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AntIigen kunna vi erbjuda en ellektiv och billig 3.rörsmottagare
med glödströmmen direkt matad fdn .belysningsnätet för växel.
ström . I stället för ackumulatorn insättes en liten transformator
som lämnar den för lampornas glödtr1dar lämpliga strömmen.
Apparatens koppling är i huvudsak överen.. tämmande med den
redan 51 populära Duo.Reinartz apparaten N:r VI D och lämnar
bögtalarellekt p1 de Resta europeiska rundradiostationerna.
Komplett sals delar med Uda och roonteringsritning kr. 70:40.
I'ärdi~monterad apparat ink!. patentlicens kr. 125:-. Tillbehör
exkl. högtalare kr. 58:95.
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Radion och p r e s ·s en.
Tidningskris eller ny framtid?
vårt södra grannland, Danmark, har på det yttersta ·i dessa dagar uppstått en delvis ganska
aliimerad debatt kring ett spörsmål, som .förefaller QSS tä'mligen främmande . Det göres nämligen 'gällande, att Danmark för närvarande skulle
genomgå en tidningskris. Som alltid under senare
år, då någon gren av den "kul,turella industrien",
om nu detta uttryck må tillåtas, varit i vanskligheter, så skyller man 9rsaken på rundradion. I Danmark har sålunda rundradion på fullt allvar utpekats som den.' sannskyldige "drakdödaren". Pressen
i Danmark skulle befinna sig i en kris, de dagliga
tidningarnas upplagor skulle gå nedåt och Köpenhamnstidningarna, framför allt morgontidningarmr,
lära ha svårt att tränga fram eller behålla fotfäste
i landsorten. Och detta är rundradions fel, som
med sina nyhetsbuHetiner om kvällarna förstör
marknaden för det tryckta ordet.
En sådan man, som "Politikens'~ avgångne ' chef,
' Henrik Cavling, har förklarat, att framtidens tidning icke , mera är ' en nyhets tidning, utan ett blad,
fyllt av artiklar i . skilda frågor, alltså vad man
skulle kunna kalla den . skrivna tidningen. Både i
de danska journalisterna~ fackorgan och i ,.radiopressen har frågan diskuterats och man har kommit til
. samma resultat - rundr.adion skadar pressen och
tar bort -dess läsare.
.
Det .finnes ing~l1'anledning att förneka, att icke
så kan vara. fallet ---; .i Danmark nämligen. Det
fanns en tid, . då svensk joprnalistik med vördnad
blickade mot Kongens 'by och -därifrån hämtade sina
ideal i ·fråga om nyhetspressens . arbete, innehåll och
uppställning. Men sedan den ti-den -ha redan ett par
decennier hunnit .förflyt.a · och under:dem har den
svenska pressen gjort en frammarsch både journalistiskt och tekniskt, 'Som kanske är enastående i
den internationella presshistorien. Engelsk och amerikansk press har .avlöst , den köpenhamnska som
mönstret för svensk press och följden är, att den
svenska pressen av i dag, icke blott huvudstadens,
utan en stor del av den svenska .landsortens desslikes, står p~ en nivå i fråga om innehåll och fram-
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trädande, som är enastående icke blott i N orden och
nor.ra Europa, utan till stor del på hela det europeiska fastlandet. Det ligger en mångsidighet och en
rivande aktualitet över svensk press, samtidigt
som ett sinne .för de stora linjerna, vilka den danska pressen 'ännu icke uppnått. Det är intet förklenande, men det är ett konstater,!nde av sanningen, att dansk huvudstadspress ännu i väsentlig grad
är en småstadspress från förra seklet med alltför
mycket "snack" och . alltför litet nyhetsstoff och
journalistisk, objektiv behandling av ämnet. Under
sådana förhållanden är det begripligt, om rundradion i Danmark är i stånd att beröva Köpenhamnspressen en betydande del av dess läsare. Vad rundradion bjuder av nyheter i en kort kvällskommu:nik6 är icke så avsevärt · mindre, än 'vad en del av
köpenhamnstidntngarna förmå bjuda följande morgon.
:Helt annat är ju förhållandet i .vårt land med dess
oerhört amerikaniserade ~)Ch tekniskt ·högt ~ppdriv
na pr~ss . . Ingen människa ,i detta land s~ulle väl
nöja sig med att inhämta dagen-s nyhetsstoff blott
genom rundrad'ions : !lyhetskrö~ik~. Den dagliga
pressen hos oss bjuder, ett så mångsidigt 'O~h rikt,
,så brokigt och uttömmande nyhet§material, -att elen
blivit till ett livets nödtorft för , varjom . och .enom .
Utan den· dagliga tidningen torde väl mycket få människor i Sverige kunna tänka sig.. tillvaroI1s enahanda.
För o~s J synes problemet snarare ligga så till:
skall den 'dagliga pressen. förmå till väsentlig del
konkurrera . ut rundradion? Det kan inte hjälpas,
men myc~et av vad ett rundradioprogram har att
bjuda, 'når' hos oss publiken även genom presseri.
En väsentlig del av det! 50tH ingår i exempelvis
engelsk rundradio och till dels även i svensk, är regelbunden spis också i pressen. Radiokrönikorn~
äro pressens kåserier, de korta föredragen i skilda
frågor äro söndagsbilagornas illustrerade artiklar
eller "streckarna". Endast där rundradion är fullt
suverän, på musiksändningens och hörspelets område, behöver den icke frukta pressens konkurrens.
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Vi inlägga då i begreppet hörspel icke blott det arrangerade och inspelade skådespelet, utan också utsändningarna av dagens aktualiteter i deras originella, ursprungliga skIck, alltså icke i form av nyhetskommunikeer. Där det gäller !>ådant som skall hö·
ras i sitt ursprungliga .f ramförande, alltså musik,
uppläsning, händelserna i skeendets ögonblick där har rundradion sitt rätta fält, betingat av sina
egna konstitutiva egenskaper. Men från det är ocksit pressen av naturens ordning utesluten. Den kan
endast referera händelserna, aldrig förmedla dem
direkt till publiken. Håller rundradion sig främst
till detta, så är den också utan konkurrens.
För en press, som skötes med framsynthet och
öppen blick för de tekniska möjligheterna, är ju radion i stället en mäktig hävstång framåt och uppåt.
Vad radiotelegrafien betyder för p~essen i våra dagar ligger ju i öppen dag. Men också rundradion
har sin stora betydelse för den dagliga pressen. Redan möjligheten att kunna bjuda rundradiopuqliken
det detaljerade programmet för varje dags sändningar landet runt innebär ett övertag i konkurrensen. Den lyssnande publiken beliöver detta program - pressen bjuder den detsamma. Om tidningarna offra spalter av sitt dyrbara utrymme åt .dagens radioprogram, så kan ,m an vara övertygad om
att detta icke är någon död tex.t. Av ett tidningsnummers hela innehåll kanske ingenti~g har stö~re
läsekrets än just dess radiospalter. Så gå rundradion och dagspressen hand i hand och komplettera varandra.
Och öppnas icke nya möjlighet~r för dagspressen
med val1je framsteg, som radiovetenskapen gör?
Bildtelegrafiens fullkomnande är i dessa dagar ett
faktum, som utan tvivel kommer att ·betyda en
revolution inom dagspressen. Redan nu ha en rad
engelska och amerikanska tidningar gått ' i författning om bildtelegrafiens ut~yttjande. Sålunda gör
denna sitt intåg i två av Londons främsta tidningar, Daily Mail och Daily Telegraph, den I april.
Naturligtvis är det blott en tidsfråga, när bildtelegrafien helt skall bryta igenom. Då öppnas
nya världar för den dagliga pressen. Det blir icke
blott de aktuella bilderna från världens alla hörn,

som då bli om~cLelbart tillgängliga för tidningspressen jorden runt, utan möjligheten att på några få
minuter överföra de längsta nyhets rapporter till ett
pris, som säkerligen blir bråkdelen av det nuvarande,
kommer att åt pressen skänka nya och hittills oan~de
mö jligheter att tillfredsställa människans inneboende
nyhetshufJger. Utan tvivel är det icke för mycket
sagt, att radion i pressens tjänst kommer att revolutionera de internationella förhållandena i världen.
Intet kommer att bli av större betyd~lse för det
mellanfolkliga förståendet än just pressens utnyttjande av radions möjligheter.

På tal om radioförhållandena i Danmar.k kunna
vi icke undgå att göra några andra reflexioner. Om
läsaren kastar en bEck på det danska rundradioprogrammet och jämför detsamma med vårt eget, .
falla två omständigheter i ögonen. Det första är
den betydligt större kvantitativa omfattningen. av
det danska programmet, den andra dettas indelning.
Vad so~ är omöjligt att erhålla här' i Sverige, det
finnes i Danmark lika väl som i ' England, Tyskland och många andra länder .-:.. de tidiga eftermiddagssändningarn~. Det torde höra till de ytterst sparsamma sällsyntheterna, att det danska radioprogram- .
met börjar senare på dagen än klockan tre. Och
likaså torde det vara ;ällsynt, att d~t slutar före
tolv på natten. "Radio" har under de gångna åre~
vid flera tillfällen påpekat, att Stockholms tidsinaelning icke är densamma, som den svenska landsortens. Det är ett faktum, att mycket av det, som
b j udes i svensk rundradio, ligger för ~ent för stora
delar av publiken. Det förefaller, som om en undersökning av publikens egen mening i denna sak
skulle kunna vara av intresse för programledningen.
Att åstadkomma en sådan möter ingCl! svårigheter,
då man ju genom rundradion kommer i direkt förbindelse med publiken. Och säkerligen skulle tillräckligt många begagna sig ,{V ett erbjudet tillfälle
att ge sin mening i frågan tillkänna, för att en sådan
undersökning skulle bli av värde för p;ogramsättn ingen.
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hell1ll1en?

Resultaten av D:r Alexandersons
senaste försök.

ör icke så långt tillbaka i it iden var det endast
den mänskliga fantasien, som på bråkdelen
aven sekund kunde förflytta sig från en
världsdel till en annan. Radion har emellertid nu
gjort det möjligt för oss att med örat göra dessa
förflyttningar. I dag är det ej längre något .under, aU vi kunna uppfatta
ljud, som i samma ögonblick alstras tusentals mil
borta, utan detta ' fenomen har sin naturliga förklaring. Och nyligen har
radion 'kommit ännu ett
steg längre, i det problemet fjärrseende även fått
sin lösning. Man har nu '
kommit så långt, aU det
icke blott är~ möjligt att
höra de i studion uppträdande, utan en person, som
befinner sig långt borta, kan även se dem, föru tsatt att han besitter erforderliga apparater härför.
Det kan vara särskilt glädjande för oss att den,
som har den största äran av problemets, television,
lösning, är en svensk, D:r E . f. W. Alexanderson.
Oaktat att bilderna, som framkomma i televisionmottagaren, ej äro större än c :a 10 cm. i fyrkant och
att de rlå och då fördunklas, beroende på yttr,e störningar så kvarstår dock som ett faktum att problemet är löst.
Det är ej länge sedan en anläggning demonstrerades av The General Electric Co i Amerika. I ett
rum i laboratoriet voro uppställda en båglampa, en
hastigt roterande metallskiva, fyra fotoelektriska
celler i en ram och diverse lådor, innehållan,de appara ~,er. I
en annan lokal voro en del intresserade
samlade framför en projektionsskärm.

