Den nya moderna radiolampan konstruerad
f6r anvlndnlnå utan åU)dmotatånd

Renast i ton! .. Billigast
i a nskallning och bruk!
H F 4. H6åfrekvens och Detektor. Kr. 7: SO
G/dd$pånning ...... .... ........ 3.8-4.2 volt
G/dd$trdm ...... .............. .. .. 0.06 Amp .
Anotbp6nning ........ , ......... 20-90 volt
HlIttning$$trdm ..... ...... .... 13 Milli Amp .
Fdr$tlIrkning$faktor ...... ... 10- 12
Branthet ....... ..... ..... .. ..... OA5
Inre mot.tlmd ........... .. ... ,. 25000 Ohm
Typ LK 4. Läåfrekvens och Kraftf6rdlrkare. Kr. a :SO.
G/dd$plInning ........ .. ........ 3.8-4.2 volt
G/dd$trdm ........ ...... .......... 0.11 Amp .
.Anod$p6nning .......... ... ..... 40-120 volt
HlItfning$.trdm .. ........ ... .. 35 MilU Amp .
Fdr.t6rkningsfaktor ......... 7-10
Branthet .. ... ............... ... . 1.2
Inre motstdnd.. .. ... ...... .. .. 8.000 Ohm
Typ
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Obegränsat motstlnd. ingen ström läckning och ,,:::!~~u:~I~kt~;~~~~~
hll1fasthet - tre egenskaper som avgöra en apparats
ljudstyrka . V lrt varumlirke på radiodetaljer garanterar yppersta
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VAglä'l8dsområd,,: 150- 2200 m. ufan spolbyt".
Trigen ackumulator _ Inga dyrbara och besvärliga
ackumul.tor/addningar. _

Den nyaste ·och bäs~a skrivmaskinen m"ed
enkelt tangentbord, typsegment spiral och
92 tecken.:
Prova och Ni blir förvånad över det lå'tta anslaget.

Smi t h Premier Skrivmaskinsaffär A. -B.
Tel. 2950.

Drottninggatan 51.
Stockh~lm.

Tel. 9473.

Antligen kunna vi erbjuda en effektiv och bUlig 3.rörsl1)()ttagare
med glöd strömmen direkt matad från belysningsnätet för växtl_
ström . I stället för ackumulatorn insättes on Uten qansformator
som lämnar den för I;!mpornas glödtrldu lämpliga strömmen.
Apparatens koppling 'är i huvudsak överen.. tämmande .med den
redan 51 populära Duo.Reinartz apparaten N:r VI D och lämnar
högtalareffekt på de ' Oesta europeiska rundradiostationerna.
Komplett sats delar med Uda och monteringsritning kr. 70:40.
Färdigmonterad apparat inkl. patentlicens kr. 125: -. Tillbehör
exkl. högtalare kr. 58:95.
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Drottninggatan U,

Postfack 675.R

Stockholm 1.
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R a d i o s frågeavdelning.
På grund av att Radios fråge.
avdelning ofta anlitas för besvM
rande av mycket komplicerade
frågor samt för utförande av speciella konstruktioner, vilka taga
avsevärd tid i anspråk, se vi oss
nödsakade att meddela att brev,
vilka kostnadsfritt skola besvaras,
endast få omfatta tre (3) st. frågor och av allmän natur. - Uppdrag av speciell art . komma att .
debiteras den frågande efter sär_
skild taxa, vilken skall publiceras
i ett kommande nummer.

POLYPHON
,

Redaktionen.

Ra diobygga re
behöva följande Obergs-fiIar:
En , 6"-8* Rund medelgrov för
upprymni.ng av hål
En 10* Halvrund medelgrov för
putsning av större hål
En 10' Flat medelfin för filning
. " bn~re~
.
En 8* Kabinettfil medelgrov för
träarbeten
En 5* Rymfil medelgrov eller en
magnetfil för putsning av
metaller före lödning
En 6'" Ansats medelgrov för di- .
verse arbeten
Dessa våra filar finnas hos
Eder järnhandlare

Gramrnophonens hitintills
största framsteg!
Den elektriska grammophonen "Polyfar"
ersätter en or~ester.
Konsert-instrument för T eatrar, Konsertsalar, Hotell, Biografer, Cafeer, Friluftsetablissement.
D en idealiska musik en för Edert h em !
~

C. O. ÖBERG & Co. A.-B.

NORDISKA POLYPHON A.-B_

ESKILSTUNA

STOCKHOLM, SVEA,VAGEN 34-36
/

,

.

3

/S k o l r a d i o, d u b b e l p t o g r afil och
o

korta vagor.
ler annat föredrag är naturligtvis fullkomligt misstag. Rundradion låter sig användas på ~ånga
h~nda sätt då det gäller det, unga släktets bildande
och utvecklande. I den försöksvecka, som -nu antlig~n kommit till stånd; har man tagit sikte på el1
möjlighet härvidlag, nämligen ungdomens direkta .
sammanförande genom rundradions förmedling 'med
nationens ledande', personligheter. Man måste ursäkta oss om vi emellertid hålla: före, att valet därvidlag skett en s~~fa flickskoleaktigt. Men det
'm a vara en sak för sig. Att på denna linje finnas
stora möjligheter är emellertid säkert. Rundradion
skall nämligen, då den \1tnyttj~s i undervisningens
tjän's t, icke blott tjäna till 'att direkt bibringa kunskapsstoff, utan också till att förmedla impulser, att
väcka slumrande intressen, att ' fostra det unga släktet till vakna medborgare gen<?m att direkt sätta detsamma i kontakt med livets ooh tidens brusande
överhuvud. taget måste det sägas, att det är för- vånande huru ringa intresse man i vårt land har till . strö~, det m'å sedan vara i politik,' iitteratur, musik eller någon annan gren av den moderna kulövers för rundradions utnyttjande i undervisninturen. Det är ett gal11malt känt och erkänt faktum,
gens tJanst. En rad föredrag i mer eller mindre
speciella frågor samt en eller annan språklektion är . att intef är så fostrande för ungdol11a~, som företagandet av resor. Härpå bygger också hela skolegentligen allt, som svensk radio förmår giva i denna väg. Man bör icke glömma, att ännu förra sä- reseiclen . . Men man kan o~kså företa vida resor
, eterhavet på radion~ ~synliga: vågor.
song~n fruktade den svenska folkbildningsrörelsens
målsmän rundradion som någon slags konkurrent
Man talar så mycket 0111 amerikaniseringen av
eller rentav fiende till populärföreläsningarna, som
vårt gamla fosterland. I viss mening är det en
det gällde att möta i grind. Det är möjligt att så lycka - om nämligen vårt folk vaknar till ny enerännu är fallet på sina håll. Man har emellertid gi, nya krafttag och nytt arbete för enskilt och alllyckligtvis icke hört något därav. I främmande mänt väl. Amerikaniseringen har emellertid också
länder åter har rundradion på ett 'h elt annat sätt
sina avigsidor, men vi ärO' övertygade, att just
tagits om pand i ).1l1dervisningens syfte. "Radio"
rundradion är ett av de medel, som skulle kurina i
har för länge sedan redogjort för olika organisatiQtid råda bot mot dessa. Den nationella kulturens
ner härav i Tyskland, Amerika och England , var- värden och skatter kunna utan tvivel på ett utomför vi denna gång icke vilja ingå på främmande
ordentligt effekti,v t sätt göras levande för den unga
förhållanden igen.
generationen genom förmedling av den fascinerande
ed tillfredsställelse kan man nu inregistrera, att vi äntligen ~ kola gå "from sounds
to things" i fråga om den svenska skolradion.
.
, 'Icke så till vida, att vi skulle stå inför
ett definitivt förverkligande av rundradions utnyttjande i skolundervisningens tjänst. Långt därifrån. Men vi ha äntligen kommit så långt, att
några försökssändningar med ett skolprqgram företagas.
Det är länge, länge sedan "Radio" upptog genomförandet av skolradio på sitt program. _Tyvärr måste det sägas, att (intresset n1ärför inom
skolöverstyrelsen varit minimalt och inom Aktiebolaget Radiotjänst lika med noll. Att man nu verk!:gen kommit så långt som till ett experiment får
väl väsentligen skrivas på enskilda pedagogers energi och arbete för saken.

