v.aglä1llg'dsområdet 
sk3l11 bli lätta're aU stäHa in, mås1le man dela upp omll'lå
det i flera smala banJd. S'å t. ex. ha. amerilka'l1'a'rna de
lat upp ibandet 13--600 meter i fyra områden och 
i Europa ItiH'kommer ett femte, nämE;gen områdJet 1000 
-200.0 meter. Några sådana -appa'l'ater ha, de europei
ska firmOrna: emellertid ej vågait sig på att tiJ:lverka, 
beroende på aU vaglängdoomkopplaren skuHe bill aUt 
för komplicerad och spols'atSten mycket svålr att kali
brera. 

1\ I'" "" 
"'J o I ~ ~ ~ 

\1 \J 0°0 

\LJ \L.J \LJ 
Fig.2. 

En ann.an intres;sant nyhet .är a'V.stämmnJgSillf<hl'katorn, 
_ som til1kännagiver n:är avsmmnings-krelf:sarna äro i re
sonans ;gteIlJOm att ett neonrör .},yser upp. Denna mdi
karor användes å de fl~ mottaJgaTe med 'automatisk 
fadingutjämrull'g, och amerikana.rna :bygga in den i bi
noId- eller hexodSlteget. Resonaus,in:dilkaiforn: förebygger 
t. ex. aU en superheterodyn arbetar på sidl()ban.dren. 

Plåt- och bakeliithö-}jenaha ersatlSi med mer eller 
min.dre smakfulla träskåp och trälådor. Tr.äet är ju 
odkså ett betydligt ädlal'l'e material och passar bättre 
ihop med det övriga möbIeman-get. Man mälg,te emtel
iertid Ikons,truera 'höljena så att de i akusrtiskt Ihänseen.
de bli indifferenta, d. v. s. s'å at.t de ej giva upphov Hll 
resonalIlSer, som inverka på återgivniIliSrell. L'ådan är' 
ju IOCkså fabrikantens V'isitkort och därför 'kam man. gär-
00 1k0000ta på ett fÖ'l'5tMassigt chassi ett s-m;aikfullt hölje. 
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• 

Fig.3. 

Fig. 1 visar en skåpsrappaTat kombinerad 
med ett ~l"a'IDmJofonaog.gregat. Den kan 
l'ä'mplirgen J'nredas fö'r ,heminspelning arv 
grammofonskivor och ,k,am för detta ända
mål förses med ett P'~I" ,extrru fack fÖT mikro
f'Onen, Slkivorna och de övriga' tillbehören. 
Sikåpets höjd bör vare 80 ä 90 cm. 

I fi.g,. 2 se vi en iiiklIlrunde slkåprS'appli'rat, 
kQmlbinerad meden !bokhylla. Den är av
sedd för den funkisbetonaidJe enrulll1SV'åning
en el,ler ungkarlsidJublletten ooh J<..an lätt mo
,difiems ~å ratt den passaT tillsammans med 
det övrriJga mölblema'll'ge!. 

I fig. 3 visas' öveJ'lS~ ett försrtä:nkrura'ggregat, 
SipOOiel'lt IkOillstruera1 för restaJUrrunger, CUl

,feer och dansbanor. I det ö,versta facket 
placeras hÖigtalare!IlI och föts<tär:karen och 
därunder ranbriTIJgas på en särskild skiva, 
som kan 'Clraga's ut UT 'höljet, 'elektromOloorn 
med tillhörande skivtaUrilk 'och pick-lUp. Fi
guren Tängs ned t. v. fön.>g,tähler slutligen ett 
gralJnlmJofona'gg-regat, 'arvsetl aU användras i 
kiombinatiOIlJ med den ordi'IlJa'rie 'radiomot
truga'ren. 

En hemtillverkad pick-up. 

Fig.1. 

Att tillrverka en förstklassig piok-.up år en jämförel
sevis enkel sak Härför åtgålr enldast så:dant material, 
som rva,rje radioamaJtör har gott om ii sina gömm'OT. 
Magnetsystemet ut gÖTes av fem permanenta telef'On
magneter, vilk"<l' placeras ov,a,npå varrandra med de lik
nämniga poleTna åt samma håll, sä.som översta skissen 
i fig. 1 visar. 

På ma,gneterna fastskruvas tveIlJIle strim~or av mjukt 
jäm, vilka sågas av på mitten och bearbetas med en 
fill mls de få den form, SOll' åskådliggöres av fig. 1. 
Ma:n behö'ver fyra sådana poler. 

A'IlJka:ret tillverkas av ett stycke bandj:ärn med di· 
mensi'Onerna 23 X 10 X 5 mm., vi~ket filas till enligt fig, 
2. På detsarmma fastlödes en slits'ad k'Ont'aktklämma, 
som 'får tjänstgöra som håna're fÖT grammofonnålen, 
och efter lödningen putsas anlkaret Qtmlorgsfullt med 

Fig.2. Fig.3. 

smärgelduk el,ler fint sandpapper. Polskol'lla fast
sk'ruvas på så stort avstånd från varandra, att luftspal
ten får en bredd av 2, mm. 

Hur de 'OIrika bltama skruvas ihop, och hur magnet
spol'en kJ.ämmes in! mellan de övre 'Och undre polskor
na, torde med önskvärd lydliglhet framgå ~v fig. 3. 
Ankarret fastspännes mellan de undre p'olskoriIl'a med 
tillhjälp av ett pa'r ,gummistycken G, 'Och ett par lik
nJ3.nde packningar mhrirngas dessutom inuti m"<l'gnet
spolen, såsom figuren viSaT. Innarn muttrarna åldra 
gas, måste '3rnkaret centreras 'Omsorgsfullt. 

Ju hårdare ankaret ,spänn'es fast mellan polskorna, 
'Och ju mindre luftspalten är, desto bättre blir repro
duktionen. FÖT att skydda magnetsystemet mot damm 
och smuts, toor ma,n bygga in det i en liten Ikåpa arv 
metall eller isolermaterial. 
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Om återkoppling. 
Trots alla framsteg som ,gjorts ' inom radiotekniken 

under det senaste decenniet har man ~nte helot och hål 
let lyckats göm sig kvitt återkopplingen. På de mo
dJerna <superheterodynema h'ar den c visserligen slopats, 
men på de "raka" mottaJgarna finns den fortfarande 
kvar, och a~l.tjämt ligga de kända' principerna till 
grund fÖT densamma. Vi sklola i denn!a 'all1tikel 'redo
göra för de ol~ka s,lag a:v återkopplingar, som kommit 
til~ användininlg under de s'enaste tio åren. 

En Irörd/etektor skiljer sig från en kristaUd'etektor 
därigenom, att den icke blott likriktaT de över \lnten· 
mm inkommande ,högfrekveIliSimpulserna utan även 
förstärker dem. I detekitorns anookrets flyter eme'l
lefltidJ förut!:omanodJlikströmmen och de lågfrekventa 
talstTömmarna även högfrekventa< strömmar, vilka ej 
få övel'fÖTas. vidare tin det efterföljande lågf.l'ekvens
steget. närför måstte man i detekt()ms anodkrets läg
ga i'Il! en blockkondensat'Or C, som kortsluter högfre
kVelIliSen (fig. 1). 

Vid återkopplingen ledas de högfrekventa sväng
ningarna i anodkTetsen ti'Hbatka till gallrerkT'etsen, var
i'genom en yN:erligare förstärkning av impuls'erna er
nås. D-et krun i. pmktiken slk,e på flera ol,ika sätt, och 
vid sa'ffiItIi,ga kopp1iJngar ökas såväl selektiviteten som 
käns.Ji.gheten beroende ·på att de'Il! S'kadHga dämpningen 

Fig. 1. Fig. 2. 

upphäves i högre ener mindre grm. Dett märker man, 
'Om m.an för mottagning av d~stansstati'Oner OOlvänder 
en eruklare apparat; del!: blir ofta möjIiIg! först genom 
återkopplingen, !Som 'är det enkllaste ooh billig.aste 
med~et att stegra, mlOttagare'nS effektl!ivitet. 

Fig. 2 visatr schematiskt hur ,återkopplingen verka-r. 
Kurv·an I föreställer en högfrekvent svängning, modu
l<eraJd med en Iågfrekvent talström och mottagen med 
en apparat utan återkoppling. T. ,h. synes m'Ots!Vamn
de telef'o[lström, v,ilken halT relativt små amp'lituder. 
Använder man däremot en appfrrat med 3.tertkopp
ling, så ökasaiffiplit'11dema ,avs'evä·rt, och detta är lik
tydigt med att åv'en ljudstyrkan ·blir större (II). Göres 
återkopplingen mycket fast, S'åalsll:Tarröret merw OOetr

gi än vad s'Omåtgår för att täcka förlusterna, och hä'T
ig,enom råkar det i 'SvängniIllg. 'Det a,rbetar således 
s·om . sändare 'Och 'utstrålar högfrekvenIt ,energi genom 
antennen. Man kan då iJnte ,längre uppfatta signaler
na från sändaren utan hör i stället en ton, V\ltn> höjd 
varierar med avstämnlingen. Det är det bekanta åter
k 'OPplmgs t jutet, som uppstår till följd a'v inll:rerferens 
mellan die öv'er antennen: inkommande impulserna och 
de i detektorn alstrode högfrekventa sVängningarna 
(III). En radiomottagare SOiID "svänger" är s'Om be
kant obrukibar för mottagnrrng av modulerade högfre
kventa svängningar och dessutom stör den grannarnas 
ml'Ottagnilng inl()m ten ganska vidsträckt ray'On. Därfor 

bör Merkl'OPpIingen ·ald~·ig drivas. över dien gräns, vild. 
vilken detektom råkar i svängning. 

