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Om Modtagelse af elektromagnetiske Svingninger specielt ved Hjælp af
Audiondetektorer.

Foredrag, holdt i Elektroteknisk Forening den 22. Oktbr. 1915 ar Elektroingeniør, cnnd. poJyt. M. P. PederstIl.

Førend del egentlige Emne: ~Iodtagelse af elek-
tromagnetiske Svingninger behandles, skal her gi\'cs
el kort Overblik over Princippet for Afsendelse af
s:ladnnne Svingninger.

;,#, I.

Fig. 1 viser cl Luftnel beslaaende af parallelt
udspændte Trandc, der er elektrisk forbundne med
ln'crandrc; deL Cl' vcd en Nedføringslraad forbundet
til Jord gennem en Vekselstrømsgenerator. Lufl-
nellet dan Iler sammen Illed Jorden en Kondensator,
hvis Plader er fjernede langt fra hinanden. Giver
GcncmlOl'cn en Vckselslroll'lsspællding paa e Volt og
II Perioder pr. sec., \'il der lil Luftneltel gaa ell Strom

1= 2rr,C·Il·e Amp.,

hvor C er Luflneltels Kapacitel mod Jord.
Del kan nu bcvises ved Beregning, al der fra

Antennen udslnUlles Energi til Rummet i Form af
clcktrom:tHnctiske S"ingninger, ogsaa kaldet elektro-
magnelbkc Holger, der forplante •. sig gennem Rum-
met med Ly~els lIastighed 3· 1010 cm pr. sec. Den
..\f!)lnnd, Bolgcrne forplanter sig i Vekselstromlllens
Periocirlid, kaldes for Bolgclængden; denne Cl' alls:l:l
lig

3·10" 3·10'A = cm = -m.
n n

J)PIl IICIslrnnledc Encrgi {'r hest('ml "('d

Iekuisk r1dukl'lft Nr. 20. lfH'6

II' _ 1600· H'· I' \"- --x.- 'vatt,

hvor H betyder Antennes effeklive Højde, i Fig. 1 er
denne lig Nellels lodrette Afsland fra Jord. Del ses,
al dstraalingen er proportional med Kvndr3tet paa
Højde, Slrømstyrke og PeriodetaJ. Højde og Strøm
er ret begrænset, og man hal' derfor værel nødl lil al
gaa megel højl op med Periodelallel for at faa ud-
straalet tilstrækkelig Energi. For at give en Ide om
Betydningen af del høje Periodetal skal her gives el
Par Eksempler:
Eks. 1.

H = 200 m, 1= 100 Amp., 11 = 30 000,

H' = ~60()·200'.100' = 6400 Walt.
10000'

Eks. 2.
H = 200 1lI, l = 100 Am"., 11 = 50,

1600·200'·100'
1-1'= (6'10')'- =0,017SWatJ.

Del fm'ste Eksempel givcr omtrent de Forhold,
der findes \'ed en Stalion af en Hække\'idde paa 4000
km. Del ses, al Forskellen i udslraalel Energi er
meget betydelig, og man benylter derfor altid i Radio-
telegrafien megel høje Periodelal, mellem 30000 og
I 000000 Perioder pr. sec. Til slorre Stationer bru-
ger man altid længere Bølger; til mindre kortere.

Forsøger man pan al konstruere Genpralorer til
disse høje Periodetal efter de fra almindelige Veksel-
strømsgeneralorer kendte Principper, viser det sig,
at del er fo/bundet med meget store Vanskeligheder,
idet man faar meget sm3a Mngnetpoler, seh' om man
g3ar op til den største Periferihastighed, ~lateri3let
kan tanle. Alexandersan har dog konstruerct Gene-
r:llorer til 100000 Perioder pr. sec, med en Ydeevne
:lf 3 l'W. Ved Hjælp af særlige Forbindelsesskelllaer
er det lykkedes Goldschlllidl OH v. Arco al bygge
I-Iøjfrek vensgeneralorer, der ved en Periferihasl ighcd
af 200 m pr, sec, gi\'cr op til t 00000 Perioder og en
Energi, del" er tilstrækkelig til store trnnsullanliske
Stationer,

En anden M:lade al frembringe højfrekvcnte
Vekselstrølllllle p:la er ved Hjælp af Poulsens Lys-
htlegencrnlor, del' kali generere Svingninger op Iii
ROO000 Perioder pr. sec. Dc her nævnte (;enerntorer
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ger: Lyn, Nordlys o. s. v. Slramme i AntellllPll og
den primære Kreds; disse Stramme er Aarsag lil cit'
atmosfæriske Forstyrrelser ved 1\Iodlagelse, de kan
undertiden være saa st~crke, at de fuldstændig U111l1-
ligge)r denne: s:crlig \"eel Amerik3s Østkyst og i Tro-
perne optræder der megel slærke Forstyrrelser.

