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Arsberättelse i radiotelegrafi. 
Avgiven vid Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

den 2 februari av le;Clamoten Rendahl. 

Överblick över radioteknikens senaste utveckling 
intill årsskiftet 1920-1921. 

Under v~irldskrigets senaste skede upplevde radiotekniken 
en period av mycket snabbt förlöpande och genomgripande 
utveckling. Ehuru denna utveckling sträckte sig, såväl till av
sändare för både telegrafi och telefoni som till mottagarens 
allra flesta detaljer, härrörde den från införandet av en enda 
teknilsk nyhet, den s. k. glödkalodförstärkaren . 

Under det tryck, som krigsbehoven utövade på teknikens 
prestationer, utbildades mot slutet av kriget apparattyper, 
grundade på denna nyhet, vilka gjorde anspråk på en viss 
grad av praktisk fullkomning, men har det sedermera vid en 
granskning under lugnare förhållanden visat sig, alt denna 
fullkomning endast var skenbar och att man hade varken tek
niskt tillvaratagit eller till deras oerhört stora omfattning insett 
de möjligheter, som glödkatodröret öppnat för radiotekniken. 
Följdert härav har blivit, aH hela den efter världskriget för
flutna tiden kännetecknats av ett ihållande tillstånd av stän
diga förändringar och förbättringar av radiomaterielen enligt 
de nya systemen och fortgå dessa förändringar ännu i dag, 
varför det ännu knappast kan vara tal om några så fastslagna 
apparattyper, att man: med något så när säkerhet kan' förut 
Spå dem någon längre livstid. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 14 
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Vad svenska flottan beträffar, stå vi på grund av vår:r 
små ekorllomiska förhållanden inför den ytterst svåra uppgif. 
ten , att utan att riskera en tät följd av nyanskaffningar och ::tY

skrivningar dock söka att i möjligaste mån tillgodogöra oss 
teknikens gjorda landvinningar, för att ej vårt radiosignalvä
sen skall bli allt för underlägset gentemot ekonomiskt bättre 

lottade matiners . 
Glödkatodförshirkaren (se fig. I) består av ett evakuer<l t 

l k .. 1 1) 1· ·· l ll t 1·r1n'el1a" llai1'de en katod 2), Ctl g as ·ar , van 1gen ror u1 a , -

FiC:2 l.a . FiC:. I."b. 

2. 

4 . 

arwd 3) och en s. k. hjälpanod 4). Glödkatoden utgö,res nu
mera nästan undantagslöst av en tråd av svårsmält metall, so111 
genom en elektlisk ström [i figuren från batteriet 5] bringas 
till glödning. Anoden ~ir en elektrisk ledare, som omsluter 
glödkaloden, antingen koncentriskt i cylinderform eller i fo:·~-~~ 
a v tv änne på var sin sida om katoden anbragta p\attor. 1~ OI 

små energibelopp (mottagareändamål) göres anoden av koppar. 
föl' stol'a energibelopp (avsändareändamål) vanligen av t antal. 
Mellan katod och anod är hjälpelektroden, vanligen gallret kal
lad, anbragt och består det antingen av ett antal paralena tn1-
dar eller ett nätverk av trådar. [Figur I b är ett mera sclle-
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mat isk t återgivande av röret , och skola vi för överskådlighe
tens skull i det följande begagna oss därav .] 

För att bilda sig en uppfattning om förstärkarens verk- Beskrivning 
ningssält måste m~m anlita den moderna fysikens syn på ato
mernns, speciellt meta llatomernas., egenskaper. De bestå, s:om 
man numera med bestämdhet vet, av en elektrapositiv kärna, 
omgiven av ett antal ytterst små elektr'Onegativa s. k. elektro
ner , vilka i r egel kretsa kring kärna n ungefär som planeterna 
o111kring solen i sols,ystemet. Varje elektron: är bärare av en 
fullt oföränderlig negativ elektricitetsmängd eller, rättare sagt, 
utgör själva den negativa elektriciteten . Inom en m etall eller 
överhuvudtaget e11 s. k. ledare av första ordningen ligga ato
merna så tätt, att elektronerna under sin kretsgång kri111g' ato
mens kärn:a oupphörligt konnna inom attrakl!ionsrayonen för 
angränsande atomki.irnor, så att ett oavbrutet utbyte av elektro
ner fdn atom till atom försiggår. Utsättes en ledare för ett 
elektriskt kraftfält , så orienteras elektronernas vandring från 
atom till atom, vilken annars försiggår likformigt i alla: rikt
ningar, till en strömning i fältets n'egativa riktnling och kon 
stitueras härigenom, vad vi iiro vana att b enämna en elektrisk 
ström i en ledare av första ordningen. 

Upphettas metallen , så ökas elektronernas rörelseenergi , 
d. v. s. deras centrifugalkraft växer m ed stigande temperatur, 
och vid ljus rödglödgning och ännu m era vid vitglödgning 
uppnår deras centrifugalkraft så stora värden , att de till ett 
praktis,Jd mätbart antal utkastas från metallen. Ar metallen 
omgiven: av en gas vid nämnvärt tryck , så stöta de u tkastade 
elektronerna ögoniblicklige111 på gasens molekyler, varigenom de
ras fortsatt a avlägsnande från ledaren hämmas. Ar d~iremot 

metallens omgivning befriad från gas, så möter in tet sådan t 
hinder, utan avläg1sna sig de utkastade elektronerna i rätliniga 
banor från den glödande metall en, tills de stöta på n ågot nytt 
hinder, som hejdar deras fortsatta vandring. Detta hinder ut
gör inom förstärkarröret, dels för ett mindre antal elektroner 
gallrets trådar, dels för de elektron er, som passera gallrets 
U1askor - det stora flertalet -- anoden. Då elektronerna äro 

av glödka
todrörets 

verknings
sätt som 

förstärkare . 
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negativ clektricitel , utgör deras förflyltning från glödkatoden 

till anoden en elektrisk ström, vilkens riktning efter vederta

get uttryckss.ätt måste betecknas såsom gående från anoden 

tilL glödkatoden. För att denna ström emellertid skall kunna 

iiga bestånd, måste anoden genom en vanl.ig ledare bringas i 

förbindelse med glödkatoden (se figur II) , på del att de till 

anoden ständigt nyinkommandc elektronerna, skola kunna ge

nom denna ledare återföras till glödkatoden. Ty a.nnars skull e 

uppenbarligen katoden få ett v~ix::mde underskott på negati\· 

F i e:-. I!. 

R. 

4 

elektricitet, vanligen överskott på positiv elektricitet kallad, 

och anoden ett motsvarande överskott på negativ elektricitet, 

varigenom ett elektriskt fält emellan anod och glödkatod skulle 

uppstå , som med växande styrka alltmer hämmade elektroner

nas förflyttnjng från katod till anod, tills det vid en tillriick· 

ligt starkt laddning· av elektroderna skulle bringa elcttronemas 

förflyttning att alldeles upphöra. Den glödande katoden , den 

evakuerade striickan hät•ifrån och till anoden, aiJlodcn. sjiilv 

och s~lutligen återledningen från anoden till katoden bilda all!-
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så eH sluten strömkrets, anodkretsen kallad, bestående dels av 

en vanlig ledare, del~ av de banor, som de genom vacuum

.sträckan vandrande elektrontema genomlöpa. 
Som e. m . k . i denna strömkrets tjänstgör den levande 

]naft, varmed elektmn:crna lämna glödkatoden. En: del av 

denna levande kraft omsättes delvis i värme, när elektronerna 

stöta emot anoden; återstoden! åtgår till att övervinna det ohm

ska m otståndet R (figur II) i förbindelseledningen till katoden. 

Bestämmande för strömstyrkan i strömkretsen är det antal 

elektroner, som under var s'ekund utkastas från glödkatoden. 

Detta antal är åter beroende av glödtrådens temperatur, alldc

les i likhet med förhållandet vid avdunstningen från en vätske

yta. Som. bekant fortgår en sådan avdunstning hastigare ju 

fortare den avdunstade ångan avltigsnas, och långsammare 

i smnma mån som den avdunstade ångan får tillfälle kvar

stanna i niirhclen: av den avdunstande ytan. På samma sålt 

upptriider vid glöclka loden ett f u lit motSYarande fenomen , 

i det alt, om inga ytlre krafter inverka, en anhopning av 

elektron er i närheten av glödkatoden uppstår och .· har 

denna anhopning till följd att utkastanidet av elektronerna i 

väsentlig grad hämma s. Liksom bortförandel av ånga kan 

påskyndas med hjälp av en kraftig vind och på så sätt av

du nstningen påskyndas, finne!'> ett medel att medelst yttre in

gripand e· minska stockningen av elektronerna i glödkatodens 

närhet och elitrigenom stegra antalet pr sekund utkastade elek

troner, d. v. s. i föreliggande fall strömstyrkan i anodkretscn. 

Denna metod består chiri, att (se figur II) man infogar c111 c. 

lll. k . t. ex. ett ackumulatorbatteri i förbindelseledningen, så 

riktat, att anoden: blir positivt och katoden Il'egativt laddad, 

vilket innebär detsamma som åstadkommandet av ett elektriskt 

fät mellan an10d och katod, med riktnjng från dert ·förra till 

den senare. Detta fält attraherar elcktronen1a i riktning mot 

~t11oden , så att deras rörels·ehastighet ökas och stockningen om

k ting katoden! minskas. Strömstyrkan i kretsen blir därför 

väsentli gt beroende av det elektriska fältets styrka i katodens 

ornedelbara omgiYning, d . v. s. alt den stiger och falleri med 

Qen i förbindelseledningen mellan anod och katod införda e. 
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m . k. . Dock uppnås ej samma f6t'hållande mellan c. m. k. och 
strömstyrka sortn inom en vanlig ledare, där strömstyrkan obe
gränsat stiger proportionellt med e. m . k ., utan närmar sig 
strömstyrlwn från glödkatoden ett s. k. mältnjngwärdc. som 
ej kan överskridas, och vilket uppnåtts., när f~iltstyrkan i ka 
todens omedelbara nårhet blivit så stor, att elektronern a av 
lägsna sig lika fort , som de på gnmd av katodens tcmpcralut" 
utkastas. 

Denna m åhi.inda till synes onödigt utförliga framställnin r~ 
har em el1 ertid varit nödvändig för aU i det följande klargöc1 

Fiu.1IL 

R . 

s. 
hjälpeleklrodens, gnllrets, uppgrift och verkningssätt. Om gall
ret numera genom en särskild ledning ( se figur III) förbindes 
m ed katoden så få galler och katod lika potential , varför del 
av e. m . k . i f6rbindelseledningen mellan: anod och katod upp
väckta fältet till slö1·sta delen förlöper mellan anod ocli galler 
och endas t till en ringa del intränger genom gallermaskorna till 
katoden. Härav följer , att sedan gallret införts och förbun
dits med katoden', erfordras för att erhåll a en viss fältstyrl.;:t 
i k a ludcns om edelbara omgivning och däremot svnrandc ström-
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styrka i anoclkrdsen , en långt större c. m . k. i an1odkretsen 
iin om det med katoden förbundna gallret ej funnits. Detta 
&versl.;ju tande belopp av e. m. k . tillskyndar elektronerna på 
deras väg från kalod till anod en väsentligt ökad rörelseen er
gi, som kan återvinnn s dels i fonn av värme vid elektronernas 
inträffand e på anoden , dels i form av nyttig elektrisk energi, 
t. ex . till övervinnnnde av ett ohmskt motstånd R (se fignr III! 
i återledningen från anod till katod . Detta t"ir gctflrets en rr 
väsentliga uppgift. 

Införes vidare CJ11 spänningsskillnad mellan galler och ka -· 
tod, åstadkommcSi iliit·av en förändrad fältstyrka i katodens 
omedelbara omgivning. och därmed, s.om förut visats, en ändrad 
strömstyrka i anodkretsen. Då vid nollspänning m ellan gal· 
ler och katod det från: c. m . k. i anodkretsen härrörande elek
triska fältet inom röret till största delen förlöper mellan anod 
och galler och endast till en ringa bråkdel intränger i rummet 
mellan galler och katod, så ät~o dc spänningsvariationer, som 
erfordras m ellan galler och katod för att giva anodströmslyr
kan vissa ändringar långt mindtc än de, som fordras i åter
ledningen mellan anod och katod för samma ändamål. 

Det är tydligt, att enJ del av de från katoden utgående elek
tronerna ej utan vidare nå fram till anoden, utan istället in
träffa på gall ret och å terföras genom förbindelseledningen 
mellan ga Il er och ka lod, härvid ge nomlöpande en ny strömkrets, 
~allerktetsen. Strömstyrkan i gallcrkretsen, gallcrstr'Ömstyr
l<an, är vid nollspänning mellan galler och kaLod endast en 
ringa bråkdel av aoodströmmen, beroende dels på att gallrets 
-c·h är mindre än ytan av dess maskor, delSI därpå att d~ 1.lt 

kastade elektronerna ej fortsätta riitlinigt, utnn av det gen om 
gallret inträngande nnrodfältet bringas att f6lja dettas kraft
linjer mot anoden. Den i gallerkretsen infogade spänningen 
inverkar på gallerströmstyrkan på så sätt, att om gallret fål· 
en växande positiv spänning attrah eras ett växande antal elek
troner till gallret, varigenom gallerströmstyrkan stiger och om 
gallret får en växande negativ spänning bortstötas ett stigande 
aJ;tal elektroner så att gallerströmstyrkan avtm' och slutligen 
l1ar värdet noll, när gallerspänningen fått ett så stort negativt 
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värde, att alla från katoden utkastade elektroner bortstöta,. 
från gallret och sålunda i oförminskat antal inträffa på anoden . 

Gallerströmstyrkans ig och anodström:styrkans 1a he 
roende av gallerspänningen återges i figur IV i form aY kur
vor s. k. karaktiiristikor. Kurvorna i figur lV iiro ta gna 
från elt av flottans rör för mottagareändamåL Yi. Sl' i 
,figuren hurusom gallerströmstyrkan är långt mindre iin 
anodströmmen, och att t. o. m . eU stort område finn es. 
där stora ändringar i anodströmmen förorsakas av små iin cl
ringar i gallerspänningen, utan att någon som hdst gallerstriim 
existerar. Härav följer, att en ändring av gallerspiinningen 
så länge gallerströmstyrkan är noll, teo retiskt icke erforclr ~n
n ågon strömtillföt'sel och att på det område, där gallerström 
fö1'efinnes elen erforderliga strömtillförseln till gallret är litell 
i förhållande till variationerna i anoclströmmen. Detta, att a
stadkomma stor anodströmvariation vid ingen ellel' liten gal 
lerströmvariation, är gallrets cmdra huvudsakliga uppgilt. 

