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På aiig mot sommu,ren
J\fiud detta nummer av HOBBY-MAGASINET har vi komrnit ett gott
lVlsfygke närmare sommaren, närmare den tid, som för många modellbyggare och hobbyister betyder den dödaste av säsonger och för andra
åter livets glada dagar.

Särskilt modelljärnvägsbyggarna och deras likar ondgör sig över de
friska, soliga sommardagarna, som enligt deras mening inte alls har den
tjusning, som vinterkvällarna i den lilla hobbyverkstaden kan bjuda pä.
Och många modellbyggare lägger därför upp när sommaren börjar skymta så smått.
Men däri gör de ingalunda rätt. Ty även om sommaren är friluftsmänniskornas, cyklisternas, modellflygarnas med fleras speciella tid, bör
därför inte de andra hobbyisterna lägga ner sin verksamhet.
Pyssla med hobbies det kan man på vilken tid som helst av året, det
må sen gälla den soligaste av sommardagar eller den mörkaste och dystlaste av vinterkvällar. Lika roligt kan man också ha och lika bra resultat
kommer man att fä.
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Rundvandrlngen börJar.
Jämsides med tillverkningen har hela tiden
pågått ett intensivt forsknings- och er<periment-

ledning. Många
nya instrumentt3per ha skapats och håller på
att skapas. Men här ligger ännu hemlighetens
slöja tätt höljd över desamm,a. Vi passerar på
ar,bete under drivna experters

vägen ner i maskinhallen bl. a. två dörrar med
skyltarna "Laboratorium" och "Experimentverkstad". Här gälier "Obehöriga äga ei tillträde",
varför Hobby-magasinets medarbetare snällt får

förbi. Men i sinom tid komrner hemligheterna att avslöjas. Ett intensivt arbete bedrives
pa både flyginstrument- och industriinstrugå

mentområdet.

Väl nedkomna

för

lägg

i

ombyggnad

får vi beord. En omlattande

maskinverkstaden

fabrikschefens

pägår. Men oberoende av

denna

arbetar maskinerna i högt uppdriven takt. Instrumentdetaljer tillverkas i stora serier. Just
nu håller flera nya instrumenttyper på att upp-

Iäggas. Nordarmatur har under kriget

Toleransen mätee på 8/10fi) mrn.

även

upptagit meteorologiska instrument på sitt tillvenkningsprogram. Ett llertal oiika sådana instrument töreligger just färdigkorutruerade. De
prov, som pågått i över ett år, har visat, att de
meteorologiska instrumenten åir av hög klass.
Det är bI. a. för dessa som detaljtillverkning
pågår.

Alla detaljer, som tillverkas, måste passera €n
noggrann avsyning, innan de får inbyggas i in-

strumenten. En särskild avdebring trnnes för
detta ändamåI, som är utrustad med, de finaste
mätinstrument för uppmätning av de mycket
snäva toleranser, som löreligga vid denna tillverkning.
Sedan vi passerat maskinverkstaden, där vår
ciceron visat framstälbningen av olika detaljer

och beskrivit deras funktron i det färdiga instrumentet, går vi upp till övre våningen, som
rymmer,monteringsavoelningarna
ir'
I
t
I

I

för manonret-

rar, termometrar och llyginstrument samt kontrollavdelning, där alla tlyginstrurnent, meteoro-

logiska instrurnent och andra speciellt noggranna instrument tå genomgå omiattande prov,
innan de släppas ut trån labriken.

Stora serler

-

låga pr{ser.

På manometer- och termometeravdelningarns tillvgrhas oUka typer av sådana instrument,
som anvåindas i industrierna. Här finner vi de

enklaste snå manometrar, sorn framställas i
stora serier till låga priser, bredvid precisionstillverkade kontrolimanometrar, vilka från triirjan till slut tillverkas av gamla yrkesarbetarre,
som i decennier sysslat med denna tillverkning.
På termometeravdelningen finner vi termometrar med långa distansledningar på upp titl 30

m. Dessa s. k. industritermometrar, som Nordarmatur tillverkar, liknar i princip en vanlig
manometer. Men i stället för anslutningen, där
luff ånga, olja o. dyl. insläppes vid tryckmätningen, finner vi ett smalt rör, som leder in
i instrumentet. I andra ändan på detta rör är
en behållare, fulld med kvicksilver. Vid an-

1

19rto

Ovan Jurteras manometror
slutkontroll.