For at eliminere en Del af disse Forstyrrelser og
~kafTe finere Afstemning, saaledes at forslyrrende
Slationer ikke indvirker saa meget paa ~Iodtageren,
anvender man med Fordel en Sekundærkreds bestan-
ende af l{apacileL og Selvinduktion. Grunden til dell
finere AfstcllHling er, at Modstanden i Sekundær·
kredsen kan gøres meget mindre cnd i Primærkred-
sen, idet Antennen indfører en betydelig ~lodsland i
denne. Sekundærkredsen kan kobles cleklromagne-
lisk eller elektrostatisk til Primærkredsen, se Fig. 4.
~Inn \"arierer nu ogsaa Selvinduklionen eller Kapaci-
leten i Sekundærkredsen, indtil man fanr ~laksimuJll
af Slromslyrken i denne.

Til den ~ckl1ndære Kreds, eventuell den primære,
skal nu knyIles Apparater til Hegislrcrin~ af Signa-
lerne; mfln kan nu imidlertid ikke dirokte rcgistrerf'
de hojfrekw'lltc Strolllme ved lljælp nI' de almindc-
lige kendte HcgislL'cringsapparalcr, idel disse ikke kall
folgc nwu ved de ovcrurdenllig hllje Perioddal. Paa

e1ektromoloriske Kraft i Antellnen frcmbringer Iltl i
dell primærc Kreds en Vekselsirom, og Illan varierer
paa den indskudte Selvinduktion eller Kapacitel, ind·
til man faar ~laksimlllll af Strom eller, IH'ad der er
del samme, ~Iinimum af Impedans. For sinusfor-
mige Svingninger ophæver da ](apacitans og Induk-
tans hinanden: man kalder dette al afstemme til den
indkomne Svingning. FOl'tlclen de indkonlllle.ndc
SvigningcL' inducerer ogsan :dmosfæriskc Udl:ldnil1-

Jorden, saalcdcs som Fig. 4 viser. Kondensatoren
kan sa~lles i Serie eller parallel med Sclvinduktioncll,
eftersom det cr kortere- eller la~n~crl' BI)I~cr. D~1l
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Den mest ~U1\'clldlc ~Iclode Lil Frembringelse ar
hojfl'ckventc Vckselslromme Iii mindre Stationer, og
for Øjeblikkel ogsa" Iii større, er "ed Hjælp af Gnisl-
udladninger i Kondensatorkredse, h\'or en til et højt
Potential opl~del Kondensator udlades gennem en
Selvinduktion. Elektriciteten svinger da frem og til-
bage, idel Energien omsættes fra statisk til kinetisk
Energi og olllvendt, paa samlJle 1\'laade som el svin-
gende Pcndul. llvis man induccrer over i cn anden

Kreds, faar man cn Slrømkllrveform som vist i Fig. 3,
idel Svingningerne cfLerhanndcn dør hen paa Grund
ar de i Krcdsen værende Encrgil.ab. 1\'lan kaldcr
Svingningerne for dæmpede, svagl dæmpede nanr dl'
dør langsomt hen, stærkt dæmpede Ilaar de dør hur-
ligt hen. Ved moderne Anlæg anvender man nitid
s\'agl dæmpede Svingninger og et Gnistnntal pnn 500
til 1000 PI". sec. For hver Gnist, der danncs, faar
rnan cl Bolgetog, med LOOOGnister pr. sec. fitnf man
nltsaa 1000 Bølgelog pr. see.

De kontinuerlige Svingninger besid~r kun cen
Periode, nemlig Vckselstrømspcl'ioden, de diskonti-
nllcrlige lo, nemlig foruden Vekselstrømspcrioden, de
enkelte Gnislrudladningers Periode, den snaknidh.'
Gnislperiode.