M

Att radions utnyttjande i under,v isningens tjänst
skulle inskränka sig! till språklektioner samt ett el-

rundradion. Om något skulle kunna tjäna S0111,
motvikt til) själlös, ste~eotyp och andetom spis a
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det slag, som det amerikanska filmkramet i nio
fall av tio bjuder åskådarna, så är det den verkligt
rationellt inriktade och vaket drivna skolradion.
På den vägen skulle den ,s venska kulturen utan tvivel kunna i vida högr~ grad ät; nu göras 'till en folkets, de stora breda massornas gemensamma, dyrbara egendom, ägnad att skänka ett stöd och en
ryggrad emot den förflackande och förytligande in"
ternationalisering, ,som större del~~ av modern filn:
för i sitt släptåg. Men som alltid ligger det fara
i dröjs!llåJ. Och hittiJ1s har dröjsmålet med den
svenska unde,r visningsfilmen varit rent förfärande '
långt.
'Då , emellertid nu- svensk u'ndervisningsradio
verkligen skaJ1 prövas en gång, synes den frågan
värd att åter bringa fram .i aktualitetens och debattens ljus: är icke tiden kommen för samtidi'g a utsändningar på skilda våglängder? Att en dag måste komma, när man måste övergå ,till att göra
en boskillnad mellan nytta och nöje är nog g,anska säkert. På sina, håJ1 har, man ju redan
kommit därhän . . Kravet på möjlighet att välja
sin radiovåg har stora fog för sig och kommer
säkerligen med tiden att arbeta sig fram även
i vårt land. Trots aJ1t kommer undervisnings-,
folkbildnings- och nyttoradion så småningom att
allt'mera breda ut sig på programmet och taga al1t
större anpart av sändningstiden i anspråk för sig.
Man kan med säkerhet motse den tid, då radiopublikens lyssnarintressen komma att gå ohjälpligt
isär, då varken den ena eller den andra parten längre vill nöja sig med de blandade programmen, utan
kqmmer att kräva större enhetlighe t och mera logiskt sammanhang i sändningen. Ur den dilemman fi,nnes endast en utväg och den heter boskil1nad
- skilda våglängder för sändning av skilda program. De olika intressena ha samma rätt att bli
til1godosedda, men det kan endast ske på den samtidiga sändningens . väg. Man måste dock städse
ha i minnet, att vi ännu befinna oss .b lott i rundradions första barndom.
Detta är för övrigt sannare, än' man i första
ögonblicket är frestad tro. Det är nämligen icke
blott så, a~t studions' möjligheter att bjuda pro-

gram för sändning ännu icke äro på långt när vare
sig utforskade eller utnyttjade. Man behöver blott
peka på e~ sådan detalj i programmen, som hörspelen, de dramatiska uppläsningar.na, vilka ännu
med visshet stå långt ifrån sin slutliga form. Eller
man må erinra om radions möjligheter 'ått utnyttja
det aktueJ1a stoffet, det dagliga skeendet runtom i
världen till program i rundradiosändningarna. Här
ligger alltjämt' ett stort och åtminstone i detta land
praktiskt taget obrukat fält öppet för en energisk
och rapp programledning. ,M en också själva den
radiotekniska sidan av rundradion är ännu ett pro-blem, som gömmer på okända och oanade mÖjligheter. Televisionen, kring vilken på sina håll står
strid i dessa dagar, är dock nu ett påtagligt och
möjligt faktum" som man icke utan rätt kan vänta
kommer att utvecklas och utbildas till en praktiskt
användbar påtaglighet. Och Hån televisionen till '
överförandet aven rörlig bild är visserligen steget
oerhört. Men är det månne i själva verket större
än ,från trådtelegrafien till radion eller från rostens
överförande till bildens?
'Vad en kanske nära framtid i detta hänseende
bar i sitt sköte, känner ingen än. Men att det blir
stora saker är visst. Och för övrigt - är radiofoni~n själv annat än i sin första ungdom ännu?
Finns icke tecken, som tyda på revolutionerande
förändringar inom rundradion? Det är möjligt, att
i en icke alltför avlägsen framtid de korta vågorna
skola komma att spela den dominerande rollen inom '
rundradion. De vågor, som man ännu för kort
tid sedan med lugnt samvete och en vacker gest
överlämnade åt amatörerna att experimentera med
såsom otjänliga för den kommersiella radion, ha
för länge sedan visat sig innebära helt nya möjlig'
heter. Det är icke för djärvt att spå, att den dagen
icke är långt avlägsen, då betydande delar av den
dagliga' rundradiosändningen kommer att utgå på
korta vågor. Vad en sådan revolutionering av rundradion kommer att medföra för konsekvenser i
tekniskt och ekonomi.skt hänseende är naturligtvis
ännu för tidigt att profetera om. Men säkerligen
skola vi få uppleva märkliga ting under de närmaste åren.