De återikopplingsmetoder, som vanligen anv änJ!:s , 
grUlllda sig på: rent induktiva ener kapacitivt-induktiva 
kopplingar mellan anod- och gaHerkr·ets,en, och den 
enlklI:aste k'OPplingen 'är den :rent induktiva, slOm visas i 
fig. 1. Den verkar så att högfrekvens'en i anodkretsen 
genom åte rkopplimtgsspolen Lr ledes tillbaka tiU ga:l
lers-polen, 'Och Ifegleringen av eneI1gi1en. sker genQID atlt 
näl'ma: de båda spolarna intill reIler a<vläg,sna dem från 
varandra. I praktiken uppnlås detta: enkl1aslt genOiID aU 
anordna den ,ena sp'OI,en TÖrl~g. J u mindre avståndet 
mellan de båda spol3Jrna är, desto fastare blir kop.p
lingen, och :desto mera högfrekvensener.gri ~edes ti!llbaka 
tiUgallerkI'lell:sen. 'Den energi, som ej Ikommer till an
vänJdIlling fö'r återk'Opplingen, avledes till jord öv'er den 
fÖI'lUt 'Omtalade blookkondens,atorn C på 1,000-2,000 
cm. 

Fig. 3 visar en mod-ifi<erad induktiv koppling. Reg
lerings'ffi'ots1tåndet M, s'Om' år på 1 meg'Ohm, är konti
nuerligt vaJriabelt samt parallel,lkopplat med åtterkopp
lingsspolen LT. Med detta m'Otstånd kan man reglera . 
återk'OPplingseHekten: ~- Väljer <lJlan M rel'ativt lågt i 
fövhål:lande till högfrekvoosmotsttåndet i sP'Olen Lr, så 

Fig. 3. Fig.4 

kommer den största delen 'av högfrekvens'energien att 
flyta genom M, varigenom återkoppHngen ibHr lö·sa·re. 

Denna Ikoppling har flera Sll:ora fördelar men kom
mer trots sin enkelhet S'ällan till användnJng,e:medan 
Iämpliga m'Otstånd med absolut jä'mn reglering ej fin
nas att tilLgå i matrknaden. I .pratkti'ken har den i filg. 
4 skissera:de kopp[ingen fått betyd.Ngt stÖTTe an:vänd
nting. Även hä'r 'är sP'Olen J..ranof!dinad fast i förhål
lande Hlll ga:llerspolen L, och återkopplingen regleras 
k3Jpacitiv,t med itil1hjälp av vr1dtkonldelIliSatorn Cr, som 
spelar ungefär samma r'Oll som ·reglerinrgsmotståndet i 
Hg. 3. Kondens'atom tjäIliStgör ,såJedes SQ1m ett slags 
seri'emotstånd, vi.J'ket reglerar energitillfö:rscln tm spo
len Lr. Härför tkall}l man använda en enkel vridkolI1-
densator med pappers.- el1er 'gll:immerdielektrikum, och 
ett llämpltigt väroe på kapaciteten är 250 cm. Där
emot 'kan man ej, liksom i föregåen(le koppHng, lägga 
en tb'loctktkondensatoIi över te:}.efontk l ämmorna , Ity då 
s'kul,l<e högfr,ekvens,en flyta lDort över dens,amma istäl
let fö.r lattgå 9ver 'åter'koppflingskondensato:m. Man 
måste tvärt om koppla. 'en 'högfrekvensdrossel HD i 
serie med hörtelefonen, så att den hÖgtfrek!VIenta 'ener
gien tvinga:s över k'Ondensatorn Or tnl spdlen Lr. DtrQ'S
s·eLn genomsl1äpper således· ,enldJast anodlikströ'llllmen 
och de l,ågfrekventta talströmmarna men utestänger 
högfr'ekviens,en, från ibaUeriema ellter nätaIliS'lutnings
aggregatet. 
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Den i frig. 4 skisserade kopplingen är emellertid: myc
k'et känslriJg .rÖT "h andkapadtet". net ilJlJllelYär att 
återlkopplmgsg,mden änl<lTas, om man närmar handen 
intill eller avlägsnar den. från mS'täl1ningsmtten, så att 
enexaild rinstälJlnmg av mott~.garen i hög ,grad för
svåras. 

'Fö:r rutt blIi kvitt dien påtall!ade oJägenlheten kan: man 
koppla apparaten enligt fig. 5. Kondensatorn kom
mer då på 'andra sidan om spolen Lr, såa:tt diet 'rör
liga platlsystemet får drirekt förbin:del,se med jord. Om 
den dessutom skärmas behöver /mlan ej befara, att in
s/täUningen fönsvåms genom ,handJkapacitet. lDärför 
lämp'ar sig Idenna koppling utmärM för korta vågor; 
i varje fall är den betyd'l<igt bättre än någon a,v de 
hittil,ls, beskrivna kopplingaTllJa. Att handkapaciteten 
vid 'km'tv,ågsmottrugning hU va,rje pris mås,te elimine
ras" beror på att den mmsta förändrinJg OJV kapaciteten 
i s,vängningslkfletsen medför en avsevärd förskjutning 
av stationeTIlJ3lS ~'äge på avstämmngsslkalan. 

I de Hesta moderna lffiI'Ottaga~e användes s. k. diffe
rentialåterkoppling, varvid återkoppili:ngsoeffe!kten reg
leras med tia'l,hjälp a'v en diff'erential'kondensator mred 
två f'arsta och ett 'fÖrlilgt plattsys'tem. 'Fig. 6 visar prin
cipschemat ,för 'en sådan ' mottagare. Fördelen med 

Fig. 5. Fig. 6. 

denna metod är att reglering,en blir mycket mjuk, eme
dan 'all öveflflödig hÖigfrekve.nsenerg'i av(ledes, direkt till 
jOl'd, men liksom i föregående kopp~ing måste en 
förstklassig högfr~k'venrsdrossel i,tikopplas i tiHedningen 
meUrun ~'OdJen och ,hörte'lefonren, iSå att högfl"erkvens
energrien ejavlledes, ,tiH :baUerief'Jl'a 'eller anodspänn~ngs
a.ggregatet. 

,Samtliga beslkrivna Ikoppl1ingar !ha emel,lertid: den 
st,ora nackde'Jen, -attavstämIllingeI1 ändraT silg med åt-er
kopplingsgraden. Om man s,ålooes lll.'VIStä!mimer gaMer
kTclsen tiH ,en viss våglängd 'Och s'edan variera.r åt.er
kopplingsgraiden, så mås,te avstämnin.g1s'k(}ndensa.tom 
efterjusteras och det är en håodle heSlVärlig 'och tids
ödande mamllpulatri'On, särsikiU på vålglängdrsområdet 
200-400 meter. 

'S'Om bekanrtär åteflkoppl,ingsgr,aden även beroende 
av anodspånnilngens storlek. Därfö,r k'an man med 
tillhjälp aven reostat med fininstäl'lnin:g reglera in 
återkoppl<ingseffekten mycket noggrant, och om mOlt
tagaren koppla's enl,1gt fig. 7, blir återk'Oppl'ingen ful~
komligt oberoende av avstämningen. M 'år det vm-i
abla ,regrleringslffilotståndet på max. 50,0.00. ohm, vilket 
m1åslJ:e vara. av 'god ikvaiåtet, så att. man llppnår en Jämn 
och kontinuerlig reglering avenergien. Ett lämpligt 
m'Otstånd är Dral'Owlid-Pote.rutiator. Dessutom måst'e 

DRALOWID 

anoldspänningen överbryggas med en utj'ämIllingskon
denlSator C på 1-2 MF. InSitäa'lnringen Sker på så' sätt 
att åtel'koppHngen med tiUhjälp av Ikond:ensat'Ol"ll Gr 
gör,ers så fast sOIm möjligt, rutan att mottagaren vild för
änJd:ring av avstämningen rakar i rsvängning. Denna 
instäUning bibehåHes sedan oföl"än1drad och för {,in
reglleringen av återkopplingen användes enrdast mot
stånrdet M. Metoo>en Tekommenderas för aHa känsJii.
ga kopp.Joinrgar, och anordningen fun~erar timl'edsstäl
Jande ända. noerd tiH det ultrako:r1la bandet. ErmedaJn 
återkoppl~ngen utan iOtl>ägenh~ ,kan drivas ånda till 
sviängn1ngosgränsen, blir ocks'å ljudstYfIkan den största 
möJli<ga. 

>Man: måste också se ti!U att åt,erkopplingen blir nå
gorlllnlda mj'J.l>'k. Därför är det nödvändi,gt att detek
torn arbetar med rätt gallerförspänning. För stor po
sitiv 'förspänrunlg ,ger sålunida 'eI1 hård åteflkoppling och 
omJvänt 1ger ~n negativ förspån:ning en mjuk såidan. 
Hlärav framgår, aU det inte är 'HkgiItigt, om låckan 
vid ,baUerirmottagare anslutes till den ,positiva ener ne
gativa g.JödSltrömstiNedninJgen. 