Fra Antennen udgaar der nll elektromagnetiske
Holger svarende til Strørnkuf\'cn for Svingningerne i
.-\ntenl1en. Disse Holger lIdganr i alle Retninger fra
Antennen og forplanter sig langs .JordoverOaden. Paa
~Iodlngerst:llioncn træffer Bølg~l'ne en Anlenne af
samllH' Form SOIll paa Afscndcrstationcll og indu-
<-el'er en elektronlOtorisk ](I'afl af samllle Periodelal
og Form som S\'ingningernc i Afsendrr:lIltenncn,
iHodlngcrunlellncn forbindes gcnnem den primære
1\l'l.'ds bcstaaendl.' af Seh'indllklioll og h~apatitel med

genererer kontinuerlige Svingninger, hvis omlrenllige
Slrømklln'eform Cl' vist pa3 Fig. 2, den er tilnærme)·
sesvis sin Ilsformet.
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el1 eller :lndclI ~'Iande mna man dedor se ni faa trans-
formeret de hujfrek"cntc Stromme ned til Vcksel-
~trom mc af la \'cre Periodela I cven t uelt J æ\'llstrOIl1.

Delle go res "ed IIj,elp af de saakaldle Delektorer.
Iler skal blolomtales enkeile af de i Praksis brugle.

dog den Ulempe, al de odelægges ved kraftige Paa-
,·irkninger.

I-h'is det er kontinuerlige Svingninger, der 3.11·

kOJlllller, fnar man el1 Jæ\'IlS1rOIll gennem Telefonen,
man "il derfor intet hore, med mindre man afbryder

,/7",vII"fAt'f5G~.r-

/I'rOVK1"I'''''' L, -

/,~//'T""N CAPA p

('11"61" C;

o

SrK"NO~-" C"....,. ••• ""-

01"47 C;

R",I'1"7. / a'& /d/y'rnA'e ~'f~N~'-~'"
4n •..en""'" a'.e. 4",,.. 'p,,,,,;r6
l!!Je.rt!'.1'-'7e./le....-:

Dclt hidtil mest bcnyllede Delcktor ('r dl'n saa-
haldle Kry~lal(ktcktor, der hrslaar af en I\ryslal-
eller :\ll'lalspid~. der hviler med et Tryk pan l'H Kry-
~lalf1adt': en ~:Jadan .\nordning lId"ber den Ejen-
dOIl1111d ig-hed. at den kun ho,·edsagelig tillader
Slrull1lllf'n ni passl're i en Retning: s::('lIe~ ('n \·~k~cl·
~pa:'l1dillg paa ('II ~aadnll Ddeklor, fnar man derfor
l'1l pulserende .Jæ,," trom. Detektoren forhindes som
,i~t p:w Fig. 6 i Serie med ('11 Telefon (man benytter
Il:('~tell altid ('n Telefon som Registreringsapparat
paa Grund af uens store Folsomhed), der er shuntet
m('d en Kondensator. De indkommende Svingninger
"ii ellsrelles af Detektoren, og for In-crt Bolgetog faar
man derfor el Stromstod gennem Telefonen. An-
kommer del' 1000 Bolgetog pr. sec., fa31' man 1000 I

Stromstod gcnnelTI Telefonen, og man horer derfor
l'n Tone med 1000 S"ingninger pr. sec.. En saadan
Tone hores let gennem de atmosfæriske Forslyrrelser
og letter dcrfor~lodtagelsen betydeligt.

Af I\ryslnldelektorer findes en ,rængde, nogle af
de bedste er l3Iyglnns-Kobber, Blyglans-Gram, Car-
borllI1dllm-Staal, Hodzinkerts-Kobberk ies, Pyril-Pla-
till! Silicium-Arsen. Dc flesle J\:rystaldelcklorcl' har