Katodrörförstärkarens verkningssätt är nu i sammanfa l1-
ning helt enkelt följande: Spänningsvariationer, som tillför;t'
gallrct, åstadkomma under ingen eller ringa strömförbruknin ~ 
högs.t betydliga strömvariationer i anodkretsen, Yilka dessutom 
tillåta spänningsvariationer i t. eK. förbrukningsmotståndet H. , 
med långt större amplitud än de gallret tillförda spänningsya

rialianernas. 
Införes i den yttre anodkrclsen i stället för motslånde t R 

ett instrument, som registrerar ::modkrctsens striinwarialioner. 
och dess motstånd lämpligt dimensioneras , så kan man sålund: t 
i detta instrument omsätta en elektrisk energi, som. till s:\Yii l 

ström s'om spänning är många gånger större än den gallret 
tillförda energ'ie111. Förhållandet m ellan dessa två energier kan 
man kalla energiförstärkningsgraden och ligger denna b eroen 
de på många olika förhållanden mellan 15 och 150. 

Av särskilt värde för den teknik, där glödkatoclförstL1rk:t
ren kanuner till användning är, att variationerna i anocik rcl
sen på grund av elektronernas oerhört ringa massa - en elel;.
tron väger ungefär 1

/ 1000 av naturens lättaste atom, Yiitcalo
men - följa variationerna i gallerkretsen praktiskt taget utan 
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t idsförskjutning. F ör många ändamål är det vidare av stort 
värde , att en: stor del av anodströmkaraktäristikerr är nära 
rätlinig, så att inom detta område variationerna i anodkretsen 
bliva praktiskt taget fullt trogna kopior av variationerna i 
gallerkretsen. 

Emelle1iid i111skriinker sig glödkatodrörets användning Beskrivning 

i nom radiotekniken icke till utesJutande rena förstärknin 1o's- av g~?dka-
t> todrorets 

ändamål, utan kan det även1 tjäna bl. a. som generator för verknings-· 
sätt som. 

FiG.V. 

~, 

R 

kontinuerliga elektromagn'etiska 'S•vängningar. 1 Rörets' funk
tionerande vid generering av svängningar torde må hända med 
ledning av figur V lämplig:en kunna b eskrivas på följande sätt . 
l betecknat en elektrisk svängningskr-els med kapaciteten C 
självinduktionen: L och motståndet R . I verkligheten förelig 
g'er motståndet icke, som här antytts samlat, utan tepnesenterar 
i figuren R det motstånd, som multiplicerat m ed kvadraten 
På strömstyrkan i kretsen är lika med summan av alla inom 
kretsen förekommande effektförbrukningar. Bringas' kr-etsen 

generator. 
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Ur jämvikt OCh ÖYer]ämnaS åt sig själv, UtfÖr den SOm bekant 

l 
en serie svängningar med frekvensen 

2 
7r V C L = kretsens 

s. k. egenfrekens, men med avtagande amplitud - dämpning 

- , tills den slutlig'en kommer i vila. För att åter upprätthålla 

en odämpad svängn,ing av egenfrekvens fordras inf6randet av 

en v~ixelelektromatorisk kraft av samma frekvens. Då Yid 

egens.väng11ring kondensatorns och självinduktionens växel

s tröms motstånd upphäva varandra, är denna e. m. k. lika m ed 

produkten av strömstyrkan i kretsen och ohmska nwtståndet. I 

föreliggande fall erh ålles denna e. m. k . från glödkatodrörets 

2 anoclkrets', i vilken fö1,brukningsmotståncl R ersatts med trans

formatnrn Tr, vars sekundära spole s~ är infogad i svängnings 

],retsen och primära spole s, i anodkretsen. För att röret sk all 

avge en kontinuerlig växel c. m . k. fordras uppenbarligen en

dast, att i gallerkretsen en långt mindre växelspänning, m en 

m ed samma frekvens förefinl1es. Denna senare kan till en 

början tänkas tillfö:rd från en befintlig' växe lströmkälla orl1 

kan då glödkatodröret i ·sitt verkningssätt jämföras med en 

dynam omaskin, som. magnetis·eras ur en: främmande slrömkiil 

la. Men den i gallerkretsen erforderliga växelspänningen k all 

naturligtvis även erhållas från svängn~ngskretsen l själv, t. ex. 

såsom i figur V är antytt därigenom att kretsens sj~ilvinduk

tiorn inducerar på en spol e S:l , som är insult i gallerkretsen. 

Hela ano rdningen verka r då som en dynamo med egen m ag

n etisering. Erhåller n ämlige])l svängningskrcls.en l på n ågot 

sätt, t. ex. att spänningskäll::m i anodkretsen plötsEgt inkopp 

las·, en elektnomagn elisk impuls, om än aldrig så svag, förs ii.ttcs 

den! d~irav i egen svängnångar, vilka förse gallcrkrcts.ell' med 

växelspänningar av kretsens egen frekven s. Dessa upptriid:~ 

Mer efter att gen om röret hava erhållit ett b etydande energi 

tillskoH i anodkretsen gen·om transformatorrr Tr. Den h ~iri 

genom ökade strömslyrkan i svängningskretsen åstadkommer 

därpå ökade spännings,vari:ationer i gallerkretse111, varpå yll er

ligare ökad energi tillföreSI sväng1.11ingskrelsen, vilket förlopp 

så länge stegras tills ett stabilt tillstånd, därigenom, in trileJer 
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att en ytterligare ökning: av v:ixelslrömstyrkm · ·· · 
.. .. < 1 1 svangmngs·· 

kretsen med dm-av fo rorsakad ytterli"ai"e 0·· ·1·11; 11 "' a ·· · 
• • o o< ' "- o <v span~uncrs . 

vanabanerna pa gallret ej längre i förstärkarr6ret åstaclko~l -

mer motsvarande stegringi av energitillförseln beroend o 

d l .. 1· . .. . . , , e pa 
ano s rom ~araktanstlkans fonn F 1"a

0 Jl detta ·· ·'--l" k f 
.. · < og,onlU 1c , ort· 

~atter ~u·etsen_ at: s.vänga med denJ av dess kapacitet och själv-

mduktwn betingade frekvensen och en av rörets prestat· _ 

f... å b ·· < 10l1S 

orm· ga egransad enerniförbruh1I.l1a- De·t :· . t dl" ·t 
.. . . o " o· ctr y 1g , att detta 

effekt!op? - ~Ill sm storlek av bland många andra faktm·er be -

ror pa ~aval storleken av induktionen från L på s
3 

som i sista 

hand pa e. m. k . och mätlningströmstyrkans storlek i anod
kretsen. 

~'ransformatorn. Tr skulle vara obeh6vlig och anodkretsens 

energi skulle di·rekt kunna tillföra<: svän!tnino·s] .. 1·etse11 om 
. . - o o ·" · , ' n1an 

hade l sm: hand att så dimensionera röret eller kretsen att 

~~nodkrctsens och svängningskretsens växelströmstyrkor 'vore 

hka stora Så är emellertid i verklinbeten aldri« fallet t 
har an dl- · ·t · 1 ·· o· , . o' . < •• o; < ' u an 

.. • 
0 

...JC sen 1oo e. m. J,. v1d en hten stramstyrka i jäm-

foi else med e. m . k . och s trömstyrkan i sviingningskretsen. 

Som exempel kan en för tillfället i Karlsbord be·f1"11 tr· · · 
. . ... .. . o . 1g gene -
IatOI anforas.". Svangnmgskrelsen , Karlsborgs antenn1, vid 

4,000 m. vt1glangcl har en strömstyrka av 15 ampere, och en 

e. m. k. av 60 volt under det att dl t f o 

. , < ano \.re sen ran tvänne 

paralellkopplade generatarör endast för en växelströmst ·I,: 
av 1/ YI ~,t 

2 ampere under avgivande av en e. m . k . av 1,800 volt. 