Även gaHerläckans motståndlsvärde har stort infly
tande på återkoppHngen. En läcka: 'ansIruten tiH den 
ne.gativ-a glödströmstJiUedningen bör ba, eH m'Otstånd 

Fig. 7. Fig.8. 

av 1-3 megohm under det aH en l>äcka, som kopplas 
tiH den positiva sidan, lämpli,gen kan. vara på 3-6 
megohm. Det riktirga värdet finner .man lätt genO'll1 
att pröva s,ig fram. 

Genom att koppla IllIottagal"en en:ligt fig. 8 up.pnår 
man d,et bästa resultaitet utan tidsödanide experi'men
lerande moo .JIäckor. I denna koppling är gaUerl'äckan 
M 'ansluten tiH den rörlli.ga 'a'rmen på en potenrtiormeter 
p på 500-1,0001 'Ohm, vilk,e'll är kopplad pa.raHeHt till 
glödtrålden. M ,bor ha ett motstånd av ung. 2 megohm, 
och potentiometern pamHel'llkopplm; med en hlockkon
densrutor C2 på 0,05-0,1 MlF. >Det kan nämnas" att 
även gailerlwndensa1!Ol"ll har ett V'isst inflyt~nde på 
åtel1kopp!Jingen. I samtliga heskrivna kopplingar kan 
en !kapacitet på 250 cm. 'anses lämplig. 

Ä ven vid nätanslutna mottagare, i V'ilk'a i'llldirekt 
uppvärmda 'rör kom:m'a: till anv'änldninrg, ka.n gaUeTför
spänningen varieras med tiHhjälp av ett regleflbart ka
todmiOlstånJd (rDra:J.owtid-PO'beIlJti'ator) eHer en iSpänn~ngs
fÖlldelrure, tiU vil'ken 1äcka.n 'anslutes. HJärpås,kol:a 
vi dock ej närmare ingå'. Vi 'ViJ.ja emeUertid ä'illlru en 
gång frrumhåHa, att en omsorgsfuHt 'konstruerad och 
exa:kt dimens1<Onenl!d ålJ:erlkopplirng är de!!: enklaste och 
billigaste medlet att stegra mottagarens effektivitet. 

världsmärket i motstånd och kondensatorer m. m. 

Högohmiga motstånd. Potentiometer m. strömbrytare. Blockkondensatorer 

C O NC EN T B A • Hälsingborg 
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Störningsfria antenner. 
I förra numret av Hadio-Teknisk Revy omnämnde 

vi en ny antenntyp - rejektostaten - och llOvaJde att 
senare å'terkomma med en beskrivning över de .aperi:o
diska anreJlllltransfomnal'Orerna. En sådan följer här 
nedan. . . i . i-rl 7 I" 

Enkla.st är såsom nämnts 'aU 'använda en stavantenn, 
d. v. s. en isolerad luftledare upplindad kring en stav, 
av exempelvjs ba'mlbu, och uppsatt på hustaket. En 
sådan ant'enn är, 'förutsatt 'att den tiHverkas av fö'rst
klassigt matedal, sY'llJnel'lige:n effektiv. Den måste 
emellertid isolems omsorgsfullt, så att tråden ej kom
mer i berö'ring mred träkonstruktionen, ty i så fall upp
står vid fuktigt väfder direkt överledning .till jord. Hur 
en stav antenn runhringas på' hus'gaveln eller skorstenen, 
framgår av fig . L 

Man kan 'Också spänna' fast litztråden på en me
tallst'OID!IIle, bestå'eme 'av tv<€'!:!ne kopparringar och 

Moderna utomhusantenner med skärmad ned
ledning. 

några strävor, och 'Om man väl'jer ringa-r med en dia
meter av 1200 mm., så åtgår för va'fje ring 3,75 m eter, 
5 mm. tjock koppartråd. Ändarna sammruufogas. på 
så ,sätt att man träder ett par rorstumpa'r över des'am
ma, ·varefter det hela fastlödes 'Omsorgsfullt. ' De sex 
strävorna, vilka' ha en längd av 90 mm., böjas såsom 
fig. 2 visar vaTjämte de överskjutaooe ändaTIl'a förses 
med öglor, så aU 3Jntennen kan Ihängas 'upp på ett pal" 
ringar på masten. 

IFör en korgantenn av dien beskrivna typen åtgåx 
det c::a 50 meter litztråd. Tråden anbring,as i zick
zack mellan ring'al'lla, så att 4-5 trirurglar 'komma i 
varje fyTkant, och fastlödes vid samtliga berörings
punkter. På så sätt förhindrar man att störningar 
uppstå. Dessutom måstem:an med tillhjälp av pors
linsisolatorer isolera 'anteD-nen från masten. Hur den 
skärmade nedledningen bör dragas, framgår av figu

pen. 
En annan eff.ektiv antenn är ryssjeantennen, vilken 

är betydligt enklare att tinverka. Härföl" behöver man 
tre 'kopparringar meld1en diameter av 60 cm., vilka till
veI'kas av 5-6 mm. tjock k'Opp'art'råd. På ringarn-a 

Mlihringas åtta stycken 3,10 meter långa litztråd~, och 
ryssjan upphänges på en galge, såsom fig. 3 visaif. Här
vid tillses noga, att den blanka tråJden ej kommer i 
beröring med träsltäll'IlJingen. Ryssjan k'an även, lik
som en va'l1äg utomhusantenn, uppspännas horison
tellt mellan 'ett par tråd eller master, varvid nedIed
ningstråden fastlödes vid den ·mellersta :ringen. 

r--'2G\? ... m~ 

Fig. 2. 

Korgantenn. 

I 
I 

Fig. 3. 

Ryssjeantenn. 

Det ,effektivaste medlet mot lokala rrudiostömingar 
är en eliminator, som anbringas på själva störnings
käHan. Men ofta är det svårt att lokalisera densamma 
och maJn måste då laga så att de inkommande signa
lerna bli kraftigare än störningal'oo. Det kan man 
uppnå genom att använda ett riktrut antennsystem, t. 
ex. en r3Jffi3Jntenn, vilken vid motta~ningen vrides så 
att störningarna: dämpas, så mycket som möjligt. En 
förutsättning 'härvid är att mdiosignalema och stö,r
ningarna inikoID!IIla från m:01.satt håll. Man kam ock-

Fig.4. 

h ~
~2 

1""-25~ f 

i 50 ·1 
I . 

Fig.5. 

så anVlända ett antennsystem med ett skarpt utpräglat 
maximum, men hä.rför erf'Ordras, en gans,ka kompli
cerad aniläggning, som knappast kan komma ifråga 
för amatören. Alla dylfika a'ntenmystem ha dessutom 
den stom nackdeJen att de endast äifo effektiva' för 
stationer, som sänld:a på en viss bestämd våg'längd. 

Det återstår då ingen annan utväg än att a.nbringa 
luftIedaren på sådan höjd över marken, att den ikom-
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Radio-Wien. 
'Den nY'a Telefunkenstationen i BisaiJDJb:erg vid Wien 

Slkilljer sig frånal'la andra rundraldiJOs'i'ationer ~enom 
sin egenarrfade anteIl'Il'aJIlläggning. Antennen består av 
en 60 meter hög sUI-
mast, som vihlT is'Ole
rad på ett betongfun
daanent, 'Och SiOIl1 är 
d~rekt förbunden IIIlIed 
sändaren. Stålkon
struktionen svänJger 
h'ärvid i takt med Sän
darens fl'(:~kvens, ooh 
vålgoma: utsändas i en 
vi'f.s bestämdrik!tning. 
Denna: dktningsver
kan haT ma:n uppnått 
genom att använda 
en med s-änJda'l'llllasten 
fuILkoml,i'gt identisk 
stMmas.t, 'Uppställd på 
100 iIlletersavstånd 
från Iden förra. 

FÖif 'rutit göm ' Slig 
oberoende av det va:
rierrunlde öveI1gångs
motstån:det till jord 
har man använt en 
motvikt bestå'ende !;lV 

en 12 'km. lång kop
parlina, uppspänd 
mJeHan 36 mindre 
torn. 

&ändlaTen med' till
hör3'IlJde Ikra:f.tcen1ral 
äro inrymda i tre sto
ra ha:Uar, och den för 

som beSotå av tvenne a'ggregat, 'lämna 'Vidl en s1röm
stY'rka 3JV 50 amp. 2X13,OOO volt eNer 2X650 IkW. I 
mas,ki'IlTummet finnas deSlS'Utom samtliga oljeström

brytare och dross1ar 
för silningen av den 
puls'erarule likström
men. 

SändarhaHen ar på 
två våningaT, och i 

densa'mma finnas 
s'atmlltiga spolar och 
kOIlldensatorer fö'r av
stämningen a'V de oli
ka stegen samt en 
mängd sandaTrör med 
'OlIika eiffekt. H:är sUr 
också den SIIora kopp-

iingspulJpe'l:en, från 
v:illken aUa s~indM1Ste
gen k.ontroll!eras. VaT
je steg är fritt oc-h 
öv!el'Sk,åJdligt tbytgg.l, så 
att 'man lätt kan kom
ma åt de 'Olik'a tdelar
'll'a. Här f.mn3.S också 

kopplingsplintalffia 
med ide erf'Oroerlifga 
mlätinstrumeniten, om
kopplarna: och ,regle
ringsknapparna. 