Slrommen cl "ist Anlal Gangl' pr ~('c. .\fbryder man
1000 Gange. faar man el1 klar Tone paa 1000 Sving-
ninger. Signalerne fra en Tonegniststalion vil "ed
denne Afbryder miste sin oprind{'lige klare Tone og

derror ikke virke meget rorslyrrendc ved i\lodlagelse
uf kontinuerlige Svingninger. Se Fig. 5. llorltages
Detektoren fnns et Arrangcmcnl, Fig. 6, hvormed mun
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kan modtage konliuerlige Svingninger med en meget
stor Følsomhed. Del Cl' opfundet af Dr. Poulsen og
kaldes Tikkeren; desværre gi,'cr den ingen Tone i
Telefonen, men derimod en In'æscnde Lyd, den Cl'

som Følge heraf vanskelig ilt modtage med, naar der
er atmosfæriske Forstyrrelser. Dens Virkning beror
pau en direkte Transformation af Periodelallcl; sa:l-
længe Tikkeren cr nnben, opsamles Energien i Se-
kunclærkredsen; slutter Tikkeren, svinger Sekundær-
kredsen med ct Svigningslal, der Cl' bestemt ved Selv-
induktionen og den meget store Kondensator over
Telefonen, delte Periodelal er rneget lille, Energien
vundrer over pan Telcfonkondensnl.oren ug udlader
sig gennem Telefonen, nau!' 'l'ikkcren afbryder.

En interessant (h·ikling af Tikkeren er Gold-
schmidts Tonehjul, dCI" direkte lransformercr den
højfrekvente Vekselstrøm ned t.il Vekselstl'ømmc ar

som en roterende Afbryder, ,·ed en rimelig Farl kan
afbryde cl lige saa slorl Antal Gange i Sek. som Pe-
riodetallel for dell indkommende Svingning. For
Eksempel \'il 800 Tænder paa Hjulelog 3i50 Om-
drejningcr pr. Min. gi,'c cl Afbrydningstal ar 50000
pr. Sek. Tonchjulct i Seric med en Telefon, der
eventuelt kan "ære slllllltet med en passende Konden-
salOT" kobles nu til den sekundære Kreds som visl i
Fig. 7 i Lighed med Tikkercn. Hvis Tonehjulelløber
synkront med de indkommende Svingninger, vil det,
saafremt Kontakl· og Afbl'ydningsLid er lige store,
frembringe en pulscrende Jævnsirom, idet det altid
slultcr I{onlakl i dcn halvc Pcriodctid, mcdens den
næsle halve Periodc Cl' afbrudt. Gennem Telefonen
gaar altsaa en pulscrende .1æn\slrom, der kun gh'er
en stadig Tiltrækning al" Telcfonmcmbl'i.lIH'Il, idel
denl1c ikke, p:w Grund af den mekaniske rncrti, kan

c. L,
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Fn;. 7.

lavere Pcriorlclal. Tonehjulet cr cl Tandhjul, der
har et saadanl Anlal Tænder, at del, idet del virker

følge med dl' hurtige Slrolllim}>ulser, Fig. 8. For·
andrer man Omdrejningstallel, saaledcs al Hjulet
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Indkommende Svingninger

Potential paa ;\Iellemcleklrode.

•
Strom Anol.1ekreds.

~<".~=/

~

Fig. 14.

~. Telefo",ll'om.

Flg. 13.

paa ~a'c1"al1lig )1:lade. men dell:' Ladning hli'"cr pro-
porlion:ll Illcd den endelige Amplitude nI' SYing.
ningerne.

lede Spoler og en ]{ondensator u"cr Telefonen. r cl
saadant Kredsløb "il Svingninger pau :\Iellclllclck-

ll'oden bc,"irke S,"ingningcr i Anodekredscll. Ved
Hjælp af Koblingen M'.! lransfOl'mercs nogel nf denne
Energi, frembragt af Batteri B" tilbage til ~Iellem-
kredsløbelog forslærker den"ed Svingningerne i
delle, de "il'kcr alter tilbage pau Svingnlngerne i
Anodekredslobel ,-ed Hjælp af ~Iellemelektroden
o. s. v. Samtidigt. med delle forcgaar den sædvanlige
deteklerende \'irkning:Kondensalol'cn C" oplades