•
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Lokaltnottagare
/

kombinerad med 'Audiongrammofon.
n enkel och billig kombinerad radiomottagan~ och grammofonförstärkare är ett önskemål som under senaste tiden framställts
, av ett flertal bland våra läsare.
Den här nedan beskrivna apparaten torde i fråga
om enkelhet såväl i tillverkning som handhavande
ej lämna något övrigt att önska. Priset ställer sig
däremot kanske' e j så lågt', som de flesta skulle
hoppas, enär endast delar av högsta kvalite måste
användas.
' At~ det ej blott är tomt prat, att en god ljudkvalitet kräver förstklassiga delar, torde nog de
flesta redan hava insett, och de, som till äventyrs
ännu tvivla, kunna ju t. ex. försöka att använda
ett par mindervärdiga transformatorer i en grammofonförstärkare. Resultatet torde' ej utfalla till
belåtenhet.
Det har mer än en gång inträffat, att, när någon misslyckats med en mottagare, byggd enligt
någon av Radios beskrivningar och därför insänt
mottagaren till oss för undersökning, felet befunnits ligga just hos 'någon del av mindervärdigt fabrikat. Köper man t. ex. en lågfrekvenstransformator för c:a 20 kronor, så har man en säker garanti för att detta speciella exemplar blivit provat

E

och uppmätt, vilket däremot ej alltid är fallet med
transformatorer av billigare kvalitet.
Den här beskrivna apparaten är en vanlig 3rörs typ, med återkopplad detektor och två trah'sformatorkopplade lågfrekvenssteg. 'Den är konstrueradmed tanke endast på lokalmottagning,
men vid utförda prov har den visat sig kunna taga in ett flertal ~utländska stationer såsom Daventry Exp., Langenberg, Prag, Königsberg, Moskwa
m .. fl. med full högtalarstyrka efter slutad sändning
från Stockholmsstationen o'ch förutsatt att en god
utomhusante~n användes. Denna angenäma överraskning torde helt visst , till en del få tillskrivas
spolens goda konstruktion.
Apparatens princip framgår av kopplingsschemat fig. 1:.
,
Totala våglängdsområdet är 160-2,25° meter
och övergången mellan de olika underområdena
sker medelst tvenne på panelen placerade rattar.
Avstämningen verkställes med en variabel kondensator om 450 cm. och återkopplingen regleras med
den översta ,högra ratten (se fotografien över panelen).
övergången från radiomottagning till grammofonmusik göres genom att man ställer om omkopp-
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laren O. Härvid inkopplas i stället för detektorrörets anodkrets e1ektrogrammofondosans silkrets
över första lågfrekvenstransformatorns primärlindning. Samtidigt brytes medelst O glöd strömmen till detektorröret.
'Från e1ektrogramm~fondosan komma impulserna in över ett motståndsaggregat, bestående av ett
fast och ett variabelt motstånd, kopplade i serie.
Det variabla rpotståndet tjänar härvid som ljudvolymkontroll. Från motståndsaggregatet gå impulserna över en silkrets, bestående aven drossel
och en fast kondensator in på första
lågfrekvenstransformatorns primär och
·förstärkas sedan på
yanligt sätt.
Som synes av
kopplingsschemat, .
tagas anodspänniligar och g.a llerförspänningar från belysningsnätet
genom ett särskilt aggregat, medan glöd ström men tages från en ackumulator. Idealet skulle givetvis vara att taga all
erforderlig energi från . belysningsnätet. Detta 'låter sig emellertid ej utaR vidare göras, enär det
finns en mängd faktorer att taga hänsyn till. Vi
skola dock, så snart experimenten äro slutförda,
återkomma härtill.
Då det varit vår mening att bjuda våra läsare en
alltigenom' trevlig och tilltalande apparat, hava vi
gått in för att bygga in så mycket som möjligt i
en enhet, vilket resulterat i att mottagaren, nätanslutningsaggregatet och högtalaren placerats i en
gemensam låda (se fotografierna), vars yttre mått
äro : längd 48 cm., bredd 32 cm. och höjd 38 cm.
Det är således endast glödbatteriet och grammofonen, som äro placerade utanför.
Vi skola så övergå att tala om tillverkningen.
Lådans utformning är en så pass individuell sak,
att vi ej anse oss behöva ingå på densamma, utan
hänvisa till måtten ovan samt fotografierna. Det
är av viss betydelse att framsidans ornamentering,
vare sig nu sidan består aven lövsågsarbetad skiva
eller blott ett gallerverk av ribbor, göres så, att ej
ljudet hindras och därigenom .k ommer att verka instängt. Dessutom bör bakom frams~dan uppspän-

nas nlgon sorts finmaskigt nät eller tun f tyg, så
att apparaten skyddas mot damm.
Högtalaren, vilken inom parentes visat sig besitta en förvånande god reproduktionsförmåga, är
en förminskad och något omändrad upplaga av den
i Radio tidigare beskrivna skätmhögtalaren, vilken
väl f. n. existerar i minst ett par hundra hem spridda över hela landet. Beträffande tillverkningen av
högtalaren till denna mottagare hänvisas läsaren
utöver vad som säges här nedan till beskrivningen
över skärmhögtalaren i Radio n:r 9 1927.
Stommen består
. av tvenne lister 2
cm. i fyrkant samt
45 cm. långa och
ett tvärstycke dem
emellan 5 X 1 cm. i
fyrkant,
32 cm .
långt. För membranets fästande erfordras tvenne list er 2XI cm. i fyrkant, 45 cm. långa.
Membranet tillverkas av 0,3 mm:s presspan. De båda bukterna på
ömse sidor om mittelvecket skola vara 5 cm.
höga, räknat från infästn'ingskanterna. Den huVlldsakliga skillnaden mellan denna högtalare och
den tidigare beskrivna ligger i sättet för membranets fästande vid kanterna. På den gami,a
typen voro kanterna själva fastklämda mellan listerna, vilket på ' grund av membranets storlek ej
medförde någon märkbar olägenhet. Här, där
membranet är avsevärt mindre, har en annan metod måst tillämpas och problemet har lösts på följande sätt:
Vid de kanter, utefter vilka membranet skall
fästas vid stommen, fastsys tvenne c:a 2,5 cm. breda remsor av tunn filt ~lIer dubbelt viken flanell
så, att c:a 3 mm. av bredden åtgår för fästandet
vid membranet och resten hänger som en lös kant
utanför membranet.
Sedan membranet vikits och med en tillverkad
k~ämmare fastsatts vid magnetsystemets överföringsarm , fästes de båda filtremsorna. till hela sin
längd mellan ytterlisterna på satt som angivits för
membranets montering i en föregående beskrivning.
Vi se således att membranet praktiskt taget. kommer att svänga helt fritt, oberoende av stommen.
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En ytterligare förbättring är, att VI l denna
högtalare använt ett balanserat magnetsystem.
Högtalaren fästes vid lådan .medelst skruvar
genom stommen, omedelbart bakom framsidan
och så att magnetsystemet vändes inåt mot apparaten.
Nästa detalj är nätanslutningsaggregatet. Detta
är gjort ~å enkelt som möjligt, dels med hänsyn
till priset och dels med hänsyn till apparatens skötsel. Alla spänningarna uttagas från en gemensam
stav om 10,000 ohm. Det hade' givetvis varit bättr e a tt taga ut, åtminstone gallerförspänningen för s'ista röret över en
variabel
potentiom eter, men man kan
mycket väJ , seda n
man bestämt rört yperna, klara sig på
det här angivna, sättet.
Aggregatets delar
monteras vid en
särskild platta, 18
X l2 cm. fyrkant som monteringsritningen over
mottagaren (fig. 2) visar och denna platta fästes sedan vid apparatens basplatta. Även hop'kopplingen av aggregatets olika delar (se förteckningen över ledningarna, n:r 3°-41) bör lämpligen
göras innan det fästes vid mottagaren, så att lämpligå spänningar kunna ungefärligt uppmätas. Silningen sker dels medelst drosseln D 2 och dels med
motstånden R s och Ra i gallerspänningsledningarna.