,rören erfoI1derJi.ga 
energi en 'levereras av 
tre storruddeselaggrega t 
p'å tiNs'a1Il1Illlans 1400 
HK., direkt kopplade 
liH dynamomaskiner
na. Strömmen ledes 

Wiensändaren med "det svängande tornet". 

Sända'ren har ,sju 
steg, av viltka de fyra 
första alstra tbärvå
gen, S101ID 'är 'På 581 
kH., d. v. s. 516 me
ter. K vartskriSil:aUen 
svfånJg'er med lbärvå
~ ,f,rekvens, ooh 
dess temperatur hålles 
k'Onstan1 med ti1tl:hjälp 
av en reostat, som ut
jä'IIl'Illl1" temperatur
differenser på 1/100° 

sedan vidalTe till de T'Oterande omformaTna, transforma
torerna och /kvicksTIverlilkrikta,nna. Dessa sistnämnda 

Störningsfria antenner. Forts. från föreg. sida. 

mer utanför det störaJll:de fäUet, samt desSoutom skär
ma nedledningen så att störn~ngrurna ej den vägen 
kUll1llla nå mottagaxen. Skä,rmkabeln verkar emeller
tid som en kontd~at'Or, s'om 'avledeT högfrekvensen 
till jom, och för att håna fö'flusterna in'Olll 'rimliga 
gränser måste man använda en special/kabel me'd ex
tremt låg egenokapacitet. Sådan ntedledning tinverkas 
av de stora utlätndSoka kaheIf.ahrikerna. 

En aJIlIIl13.n metod är aU använda en energiledning, 
bestående avenaperiodisk högfrekvenstransformator, 
en skär.mad kruhel och en aperiodisk k'Opplingsspole, 
över vilken antennen ans~utes till Tadti'Omottaga'ren. 
Under fÖ'l'UJtsättnmg /att traIllSforma!l:oTn är ,riMi,gt di
mensionerad, eliImineras praktiskt taget aHa: energiför
luster. Pig. 4 vis'aT, hur en sådan antenn är k'Onstrue
rad. 

C. KristaHen är ''Omgiven 'av en motstånJd~dindrnng, med 
vil'ken den ka'll' uppvärmas tJiU varierrunde temperatur. 

HÖ'gfrekven<5tra:nsformattom lindas på en stomme 
ined demlått fig. 5 visar. Primärspolen L1 erhåller 
enligt "Funk" 200 varv, 0,2 mm. tjock, dubbelt silkes
omspunnen k'Opp13.'rtråd och sek'Undärspolen L2 30 varv 
0,5 mm:s tråd. L 2 lägges i det mehlersta. spåret och L 1 

i de båda: yUerspåren. 
Tlranosformatorn bör byggas in i en vatJtentät metaH

box, vilken upp'h'änges på 'huSoets yttervägg. Blixt
skyddssåk:ringen A anbringas på boxens, ytter,sida, och 
metaUoo jordförhindesgeDom en särskild ledning, som 
samtidi~t får tjänstgöra S'Oml åsikleda:re. 'Som nedled
ningska:bel km man !alIlvända ett Be~rnannsrör eller 
en v'anli'g blyJk'ahel. Antennen kopp~as till mottaga,.. 
rens ing:ångskTets över en aperilOd,islk. spole Ls, vi'lken 
för det kOlrta våglängdsområdet erhål~er 3..:-5 varv och 
för det långa området 15'-25 vaTV. 
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Dessutom har dien en mätliudning, och det hela är in
sm:ält i en glaskolv, som tin utseend,et påminner om ett 
100 watts sändarrö,r. Mätl:indrningen, soom är mycket 
känslig för temperaturdifferenser, är koppl,a!d till en 
W,heatstonesbrygga, viIken i sin tur är ansluten tiH en 
tvårörs lå,gfrekvensföflstä'rka're på så sätt att Silutrörets 
anodlström gen'OIlllflyter kvaTtskristaJilens motstånds
lindning. Härigen:om uppnår man att kristallen får en 
teIlllpeTamr av 45° C. ÄndTaT sig denna temperatur, 
så v,aorieras även mätlindningens motstånd, oah detta 

De vattenkylda 300-kW-rören. 

inv,erkaor på bryggan på så sätt att stkörnstrynkm ge
ll!aJSt ändra'r sig. KvaTtskristaUen är ansluten till det 
första sända,resteget. 

I fÖTSm och andra stegen användas TÖT på 10 kW., 
och i tredje och fjärde stegen sådana på 400 watt. Alla 
deSlSa steg avs,tämmlaS med tiUhjä'lp ':liV vaorioometrar. 
Femte 'steget a'rbetar med två paralIeHkopplade roT på 
2,5 kw, och med en anodspä'!fl1riutg på 12,000 volt. I 
detta rörs, gal1erkrets sker även mod:ulleringeri av de 
högfrekventa svängningarna. . 

Innan 'energåen, som från Wien ledes pr kabel tin 
Bis!:lImberg, tiHföres 'Sändaren, 'får den pa,ssera en 2-
stegs födöif'stäIikare. I det sjätte steget användas fyra 
vattell!kyJdla lO~ikW-rö'r, vilka aTlbeta 1llJeIden anodspän
ning på 12,000 voJt, och slutligen följer tv-å vattenkylda 

rör med den eno,fIIlla 'e'ffellden av 300 kW. Härav fin
nas dubbla uppsättningar, så att ett reservpa,r i'lJOkopp
I'as automatiskt 'Om det ordi!Ila'rie steget aov nåJgon aon
ledming SIkuIIIe sättas ur 'funktion. 

De stora sändaTrÖTen, som äro indrirekt 'Uppvärmda 
tilksoom vanliga moUrugaTerör, ha en glödspänrnng på 
15 volt och en glödström på 1800 amp. De aro 1.70 
meter höga, och den vattenkylda anoden är en hel me
ter I'ång. För den fulla, emissionen på 200 aID/p. erford-

Sändaren kopplas in. 

ms en spånning på 800 volt, motsvarande den enorma 
bmntheten av 250 mA/volt. 

Från sl'l1'tsteget ledes ener,gien över en 'koppIintgs
transformator till "det svänga,nde tornet" eller tm en 
konstgjord antenn, bestående alV ett ant:al vattenkylda 
motstånd. Denna antenn, som användes vid p'rovrung'llr 
o. d. ä'r isrtånd till att upptatga hela 'energien. Energi
kalbeln 'Utgä:res av ett jol'dförhundet kopparrör med, 150 
mm. diam., i vilket ett 35 mm:s ror är inJa,gt. Statiska 
uppl'addn;jnga~ avledas genom en hö.gfrekvoensdrosSlel. 
SlutJ.i;gen hör till sändareanluggningen ett Braunskt rÖT, 
med vilket 'Utsändningen kan kontrol'leras. 

Bärvågen 'halr en effekt av 100 kW., 'och sändaren 
kan utSltyms till 100 %, varvid den modulerade arutenn
effekten uppgår till 150 kW. 

Skärmboxar,' Sp'olformar, Spolsystem 
Vridkondensatorer, Drosslar, Transformatorer 

och alla andra radi~delar, köper Ni fortfarande i största sortering från oss. 

Sveriges mest välsorterade engrosaffär i radiobranschen. 

CONCENTRA Hälsingborg 
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Radion under trettio 
o 

ar. 
Aldrig har tekniken gå,u framåt med sådaoo. jätte

si\:eg som under ode ,senaste trettio 'åren. ' De r,oman
förfaUare, SO'ffi för nåJgra 'f1~ 'decenn~er sedan rÖDde sig 
med luf1lSkepp .och flygtmaskiner, aus'ågos som fantas
ter, och 'll!U ha vi i många avseenden 'hllINlit längre än 
t. o. m. en Jules Vernre kunide räkna 'Ut. Vi veta ej vad 
som kommer ,härnäsi\:, .och vi ha ingen lciiJmedom om 
de f.ruktansvårda vapen, som sIkola tilltintetgöra &täder 
och byar Ii nästa krig. Men just denna vå'r oföl'1Jl1åga 
att se ,in i r['ramtidJen är det vM s.om gör att vi kunna 
leva någorlunda lyokliga' på vå'rt jmdklot. 

'Man Ikan, Ifråga si'g .olm! Idet 'är vrår Jakt efter lyx Qch 
nöjen, slOm drivit teknilken ti'll ,så 'en'orma prest'ationer; 
eHer om det ä'r au"f1omJO'bil- och Tadiofi.rmomas fel att 
vi Mit så stora pretenti'Ouer. I verkligheten förhåUer 
det sig nog så, att det är människans strugrgle for life, 
som sporrat till hart nåT otroli~a .ansträ:I1o~nrgar. 

Särskilt sn3lobt ,har utveck!J:illlgen fra'IllSIkT~dit inOllll 
raIdion, ·och diet finns ingen uppfinning, som på så kort 
tild erövrat värMen. Vi sk.ola därföT kasta en ålteriblick 
på de ,gåDlgIlJa trettio 'åren. 

1903. För jämnt tl'e deeennu.'er ·sedan Sa'lJlimalllS'~ogos 
de båda telegrafisy;stemen S1aby-A'roo 'Och Braun-,s,ie
mens, varvid Te}<efuIllkenbol'aget g'TllIlJdlades. Det var 
den första' firman, som helt ägnade 'Sig åt den nya upp
f inn:iDb<1lell. 