,·ist i Fig. 12. Der oplra~der her to forskellige Virk·
ninger; den ene ensrcller Ilojfrek"ensstrom111cn, og
den anden forstærker de ensrettede Stromme. Dell
lukkede S"ingningskreds: Glodelraad, ~lcllcl1lelek-
Irode og Kondensator C'.! opforer sig nojagligt som en
Plemings Glodelampedelekt.or. Hojfrek"ensslrom-
mcne ensrelles mellem :\Iellcmcleklrode og Glode-
l rand og oplader I\ondcn~aloren C'!, saaledes al
)Iellemclektroden bli"el' IH:gati,", og udo'"er den'ed
en Helais"irkning pa:l StrOI1l111en i AnodekredslubeL
StrOmll1CI1 vender tilbage til sin oprindelige Værdi,
naar l\ondensaloren atter laber sin Ladning. Hvis
:\l1dionen er godt konstruerel, faar man den"ed ('11
Forstærkning af Signalerne. Fig. 13 angh'cr skel1ln~
fisk, hvorledes Detekteringen foregaar. 't\lan vil se,
hyorlcdes l [ojfrekvenss"illgningerne paa Mellemclek-
(roden be"irker Højfrekvenssvingninger i Anode-
kredslobet. )Ian kan nu paa forskellig ~Iaadl' bruge
S"ingningel'ne i Anodekredsen til al forslærke S"ing-
ningerne paa ~[ellemelektroden. lIer skal blol ,"ises
ct enkelt Eksemp.el, se Fig. 14. Forbindelsen er den
almindelige, her er blol indskudl lo indukti"l kob-

Fig. 11.

Lcntialct: rlel Cl' AudioJlclIS fundamentale Karakteri-
slik. :"1:11}scr, al en positi," Ladning pa:J. l'olellcm-
elektrodcn frembringer en Forogeise, en negali\' Lad·
ning cn Formindskelse af Strolllmen. Sælles en
'"ckscbpænding mellem Mcllemelcklrode og: Gludc-
tr<.lad, dl .1ænlslroJ11lllcn fra Anode til Glodclraacl
,-ariere i O'"crcllsstCll1ll1clsc med "ckselspændingcll:
del' lejre!" sig: allsaa over Jævnstrømmen en Veksel-
strom med samme Fase og Periodetal som Veksel-
spændingen. Pa:1 denne l\laade kan man forstærke
svage ycksc)sl rom me, og ved al sælle nere Lam per
i Serie kali Illan opnua en Forstærkning ar indtil 1000
Gange.

Audioncns Virkcmnadc SOm Detektor Cl' lidt for-
skellig fra dens Virkcmunde som Forstærker. nen
almindeligste Forbindelsesmaade som Detektor 1.:1"



77

L,

•
Fig. 18.
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de to Svingningsamplituder er lige store, bliver Stø-
denes Amplitude lig med den dobbelte af den enkel-
tes Amplitude. Stødene er sammensat af Høj-
frckvensstromme: ensretter man disse. faar man en
pulserende Jævnstrøm, se Fig. 17.

Det er delle Princip, der Ilulildags bruges mest
Iii ~Iodt"gelse af kontinuerlige Svingninger. Fig. 18

viser en Maade al gøre delle paa. Samtidig med de
indkolllmende Svingninger induccres der i Antennen
cn højfrekvent Strøm med el Svingningstal, del" er

lidt hojcre eller lavere end den indkornrncndc Sving-
llings: llIan f:l:lr saalec1es i Antennen en resull.crcndC'
Svingning sallllllcllSfll nI' Slud; illducercs dissc over I

ELEKTROTEKNIKEREN.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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12. Aarg. Hæne 10.

Fig. 16.

Fig. 17.

.\f .\udionclls fundamentale I\arnklcrislik ses:
at '"ariatiollcrnc i Anodcslrømmen er direkte prupor-
tionale med Potentialcl pau .\Iellcmcleklroclen, man
fanr derfor de bedste Hcsullalcr, Ulla!' S,·jngnings-
kredsen er samlllenhygget af slor Seh-induktion og
lille "apacilel.

llvb I\:oblingcn '\/2 er tilstrækkelig fasl, eller
hvis Forbindelsen cr som ,"isl i Fig. 1j, ,-iser del sig,
al Audioncn oplræder som Svingningsgcncrator med
ct Svingningstal, der er liInærmelscsvis givet ved den
lukkede Kr('d~' Egensvingning. Paa denne ~Jaade er
del muligt :II modlage kontinuerlige S"ingninger som
en FlojleIOlll', med en l·...ølsomhed, der langt avergaa!"
de hidiii kend le Meloder. Her skal gi,·es en korl
Omtale af Princippet: Ileterodyneprincippel eller
Studp";neippet.