försedda med isolerade huvuden. Vid radiomottagning användes belysningsnätet som jordledning.
Skulle någon aven eller annan anledning vilja hava direkt jord låter detta sig lätt anordna. Vid sidan av detektorröret har nämligen lämnats plats
för en blockkondensator (vilken bör vara på 2 f' F.
och provad för 1,000 volt), som kan inkopplas i serie mellan apparatens jordsida och en kontakthylsa,
vilken anbringas å panelen vid sidan av antennkontakten, där plats finnes för densamma.
På panelen äro placerade: Spolen med sina rattar,
avstämningskondensatorn, omkopplaren, glödreostaten, vilken samtidigt utgör glödströmbrytare,
volymkontrollen samt
anslutningskontakterna. Det är givetvis en olägenhet att
hava
inställningsorganen placerade
på apparatens baksida.
Detta har
emellertid skett ur utrymmes och estetisk synpunkt
och för övrigt torde inställningen ganska snart
bliva en vana för vederbörande.

Kondensatorn C måste vara provad med minst
1,000 volt och de övriga med minst 600 volt. För
att reglera ,spänningarna eller m. a. o. bestämma
uttagsklämmornas plats på motståndsstaven, vilket som nämnts göres sedan man bestämt rör typerna, måste man hava tillgång till en voltmeter. De
som sakna dylik, kunna sända in aggregaten till
Radio för justering m~d angivande av rören.

mm.
m. finreglering incl. ratt
S., Johansson, Saba, N.

Själ~a

apparaten är heller icke någon .märkvändighet ur konstruktionssynpunkt. Delarnas placering framgår tydligt av fotografierna och monteringsritningen fig. 2 . Apparaten ärså konstruerad,
att varje fara för att komma i beröring med belysningsnätet är uteslu,ten. Alla kontakthylsor äro

Följande materiel er/m'dras:
a) Till själva apparaten
I panel (ebonit, isolit,
' X5 mm.
I bas platta (plywood),
I variabel kondensator
C 1 (L. M. E., S. &>
S. F.) om 450 cm.
I gallerkondensator C 2
om 300 cm.
I

radion, e. d.),

400X200

450 X 200 X IO

(Baltic, Pilot, N. S. F.)

blockkondensator Ca (Baltic, Pilot, N. S. F.)
. om 100 cm.

I

gallerläcka R 1

(Loewe, Blau Punkt) om

I

fast motstånd R a (Loewe, Blau Punkt) om
80,000-~00,000 ohm
glödreostat R 2 (P'ilot, L. M. E. , N. S.F., Igranic) om 15 ohm

2

~1egohm

I

8 .

I variabelt motstånd R 4 (Pye, Lissen) om max. ,
500,000 ohm
I Baltie skärmad spole L för våglängder 1602,25~ meter
I omkopplare O (Lissen) dubb-elpolig och med
gli?dströmsk.? ntroli
I högfr'e kvensdrossel Dl (Therma, Lisse,n) om
minst 50,000 fA. H.
2 lågfrekvenstransformatorer T 1 och T 2
(Philips, Ferranti,
Jefferson, Pye, Igranie) med omsättningstal 2,5
el 3 a 3,5 : r.
I utgångstransformator
Ts
(Ferrant~, Jefferson,
Pye,
19ranie) med omsättningstal I : J.
3 rorhällare (Alpha, N. S. F., L. M. E., Baltic)
7 kontakthylsor med isolerade ):mvuden.
b) Till anodaggregatet
I basplatta (plywood), 180X I20+IO mm.
I ' drossel 'D 2 tålande minst 40

milliampere
(Weilo,
ma).

Ther-

I blockkondensator C~ om 0,5
fA.

F.

I blockkondensator C 5 om 1,0
fA.

F.

I blockkondensator Ca om 2,0
fA.

F.

1 blockkondensator C7 om 2,0
fA.

F.

block"kondensatOl.: Ca om 2,0 fA. F. provad med
minst 1,000 volt. (Samtliga kondensatorer
av Hydraverkens fabrikat.
1 motståndsstav R 7 om 10,000 ohm

I

I fast motstånd med hållare Ra (Loewe, Blau
Punkt) om I megohm
I d:o R 5 om 0 ,5 megohm.
c) Till högtalaren
Imagnetsystem (Blau Punkt 66, Blau Punkt
66 Z, Lissenola )
ark 0,3 mm:s presspan,450 X 450mm. ~A SEA)
2 filt- eller fla nellremsor (seovan)
_2 lister 2X 2X 45
cm. (ek eller
björk)
2 lister 2X I X 4S
cm. (ek ellelbjörk)
I list SX I X 3z
cm. ( ek eller'
björk).
Dessutom erfordras kopplingstråd, skruvar för delarnas fästande,
högtalarens hopsättning m. m.
Av elektrogrammofondosor hava vi provat: Teledosan , Geaphon, Gt:awor Phonotrie, Hegra och;
Loewe, vilka alla kunna användas.
Av de inom pa-·
rentes angivna fa-biikaten hava i den-na apparat använtsde som stå först.
Delarnas monle-ring framgår av
monteringsri tning-en och fotografier-.
na. Kondensatorer-na C4 , C 5 , Ca och C 7 ·
i nätanslutningsaggregatet äro place-o
rade ovanpå varan-dra med C4 överst
och fästas vid' plattan medelst en bygel av mässingsplåt
e. d. När delarna
äro utplacerade övergår man till kopplingen.
Kopplingen.
Till kopplingen användes I mm:s isolerad kopplingstråd, s. k. "Isolektraträd". Alla ledningar dra-

y

+

0------'

220 v.

Fig.

I.

Kopplingsschema.

gas kortaste vägen; de, som i monteringsritningen
N:r 10 från ena ändan av drosseln Dl till fria
äro streckade, äro dragna under basplattan, vilken
kontakten på Cs'
i anledning härav vilar på ett par lister, 10 mm.
N:r I I från {ria kontakten på motståndet R. till
höga. Alla förbindningar lödas omsorgsfullt.
fria kOritakten på motståndet R s ' '
N:r 12 från denna kontakt till andra ändan på
Ledningarna dragas i följande ordning:
. N :r ' 1 från kontakthylsan "A"
på panelen till
drosseln Dl'
samtliga tre rörhållares ena glöd kontakt.
N:r 13 från samma kontakt på Ra till p på lågN:r 2 från hylsan "A" - till ena kontakten på
frekvens transformatorn T l'
glödreostaten R 2 •
t{:r 14 från kontakten 1 på spolen L till antennN:r 3 från andra kontakten på R 2 till fria glödkontakthylsan (Ant.)
kontakterna på rörhållarna ra och r 2 •
N:r 1 S från 4 på spolen L till ena sidan av kondensatorn
C2 •
.
N:r 4 från ena glöd kontakten på r 2 till F l på .
N:r
16
från
samma
kontakt
på
spolen
till
' konomkopplaren O.
densatorns
C
fasta
plattor.
l
N:r S från F 2 på omkopplaren till rl:s fria glödN
:r/
17
från
fria kontakten på C 2 till ' ena konkontakt.
takten på gallerläckan R l •
N:r 6 frän vänstra pick-up-kontakten (vit) på
N:r .1 8 från denna kontakt till gallerkontakpanelen till ena sidan på motståndet Ra'
ten på r l •
N:r 7 från andra pick-up-kontakten (svart) till
N:r 19 från ena glödkontakten på r l till fria
ena kontakten på kondensatorn Cs'
konta:kten. på gallerläckan R l .
N:r .8 från samma pick-up-kon~akt till C på omN :r. 20 från kondensatorns CI rörliga plattor
kopplaren O.
till kontakten S på spolen L.
'
N:r 9.från samma pick-up-l.w ntakt till ena konN:r 21 från samma kontakt på L till ena kontakten på motståndet R 4 • '
takten på gallerkondensatorn C2 •