1904. Detta år by~gdes de fÖffita transportabla tele
graifistationerna, S()lffi kommo tHl 'användin~ng umer det 
rysk -jap3.'lllSlka kriget. 

1905. Den första transatlantiska Istorstationen upp
fördes i Montevid.eo. Den:na sändaTe 'hade en räck
vidd av 1,500 'km. 

1906. T'elefunlkenhola'get uppför en egen storstatio'll 
Ii Nauen. Med den Poulsensk,a tel!efonisäil.ldaren '- den 
tallande båglampan - ' 'lyokas man upp'nå en räckvidd 
'av 40 km. 

1907. Sys.femet "tönende Löschfun!ken" iiIllföTes in
om telegrafien. Detta betydde en srtorepok i utvreck
:tinrgen. 

1908. Maroonimonopolet sprängesr. Hanidel!'>fal'ty
gen utrustas med fuUstänrd:irga! anIäggninga,r iför trådlös 
tel'egrafi. 

1909. P'rofeSlsm IBlmun eI"hål'ler, för sina förtjänster 
om den trådlösa telegl'3.fienls utveckling, Nobelpru.!Set. 

1910. Stor stationerna uppnå en -genO'lll'snittli.g räck
vidd av . 5,0.00 km. - ett enomn<l: a~stånd på den tiden. 

1911. SpalIlJi.'en, Mar-ocko, Peru, Mexilkl(), och Neder-
. ländska Indien erhåHa stationsnät för trådlös telegrafi. 

StorstaHonerna öka 'antenneffekten tiU 100 kW. Zep
p:elinftlren "Z II" 'erh'ål'ler en mottagare och s'älIlJdare för 
teleg,rafi. Det är 'värMens första luftst<ation. 

1912. Den för&ta tel'egrarfistationen installeras plå! en 
tylsk flylgmru;'kin. 

1913. Nauen erhMl'er tv,enue anten'l1torn med en 
höjd av 260 meter. Von Liehen uppfinner det fö'rsta 
elektI"onr,öDet med ,glödJkatod: och anod. 

1914. I Nauen :by,~ges en 'högfrekvenSlIIlnskin på 
200 k W . Alexander Me~sn.er uppfinner åtevkopp-
liinrgen. 

1915. Tyskamakonstmera: Ide första rön>ä.ooama 
för telefoni. 

1916. Srorstationerna öka antenn effekten till 400 
kW. 

1917. TraiJl'Slatlantistka stor stationer uppföras i Ja
va (11 ,000 km.), Buenos Aires (12,000 km.) 'och Peking 
(10,000 km.). De första försök'en med ri'ktrud sändning 
genomföras med fr3.lII1Jgång. .....~ 

. 1918. Nauen .mott~"IeS i Nya ~eeland på ett avstånd 
av 18,000 km. - den 'längsta distans, s'om förekommer 
på vårt jordJklot. 

1919. Med: rorsändare uppnås en. räckvidd på 1,000 
k 'm,. . .. " , . 

1920. I Tyskland by~as rörsänldar-e med 'en. effekt 
a'v 10 kW. och en räokvjdrd av 3,500 'km. 

1921. Hamels<f.lotfan erhåHer de första rorsändar
na. I Europa uppföms de försfta, egentliga rundmdio
Sändarna. 

1922. H'andelsfa,rtygen. utrustas med trådlösa pejl
appamter. 

1923. De k.orta våigorna tagas ,i, bruk för ik<QlIl1mer
Sliella ärnlda!m<ål'. 
. 1924. ' Zeppelinllten "RZ3" urtrus,tas med, en fullstän

dig an:l'ä~gni:Ilig för trådJlös t'elef'oni. 
1925. A'rthur Cohn genomIför de första, försöken med 

t~ådrlös bildrf:el~"1'afi: 
1926. Tmnsatkmrtisk'a korlvågsstationer upp/förns i 

Buenos Aires, Rio de 'Jan.eiro, Java och Nordamerika. 
"Luft-Hansa" insta'l'lerarr tråld1ösa telefonistatilOller på 
sina: pass'a.geraremasrkilIler. I tyska rundramostationer 
användas för fÖIiSta '~ången vatteIllkyldal S1ända'rror. 

1927. De fö'rsta riktade vålgorna utsåndas, med till
hjälp av reflelktorer. 

1928. Telefon.l:injen Bel'lin-Buenos-Aires öppnas 
för aHmänheten, och det fÖTlSta trådlöIsa: te'lefonsamrf:a
fet aIVlYSlSTIlas av 500 personer. .De försrf:a te1evis:i'Ons1-

försöken genomföras i L'onrdon och Berlin. 
1929. Telefoniifö'rsök menan Berliin-B3.'ll~kok (Sriam) 

'och Berlin-Sidney (Austra'lien) utföres med tåUhjälp 
av Ir,i'ktade vå~r. De infraröda' stråla'rna utp,roVl3.s SIO'Ill 

'kommunikationsmedel. . 
1930. ' N auen erhåHer :r-iIktade kortvå:gsantenner, och 

tr.åidrlö:sa telefonsamtal ö'verförars p'å en .distans alV 23,000 
kim. . . 

1931. Den ,första ultrnkorta televisiion.ssäntdaren 
uppföres i Berlrim,. . 

1932. Vattenkylda' rör Iby~gas med en 'effekt a'v 
500 'kW. I Ryssland uppfö'res' 'en rundradiostation på 
500 kW. 

Ifl1Igen kan föruis'e var den IUtveck'1in'g skall -sluta, som . 
Maxve1loch Hertz l<a:de ,grunden tiU för 40 år sedan. 
Man. har 'koffilm.lit allt 'längre och 'längre n:ed p'å v-åg
läTIJgldssJ.mlan, och inom mooidnen begagnar man re
daJIl våJglän~er på 11!ågra centimeter. Men me}.l'an des 
sa, "deciv'ågor" och värmesrf:I1åilarna fi,lllnS det ett out
forskat hand, och man mi'ssi\:a~r si'g V1äl 'ejaJ.lt för myc
ket Olm man fö,regpår dessa extremt korta vå:gor som 
utgångspunkt för en helt ny tgI"enav radiotekniken. 
HittiUs har ral(l'ion uträ,ttat mycket tgott. Den har gi- \ 
vit miljoner männislkor - lindustriaT,betar,e, ingenjörer, . 
arf1fårsmän och konstnärer -aThete, och bortsett ifrån 
de stora kultureHa insatS'erna har radion dJessut<QlIl1 hos 
'lekmannen skapat ett djupare intresse för tekinilken, 
vilket är alV den. . anra stöma betydelse i vår tild. 
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Radion 

Vi leva ,i farlens lårhundrade. Tekniken har s'egrat 
över tid och 'rum, 'Och avstånden på vårt jordklot ha 
bhlvit aUt mindre och mindre. Man ,har byggt fartvid
under som rusa fram med en 'hastighet av 600 km. i 
timlmen, och f. n. umgås irrugenjörema med planer på 
en reguljär tranosatla'llltilSk flygtrafik i stratoS'fären, där 
betydligt stÖTTe hastighet tofld·e kunna uppnås .. 

På kort t~d har flygmaslkinen Mivit oumbärlig inom 
det intevuationeHa komrmunl'katio.nsvä.sendet. Från aU 
endast ha, varit en SiplOrtapparat för vå,Shalslar ha'r den 
utvecklats till ett samfärd~med'el, som fyHer höga au
språ!k på pun'ktl~ghet ooh säkerhet. Mellan de v,iktri~te 
knutpunkterna, på kontineIllten befordras da'gIiJgen hun
dratals passagerare, och vid de stora flyghamnarna an
k'Omma ooh avg.å maski'll1erna på bes'tärrud:a kl'Ockslag, 
fullk'Omligt oberoende av väder 'Och vind. 

En av Lufthansas maskiner, utrustad med full
ständig radioanläggning. för trådlös kommu- . 

nikation och pejling. 

Men det vall' ej så lä,nge sedan flygning på natten 
eller i dimma var förenad mad så stora risker att den 
gott kunde !betecknas, som livsfarli,g. Om det var dimma 
vid l'andn:in'gsplatsen fick piloten försöka hålla sig uppe 
i lulften tHIs det ,kJamade eller tills beooinen tog slut 
och i det senare faNet åtel"~'tod: inJgen alIl'Ilan utväg än 
a.tt hoppa ut med 'fallsklä:rmen. Men utvecklingen har 
gått framåt och apparater ha konstruerats slOm göra 
flygningen <i dimma rel'ativt ofarlig. 

FJtt modeTlIl!l: flygplan är utrustat med instmmenJt som 
ange m:askånens l'lltnång och :dess höjd över mJa:rlken 
m. ImI., och tm utrustningen hör dessut()lIIl; en .komplett 
raJdiJOan'}ä'ggning, moov.jLken f}ygplalJliSföTaifen kan upp
rätthålla en stJänid~g förbindelse med flygha'Ill'Il!aTlOO. 'Och 
rardJiostatiOlIlema på maTken. Maskiner med plaots .för 
minst tio pa:ss'ageraJTe äro numera skyJldiga rutt ·medföra 
såd'arra 'anläggningar. . 