Anl:1I Cl' lig Difl'crcnsC'1l mc!lC'1ll de lo Svingningstal,
alt"I:' i delle Tilfa.'lde lig med "O 000 pr. Sel<. Ilvis

Fig. t 6 "iser lo Svingninger, cn P:l:1 250000 og
en anden P"" 200000 pr. Sek. Indvirker dc lo
S"illgllinl-:{t'r p:la hinandcll, ,"ii dcr opstna Stod, hvis
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man en resultercnde Tone paa 1000. En anden Stn·
lion, dcr sender med el Svingningslal paa -19500, "il
da give cn Tone paa 500, men da Afslernningen i
Tclcfonkl'cdsen Cl' meget skarp, skal den værc megel
kraftigere end. den andcn for overhovedet at høres.

Fig. 21.

Audion Delekloren har del fælles med Flemings
Glødelampedeteklor og Marconis magnetiske Detek·
tor, at den ikke mister sin Følsomhed selv for de
stærkeste Paavirkninger; den har den Fordel frem for
de nævnte Delektorer, al den giver en meget skarp
Afslemning, der næsten er lige san god som ved Tik-
keren.

Ogsna til Elimination af atmosfæriske Forstyr-
relser knn man med -Fordel anvende Audion Detek-
toren, mcn vi skal ikke komlne ind paa de noget
komplicerede Skemaer.

Af andre Regislreringsapparatcr foruden Telefo-
nen skal nævnes fotografisk Optagelse af Signalerne
\'ed Hjælp af Einlhovens Galvanomeler; delle sæltes
pa:l Telefonens Plads i Serie med Detektoren. Fig.
22 "iser en folografisk Optagelse af Signaler fra
Norddeich ved Bremen optagel i København. Der
har "æret sat slore Forventninger til ved dette Ar-
rangement at gøre Hurtigtelcgrafi mulig; men part
Grund ar dels Følsomhed overfOl' nlmosfæriske For-
slyrrelser har del vist sig ubrugeligt i Praksis. Ved
en Prøve pan Poulscn Stationen i Newcastlc, Canada,
viste del sig saaledes umuligt at fotografere Signa-
lerne fra en 150 K\V. Marconistation beliggende 60
danske Mil fra Newcasiie paa Grund af de der her-
skende overordentlig stærke Forstyrrelser.

En betydelig bedre ~Ielode lil Modlageise ved
Hurtigtelegrafi er den i Amerika udarbejdede, hvor
Dl'. Poulsens Telegrafon benytles. Meloden egner sig
bedsl til kontinuerlige Svingninger og I-Ieterodyne-
principppel; man modt:"lger mcd en Slodpcriode af
2000-3000 pr. Sek. og lader de ensrellede Strømme
indvirke paa en Telegrafon, der lobcr med hoj Farl.

TEL

BAT
R

FIG 20

Og~aa med en enkelt Audion kan Illan modlagc
kontinuerlige Svingninger, Illan kan da bruge el
Skema som visl i Fig. 20. r delle Tilfælde udfører
Audionen trc Funktioncr, den gcnerer Svingninger,
ensretter Hojfrckvensstødcne og forstærker de ens-
retlede Strømme. Sætter man nu Telefoncn i cn sær·
lig Kreds, Fig. 21, og bringer Illan denne i Hcsonnans
med Kredsen L,C" der Cl' afsleml til de hørlige Vek-
sclstrømmc, der oplræder i Anodekredsen, faar man
cl Arrangement, der tillader at eliminere seh· meget
kraftige Slationer, naar blol Bølgelængden er 1 pCt.
forskellig fra den Svingning, man ønsker al modtage.
El Eksempel vil visc deltc. Modtager man en Sl~l-
lion, der sender med cl Svingningstal paa 50000, og
lIlan :,clv gCllcrerCl' en Svingning pan -19000, faar

J

en almindelig ~1odlag:erkrcds og cnsreltes, høres de
S0111 en Fløjtetone, forudsat at de to Svingninger er
rene og af konstant Amplitude.

Den bedsle Generalor i Øjeblikkel lil Frembrin-
gelse af disse højfrekvente Strømme cr Audionen,
idel dens Svingninger er absolut konstante og af
samnlC Amplitude. Fig. 19 "iser el Arrangement
med en svingende Audion og en alm. Audion i ~{od-
lngersæltel. Ved delte Arrangement opnaas en
enorm Følsom hed, her skal nævnes, aL paa en RO m
høj FIndtopantenne med en Egensvingning ar 1000
m, beliggende i New York, kommer Dagsignalerne
fra Naucn san kraftigt ind, al de kan høres 10 m fra
Telefonen. Pan samme Antenne høres Dagsigna-
Jerne fra Poulscnstnlionen pan Honolulu. DeL er dog
kun, naar der ingen atmosfæriske Forstyrrelser op-
træder, at man kan' arbejde med denne Følsomhed.
er der Forstyrrelser, maa man sætte Følsomheden
ned.
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Fig. 26.