+
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Monteringsritning.

N:r 22 förbinder kontakten 5 pä L niedspolens
plåthölje.
N:r 23 frän kontakten 3 på L till anodkontak.ten pä rörhållaren r l .

N:r 24 från 2 på L till kontakten P på transformatorn T l •
N:'r25 från B+på T 1 tiU kontakten ~a ·på omkastaren O.

11
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N:r 26 från G på T l till rörhållarens r 2 gallerkontakt.
N:r 27 från anodkontakten på r 2 till P på transformatorn T 2'
N:r 28 fr'ån G på T 2 . till ~gal1er.konta:kten på.
rör hållaren r s'
N:r 29 från anodkontakten på r 3 till kontakten
p på transformatorn T s '
N:r 30 sammanbinder ena kontakten på samtliga kondensatorerna C 4 , C s, C n och C 7 inbördes.
N:r 31 från n:r 30 till klämman III på motståndsstaven.
N:r 32 från hållaren I på staven till ena kontakten på motståndet R a' .
N:r 33 från klämman II pa staven till ena kontakten på motståndet R s '
N:r 34 ·från fria kontakten på Ro till fria kontakten på Cn (1).
'
N:r 3-5. från fria kontakten på R ; till C s (2).
N:r 36' från klämman IV på staven till kondensirtorns C 4 fria kontakt (3).
N:r 37 från stavens hållare V till C 7 (4)·
N:r 38 från V till ena kontakten på Cs'
N:r 39 fråh denna . till ena kontakten på , lågfrekvensdrosseln D 2 •
N:r 40 sammanbinder höljet på kondelJsatorn
C s med dennas fria- kontakt.
N:r 41 från denna :konta'kt på C~ till hållaren :r
på staven . .
Samtliga förbindningar 30-41 göras lämplig<l;st
innan nätanslutningsaggregatet monteras på sin
plats i mottagaren.
N:r 42 f tån fria kontakten p_å drosseln D 2 't ill
kontakthylsan
220 .på panelen..
N:r 43 från ena kontakten .på Cs till - 220 på
panelen.
N:r 44 från k<?ntakthylsan "A" - till klämman
III på .motståndsstaven.
N:r 45 från IV på motståndsstaven till b på omkastaren O . .
N:r 46 från B+ på transformatorn T 2 till B+
på transformatorn T~.
N:r 47 från B+ på T 3 till motståndsstavens hål.
I
lare V.
N:r 48 från l på kondensatorn Cn till C- på
• transformatorn T 2 , •

N:r 49 från 2 på k()ndensatorn Cs till C- på
transformatorn T l .
Det är av stor vikt att kopplingen utföres i fuH
överensstämmelse med föreskrifterna så att ej i
framtiden, om .en Jedn.ing
äventyrs skulle lossna, kortslutning av nätet med kanske åtföljande
förstörelse av mottagaren kan uppstå.
Som glödströmskälla användes en 4-volts ackumulator, ju större desto bättre. Beträffande lämpliga rör hänvisas till nedanstående rörtabell.
. Apparatens skötsel är synnerligen enkel.
Med en dubbelsladd anslutes,' kontakthylsorna
220 och - 220 tilI nätet Sedan man först på vanligt sätt (tidigare omnämnt i Radios spalter) undersökt, vilken av väggkontaktens poler, som är den
positiva. Glödbatteriet inkopplas ,och likaså elektrogrammofondosan och antennen.. varefter högtalaren inkopplas mellan Ta:s utgångskontakter.
Vid \ radiomottagning skall omkopplarens knapp
vara inskjuten. Spolen inställes på det våglängdsområde, man önskar i enlighet med fabrikantens
anvisning'a r, glödreostaten drage~ ' på varefter man
vrider avstämningskondensatorn tills en station
kommer in. En sak, som måste noga iakttagas är
försiktighet vid användande av återkopplingsspolen.
Vill man övergå till grammofonmusik 'har man
'blott att sätta 'igång grammofonen och draga ut
omkastarens knapp. .

JiU

+

Ljudstyrkan regleras vid radiomottagning; med
återkopplingen, 'vid grammofonspelning med motståndet R 4 •

+

RörtAbell.*
Fabrikat

Det.

l

Burndept ..........
Kremellezky ... .
Metal...... .... ......
Philip~ ............
Radiotechllique
TE KA DE .. ... ·.
Telefunkell ... .. .
Triotron ...... ...
Vatea .'- .... .....

I

I

l L. F.

HL 425

HL 425

A 49
6/100
A 415
R 3836
vT 112
RE 084
AD 4
U 406

· A 49
6/100
A 415
R 3855
vT 112
RE 074
BD 4
U 412

I

2 L. F .

LL 525
LL 25
eL 124

B 403
R 3856
VT 111
RE 134
UD 4
N 312

• För undvikande av missf'6rBtånd med,d elas hirmed alt rörtabeller·
na upptaga rören i bOkstavsordning efter namnen .
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L i ~ st r ö 'm s a g g r e g a t
"f(;)r anod::: 0ch gallerförspänningar.