IIliOm 'flyget haJT :radion en mycket störu-e mission att 
fylla än Je'kmaIl!Ilen i allmänhet föreställer sirg. 'Den 
:befordraT vädel'leksrapporter och meddelaooen om de
st,inationsförändrirngm- m. m., och tack. vare radilOpej~ 

och Flyget. 

[ingen !kan 'föra'fien 'SlfJändigt erhålla uppgifrlm om ma
skinens pO'sitilon, även då han flyger över 'Okändao eHer 
obebodda trakter eUer över de' stora värJds haven. Här
för användas silnnrikt kOlJ.istnuerade apparater, viHw 
här nä'rmal"e skola beskrivlls. 

Redan på ett r·elati:vt ,tidigt sltadium av utvecklingen 
använ!des å flygplanen små sänldareanlä'ggninga:r, med 
v,ilka man kunde upprätthåLla en nödtorftig förbi'llJdelsc 
med JSta,tionema på ma'r.ken. Men fl'YgplansföraJf'Il'a ha
de då .inte något stÖl're fövtroende för radion, vill!ket 
väl f'år tills-k'fivas den omständigheten att anläggning
aorna VOTO tung'a och oty:mplirga och ganska hesväT
Hga att handSlkas med. Sedarn hiaJf emellertid ut
vecklingen gått framåt m~d stora steg, och för HygpIa-

Telefunken-pejlstation för passageraremaskiner . 

nen ha konstruerats små, lätta och driftsäkra radio
apparater mOO en wvsevärd räckvidd. En modern· 70-
warttSlstation t. ex. väger endaJSt 50 kg. 

lAv synnerHg'en stom värde för luftfarten är radiopej
lingen, SlOIll grundar silg på det fenomenet att en ram
antenn har en v,iJSS riktningsvevkan. Mottagn:inJgsför
mågan är 'SJåledes ej densamma för sirgna1er s'Om m
kQmrma frå'llJ två olika håll. Man k,am. lätt bes!l:ämma 
:riktni:n:gen tiIJ en sänd'aJTe genom att vrida ramen tilIs 
man finner ett läge i vilket s~lgna;I.erm;a fÖTsvimna. Sta
tionen ligger då v,mkelrätt mot ra~ns plan. Genom 
att s,amtid~gt pejla' minst två stationer och ~enOOll! dessa 
på en :karta dra 'l"äIta Hnjer med ur pejIin'gen fllillIl'a 
vinlklarerhåIIes maskinens pos:iuon. Denna krysspej
linfl hrur g,iv<it utOlIIlQlrdentl,igt ~da resultat, och för att 
!Il'ämna några exempel äro "Dornier X.", "Graf Zeppe
lin", GronaulS '~DOfIl1ier-Val" och flerw alllldra stora 
pas:sa.gemrmaskiner utrustade med Ik.irysspejlings,allllagg. 
ru.ngar av modernaste typ. 

Fördelen med denna' metod är att man även \kan pejla 
koonimersieUa sändare ochrunJdradiostaotioner, som det 
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övernUt fms ,gott om. Å 'andm s:idan är b·Y'SSp.ej
linigen, uots att pejIaJpprur.aterna äro mYCJket fuHkQm
n.ade, med hänsyn till m~kinens stora hastighet gan
sk'a besvärlig att ,UJtföra ()Ch tarvar s'ärskilt skolad per
Slona1. De s:f:iora 'PassagerrurHygplamen medföra dä.rför 
egna radiotelegrafister, liJks'om ju även 'är faUet med 
passagerarffrrtygen. 

I Europa, dä'r p'O'st- och passageraTbefoooil'an verkstäl
les med relativt stora ma'S!k<iner, användas dessu'tom 
fasta pejlingsstationer, vilket system för flygplanSlföra
ren är det enklaste och bekvämaste. Han sl'ipper de 
besvärliga berälmångrur'll'a och k:ome.ktionerna, och pej
lingen t.i<}llgår s'å att piloten anropar minst två "mairk-

Pejlramens placering. 

stati'O'J.ler" och begä'r pejling. Under tiden utsänder 
han oavbrutet bestälmlda- Slignaler, och med 'ledning av 
dessa bes.tämlffier personalen på pejlillllgss<tationerna "bä
ringarna", yi.},ka uppdragas på en karta. Fly,gplans
föra,ren erhåHer 'dä'refter på trådlös, väg uppg,ift ()im 
maskinens positi<oo. Hela deftfr aThete u Höres, på mJin
dre tid än tre minuter, villket vitlnar- lQim en utmärkt 
,organisation. I Europfr f[m1~ ett 30-tal fasta pejlilllJgs· , 
stationer, bl. a. i Malmö och Köpenhamn, och 'P'ejliingen 
utföres på 87.0 meters våJglä'lllgd. 

De småplan SOlll1 a-mel"ikamerna beg,a'gna för pos.tfl.yg
ming äro vark,en utrustade med pejlimgs.appara:ter ener 
radiooändalfe. Därfö,r iha'r man i stor utsträckning gått 
in fö,r kursvisande radiofyrar, vi,lkaarUJtomati'skt utsäm
da -si:gnruer i, <två olika -riktningaT. Detta navigations
sySll:em har lutexperimenterats av Bureau of StaJlllda.l"ds. 

och på den amerikanska kontinenten finns ett helt nät 
av dylika sändare. Med tiHhjä:lp aven motmgrure 'av 
tämJi'gen enkel konstruktion kan föra:ren utan svårig
het följa den alV fyrarnaanViisade 'kut:Sen. 

IMotta.ga.ren utgö,res IfrV en ·indikator, som UJnger de 
inkommande si1gnaleTll'a's styrk'a. DIffil heM,år av tvenne 
v:ibrerande <tungor, villka framträda vita mot en mörk 
ha'k,grund<, och s'Väng~"ISamplitudema 'äro p1'Oportio
neNa mQt 'siJgnal'emfrS intensitet. S'å länge m:mkiInen 
'har rätt 'kurs äro Ide 'v,irf:ru fälten lika srf:ora, lmen om den 
avv,iker åt' det ena eHer andTa: hållet. blir den ena rekt
angeln större än den OOldra. 

Blindflygningen v,id dimmigt väder är ett av de vik
titgfrSte problemen1nQm flygtekniken. Härför hrur man 
utarbetat elit syn,erHg,ern tillfö,rl<imgt 'laoorungss.ystem 
med ultrakorta vågor, vilka med tiHhjälp av reflektorer 
utstrå:las Isnett uppåt. Sändal"na, som aTbeta på 3 meters 
våiglängd, ha en effekt av 500 waU. 

Inom ett område somwr hegränJsat aven s. k. falt 
styrkelinje ha' de utsända signalerna samma inten· 
sitet, Qch då föraren passerat 'en såJd'an stryper han 
gasen. Sedan behörver han endas:!: s,tyra m>aStkinen ef· 
ter den ~JlIdikatJOlr som alnger r,adiofältstyrkan samt där
vild tillse att instrumentets visrure helfr tiden s.tår kvar 
på samma punkt. Ha!ll följer då klllfvans gränslinje Qch 
l'andar i glidflykt i om.edeJ.bar närhet av aerodromen. 
Genom detta landningS's'ys:tem har mam fMterr fullt 
tiHfredsställa,JlId<e lösrung a'v pToMemet l'andruing i d<im
ma-, ty de ultTalkorla 'radi'Ov,ågorna ,genomträng'a f Ulk -
tiJgheten i IlUfrf:en utan nä1IllIlväro abs<OTptionlOCh kunna 
sås'om nämmts med tmhjä~p av lämpliga refI.ek'torer ut
sän1da's i varje öIllSkad riktning, 

V.Hka linjer utveck1ingen för övrigt k'ommer aH följa 
är för närvarande omöjligt att y;ttra ~ om, ,men tro
Ii,gtvis kommer m ,di'ol:ekniken aU skapa ytterJligaTe en 
raJd 'hjälpJ.nJedel ()iill vilka vi mu ej kunna bilda OSIS en 
föreställning. Å Lu:fthansas maskiner har man t. ex. 
försöksvis. ill's:taHerat bHdmdioa'Ppamter, med vl'lka he
la väderlekskartor Qoh planer över 'landmngsfält m. m. 
kunna mQtla<gas. Sådana anJ.äggntingar kUTI!Ila gwetvis 
f'å stOlf betydelse i ett framtida krig, och detsa!IIllIIl.'a gäl
ler om man på televilSionä'f väg lyckas överföra- hela 
bildserier. B'iJdema k'umra först upptagas på en film, 
vaT.ifråln <de överföras till iill'oUa1garstationen miedeIst 
riktade ultrakorta vå'gor. 

Erik Andersen. 