Som av ovan sagda framgår grundar sig katodrörets ver 

~~~~--s åsom ?"enerator_ uteslutande på dess egenskap, att mect 

/01_~~ldr:d frcl~~rens till_ stora belopp förstärka små b elopp av 
1~f01 el vaxelstromcne rg1 och är alltså i arun d och bott ·l·_ 

111 . .. . o en ve1 ~ 

ngssattct delsamma som förstärkarens . Den eo;entra I-"11 
nact ll ... .. o Ioa s 'I -

e~. nue an en forstarkare och en generator är enelast att 
elen fo . · f" t·· l o 

' 

· n a O·rs ar ~et pa annat ställe genererade svänanino·ar 

ttn:~ler ?et att generatorn för stärker ·och underhåller si~a e~m~ 
svangnmgar. 
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Ett användningssätt av kalodröret, som står på gräm.en 
mellan förstärkare och generator visas i figur VI. Genom spo
lar s1 s2 

tillföres s.vän1gningskretsen 1 svängningar utifrån. Som 
ktetsen 1 är ansluten till katodrörels (:2) galler och katod upp
stå i rötels an10dkrets likadana s.vängningat• m ed fö·tstorad ener
gi. Största delen härav förbrukas antingen i föt1brulmingsmot
s.tåndet ·R eUer föres genom en trm11sformator vidare och den 
lilla återstO'den återföres till kretsen l geno m spolarna S3, s,, 

R 

3 --r . 
l 

A ~to l 
l -

---'l/IN' J A3 

s. k. återko·ppling. Härvid uppstår liksiOln vid gerteratorn ett 
sig själv stegrande förlopp, m•ell' göres induktionen e.i så stor 
1
n ellan s

3 
s

4
, att svängningat i kretsen 1 kunna underhållas 

utan energitillfötsel från s1. . 
Då tillförseln av en .viss s.vängningsenergi från s1 m ed till-

hjälp av åtedwpplingen: i k retsen l åstadkommer svängnin.gar 
av större amplitud än s10m mots.vara kretsens egen dämpm ng, 
kan återkopplin:gens verkan kännetecknas som en dätnpnings-
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rförmiuskning i kretsen 1. Ju slörte induktionen m ellan s:: och 
s ,~ göres, des to mer minskas dämpningen och när denna passc
rat O, unelerh ålla sig s.vängningarna själva utan tillförsel från s, 
d. Y. s. röret verkar som generator. 

En sista och från de förut beskrivna helt avvikande an- Beskrivning 
.. d · f" I""dl d .. 1 1· av o·lödka-_.yan nmg um cr g o wto roret s ut 1gcn som likriktare. Själva trodrörets 

likriktareeffekten har ej med rörets förstärkningsförmåga att verknings
.göra utan betor u teslutande på en för denna alldeles oväsentlig 1~~i;;k~~:. 
detalj , att gallcrströmkaraklärislikan (se figur IV a} i närheten 
.av nolh·ärdet fö·r gallerspänningen icke är rätlinig: utan krökt. 

I figur VII a allilages spolen s1 vara genomfluten av hög
frekven ta Yäxelströmmar med m ycket liten intensitet, vilka 
.skola likriktas. Spolen s1 k an exempelvi s utgöra en del av en 
radiomoltagares svängningskrets. r är ett ohmskt motstånd 
i storleksordningen av en eller annan million ohm. T är en 
i anodkretsen inkopplad telefon eller något annat för hög
frekYenta växelströmmar okänsligt indikationsinstrument 

Så länge i spolen s1 inga högfrekventa växelströmmar med 
ty åtföljande v~i.xelspänningar förefinnas, är gallerströmstyrkan 
konstant och åstadkommer vid passerandet av ett spänningsfall , 
s•om har till föl jd, att gallret blir negativt gentemot katoden. 
1-Ii:irigenom minskas (se figur IV a) gallers.lrömstyrkan, till dess 
ovan nämnda kons.lanta värde i gallersp~i.nningen och motsva
rande gallerströmstyrka automatiskt inställer sig. Uppträda å
ter högfrekventa växelsp~inningar m ellan spolens s1 poler, så ad
deras och subtraheras. omväxlande dessa spänning'ar till och från 
gallrets j~imn:viktsspänning, varvid gallerströmstyrkan samtidigt 
varierar. Vore nu gallcrströmskaraktä1istikan omkring gallrets 
medelspänni111g rätlinig, så skulle tydligen gallerströmstyrkans 
medch·iirde förbli oförändrat. Men då karaktelistikan i verklig
heten är krökt, så att en minskning av gallrets negativa spän
nin g gen temot katoden förorsakar en större ökning av galler
strömmen än den minskning av gallerströmmen, som följer 
med en lika stor ökning av gallrets negativa spänning, så blir 
resultatet, att m edelvärdet å gallerströmstyrkan och därmed 
.spänningsfallet i r ökas, varför slutligen medelvärdet av gall-

Tidsk1·ift i Sjöväsendet. 15 
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rets negatiYa spänning; gentemot katoden ökas. Detta återigen 
har till följd, att i anodkrets·en utom de förstärkta högfrekven 
ta strömvariationerna en förs.tärkt förminskning av ::modström
mens medelvärde uppträder. 

I figur VIII antyder den horisontala linjen a anodström
styrkan, när inga högfrekventa svängningar förefinnas i s1 och 
våglinjen b anodströmstyrkans förlopp, när S'1 g1enomflytes av 
kontinuerliga högfrekventa svängni111gar. Den prickade linjen 
angiver h~i.rvid anodströmstyrkans medelvärde. 

Då de högfrekventa variationerna i anodströmmen ej ge
nJOmsläppas av indikationsinstrumentets höga självinduktion, 
är till detta senare kondensatom el paralenkopplad och är dess 
kapacitet så stor, att den1 ej bjuder de högf1·ekventa variatio
nerna något nämnvärt växelströmmo1s.Låncl. Genom indika
tiansinstrumentet flyter däremot anodkretsens medelströmstyr
ka i den genom den prickade linjen b (figur VIII) antydda 
storl eken. Skillnaclen mellan den prickade linj er!. b och lin 
jen a repr'esente1·ar rö·rels i gallerkretsen försiggående och i 
anodkretsen under fätstärkning återgivna likriktareeffekt. 

Paralelit till motståndet r (figur VII a) ligger en konden 
sator C2 , vilken motiveras av fö.Jjande omständigheter: Kunde 
röret vara fullständigt evakuetat, så att det inre ledningsmot
ståndet vor'e oändligt stort och om gallret kunde göras allde
les kapacitetslöst, såv~il gentemot övriga omgivningar som ge11t
emot katod och anod, så skulle de högfrekventa spänningsva
riatiorn erna på gallret n10•g1gran.t följa variationerna på spolen s1 
(figur VIII a) utan att någon som helst växelström behövde 
passera motståndet r. Då emellertid dessa villkor praktiskt 
ej låta sig förverkligas, blir en sådan högfrckvens.s lröm ound
vildig och för att därvid undvika energiförluster inom mot· 
ståndet r föras högfrekvensströmmarna genom elen. paraleil
kopplade kondensatorn C2 • 

Ara högfrekvensvariationerna i spolen S1 icke kontinuer
liga, utan om de exempelvis pågå i dämpade svängnings.s.ericr 
med vissa mellanrum, ter sjg anodströmstyrkan i figur VH 
ungefär som linjen1 c i figm• VIII antyder. Detta motsvarar 
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111oLt'lgning från en s. k. tonsåndare. Telefonen genomflytes 
]lärvid av en likström, vars styrka viixlar i elt av tonsän
darens gnistföljd bestämt tem:po och därför i telefonen fram
];.allar ett hörbart ljud. 

I verkligheten inkopplas ej telefonen direkt i anodkretsen 
utan (se figur VII b) mellall'kopplas en h"ansformator Tr och 
detta av sam1na skäl som motsvarande transformator införts 
i generatorn: (se fig:ur V). 

Av gallerkaraktäristikans svagt krökta form (se figur IV a) 
följer, att likriktareverkan i gallerkretsen är ytterst ofullkom 
lig, ty en god likriktareverkan skulle förutsätta en ytterst stark 
krökning av gallers,tr'ömkaraktäristiken på båda sidor om gal
lerspiinningens m edelläge. Idealet vore, att gallerströmmen 
i n1.cdelHiget vore noll, till väns,tcr om medelläg'et förbleve noll 
och till höger om medelläget stege vertikalt. Då emellertid 
hela likriktarefönnågan beror på en förskjutning av meclellä
get, iir det redan ur clemTa synpunkt utsiktslöst att ens sträva 
eftei· en rörkonstruktion med en i en enda punkt starkt krökt 
gall ers trömkarak täris,tik a. 

Av glödkatoclrörets, ovan beskrivna likriklarefönnåga be· 
tjänar man sig för att er,säUa mottagarens detektor i alla dess 
förut kända former. Använt för detta ändamål, kallas röret 
numera tämligen allmänt för audion. 

Detektorns uppgift är som bekant att ombilda den i mot
tagarna befintliga elektromagnetislm högtfrekvensenergien till 
en sådan energifo:nn, som kan utnyttjas av inclikationsinstru
mentet, vanligen en telefon. 

Ehuru, som nyss sagts, audionen som likriktare betraktat, 
mås.te anses vara mycket ofullkomlig, ernås på grund av elen 
samtidigt i röret försiggående förstärkningen en större käns
lighet med auclio:nen än med någon förut känd detektor. Dess
utom har auclionen elen fö,rclelen att icke förlont sin känslig
het vid uppträdandet av oavsett starka spä1mingar i ~nottaga
ren såson1 vid användandet av de fl esta äldre detektorer är 
fallet när t. ex. en: avsändare telegraferar med sto~· effekt på 
kort avstånd från mottagaren, när atmos,Hiriska störningar av 

Glödkatod
rörets 

tekniska 
tillämpning 
som detek

tor. 
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mycket hög inten~itel uppträda, eller när en induktion från ra
cliostat~onens egen: avsä111dare på mottagaren genom något fel 

i nwntaget eller betjiiningen: uppstår. 

Emellertid har auclionen även nackdelar gentemot de gam 
la detektorerna. Som av förklaringen. av audionen1s verkn.ing's
sätt framgår, är den likriktande förmågan inskränkt till ett 
område av den stodck, Slom motsvara gallerströmkaraktäristi 

kans lägsta krökta del och kan den likriktade effek ten på grund 
av audionens allde.lcs &pcciel la verkningssätt ej heller på detta 
trånga område vara pmp.ortionell m:ot den högfrekvenseffekt. 
som står till förfogande. Härav följer, dels alt telegrafisten i 
telefonen får en falsk uppfattning av de relativa styrkor var
med, flera olika avsändare inverka på mottagaren, en olägen 
het som sä,r's,kilt för rörliiga marin- och armestationer är aY 
ganska allvarlig natur, dels alt vid mottagning från telcfoni 
s~inidare talet i mottagarelll vanställes, dels slutligen att, som Yi 
straxt i sammanhang med förstärkarna skola se, man stöter 
på särskilda härav förorsakade lwmplikationer. 

Alla dessa nackdelar s,kulle kunna undvikas, om audionen 
sitt nuvarande skick uppdelades i en lila·ildare med god 

verkningsgrad och en vanlig för;stärkare. Vid svenska flottan 
pågå arbeten i detta syfte, men då vi härvid äro beroende p ~t 
fabrikanterna av glödkalodrör, äro utsikterna till praktiska 
resultat beroende på, när den kritiklöshet i efterbildningen av 
den förste uppfinnm~ens aucliontyp, som kännetecknar all värl 
dens fabrikanter på detta område, k101nmer att lämna rum fö r 

en lugnare eftertanke. 

Stm·kt bidragande till att framskjuta denna tidpunkt ver
kar den omständigheten, alt ka1Jodt'Örets förmåga (se figur VI) 
alt minska mottagaredätnpn~gnen vanligen tillämpas i samhand 
m ed audionen, varigenom nackdelarna ännu mera triitt i bak
grunden gentemot den så utrustade audionens oerhörda för
delar, Det är emellertid tydligt, att dämpningsfönninsknin
gelll lika gärna kan födiiggas till elt icke likriktande förstiir

karrör. 
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Tyviirr har man i praktiken utnyttjat dämpningsföt•minsk-
11inge n därh~in, att man vid konstruktionen av moltagareappa
ratema uppg·ivit kravel på att bygga svängningkretsarna i och 
för sig med möjligast ringa dämpning, i förlitande på att 
de1ma efterlåtenbet fullt kan gottgöras genom en ökad dämp-
11ing,sfönninskning medelst glödkatodrörets återkoppling. Det
ta förfatingssätt är emellertid av orsaker, på vilka det hiir skulle 
föra för lång t att ingå, ingalunda berättigat och får man där
för äYen i denna pun!kf med tålamod emotse en i framtiden 
saknande besinni111g. 

För rätt och slätt förstärkningsändamål användes glöd
katodröt·et vid radiomottagningen dels såsom högfrekvensför
stärkare, dels såsom ljudförstärkare, s. k . lågrfrekvensförstär

kare. 
I senare fallet anrslutes, förstärkarens galler och katod i 

stället för telefonen till transfot•malorns (Tr) sekundärspole 
figur VII a. 

DE"nna tranrsformators omsi.itb1ingstal måste givetYis här
Yid YiiJjas an111orlunda än då elen är ansluten tm telefonen. I 
förshirkarens anodkrets inisättes antingen en telefontnmsfor
mator med telefon, enkel förstärkning, eller en s. k. rörtrans
-formator med ett nytt rör o. s. v., dubbel eller mångdubbel för
stärkning, varvid i sista rörets an10dkrets en telefontransfor
mator med telefo111 anbr'ing'as. 

I förra fallet (högfrckvensförs.tärkning) anslutes förstär
l~arröre l s galler och katod till ändpolerna på en självinduk
tionsspole i 1nottagarens högfrekvenskrets och tillföres den för
stärkta högfrekvensenergien ur fö,rs•tärkarens anodkrets antin
gen direkt till en audions !!aller och katod enkel hörrft•ekvens-

u ' h 

förstärkning, eller u111der mellankoppling av ett eller flera ytter-
,ligare förshirkningsrö,r, dubbel eller mångdubbelhögfrekvens
förstärknjng. 

Orsaken till alt man måste laborera med såvällågfrekvens
solll högfrekvensförstärkning ligger just däli, att S!Ol11 o'van sagts 

::.~tdion en för sin likriktareverksanthet är hänvisad till e tt järn·· 
forelsevis inskränkt inten:sitelsområde, så att högfrE"kvensför-

Som 
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stärkningen ej med fö-rdel kan drivas längre än till den för 
audionen gynl11sanui1as.tc intensiteten, utan, om ännu högre 
intensitet åsyftas, lågfrekvensförs.lärkning måste tillgriprrs. 

Då som förut antytts energiförstärkningsgraden kan upp 
gå ända till det 100 dubbla och mer, skulle man vid ett första 
påseende kunna tro, att genom dubbel förstärkning det 10,000 
dubbla och vid mångfaldig fö·rstärkning rent otroliga förstärk. 
nin~sgrader skulle kunna ernås. Men så är i verkligheten ty
värr icke fallet, till största delen beroende därpå, · att omfor
man'det av den i anodkretsen uppträdande förstärkta energien 
till ett för audionen ell er ett nästa förstärkarrör gynnsammaste 
förhållande mellan ström och spänning på grund av praktiska 
svårigheter av flerfaldig natur ej visat sig utförbart. Dessa 
praktiska svårigheter äro vid högfrekvensförstärkaren långt 
större än vid lågfrekvensförstärkaren och får man ännu sit 
länge nöja sig vid högfrekvensförstärkning med ett förstärk ·· 
ningstal av 4 till 5 per rör, under det att lågfrekvensförstär
Imma uppnå förstärkningstalen 15 till 25 per rör. 

Arbetet på övervinnandel av här antydda svårigheter, sär
skilt vad högfrekvensförstärkningen beträffar, pågår ännu, ehu
ru med hittills föga uppmuntrande resultat. Enligt min åsikt 
torde härutinnan knappast något väsentligt vara att förYänta , 