F

En dam placerades framför ramen med de fotoI
elektriska cellerna i skarp belysning. Hon skrattade, rullade med ögonen, rökande en cigarrett, och allt
detta reproducerades ögonblickligen på de små ljusfyrkanterna i mottagarrummet samtidigt som damens konversation med 'en av männen, som skötte
apparaterna, återgavs av
en högtalare. Därefter intogs hennes plats aven
ung man, som spel~de b'å~
jo och oaktat att ej instrumentet syntes (beroende
på att det låg utanför sändarens "synkrets") hörde
man ackompanjemanget
.till sången.
De överförda bilderna
. voro så tydliga, att man
klart kunde urskilja alla ' detaljer och dessa kunde
väl jämföras i kvalitet med filmerna från filmens
tidigare dagar.
I tre hem, på skilda platser istadert, vora "ven
mottagare installerade för att visa möjligheterna
för television' i hemmen och alla gåvo samma goda
resultat.
Vi skola så övergå till en kort beskrivning över
de ånvända apparaterna. Sändaren, ~ilken ej är sl'l
komplicerad, som man skulle kunna tro, är avbildad
fotografierna till vänster ' å omslaget ocn ovan.
Främst märkes den kraftiga båglampan vars strålar ,brytas av metallskivan ,. som roterar med en hastighet av 18 varv/sek., driveri aven liten motor.
Ljusstrålarna samlas därefter åter och koncentreras
medelst en lins på det föremål; som skall sändas (den
unga damens ansikte) och reflekteras frän detta till
de fyra fotoelektriska cellerna som äro fästade i en
fyrkantig ram av ga!yani.serat järn.
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Dessa celler hava till uppgift att förvandla ljuset dersons apparat inskränker sig hela anordningen till
ett förkopplif!.gsmotstånd, med vilket motorns och
till elektrisk energi. Den energi, som kommer från
cellerna förstärkes och får därefter modulera ,sän- -följaktligen, skivans hastighet kan regleras. Foto,darens bärvåg, vilken har en v:~glängd av 37,8 me- grafien, t. h. å omslaget visar bildrnottagarens bak'
ter och utstrålar från en på laboratoriets tak upp- sida.
satt antenn. I fotot ovan synes även till !:öger på
D:r Alexander~on lär hava uttalat som sin åsikt,
bordet en mikrofon, vilken .samlar, talet, som samti- att man inom fem år torde kunna vänta sig att
digt sändes ut på en våglängd a~ 379,5 m. Den korta bildradion kommer att hava ' nått samma utbredning
våglängden för. "bildsändningen" ha~ valts i an led- S9m våra dagars rundradio,.
?ing av. att frekvensvar iationer på 40, kilocykler er-,
Givetvis
finns det. ännu en hel del svårigheter
.
. . att
fordras .för att giva tillräckligt djup åt modulatio- övervinna, innan apparater för allmänt brukkunna
!len, en nödvändighet för att tydligt få fram alla släppas ut i marknaden, men om man tager hän·
sk!:1~gor och ljusnyanser.
syn till hur fort utvecklingen hittills gått, så- bör
(Mottagaren är i stort sett lika enkel som sända- den dag ej vara långt avlägsen, då man icke' blott
ren. :' I, stället för , högtalaren ' inkopplas till kort· kan höra utan även se de uppträdande.
Men saken har även en annan sida. Litet var
vågsmottagaren, som är av regenerativ typ, en neonlaJllpa av speciell konstruktion. Lampans mest veta vi nog, vad atmosfäriska störningar och ' fading vill säga, även om dessa faktorer till sin natur
intressanta egenskap är, att intensiteten hos dess
ljusstrålning i detalj ögonblickligen följer ström- ännu äro ganska okända. De göra sig även ofördelväxlingarna precis som membranet hos en högta- aktigt gällande inom televisionen, endast' med den
skillnaden att de äro synba~a i stället för hörbara
lare. Vidare har mottagaren en roterande metallskiva försedd med hål, lik den hos sändaren (se fig,
och som bekant är ögat ett betydligt mera känsligt
ovan), vilken drives aven motor sa.mt en lins, som organ än örat.
Ur synpunkten "studium av atmosfäriska' störförstorar bilden till c:a 10 cm. fyrkant. Talet motningar" bör följaktligen bildöverföringen kunna
tages samtidigt medelst en ordinär mottagare och
bliva ett mycket effektivare instrument än radion
reproduceras aven högtalare.
a~ idåg'.
För att man skall kunna erhålla något resultat,
Störningar, ' härledande sig från yttre källor
måste sändaren och mottagaren arbeta fullständigt
framträda på' projektionsskärmen i mottagaren som
synkront. I tidigare televisionsapparater har detta
-förorsakat en hel dei komplikationer. I d:r Ab~an- svarta fläckar, vilka för korta ögonblick helt eller
.~.
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delvis utplåna bilden. Fading har den verkan att
bilden under perioder av växlande längd delvis eller
helt försvinner, således samma inverkan, som vid
ljudöverföring.
Ett annat intressant fenomen inom radiosändningen, so1]1 klarlagts tack vare televisionen är 'en
slags ekoverkan. Denna yttrar sig härvid på så
sätt, att tvenne bilder uppstå på projektionsskärmen, den ursprungliga och vid sidan av denna en,
nästan lika starkt framträdande. Fenomenet kan
sägas motsvara vad som inträffar, när en kamera

rubbas vid fotografering (när plåten exponeras)
och uppträder endast vid speciella väderleksförhållanden. Man förmodar att det är beroende på vertikaireflexion från vissa lager av den övre atmosfä- '
ren. Dylika' fenomen kunna givetvis aldrig uppfattas a,· örat'.,
Det tor'de ej' vara något tviv;elom att' rundradion
snart står ii1för en ny epok. Television: har visserligen demonstrerats tidigare, men ej' förr än nu
med tillhjälp av' så enkla apparater, som erfordras
för att den skall'
kunna bliva var mans
.
. ' egendom.

"

'Förnya Eder kvartalsprenumeration ofördröJllgen J" till · årets slut eitdast
Kronor 6: - .
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Tillverkning av förstärknings aggregatet.

förra numret gåvo vi' en kortfattad översiktlig
redogörelse över vad vi tillåtit oss kalla Audion-grammofonen, d. v. S. en grammofon, i vilken
ljudet förstärkes aven vanlig lågfrekvens förstärkare
och reproduceras aven högtalare.
Sedan en tid tillbaka hål1~ vi på att experimen~
tera med en apparat, vilken så 'snart den blir färdig kommer att beskrivas i Radio. Att experimenten draga ut på tiden beror ej på,' att vi icke hitintills erhållit gott resultat, utan får tillskrivas den
omständigheten, ~tt vi vilja konstruera en för stklassig apparat, men dock så enkel som möjligt,
Dessutom vänta vi på en Iny elektrisk motor, avsedd
att driva skivan, vilken snart kommer in.

I

För att emellertid läsarna under tiden skola ha~
va något att syssla med, skola yi här lämna en kort
beskrivning över en förstärkare med vilken vi under våra experiment nått synnerligen goda resultat. Delarna äro, s'om synes av fotografien, endast
provisoriskt fästade vid en basplatta och enär dessa .skola användas i den -slutgiltiga apparaten
komma ej experimenten att medföra några extra
!ltgifter.
_
Innan vi gå in på själva konstruktionsbeskrivnilJgen, skola vi tala något om delarna. Resultatet
är i högsta grad beroende av delarnas ,beskaffenhet ;
en god pick-up, goda transformatorer och rör äro
ofr~nkomliga om ljudkvaliteten skall bli den bästa.
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Det finns redan ett flertal olika typer elektriska
2 ebonitiister 40X40X5 mm.
Delarna monife;as vid basplattan enlighet med
l juddosor i marknaden, vilkas priser variera inom
monteringsritningen
fig. 2.
vida gränser. En god pick-up bör utan vidare giva
Kopplingen utföres med isolerad kopplingstråd
god ljudstyrka i ett par telefoner ooh naturligtvis
eller 1 mm:s blank koppartråd, inlagd i systoflexrör,
god kvalitet.
i följande ordning:
.
Transformatorn mellan första och andra steget
bör hava hög primär induktans och ett omsättningsN:r I från II på batteriplinten till ena glöd kontakten på rörhållaren r 4 •
tal = 3: I. En utgångstransformator är ofrånkomlig om god kvalitet skall kunna påräknas. FörstärN:r 2 sammanbinder ena glödkontakten på r 4
och r s .
l~aren är i vardera steget försedd med tvenne parallellkopplade rörhållare, vilken anordning medgiver
N:r 3 från ena glödkontakten på r. till samma
kontakt på r 2 •
provning åv olika rörtyper. Dessutom kan man vid
användande av svagare rör köra dessa i parallell
N:r 4 från denna kontakt till ena glödkontakten
varigenom överbelastning undvikes.
på r l '
Figur I
N:r
5
visar koppfrån I på
lingsschebatteriplinmat. Först
ten till fria
märkas
glödkontvenne fastakten på
ta . motr •.
stånd om
N:r
'6
vardera
'från r 4 till
_ 0,25 megra'
ohm, vilka
N:r
7
tjäna som
från r. till
volymkonr2 ,
Förstärkaren.
troll.
Ju
N:r
8
större dessa motstånd äro, desto mindre blir ljud- {rån r 2 till r"
styrkan. L l el är en silkrets, som har till uppgift
N:r 9 från ena kontakthylsan på vänstra plinten
att eliminera bort ' nålskrapet. Den består aven till ena kontakten på R 2 •
honeycomuspole om 1,500 varv och en blockkonN: r 10 från denna kontakt till spolhållaren L l ,
densator om 100 cm . . Från silkretsen gå impulserN:r J I från spolhållaren till VI på batteriplinten.
na direkt in i första rörets galler krets.
N:r 12 f.rån andra kontakthylsan på vänstra lis{en
Följande materiel erfordras:
till ena kontakten på R I •
I basplatta (plywood) 450 X 200 X 'IO mm.
N:r 13 sammanbinder R l med R 2 ,
I pick-up.
N:r 14 från inre kontakten på R 2 till ena sidan av
I lågfrekvenstransformator, omsät.tningstal, 3: I
kondensatorn el'
hög primär induktans.
N: r 15 sammanbinder el med spolhålla.ren.
I utgångstransfort11ator, omsättningstal I: 1.
N:r 16 från yttre kontakten på e, till rörhålla4 rörhållare.
rens r l gallerkontakt,
2 fasta motstånd om vardera 0,25 megohm.
N:r 17 sammanbinder gallerkontakterna på 1'1
2 hållare till d:o.
och r 2 ,
1 honeycombspole om 1,500 varv.
N:r 18 från III på batteriplinten till H, T.
I hållare till d :0.
på transformatorn T l ,
I fast kondensator om 100 cm.
N :r 19 från PLATE på T I till anodkontakten
I hållare till d:o.
på r"
I 6-polig batteriplint med propp och sladdar,
N:r 20 sammanbinder 1'örbållarnas r l och r 2 anod4 kontakthylsor.
kontakter.
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Kopplingsschema.

N :,r 21 från V på batteriplinten till GRID BrAS
på Tt. ,
N:r 22 från GRID på transforrriatorn T 1 till
gallerkontakten på ra'
N:r 23 s'a mmanbinder rörhålla:rnas ra och r 4 gallerkontakter.
N:r 24 från IV på batteriplinten till
H. T.
på transformatorn T 2 •
N:r 25 från PLATE på T 2 till anodkontakten på
rörhållaren ra'

+

N:r 26
och 1'4'

sammanbinder anodkontakterna på

1'3

N:r 27 från ena sekundäruttaget på T 2 till ena
kontakthylsan på den högra listen,
N:r 28 från andra sekundäruttaget på T 2 till andra hylsan på högra plinten.
Alla ledningar äro ' dragna kortaste vägen. Av
kontakterna på batteriplinten motsvara: I glödström minus, II glödström plus, III första s't egets

;'

Fig.

2.

Monteringsritning.
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anodspänning, IV andra stegets anodspänning, V
andra stegets gallerförspänning och VI första stegets gallerförspänning. Anodbatteriets minuspol
kopplas till glödbatter i'e ts pluspol och gallerförspänningsbatteriets pluspol till glödbatteriets minus.
I första steget böra användas rör med hög förstärkningsfaktor men litet inre mots:tånd, i sista steget bör användas rör av kraftförstärkartyp. Ano(l ooh gallerförspänningar måste noga utprovas; anodspänningen på sista röret bör ej ~mderstiga ISO
volt.

I

Apparatens användning är synnerligen enkel.
Pick-upen fästes vid grammofonens tonann i stället fö r ljuddosan och dess sladdar inkopplas i hylsorna å vänstra listen. Den med rött märkta sladden skall gå till översta hylsan, (sett enligt fig. 2).
Högtalaren inkopplas och batterierna anslutas.
Sedan har man blott att söka ut en trevlig skiva
och sätta igång grammofonen. Med väl valda rör
och rätt anpassade spänningar erhåll es utomordentlig ljudkvalitet av fullt ut lika stot styrka som vid
m~kanisk återgivning.

RADIO-GRAMMOFONEN I
--GRANDOPHON-Spelar såväl Radio som Grammo~
fon med reglerbar ljudstyrka.

Vid återgivandet av grammofon~
skivor sker överföringen från ski ~
van helt på elektrisk väg.

Lämnar således valfritt program.
Absolut ren ~ch fyllig radio~ och
Högsta forte
grammofonmusik.
för dansmusik eller lägsta pianis~
simo för andra musikstycken .

All

Strömförbrukning c:a 2
pr timme.

Inga batterier.
För mottagning från lokalstationer
ingen antenn.

.

erforderlig elektrisk energi
tages från belysningsnätet.

a

3 öre

Lika lätt att sköta som en vanlig
grammofon.
\

'

AKTIEBOLAGET EKON
TUNNELGATAN 14. STOCKHOLM. Telefon 11209.

OL VM PIA IX kr. 72:50
4.rörs modern radioapp. Med rör kr. 100:-. även
batt. o. högta!. kr. 150: -. Ombud i landsort. erh.
rabatt. Prisk. gratis. Mot 50 öre i frim. erh. konst..
beskr. å Svecia~Byggsatser från 49: 50.