Experiment med , en de m o n s t r a t i o n s o s c i II o g r af. 
Vi skola härnedan beskriva en projektionsoscillo

graf vilken kan användas för såväl demonshationsex
periment ,som för fotografisk registrering av växel
strömmar med olika frekvens. Denna oscillograf är i 
motsats till exempelvis det Brauhska röret synnerligen 
billig. Därjämte år den enkel att handhava och sak
nar ömtåliga delar. Däremot är känsligheten natur
ligtvis ej så stor som hos en katodstrålso!?cillograf, 
vilken ju arbetar utan tröghet, och därför lämpar den 
sig ej för registrering av växelströmmar med extremt 
hög frekvens. .om instrumentet tillverkas, med om
sorg kan det emellertid användas för en mängd intres
santa och lärorika undersökningar, och vi skola i detta 
och kommande nummer av RTH beskriva en serie ex
periment, vilka kunna utföras med tämligen enkla me
del. Såsom f.ramgår av rubriken, är den beskrivna os-

cillografen i första hand avsedd för demonstrationer, 
varvid kurvorna uppritas i form aven ljuslinje på en 
skärm. De olika experimenten kunna således demon
streras för en större publik. För noggranna vetenskap
liga ,undersökningar rekommenderas emellertid det 
Braunska röret, vilket vi utförligt beskrivit på annat 
ställe i detta nummer. ' 

Fig. 1 visar den kompletta oscillografen med tillhö
rande belysningsanordning, och fig. 2 åskådliggör m~g
netsystemets konstruktion. Detta senare utgöres aven 
membran a, vilken utför svängningar f.ramför polerna 
på tvenne elektromagneter bl och b2 • Magneterna lIa 
ett tämligen höglt motstånd - c:a 3<000 ohm - och 
systemets känslighet är huvudsakligen beroende av av
ståndet mellan membranen och polskorna N och S. 
Membranen år emellertid fastskruvad på en gängad 
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kapsel så att avståndet kan varieras. ' Mitt i membra
nen sitter ett ljtet stift e, som uppbär en spegel c. Då 
membranen utför svängningar, vrider sig spegeln. dels 
kring SJt:iftet, dels Ikrillllg en liten tilipp på fjrä1dern d, så 
att den reflekterade ljusstrålen ändrar riktning i takt 
med spännings variationerna. På kapseln ä-r anbmgt 
ytterligare en spegel f, vilken med tillhjälp av ett hand
tag g ikan v-ridas i olik'a vinklar. Med densamma kan 
man t. ex. upprita nollinjen på ett diagram genom att 
låta en del av ljuset från belysningsanordningen träffa 
spegeln. Magnetsystemet är nämligen fast förbundet 
med ljuskällan. 

I allmänhet ~nstäUes osciHograifspeg.eln. parallelt 
med membranen. Med til'1hjälrp av ställskruven p, vH
ken r-eglera-r trycket på fjädern d, kan den emellertid 

Fig: 1. 

Demonstrationsoscillograf med 
tillhörande belysning~

anordning. 

vridas något, så att den reflekterade ljusstrålen får en 
annan riktning än den normala. Detta kan vara nöd
vändigt vid demonstrationer samt registrering av kur
vor. 

Såsom framgår av fig'. 3, belyses spegeln av ljusstrå
larna från en liten lampa a (7 volt, 15 watt). Ljuset · 
får emellertid först passera en 'bländare b och en sam
lingslins c, vilken är anbragt i en tub d som kan fi:!r-

Fig. 2. 
Magnetsystemet i genomsk:ärning. 

skjutas i röret e. 'De strålar, som i form av ett smalt 
ljusknippe reflekteras mot spegeltrumman T, träffa 
slutligen skärmen H på vilken de, så snart en spänning 
lägges mellan magnetsystemets poler, ' upprita en kurva 
som åskådliggör strömmens växlingar. För niånga 
försök - jämförelse av strömmar med olika frekvens, 

kontrollering av fasförskjutningar etc. - är det emel~ 
lertid nödvändigt att använda två magnetsystem med 
tillhörande belysningsanordningar. 

Trumman T är försedd med sex slipade speglar med 
dimensionerna 2'50X50 mm. Den är lagrad på en 
stålkula och drives antingen av ett fjäderverk eller en 
eleMromotor av den typ, som användes i elektriska 
grammofoner. , 

Belysningsanordningen utgöres av den förut omta
la:de lampan a, vilken är fastsatt excentriskt på en 
rund cylindeT f. Denna cyhlndJer kan dels vridas, dels 
förskjutas i sidled i röret g. Mitt emot lampan sitt.er 
ett rör h, som tjänstgör som blända:re. Det är försett 
med ett runt -hål och en avlång slfts, och genom aU 
vrida eller förskjuta rörel, kan man giva ljusstrålen 
önskad riktning och intensitet. En -förskjutning av 
samlingslinsen c medför slutligen, aU ljusstrålen kon
centreras till ett smalt knippe, och en ytterligare ju
stering av densamma åstadkommes genom vridning el
ler förskjutning av glödlampan a. Slitsen användes 
vid upptagning av oscillogram. 

Såsom framgår av fig. 3 är magnetsystemet med till
hörande belysningsanordning anbragt på ett stativ F. 

Fig.3. 
Den kOI'1pletta oscillografen med tillhörande belysnings-an

ordning A, spegeltrumma T och projektionsskä~m H. 

Detta stativ kan lämpligen fastskruvas på en liten låda', 
i vilken motorn eller fjäderverket samt regleringsmot
ståndet M monteras. Projektionsskä-rmen H uppstäl
les på ett avstånd av 2-3 meter från oscillografep. 
Vid registrering av växelströmmar med hög frekvens 
och stor amplitud förflyttar sig strålen med stor ha
stighet över skärmen. Därför måste ljusstyrkan vara 
så stor som möjligt och en maximal intensitet erhålles 
genom att ge lampan en spänning av 9-10 volt. 
Spänningen inregleras med tillhjälp aven reostat, som 
bygges in i lådan. 

Om man endast vill registrera eller demonstrera 
enkla växelströmskurvor, kopplas strömmen till oscil, 
lografen över ett motstånd M, vilket inställes så, 'att 
spänningen mellan magnetsystemets poler uppgår till 
c:a 20 volt. Denna inställning kan ske utan mätinstru
ment om man först ställer regleringsmotståndet på noll 
och sedan långsamt vrider upp detsamma, tills kurvan 
blir synlig på skärmen. För att åstadkomma ' en 
nollinje (tidaxeI) låter man såsom nämnts spegeln f 
träffas -av ljusstrålar från lampan ' a. Detta uppnås 
enklast genom en justering av bländaren. Önskar 
man slutligen upptaga tvenne kurvor samtidigt, an
bringas två oscillografer under va'randra på samma 
stativ. För att man vid demonstrationer skall kunna 
hålla reda på de olika kurvorna är det dessutom lämp
ligt att låta ljusstrålarna från den ena belysningsan
ordningen passera ett filter - ett färgat gIas, . vilket 
placeras framför Iil1sen. :~ . '.i,:: 
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Fotografisk registrering av kurvor. 
Fig. 4 visar en enkel -anordning för f.otog,rafisk regist

rering av kurvor. Den består av ett par skenor av trä 
eller tunt bandjärn v.iilka anbringas så, att en kas.sett 
K för fotografiplåtar kan skjutas fram och tillbaka 
över oscillografspegeln. Avståndet mellan plåten och 
spegeln uppgår till c:a 20 cm. Sedan ljuspunkten i!l
justerats med tillhjälp aven mattskiva eller en provi
sorisk skärm av papper, avlägsnas kasettlocket, och 
samtidigt som oscillografen arbetar, skjutes plåten 
långsamt fram i pilens ,riktning. Hastigheten rättar sig 
efter strömmens frekvens. 'Sedan påsättes åter kasett
locket varefter plåten, som bör ha en känslighet av 2'5· 
Sch., framkallas och fixeras på vanligt sätt. På en 
plåt med formatet 9 X 12 cm. kan man ·som regel upp
taga flera oscillogram under varandra. Som belysning 
i rummet användes en mÖfkguI eller röd lampa. 

Några enkla försök. 
Sedan -belysningssystemet, linsen och oscillografsp'e

geln injusterats, anslutes strömkällan till magnetsyste
met över en transformator eller spänningsfördelare. 
Sedan upptages oscillogrammet såsom ovan beskrivits. 
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Fig.4. 
Anordning för fotografisk registrering av kurvor. 

Fig. 5 a visar en vanlig växelströmskurva från ett 50-
periodigt belysningsnät, och i fig . 5 b se vi en liknande 
kurva från en enankaromformare. Fig. 5 c åskådlig
gör strömväxlingarna i en ringinduktor av den typ. 
som användes i äldre telefonapparater. Med en oscil
lograf kan man ~ven bestämma frekvensen hos en vä
xelström med obekant periodtal genom att först uppta
ga en kurva med känd frekvens, t. ex. kurvan från det 
femtioperiodiga belysningsnätet, och under densamma 
registrera den obekanta kurvan. Genom att räkna 
svängningarna och jämföra de båda oscillogrammen 
kan man sedan lätt beräkna den sökta frekvensen. Om 
således 20 svängningar å den översta kurvan (fig. 5 d) 
motsvarar en svängning å den understa, och sväng
ningstiden hos den senare är 1/ ,50 sekund, så blir den 
sökta frekvensen 20X 50 = 1000 perioder/ sek. (Hertz). 
Man kan även jämföra de obekanta svängninga-rna 
med svängningarna från en stämgaffel, en pipa, etc., 
men för registreringen behöver man då en mikrofon, 
och därför är denna metod något mera k,9mplicerad. 
Härtill skola vi emellertid så småningom återkomma. 
Upptagningen av de båda kurvorna 'bör ske med två 
oscillogra'fer. 