förrän de firmor, som konstruera och fabricera försbrkarrö 
ren låta beveka sig att vidtaga ganska geiliOn"lgrripande om
dimensionering'al' av rÖI'cns olika element. Då emellertid en 
sådan omdimension.ering måste förutgås av mycket djuptgåen
de och kostsamma försök, synes föga utsikter föreligga till en 
förbättring på denna väg. Tyvärr fordrar rörfabrikationen en 
så oerhört stor apparat av specialkunskap, specialmaskiner 
och specialarbetareskicklighel, att vi med våra små resurser 
ej kmu1a tänka på att härutinnan självständigt ingripa, utan 
måste vi vara och förbli hänvisade till de standardtörfabrikat. 
som i marknaden förekomma. 

Som Vid mottacgning från avsändare med koniinuerliga wän g-
överlagrare. ningar måste, så länge indikationsinstrumentet utgöres av t>H 

telefon, ett av ötat uppfattbart ljud på konstgjord väg fram·· 
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kallas inom mottagaren själv. Före införandet av glödkatocl
förstärlwren inom radiotekniken betjänade man sig för detta 
ändamål av en s. k. tikker, vilken öppnar och sluter en ström
krels i mottagaren i sådant tempo, att den öns,kade bonhöjden 
uppnås, eller också av en s. k. släpdetektor. Denna består lik
som de brukliga detektorerna utav ett punktformigt berörings
ställe m ellan tvänne ledare, men skiljer sig från dem, därige
nom att den ena ledaren har en skrovlig yta, längs vilken den 
andra ledaren släpar, varvid kontakttrycket vid pas'serandet av 
ojämnheterna starkt varierar och ett skrapande ljud i telefo .. 
nen uppslår. 

Möjligheten att m edelst elt glödkatodrör generera konti
nuerliga svängningar ledde till uppfinningen av en: härifrån all
deles avvikande metod att göra de moltagna kontinuerliga hög
frekvenssvängningarna hörbara, den s. k. överlagringsmetoden. 
:Härvid tillgår på fö.ljai11de sätt. I en av mottag.arellls sväng
ningskretsar, som genomlöpes av de mottagna kontinuerliga 
högfrekvenssvängningarna m ed frekvensen n uppväckes genom 
induktion från en annan krets, som genomflyles av kontinuer
liga högfrekvenssvängningar, härrörande från ett som gene
r ator verkande glödkatodrör, dessuiom svängningar med fre
k vensen n,. I likhet med det frfm akustiken kända svävnings 
fenomenet förhåller sig, om n oeh n 1 äro nära, men ej fullstän
digt lika, mottagarekretsen som vore den genomfluten: av en 
svängning med en enda frekvens, men med periodiskt s.tigan 
de och fallande amplitud. Frekvensen hos denna amplitud
variation är lika med skillnaden mellan n och n 1 . Är t. ex. 
n = 100,000 och n 1 = 99,000, så blir svävrrings.frekvensen 
1,000, en för mottagningen i telefon särdeles lämplig frekvens . 
Till föres dem1a sväva11de högfrekvens (såsom i figur VII) 
andianens galler och katod, så får anodströmstyrkans medel
värde det i figur VIII av linje d antydda förloppet. 

Denna metad att göra kontinuerliga högfrekvenss.väng
ningar hörbara har bland annat två ytterst väs,entliga förde
lar. Dels är elen i mottagarekretsen ursprungligen mottagna 
sv~ingningsenergien tillökad med den på mottagarestället ge-
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lleJ·eJ'ade svängiJ1ing'senergien, dels iiro alla de kontinuerliga 
:avsändarestationer, vilkas frekvens. ej ligger i omedelbar när 
het av n för örat ohörbara och kunna alltså ej störa Inottag
ningen, och även oan de ligga i närheten av n, men det allra 
min~ta avvika därifr'å111, s'å frambringa de en helt annan! sviiY
llringston ~in avsändaren med frekvenseJ11 n, varför en övad te
legrafist kan frigö,ra sig från dem. 

Som längre ned i samband med kontinuerliga avsända rr 
skall påvisas, har mottag:rring.en av kontinuerliga svängningar 
med överlagring'Smetodel11 även en utpräglad nackdel. 

Givetvis kan överlag'ringsmetoden användas även vid mo t
Lagning av icke konli;merliga svängningar och kvarstår då för 
delen, att den på mottagareplatsen genererade energien adderas 
till den utifrån mottagna energien, men det ljud, som härvi d 
uppstår i telefone111, blir ett blandljud av den icke kontinuerli
ga s~~indarens lågfrekvens (gnistföljd) och svävningsfrekvensen . 
D. v. s. även om avs.ändare111 är en s. k. tonsändare med ren ton , 
blir elen i telefonen hö'l·bara tonen oren. Alldeles nyligen hir 
emell er tid för mo1:Lagninig från tonsändare en från den vanliga 
avvikande överlagringsmetod hava uppfunnits och delvis hör
jat införas, varvid tonsändarens ursprungliga rena tonJ icke blir 
förd~irvacl. Metoden lär grunda sig på användandet av en sväY
ningsfrckvens, som ligger ovanför hörbarhetens område, s . k. 
mellanfrckven'S. En1ellertid har jag ännu ej satts i tillfälle atl 
n~i.rmare granska de:n nya metoden och avhåller mig därför 
från n{tg:ot bedömande av densamma. 

De energimängder, som i .fonn av kontinuerliga högfre
kvenssvängningar medelst g'lödkatoclröret genereras för över
lagringsändamål behöva helt naturligt en!dast uppgå till m yc
ket sm[t belopp. I verkligheten användes också för detta än
damM precis samma rör, so1n för förstärkning och likrikt
ning av mottagarens högfrekvcnssvägnningar. Överlagringen 
Yar di:irför också det förs.La område, på vilket generatorröret 
fann praktisk användning. 

Emellertid har man som bekant nästan alltifrån radio~ c 

legrafiens första barndom drömt om och strävat efter att fin -
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11.a en avsändare med kontinuerliga svängningar. Dc huvud
sakliga fördelarna med kontinuerliga avs~indarcsvängningar 

framför diskontinuerliga kunna sammanfattas däruti , att dels 
en viss energi per tidsenhet vid de förra uppnås m ed en mind
re amplitud, dels däri alt avstämningsskärpan ach därmed 
störningsfrihetern i förhållande till främmande sändare är långt 
större, dels slutligen att mottagaren kan! tilJg,odogöra sig an 
kommande kontinuerlig sviingningsencrgi långt hältre ~in di
skontinuerlig sådaan. Den1 mindre amplituden medgiver vidare 
be tydliga förenklingar i apparaturen ur isolationssynpunkt och 
dE'lYi s även i fråga om ledni111garnas kopparscktion, varigenom 
apparaturen blir både mindre och billigare. För att fördelen 
aY den större avsänclni])lgsskärpan ej skall bli musor,isk, fordl'as 
emellertid, a lt de kontinuerliga sändarsvängningar:na äga en 
verkligt oj'öränderlig j"rekvens. 

De hittills använda metoderna att uppväcka kontinuerliga 
si:indaresv::ingningar, båglumpsgeneratorn och högfrekvensväxel
strömmaskinen ha icke uppfyllt delta villkor. Vad håglamps
generatorn beträffar, har man lyckals uppnå praktiskt kon · 
stant frel"'ve,ns, men cilielast pft bekostnad av vcrk111in:gsgraden 
och frekvensens hö->jd. Dessutom har skö tseln av ljushågen 
ställt alltför höga fordtingar p{t den betjänande pcrs'Onalen . 
Nlot ett a llmiint införande av h ögfrekvensväxelströmmaskiner 
ha följande om:stiindighelcr talat. De111 lwnstanta frekvensen 
iir hiirvid uteslutande heroende av, huruvida tillräckligt käns
lig och fullt säkert verkande hastighetsreglering kan ernås. 
Delta Yar vid ticlen för genera torrörets införande ännu ej upp
nått, Yiclare kunna maskiner ej hyggas för tillräckligt höga. 
fr<:>k \·en ser och dcsMttom äro dc skrymmande samt slutligen 
oliimpliga för våg,längdsvaria1ion, Yarför de ick-e fått någon 
ansändniJJg för rörliga stationer, Yarc sig för marin- eller ar
i1l eändamål. 

),Jan hat' cHirföi hitlintills för all a sådana stationer -
frånsett båglampsgeneratorn - fått nöja sig med diskonlinuer
liga av:s~inclaresvii.ngningar och gick d~irvicl strävandet hela ti
den nt p~\ att et•hålla dessa så litet cliimpnde som möjligt för alt 
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i möjligaste mån n~irma sig dc kontinuerliga svängningarnas 

ideal. Det bästa systent för detla ändamål, vilket också i prak 

tiken fann den största utbredningen , var det än så länge do

minerande systemet med slocknande gnistor och musikali~kt 

regelbunden gnistföljd. 
Så snart metoden med katodrörsgenerator var uppfunnen, 

vilken medgav konslant frekvens till dc högsta belopp - Yåg

längder ~inda ned till några få m eter - kastade man sig med 

stor iver på anstr~ingningarna att öka dc effektbclopp , som 

med generatorrör kunde presteras för aU kunna använda dem 

till generering av avs.ändarcs.v~ingningar. Ett ofantligt wten-

skapligt och telmiskt laboratoriearbete har under kriget och 

allt seelan dess nedlagts i delta syfte och har man visserligen 
nu kommil så lålllgt att med ett rö·r ända till 5 kw:s; SYiing 

ningseffekt uppnåtts , n1.en få sådana rör enelast betraktas som. 

fysikaliska kuriosa och bör man ännu ej si.itta gränsen fiir 

praktiskt tillförlitliga generatorrör högre än till 1
1/z k\Y . D~l. 

det emellertid synes vara möjligt att koppla ett stort antal riir 

para lent, så är härmed icke griinsen för praktiskt användbara 

rörsändare uppnådd. Tvärtom offereras numera fullt utar
betade 10 kw.-sändare, och lär exempelvis Marconibolagel , som 

ej förfogar över någon brukbar växelslrömgcneratortyp , }J;1 

stationd i drift med 50 i:t 100 kw. summen1cl rörenergi och 

tungås med planer att bygga storstationer av paralellkopplade 

rör med flera 100 kw :s en'ergli. Det torde emellertid vara mer 

än tvivelaktigt, huruvida rörstationer med så stort anlal para

lcllkopplade rör komma aU stå sig i konkurensen med rote

rande högfrekvensväxelströmmaskiner. 
Slutligen måste påpekas att alla rörsändare gentemot rLir

generatorn med sluten svängningskrets ha elen al~igenheten a l t 

deras frekvens är beroende på avsänclat'eantennens kapacitet. 

Dem1a är emellertid något val'iabel, dels på grund av halten 
av i luften förekommande lwnclenserat Yatten , dels å fartygs

stationer, på grund av fartygens rullning och s.tampning. För

iinclringarna med luftens vattehalt förlöpa visserligen tl fasl:J 

stationer j~imförclsevis långsamt, men vid stationer å flygfartyg , 
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,,ilka passera olika Juftområden med stor hastighet är denna 

0 mstö.nclighel av stor betydelse. Hittills prövade medel alt 

frigöra sig från dessa variationer förde endast delvis till må

Jet cch p~t v~isentlig bekostnad av verkningsgraden. Vid svcn

sl;:a flottan i.ir en ann:an metod i delta syfte under utarbetande, 

som ännu så länge ger löfte om eU mera gynnsamt resultat, 

utan att in kräkta på verkningsgraden. 
Stationer med mycket höga kw.-tal komma uteslutande Växelström

ifråga för signalering på mycket stora distanser, 4,000 km. och ~öasf~~~~e~~t: 
därutöver, och därvid ~iro växelströmgeneratorernas använd- g 

barhet en helt annan än! för smärre stationer. Av skäl som 

längre ned skola beröras, måste dessa stationer arbeta med 

mycket höga våglängder, d. v. s. jämförelsevis låg frekvens, 

50,000-10,000 pelioder per sekund. Vidare förekommer här 

ej något h·av på föriinderlig inställning av vågHingelen och 

slutligen spelar vid så s.tora fasta stationer Yikt- och utrymmes-

frågorna praktiskt taget ingen roll; det enda SOin1 vid dessa 

stationer ännu kunde tala emot högfrekvensmaskinerna, är 

dels de mekaniska sv~trigheter och risker, som äro förbundna 

med elen för genererande även av här ifrgakommancle låga fre-

kwnset alltjämt erforderliga höga omloppshastigheten, dels 

fr ågan om tillräckligt fin. och tillförlitlig reglering av hastighe-

ten. Båda dessa svårigheter äro övervunna vid anläggningar 

av detta slag av Gesellschaft fur drahtlose Telegraphie, ty för 

det första alstras ej dc111 avsända frekvensen i elen roterande 

Yäxelslrömmaskinen, utan mångdubblas mas.kinfrckven'sen ge-

nom en för dessa anläggningar alldeles speciell anlordning, s. k. 

frekYenstransformator, för det andta har man alldeles nyss på 

ett lika genialiskt som tillförlitligt sätt lyckats lösa reglerings-
problemet. Antennkapacitetens varialianer har därvid intet in-
flytande på frekvensem 

~-led hög omloppshastighet arbetande roterande högfre

kvensmaskiner, vilka alltså direkt g'enerera den slutliga fre

kvensen, bygger man i Amerika efter Alexanderssons och i 
Pranlnike efter Latour'SI system. En roterande högfrekvens

generator efter ett tredje system, mitt eget, var förutseeld för 
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Sveriges stahon i E:arlsborg, m rn k om på grund av oenighn 
mellan de myndigheter, som byggde denna station, ej till u t
förande. 

Problemen Om m an nu sammanfattar alla de mö,jligheter varmed 
anhg. t~_nr~p den moderna radiotekniken, h uvudsakligen genom infi.irnndet oc s ornln-

gar inom ra- av glödkatodröret riktats, - dc k ontinuerliga s~äng'lliingarn n!i 

diotfi~legra- bäLtt·e utnyttjande ~in de diskm1.tinuerligas, tillförandel av encr-
en. 

Anrops
fr ågan. 

gi på mottngareställct genom överlngring, audion1ens störr(• 
]{änslighct ~in de äldre detektorernas, dämpninlgsreduktionen 
och slutligen hög- och lågfrekvensförstärkningen - torde not; 
mången fråga sig, om det numera ej är möj ligt, att antingen 
med bibehållande av hittills brukliga avsändareenergier uppnö 
praktiskt obegränsade räckvidder eller med bibehållande av 
gamla räckviddet' min:s,ka avsändareenergrien till ett minimalt 
belopp . Tyvärr finnas, bland radioteknikens. r epresen ta n ter 
alltför målliga, som tyckas tro på sådana möjligheter. I wrk 
lig·heten är här som på alla andra områden sörjt därför att trii 
den ej kunna växa upp i himlen. 

Det är särskilt tvänne faktorer, so1n härutinnan förcskrim 
de till rådliga gränserna, nämligen möjligheten att anropa en 
på anropet icke förberedd station, de atmosfäriska störningarna 
och störningar från främmande avsändare. 

Vid bedömandet av dessa faktorers inflytande måste man 
skil ja mellan stationer för militärt bruk, rörliga kommersiella 
stationler och fasta kommersiella stationer. Det är utan viclan~ 

uppenbart, att för de två första katogorierna och alldeles siir
skilt fö-r den första, möjli§heten att utan förberedelse anropa en 
station innebär en alldeles' o·eflergivlig nödvändighet. Det 
bättre utnyttjandet av de kontinuerliga svängningarna g'entemot 
dc diskontinuerliga såväl som överlagringen och förstärkningen 
genom återkoppling r1esultera i en starkt ökad okänslighet 
hos mottag1aren för avsändare med något avvikande våglängd. 
Särskilt frånskiljas vid mottagning genom Ö·verlagring vid kor