Fig. 25.

somhed overfor de lavere Periodelal, dels paa Grund
af Telegrafollcns EnlC til aL sløve skarpe Knæk.

rel.scl', der høres som en skrattende Lyd, vil blive
overordentlig formindskede, dels paa Grund af Tele·
gl'ufonclls nedsalte Fart og Telefonens og 0rcls UrøJ-

Fig. ~3 og 24 viser henholdsvis Maste- og Ali.
tenneanlægget paa PouJsen-StatioJ.1cn i Newcaspc,
Canada, bestemt lil Korrespondance med Irland --

ELEKTROTEKNI KER EN .

Fig. 22.

• __ • " ' __ '_"_ "_0 - ._ _ __ --. _._ '_' •__ •• - __ •__ - __ - - __ -_-_-

12. Aarg. Hæfte 10.

Fig. 24.

Telegraferingshastigheden kan f. Eks. være 100 Ord
pr. Min. Naa!' Afsendelsen er færdig, lader man Te-

Fig. 23.

Icgrafoncll gentage Signalerne med 1!~_1/5 al' den op-
rindelige Hastighed. Signalerne kun da eflerhøres

og nedsk rives. Tonen i Telefonen vil da være ar cl
Periodelal af '/,-'1, af del oprindelige, altsaa 500-
800 Perioder pr. Sek., for hvilke Periodelal Telefonen
og øret Cl' 1l1csl følsom. De atmosfæriske Forstyr-
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ærbodig .\f:,talld kredse om Sll1aafuglcnes
( •.rcknisk Ukeblad •. )

kan se disse
Tilfluglssted.

konstruere slane Audion Lamper, cl•...,,. kan generere
op lill l\.\V. I-Iojfrck\'clI::>cner~i. Sa:ulanne Lamper
kan forbindes i Parallel, og 11"'I:\nk:lII dcn'cd frelll-

bringe store Energier med ausolut konstant Ampli-
lude og Frekvens. Med 300 saad:lnllc Lamper in-
stalleret i Arlillgloll har Illan faaet 1.)0 Ampere i .\11-
tennen og opnaacl T.llcoverforing til Paris og
Honollllll.

Bortfaldne Patenter.
7289. SiCIIlCIlS& J1alslie, A.-G.: Elektrisko Glmh:lcg'clllcr.
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(Til1ægslJatcllt til Patcnt Nr. 7289.)
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2. fkt kontinentale Syndikat for l)ouben Radio-Telegrali, Aktie·
selskab. Kobcllha.vn: AI)INlrat til ~'rclllbringelsc ar hurtigc clcktri ..kc
S"iUA'llingcr. 9. SCIJtcmbcr 19H').

f5. Maj 1916. Indsigelsesfristtil den 10. Juli 1916.
2. Bol! 'J'elcllllOllOMnmlfacturillg CO/llllllll)', Au\'crs, Bl'Ig-it'J1:

TclcIotlccnlraJs)'stclll, 5, Marts ] 914.
3. J. R. Quaiu, wndoJl, EII~l;lIId: Elcktri.!tk Mod...;t.:lIld<;('lcIJICIII.

2'2. AIJril 1915.

Elekfroteknikerens Patenttidende.
(Meddelt ved Lehmanll & Bee.)

Foreningsmeddelelse.

Elektroteknisk ForenIng.
Fredag den 26. Maj panlænkcr Foreningen cl Be~ug

paa Dcn polytckniske Lærcanstalls Laboratoriulll og
Studiesamlingel'.

Man modcs 1\ l. 5 E f I m. 'I' r:l' c i s (IIHlg~lngl'n fra
Sølvgade, hvorefter Illan undcr Vejledning af Ltl'I'l':tIl'ilal-
tcns Lærere kan bese et eller flere af folgende Laboratorier
og Stunlinger:

Elektroteknisk Laboratoriulll.
Maskinlaboraloriet.
Fysisk Laboratorium.
Fysisk Samling.
Teknologisk Samling.