-

nedao

vändning placeras behållaren t. ex. i en ugn,
ångledning el. d. Tack vare distansledni"ä
kan instnumentet placeras ända upp till g0-m.
från värmekällan. på sa sätt kan äUa instru_
ment samlas i en central, där samtliga mät_
ställen kan övervakas på en gång.

Sviingtndlkator

för

segetplan.

Industriinstrumenttillverkningen

Bra maskinor, bra, folk

- bra

resultet.

åir

mycket

gammal. Ibland inträffar detltt något i,Åtru_
ment återkomme-r- för övers5rn. Viä isärtagning kan det då tråinda, att på baksidan av iä_
strumenttavlan
där monkiren alltid brukar
- signatur
skriva datum och
ett år,
- upptäckeshar
tal i slutet- på-1800-talet. Instruåentet
gått
perfekt alla dessa år och fungerar fortfarände. En liten rengöring behöve.-r endast gitras,
då det är ofrånkor"ligl att damm och ömuts
samlas inrre i instrumentet under årens loep,
och särskilt då de mycket sällan sitter skid_
dade vid användning. Under årens lopp irar
själva tillverkningen emellertid rationa]lLerats
mer oeh mer och en ständig förbättring och om_

l-äggning

av

arbetsmetodärna

försig!år. f8r.

detta ändamål finnes även en särskiiä *"toaavdelning, som griurskar alla arbetsmetoder och
undersöker nya, som ev. kan ge bättre resultat.
. Nästa elapp på vår rundvandring blir flyg_
instrumentavdelningen. Här tillver[as de nie"st
sk-ilda typer av flyginstrument. Fartmätare,
höjd'mätare, variometrär, bränsle- och oljema_

nornetrar, oljetermometrar, kombinerade instru_
ment med de tre senast nämnda mätarna sam_
m-anbyggda, svängindikatorer m. fl. Just nu

börjas även tillverkning

av små

etet<trist<a

svängindikatorer, avsedda ftir segelflygplan och
som drivas med ett ficklampsbaiteri. --

Slutjusterlng'ovan

-

nedan en veteran.

KontrollavdelningBn . . .

AU denna tillver,kning fordrar en oerhörd
noggrannhet och ställer stora krav på båd.e ar_

betare och material samt tillverkning"-"åd"".
Men här finnes en gammal väl inarfät a
tarstam, som behärskar sitt yrke. Och"oU"_
stort
atrsvar vilar även på dem, då instrumenten
Tång,a gånger får svara för människoliv, aa

flygning sker vid dåligt väder. pa erunå av
de stora fordringar, _ so-m ställas på ft-Vginstrr_
menterl få dessa därför
passerä en- siirst ita

kontrollavdelning, där de genomgår llera om_

ständiga_pnov, innan de lämnar

etapp på vår rundvandring
rummet.

fabriken.

blir därför

Nästa
p"orr_

Så fort vi kommer-T pq kontrollavdelningen,
som ligger avskild
-från- de öwiga avdetnfrrll
arna, fängar vårt öra
ett ilskei brummandle.
Som svar på vår nyfikenhet, får vi se en skak_

apparat med

en

instrumentbräda, monterad

med flyginstrument. Här får aUa'flveGlrument genomgå ett timslångt, påfrestanää s,kak_
prov, under vilket inga skador får uppstå i
instrumenten. Detta prov skall
äm L_

"i"a
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l,-

strrunrenten stoppar

i tjiinst i flygplanen, där
ej är lika starka som i

vibrationerna kanske

provapparaten. Men här gäller emellertid att alla
prov skall vara överdrivna.

Prov med tryckluft. ..