A.-B. SVeCIA-RADIO. Stockholm 1.
OBS. I INGEN DEMONSTRERING

A

KO NT. ELL. I STHLM

Hrr RadiofabrikanterI
Radioamatör. som besitter ett par verkligt goda
ideer. vilka med snarast önskas realiserade. söker
för den skull anställning hos radiofirma.
På begäran erhålles utförlig redogörelse.
Svar till »Iderik» denna tidn. kont. f. v. b.

12

«-- F'-D, O

.. lE

v

o

••

a g ma t a r e.
Mätområde 10- 10,000 meter.

en nytta, som varje experimente.rande amatör har aven vågmeter, är uppenbar. ' Man
kan utan överdrift påstå, att den är ett oumbärligt instrument, för den som själv bygger mottagare och sysslar med egna konstruktioner, och dess
många användningsmöjligheter torde vara allt för
välkända, för att här behöva upprepas.

D

Det finns emellert1id vågmetrar av olika slag.
Man kan med ganska enkla medel, en spole, en kondensator och en summer jämte diverse smådelar tillverka en ganska billig vågmeter, men dess användbarhet blir därefter och omständigheterna skola vara
synnerligen gynnsamma, om man med en dylik apparat skall kunna bedöma våglängden på några meter
när. Utan att gå till överdrift åt motsatta hållet

och kräva precisionsinstrument kan man säga, att en
amatör ej är betjänt av att kasta ut sina pengar på
en dylik apparat, som för honom är så gott som
värdelös. Hans experiment kräva störr~ noggrannhet. Vi skola ej här spilla utrymme med att betrakta olika typer, utan gå direkt in på den här beskrivna vågmctern.
.
Dess koppling (se schemat fig. I) samt tekniska
data äro hämtade ur "Experimental Wireless,j, decembernumTet 1927.
Av -schemat framgår, att den arbetar ~ed två rör,
ett som oscillator och ett som modulator. Med användande aven fullständig sats Dimicspolar kunna
våglängder mellan 30-10,000 meter uppmätas, och
om man lindaren specialspole kan man komma
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ned till 10 meter. Kalibreringen är synnerligen kon- placerats utanför och anslutes till ett par kontaktstant. Avsevärda variationer av anod och glöd- hylsor.
Modulatorkretsen. Denna består aven lågfrespänning samt utbyte av rör (dock samma typ)
hava ej s,t örre inverkan på kalibreringen än I pro kvenssvängningskrets, matad av ett särskilt rör
och magnetiskt kopplad
mille. Såväl anod som
glödbatteriet kunna byg- '
till högfrekvenskretsen,
så att de lågfrekventa
gas in, varigenom app~raten blir lätt transporimpulsema införas i
tabel.
oscillatorns anodkrets.
Beträffande delarna
Den lågfrekventa svängär att märka följande:
ningskretsen består aven
Spolarna äro utbytbaomlindad lågfrekvensra och försedda med
transformator med en
lindning (P) om 4,000
mittuttag. Deras konstruktion företer inga
varv, försedd med mittsom helst märkvärdiguttag och en lindning
heter. Egenkapaciteten
(S) om 100 varv, elbör vara låg, men ohmler. ännu bättre 0111
ska motståndet synes ej,
Vågmetern invändigt.
200 varv med uttag
utom för de allra kortaste våglängderna, spela nå- vid 50 :de, 100 :de, ISO :de . varven, vilket medgon roll. För våglängder ned till 10 meter bestå giver en viss valfrihet. Den modulerande vå··
spolarna av 2X 2 varv blank tråd, lindade på 7 gens frekvens kan avstämmas. till önskad tOI1cm:s ribbad form .
!:töjd medelst kondensatorn Ca' Lämpliga värAvstämningskondensatorn bör vara av lågförlust den å denna äro c:a 0,01-0,02 fl- F. Det är
och straiglht line typ. Möjligheter till omsorgsfull nödvändigt att shunta lind!1ingen S med en konfinreglering äro nödvändiga.
densator C4 om c:a 1,000 cm. för att förhindra att
Kopplingskondensatorn C2 är en liten luft- eller
lindnIngen verkar som högfrekvenschoke. Med en
glimmerisolerad kondensator om 30-50 cm. Bäst strömbrytare S2 kan man kortsluta modulatorkretär att använda en liten variabel kondensator om sen så att vågmetern även kan alstra omodulerade
max. 100 cm. Den skall reghögfrekventa svängningar.
Gallerkopplingskondensatorn
leras så att ·m insta möjliga
kapacitet är inkopplad, men
C 5 är på 5,000 cm. och galvågmetern likväl svänger
lerläckan Ra på I megohm.
över hela mätningsområdet.
Kopplingen är, som framGalterläckan. Denna bör
går av schemat en variation
vara av modern evakuerad
av den välkända Hartleytyp enär dessa äro de mest
kopplingen . . Dess speciella
konstanta.
lämplighet för detta bruK
Rör. Se rörtabellen nesynes ligga i att svängnindan.
garna äro åtföljda av likrikt. Telefonjacken. Som framning i gallerkretsen, vilket
Basplattans undersida.
går av _ schemat är vågmedför sänkning av gallermetern anordnad så, att . ett par telefoner kunna in- spänningen och motsvarande låg anodström. Detta
kopplas i anodkretsen, shuntade medelst en block- har till följd en begränsning av svängningarnas
kondensator om 1,000 cm. Inkopplingen av telefo- amplituder. Av samma skäl begränsas C2 till mirinerna inverkar ej på kalibreringen.
sta möjliga värde. Under dessa omständigheter
Batterierna. Anodspänningen tages från ett 60- påv'c rkas svängningarnas frekvens knappt märkvolts batteri, pl~cerat ,inuti lådan. Som glödströmsbart av ganska stora variationer
anodspänninkälla användes en 4-volts ac\mmulator, vilken hä!-"
gen.
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N:r 3 sammanbinder
Det är ej nödvändigt
andra kontakten på Ra
att giva vågmetern det
l
med e na sidan på R i! '
yttre utseende, som foto- '
. .N:r 4 från andra kong rafierna visa; utan kan
takten på R 2 t ill gallerman mycket väl montera
kontakten på r 1 ,
den på vanligt sätt, med
N:r 5 s:ammanbinder
alla delarna ovanpå basåterstående glödkontak.
plattan, kondensatorn o,
r-I----r--l\l!!t-,---'-+:-i l- - - - - f-_-'---+--H
tema på r 1 och r 2'
strömbrytarna på paneN:r 6 sammanbinder
lens framsida och spolledningarna nr:s 3 och 5·
hållaren ovanpå lådan,
1PrTInmTIYf)..".op=-----l
Dp
N:r 7 från ena glödenär delarnas placering
kontakten
på r 2 till konej är kritisk. '
takthylsan "A"-.
Följande materiel er N:r 8 ,från ena konfordra s :
Fig. l . Kopplingsschema.
takten på Ra till C5 •
I variabel kondensaN:r 9 från ena g lödkontakten på r 1 till ena sidan
tor C1 om 450 cm. med finreglering (Johansson,
av motståndet R 1 .
S & S, L. M. E., N. S. F.).
N :r: 10 från C 2 :s ena kontakt till gallerkontakte~
I , blockkondensator C2 (ev. variabel se ovan) om ·
j)å
r.v (C 2 :s andra kontakt fästes direkt vid kontakC:a 50 cm.
,
ten'
·för C1 :s rörliga plattor).
c:a
0,0
1-0,02
F
.
,
I blockkondensator
f
.
N:r
I I från kondensatorns
fasta plattor till
l
"
1,000 ,c m . .
"
anod kontakten på r 1 •
'I
" 5,000
"
"
N ·: r 12 från ena y'tteruttaget. på tra~sformatorns
I
Ca
"1,000,,
"
primär
P till ena kontakten på Ca'
I·
C7 ,
"I'Of' F.
N:
r
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från andra ytteru1.taget på P till andra kon_
.1 sa ts ·spolar med mittuttag (Dimic, ev. s jälvtakten
på
Ca'
.
.
ti"il~erkade, . uppg: kunna erhållas genom frågo N:r 14 från mittuttaget på P till ena uttaget
.a'rd.) . ·
"
på sek~ndären S (om sekundären är anordnad med
" .i' -hånare till ' d:o .
.r lågf.r-ekvenst1'ansf. m ed mittuttag på primären flera uttag, se ovan, bör sedan kopplingen i ö.vrigt
"(,se ovan). ' .' ,
," ..
är klar, det lämpligaste utprovas).
N: :r IS från andra uttaget på sekundären till te2 rörhålla.re.
lefonjackens Ul1dre kontakt;
; "strÖmbrytare Sl o. S2'
N :r I6 .sammanbinder jackens båda mellersta konl ,fast glödmotstånd med hållare R 1 om 6 ohm
takter,
2 gallerläckor R 2 O. Ra om vardera l m~gohm
N:r 17 från jackens översta kontakt till ena sidan
(Loewe, Blaupunkt) . .
av kondensatorn CG•
2 hållare till d :0. '
N:r 18 från andr,a sidan på CG till n:r IS.
l telefonjack (sluten).
N:r 19 från ena kontakten på C4 till n:r 14 (an2 kontakthylsor . .
dra
kontakten på C4 förbindes med den kontakt på
D elarnas- placering framgår av fotografierna och ,
Ca,
till
vilken ledningen n :1"' 18 är kopplad).
, monteringsritningen, fig. 2, men ' är, som redan
N:r 20 från ena sekundäruttaget till' ena .kontaknämnts ej bindande.
'
ten på C 7 •
Kopplingen utföres med vanlig isolerad kopplingsN :r 21 är en mjuk ledning fästad vid samma kontråd,1 mm: s, och ledn ingarna dragas på följande
takt
och i ändan försedd med propp för anslutning
sätt:
t ill anodbatteriets pluspol.
N:1' l sammanb inder. ena glödkontakten på varN :r 22 är för anslutning till anodbatteriets minu s'
dera rörhållarna r l och r 2 •
pol och anslutes till C7 :s a ndra kontakt.
N :r 2 från gallerkontakten på 1'2 . till ena sidan
av R 3 •
. N:r 23 från samma kontakt tillledning~n n:r 5,

~~
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RE V 'OJ:,UTION
på RADIOHARKNADEN'
"
/

FORD~SERIEN
utsläppes om några dagar.

BIauoPunki 49 Z
En utomordentligt gedigen och
i smakfull form hållen KO.
NUS.RESONANS högtalare
med reglerbart system, FörvåB.99sats BLAU-PUNKT 67 Z
nansvärd ljudstyrka, fullkom- E~ .komplett byggsats med alla delar för självbygge av
ligt naturtrogen ljudreproduk. den nya 3_rörs lokal och långdistansmottagaren »BLAU_
't ion,
PUNKT VII» och en konhögtalare. Monteringen är
Pris Kr. 35: _
utomordentligt enkel. Pris Kr. 45: ~ (excl. rör).