Vill man registrera en växelström, som är överlagrad 
en annan växelström, så koppla-r man de båda genera
torerna i serie och leder strömmen till magnetsystemet 

över enspänningsfördelare. · Man erhållet då en kurva 
med exempelvis det utseende fig. '5 b . visar. 

Står en växelström med en frekvens' upp till ·100 
Hertz till ' förfogande, kan man på ett synnerligen 
enkelt sätt undersöka en kristalldetektor och med led
ning av det erhållna oscillogrammet bedöma dess m
vändbarhet som likriktareorgan. Detektorn kopplas i 
setie med oscillatorn och anslutes över denna till be
lysningsniitet. Först kortslutes den emellertid, så att 
den vanliga växelströmskurvan blir synlig på skärmen. 
~fan kan tydligt se vilket inflytande nålens tryck har 
på kurvans form oeh d'ärmoo 'ä'Ven ,på likrilktruingen. 
Defta. enkl'a försök ger vid handen, att känsUgheren 
varierar hf'gst betydligt för olika punkter på 'kristallen 
(fig. 5 e). Experimentet är mycket intressant och läro
rikt. Injusteringen av nålen får endast ske vid kort
sluten detektor, emedan stiftet annars lätt> kan svetsas 
fast yid kristallen. 

V\J\J a) 

V\J\J b) 

VvJ c) 

~ d) 

~ e) 

~ f) 
Fig.5. 

Vi skola nu analysera strömmen genom en glimlaIll
pa. Härvid kopplas lampan i serie med oscillatorn och 
anslutes sedan liksom kristalldetektorn till belysnings
nältet. För olliika lamptyper erhållas olika kUTVor, och 
i fig. 5 f se vi upptill strömkurvan för en glimlampa 
med två lika stora elektroder. Denna kurva är sym
mehisk. Den undre kurvan 'härrör däremot från en 
lampa med en stor och en liten elektrod vilket framgår 
därav, aU strömmen likriktas. 

Akustiska försök. 

Vi ha redan nämnt, att man med tillhjälp aven 
oscillograf kan bestämma frekvensen ;hos en växel· 

. ström med obekant periodtal genom att jämföra sväng
ningarna med dem, som erhållas från en stämgaffel. 
Gaffeln placeras härvid framför en högohmig hörtele
fon eller 'högtalare, vilken anslutes till oscillatorn över 
en lågfrekvenstransformator med omsättningstalet 
1 : 4-1 : 6. Den kurva man erhåller på detta sätt 
blir emellertid ej synnerligen noggrann. B~tydligt 
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bättre resultat erhålles med en mikrofon, vilken kopp
las i serie med ett batteri och ett motstånd, såsom fig. 
6 visar. Stämgaffeln placeras på en resonanslåda, och 
genom aU förse mikr.ofonen med en 20-40 cm. lång 
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Fig.6. 

tratt (genomskärning c:a 2.0 cm.) kan man ytterliga're 
öka effekten, Allt efter ljudets styrka .och mikrofo
nens känslighet väljes avståndet mellan stämgaffeln 
och tratten lika med 5.0-100 cm., men för att undvika 

obehagliga interferensfenomen måste den lämpligaste 
placeringen utprovas genom försök. . . 

Under förutsättning att en vanlig kolkornsmikrofon 
kommer till användning, uppgår mikrofonströmmen 
till 0,2-0,3 amp. Istället för stämgaffeln kan man 
använda en pipa, .och om man blåser svagt i denna, 
erhåller man på skärmen eller plåten en kurva med 
det utseende fig. 5 a visar - således en vanlig sinus
linje. Blåser man något hårdare, så registreras även 
den första övertonen, och om man blåser mycket hårt 
i pipan erhålles en kurva med det dubbla svängnings
talet. 

Vetenskapligt exakta kurvor kan man naturligtvis 
ej erhålla med den beskrivna oscillografen, men man 
kan med densamma analysera olika svängningar samt 
konstatera, vilka kurvor som äro karaktäristiska för 
de olika ljuden. Med den i fig. 6 skisserade anord
ningen kan man dessutom registrera interferenstoner 
eller svävningar genom att använda tvenne stämgaff
lar med något avvikande frekvens (t. ex. 43'2 och 438 
svängningar/ sek.) eller en stämgaffel .och en pipa. Än
nu ,bättre resultat erhålles med två små rörsändare, 
som alstra lågfrekventa svängningar, eller med ett par 
glimrörsgeneratorer av den typ vi beskrivit i julinum-, 
ret 1932 (Trautonium). Man kan då efter behag reg
lera frekvensen inom vida gränser. 

D e n n ya B re s I a u s t a t i o n e n. 
'Den nya Telefunkenstationen i BresIau är som be

kant utrustad med en fadingfri antenn, va,rs konstruk · 
tionutförligt beskrivits i decembernumret 1932. Den
na antenn undertrycker rymdstrålningen och möjlig. 
gör en fadingfri mottagning inom de närmaste zonerna. 

Även själva sändaren är byggd enligt modernaste 
principer. Genom en kvicksilverlikriktare omvandlas 
den tillförda växelströmmen i en likström på 12,000 
volt, och med denna spänning matas anoderna på de 
stora särrdarrören. Anodspänningen för de övriga rö
ren 'samt glödspänningen uttages över en omformare. 

Figuren visar en fotografi av sändaren. Denna är 
inrymd i en 17 meter lång och' 12, meter bred sal, och 
t. v. se vi en konstgjord antenn, som användes för för
söksändamål och som utgöres av ett antal motstånd, 
vilka matas med energi från slutsteget. I mitten sy
nas de fyra vattenkylda 150-k W -rören och bakom de
samma de 20-kW-rör, som anvåndas i sjätte steget. 

Samtliga huvudsteg äro öppna och således lätt åt· 
komliga utifrån. Kvartskristallen är tillsammans med 
termostaten inbyggd i första steget, och tack vare kri
stallstyrningen hålles stationens våglängd, vilken upp
går till 92e,.oOO Hertz, k.onstant på 5 Hertz när. Mo
duleringen sker i femte steget. I sjätte steget ligga 

de omtalade 20-kw-rören och i sjunde steget de vatten
kylda 150-kW-rören. Samtliga rör kylas med destil
lerat vatten enligt motströmsprincipen. 

Sändaren står i förbindelse med studiolokalerna i 
Bresiau genBm en 25 km. lång kabel, vilken genom 
särskilda k.ompensationsanordningar gjorts distorsions
fri. 

REALISATION 
Ett parti nya, förstklassiga, elektriskt inspelade grammofonskivor, ' Artiphon Record, 'osorterade,' : 

utsäljas för kr. 3: - pr 5 ~t. Inspelningarna utgöras av dansskivor, marscher, sång .etc. : 

CONCENTRA HÄLSINGBORG 
Hälsingborg 1933. Schmidts Boktryckeri A.·B.332205 



Alla delar för 

Heminspelning av 

Grammofonskivor 
ELEKTROGRAVERINGSDOSOR 
STYRNINGSMEKANISMER 
MIKROFONER 
DRALOSTONSKIVOR, 25 cm. diam. 
PLIAPHANSKIVOR, 18 och 25 cm. diam. 
SKIVKONSERVERINGSPASTA 
GRAVERINGSNÅLAR 
AVSPELNINGSNÅLAR 

Becär prospekt! CONCENTRA - Hälsingborg 
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KAPACITET. MIF.-DRIFTSPJltINNDNG 450 volt:. - Kr. S.SO 

HOGSTA KVALITET 

STORSTA TILLFORlITLrGHET 

YTTERST LITEN FORLUSTSTROM 

PRAKTISKT TAGET OBEGRÄNSAD LIVSLÄNGD 

KAN ALDRIG FORSTORAS AV GENOMSLAG 

BILLIGASTE FILTERELEMENT FOR EFFEKTIV FILTRERING 
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CONCENTRA Hälsingborg 

Modernaste, skärmade spolsystem. 

Vetenskapligt genomkonstruerade, omsorgsfullt utexperimenterade. 

Inbyggda, tillförlitliga omkopplare med silverkontakter. 

Typ 12 D. För detektormottagare utan H. FAörstärkning ......... Kr. 12:-

Typ 23 H. Antennspolsystem för mottagare med H . F.-förstärkning .. 12:

Typ 23 D. Detektorspolsystem för mottagare med H. FAörstärkning 12:-

Obs.! Omkopplaraxlarna kunna förbindas med varandra 
och betjänas med en gemensam knapp. 

Tel. Kontoret 3260. CONCENTRA 
HALSINGBORG 

Tel. Fabriken ' 9S4. 
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' . .. 'D'EN SVENSKA ' PRECISIONSMOnAGAREN 
.. . . ' . . ' 

D'EN , E~ASTÅENDE LJUDKVALlTETE'N .. 
Nya epokg().rtJnde modelle': ,säsongen .1933-1934, 'samtliga försedda med de ,nya rörlyperna, 

K~rtvågsmottagning "- Klangf~rgskontroll 
," , 

Automatisk fadingkompEmsation - '."Silent, ·tuning", m. fl. teknjska finesser .' , 

,Återförsäljare ombedjas begära pro~pekt ~ch försäljningsvillkor: 

GO,NC'ENTRA· - Hälsingborg 
Telefon Kontoret 3260 Telefon Fabr:!l,ten 954 

HÄLSINGBORG 1933. SCHMIDTS BOKTRYCKERI A..B, 
332:105 