Vid olika bond sitter ett flertal kontrollan-

ter och provar olika typer av instrument. Instrumenten provas med tryckluft eller vakuum,
beroende på funktionen, och kalibreras pa
samtliga värden. Var och en har framför sig
en vattenpelare eller kvicksilverpelare. De fel,
som ett flyginstrument får visa, är så små, att
mycket noggranna kontrollinstrument eller

s,

k. likare mäste användas. Och vi får veta, att

vatten,pelare och kvicksilverpelare
enda tåinkbara.

då är

det

Noggrann kontroll.

För att kostnaderna vid flyginstrumenttillverkningen skall hållas inom rimliga gränser,
har toleranser för de olika instrumenten utar-

betats, d. v. s. en viss felvisning kan tillåtas.
Men dessa toleranser är sa snäva, att de icke
kan inverka på instrumentets noggrannhet under tjänst.

Fr;rs-testning.

Vi ser

oss ytterligare omkring och upptäcka

ett stort skåp med dörrar och tjocka glasrutor.

Vi tittar in i det och få se en terrnometer. Den
visar
35" C. Även här inne hitta vi instrument.- Dessa mäste fungera tillfredsstiillande
även vid denna läga temperatur. Vid flygning
på stora höjder förekommer nämligen denna
temperatur och även mycket lägre temperatu-

rer omkring flygplanet. Vid en del tillfällen

göres specialprov med något instrument, som
då nedkyles ända till
C, vilket är kyl- 60"
skåpets gräns. Förutom
dessa prov utförs ett
flertal andra, som utförligt undersöker kvalit6n
hos varje separat instrument. Ett flyginstrument är ju en mycket viktig detalj i ett modernt
fly,gplan och kan förorsaka olyckor, om det ej
fungerar som det skall. DärIör ,behöves denna
stora noggrannhet vid tillverkningen och denna
minutiösa kontroll av det färdiga instrumentet,
för att alla säkerhetskrav skall uppfyllas och full
garanti skall kunna lämnas flygaren, som många
gånger helt måste anförtro sig till ett litet me-

kaniskt instrument.
fnstrument

tllt

flyget.

Liksom vi under kriget blivit självförsörjande
beträffande flygplan, har vi även blivit självförsörjande .beträffande de viktigaste inventa-

rierna
flyginstrumenten. Tack vare tlordarmatur- har under ett decennium skapats en

kvalitetstillverkning av flyginstrrrment, som helt
kommer det svenska flyget
både motor- och
segelflyget

N:r I
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godo.

-

Monterlng

-

nedan lärllng

I

arbete.

Pan
American

HIGHWAY
22 år gammal dröm blir verklighet
T) an American Hlghway heter en stor stråkf väg, som när den är fullt färdig, skall
sammanbinda alla de olika amerikanska länderna i västra hemisfdren, dvs i Nond- och
Sydamerika. Denna landsväg är en 22 är
gammal dröm, som nu håller på att bli verklighet.
Redan 1924 samlades några ingenjörer och

städerna

i alla de Latinamerikanska

län-

derna.

Idag har man hunnit så långt, att praktiskt taget alla amerikanska länder, från
Alaska i norr till Chile i söder, är förenade
med varandra, och det är inget tvivel om
att inte den nya huvudleden redan i hög
grad har varit en positiv faktor för, och

konstruktörer från olika amerikanska stater
i Washington för att dra upp riktlinjerna för
det gigantiska projektet. Vad som kanske
mest stimulerade planerna var den unga motorismens snabba utveckling under 20-ta1et
och de Iöften den gav för framtiden. De

kommer att fortsätta att stimulera, de mellanfolkliga förbindelserna både vad det gä1'
ler ekonomi och kultur.
Under kriget visade sig den nya leden dessutom vara ovärderlig, då det gällde att på-

tud-väg", som skulle satrunanbinda huvud-

hemisfärens säkerhet hotas.

entusiastiska ingeniörerna, som i sig förenade både idealitet och teknisk saklighet, hade
på kort tid utformat planerna på en "longi-