Blau-Punkt VII
Den nya lokal. och långdistansmottagaren »BLAU,PUNKT
VI!», komplett med 3.rör, återkoppling och motståndsförstärkning.
.
Utmärkt högtalareffekt även
vid långdistansmottagning.
Pris Kr. 59: -

IDEAL-\VE.RKES FABRIKAT
Representant och lager i Stockholm: KARL H. STRÖM, Sveavägen 52,
i Göteborg: JOHN TRAGÅRDH to. C:o, Drottninggatan 8L

Våglängdstabell
Frekvens
Kc,

I
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i

I

Fre-I VAg-!
kvens längd
Kc , meter

a

Efl'ekt
i

I

a

_

. Frekyens ! ~~~+
Kc.
meter i

~_ft~ ,
I
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Eiffeltornet ... 113
Paris. ..... ....... 655 458
2,650 12.0
-- -- Dtindee ......... 1,020 294.1 -KönigswusterStockholm ...... 660 454.6 1.5 1.0 Hull ........ : ...... 1,020 294.1 -hausen
118
2.525
-- -- Reykja"ik .. _... 667 450 1.2 0.6 Stoke .... .. ...... 1,020 294.1 -Kovno ............ 150
2,000 10.0 3.0 Moskwa ......... 667 450
-- Swansea ....... :. 1,020 294.1 -Amsterdam .. - 151,2 1,950 3.12 -- Rom ............ 668 449
6.0 3.0 Insbruck
1,020 294.1 1.0
Huyzen ... ...... {151,2 1,950
Rjukan (Norge) 669 448
0.36 0.18 Uddevalla ...... 1,020 294.1 0.12
* om dagen 162* 1,840" 9.0 5.0 Pa7.is PTT : ..... 670 447.8 -Lyon ............ 1,030 291.8 -Radio-Paris ... 171
-- -- Brunn ............ 680 441.2 3.0 2.4 Edinburgb ...... 1,040 288.6 -1,750
Cbarkow .... ..... 176
-1,700
Fredriksstad ... 690 434.8 1.0 0.7 Re:val ............ 1,050 285.7 -Belgrad ......... 181
1,650
-- -- Bilbao ............ 690 434.8 -- -- Barcelona ... ... 1,070 280.4 -Daventry
-- Sevilla ......... ... 690 43(8 10.0 2.0 Trollhättan
187
1,604.8 -1,080 277.8 1.0 20
Moskwa ......... 207
1,450
-- -- Frankfurt am
Stavanger ...... r,080 277.8 -Nisjni NovgoMain ......... 700 428.6 --- Leeds ............ 1,080 277.8 --- -- Kattowitz ... '... 712 422
rod ............ 214
1,400
-- 10.0 Jakobstad ...... 1,080 . 277.8 -Motala
227
1,318 40.0 30.0 Götebprg ....... 720 416.7 1.0 ' 0.6 Dresden ......... 1,090 275.2 0.7
Königswuster0,12 0.055 Norrköping . .. 1,090 275.2 0.4
Notodden ...... 730 411
hausen ...... 240
1,250 60.0 25.0 Bern
730 411
6.0 1.5 Nottmgham
1,090 275.2 -Stambul KonBordeaux .. .... 732 410
-- -- Klagenfurt .. ... . 1,100 272.7 1.5
stantinopel. .. 243,8 1,230
-- -- Reval ........ : ... 735 408 2.2 0.7 Danzig
1,100 272.7 1.6
Rom . ............ 250
1,200
-- -- Glasgow ......... 740 405.4 -- -- Cassel .... : .... ... 1,100 272.7
Boden ............ 250
1,200
-- -- Salamanca ...... 740 405.4 -- -- Sheffield
1,100 272.7 -Kalundborg
-- -- Hudiksvall . ..... 1,100 272.7 -260
1,153.8 15.0 1.5 Plymouth ...... 750 400
Warschau ...... 270
1,111.1 10.0 8.0 Hamburg ...... 760 :l94.7 9.0 4.0 Bremen .... ..... 1,100 272.7 1.5
Basel .. .. .. ...... 273
1,100
-- 0.26 Toulouse ...... 765 392 -- 6.0 Bratislava ...... 1,140 263.2 -Haag ............ 280
1,070
-- -- Tammerfors ... 76~ 390 1.2 0.4 Malmö ............ 1,150 260.9 -Hilversum ... : .. 283 . 1,060 20.0 10.0 Manchester
384.6 -, 780
-- Toulouse ...... 1,153 260 -, Leningrad ...... 300
1,000
-- -- Stuttgart ...... 790 379.9 4.0 -- Åbo ....... ........ 1,171 256 1.5
Lausanne ...... 353
850
-- -- Madrid ......... 800 375 6.0 1.5 Kiel ............... 1,180 254.2 1.5
Odense ......... 371
Kalmar ......... 1,180 254.2 -810
--- -- Hälsingfors .. , 800 375
Geneve
394
1,190 252.1 -760
-- -- Bergen ......... 810 370 3.0 1.0 Bradford
Östersund .:::::: 416
720
-- -- LeIpzig ......... 820 365.8 4.0 -- SäffJe ............ 1,190 252.1 0.5
Moskwa ......... 445
675
-- -- London ......... 830 361.4 -- -- Gleiwitz .. ....... 1)200 250 1.6
GrenobleP.T.T. 510
588.2 --- Falun ............ 840 357.1 2.0 1.1 Eskilstuna ...... 1,200 250 0.32
Zfirich ........... 510·
588.2 4.0 1.0 Graz ............ 840 357.1 1.1 0.5 Toulouse
1,220 245.9 -Freiburg ......... 520
577
-- -- Trondbjem, un-- -- Cardiff ......... 850 353
,
Madrid
520
der ombygg577
-- -- Prag ............ 860 348.9 -243.9
Wien
Barcelona ...... 870 344.8 3.5
'Stube--- nad ..... : ...... 1,230
ring ............ 520
577
1.5 0.5 Posen ............ 870 344.8 3.4 1.5 Mfinster ......... 1,240 241.9 3.0
Berlin II ...... ... 530
-566
-- -- Paris PP. ...... 880 340.9 -- -- Helsingfors 1... 1,250 240
1,260 238 ' 0.5
Hamar o. Vardö 530
566
-- -- Köpenhamn ... 890 337 1.5 1.0 Kiruna
Leningrad ...... 530 .
566
-- -- Cartagena ...... 895.5 335 -- - Stettin ............ 1,270 236.2 0.48
-- 0.5 Bukarest ...... 1,270 236.2 -Augsburg ... ... 535,7
1.5 0.7 San Sebastian .. 895.6 335
560
1,275 235.2 0.5
-- Neapel ......... 900 333.3 -- -- Örebro
Budapest ...... 540
555,6 -Sundsvall
545.6 1.04 0.5 Königsberg ... 910 329.7 9.0 4.0 Borås ........... : 1,300 230.8 0.25
. 550
Milano
-- Hälsingborg .. . 1,310 229 0.4
545 10.0 7.0 Bournemouth ... 920 326.1 -550
0.25
Mfinchen ...... 560
-U~eå ............ 1,310 229
535.7 10.0 4.0 Barcelona ...... 923 325
1,330 225.6 -Riga ............ 570
526.8 6.0 3.0 Bresiau ......... 930 322.6 7.0 4.0 Belgrad
Wien
-- Leningrad ...... 1,340 223.9 -I Ro,
Dublin ......... 940 319.1 --- Strass bur g ...... 1,350 222.2 -517.2 22.0 7.0 N:ewcastle ... : .. 960 312.5 -senhiigel. ..... 580
-- -- Karlstad ....... .. 1,360 220.6 1.0
Aalesund ...... 586 ,
512
0.8 0.5 · Marseille ...... 968 310
-1.25 0.35 Kovno ............ 1370 219
Tromsö o. PorsZagreb .. ...... 968 310
grund ...... : .. 588
510
-- -- Halmstad ...... (J90 215.8 0.4
0.65 0.1 Paris ............ 974 308
Brfissel .... .. ... 589
508.6
-- Belfast ......... 980 396 .1 -- -- Wiborg .. ....... 1,400 214.3 -Krakau
1,409 212.8 -Madrid ......... 600
500
-- -- Pori (Björne-- -- Gävle .. .... ...... 1,470 204.1 0.4
Upsala ......... 600
500
0.4 0.125 borg) ......... 987 304
Linköping ...... 600
500
-- -- Nfirnberg ...... 990 303 10.0 4.0 Kristinehamn .. , 1,480 202.7 0.45
-- -- Jönköping ...... 1,490 201.8 0.4
Aberdeen ...... 600
500
-- -- Marseille ...... 1,000 300
1,530 196
0.4
-- Bratislava ...... 1,000 300 2.0 0.6 Karlskrona
610
491.9 -Da~entry
483.9 4.0 ' 2.8 Liverpool ...... 1,010 297
Berlin ............ 620
-- -- Örnsköldsvik ::: 1,600 187.5 0.2 5
Cbarkow .. ... . 625
480
-- -- Hannover ...... 1,010 297 1.85 0.7 Eindhoven ...... - 9,933.7 30.2 -478
Lyon ......... .. . 630
6.0 2.7
-- -468.8 -640
Langenberg
-- Jyväskylä .... .: 1,010 297
461.5 4.0 1.2 Varberg ......... 1,010 297
0.5 0.3
Oslo ............... 650

-
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ännu ej; fått svar på våra förfrågningar från samtliga stationer är tabellen ännu ej fullt

komplett.

De stationer för vilka effekten ej .är angiven ha ej inkommit med svar.

Red.
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6=rörs
Neutrodyne.

Slår ut alla

k o n k u t r e il t e r.
Våglängd :.

190-2000 meter.

Svensk
kval'itetsprodukt.

Inga
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'W"ADA
Teknikens »underverk» och »mästerverk» äro många.

'W" A D A

ä r ET T ..

Pröva, jämför och dÖmt Jämför ex~mpe~vis en sådan sak som LJUDKVALITETEN.

P R I S E R:
VADA med rör och ' 2 st. telefon_ 6- högtalare proppar .... ........ .......... Kr. 475:WADA SALONGSAPPARAT (radiomöbel i mörk mahogny eller
ljus björk) inkl. rör, telefon- 6- högtalareproppar jämte inbyggd
. MUSICONE högtalare. (Plats finnes för samtliga batterier resp.
nätanslutningsapparater) .... ............. ....................... .. .. ................ Kr. 700:-

M

U S I C O N E

En Crosleymyhet väcker alltid uppseende.
nya MUSICONE D, som är ojämförlig.

(Ny modell).
Detta visar sig redan med den

P R l S E R:
MUSICONE ULTRA .... ... .. ..... .... ..... ......... ..... ..... ... ... ........ .... ......... Kr. 35:MUSICONE SUPER ........ .. ... ........ .. .... . .'........ .. ...... .. ....... ....... .. ..... » 55: MUSICONE D (se vidst. illustr.) .. ............... . .. ............ .. .................. .. .» 80: -

.

.

Aktiebolaget Harald Wållgren, Göteborg .1.
Tel.: 39577, 39578, 39579.

,

LillEN
GRAMMOFONDOlA

Tel.: 39577, 39578, 39579.

l

Adeptor
Kr. 15: Kr. 1:50
har kommit
Ingenl6rsflrman E L E e T R I e, Avd. e.
Biblioteksg. 11.
Stockholm.

Ett DUX:::bat:::

teri ger största
garanti 1

"PICH,-DP"

Fabriksneder1ag:

A.=B. S U N D E L L &
Norr 1233

Södra Kung.tornet

Co.
Norr 1273

, I

~'J>. D 'O

;,t ..

•

K
A
N
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I
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SÄSONGENS SLUTSPURT
göres med

»GRA WOR PHONOTRIC» '
elektroljuddosa (Pick up)

Pris Kronor 27: -.
Overlägsen i kvalitet.
Hittills ouppnådd ljudstyrka.
LEVERANSKLAR I APRIL

Elektriska Aktiebolaget Skandia
STOCKHOLM

•
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I
STANDIGT FULLADDAD

ACKUMULATOR!

Använder Ni ackumulator
och Ni har växelström på nätet, är en Philips Mignon,;
Likriktare faktiskt oumbär1ig~

Allt i ett enda handgrepp
Typ 1017 - kr. 35 :-

På kvällen efter slutad mottagning - en vridning på
en omkopplare : glödström och anodspänning . ur.kopplas, . ackumulatorn inkopplas - Och kvällen därpå
åter fulladdad ackumulator.

-
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N:r 24 från n:r 13 till fria kontakten på e ~ .
N:r 2S från Il:r J 2 tili rörhållarens r 2 anodkon~
takt.
N:r 26 från ena sidan av Ca till kontakten II på
spolhällaren.
N :r 27 från kondensatorns el fasta plattor till I
på spolhållaren.
N:r 28. från kondensatorns el rörliga plattor till
IV på spolhållaren.
N:r 29 från ena kontakten på' S2 till ena kontakten på G•
N:r 30 från anodkontakten på rörhällaren r 2 till
andra kontakten på S2'
N:r 3 I från ena kontakten på Sl till fria kontakten på R 1 .
N:r 32 från andra kontakten på Sl till kontakt- .
hylsan "A"+.
N:r 33 sammanbinder II och III på spolhållaren.
Sedan kopplingen är slutförd, kontrolleras alla ledningar med hjälp av monreringsritningen och kopplingsschemat.

För att vågmetern skall kunna användas, måste
den kalibreras, d. v. s. uppmätas med tillhjälp aven
annan, kalibrerad, vågmeter. De, som ej hava tillgång till en dylik, kunna insända instrumentet (jämte rör) till Radio, varpå vi skola låta ombesörja kalibreringen.
I nedanstående tabell angives slutligen lämpliga
rör av olika fabrikat, vilka kunna användas i vågmetern.
RöRTABELL.

e

/

,

Fabrikat

Telefunken
Philips
Kremenezky
Burndept
TEKADE
Triotron
Vatea

I Oscillator r I Modula tor r'2
1

RE 084
A 415
A 21
HL 425
VT 12 9
RD 4
H 406

RE 074
A 415
A 21
HL 425
VT 12 9
RD 4
U 412

La Radiotechnique,
p a r i s.
I

Idealrören lör Joh nstonkopplin gen
•

R 3856-R 3862.
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OLOF GYLDEM
LIDINGÖ, Tel. 985

BERT. L GR.SMAM
GOTEBORG, Tel. 9835
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Ny

J o h n s t o n:::k o p p l i fl g.
Skärmgallerrör i detektorn.