ta våglängder kontinuerliga avsändare även med oerhört liten 
avvikelse. Om man erinrar sig, att den i telefonen hörda to· 
nens frekvens är lika med differensen mellan överlagrarens 
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och avsändarens frekvens, så finner man t. ex. vid en avsän · 
darefrekvens av enJ million tonhöjden: 1,000 vid en överlagra
refrekvens av 999,000, d. v. s. endast 1

/ 1o procents avvikels'C. 
En avsändare med l % avvikelse ger en tonhöjd av 10,000, som 
i den vanliga telefonen är så gott som ohörbar. 

Om man så tänker på huru hart när omöjligt det är att 
]lålla alla länders frekven1smätare och mottag1are fullt likfor
migt justerade och vidare, hurusom även rörsändarna åtmin
stone ännu så läng'e till sinl frekvens ej äro oberoende av an
tennkapacitetens variationer så inser man lätt, att vid ett oför
berett mmop katodrörteknikens ovannämnda fördelar långt 
ifrån till fullo, kunna utnyttjas. 

Det är alltså här, s1om övetallt annm·s , att varje sak har 
två: sidor. Den stm•a räckvidden med liten avsändareenergi 
med ty åtföljande stor stötningsfrihet gentemot främmande 
avsän dare är en1 oskattbar fördel, så länge två stationer befin
na sig i kontakt med varandra, men till stor skada, innan för 
bindelse erhållits. Jag1 håller det därför ej för ot110ligt, att rör
liga , framför allt militära stationer, om ko11tinuerliga avsän
dare införas, måste antingen vara så stort tilltagna, alt 
deras amplituder något så när motsvara de nu befintliga ton
sändarnas eller bredvid den: kontinuerliga avsändaren med 
jämförelsevis liten! amplitud och energi en diskontinuerlig ay . 
sändare med stor amplitud för anropsändamål bibehållas. 

Att roan efter den för högt uppdrivna sangvi11ism som rör
sändarnas första uppträdande framkallade, nu äntligen börjar 
'komm a till besinning härutinnan synes frmng'å av rykten, at! 
man såväl i Frankrike som Amerika på flygfartyg nyligen av
lägsnat alla rö1~sändarestationer och ersatt dem med gamla 
tonsändarestationcr. 

Ett bidragande moment, att man ej förr nyktrat till i detta 
hänseende, är det psykologiska faktum, att särskilt på radio
teknikens område, så snart något nytt uppdyker, alla med en 
hart när oförklarlig kritiklöshet efterapa detsamma. Det kali 
Också endast på detta sätt förklaras, hurusom audiorn:enl trots 
sin oerhört låga verkningsgrad som likriktare i den fonn, som 



Störningar 
från främ
mande av-

sändare. 
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den ursprungliga uppfinnaren gav den, anammats av all värl
dens fabrikanter av r3Jdiomateriel, och t. o. m. en fullständigt 
felaktig förklaring av dess verkningssätt, härrörande från , jaG 
vet ej vem, ännu i dag i praktiskt tagit alla broschyrer och 

a v handlingar om audionen återfinnes. 
När det gäller att bedöma inflytandet av störningar från 

främmande avsändare, måste man särskilt i fråga om. militära 
stationer skilja mellan kommersiell och fredstelegrafering å 
ena sidan och telegrafering under krig, å den andra sidan. 
Fredstelegraferingen kan ju ordnas genom statliga och inter
nationella överen~>lwmmelser, så att minsta möjliga störningar 
ifrågakomma och härvid visa si@ åter den moderna radiotek
nikens samtliga landvinnjngar uteslutande till sin fördeL Vid 
krigstelegrafering däremot måste man räkna med fientliga sla
tioners avsikt att störa, och det är' då tydligt, att den som u pp
når en stor räckvidd med! hjälp av hög' avsändareenergi och 
låg förstärkning är bättre rustad än den, som uppnår samma 
räckvidd med liten avsändareenergi och hög förstärkning. Den
na synpunkt har jag redan under det hittills brukliga systemets 
tid olaliga gånger funnit anledning framhålla vid avgörandet 
av frågor angående vår flottas radiomateriel och har den dess
värre genom tillkomsten av radioteknikens sista resurser inga

lunda förlorat sitt befogande. 
Atmos- Vad som gäller fientliga stationer, vilka avsiktligt söka 

f äris.ka stör- störa [!äller i stort sett även för atmosfäriska störningar. Ty 
n1ngar. , u 

dels kunna de ej regleras genom överenskommelse, dels upp-
nå de en nästan obegränsad inten:sitet och besitta anti ngen en 
ytterst stor dämpning eller förlöpa rent av aperiodiskt, varför 
alla försök att genom avstämning, fdgöra sig från dem äro 

dömda att 111,isslyckas. 
De atmosfäriska störningarnas ursprung kan väl med 

största säkerhet hänföras. till blixturladdninrgar i atmosfären 
och förekomma i enlighet härmed högst ojämnt fördelade över 
jordytan, så att vissa trakter äro mera utsatta därför än andra. 
Likaså är deras uppträdande på ett och samma ställe beroen
de av årstidernas och vädrets växlingat. Dessutom kan man 
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tydli gt konstalera deras starka tilltagande under den mörka 
delen' av dygnet . Förloppet inom motlagaren vid atmosfiiriska 
stiirningars inlr~iffande kan enligt min åsikt framsUilhls s[tlun
da : N[ottagar:m.tennen med sin iiver en stor del av hela sill 
omfång utbredda kapacitet och sin förlängningsspole kan med 
fördel jiimföras med rn i ett snöre upphängd gong-gong, diir 
snöret molsvarar sjiilvinduktionen och gong-gongen själva an
tennen. Triiffas gong-gongen av en mekanis.k impuls i form 
nv en stöt , så uppträda utom långsamma pendelsv~ingningar 

motsv:trandl' :mtcnnkretsens cgensviingning som bekant hiir 
bara sviingp.in.gar inom sjiilva gong-gongen av långt högre fre
kvens.. På samma siitt uppstå Yid inträffandet av en almos
filrisk sti.irn.ing i själva antennen, svängningar av ytterst hög 
frekvens. Då ju 1nottagar'ens antennkrets 1nåsle vara avstiimd 
på elen frekvens , som inkommer från avsändaren och dess se
kund~ir'krets avsliimd på antennkretsens egensvängning, så föl
jer att sekundär'kr·etsen: under avshimnjng upplager den av 
den atmosfäriska 'slörningelll fr~11nkallade ,långsamma ege'lt
sviingningcn i antenn1krelsen. Man har emellertid sedan länge 
kän t en metod, att i sekundärkretsen avskilja dessa stön1ings
svängningar frå n dc från avsändaren härrörande svängnin
gar'a , vilken metod baserar sig cbrpå, att störningsM'i.i.ngnin
garna ha en långt större dämpning än dc sviin1gningar s.om 
;ll st ras av en avsändare med liten dämpning (to111sändare) eller 
ingen dämpning (kontinuerlig S'i.indare). Att denna metod ej 
gav något Jullstiindigt resultat beror därpå att de ovannämnda 
svängningarna av yllerst hög f rekYens ut~m avstämning mellan 
antennkrets och s.ekundiirkrets direkt genom luften överföras 
från den förra till den senare . I-lur detta är möjligt förstår 
11lan , om man erinrar sig, att strömstyrkan i en kondensator 
växer proportionelt mot frekvensen och visar det s~ig, aU le
dande delar av antennkrets och sekundärkrets med mellanlig
gande luftrum äga tillri.i.ckligt hög kapacitet alt överföra märk
bara slri.ims'tyrl"or av de ytterst högfrekventa svängningarna. 
p~ grund härav kallas dc mot dessa ytterst högfrekventa sväng
ll tngar svarande elektromagnetiska y:J.gorna till skillnad från 

Tidsk1·i{t i Sjöväsendet. 16 
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(len i svängningskretsen upptriidande mot dess egensvängni 11 .. 

svarande våglängden för vagabonderan de elekt riska våg0 1~ 
Jag ha r angivit ett m edel att oskadliggöra dessa vagabonderan

de n "tgor, m en låter sig åtniinstone ej ulan större komplikt

tion er m etod en ::nwiindas i fr åga om mottagare, där på grund 

av bristande utrymme sekund ~irkretsen: rj kan tillräckligt ay_ 

liigs nas fr{m an tennkrelsen. 

E melle rti d drabba de atm osfiiriska störningarna w åras t 

fas ta s tationer, som skola upprii llhålla k ommersiell radiotjiinst 

m ed varandra, då dessas existensberättigande i jämförelse m ed 

kabeltelegrafi iir sta rkt beroende av a tt förbinclels~n m ed sii

kerhct k an upp rii lthållas på a ll a tider på dygnet å11et runt. För 

s{tdnna sta tioner är m etoden i fråga ula n: vidare nnvänclbnr. 

På grund av kri get hm tydligen dem1a metod råka t i 

glömska, och n~i r seelan de förut oanade förstärkningsmöjlig

h eterna genom införan det av katodröre t tillkomma till ""rl'J! 
. ' b 

m an en h elt an naill utväg, i det att elen vanliga mottagarnn-

tcn ncn, s. k . öppna antennen, utbytles mo t en s . k. ramanlenn . 

Denn a senare består till skiUnncl från elen förra av en p a en 

ram upplinda d sp ole och en i en vanlig kondensator k oncen

trera d kapacitet och har givetvi o_ en lån gt m:indrc upptagn ings· 

förmåga än elen öppna antenn en, m en då de t visade sig, :1 t l 

vid införandet nv ramantennen mottagningsintensi teten aY dl' 

atmos f~iriska störnin gam a min skades i 1:\ ngt högre grad ii n : t Y 

s~indaresviin g nin garna, så tog man denn a m inskning av m otta

ga l'fö rm ågan med i köpet oc h e rsatte den m ed en oerhört langt 

driven för shirkniug. 

Bannnoltaga rens fö.rhålb nde h~irutinnan i j~imfö re l sc mccl 

den öppna an tennen s kan lält förkla ras, om man återgår till 

likn elsenmed gong-gongskivan . Motsvaran de den över h ela den 

öppna antenn en utbredda antennkapaciteten har man yid 

t ilEimpning på ramantennen att tänka sig dess slutna ko n dc n ~ 

satoe e rsatt m ed en1 tung kub , likaledes upphängd i cH snöre. 

v ilken som bekant, om elen lriiffas av en stöt, huvudsnidigen 

fö.r sä ttcs i långsamma penclelsvöng1ungar och därvid 1ftngt 

mindre än gong-gon gen ger upphov till hörbara sväng11ing:n· 

a v hög frekvens. 
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Det har p å dcna Yug lyckals att med för praktiken till

räddig säkerbet upptaga telegram från stora tran satlantiska sta

tioner på manga tu.scn km :s avst å nd utan alt ram ens dim ensio11er 

behövt överskrida en eller ett få tal meter i diameter. En vidare 

förmfm ha ramarna däru ti, att dc ha sin högsta mottagnings

förm [tga , när deras pl a n ligger i de ankommande vågornas rikt 

ning cch m otlagnin gsförmågan O i ett liige Yinkelriitt diirtill , 

v~wför m ånga störn inga r som. k om1na ur en tran. avs~indarcns 

li:i gc viisentligt a vvikande r ikt ning, ytterligare starkt för svagas. 

Man f inner num era på å tskilliga mottagarsta tion er fi ir 

transoceana förbindel seändam ål ramar med än da till 40 nw

ters diameter m. m. Detta är cH ytterligare b evis på den förut 

påpekade kri t iklösa tillämpnin ge n av sä att säga i modet k om

na nyh eter på radio tekniken s område . T y vid så stor uthred 

ning av rnmen· får an tennkre tsen u tom den i kond ensatorn 

koncentrernclc kapncite1en en iiver rnmen utbredd kapacitet , 

vnrigenom den i sitt förhåll ande gen temot atmosfäriska stör

ningar m er oc h m er n ärmar sig den gamla öppna antennen. 

Dett a har också av erfa renheten bekräfta ts och syn es man nu

mera vara på väg ~1 tt Mergå till n1oll agare m ed sm å raman

tenn cr . 

Det iir tydligt att man g~nom införandet av ram:mlcnncn , 

s~1 rs kilt den med liten diameter , gått rö rlustig dc stora m öjlig

heter, a lt m ed given axsiindareeffek t uppnå l{mgt förstorade 

räckvidder , e ller med bibehållna räckvidder minska avsiinda

reeffekten, vilka geno m katodrörets införande i tekniken ska

pals. Det ~i r eliil-för alt hoppas, att ni:i r den än n u grasseranclL~ 

vurnw n fiir ra manten nen fått !tigga sig, en å tergång till dc öpp

na m ottagarean tennema i lån gdistanstra fiken kom mer till s tånd 

lineler utnyttjande av den förutniimnda m etoden att oskadlig

göra de vagabonderande vågorna, detta skl.tlle ha till fö ljd att 

a.vsän daresta ti un erna för sådana anläggningar ick e längre be

hövde utbyggas till 100-tals och 1,000-lals. bv., utan kunde 

hålla sig in om det långt an språk slösa re beloppet av ett eller 

annat 10 kw. 
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Det torde för , ·:u· och en som nwd iiYen elt r·in ga måtl a,
krilik studerat racli oil'kn ikens utveck li ng Yäcka i'iin·a ni ng hu ru 
litet teorl'tiskl och experimentellt a r])('[e, som nedlagts på avsiin
d:ircanlcnnernas fullk omn:wde. Hiiru linna n har hittill s ett sa 
gotl som fullslö ndigt planlöst tn'nlnde ffttt ers ii l La elen nwto
diska forskningen och har naturl igtvis diirfiir mer iin ann:1rs 
den ena »tnoclcformen » i hit följd uttriin gt den andra. 

Den enda teoretiska hiirlednin g av si.incl:lrcanlcnnens ut
strfl ln ings.förmåg:1 , som ex isterar, h:n· liimnals a \' Ahrah am , 
och dess resultat k:111 sammanfat las i följancll' rornwl: 

C2 E2 H2 
A= 0,007 ~--

diir A betyder den: utstrålande effekten i watt 
c 
E 
H 

antennkapacite ten i cm. 
effektiva antennspiin n ingen\ 
:ntlonnhöjclen i mcler 

'' ). Yågli.ingden i meter 

i \"Olt 

och antennkapncitoten förutsättes lig,ga samlad på höjden H, 
men där ingen hänsyn tages till a ntennens h ori son tnia utbred 
ning. Jag har på goda grunder aldrig erkänt giltigheten aY den
na för övrigt till synes av al la godkända sats , ulan fastmer 
funnit att antennens utbredning. h ii rvid spe lar en ganska av
görmtde roll. En ligt denna uppfattnin g .bör elen ideala an
Lcnn'en hava sin knp'acitet fördelad på en nii ra sfi.irisk yta, vars 
m edelpunkts höjd över jorden motsvamr antennhöjden. D~t 

~ådana antennler emelle1iid i.iro praktiskt ou tförbara , följer sa· 
som niist bäs,t d. s. k. palmantennen , bestål'll'de nv ett an tal 
frihiirande radiellt från masttoppen utg'åendc spröt. Av tek
n.i sk:l skäl kan emellertid ii.ven denna fonn för r imli ga k ost
m1ele1· endast utbygga s till en kapacitet av cirka 1,000 cm. , och 
i.i1'0 sådana antenner numera delvis införda såviil i svenska 
marinen son1 a rmen. Med stigande avsändm·eeffekt och sti
gnnde våglängd blir denna kapacitet snart otil lriick lig och i\
terstår då såsom därpå i ordningen närmast följande bästa an
tennform, en antenn med stor uts,träckning i endast en dimcn· 
s ion och utbredningen i de två andra d imensionerna h E"gri.in-
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sac! till en bråkdel av höjden. Såsom långt sämre m ås te de 
för slnrn f:1 s la stationer till stor nnviindning k om n a s. k. tak 
an tennerna betecknas , lws tåend(• av cH plant trådni.il med Ol''r 

hiir l s tor yt. uth reclning. En iinn u ytt er ligare försämring infö
res om v:~ re sig d(" längstriickla ell er tnknntemwrn:1 u tvidg:1s 