8

skynda produktionen och transporten av
viktiga krigsförnödenheter. Den nya vägen
har sålunda visat sig vara av stort strategiskt värde i händelse att den s. k. västra
EOBBY-ITIAGASIIIET

j

Förenta staternas regering

har lånat ut

pengar till flera latinamerikanska länder för
att användas vid byggnadsarbeten på vägen,

och skickliga ingenjörer från USA-arm6n
har avdelats som r'ådgivande experter. Större
delen av vägen kan redan trafikeras. Huvudleden

är fullt färdig från Fainbanks i

Alaska till en punkt som ligger 690 km söder
om Mexico City. En vägsträcka på omkring

1,900 k-., som huvudsakligen går genom
Mexico, Panama, Columbia och Ecuador, har

emellertid ännu inte fått körbanan perma-

nentad. Av de 12,995 km. som går genom
Sydamerika, från Panama till Chile och Argentina, är' en fjär'CeCel permanentade.

Ovan och nodan ett por avenltt av den
lnter-amerikanska eektlonen.

Den inter'-amerikanska sektionen, som
.strdckan från södla USA till Ecuador kalIas, börjar vid Nuevo Laredo i Mexico. Två

.

betydande vägprojekt, som visserligen inte
tlirekt utgör en del av Pan American Highwäy, men som är anknutna till denna, är
un,del arbete eller planeras. Den första är
cn r'äg från Nogales i Arizona, när'a grän'
-sen mellan Mexico och USA. utmed Stilla
havskusten ned till r,'äster om Mexico CitJ,.
Genom denna väg får man direkt förbindelse meC huvudledelna i västra USA som
går genom Los Angeles, San Francisco, Calil'ornien och Seattle, Washington, för att däreftel förena sig med Alaska Highway.
Den andra är en väg som går' från syd-

r,ästra Florida med färja över till Mexico.
Denna rutt betyder en kört och praktisk
Forts.

å,

sltl.

korsnlng.
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n mkrins 80 kilometer utanför New Yolk
U lisger: Radio Corporations stora Jaboratorier, centrum för folskningsarbetet inom
elektrontekniken i USA. Radio Corporation
bildades 1919, och det stora företaget har
undel de gångna åren utfört ett synnel'ligen vär.defullt och omlattande pionjärat'bete inom radio- och elektrontekniken.
Första tiden uppförde de bolag, som är
anslutna till Radio Corpolation of America,
egna laboratorier. För att centralisel'a forskningen beslöt man låta ett enda jättestort
labolatolium övelta hela forskningsarbetet.
För detta ändamål uppfördes 1941 en stor
laboratoliebyggnad med en utrustning, som
så mycket som möjiigt närmade sig idealet.
Labolatorielna lörlades till Princeton, New
Jersey, i närheten av det beröm'da Princeton-universitetet.

I den tre våningal

höga byggnaden finns

alla by,ggda så att dagsljuset fritt tränger in. De är dessutom försedCa med modeln indirekt belysning. r'iiken inte kastar- några skuggor.
150 laboratorier',

3,000 mätinstmment.
I/Iätarrummet är utrustat med 3,000 olika
mätningsinstlument Iör' att möjliggöra valje
slags mätning av spänning, str'öm, tempelatur och hastighet.
10

Här finns också ett omfattande bibliotek,
clär praktiskt taget all facklitteratur finns
tillgänglig för forskarna.
Biträdande direktören för laboratoriet'na,
Otto S. Schairer, framhåller, att de är ett
mönster för centraliserad forskning, där vetenskapsmännen kan arbeta under idealiska
arbetsförhållanden.