.
E,

n 3-rörs Johnstonmottagare med detektor ooh ej skulle vara användbart för motståndskoppling vid
nätanslutning emedan det fordrar så hög anodtvenne motst. kopplade lågfrekvensrör, avsedd
att belastningsmotståndet i anookretsen
spänning
för lokalmottagning har nackdelen att vara
ej kan göras tillräckligt stort för att i tillfreds1·ätt så kinkig vid injusteringen, och ofta får man
ställande grad utnyttja rörets förstärkningsmöjligunder p~ående sändning efterreglera med reostaten
vid första röret allt efter som ljudstyrkan av det heter. Prov med röret som detektor i en tvårörs
mottagna talet eller musiken varierar. Detta beror )ohnston har dock visat motsatSen. Som slutrör
soni bekant på att likströmsmotståndet i detektor- skola vi däremot använda ett rör med lägsta förekommande förstärkningsfaktor, ty ju lägre I' är '
röret varierar med storleken av impulserna på dess
.dess längre ligger kagaller, vilket i sin tur
rakteristiken fö,r skjumedför större eller
ten
över på den negatimindre förändring av
va sidan. Alltså B 403
efterföljande rörs vila
eller liknande typ. Den-gallerspänning.
En
na rörkombinat'ion kan
två-rörsmottagare enprestera åtskilligt. Huligt samma princip är
ruvida man härmed
enklare att handhava,
under olika moHagmen ger i gengäld full
ningsJörhål1andejn kan
högtalarstyrka på 10kalstationen i regel ennärma sig ovan skisserade "prestations maxidast om god utomhusmum" kan ej här anantenn och prima jord,
ledning användes. Men
givas., ,Men nämnas
. Kopplingsschema.
härtili ha e j alla tillbör att med koppling
gång. Idealet- vore ju att använda ett detektor- enligt hg., mon med användande av B 406
rör med så stor förstärkningsfaktor att även med
som slutrör , fordrades vid lokalmottagning på
mindre antennanordningar efterföljande slutrör av
en 7 meters inomhusantenn ständiga omjukraftigaste typ kunde utnyttjas maximalt ur "John- steringar av r,e ostaten alltefter ljudstyrkans varia. stonsynpunkt", d. v. s. att talfrekvensamplituderna
tion, vilket tydligen visar att en betydande spänoch gallerpotentialvariationerna i förening nätt och ningsförstärkning hos detektorröret erhölls.
jämt ej åstadkomma distorsion vid en fix injusteFig. visar kopplingen. Anodmotstånd på I megring. Härmed skulle alltså med tvenne rör nås den ohm ger gott resultat, kanhända kan ljudstyrkan ytmotståndskopplade Johnstonmo1tagarens prakti- terligare stegras genom att något öka detsamma.
ska prestationsmaximum, varmed då menas ljud·- Skulle nu angivna koppling ge överbelastning, får
ren ~ottagning utan ständig(l omställningar av reo- man minska anodmotståndetoch därmed förstärksta ten. Detta resonemang avser lokalmottagning ningen tills ett gott resuitat ernås. För varje ändunder normala förhållanden .
ring av detta motståud . får en lämplig spänning utDet gäHer således att finna ett lämpligt detektor- provas för skärmgallret (vanligen 30-60 volt), virör med mycket stor förstärkrtingsfaktor c Främst dare måste givetvis även reostaten omställas. Moti denna vägen' kommer Philips A 442, skärmgallerrö- stånden i serie med glödtrådarna lämpligen motret egentligen avsett för högfrekvensförstärkning, ståndstråd I,OOO .f\.. Im. Viktigt är aH shunten
som har f' = ISO. Det har påståtts att detta rör över detektorns glödtråd är av stabilt utförande.
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. Uppstår brott i denna eller dess anslutningar spoli eras nämligen röret ögonblickligen . Och skärmade högfrekvens rör äro dyrbara saker.
Försök har vidare gjorts med en drossel 0111 350
Henry i stället för anodmotstånd, men härvid blev
dels ljudkvaliteten betydligt sämre, beroende på att

A 442 har en mycket stor impedans vid anodlikriktning, dels framträdde belysn ingsnätets lamelltoner
väsentligt mycket mera.
Intressant vore att höra vad Radios läsare själva
göra för erfarenheter m~d J ohnstonmottagare med
denna rörkombination .

REVOLUTION
på

Ra d i 0marknaden!

fORD SERIEN
utsläppes om några dagar
i marknaden.
3.rörs distansmottagare ink!. rör Kr.
Byggsats för ovanstående utan rör
men ink!. högtalare . ... .. .. ... . Kr.
00
Högtalare . . . ..... .. .. . ........ .. . ... . . . Kr.
Endast för återförsäljare.
I D E Å L V E R K E. B E R I ... I N .
Generalagent för norra KARL H. STRÖM
och mellersta Sverige SVEAVÄGEN 52, .STOCKHOLM

35

Generalagenter för södra
o. delar av mellersta Sverige

.

••

o

JOHN TRAGARDH & C:o
GÖTEBORG
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Olika sätt för högtalarens
inkoppling.

I

nedanstående artikel behandlas en del med högtalaren och dess inkoppling samhöriga faktorer,
vilka inverka på ljudkvaliteten.

En detalj, som ända tills nyligen föga beakta:ts
är högtalarens anpassning efter mottagaren och
dess inkoppling. Man har tidigare anskaHat ett
kraftigt slutrör, försett, det med föreskrivna anod
och gallerspänningar och därmed trott sig uppfylla
alla rättmätiga krav. Detta är emellertid långt ifrån
tillräckligt. De ökade kraven på ljudkvaliteten tilllåta ej, att man avfärdar saken så enkelt, utan de
fordra åtskilligt mera .
• I
'
Det är emellertid ej blot.t de självbyggande amatörerna, som förs~'nda sig härvidlag, utan även
större delen av de i marknaden förekommande mottagarna tillämpa ännu den gamla metoden att inkoppla högtalaren direkt i sista rörets anodkrets.
En förändring härutin'n an skulle helt visst, oaktat
att den innehär el~ merkostnad betala sig i längden.
Olägenhetern~ med att hava högtalaren direkt inkopplad i sista rörets anodkrets äro flera.
För det första, beträffande mottagare för direkt
nätanslutning, innebär det risker av verkligt allvarsam art vid högtalarens in- och urkoppling.
Ett modernt kraftförstärkarrör kräver vanligen
en betydande anodström. Är högtalaren direkt inkopplad, kan denna ström, som flyter genom ljuddosans lindningar förorsaka s.törningar beroende på
mättning i magnetsystemets järnkärna.
Om högtalarens sladdar vid inkopplingen bliva
omkastade, kan detta så småningom medföra
avmagnetisering av högtalarens magnetsystem.

De jämförelsevis stora effektbelopp, som passera
magnetsystemets lindningar, särskilt om anodspänningen, vilket numera blir allt vanligare, uppgår till
ett par hundra volt kunna förstöra dessa.
Olika högtalare kunna hava vitt skilda elektriska
data, kort sagt alla högtalare lämpa sig ej lika bra
för samma slutrör. Ohmska motståndet hos moderna högtalare (frånsett lågohmiga) kan variera
mellan 1000-5000 ohm. En högohmig högtalare,
använd med ett olämpligt rör, kan giva störningar
beroende på spänningsfallets storlek samt överbelastning av röret.
Slutligen passera lågfrekvensimpulserna genom
anodspänningskällan och detta kan förorsaka störande svängningar.
Tidigare har i Radio angivits olika metoder för
högtalarens inkoppling. tig. I A, B och C
"isar trenne sätt. I A 'är ett h6gohmigt motstånd, vilket skall vara stort i förhållande till
rörets , impedans, inkopplat i rörets 'anodkrets.
De lågfrekventa svängningarna alstra öve r detta motstånd spänningsfall, som i sin tur giva
upphov till strömimpulser i den krets, som bildas
av motståndet, kondensator·e rna ooh högtalaren.
Fördelen med denna anopdning är, att, enär motståndet icke är induktivt, alla frekvenser försttärkas
lika och reproduktionen sålunda blir likfonnig över
,he la skalan. Olägenheterna äro att det höga motståndet kräver en betydligt högre total anodspänning för att rörets anod skall erhålla sin rätta spänning. Skulle detta ej ske, uppstår distortion till
följd av överbelastning av röret. Vidare är det
motståndets oförmåga att tåla stora belastningar,
som begränsar dess användning.
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Fig.

Den i fig. l B ~ngivna kopplingsmetoden, choke:::
kopplingen, torde f. n. vara dell allmännast tillämpade. I stället för det ovannämnda motståndet inkopplas i anodkretsen en lågfrekvenschoke, bestående av en på järnkärna lindad spole med hög impedans. Högtalaren inkopplas i serie med en (ev.
två) stura blockkondensatorer över densamma.
Chokens impedans sammansättes av dess ohmska
motstånd och dess reaktans. Antag ohmska motståndet = R, och reaktansen \ = X (X = 2 n n L
där n = frekvensen o~h L = induktansen i Henry).
Impedansen, som vi kunna kalla Y är då

y

=

y R2

+ x2 =

V R2

+

(z

n

~ L)2

I en välgjord choke är· R litet och kan försummas vid sidan av X, varför man praktiskt taget kan
räkna impedansen = reaktansen.
Strömvariationerna i anodkretsen förorsaka
spänningsvariationer mellan chokens ändpunkter
och dessa i sin tur giva upphov till strömimpulser i
högtalarkretsen. , Av formeln ovan framgår att impedansen ökas med frekvensen och följaktligen ligger det nära till hands att antaga, att det spänningsfall, som förorsakas av de lägre frekvenserna
(vi röra oss hela tiden inom tonskalans frekvensområde) skulle bli avsevärt mindre än det, som alstras av strömimpulserna med högre frekvens. Till
en viss grad är även så fanet, men undantag för
de allra lägsta frekvenserna (vilka ligga utanför det
frekvensband det stora flertalet högtalare förmå
åJte rgiva) och under förutsättning att chokens induktans är tillräckligt hög blir · alltid impedansen hos
choken stor, i jämförelse med rörets växelströmsJllotstånd och följaktligen närmar sig förstärknin- .

r------:--------------o'B '+

l.

gen värdet för rörets förstärkningsfaktor. Detta
framgår av följande formel, ·där p, eH = förstärkningen, fL= rörets förstärkningsfaktor och R w
rörets växelströmsmotstånd.
fL.znnL
p,

eff

=

Drosselkopplingens stora .fördel framför motståmlskopplingen är, att man erhåller en relativt
likformig förstärkning av hela skalan utan att behöva använda samma höga anod~pännillg, enär ju
ohmska motståndet är många gånger mindre.
Värdet på chokens induk~ans är ingalunda kritiskt, men det hör ej understiga 20 Henry, i synnerhet e j, om man använder en högtalare, som förmår väl återgiva låga toner. Induktansen bör lämpa,? efter röret i så måtto, att den måste vara större
för rör, med högre inre motstånd.
Chokens ohmska motstånd bör ej ö~erstiga 500
ohm.
Detta innebär emellertid ej, att man icke måste vara kritisk vid val av choke. Det finns nämligen chokar i marknaden som visserligen hava stor
impedans, men denna är resultatet av ett högt
ohmskt motstånd och en medelstor induktans. En
dylik choke är oanvändbar för vårt ändamål. En god
choke bör hava en induktans' av So Henry vid ett
ohmskt motstånd ej över 500 ohm samt en rikligt
tilltagen järnkärna; detta för- att förebygga total
eller partiell magnetisk mättning, vilket skulle förorsaka distortion.
Fig. I C visar en tredje metod för högtalarens inkoppling, nämligen transformatorkoppling. Transformatorn har vanligen' ett omsättningstal = I : I,
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men är högtalaren lågohrnig (t. ex. konstruerad efter principen rörlig spole i ett magnetiskt fält) måste omsättningstalet vara mycket större, t. ex. 2 S: I.
V id val av utgångstransformator' kan man i stort
sett följa samma principer som vid val av .choke.
En hög primärinduktans i förening med lågt ohmskt
motstånd och rikligt tilltagen kärna äro önskvärda
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faktorer, vartill kan läggas att egenkapaciteten hos
var je lindning såväl som kapaciteten mellan lindningarna och magnetiska förluster skola vara små.
En detalj, som vi ej avhandlat är kopplingskondensatorernas storlek. Utrymmet medgiver ej att
denna fråga b~handlas nu, utan skola vi återkomma till densamma i ett följande nummer. -

h a n d l

o

a r e

Hur man säljer högtalare .