KI. 7 pr. tages med Spon'ogn til Constanlia, h\'ol'
d~r sen'eres .\ftensmad, beslaaelldc af: v:mn Het, koldt
Hord, Øl, Snaps, Kaffe, \Vhisky.

Da Foreningen afholder ca. I ralvdelen af Omkosl-
ningel'lle, beregnes Deltagelse i Aftensmaden med 31/2 Kr.

Man bedes af Hensyn til Restaurationen indtegne sig
hos log. Bjarnow, GI. Kongevej 96, V., Statsteleron 392,
ikke senere end Tirsdag d. 23. ds.
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StaalJaarnel i Midlen er 150 m hojt, de 6 Træmaster,
anbragte i Periferien af en Cirkel med Radius 185 m,
er hver 90 l1l høje - og en 100 1\.\". Poulsen-Gene-
rator af amerikansk Konstruktion.

Fig. 25 viser Masteanlægget !,aa Goldschmidl·
Stationen ved Tockerlon, N. J., U. S. A. Masten er
2iO m hoj. Fig. 26 viser del ind\'endige ar Afsender·
stalionen med en 150 KW. /-løjfrekvensmaskine.

I den senere Tid er del lykkedes De Foresl al

Mindre Meddelelser.
Nyt Professorat i Elektroteknik ved Den polytek.

niske· Læreanstalt.
I Henhold Iii del paa Finansloven oprellcde nye Pro-

fessoral i Elektroleknik har Undervisningsminisleriel op-
slaael Slillingen ledig. Professomlcl ,~il specicl! komme
Iii al omfnltc den konslruklive Del af Slærkslrollls·Elck·
Irotekniken - ncmlig Teori, Beregning og Konslruklion
af ~llle Arier af elektriske Maskiner og Transforma-
torer -, og den samlede Foredragsrække, til In'ilken der
~Iuller sig Øvelser i elektrotekniske Konstruktioner, vil
ifølge deL nugældende Program for Undervisningen
sLrække sig over tre Halvlw!". Lønningen andrager 5000
Kr. stigende hvert 4dc Aur med 500 Kr. til hojst 6800 Kr.
Ansogninger stiles til Kongen og indsendes til Unden'is-
ningsministerict inden den 311e Maj d.

Fugle og Højspændingsledninger.
I JElcklrotechll. Zeilschriftc h:n W. Prehm gcngivet

nogle lnteressunle Iagttagelser over Driftsforstyrrelser paa
I fojspændingsledninger roraarsaget af Fugle. Paa den
Tid, da de unge Fugle navnlig Stærene bliver flyvefærdige,
men endnu mades af Forældrene, lager Ungerne gerne
Plads paa Isolalorernc, nan r dc slaar sig ned paa Høj-
spændingslcdningcrnc, medens de gmnlc Fugle sidder pau
selve Lednigstraadene. I del Øjeblik Fuglenes Næb be-
rorer hinanden. opstaar der da en JonIrorbindeJse gennem
de lo Pugle, hvorved disse øjeblikkelig dræbes. Den der-
ved fremkomne elektriske Gnist eller Lysbue odelægger i
mange Tilfælde Isolnloren og foraarsager Ledningshrud.

Rovfugle findes bflfe dræbt i den første Tid, efter al
Slæl'kstrømsledningen er tagel i Brug, og de synes saa-
ledes hurtig at lære Faren al kende og at undgaa den.

Del er sjældent, al Fugle i del hele tagel slaar sig
ned )Jaa Ledninger med højere Spænding end 30000 Voll:
denne Jagllagelse er særlig gjort ved Ledninger med
60000-100000 VoJts Spænding. Hvad Grunden llerlil
er, vides ikke. men del man rmtages, at den høje Spæn-
ding giver de Fugle. som kommer i Nærheden af den. en
ubehagelig Fornemmelse; muligvis rejser Fuglenes Fjer sig.

Rovfuglene lIndgaar fuldslændig de højspændte Led-
ninger, medens Snngfuglene og de mindre Fugle i Nøds·
fald slaar sig ned pan dem. Prehm bereller saaledes, at
SangflIgle, som under almindelige Omstændigheder holder
sig borte fra Ledninger med høj Spænding, søger Tilnugt
paa disse, naar de forfølges af Rovfugle, og al man da
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