I allmänhet har lekmannen ett

ganska

diffust begrepp om elektrontekniken oohelek-

tronerna. Ralhp R. Beal, chef för forskningsarbetet vid Radio Corporations laboratorier, ger oss en inblick i elektronvärlden.
"I all materie finns elektroner", säger han.
"Lyckligtvis kan de avskiljas från atomerna
vid vilka de vanligtvis är' bundna. De kan
befrias i vacuum genom att man upphettar'
glödtråden i ett ladiorör, eller också kan de
fligör'as undel inverkan av ljus såsom i fotocellen. De kan också frigöras från atomerna

i

vissa ämnen genom bombarderingsme-

loder'. Elektrontekniken sysslar

med fri-

gjolCa elektroner. Ett elektronrör är orr
sinnrik anordning som använder befliade
elektroner för att utföra vissa funktioner'."
Illehtronerna omska,par vårt liv.
"Elektronelna är' mäktiga kryp, som kommer att omskapa vårt liv", säger chefen för
Rad-io Corporation, general Sarnoff. "InHOBBY.MAGASiINET

Televlsionssändaren på motstå.ende slda flnns
på, Empire State Building
1OZ vånlngar
över marken. T. h. på denna- sida har doktor
Vladimir K. Zworykin slagit sig ner vid
elektronmikroskopet. T. v. Perry C. Smith, ansva,rig för mikroskopets konstruktion. Doktor
James Hillier sitter tilt höger. I mitten doktor
Zworykin med iconoscopet och nederst ljudexperiment.

i glas- eller metallrör., likt Aladdins
lampa, kan de tjäna mänskligheten på tusentals olika sätt. Elektronrör kan sortera apel.siner', fylla flasl',or, kopier-a kartor., hjälpa de
lomhörda. upptäcka dolda vapen hos miss*.pärra.de

ffi
I.t

tänkta 'figurel och förhindra att oförsiktiga
albetare får sina fingrar kr.ossade av ma-

skiner.

Elektronapparaterna har. skärpt mdnniskans fem sinnen. Med en dylik apparat
kan man till och med höra en flugas fotl<lamp. Man har lyckats konstruera fotor'ör som äro så känsliga att de ur.skiljer alla
oli'ka fär'gskiftningar. En annan elektronapparat kan mäta variationer i diametern på
en koppartråd ända ned till 0,0025 mm."
Elektronforskningen har varit av stor be-

tydelse för utvecklandet av radion. Tidigare internationella radioöverföringar började med lång"våg och högspänningssändare.
Vid undersökningar av radiovågornas spridning lyckades man så småningom bemästra
de korta vågorna, vilket ytterligare vidgade
fältet för radions användning. Vid radioutsändningar behöver man numera endast 1/L0

av den kraft som tidigare fordrades, och
överföringen sträcker sig numera över ett
omr'åde som är' 4-6 gångel större än tidigare med långvåg. Elektronr.öret möjliggjorde detta resultat.
En av de viktigaste förbättringarna inom
sändartekniken blev användandet av frekvensmodulering. Användandet av korta
vågor gör det möjligt att förbättra ljudet
och för-hindra störningar av olika slag. Givetvis har kriget påskyndat denna utveck-

ling i väsentlig grad.

I samband härmed kan nämnas att Radio
Corporation of America upprättade sina första radiostationer I92L och att bolaget nu
driver 148 stationer.
Televisionen.

Televisronen är också ett av elektronteknikens under-verk. Dr Vladimir K. ZworyI'orts. ö eld. 4,4
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ICONOSCOPET
-

ALI,SIEENDE öGAT

-

För upptagning av scener för televisionsutk. iconoscopet,..vilil_åir- ;it speciellt katodstrålerör, som möjlig-1
till
ue"ä"i"g-"-t- a-nuaidet det s.

;;; ä;*

,upitangade bildens "översättning"
elektriska svängningar.
del utIconoscopets
-"i kanske betydelseful]aste
fotoelektrisk lkiva! -på vilken den
gOr"
"" scen€n projiceras medelst ett linssysEnskade

en kamera'
t; ;t precis åmma sätt som i på
vars ena
!t iu"" bästår av en glimmerplatta.
si,Ca ett ljuskänsligt skikt .av -cesiumsilveroxid
ä"tti"ä"t ""tt vais motstående sida är våind
äJt=;- metallvta. Cesiumsilveroxidskiktet

består av ett otäl små, från varandra isolerade partiklar, vilka tillsammans meil glimmeranskivai och metallbelägget bildar ett stort falsom
ljus,
Det
;;T';i"i"tyrkondensatJrer.
att
i.t -tt dåt ljuskiinsliga skiktet, förorsakar,
detta, d. v-' s' från varje
från
.i=f.1tå"ut friäörs
-Bt"ttronernas

il;ä;;;io".
;;:1t k";

antal är

beroende

på det ljus som faller in mot varje

partikel.