.
P

•

ör närvarande finns det väl i marknaden minst
lika många olika typer högtalare. som det
finns mottagare, skillnaden skall i varje · fall
ej vara stor. Priser och kvaliteer variera ' inom vida
gränser och erbjuda stor valfrihet.
Vid försäljning av mottagare har handlaren vissa
fak ta att stödja sina påståenden på. Han kan
framhålla, att en mottagare besitter de och de fördelarna framför andra och han kan även genom demonstrationer, mätningar och prov bevisa sina påstå~den. Att t. ex. en viss mottagare är enkel att
skö~a, billig i drift och förmår Itaga in så och så
- många stationer, på utomhusantenn eller- ram, i
' hörtelefone!-, eller högtalare, det är fakta, som köparen ej kan förneka · så snart radiohandlaren genom
_ demonstrationer bevisat deras riktighet.
Med högtalaren är det däremot en annan sak.
En och sanuna högtalares reproduktionsförmåga kan
av Qlika personer bedömas helt olika och att så även
sker, torde det dagligen givas bevis för. Val av
högtalare är en smaksak, och om smaken skall man
som bekant aldrig disputera. Radiohandlaren skall
h~rvid helt öv.e rlämna åt kunden själv att' välja den
typ, han finner mest tilltalande. Givetvis spelar
prisfrågan även en v.iss roll, men vår uppfattning är

att kunden därvidlag gärna betalar litet mera för
att få en högtalare, som enligt hans fÖrmenande '
är bättre.
Det är dock ej sakens kommersiella sida vi här
avse att behandla, utan den tekniska, enär vi skola
beskriva en enkel anoroning, med vars tillhjälp ra··
(liohandlaren omedelbar t kan låta kunden göra sina
jämförelser mellan ett större antal olika högtalare
och som dessutom även kan användas för jämförelse meIJan olika rörtyper.
Apparafen, vars sammansättning framgår av
schemat är i stort sett en förstärkare, som kan
kopplas antingen till en mottagare eller till en grammofon-pick-up. Den 'o mfattar två transformatorkopplade steg samt en anordning ,för högtalarnas inkoppling. Anod och gallerförspänningar, vilka tagas från belysningsnätet, kunna regleras inom vida
gränser. Givetvis kan apparaten även utföras så,
att dessa spänningar tagas från batterier och torde
ändringar härför ej vara svåra att genomföra.
Vi skola i korthet granska de olika i apparaten
ingående delarna och börja med förstärkaren.
Denna är transformatorkopplad och omfat tar två
steg.
I sista stegets anodkrets är inkopplad en
utgångstransformator.
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• Kopplingsschemat.

amtl!ga transformatorer böra va,ra av högsta
kvalitet T 1 och T 2 med omsättningstalet 3: I och
Ta I: I.
~ va,r je steg finnas två parallellkopplade rörhållare
så <!nordnade, att de oberoende av varan?ra kunna
inkopplas med tillhjälp av strömbrytarna Sl' S2' Sa
och S4' Denna anordning medgiver en enkel jämförelse mellan olika rörtyper samt medgiver (ge~
nom parallellkörning av rör) uttagande av relativt
stor effekt (stor ljudvolym) utan att man behöver
befara överbelastning av rören.
Utgångstransformatorns ena sekundärkontakt
är öVt=r ett variabelt motstånd, vilket är på 0500,000 ohm och tjänar som volymkontroll, kopplat
till en rad kontakthylsor och det andra till vridarmen på en enkel omkopplare 0 1 , Dennas kontaktknappar äro en och en kopplade till en andra rad kontakthylsor. Anordningen medgiver hastig omkoppling mellan ett flertal olika hög-talare så att direkt
jämförelse dem emellan kan göras. Medel st R 1 kan

ljudvolymen ·.minskas, så att man ej behöver riskera
överbelastning av mindre högtalare.
Vi komma så till närt:a;nslutningsaggregatet. Det<ta är konstruerat för ' uttag av ånod och gallerförspänningar och silningen är omsorgsfullt genomförd.
Anodspänningar varierande mellan c:a 15-180 volt
kunna uttagas för de båda stegen och gaUerförspänningar från c:a 0-6 volt för första 0011 6-30vbJt
för andra steget. En detalj; som måste iakttagas,
är, att, om förstärkaren kopplas till en mottagare,
en säker kondensator om 2 f-t F. måste inkopplas j
mottagarens jordledning.
Drosse1n D har två lindningar på 'samma ' kärna
och en lindning inkopplas i varje gren. C1 är en kondensator om 2 f-t F provad med 1,000 volt. C 2 är
på 4: f-t F och provad med ~inst 600 voit. R 2 är
ett vanligt stavmotstånd för anodspänningsapparater om IO,OOO ohm, för sett med 10 uttag ungefär
jämnt fördelade över staven. Ra är en potentiometer om IOO ohm för uttag av gallerförspänningar
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ti ll första steget och R 4 som är på 700 ohm fyller
.
,
sa!!1ma uppgift för andra steget. R 5 och R,a äro silnings:rnotst!ånd; R l = I megohm och R 2 = 0,5
megohm. Ca är på 0,5 ft F och C4 på I F. C5ft
och C6 , som äro shuntade över anodspänningsuttagen äro på vardera I ft F . Anodspänningarna till
.första resp. andra steget utta~es medelst omkopplarna 0 1 ooh 02' Glödströmmen tag,es från en ac-.

kumulator, vars minuspol är kopplad till nollpunkten
d. v. s. förbindelsepunkten meJlan ntotståndsstavell
och första potentiometern.
Detta är i korthet en redogörelse för provningsa~parate ns sammansättning. Att montera ihop en
dyl ik torde ej erbjuda några större svårigheter. I ett
följande nummer skola vi återkomma till dess anrin~~~

,
,

;

.'

KAN SJÄLV GÖRA
BATTERI ·E RNA

NI

Vår prislista RB 10 å

extra billig

Radiomateriel
och div.

Lågtemperaturrör
tillsändes alla amatörer gratis o. franko
på begäran. Denna lista omfattar div.
provapparater, udda delar och div.
lågtemperaturrör, som ej tillhöra vår
standardmateriel och därför försäljas
till synnerligen låga priser. dock under
full garanti för användbarhet. Ett utmärkt tillfälle för alla

experimenterande amatörer
. att erhålla radiodelar till sällan ' förekommande priser.

till Edra radioapparåter och ringledn. för en kost.
nad av endast några ören. Batterierna göras med
största lätthet av vem som helst. Fullständig be. ,
t skrivning erhålles mot ins. av kr. 1.- pr postanvisning.
Vid postförskott tillkommer porto. Stor förtjänst
Z kan påräknas genom att upptaga tillverkning och
försäljning av dylika batterier! Bliv den första på
Eder ort l

>

Fotografiska plåtar
kan vem som helst själv tillverka för en otroligt
ringa kostnad. Fullständig lärdom erhålles för
endast 75 öre.

E
Z

Tillskriv genast

Electro-Kem. Byrån
Box 57, Koranlll

Alla upplysningar och rid i radio frågor erhållas om 3 porton bi.
fogas varje fråga .

GRAHAM BROTHERS A•• B.

Passa tillfället!
Annonsen införes endast denna gång!

STOCKHOLM.
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T R E L L· E B O R G 'S
PLATTOR . STANGER

:

RÖR . KNAPPAR

M. M·

ER O N I T

Tillse att Ni erhåller radiodetaljer
med vidstående varumärke. Ni
har då garanti för högsta kvalitet.

.:1.

I
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K o m m e r s 1 'e l l a
SHT är en ny mottagare, vilken seAktiebolaget' Harald Wdllgren, Gö- då det gällde att åstadkomma en högdan en tid tillbaka finnes i marknaden: teborg, har tillsänt oss en ny högtalare talare för radio bruk stötte man p1
Den är konstruerad av ingenjör Th. av Crosleys fabrikat, Musicone Typ D. svårigheter beträffande utbildningen
J oh ans son, tidigare chefkonstruktör hos
Crosley-högtalarna hava redan ge- av membranet. Det har nu lyckats firElektromekano i Hälsingborg.
nom tidigare ' tYller dokumenterat sig man Hans Vogt i Berlin att åstadsåsom varande bland marknadens för- komma en mycket elastisk metallegenämsta, men' de'n na nya typ synes av- . ring, av vilken framställes det tunna
sevärt överträff'l . alla tidigare resultat. blad, som utgör membranet. Detta rör
Redan högtalarens utseende verkar för- sig helt fritt svängande framför ett
troendeingivande och vittnar om ett gallerverk. Genom att på e~t lämpligt
gediget arbete. Ser man litet närmare sätt utbilda kompressionsrummet har
på detaljerna, firiner man ett väl ut- man ernått att membranet verkar
ar,betat, balanserat magnetsystem, ett praktiskt taget helt aperiodiskt, d. v. s.
membran av högsta kvalitet, försett att detsamma, trots att det är "flytande", icke uppvisar några märkbara
med en dämplist' av speciell filt.
SHT 3.
Högtalaren visade sig vid prov kun- egensvängningar. På grund av den
Mottagaren är en superregenerativvariant och företrädesvis avsedd för na bära stora ljudstyrkor utan märk- ringa massan ho!. membranet reagerar
rammottagning. Den utföres f. ' n. i bar distortion och gav en förvånande det för varje impuls. Detta, ävensom
det minimala beroendet av frekvensen,
tre olika typer: SHT I, I-rörs, med
gör att den statiska högtalaren totalt
inbyggda batterier, SHT 2, 2-rörs, och
saknar den mekaniska karaktär, som
SHT 3 med inbyggda batterier. Ram, vidlåder så gott som alla högtalare av
antennen, som å samtliga mottagarna
andra konstruktioner.
fästes i en hållare på lådans baksida,
Vogt-firma n tillverkar den nya högär hopfällbar och synnerligen smäckert
talaren i 3 typer, nämligen dels inmonmen likväl gediget byggd. En ännu
terad i 4-kantigt trä foder, vilket tjänststörre mottagartyp är f. n. under argör som resonanslåda, samt dels fribete.
stående å fot.. Båda dessa typer äro
l En SHT 3, som ställts oss till förförsedda med drossel Vidare leverefogande i och för provning, lämnade
ras en typ för montering i apparatlåda
mycket tillfredsställande resultat. Unbestående av själva membransvstemet
' der pågående sändning från Stockmed omgivande ring och skyddsgaller.
holmsstationen kunde ett flertal utländDessa statiska högtalare skola inKOppska stationer, Jyska, engelska och ryMusicone D.
las parallellt på sista röret och använska, tagas in med stor hörtelefonstyr- god reproduktion även av låga toner. des därvid en drossel på IS fl 30 Henry
ka fullt störningsfritt och med god kva- Förekomsten av hörbara egensvängn
' in- med ett likströmsmotstånd av 500litet. Langenberg t. ex. interfererade gar kunde ej heller förmärkas,
1,000 ohm. Högtalarn'! arbeta bäst
ej alls med Stockholm, oaktat att avT t l d- t "
tt fi
k
o a om .ome ar. a
rma~ ..an med höga anodspänningar. d. v. s.
ståndet från den senare stationen ej '
uppgick till en halv mil.
gratulera.s yll d~nna nya me~lem 1 hog- 160-220 volt och bliva därför särskilt
Gemensamt för samtliga mottagare' talarfamll~.en, Vilken helt sakert kom- användbara vid apparater, som ansluav detta fabrikat är ett synnerligen ge- mer att rona f!am~ång. på marknaden. tas direkt till nätet.
Vi torde i nästa nummer återkomma
diget och elegant utförande.
.
Den ljudande kondensatorn som
med vidare uppgifter jämte avbildEn annan 'nyhet, vilken ligger under
ningar.
högtalare.
patent behandling, är en enkel spolkonstruktion, avsedd att inbyggas i äldre
Firman Hans Vogt innehar patent å
Det . har inom radiotekniken länge
mottagare för ernående av större effek- arbetats på att få en för rundradion dessa statiska högtalare och komma
tivitet och selektivitet. Vi torde åter- användbar lösning av problemet "den ovannämnda typer att försäljas i Svekomma härtill.
statiska högtalaren". Det har tidigare rige genom Elektriska Aktiebolaget
konstruerats statiska mikrofoner, men Skandia, Stockholm.
* * *

Reval med 50 cm. ramantenn ocll 3 rör mitt på
dagen under klaraste solsken.
Vid prov här i Stockholm
(Nacka) den 'Ofs 1928 togs Reval
in med mycket god ljudstyrka
för hörtelefon (hörbar i hög.
talare) med 3.rörsmottagare av
undertecknads konstruktion en.
Iigt vidstående bild .
Pris för mottagaren exklusive
rör Kr. 100:-. Pris för ram ..