m ed mot marken rikl:1cle fiirliingningar. På s ista ticlen sy
nes ulvl'cklingen rent emp iriskt råkat in på den rätta viigen , 
i Ly a lt. fii r nyplancr<Jde stors tationer såvi.il förliingningarna mot 
ma rkl'n frängå tts som en tydlig tendens att uttiinja takanten 
nen i en dimension under fort gående minskning av , dess h1Tclcl 
gjort s ig m ii rkbar. 

:\v vilken oerhörd bdydl'lsc siirsk ilt för stors tationn stt
viil cl l'L riitta v:il et aY antennform som l'lt å lerg:kn dc till rlen 
öppna mottagarc:mll'nnen m ed di.irav följande minskning av 
s ~indan·cnergien är, torde hiisL framgå av det faktum, alt l. l'X. 

den stora s,Lationl'n i Na uen utan:fö1· Derlin under förbruknin g 
nv cirka 500 kw. utstrå lar ett effektbelopp av cirka 12 kw. , un 
der det :III exempehis en sven ska flottans jagare m ed c irka l 
kw . rörbruknin g utstrå la r c irka o,. k"·· 

Andr1 sedan radiotelegrafiens första tider har man i:~klta - Effekt för
luster 

gil, all vid oföriind1·ade avsii ndare- uch mottaga rcföi·h å llanden på vägen 
m oll:lgningsintensiteten iir unelerkas tad variationer, som givet- mellan mot-

. ' t t "ll l . f' l . f"" .l ' .. Il tagare och v1 s mas, t' 1 s .;:nvns orlp ~1ntnmgs or us,Lcr pa vagen mc an avsändare. 
mott:~g:1n' och nvsiindnl'e. Dessa v:1rintioner uppvisa l"n ,·iss re
gelbundenhet i sitt upptriidancle, sft att de iiro större om dagen 
iin om natten, större om sommaren iin om. vintern , stiirn· i tro -
piska zoner, mindre i tempererade Irakte r och s lutligen propor-
tion sv is långt stön·e vid lå ngel istanstelegrafering ii n Yicllcl cgrafe -
ring på ko r tare distanser. Då dessutom dessa va riati on e1· iiro 
~. tiin·e ju kortare vågliing~cl en oc.h mindre ju liingre våglängelen ii r , 
fö rklaras hiirav den omshindigheten, alt vid telegrafering över 
långdistan ser, dii1· en tinförlitljg förbindelse hela dygnet å ret 
l·u nt (~ rfordrns , man sucocssivl tillg1·ipit allt stön·c vågliingcler. 
Dft av pmktiska sköl maste rna ej kunna f6rhöjas i samma pro-
PMtion som den erforderliga våglängden stig'ei", b li1· man hän -
visad till all vid användning av lå nga vågor öka antennk apa-
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citeten. Det iir C'mell ertid l yclligl, alt om denna k apacileb . 

iikning, som iir avsedel att öka s trålningen, endas t vinnes gl'

nom så s lor utbre-clni1~g av antennen, alt p å denna grund återi 

gen strålningen minsk1s, fördelen med el en öb1cle kapacitel<'n 

hlir illu smisk. 
Ett annal sätt att uppviiga el en gcnom vågliingdsökningt>n 

min skack slr'ålningen ligger enligt Abrahams formel i en iik 

ning ~lY :mh' nnspiinningen. Biir s löter man em ell ertid särskilt 

vid a1wiinclni ng :1v vnnlign tak antenner snnr t nog - 70---

100,000 volts effek tiv Sj)itnnim!" - )) tt oöve·rvinnerl i"a sv~u·i n 
• "-..l , n ~ t~-

heler vid k onst rukt ionen p ~t grund :w s. k . koronafiir

luster. Dessa senare bestå däri , att antennens Ja eldnin !-: 

vid övcrskrichmclc-t av en vis <; fiillstyrka i nntemltrrlclcns onw

ddbara närhet he lt enkelt avgär ur antem1 en uneler utveckling 

av en särskilt i mörker synlig svag strålformig ljuseffekt. Viil 

.i<'r man eliin·mol såda na anlennf'onner, som tillåla en viiscnl 

lig iikning :1v spiinningen. utan att s. k. k oronnf'örlustPr elln 

niin·rvimwrliga isolalio.nssv:'\. righ et<·r upp stä, så kan ma n upp

n~'t den erforderliga strålningseffeUen medelst ökning a Y n n

lennspiinn.ingen uneler bibeh ~dlande av en mindre antennk:l

]Xlcitel. En säclan ant ennform r epresentera s av den cleiYi s i 

sn·nskrt marinen oc h vid sven-ska lnnclslatio.ner infö-rda s. k. 

lrum:mt c·nncn , bcståenck av ctt nntnljbimJöre lsevis tunna brons

lrftdar, anbragta i form nv en c-ylinclPr, som iir koniskt Iiii 

speisad mot iindnma. 

Sammanfatta s allt vad nu s~1 g t s angående atnros.fiiri sl'a 

störning-nr .i~imte deras övervinnand e och valet av form på siin

dflJ>ea ntennen, går man kan ske ej nlll för vilse, om man söker 

förutspå en u l H'C' klin g ~~'" storstation stekniken c·fter un gcfii r 

l'öljnndc riktl injer: å terinföwndc av den öppna motta gan·~lll 

t cnnen med bortskaffandet av atmosfbiriska störningar genom 

s ii rski Ida medel , 11 tnyttjanrdcl n Y ],n lo el riirets försWrkn i ngsmii_j 

lighete r , el ii rh ii n a l t ~ws~inclnrcenergien min skas t i Il en hrål;;dcl 

a" den n n brukliga och slutligen ökning av sändarean tcnncn" 

strå lnin gs förm åga gen om val av gynnsammare antennfornwr. 

ett val som lmderlätla s diirigenom att dels. den förminsk~1ck 

siin cbreeffekten i och för sig, dels tilliimpanclet av anlcnnfor-
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mer aneclda för högre spiinningar m edgiva en hctvdligt föJ·

millskad anlcnnkapacilet. 

Föreslagna mdoclcr att giva avsiindarn:1s ul ~lr:i lnin g enRikt~d _tele-
- t t . t . l l o d 1 .. -1 'l . .. gra.term o-. 
m oln e v1ss vm -.p omra e >egransac n dnmg ha a1m tt allt - "' 

jämt ej fiirt till n ågon praktisk Lilliimpning. 

Diirem ot h:n· sedan länge som bck:ml en riklad m oltag

_ningsan orclning funnit användning i praktiken, till grund fiir 

1·ilkcn Bel lini Tosis msprungliga system legat. E tt siilt för 

ti l lgoclogiiranc!Pt av anordningar av ifrågavnranclc s lag, vilka 

för si\.v~il elen k ommers iell a som milihira sjöfarten torde ntra 

av m yck et stnr bctyclels C'. ~i r följande: Det fmtyg , som vill ge- . 

nom riktad m ottagning, radi opejling, bl's,Uimma sitt liige, b 

ter IYiinn e fasta stntioll'er med riklad motta!!nino·sanordnin o· 
u \"') '- . t"' 

fast s lii lla r iktningen till fa rtyget, varefter liiget är bestämt ge

nom korsningspunkten mellan dessa båda linjer. Inom svenska 

.flottan h a molt ~1gningsnnordningnr efter Bellini Tosis system 

utarbetats uneler in.förandet av viisentliga fiirbätlringnr , m en 

har marinens iisl;;ande a1· medel fiir anordningarnas införand e 

vi d infarten till Stoekholm och Göteborg p i\. grund aY telc

gr~l f'vedzl'l s ~wstyrka nek avslagits. 

Eli ann:1t siitt iir att den rikla.d e m olb1gningen hefinner sig 

o mhord och fart yget sjiilvt heshimmcr riktningen till tyännc 

fasta stationer. DPtta senan' m eclfiir vid tilliimpningen n1· Rrl 

lin i Tosis s.ys tcm , som fordwr ± mot varandra vinkelriila an 

-tenner med jiimfiirc lscYis stor h ori sontal utbredning elen olii

genlwten , att ombnnl en sådan ulhreclningsmöj1ighet iir ytters t 

bcgriin s:1cl. så att riicli:Yiclclen och ski1rpan i riktningsbcstiim 

lling"en bli minimala. 

Genom infiirandet av ramantenn på m ottagaren , som i 

likh et m ed Bellini Tosis antf'nnsvs tem har maximal mottn o--
~ ' - - ~ 

ningsintensitet i två från varandra diam etralt beliign a rikt -

nin gar och minimal intensitet i de båda hiirtill Yinkelr~i ta rikt

ningarna , mPn ej kräver el en stora horis·ontnb utbredningen , 

ställdes stora fiirviinlningar på denna nyhet, i_ h opp att liäri 

genq.m frågan om radiopejlingen ombord skulle Yara Jiist . 
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l wrkliglwtl·n utbjudas också rammollagarl' för pejling~

iindamål mnborcl med uppgift om en uppnådel noggrann hd 

i pejlingen a\' en din annant grad , men torde enligt min asikt 

tyYiirr anviindandl't ombord åtminstone pä iirlogsfarlvg kom

ma atl medfiira l'll t'ullkomlig cil'sillusion. Fiir all niimli gl'n 

r;li1Wll genom sin stiillning vicl ma~imi- eller minimiinl!'n sild 

skall ri1tt angi\'a riklni lllgt•n till avsändaren iir oundgiingli gen 

(•nfordcrligt , ;1tt dc ;Inkommande elcktromagnl'tisk:t dg<;rn; l. i 

r~1mcns omedelh;1r;1 niirhcl e.i iiro utsatta l"iir nugr;1 som ht•l \ l 

inflytanden av ;mdra niirlwliigna ledande l"iiremal a\' niim n

viird utsl6ickning iin elen plana jordytan. All dessa Yillkor 

ej ens ntirnwlscYis iiro uppl"ylld;l ombord il. l'll f:1rlvg bordl· 

l"örl'i'alla var och en sjiilvklart. Tillfiirlilliga t'iirsiiksresul t:ll 

fr[m andra mariner fiirdigg:1 mig veterligen ej , men lorck yj 

sj ii l va under detta års lopp kunna fiirska l 'f a oss sacl:m:1. 
P~t landstationer d ii re mol , cliir m:m k a n Yiilja p l:1 ts o c h 

utrymme iir naturligtYis ramantennen fiir pcjlingsiindamfd ful lt 

an\'iindbar. Dock har den gentemot Bellini Tosi-systemd nwd 

stor horison tn l an !ennui bred n in g de tv ä nackc!PI:l rna , :1 tt dels 

moltugningsintensilctcn och därmed ski.irpan i riklningslll' 

s liimning-cn på stiirrc distaiJSer iir mindre hos r:lmanll'nl ll'll 

och dels ramantennen på grund av sin ringa utbredning iir 
känslig för så små variationer i sin elektris};. t lcd:mde om g i\.

ning alt till och med en förflyttning av lckgrafisll•ns sliillnin g 

gentemot ramen inverknr på riklningshcsliimni ng·cn. 
Då radiotelefonien , sin n:1tur likm~l!igt , fordrar' kontin u·· 

nliga avsändaresvi.ingningar, iir det sj;ii.lvklart, all riirgenc r<~ 

torns införande som avsiindare bragte radioteldonien l'lt stor t 

Sll·g framåt i teknisk utveckling. "'tfen iiven på l'lt annal ~iitl 

har gliidkatodfiirstiirkaren kommit siirdl"lcs Yiil till pass in on1 

radi otclefon:ien. 
En av denna lekn.iks svårigheter ligger i uppgiften atl llrin

ga den jiimförelsevis stora avsiindareeffekten att variera t'ulll 

synkront och likformig! med de i mikrofonen vid lul:mdl'l ut

liista ytterst minim:tla (•tifcldvariationema. Katodröt•els fiir 

sli.i rkn ings.fiirmi'lga ha r vid lösnndet a v denna uppgift tagits i 
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ail"spr:'ik på ell snart sagt obegriinsat antal olika siitl och för

går i.innu i dag knappast en månaels tid , utan att m\got nytt 

uppslag' på detta områ dE' låter höra av sig. Del skulil' föra 

fi ir långl all hiir ingå på dessa o lika metoder och vill jag diir

fö r enelast konstatera, att uppgiften synes tillfreclssliill:mclt> li"lsl 

för alla i frågakommande belopp av aYsändan'cnergi. 
Vid Yärdesiittande ;Jv r:lcliotelefonien: och dess rr:lmlichl 

praktiska tilhimpning föt•hise dc flesla på omradd ej fullt in 

vigda personer följande omstiindigheter. De stora mi",jlighctcr 

att frigiira sig från friimmande avsiindarP, som numera finna s 

ifd\g:1 om radiotelegrafi, hasera sig alla på det faktum , :1t! mol

laga recncrgien upp,"äckcs under s:unverkau av ett st ort a n tal - · 

iin cl:l till flera 100 - utifrån kommande SYiingningar, l' ll s. k . 

ack umulering av nwttagningsenergien. Då ett tydligt Mergi 

van de av talet vid telefon:mollagning fordr'ar, all den mol1:1gn:1 

energi en va r i era r i. likhet med den avsiinda ut:1n n ii m n vii r d 

tidsförskjutning och med frekvenser upp till 10 ~~ 20,000 p!' 
riocler, så följer, att ej ens vid så korta våglängder som :300 
m. - frekYellS = 1,000,000 - ackumuleringen av mottagan· 

energien får drin1s så långt som vid tPlegrari ; el. v. s. :lv 

st ~imningsskiirpan kan ej fullt utnyttjas . .Tu liigre avsiinclan•

frck vensen blir, · d. v. s. ju liingr<' våglängd , som anviindcs , 

des to mindre antal svängningar få i moltagaren ackumuleras , 

utan :1tt talet vanstiillcs. D:'\ vidare som förut sagts vid stor:1 

di sbi nser långa våghingeler iiro oundvikliga, så följer hiiniY, 

att vid telefoni över långa elislanser avstämningsskiirpan blir 

YlteTst lilerli och frigörandet frän främmande sii.ndare ull'slutl't. 
Det ligger alltså i sjiilva sakens natur, att en praktisk an 

viincln ing av telefonien i liknande utsträckning som lelcgrafien 

iir otänkbar och endast kan tiinl;:as komma till ~tåncl på kor

tare distanser och med stark bcgri.insning av antalet i vm·and

ras .-ayonrr ingripande förbii1delscstr'äckor. 
Tyviirr göra de på onuåclet ledande firmorna ni.islan in 

tet för att motsåga den allmänna feluppfattningen av racliok 
lcl'onien i delta hänseende, ut:1n tiivla tvärtom med var:1ndra i 

Hit gcm:lm rekordförsök med telefoni på långa distanser och 
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oYederhiiJtiga broschyr- och tidningsutlalnnden om etl allmiin t 

införnnde a v tel efoni en - ans] u tningen till sjögående fa rtygs 

radiostation er till de fasta linj eniiten etc . - vidmakth[tlla dP n

san1Jna. 
Diiremot har ett slags mell::mting mellan tddlös och tråd

signalering på sena ste åren börj:t t i praktiken u l bildas, vi ike l 

så viil fiir le legrntfi som för tel efoni tycks ha oanade ulwel, . 

Jingsmiijlighl'ter. Gt'mensamt m ed radiotelmiken har detta sy

stem dc elektrom agnetiska vågorna aY högfrekvens, gem en

snmt med linjetekniken iir, att enligt eld nya systemet de eld .. 

tremagnetiska vågorna fortplantas Izleslutanclc Eings tr:ådlinj en . 

som för önigt redan förut anlitats för linje-telefoni och lt'

.l egr:lfi. 
Då som i biirjan p i'tpekats allt ännu befinner sig i en rast 

lös ulYeckling, ha ej heller ur dc många ofta starkt diw rge

r:mde åsikte r orh omdönwn, som gjort sig gällande, n:\ gra slut· 

g.iltig~t , så ::tlt siiga fastslag11a principer, kommit till ståncl. .Jag 

har diirf"ör föredragit atl i ov::t nslåendc meddelande i stiillel fö r 

att referera ett unal a,· existerande uppfattningar och omdö

men framföra nuna egna. Dessa göra nnturl igtvis ej lw ller 

anspråk på att vara slutg:illiga eller oemolsiiglig·n, ulnn fft clt; 

sl i't för författan' ns riikning till det viirdc , nian rimli;:ren ka n 

t illmiita dem. 
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Bottensvepningen i "Djupa Rännan" och 
och några episoder därifrån. 

I maj månad 1920 kom order, att vedettbåtarna Sveparen 

och Sprängaren slmllc utföra bottensvepning efter sjunkna 

minor i "Djupa Rännan", mellan Herlas Flak och svensk a 

kusten. Skälet till att denna order utkom, var en energisk 

på tryckning från svenka trålarförbundct, att regeringen skull e 

låta röja lir väf?en det hinder för botten fisket, som de sj unkn a 

minorna utgjorde. Vid upprepade tillfällen hade fiskefarty

gen på förut svept område erhållit till u t seendet friska minor 

i trå len och i tre fall måst sticka fr å n sig hela denna, en 

ekonomisk förlust av v. p. 35,000 kr. pr lag enligt dåvarand 

priser. Att märka är, alt liknande händelser timat i litländ

ska fiskeflottorna, och resp. tårlarförbunclen hade till engel

ska, franska och tyska regeringarna gjort fram ställning om 