l"J

nodbatterifrägan är alltid ett kinkigt kanoga behöver se på kostnaden. Detta senare alterpitel, som, mer eller mindre ~?rbryllar de
nativ torde dock vara ganska sällsynt. Den ojämflesta amatörer.
förligt bä$ta uJvägen är i detta fall att använda
(~
Så länge det blott rör sig om 1- el · 2-rö,:,sm9t- : anodackumulatorer. Dessa äro emellertid ,ganska
tagare är det ' ej så konstigt, ty 'här, ~äcker 'ju ett
dyra' och kräva. dessutom omladdningar, vilka map
ju dock kan göra själv.
~
anodbatteri av ordinär storlek ganska' länge; 'om
det blott skötes enligt föreskrifterna . . Man behö, Men :skaU man ändå taga belysningsnätet i bruk, I /
ver emellertid ej gå längre än till 3- el 4-rörsmotkan man lika gärna taga steget fullt' ut och an vän- .;-r~
tagarha, vilka i allmänhet arbeta med ett kraftigt
da ett nätanslutningsaggregat, i synnerhet som tillslutrör, för att finna, att det i längden ,s täller sig verkningen av ett dylikt är en ganska enk~l sak och :;; I
rätt oekonomiskt att använda torrbatterier för er- det dessutom är avsevärt mycket billigare än en J r
hållande av erforderlig anooenergi. Detta av två anodackumulator, såväl i tillverkning som drift.
skäl. För det förSvårigheterna.
.(
sta blir totala
vid direkt an- ..i-J
vändning av be- ..,......,
anodströmsför brukningen ganIysni~gsnätet be- ~
ska stor (den
stå som bekant i t1:1J.
kan för en motatt få bort ma-<p-~
tagare med t. ex.
skinbruset,
de /
s. k. lamelltoner3 rör, varav Philips nya B 443
na. Detta låter
sig
emellertid, .. :J
som slutrör
springa upp i näsom vi skola se,
gansh lätt gö, ra 20 mA) och
'
ra,
om
man '
för det andra
kräva de moderblott
använder
ordentliga delar
na slutrören, om
och ordnar dem
IjudkValitetep
skall bliva den bästa, hög anodspänning (minst 120, förståndigt. I det här beskrivna aggregatet, vars
vanl.igen 150 voJt och däröver). Detta gör, icke ~?p?ling framgår av fig. I: t~llämpas dels dross ~
blott ,. att man måste skaffa nya batterier ganska sllnmg och dels motståndssllmng.
~. .C
ofta, utan även att batterierna måste vara stora för
Då aggregatet är byggt med tanke på att kunna '
att kunna lämna tillräcklig spänning med ty åtföl- användas även vid experiment, är det försett med
jande högre priser.
ej mindre än tio anodspänningsuttag, fördelade
Hur saken skulle gestalta ' sig när man kommer
mellan 0-180 volt samt tre gallerförspänningsytterligare högr'e upp irörantalet (suprar om 7 a 8
uttag, ett fast på c:a - 2 volt samt två variabla •
rör) är lätt att tänka sig. Här kunna endast torr- mellan - 2 till - 9, och - 9 till - 30 volt resp.
batterier förekomma i speciella fall såsom t. ex'. i . På kontaktlisten finnas dessutom två hylsor för
transportabla mottagare eller också om man ej så . anslutning av glödbatteriet och två för uttag av

A

j

3

&

1-

I J,-

t

J3

' glödspänning. Som fotografien visar, äro alla delarna utplacerade på en rikligt tilltagen basplatta,
detta för att medgiva plats när aggregatet framdeles kommer att utökas med en likriktare. Den
som vill, kan givetvis inskränka på utrymmet och
även, om , så önskas, reducera anodspänningsuttagen i lämpligt antal.
Till aggregatet erfordras följande materiel:
~-.o I ebonitplatta:, 2S0XlOOXS mm.
I""
I bas platta (plywood)~ 400X2S0 X lO mm.
[) , l dubbeldrossel D (Therma)

t

1 I {)

I

J

Ledningarna göras av I mm:,s isolerad kopplingstråd och måste omsorgsfullt lödas fast vid resp.
kontaktpunkter. De dragas i följande ordning:
N:r I fr~n kontakten 220
till ingångskontakten på drosseln's' ena lindning.
N:r 2 från 220 -till ingång,skontakten på andra lindningen.
N:r 3 från' första . lindningens utgångskontakt
till ena kontakten på Cp
N:r 4 från andra lindningens utgångskontakt
till ,andra kontakten på Cl'

+

N:r 5' från ena kontakten
på Cl til,l ena kontakten på CZ'

blockkondensator CI
(Hydra, N. S. F.) om
F. provad med
1,000 V?lts spänning.

N:r 6 från denna kontakt
till hållaren I på motståndsstaven R I •

2"

N:r 7 från hållaren I till
2 d:o C2 och Ca om 2 "F.
provade med minst 600
,kontakthylsan
"B" 9 på panelen.
volt.
N :r 8-IS från klämmorna II-IX till resp. hyl.2 O 2 d:o C. och C5 om I I' F.
sorna
"B" 8 "B"l på panelen.
provade med ' minst 600 volt.
N:r 16 från hållaren X till hylsan "A"- in på
I moti)tåndsstav Rl om 10,000 ohm
D I motstånd R 2 (Hegra, N.S.F.) med hållare om panelen.
N:r 17 frå~ "A"+, in tjll "A"+.
700 ohm.
N:rI8 från "A"~. in' till "A"-". ,
O () I potentiometer Ra (Hegra, Pilot, Igranic) om
N:r 19 sammanbinder ~e häda innersta kontak100 ohm (med ratt)
/>to
() (j
ter~a 'på pote~tiometrar~~ Ra och R..
.
d:o R 4 om 700 ohm
N:r
20
från
yttersta
J {J I fast motstånd R 5
+'
r------,r----r.,.----~---'----<' +~! : 'k0I?-takten på Ra til1 ena
(Loewe, Blau Punkt)
;
kontakten på motstånden
om 0,5 megohm
~ H---------<:
6 O 2 d:o R6 och R 7 om I
R,5 och R 2 •
]J
megohm
N:r ~I . från mellersta
+ '
.:iR"+ - . o .'.
o' 3 hållare till R 5 " R 6 220 v.
-=- ---<>+8, ' , kontakten på Ra till ena
'----':c'-..:::..---r--,--<>--,----<> o ' .kontakten på R •
och R 7
6
' R2
.'Is
C.
n 12 rörbenshylsor med ,
~_~~+;;--+--,3=-oC,_'
N:r 22 från mellersta
muttrar , (för spänR3
R,;
c2kontakten på ,R. til1 ena
R'f
III',»I-----'---<>cr
kontakten på R 7 •
, ' nirigsuttagen)
R7
5a 6 vanliga kontakthylN:r 23 från fria konFig. I, Kopplingsschema.
sor för glödbatteriets
takten på R 5 till hylsan
anslutning och uttag samt aggregatets anslut"Cl " - på panelen.
ning till nätet
N:r 24 från fria kontakten på Ra till hylsan
I ebonitiist, SOX40XS mm., för fästande av
"C2 " - ·
kontakterna fö; anslutningen till nätet
N:r 2S från 'motståndet R 7 till hylsan "Ca," på .panelen.
Kopplingstråd och skruv ar för delarnas_
N:r 26 från potentio!lleterns R. yttersta konfästande.
takt till ena kontakten på kondensatorn Cl'
N:r 27 från ena kontakten på R 5 till ena konFig. 2 visar delarnas placering och kopplingen.
takten på C,.
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Monteringsritning.