- antenn till d:o Kr. 12:50.
för

l .. rörsmottagare

Pris

rör
Kr. 35: -, Ombud antagas å
al/a större platser i Sverige.

eget fabrikat offereras till priser utan kon.
kurrens.
Korrespondens om möjligt å tyska språket.

utan

Ing. TH. JOHANSSON, GoHlandsgalan 19,
H)ELSINGBORG
(F. d. Chefkonstruktör vid Elektromekano)

Kvalitetshögtalare :il System,

o ttO

Z i e h n, Export, Eisenach,
Tyskland.
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latorrör ets anodkre ts ligger filtertra nsformato rn. Mellanf rekvens förstärk areröret är ett skärmga llerrör,' i vars
anodkre ts vi finn« en mellanfr ekvensdrosselspole. Trots dämpnin gen från
det efterföl jande detektor röret har vid
5,000 meters vågläng d 'en så hög för-'
stärknin g sor;n IOS ggr kl1nnat uppmätas. Med detta tal avses i detta fall
förh ållandet meIlan spännin gen på detektorör ets galler och spännin gen på
skärmgallerröret~ galler.
Vilket som
helst skärmga llerrör är användb art,
men torde bästa resultat kunna påräknas med ett skärmga llerrör med stor
branthet . •
'

I och med det att rundrad iostatio nernas styrka och antal ökas, gör sig
behovet aven verkligt selektiv mottagare allt mer gällande, en mottaga re
således, som kan använda s både till
inom- och utomhus antenn, som arbetar med ett icke allt för stort antal
rör, och som kan använda s för både
långa och korta rundrad iovåglän gder
utan ett tidsödan de utbyte av spolar.
Själva koppling en, fig. 2, erbjude r
en hel del nyheter av intresse. Mottagaren är, såsom synes av schemat ,
byggd enligt superhe terodynp rincipen .
Det första röret tjänstgö r som oscilDetekto rkopplin gen erbjude r intet
lator, och kopplingen är utförd enligt
<;let bekanta Hartley- systeme t med "se- nytt av intresse, Lämplig t är att anries feed". Tvenne oscillato rspolar fin- vända ett rör med hög förstärk ningsnas inbyggd a i apparate n, och om- faktor och stor branthe t.
kopplingen dem emellan. långa och
korta vågor, verkstäl les med en valsSom slutrör har angivits Philips
omkopplare. Avstäm ningen sker me- B 443, med vilket tillräckl ig effekt erdelst en 500 cm. vridkon densato r med hålles även för kraftiga ste högtalar elinjar frekvens kurva. l serie med den- styrka, Det är givetvis intet hinder att
na ligger en blockko ndensat or om använda vilket som helst förstkla ssigt
3,000 cm kapacite t, vars huvudsa kliga slutrör, men man måste i senare fall
uppgift är att förhindr a kortslut ning ' räkna med något lägre ljudstyr ka.
av anodbat teriet, om vridkon densatorns fasta och rörliga system av nåLjudsty rkan kontroll eras med en pogon anlednin g skulle komma i berö- tentiome ter.
'
ring med varandr a.
f
Som modula torrör använde s ett vanMottaga ren har fördelen att vara
ligt dubbelg allerrör, vars ' innergal ler mycket stabil och även i ' hög grad fri
står i förening mrd oscillato rkretsen s från rörbrus.
gallersid a Mellan det normala gallret
och glödtråd en ligger avstämn ingskret Utomhu santenn, inomhus
sen, som består aven 500 cm, vridkon - ramante nn kan använda antenn eller
s,
densato r med linjär frekven skurva smak. Vid användn ing av allt efter
stor antenn
samt tvenne omkopp lingsbar a spolar sker anslutni ng till A ,
antenne n blir
a
för långa resp. korta vågläng der. Om- då seriekopplad med en liten
koppJingeP verkstäl les med samma om- bar förkortn ingskon densato injuster 'kopplare som nyss omnämn ts i sam- kapacite t kan inställas på r NC; vars
band med osci1!atorspolarna. I modu- helst värde mellan 3 och vilket som,
50 cm.

Apparat ens uppställning och iordning ställande.
R ören äro från vänster till höger å kopp.
lingssche mat.
Philips A 409
A 441
A 442
A 415
>
B 443
Batterisp änningar na äro:
- C
-7 il -12 volt.

o

+4 volt.
+ 16 il. 20 \'olt.
+ 50 il. 70 volt.
+108 a IS O volt.

För apparate ns riktiga funktion är
det av synnerli gen stor vikt, att spänningarn a verklige n hållas inom angivna
gränser,
Antenn, jordledn ing och högtalar e
eller telefon anslutas . Högtala ren anslutes till de båda hylsorna i det nedre
högra hörnet å panelen Vid svaga signaler bör 'givetvis även telefon användas,
Antenn och jordledn ing anslutas till
hylsor på apparaten~ baksida. Sett bakifrån finn as fyra stycken anslutni ngs_hylsor, den längst till höger är avsedd
för jordledn ingen, de övriga tre för
antenne n.'
,Om antenn ledningen insättes i den
hylsa, som sitter närmast jordledn ingen, kommer antenne n att kopplas direkt på svängni ngskrets en. Detta är ,
endast tillrådlig t i det fall, att antenne n
är synnerli gen liten, exempelvis om antennen bara består av några meter ledningstrå d utlagd efter golvet e. d.
Om antennle dningen insättes i den
mellerst a antennh ylsan kommer antennen att seriekopplas med en förkortningsko ndensat or på 100 cm. Denna

26

Fig.

anslutning kan vara lämplig vid ordinära inomhusantenner och överhuvud·
taget på platser belägna mer än 5 km.
från en lokal sändare. Om antennledningen insättes i hylsan' längst till höger, kommer. som ovan framh.åIlits,
antennen att seriekopplas med en liten
förkortningskondensator, reglerbar mellan 3 och 50 cm. Denna anslutning bör
alJtid användas vid stora antenner,
inomhus såväl som utomhus. Vid vridning åt höger ökar kapaciteten och
tvärtom. Ju större kapaciteten är, desto· större blir också ljudstyrkan, men
selektiviteten försämr as därvid.
Praktiska prov böra alltid få avgöra,
till vilken hylsa anslutning lämpligast
Bör ske.
Redan i detta sammanhang bör påpekas, att en alltför stor antenn icke
är lämplig,. '
I en del fall kunna även mycket
goda resultat påräknas med ramantenn. Vid användning av ramantenn
öppnas apparatlocket 'och den mindre
av de båda lösa spolarna, som befinna
sig till vänster i apparaten, uttages.
Ramen inkopplas på baksidan mellan
anslutningen för jord och den närmast
denna belägna antennhylsan.
A mottagarens framsida, fig. I , finnas skalor och knappar . Längst till
vänster befinner sig omkopplaren. När
det vita märket befinner sig rakt nedåt
sker mottagning inom området 200600 m. Befinner sig det vita märket

2.

rakt uppåt sker mottagning inom om- skall härvid iakttaga, att så länge som
r ådet 800-2>400 m.
rattarna röra sig i en viss t akt i förDärnäst kommer i ordning oscilla- hållande till varandra ett svagt sus hötorratten, strömbrytaren, antennkrets- res i telefonen. Skulle detta sus plötsratten och volymkontrollen (ökningen ligt upphöra, så har man förflyttat r atav ljudet vid vridning medsols).
tarna i otakt, och det är då till en början bekvämast att å nyo uppsöka läget
för den redan kända stationen samt
111ottagarens inställning.
börjiJ, vridningen på nytt. Det susande
ljudet kännetecknar, att mottagarens
Strömbrytaren utdrages. Volymkon- inställningskretsar ärö i resonans eller
trol'len v rides åt ' höger, dock icke så "samklang". När rattarna på detta sätt
långt att mottagaren "svänger ". Sväng- vridas under bibehållande av resonansning tillkännager sig genom att det läget, stöter man förr eller senare på,
svaga sus, som normalt höres i högta- olika sändande stationer, varefter efterlaren, övergår i ett fräsande läte. P å justering sker på sätt som ovan besvängningsgränsen har mottagaren sin skrivits.
.
största känslighet och ljudstyrka. On- . Beträffande oscillatorratten är att
skas mindre ljudstyrka, bö, volymkon- märka, att densamma i de flesta fall
trollen åter vridas åt vänster. Volym- har två resonanslägen. Man k'a n för -o
kontrollen skall aldrig vara så långt vissa sig om detta genom att inställa
vriden mot höger, att visslingar höras rattarna på · en känd station och ,därvid mottagning av stationerna.
eft~r vrida oscillatorratten ensamt till
De båda stora rattarna: oscillator- dess att samma station ånyo höres.
ratten och antennkretsratten, vridas nu Understundom finner man härvid, att
långsamt fram och tillbaka i olika rikt- dessa båda resonanslägen giva olika
ningar till dess att en station blir hör- god ljudstyrka. Man har sålunda god
bar. Ljudstyrkan justeras härefter med nytta av att utexperimentera denna de'.
•
volymkontrollen, dock med iakttaga.n de talj .
av , att mottagaren ej får komma , i
Det är ' att märka, att under det att
självsvängning, d. v. s. tjuta.
. oscillatorrattens inställning uteslutande
Man gör ' klokt i att anteckna de är beroende på den möttagna statiomottagna stationernas exakta läge på ' nens våglängd (frekvens), är antennde båda rattarna å ett särskilt s. k. kretsens läge dels beroende på den anloggkort. Vill man härefter uppsöka tenn, som användes, dels till vilken
andra stationer, vridas de båda rattar- hylsa å mottagaren som antennen anna samtidigt o~h åt ' samma håll. Man slutes.
I'
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. Värdefulla råd vid byggandet av
kortvågsmottagare.

da en större återkopplingsspole med lösare kopper än r~gonsin måste man vid .val av delar beakta lågförlustprincipen när det gälling.
ler kortvågsmottagare och denna princip
Av stor vikt är, att detektorrörets gallertilledninmåste konsekvent genomföras. Det är sålunda
gar göras så korta som möjligt. Spolen, avstämingen glädje med att hava ve,rkligt förstklassiga
. ningskondensatorn, gallerkondensatorn och läckan,
spolar om kondensatorerna skulle vara dåliga eller
allt bör trängas samman på minsta möjliga utbmvänt.
rymme. Detta innebär, att ej blott gallerledninFabrikationen av delar har under de sista åren
gen skall vara kort utan även alla övriga förbin dgått oerhört framat, varför man tryggt kan våga
ningar inom gallerkretsen. Avståndet mellan spopåstå, att den mC\teriel, avsedd för kortvågsmottalen och avstämningskondensatorn måste givetvis
gare" som för närvarande tillverkas, är fullt andock vara så stort, att den senare ej kommer in i
vändbar. Vad t. ex. vridkondensatorer beträffar,
spolens magnetiska fält . Härvid är mången gång
äro våra svenska fabrikat f. n. fullt j~mställda med,
spolens konstruktion en bestämmande faktor.
j<l;' kanske bättre än de flesta utländska och detEn annan detalj att beakta är, att man bör ansamma gäller även rörhållare. Vad man i huvudvända
så stor galle~läcka som möjligt. Det har
sak har att se upp med, när det gäller val av denämligen
visat sig, att en del väsande ljud, vilkas
lar, är, att man ej på grund av det billigare priset
källa man lyckades! lokalisera . till detektorröret,
förledes att~ omdömeslöst köpa d~lika av äldre faförsvinna när en gallerläcka med större motstånd
brikat.
(5-10 megohm) användes. Storleken varierar
Vad del~rnas placering och ledningsföringen beinom
angivna gränser beroende på, v ilket rqr, som
.träffar, finns det en deL allmät:na synpunkter, som
användes.
äro väl värda att beakta.
Gal1erläcka~s storlek ,!Jar även visat sig hava
Aterkopplingsspolen, som helst bör göras fast,
inflytande på återkopplingen, enär den grad av
placeras vid den ända av· avstämningsspolen, till
återkoppling, som kan användas innan mottagaren
vilken antennen är ansluten. Huruvida detta är
börjar tjuta, är bero.ende därav. Den, som har
galler- eller glödströmssidan synes ej hava något
ett"
större antal läckor ' a~ olika värden, kan lätt
att betyda härvidlag. Aterkopplingskondensatortl
bör i regel sättas mellan återkopplingsspolen och göra fö rsök och övertyga sig härom.
jord (med de rörliga plattorna jordade) oeli ej melEn gammal god regel vid all rundradiomottaglan detektorrörets anod och spolen. Givetvis finns
ning är, att använda så stor induktans och så liten
det s.polk~mbinationer,'som äro av sådan beskaffenkapacitet som möjligt. Denna regel kommer även
het, att denna anordning ej lämpligen kan ske.
fram när det gäller kortvågsmottagning och är ' här
av större --betydelse än annars. De i marknaden
Aterkopplingssp'olen bör vara så liten som möjförekommande vridkondensatorerna äro sällan min ligt (d. v. s. innehålla minsta möjliga antal varv)
dre än på 200 cm., ett värde, som, i och för · sig
och vara fast kopplad till avstämningsspolen. Dens jälv ganska litet, dock mången gång kan vara vä l
na metod har · visat sig vara bättre än att använ-
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s tort. Det finns emellertid andra medel att tillgripa.
Om två kondensatorer kopplas i se~ie, så blir
deras sammanlagda kapacitet mindre än den minsta
kondensatorns. Detta kan man begagna sig av på
så sätt, att man kopplar en blockkondensator, eller
ännu bättre en stegvis variabel kondensator i serie
med avstämningskondensatorn, mellan spolens båda ändpunkter. En olägenhet med detta är givetvis, att man för att täcka ett våglängdsområde av
t . ex. 15-100 meter behöver ett större antal spolar
e ller spolkombinationer, men detta torde väl uppv ägas av den större effektivitet, som erhå\1es.
För att nå bästa möjliga resultat med en kortvågsmottagare, bör man förse detektorröret med en

separat glödreostat samt även ansluta gallerkretsens nedre ända till glödströmssidan över en po'tentiometer . . Det har nämligen visat sig, ·att möjligheter till variation av samtliga detektorrörets
fplj.nningar äro nödvändiga faktorer.
Vad vi här och i ett tidigare nummer sagt om
kortvågs mottagning är endast några allmänna
synpunkter . . Avsikten med desamma är i huvudsak att påvisa att varje detalj i en mottagarb~
skrivning, hur oväsentlig den än kan synas, kan
hava sitt berättigande, samt att den, som ej är tillräckligt säker på sin sak, gör klokast i att i detatj
följa en beskrivning, om han vill påräkna bäst'a
möjliga resultat.