att få hindret undanröjt, m en samtliga regeringar hade efter 

sakkunniges hörande svarat, att detta ej lät sig göra. 

Ordern att m ed unelerlydande fartyg låta utföra botten

SYepningen i "Djup a Rännan" tillställdes Chefen för Götc

borgs örlogsdepå. Underlydande sjögående befälhavare var 

Di\·isionschefen för G. Min.-div., som med torpedbåtarna 

Orkan och Meteor hade upp ehållit minbevakningen vid rikets 

Västra kust. Till hans förfogande ställeles för att utföra 

SYepningen yedettbåtarna Sveparen och Sprängaren. Divi

sionschefen skulle till sjöss leda svepningarna. Han skull 
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med torped båtarna del s sk öta utprickningen i svep om r åd et, 
dels fortfarande uppehålla minbevakningen längs kusten. 

N'är ordern utkom, ingick Sveparen i 3. Min. -di v ., som 
befann sig i Stockholms skärgård. Den beordrades omcdL•l 
bart ingå till Stockholm, ombordtaga nödig materiel och a\'g~l 
till Göteborg för att förena sig med ö. Min.-div. I denna di

vision ingick tillfälligt sedan en tid tillbaka Sprängaren , som 
för tillfället uppehöll patr ullering vid Skagens fyrskepp !'iil' 

minvarningar åt handelsfartyg. 
Omkring den l juni sammanträffade vedettbåtarna i Gii

teborg, och dagen därpå börj ade svepningen. Området, som 
skulle svepas, var beläget v. p. 10 naut. mil f rån kusten och 
parallellt med denna . Det var l O' långt och 3' ~-!' brett. 
Någon dylik svepning efter sjunkna m inor hade al d rig förut 
gjorts. så att ingen erfarenhet, ej heller några försök lågo 
till grund för arbetets p lanläggande. Men det svep, som 
komponerats vid skrivborden i Stoekholm, visade sig i prak
tiken vara bra, ja, det enda användbara. Dess utseende var 
följande: från vardera båten v. p. 300 m. bogsertross. 200 
kg. tyngder vid slutet av bogsertrossen, dät: även lO m :s 
sveptrossarna vor o i klammade eft er varandra. \' id var j c l O 

m : s-tross fastklammades en dragg med två m . lång kctti ng. 
Bogsertrossen (i längder om 100m.) och 10m :s-trossarna Yoro 
av rätt grov stålwire. Klamm ar na voro av u ngefär samma 
hållfasthet, men 2 m: s-kettinglä n gderna torde h a vari t något 
för klent beräknade, enär de rätt ofta sprungo. Ganska egen
domligt att se var ett par av dessa kettingar, som blivit 
sträckta, tills varje länk dragits ut, så att man kunde i ena 
tampen lyfta kettingen rätt ut som en homogen stång. Drag
garna voro flottans mindre sprängdraggar, vilka med spräng
behållarna u ttagna icke ägde nödig hållfasthet. 

Då svepet första gången skulle läggas ut, hade vardera 
båten upprullade på å n gspelets trumma 300 m. bogsertross 
och 15 st. 10 m: s sveptrossar. Mellan dessa voro iklam
made kettinglängderna. Vid utläggning och hemtagning h ad e 
besättningen då endast att klamma fast och loss draggarn:J . 
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efter de första dagarnas svepning, vidtogos en del förändrin
gar. Kettinglängderna avskaffades, och draggarna klamma
des direkt mellan 1 O m: s-trossarna. Som ovan sagt, ägde 
J.;.ettingarna icke nödig hållfasthet, och dessutom snärjde de 
sig ofta kring sveptrossen, så att ibland draggen gick fram 
på botten stående rätt upp eller liggande tvärs svepriktnin
gen. Efler tre dagars svepning voro c :a 100 draggar för
brukade. Än hade kettingarna sprungit, än draggarmarna 
rätat ul sig eller slitits av. I Göteborg tillverkades nu på 
bestä ll ning nya draggar efter fartygschefernas anvisning. De 
hade betydligt större hållfasthet, men voro dock beräknade 
så, att en arm vid påfrestning skulle räta ut sig, förr än 
svepet sprang. Efter första leveransen ökades grovleken 
ytterligare något. En annan förändring av stor vikt var, att 
skruvklammar anskatTades i stället för de gamla med sax
sprintar. Flera gånger hade hemtagningen av svepet försin
kats timvis genom fastkilade sprintar, då bultarna måst stan
sas u r . 

Båtarna fingo också genomgå en del nödvändiga änd
ringar och reparationer. Deras skapnad akter hade visat 
sig vara minst av allt lämpad för hemtagning av detta slags 
SYep. Del översta bordläggningsstråket gick akter v. p. 2 
dm. u pp över däcket med en kraftig bulbkonstruktion i övre 
kanten. För att leda wiren vid hemtagningen nedsattes här 
järnstöttor. Dessa såväl som bulben genomskuras på kort 
tid av -vviren. Ledaren Initt på bogserhågen av flera cm. 
tjock t smidesgods genomskars fullständigt, och bågen själv 
rycktes loss, där den med stöttor var fastskruvad till däck. 
Frestningen på wiren vid hemtagningen översteg ofta tre ton. 

Vid verkstad i Göteborg fastsattes nu utanpå akterskar
pen en kraftig rullkonstruktion. En vågrät rulle, så bred 
och med så stor radie, att draggarna skulle kunna vindas 
direkt in på däck och på vardera sidan en lodrät ledar rulle, 
som sku.lle kunna hålla wirens största möjliga dragning i 

Vilk en som helst riktning. Bogserbågens däcksstöttor fästes 
111 Cd järndäck genomgående bultar, och på bågen sattes en 
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förskju tbar Jedarr ulle. Efler dessa förändr ingar och ll1cd 

större vana hos besättningen verk ställdes nu h emtagning och 

ulläggnin g på ungefär '/, av den tid, som åtgått dc förs ta 

gångerna. 
Första <lagens svepning gav intet r csullat. Men ett l h _ 

ligt intresse h os besättningarna väckte dc underliga fång ster, 

d raggarna hämta de upp fr ån d j u pet. Växter och d j ur a y 

elen egendomligaste skapnad fö ljde med u pp . Blckriida 

maskar, stora som åhir, andra, som svällde upp till genom

skinliga gasbUtsor av de t inre trycket och somliga organismer, 

som ingen kunde avgöra, om de voro djur eller växter. 

Så ett krafti gt napp. Några ·ryck i wiren, ett väldigt 

oväsen, när bromsfj ädern i spelet ger sig och automatisk t 

~; t äpper ut ett eller annat varv, och bålarna stå stilla i vatt

net, medan propellrarna för full maskinkraft kasta vattnet 

n.ktc>rövcr. "Så där j a, nu ha vi en fullriggare på kroken" 

hörs en rö st från däck. Signal från ledarbåten "Tag h em", 

och m ed så sal<ta som möjligt på t elegrafen börjar <lc t 

sta rka ängspelet vinda hem svepet. Fastän maskinen går 

framåt, drager spelet båtarna akteröver mot nappet, som lJi l

dar systemets fasta punkt där nere på bo tten. Bogsertros

sen är inne. T\'å hundra kilo tyngder rulla in på däck, oc b 

draggarna komma in den ena efter den andra. Men så ii r 

det stopp. Spelet vägrar att göra tjänst. Det kopplas om 

till största utväxlingen, var igen Oin dess styrka mångdubblas. 

ForHarande in tet resultat. Alle man söka skydd föröver, 

några meter släppes u!. av wiren, och sedan högsta fart i ma

skin och sp el. En kraftig knyck i hela skrovet, och maski

nisten får bråttom att strypa spelet, som rusar m ed en oana cl 

hastighet. Några draggar hade blivit kvar där nere, mt:n 

en, visserligen illa tilltygad, förde i alla fall med sig upp ett 

vissn esbörd om vad slags napp, vi h a ft. Det var en handl eds

tjock stålwire, en bardun ur riggen på något kanske längc

sedan glömt större fartyg. 
Ett par gånger till fastnad e Yi i samma vrak, m en lycka

des komma loss, och när dagen var slut hade vår fis kelycka 
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ytterliga r e medfört endast någr a segeltr asor och en del av 

ett vanli gt svenskt minsvep - ett minne från föregåen de två 

50mrars arbete på samma plats. 
J ag tror in te någon ombord väntade, att vi skulle få se 

någon mina under denna svepning. :Men tyska minankare 

slwlle det finnas gott om, e lt par hundra, och nästa dag skulle 

vi nå dit, där den tyska minlinjen en gång legat. Det var 

också med betydligt större spänning vi denna andra dag lade 

ut svepet. Just i yttre vändpunkten, där enligt beräkningarna 

tyska linjen gick in i svepområdet, fingo vi napp under di

rektionsförändringcn . Båtarna kommo inte ur fläck med 

"högsta fart". Spelen arbetade tungt vid hemtagningen och 

wirerna gnisslade och sjöngo. Så vägrade spelen, men då 

hade vi lättst nappet så mycket, att vi gingo framåt släpande 

det efter oss. Det fanns ingen möj lighet att få upp det därute, 

varför kurs sattes på Stora Pölsan. Efter cirka två timmar 

löpte båtarna jämnsides med svepet mellan sig in mellan 

Pölsorna. Här ä r grunt yatten, och vår t napp tog botten med 

några våldsamma slitningar i wiren. Vid .h emtagningen 

hängde trassliga kylsor av tysk minwire på nästan alla drag

garna. Efter någon timmes arbete med att r eda ut dem bör

jade vi vinda hem en efter en. Där pekade väl tio stycken 

wires n ed åt olika h å ll fr ån vardera båten. Av dc flesta kom 

endast tampen upp. Vad som suttit där förut, hade släppt, 

antingen när vi fingo nappet, eller när detta tog botten sedan. 

Men fyra tyska ankare kommo upp. Tunga, massiva kollos

ser på cirka fyrahundra kg. vardera. Slutligen kom på en 

dragg . en n ågot mera intressant lingcst, nämligen det elekt

riska sprängröret från en tysk mina. Nästa stund hördes ett 

ovanligt kraftigt stoppkommando till spelet. D j up t där n ere 

skymtades något stort av en välkänd rund form . Sakta och 

försiktigt vi ndades den uppåt. Det var en välvillig mina, 

som kom upp med botten först, och redan på djupt vatten 

visade hålet, där sprängröret hade suttit. Den var således 

ofarlig och lätt expedierad, men den tycktes i övrigt frisk 

Och sund och hade under alla omständigheter den förmågan 
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att ändra våra tankar om den kommande svepningen. .Tag 
tror lugnt man kan säga, att varje man ombord känd e en 
viss tillfredsställ else. Det är dystert att ligga på minsvep
ning månader utan att påträffa en enda mina. Men det gav 
också spänning åt arbetet. Det skulle kanske inte alltid hli 
så lätt att hanlera pjäserna därute i dyningarna. Denna 
hemtagning av vårt första riktiga napp hade tagit lång ti d 
i anspråk, och först klockan halv tolv på kvällen förtöjde 
båtarna vid Nya Vanet. 

Nästa dags svepning gav oss osökt en liten påminnelse 
om vår dödlighet. Lätt bris och rätt god dyning kommo bå
larna alt röra avsevärt på sig och, vad värre var, förhindrade 
möjligheten att se ner uneler vattenytan. Straxt efter svepets 
ull äggning uppläcktes en mina fullt oskadd ligga och guppa 
på vågorna. Den hade tydligen felförankrat och nu sl iti ts 
loss från sitt ankare av svepet. Sveparens joll kom i sjön 
med chefen, rodelare och nödiga clesarmeringsattiraljer. Men 
sjön var för orolig. Jollen hoppade vid pass en meter upp 
och ned och tillrådde på intet vis något närmande till minan, 
som tydligt visade sina fem oskadade horn. Den togs sim
mande, och vi åskådare fröso bara av att se på, ty vattnet var 
kallt och luften likaså. Något senare fingo vi napp, och sve
pet vindades hem. Det kändes icke i spelet, om där var nå
gonting på draggarna eller ej. Var där något, var del i alla 
händelser ej mycket. Alla ögon stirrade intensivl nedåt 
för att i tid upptäcka, om någonting kom upp. Så med ens, 
Lvå kraftiga dunsar mot Sprängarens roder. I samma stund 
slås spelet om och uppgås försiktigt, och alla clär akter ha 
sett, vad det var, som åstadkom dunsarna. En tysk mina 
med hornen uppåt, alltså icke vattenfylld. Det fann s två 
skäl att antaga, aH den minan va1' ofarlig, dels atl den lega t 
några år på botten och dels, det slarkaste skälet, att den 
tvenne gånger slagit mot Sprängarens roder utan att cxplo
clcra. Båtarna satte i alla fall kurs in mot stranden fö r att 
kunna desarmera den i lugnt vatten, allt under det mera 
sveptross försiktigt stacks ut. Så sträcktes svepel ut ett tag, 
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Jninan kom u p p i ytan på 30-40 m: s avstånd akter om bå
tarna . Antagligen kom en wire mot ett horn, ty i samma 
.ögonbl ick exploderade hon. Chocken var så stark, att allt, 
som u tan svårighet kunde gå sönder ombord, också gick sön
der. Klocka och barometer lämnade sina krokar och föllo 
ner, k araffiner och glas hoppade ur sina slingerställningar, 
glasrör et på pannan och murbruket inuti densamma gick 
sönder , och dock hände ingen som helst olycka av någon be
tydelse. Intet sprängstycke hamnade på någon av båtarna. 
Uppkastel hade knappast hunnit sjunka, förrän j ollen var 
i sjön fö r att härga fisk. Men fiskafänget blev klent, explo
sionen h ade varit allt för nära vattenytan, och blott några 
småsill föllo oiTer för dessa 150 kg. sprängämne. 

Denna mina hade alltså varit fullt armerad, och för 
framtiden fick icke hända ännu en dylik sammanstötning. 
Alltså: var vattenytan så orolig, att man inte kunde se till
räckligt d j up t, fanns intet annat alternativ än löpa in till 
lugnt och gru nt vatten - en två timmars väg. Och väl där, 
bestod kanske nappet endast av ett ofarligt minankare. 
Kunde ma n se Wlräcldigt djupt för att stoppa en uppvindad 
mina, innan den kom i närheten av rodret eller skäddan 
(3m. dj upt), gavs två ganska riskfria sätt att komma åt den. 
Det ena, som enelast tillämpades en gång, hade vissa egen
doml iga poänger med sig, och jag skall försöka giva en kort 
beskrivning därav. 

Ett napp vindad es försiktigt hem. Båtarna lågo och rul
lade r ätt kraftigt för en sydlig dyning. Gruppchefen tecknar 
stopp i hemtagningen , och borta på Sveparen ligga en 5-6 
l11an på magen längst akterut med huvudet ut över relingen 
och spej a nedåt . Så få vi veta, att de ha någonting där borta, 
~nen vad det är, kan man ej urskilja, och i denna dyningen 
a~ det intet skäl att ulan vidare fortsätta uppvindningen. Så 
f:,r Sprängaren order att för sakta maskin sträcka svepet. 
~ada båtarna draga med akterstävarna mot varandra, och ett 
ogonblick skymtas en mina i vattenytan. Den hänger i bå
gen på en dragg; alltså peka hornen nedåt och böra inte 
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kun11a· stötå mot någonti ng. Sveparen vindar in ytterligare· 

några meter. Nu ligger den i ytan 5-6 meter från akter. 

stäven med propellervattnet forsande kring sig. Maskinkraf. 

ten 'ökas till 1 / 2 fart. Där hänger tydligen ett ankare inunder, 

ty minan vill inte komma mer än någon dm. över vattnet, 

Så börjar gruppchefen, beväpnad med den nödvändiga ay. 

bitartången äntra ner på wiren mot minan. Där nere finns 