De fria elektronerna fångas upp av en anod

*"a fositiv potential (sJ kopplilgschemat
i
?1. Kondensatorerna urladdas sedan i
i-ig*-o"ft
elektronstråle
ord.ning genom att en
lJr
ru"p.t över deÄ i savil horisontell som veriir.ä-j"J, u"t"ia urla'ddningen sker QgonblicknämniG;". I'en l-'dning,,förbunden-med' det
'ääÅ.t"Ubelägget, kommer då- en ström. att

flyta, som varierar med var och en av nrrruäivtt å"a""satorernas laddning och alltså är-provarje pun\!' e..T:
öJi"*tt mot ljusstvrkan..i.
vanligt sätt'
iå ttti;- kan sedan- förstärkas på
ntt"t varje urla'ddning laddas cellerna ome-

nG.9

delbart upp g€nom elektronemissionen'

Figur 3 återger, kan man -säga, grafiskt v?ri9
.l=*-et t".kond-ensators laddning i ett givg!
&;;;li"k, eftersom laddningen är proportionell

;;t å;"

infallande ljusstvrkan, oah

slutligen, rrisar den s.

k.

ligur

4'

elektronkanonen'

T. W.

l(ott"QotlE[AtTnoD
clöorn8o r8e upDilfiTNlNG (vtmar
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ELEKTRISKT
TAL
En maskin som talart Är det verkligen sant?
Ja, det är det, och det är Bell Telephone's ingenjörer, som tack vare den moderna radiotekniken lyckats konstruera en sådan apparat.

Maskinen manövreras från ett tangentbord
med ett visst antal tangenter. Genom att trycka

STILWELL.VÄGEN LÄGGES NED.
Byrån för avveckling av amerikanska militera tittgangar utomlands (Offlce of Foreign
Liquidationi trar meddelat, att Stilwell-vägen,
soå fatt sitt namn efter den kände amerikanske generalen Joseph w' stilwell; och elva
mllitärJflygfält 1 Burma har nedlagts, då-det
inte lönar-sig att hålla vägen och flygfälten
i fullgott st<ict<. F ör att hålla Stilwell-vägen
i trafikabelt skick behövs över 12,000 soldater
och över 11,000 infödda arbetare.
I rapporten heter det, att de höga driftkostnaderna inte uppväger fördelarna att ut'
nyttja vägen i fredstid. Särskilt de svåra ffiorl'
sunerna gör vägen delvi.s otrafikabel. Ingen
regering i de stater, där vägen går fram,

önskar köpa den.
Den amerikanska lnvesteringen t Stilwetlvägen, som tidigare kallades Ledo-vägen, uppgick till över 137 miljoner dollar. Kostnaderna

för flygfälten belöpte sig till omkring
miljoner dollar.

I\':r 1 1946

dessa en och en eller i kombination, kan
konsonanmaskinen framställa olika ljud
vilka kan
ter, vokaler och sammansatta ljud
kombineras till ord och meningar,- så att man
rned maskinen kan framställa och besvara frågor eller underhålla en konversation. Med en
särskild kontr.oll kan man ändra tonhöiden och
ge talet en stigande eller fallande rytm.
Det är till och med möjligt att framställa
fårets bräkande, grisens grymtande eller kons
ja, för att nu inte tala om hur lätt
råmande
det är att- imitera en hacksPett.

ner

15
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OCH SÄ VAS DET
bilspekulanten som frågade vad vagnen kostade.

kronor i månaden.
- Hundra
Och kontant?
- Kontant? Det känner iag faktiskt
tiu.-

inte
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KAMER'A fångar RAKET

ilj

Det berömda jaktplanet

Republic P-47 Th'unCerbolt
har inte bara åtta kulsprutot'

utan är'en laketutrustning.
Under varje vinge ttar man

nämligen monterat ett aggregat för vardera tre raketprojektil.er. På bilden här 'ovan
håller man just på att "lad,da
upp" aggregaten. Tre projektiler synes uppställd'a framför'

högra landstället. BilCernar
till vänster visar det av ka-

meran uppfångade förloppet
vid och efter raketens av-

fyrand'e.