Vår nya avdelning P opulär Mekanik; synes, att döma av alla de
entus iastiska

brev vi mottagit från läsekretsen, 'ha tillvunnit sig ett

mycket stort intr~sse och vi ha kunnat konstatera att denna avdelning
har sin publik speciellt bland Imgdomen.
För att emellertid även rent påtagligt .göra P opulär Mekanik till
w1.g domens

egen avdelning,

Ita

vi från och med detta nummer lagt m
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Experiment med den

1

••

num mer 4 beskrivna

teslaapparaten .
nrtan vi gå in på redogörelsen för experim enten,
Vi hava här den elektris ka energien ~ tre olika
vilja vi påpeka att teslaap paraten i likhet med former . Första
stadiet är den lågspända likström ,
högfrek vensap parater för medici nskt bruk m. fl.
ackumu latorn lämnar . Man kan utan minsta olädylika anordn ingar verkar störand e på radiom ottag- genhet samtid
igt beröra plus och minuspolen.
ning, varför läsarna uppmanas att ej syssla därmed dra stadiet lir
den högspända ström, som erhålles i
under pågående rundrad iosändn ing.
indukto rns sekund ärlindn ing. Denna är av beVad är det nu, som äger rum i en tesla-a pparat?
tydligt farliga re beskaff enhet och det är ej rådligt a tt
Den lågspända likström, som ackum ulatorn lämsamtid igt beröra sekund ärens båda poler. Man
Ilar (3-S amp. vid 8-I2 volt, beroende på indukbör således ej företaga några som helst manipulatiotorns storlek o"Ch tillförd spänning) förvandlas av
ner mellan gnistin duktor ns primär krets och teslagnistin duktor n till växelst röm av flera tiotuse ntals
transfo rmator ns sekund är, utan a.tt först bryta
volt spännin g med relativ t hög frekvens. Denna högspända energi upplad dat konden satorn, vilken oupp- strömmen.
hörligen ' åter urladd ar sig över gnistga pet. Denna
Slutlig en i tredje stadiet är strömm en fortfacan urladdn ing försigg år med en avsevä rd frekvens, varG.e högspänd (spänn ingen är här den högsta) men
för vi i primär lindnin gen på teslatra nsform atorn er- dessutom högfrek vent. Det underli ga
är, att man
håller högspänd, högfrek vent växelst röm. I tesla- utan något som helst obehag
kan syssla med enertransfo rmator n sker en ytterlig are upptran sforme - gien i denna form
"
. Man kan hälla händer na så
nära
ring av energien till ännu högre spänning.
teslatra nsform atorns sekundärspole att ett fullkorri -
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ringarn a, en till vardera av sekundärens pol~r och
ligt strålkn ippe ligger mellan handen och spolen
närmas intill varand ra, så uppstå r mellan dem en
och om man håller ett metall föremål i handen kan
r av gnistor .
man låta kraftig a gnisxor springa över till detta cylinde
Till näs:ta experim ent erfordr as en elektrisk lamutan .att man känner den minsta lilla ryckning. Det- .
pa, vilken som fig. 3 visar, förses med en bygel a v
ta fenomen förklar as bero på, att strömm ar av sa
koppar tråd så att den kan fästas vid transfo rmator ns
hög frekven s ej gå genom en ledare, (i detta fall
övre kontak tskruv. När strömm en slutes, lyser
kroppen) utan hålla sig på ytan:

Fig. 3.
Fig.

J.

lampan upp med ett grönak tigt sken, under det aH
Vi skola nu övergå till några experim ent. Fig. l
glödtrå den ser ut, som om den vore besatt med rödvisar en bygel av 2 a 3 mm:s koppar tråd. Vid denaktigt lysande taggar. Närma r man ett finger till
na är medelst ett par klenare trådar fästad en vanglasballongen, så ser rlet ut som om ljuset ~oncen
lig ficklampslampa så att trådarn a med vilka l<lmtrerade s till den fingret mdtsat ta delen av glasbal pan är upphän gd gå, en till vardera av lampan s
longen vilken blir skarpt ljusgrö n.
kontak ter. Anslut es nu bygeln till de båda polerna
Slutlig en ett experim ent, som visar, vilken utompå en ackum ulator så lyser icke lampan, utan går
onsver kan strömm ar av
strömm en genom bygeln. Inkopp las den däremo t ordentl igt kraftig . indukti
mellan :teslatr ansform atorns båda sekund ärkonta kter hög frekvens besitta .
Av c:a I,S mm:s koppar tråd göres
så lyser lampan. Förkla ringen är den,
spiral, med lika många varv och
en
att strömm en på grund av kraftig imsamma diamet er som teslatra nsforpedans i kopparbygeln hellre passematorn s primär lindnin g. Mellan de
rar genom det större likström smotbåda ändpun kterna inkopplas el1
st-änd, som lampan utgör.
pa, som kräver ungefä r lika
glödlam
Ställer man ett par metalls kärrnar
som den ackumu lator har,
volt
många
på ett inbördes avstånd på isolerande
vilken driver indukto rn.
underla g och förbind er skärma rna
sekun.clärTeslatr ansform atorns
med sekund ärens båda poler, så uppspole borttag es och appara ten sättes
står mellan dem ett kraftig telekti iskt
mellan
rröt:
Geissle
man
Håller
i funktio n. Om nu spiralen hälles
fält.
skärma rna, så lysa rören oaktat att
ovanfö r primär en, paralle llt med och
de ej komma i direkt berörin g med
tillräck ligt nära denna, så lyser lamskärma rna, minska r man något avpan kraftig t. Ju större avstånd et melståndet mellan skärma rna och håller
lan de båda lindnin garna ar, 'desto
Fig. 2.
handen mellan dem, ser det ut som
svagare lyser lampan.
om ljus utstrål ar från densamma.
Detta var i korthe t några enkla experim ent. Det
Fig. 2 visar ett annat experim ent. Av koppar tid en mångfa ld andra,' som återfin nas
tråd göres tvenne ringar, den ena med c:a 10 och finns emeller
m. fl. ställen. Vi skola längre fram
den andra IScm: s diamet er. Dessa . fästas vid ett i läroböcker
återkom ma med en del i11ltress anta och roande saker .
par glassta var, som förses med fötter. Inkopp las nu
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skyddar järn fö re~
mål mot rost.

ärn är som bekant den me fall,~ som haft och fortfarande har den största användningen , Järn 'förekommer i snart sagt .varje lit.en sak och är
oe.rhört användbart. Det har emellertid den olägen .
heten att det lätt rostar, vilket icke blott är skadligt, utan även giver föremålen ett mindre trevligt
utseende.
Ma:n kan ,emellertid, som vi här' nedan skola se,
med enkla medel och litet omsorg. skydda sina järnföremål.
Vad är då anledningen till, att järn rostar?
Rost uppstår på tvenne olika sätt, dels på rent kemisk väg och dels som ett resultat aven kombinerad
fysisk-kemisk verkan. I första fallet uppstår rostet
vanligen genom att syre och kolsyra i närvaro av
fukt angriper järnet. Först bildas då järnhydroxid
och basiskt järnkarbonat. I fortsättningen bildas
järnoxid, vilket är rost. Om dessutom svavelväte
sk':llle finnas i luften i större mängder, sker förstörelsen fortare. Detsamma blir förhållandet om järnet kommer, i beröring med salthaltigt vahen. '

J

Det andra fall et är, om än ej så välkänt, av lika
stor betydelse och är beroende av lokala elektriska
strömmar. Rostet alst,ras således på elektrolytisk
"äg. Det är mången gång förvånande hur hj:l.stigt rost kan bildas på detta sätt tack vare närvaron av föroreningar i järnet självt.
Mot rostbildning av den senare typen finns det ej
mycket att göra, men däremot så mycket mer när
det gäller att skydda järnet mot yttre, åverkan av
, ovan antytt slag. Särskilt stålföremål, som ej användas ofta måste skyddas väl enär de äro särskilt
ömtåliga.
I
'
Föremål, som redan angripits av rost, rengöras
genom att under c:a IO-I2 timmar läggas i ett
bad' av utspädd saltsyra, varigenom rosten löses upp
till följd av att en reduktionsprocess äg~l rum. Där-

efter tvättas de omsorgsfullt i vatten och kokas j' ett
bad av såpvatten med tillsats ilV något bikarbonat.
Slutli.gen sköljas föremålen i denaturerad sprit.
Det blir givetvis beroende på föremålets beskaffenhet, i vilken utsträckning det skall prepareras för
att skyddas mot rost.
Större föremål utomhus bestrykas med en blandning av mönja och kokt linolja7 men det kan man
ej göra med verktyg och instrument, vilka få behandlas på andra sätt.
Ett är att placera dem i ett bad, bestående av
benzol med tillsats av något fotogen och ett stycke
paraffin. När föremålen tagas upp, avdunsiJ:ar b('n20len och lämnar kvar en tunn fettaktig hinna,
Värmledningsrör, radiatorer, vattenledningsrör
e, d. inomhus, som man ej heller rätt gärna kan stryka med mönjefärg, kunna prepareras genom att besLrykas med ett skyddande lager av metall pulver, utrört i en lämplig fernissa.
Metallpulvret, som vanligen är aluminium, kall
crhåJ.1as i alla möjliga färgtoner i varje välsorterad
färghandel. ,
Fernissan tillagas av lika delar aceton, amylacetat och benzol samt färglös celluloid. I acetonet
upplöses celluloid tills en tjockflytande vätska erhålles och denna blandas därefter med amylacetat
och benzo1. Därefter iröre') metallpulvret och .det
hela st'rykes på med en pcnsei som vanlig färg.
Vill man låta föremålen behålla sin naturliga
färg skall man bestryka dem med fernissa enbart,
utan tillsats av metallpulver. I handeln förekom ma. flera olika, förträffliga metallfern:issor, som
kunna användas. Frånsett vilken sort som användes
måste man dock se till att föremålen äro väl rengjorda innan de bestrykas.
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Fig. I visar en enkel anordning för smältning av
snö och is, som i många fall. kan vara bra att tillgripa.
Den består helt enkelt aven ångpanna, gjord av
et t gammalt bensinfat e. d. samt en slang, i ändan
försedd med ett munstycke genom vilket ångan
strömmar ut. För slangens anslutning till pannan
förses denna senare med ett järnrör, som svetsas
fast och vid vilket slangen fäs'tes med en klämma.
Pannan lägges på stöd, uppbyggda av tegelstenar
och sedan eldar man under den. Angstrålen, som
strömmar ut, när vattnet kokar , smälter hastigt bort
såväl snö som is.
Fig. 2 visar hur man lämpligen bör förfara, när
man skall böja större metallplåtar i rät vinkel,

Fig. 3.

I .

Plåten som skall böjas placeras i ett skruvstäd
mellan ' ett par vinkdjärn av erforderlig längd så,
att den linje, efter vilk~n böjningen skall ske, sammanfaJler med vinkeljärnens övre kant.
.

.

På detta sätt blir plåten effektivt inspänd utefter
hela dess längd och kan lätt böjas.

Fig. 3 visar en synnerligen praktisk och enkel '
upphängning av lampan över ett arbetsbord.
Armen kan tillverkas av björk eller ekstavar
och dess tillverkning framgår tydligt av figuren .
Lampan kan genom denna anordning placeras var
som helst över hela bordet och när den ej användes
. skju'tas in till väggen, där den ej är till - hinners.
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