intet stöd, utan han måste sätta sig gränsle över minan och 

försöka klamra sig fast, ty hon svänger oroligt i det kraftig8 

propellervattnet. Att minan skulle tryckas ned något av 

denna nya belastning, var ju klart, men därtill kom några 

oväntat svåra dyningar. Sekunden efter är allt, vad Yi se, 

endast en flytande mössa. Vi på Sprängaren titta omkring 

oss och försöka räkna ut var vår gruppchef skall komma 

upp igen, hur långt han kastats av propellervattnet. Men så_ 

småningom synes han igen. Sitter fortfarande fastklamrad 

på minan och hinner jämt och nätt draga andan, så bär det 

ner igen. Och åter kommer han upp. Denna gång tillkänna

ger en viftning med handen, att minan är desarmerad. ~Ia

skiner·na stoppas, och hemtagningen fortsättes. Jag vill läm

na osagt, vilket som vållade mest besvär att få ombord, mi

nan eller en genomvåt och ganska uttröttad löjtnant. 

Det andra sättet, som tillämpades vid desarmeringen av 

dessa icke flytande minor ute till sjöss, var att simma ner 

till dem, där de hängde på v. p. 4 meters djup och där oskad

liggöra dem. Detta sätt, ehuru ofta svårt och arbetsam t, 

var dock det säkraste. En del kraftigare napp orkade icke 

spelen taga hem, utan måste de inbogseras till grunt vatten. 

Vid ett dylikt tillfälle flöt icke mindre än tre fullt friska 

minor upp. De hade vid utläggningen förankrats mer än 50 

m. under vattenytan och därför undgått den föregående sYe n· 

ska minsvepningen i dessa farvatten. 

Efter omkring sju veckors arbete var området färdig

svept. Bytet hade blivit 16 minor och åtskilligt flera ankare 

- alla av tyskt ursprung. De erhöllos alla inom det orn· 

råde, där den omtalade minlinjen gått fram. En hel del vrak·-

-243-

rester och föremål av de mest skilda slag hade svepet även 

bragt i dagen. Tre trålar med vidhängande plan hade vi 

också fått, och efter vad vi visste, skulle där inte ligga flera 

sådana inom området. De voro alldeles genomfrätta och 

kastades snart över bord igen. 

Un der svepningens första dagar användes Nya Varvet 

som bas men sedermera Marstrand. Den senare platsen er

bjöd förutom kortare in- och utlöpningstid fördelarna av att 

fartygsuppköpen kunde göras .under hand, när båtarna kom

mo in, även långt efter affärernas stängning. Tack vare väl

villigt ti llmötesgående från posttjänstemännens sida fick 

posten lämnas och hämtas snart sagt vilken tid på dygnet 

som helst. De nöjen denna plats erbjöd besättningarna, voro. 

också en välbehövlig omväxling i det ofta rätt krävande ar

betet. 
De reflektioner, som kunna göras över den slutade svep

ningen, gå mest ut på att företaget faktiskt var ineffektivt, 

så t illvida, att ingen som helst garanti kunde lämnas för att 

det svepta området var minfritt. Snarare kan man med be

stämdhet påstå, att där ännu torde finnas kvar åtskilliga mi

nor. Men ett viktigt resultat för bottenfisket m edförde det 

dock. Det visade, inom vilka områden minor voro att för

vänta, och de områuen, som med någorlunda säkerhet kunna 

påstås vara minfi·ia. 

Efter en del allvarliga olyckstillbud i början framställde 

sig den frågan, huruvida den risk, som löptes, var värd den 

eventuella ekonomiska vinsten för västkustens bottenfiske, 

som var avsikten med arbetets utförande. Men fast det nu 

är slutfört utan fartygsförlust, torde de nedlagda kostnaderna 

näppeligen stå i proportion till det vunna resultatet. 

P. S. 
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Insänt 
med anledning av ledarnoten G. Ehrensvärds föredrag 

Kungl. Örlogsmannasällskapet den 2 mars 1921 och 

diskussionen i anledning av föredraget. 

Enligt Kungl. örlogsmannasällskapets stadgar § 34 in

tagas i den av Sällskapet utgivna tidskriften förutom kort

fattade redogörelser över Sällskapets förhandlingar och pris

belönta skrifter jämväl i stadgarna föreskrivna årsredogörel

ser och anföranden ävensom andra artiklar, bland vilka sär

skilt uppräknas: redogörelser för verksamheten inom svenska 

marinen; beskrivningar över försök i sjökrigsvetenskaplig t 

avseende, som förekommit inom och utom landet; uppsatser 

om främmande länders sjökrigsmateriel, sjökrigsetabli sse

manger samt undervisnings- och utbildningsanstalter för sj ö

Iuigsmannayrket; redogörelser för sjökrigshändelser: samt 

biografiska uppgifter om ryktbara sjömän eller andra om 

sjövapnet förtjänta personer såväl i äldre som nyare tider. 

I enlighet härmed har i årets 3. häfte av Tidskrift i Sjö

väsendet influtit dels ett jämlikt § 31 i Sällskapets stadgar 

av ledamoten Gösta Ehrensvärd avgivet anförande benämnt 

"Några synpunkter och förslag, därest en reduktion av sjö

försvarets personal är ofrånkomlig", dels i anslutning därtill 

ett yttrande av ledamoten Öberg under diskussionen i anled

ning av föredraget. 
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T fråga om nödvändigheten, nu mera än någonsin fön 

på senare tid, att till det yttersta begränsa statsutgifterna för 

marinens personal-, materiel- och utredningsdepåer i ]and 

med tillhörande verkstadsetablissemang till förmån för de 

flytande och fasta egentliga stridskrafterna, vardera av dessa 

i den omfattning, som må vara eller Bliva för desamma an

visad, torde vare sig inom marinens egna eller andra kretsar 

knappast någon meningsskiljaktighet råda; ej heller torde 

detta krav hava förbisetts, varken av marinens ansvariga 

myndigheter eller vid de särskilda utredningar, som verk

ställts i hithörande frågor. 

Beträffande sättet för åstadkommande av möjliga sådana 

inbesparingar kunna emellertid olika vägar tänkas, och är 

det givetvis för det ofl'iciella arbetet på detta område av värde, 

att uppslag från i saken intresserade komma till synes. Men 

om något bestående skall komma därutav, böra dylika upp

slag vara såvitt möjligt genomarbetade och motiverade samt 

för slagen utformade, så att varje på detta sätt väckt fråga 

verkligen bliver allsidigt belyst och klarlagd. Kritikens 

skärpa bör icke utesluta grundlighet och ett objektivt bedö

mande, liksom de på grundval av kritiken konstruerade för 

slagen tilf förbättringar hava föga utsikt att bliva vederbör

ligen uppmärksammade, om de blott hava karaktären av 

lösa pro j ek t utan den nödvändiga logiska utredningen om 

deras praktiska genomförharhet och nytta. Vad särskilt leda

moten öbergs yttrande beträffar, torde åtskilliga av Sällska

pets ledamöter, vilka icke varit i tillfälle deltaga i samman-
tr"d t'f' " .. a e l raga, onskat, att på grund av tonen i detsamma ytt-

randet blivit justerat före utgivandet i tryck. 

. Med utgångspunkt från ovanstående har undertecknad , 

; 11.ken tror sig hava anledning förmoda, att de här uttalade 

asikterna i stort sett delas av flera Sällskapets ledamöter, 

a~sett sig i Kungl. örlogsmannasällskapets intresse böra 

Vacka den frågan, huruvida icke i § 27 c) i Sällskapets stad

g.ar borde tilläggas bestämmelse om, att tidskriftens redak

hon kunde begära yttrande från beredningsutskottet med 
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avseende å införandet i tidskriften icke blott av insända upp

satser utan även, när anledning därtill förefinnes, av redo

görelserna över Sällskapets förhandlingar - som jämlikt § 34 

a) böra inflyta i kortfattad form - samt i stadgarna före

skrivna årsredogörelser och anföranden. 

Stockholm den 15 april 1921. 

Adolf Tyden. 

Det förslag till ändring i Sällskapets stadgar som den 

ärade insändaren här framlägger, borde naturligtvis ha till

ställts Kungl. örlogsmannasällskapets Sekreterare för att 

bliva föremål för överläggning på Sällskapets sammanträde, 

och icke hava tillsänts redaktionen för publicering i Säll

skapets tidskrift. 

Att ar.tikeln det oaktat intagits i tidskriften beror därp~t 

att r edaktionen icke velat undertrycka den kritik som i mo

tiveringen framföres mot ledamoten Ehrensvärds anförande 

i Sällskapet och ledamoten öbergs diskussionsinlägg vid sam

ma tillfälle. 
Redaktionen anser sig icke böra så handhava sitt upp

drag att vissa meningsriktningar undertryckas. Hade någon 

av de Sällskapets ledamöter som deltogo i det sammanträde 

där ovannämnda anföranden framfördes, ansett dessa mindre 

lämpliga för offentliggörande i tidskriften, så kan man förut 

sätta att besked därom i en eller annan form lämnats vid 

sammanträdet. 

Tidskriftens redaktör, som själv är medlem av Bered

ningsutskottet, har vid åtskilliga tillfällen dit hänskjutit frå

gan om artiklars införande i tidskriften. Avser insändarens 

ändringsförslag alltså att giva redaktören denna möjlighet, 

så är förslaget överflödigt. Avser insändaren däremot atl 

redaktören skall hava skyldighet att hos Beredningsutskottet 

inhämta tryckningstillstånd, så måste detta naturligtvis gä lla 
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:all a artiklar, även sådana som föredragits inför Sällskapet 

innan de av sekreteraren överlämnats till redaktionen, såsom 

nu senast varit fallet. I så fall måste den nuvarande redak

tören emellertid betacka sig. Hans uppgift är otacksam nog 

ändå, utan att den behöver ytterligare försvåras. 

Sällskapets tidskrift är i stort behov av intresse i främsta 

rummet från Sällskapets egna ledamöter. Det skulle verka 

välgörande om detta intresse, då det någon enstaka gång 

framträder, toge annan form äri den kritiska negationens. 

Redaktionen. 



l 
l 
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Litteratur. 

"Svcrines sjöfart". E t t f u l l b o l' d a t s L a n d a l' d v e e k. 1 da

garna ha häftena 19-21 av cl et p å A.-B. Hasse \ V. 'l'ullber gs förl ;l," ut

givna praktverket "Sveri ges sjöfart. sjöf artsYäsendet, skeppsbyggeriet ol'll 

handelsflottan" ullwmmit, ocl1 det stora. Yerket föreligger därmed t'ttll

bordat, omfattande 668 sidor i 1, :o oe l1 föt·sett m ecl ej mincl t:c :in ~',t) 

illustrationer ocl1 18 kartor. A riJe tct, till 1·ilkl't genera ldirektöt·<'n d :t· 

K. A. F r yxell sla·ivit fö,·o rcl , har r rcli gerals itY b)T åch r fen i l\o ll llll•'t·,_ 

kollegium Nils Gustav N ilsson oelt ellefen t'ör A .-B. l-lasse \\·. ' l' ullll t·t·ps 

lit terära avde lning, Gustnv AsiJrink , v ilken ~ i s tn tl mntl u tagit ini tialin-t 

till verkets utgivning. 

P å textavdelningen i1a m edYerkat: k ornmerserädcn Per G. Frill •'r.~ 

och C. Malmen , civ ilingenjör erna överingcn.iö l' .\. Buo, .T . D I·akcnl)t' t'f!'. 

A. Isakson , fö,·s te byråinspektör Ax. Limlbl arl , förste by r·å in gen_ji',l· :-:. 

Litström ocl1 Nils .T . Ljungze ll , kommcnclörk apLPtwn 1~. :-:mitil . a''t"'"n'

clit·ektöi' A. R innman, sj ökaptenerna E:. Eggert. 1' . J-Iagr lqui st , A lex. Titor•' 

och O. Traung samt sjömansmi ss ionär H . Go ll tc. 

Om "Sj öfartens bct)· cl elsc för· S1·eri gc" IH1 uttanianelen lilmn ul,.; ' ". 

direktörerna J. Ax. Appe lqv ist., Dan Brostr öm nelt Gunn ar Carlsson. kt~lll· 

m endör Hans l~ ricson , konsul Rob. Gö iJI E', ci Yilin!-;'. 1'. G. H örl1('11 r)(' lt 

konsul Gust af 1~. Sandström. Fö1· den llistoriskn awlelningen i lfH' antira l 

J. Hägg ställt ett antal teckningar till cJi,.;p os ition. Hitningar till aytlc l

ningsplanscilet· m. m. samt band Ila utförts av arl,itekt 1~ . lleurl in. 

Generaldirektör Fryxells förord, som lämnat· en öYel'sikt a1· Yt·ri,,•[,; 

huvudinnehåll oc l1 en karaktäristik av cletsi.unmas egenskaper , ~ir a,· fill -. 

j anrle ly del se: 

"För Ya 1· or ll en , som har intresse av svens!' sjö far t. 11an nta s_jrt1 1. 

utöva näringen eller på annat sätt hava anknytning t ill densamma. llt~·iit· 

föreliggande aeiJete en kunsltapskä lla av stort värd e. 

Där sk~• mtar mecl dunkla kontui·er i ett avW.gsct förflutet sl'' 'l 'l'"

fartcns ursprung. Dess rormer äro pr imiti Ya , resurserna äro torl'tif!H-
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!llen syftet ha foena tiders enk l a farkoste1' gemensamt med cle moclema 

oceanflottorna - att fö,·m eclla samfiit•dseln m ellan folken . Den uppgiften 

11ar· från tidi gas te ticlet· gjort sj öfarten till en av dc central a kulturmak

terna i vät'lclen. 

iVI an f år i arb etet f ölj a licnna kultUt'gäening genom sek lcm a. :\Ian 

fåt' inblick i dess clr ivancle krat'tCI', i nav igat ionskonstens och skeppsb:·gg

nadsJwnstens u t veckling t i Il allt högre fullkomning, f mm till el ess nuva-

1~and e höga st åndpunkt. 

I främsta rummet ät· clc t. - såsom ocl' arb etets titel anger - LIC 

5vensl'a förh ållandena på sjö f artens område, som tagits sikte på i det

samma. Också har man mecl det nu föreli ggande verket fått en syn

nerl igen Idar öveeblick över allt iluYuclsak ligt. som till svensk sjöfart 11öt:e1·. 

I oecl och bilcl bc J ~·ses här på ett åskåclligt oc /1 tillta lancle sätt våt> 

modeena h andelsf lotta i rl ess sk iftande funl,t ionee ocl1 skilcl r1. branscil e1· 

feän våra insjö-, k anal - oelt sk äegärcl siJåtat· J'eam till de i Sve t·i ge jäm

förelsevis n ~·a ocean linj eångama m ed Ll ems hög t stående utrustning, 

täYl ande m ed tl et y pper sta, som Yå1· tic! häntU nnan har att uppvisa. 

segelfl ottan med rl css i vår sjöfaet egenartade uppgirt läe man ock 

i förbi gående känna. 

I sitt Yerk om sYensk sjörart kriixer skeppsbyggeeiet si tt särski lda 

kapitel. Det saknas i rkc l1eller l tär. Såväl varuinclusteien som den ma

skinindustri, som kn yter sig till densamm a, äro föeem ål för· r ep eescntati va 

framställningar. 

My ndiglteter , som haYa att Laga befattn ing med sjöfartens angel:i.

genheter, l agstiftning. som eeg lera t· densamma, institutioner, som tjäna 

elen, allt såclant har f ått en sakkunn ig oelt intresseväckande behand Uns

i cl etta verk . 

I vår li ttcr atu e f)·ll ce arbetet en lu cka, som n ~ippe li gen någonsin 

Yarit täckt, i vaeje fall ej så helt som nu. Det ti ll godosee ett b ehoY. 

som· icke all enast är· litterärt utan· ocl;: i eminent grad av praktisk inne

börd . Den sjöl'artsinteesserade allmiinhetcn ilar i och mecl cletsamnm fått 

en uppslagsbok , som ger sakkunniga SYar på e/c mest mångskirtand e spörs

mål inom v itt skilcla, sjöfae ten b eeörancle om r åden . 

'l'ill sit t innellåll motsvarat' arl)etet h(igt ställda anspråk. Dess ut

stJTSel gör det ti ll ett p!'aktYcrk." 