N:r 28 från mQtsvarande kQntakt på R 6 titt
kondensatQrn C•.
, N:r 29 från mQtståndet R 7 till kondensatorns
Ca fria kontakt.
N:r 30. sammanbinder f!:ia ändat'1 av R 2 med
mQtståndssta~ens' hållaie 'märkt' X.
. ,
N:r 3 I från f.ria kQntakten på ,Cl till fria kon,takterna på C. och C".
N:r 32 sammanbinder dessa båda
f!1ed kQndensatQrns C 2 fria kontakt.
I

kontakter

N:r 33 från X på staven till ena kontakten på C l ·
När alla .l edningarna äro dragna kontrolleras de
:med tillhjälp av figurerna så att ingen felkoppling
'
till äventyrs ägt rum.
Nu återstår blott att justera och kOntrollera
: spänningarna.
Räknat från hällaren X, ' vilken är nollpunkten,
' hva spänningarna i detta aggregat följande vär-

den: "B/'+ - "B o"+ resp. 15, 30 " 45, 60, 75,
100, 120, ISO. och 180 volt samt "Cl " - - "C/'resp. 2, 2-9 samt 9-30 volt.
Justeringen tillgår så, att man i tur och ordning
kopplar in en voltmeter 'mell<l;n ~101lpunkten oc~ de .
.olika uttagen samt flyttar klämmorna, tills voltmetern giver önskat utslag, varefter skruvarna i
klämmorna dragas åt ordentligt.
För att skydda aggregatet mot damm, sig
själv och andra personer mot att genom oförsiktighet få stötar, bör man förse det med en huv, antingen av plåt eller av något tunt trä.
Som regel gäller, att man alltid .vid användandet
av nätanslutningsaggregat skall inkoppla en blocl<:kondensator om '2 fl F., ,provad me,d ininst 1,0.00
volts spänning, mellan jordlednit'1ge,n ()ch mottagarens jordkontakt, detta för att förhindra kortslutning av nätet, vilket kan medföra di'verse obehagliga följder .
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Vid mycket höga frekvenser (toner)
uppstå lätt spänningsförluster, beroende
på kapacitet i ·motståndet. Det är således av stor vikt att nedbringa mot-'
ståndets k;apacitet till ett minimum .

a4

av

Kopplingskonde'nsatorn

Kopplingskondensatorns storlek vid
motstånds- eller choke-koppling är i
hög grad beroende av efterfölj ande
galler läckas storlek.
.
Spänningsvariati~nerna
från ett fö- '
regående rör tillföras kondensatorn och
läckan, vilka ;lro seriekopplade. För

t-o
~
~
~

~
CJ

be,r oende
storlek.
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Spänni'n gsfallet över anodmotståndet
är mer eller mindre beroende av fre!.
kvensen.

kopplingskondensatorns
'

Först väljes ett anodmotstån~ ;:, 3
ggr rörets inre motstånd och .där. efter . en eft~rfölj ande gall~rIäcka c, a
4 ggr större än yttre motståndet i
anodkretsen. Därefter bestämmes kopplingskondensatoms storlek med h~nsyn
till gallerIäckan. N edanstående ta bflI
Det är dock egentligen vid s"vängnin- ' lämnar härvid ledning.
•
gamas överförande till nästa rörs galler, som distortion kan uPPStå.. KoppGalleriäcka
,Kopplingskond .
lingskondel)satorns impedans måste va(mikrofarad)
:.(megohm)
. ra liten, även för låga frekvenser (toner). Dess närvaro "är nödvändig för
~tt hindra pen positiva högspänningen
0.5
0.02
att komma in på efterfölj ande rörs gal1.0
0.01 .
ler, av vilken orsak inses . lätt. När
2.0
0.005
gallret på detta 'sätt isoleras, måste det
3.0
0.0035
förses med en läcka! vars :värde blir . r.
5.0
p.002

~

3~ . ~.~
='
.
....
~: C

.

Om motståndskoppling vid L.F.·förstärkning.
'

a

C

N:r 11 April 1928,.
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N:r 12. April 1928.

att ' spänningsfal}et over galler läckan
(d. v. s. i efterföljand~ rörs gallerkrets)
skall bliva största möjliga m~ste kondensatorns impedans' vara liten, även
~id låga frekyenser, i I annat . fall upp- .
stå störningar.
GallerIäckans motstånd best~mmes
med hänsyn till yttre motståndet j' föregående rörs anodkrets ,(se Il: r l I) •
och ko'pplingskondensatorn ,anpassas efter gallerIäckan. Förhållaqdet dem
emellan åskådliggöres för l :sta, 2: 9ra
och 3 :dje steget i en förstärkare av
Gallerläckans
vidståepde diagram.
storlek är avsatt utefter horisontala
och kopplingskondensatorns
utefter
vertikala a~eln.

•
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Dubbel-choke-koppling.

En metod för koppling av lågfre' kvensstegen, vilken särskilt i England
-' är mycket använd, är att i stället för
' motstånd använda lågfrekvens-chokar,
såväl i anod- som gallerkretsen (se
Hig,),
:~ Detta innebär ' flera fördelar ':
. S<\mt"idigt som man erh'å ller stor induktat:Js i anodkretsen, blir ohmska
motståndet litet: varför man ej som
vid motståndskoppling behöver till. gripa så hög" spänning hos anodbatte, riet.
Systemet-' , kombinerar således
tvenne fÖrde lar hos, motstånds- och

I -"~

~,

~

N:r 1 ~ Apri} '1928.
transformatorkopplingarna (man saknar dock spänningsökningen till följ d
av omsättningen i transformatorn).

• - ~ Z · ..

Användande av ett ohmskt mÖtstånd
som lä~ka i efterföljande steget är en
nackdel. enär vid kraftiga tillfö rda impulser, laddningarna på kopplingskondensatorn ej kunna läcka undan tillräckligt hastigt, varför drosselverkan
uppstår,

~

För att undvika detta. ·använder man
en choke, som ju har avsevärt mindre'
likströmsmotstånd, även i gallerkret, sen.
Choken 'måste. emellerti d haVa stor
impedans. så att ej även lågfrekvenssvängningarna delvis (de lägsta frekvenserna) l.äcka, med. Oin anodchoken
är på c:a 150 Henry, bör ,gallerchoken
hava 200--250 Henry.

llQ

Om en järrikärna ~nföres i en spole,
,vilken genomflytes aven elektrisk
:ström,' så 'ökas som bekant i hög grad
•intensiteten hos det av spolen . alstrade
magnetiska ,fältet. Detta säges bero på
järnets . storre -:permea b iii tet, d. V.s.
;magnet'iska ledningsförmåga.
Luftens pe rmea,bilit~t kunna vi antaga = . 1. ; Tärnet har mycket större
• "1
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N:r 14. kpril 1928,

permeabilitet, vars storlek dock är beroende av magnetiska fältets styrka.
Är denna mycket liten, är j ärnets permeabilitet obetydligt större än luftens
(se fig.) men allt eftersom styrkan hos
. strömme'n ·· genom spolen ökas, ökas
även Järnets permeabilitet tills den
når sitt maximum, varefter den åter
sjunker för ytterligare ökning av
strömstyrkan. Även andra metaller,
t, ex. nickel och kobolt, vilka ' besitta
magnetisk~ egenskaper, hava störr e
'perm'e abilitet än tu!'t, under det att andra 'ämnen- åtet hava mindre.
Järn är dock den metall, som har
den största permea biliteten, frånsett
speciella legering.ar.