SCANIA-VABIS OCH IVILLYS.
Ryktet har längre kretsat kring Scania-Vabis

LI? IÄTI.O URAN SRSÄTTER
1.500 TON KOL.

Amerikanska atomexperter har efter ingående undersökningar räknat

ut att

12

kg

av

U-235, det uran som a^nvändes vid tillverkning av atombomber, skulle kunna alstra

kilowatt-timmar elektrisk ström.
Denna energimängd skulle kunna ersätta
1,500 ton kol, eller 950,000 liter briinnolJa,
eller 1,200,000 kubikmeter naturgas.
11,400,000

narrn både ifråga om den nya, lilla lastbilen och
Scanias pelsonbilsplan. Vad som satt särskild
fart på bilryktena är att Scania förvärvat en

ny industritomt i Södertälje. Det kan nu av-

slöjas att man i den byggnad, som här skall
snabbyggas, komm€r att sammansätta Willys
personbilar.

KAMER,AN LJUGER,!
Kameran ljuger aldlig, påstås det, men det
är en sanning med modifikation. Titta bara på
den här bilden ! Den föreställer det lätta amerikanska sportplanet Piper Skycycle, säger ni
bums, men --- nej, säger vi. F ör det är bara
en modell, som gjorts av en händig amerikansk modellbyggare och som försetts med
en bensinmotor pä l/a hkr. Kameran lJuger!

l4
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Betatronen
Ett stort framsteg för röntgenstråla.rnas användning vid
atomfolskning, inom teraPi och

industri, pJjordes i och med tillkomsten av betatronen. Med

har man krtnnat erhålelektronenergier, att
en r'öntgenstr'ålning
fått
man
av aldrig ticligale exPerimentellt uppnådd håt'dhet.
Tidigare har man med t'öntgenrör för 2,000,000 volts anodspänning erhållit str'ålar. som
kunnat tränga igenom stålstycken med 30 cm. tjocklek,
men dessa r'ör' ör'erträffas nrt
av betatronen,
Med clen nya betatronen hat'

clenna

la

-såclana

man numera På laboratorierna
möjlighet att erhålla sti'ålning
av en såclan intensitet, som tidigare blott erhölls av den kosmiska. strålningen.
Det mest tttmär'kande för be-

tatronen är elektronmagneten.
Hos en vid General Electrics
forskningslaboratorinm bYggd
betatron har magneten med jär'nkärna en vikt
av cirka 130 ton. Järnkärnan är, för att i

möjligaste mån minska virvelströmmarna.
rrppbyggd av lameller av l<iseljärn.
I en reaktangulär öppning genom järnmassan är polskorna, vilkas diameter är 190 cm.'
belägna. Polskorna är' för"sedda tned stora

spolar. Mellan dessa

är ett ringformigt'

hög-

evakurerat rör placerat, i vilket elektronerna,
som emitteras från en glödtråd, accelereras.
Elektronerna uppnår en hastighet som slutligen endast föga understiger ljudhastigheten
300,000 km/sek.

T.

W.

OXÄ EN BÄT!
Man tager det man haver -- är en gammal
god sed. De här två käcka och finurliga ame-

rikanerna, båda mekaniker till professionen,
har gjort sig en liten båt av ett par kasserade
bensintankar från ett jaktplan. Motorn, även
den från ett flygplan, är monterad mellan
bensintankarna och

tigt

N:r 1 19.16

lär dra fram

båten rik-

ordentligt. . .
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