~ '"
_ID
~:
_ O"
B~ <
e:t:S'"o: ~:

:::s

.....

~

o~

B
='

O
~~
llQ
$:::
-.n" e 1;;"
~ ,2~ t"I
>-I n
~>z :0:- ..... o: rh" ...
... $U
O~~ _..~ =tt e O~n "g~ "ö~ :::s
Cif"t-:3:
~
~
~ c&.~
Q...
B ..... ~ ~ ...
/ :::;..' ~
...... fl)
o ~I'f
rJ)

t'rl

v ,/

(Il'"

O
O ......
~ ~
~ (JQ
~ fl)
f"t-

'?

~:

~

=
.....

. p;.
~

fl;;-

::l~. llQ
c:r ...... ~
-< ...... ~

t""'

O
"'II>
O"

~

N O
N p,.~"'"
"
. \"J

)<

:;
t'rl

=

O
< O
O

t'l

;:;' O"

rJ'J

""""

l"Ij

::Il01~

Järnets permeabilitet.

~

i:'

n '

-

<
"
11>: o

~

~

=

fAO

::l.
fl)

~:

...

* '~

~,

.....

RADIO.S KORT,SYSTEM

.. .

">1
o< o:

t.r:l

=-:'.

llQ

O:

~ O

:o:-' ....
...

~

"g

8:
n
r:;;

O

='

;l'
en

a.
O

~
en

=::rl:: ,0 :

:g~ ~
1\1
~... 1\1
'"1

......

"'!

~: ::s
.....

t1)

e:

o

go

.-;.

O: ;;-

~
~

3

w

p,.
(Il

*

I'f

O"

O:
1lQ

;r

e !'...

fA

O

~

"-~Z.X·, .

<r~ y~? fl . V!t~

~

"j>

.IHIJIIIHUIII/IIIIIIIIIIIUlimI!IIIIIIIHHIIIIIIII~IIHffi~~lm~ilijjjililmmijHIlltllIi\llffi!ltlii111IHII~lailmlliHlHlmIl/IIIIIUlllilllllllllllllllll~IIIHlIIlHlHllllillUlIJlUU!tlllllmll![111II1HIIIWIIIIIIIIH!llllllHlIIlHlillHIIIIIH.
~

~

§

I
~

N

••O

§

==

I

I~

8

~

-

.::S

OC)
t""4t'Il

~

('I)

o~
~~
o ~~

le

_

zC)

I

~

~

i~

t""'

§

~C)

~~

so

t:j

le

V1

!

>-l ,

J:I

.....
IU

I

'

~

'1
~

~

t:;t1

I

~

'I
'i

C)

~

"'tl

o t'"'4 >-

~
t'Il,...._

>-l ,

~

!:Il

~

C»t'Il

~

o~

\oj)

~
~

'~

i

tv

o

,o

g
c

::s
,IU
~

VI

s
'::s

<:
....

~

Q...

~.

00

en

.....

('I)

~

- -c
.....
::s

lJCi
('I)

::s

qa.
o:
Q...
.....

~

~

IU'
Q...

t)

s::
g" ~ ~ er
OJ
VI o
er

8

S

IU
IU

o ~ ::s
::r' S o
S >rj ~

..... .
<:
.....
Q...
s
o.....
en
tv
IU o
.....
~

('I)

-

Q...

<:
_

o

:-+-

~

Q...
('I)
~

ciQ'
IU

::s
o

Q...

en

.....
o:
~

•

O

,,-...
t"""4
(')

~

....

Vl

Q...
~

('I)

~

~.

S

~

';G

~
~

~
.....
'-<
f"+

~
IU·

::s
<:IU:

~

('I)

en
.....
~

O:

S
en
::1

$U:
.....

~

(D

o
~

'-"

-.=-=
...
=-=
••

'

:Kl

a

'"

m
~

Magnetisk mättning.

En stötesten , vid konstruktion av
lågfrekvenstransformatorer
(mellaneller utgångs-) är järnkärnans magnetiska mättning. Den magnetiska ver:
kan, som erhålles, är beroende ' bl. a.
av järnets perm~abi1itet. (Se n:r 14·)
Denna är 'ej .helt . konstant utan beroende av antalet amperevarv (_ produkten antalet varv i lindningeh X
strömstyrkan genom densamma mätt i
amp.). När detta ökas, ökas magneti-
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ska fältet först hastigt (se fig.) men
kommer så småningom till ett maximum, oaktat . att antalet 'a mp.-varv
fortfarande ökas (d. v. s. strömstyrkan ökas). Detta är mättningen. Av
fig. framgår, att, på kurvans starkast
sluttande del, variationerna i magneti'ska fältets intensitet bliva störst för ' en
av
amperevarvtalet·
'viss ' ändring
(strömstyrkan), då de däremot vid
'nedre och övre 'krökarna bli små och
när 'mättning inträffar nästan = o I
detta senare fall (vid mättning) är järnets inverkan så obetydlig, att det
. kunde undvaras, d. v. s. choken fyller '
ej sitt ändamål, vilket särskilt framträder genom att låga toner försvinna.
Kärnan måste således tagas till så
rikligt samt gÖras av lämpligt mate-,
rial, så att mättning ej behöver befaras
'
även vid kraftiga ,impulser,

~
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N:r 15; April 1928.

Slutrörets belastning.

Vid val av slutrör till en lågfrekvensförstärkare har man att taga
hänsyn tiIl rprets förmåga att bära
ljudvolymen, Detta kan göras bl. a. på
följande sätt:
Antag att ,X betecj{nar hälften åv
maximala vär~et hos de svängningar,
som vid en viss anodspänning falla {lå
den karaktäristikans raka del, som ligger till vänster om ·nollinjen. Fig. visar en kurva, där maximalt 16 volt
kunna tillåtas och således X = 8. I

N:r 16. April 1928.
praktiken duger emellertid ej detta
värde på X utan måste man multipli~
cera X med
2Rj +2R y
2

x,

R j + .R y

där R 'i = rörets impedans ,och R'y
yttre' impedansen i anodkrefsen. , När
man sålunda erhållit ett X, för ett rör,
har man att jämföra detta med vissa
normer, som funnits lämpliga för olika
ljudstyrkor.

,

Sålunda erfordras, för att ernå god
ljudstyrka i ett större rum, gallersvängningar på max.
15 volt, vilket innebär, att rörets galler, vid,
den anodspänning som användes, skall
hava sitt viloläge vid 'en gallerspänning
17 volt.

+
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Slutrörets effektivitet.

. Valet av lämpligt slutrör , är ej blott
beroende av X (se n: r 16), utan även
av den effekt, röret förmår bära i
anodkretsen, . vilken i sin tur är b~o ,
roende av värdet X, d. v. s. hälften av
gallersvängningan1as direkt uppmätta
maximivärde. Om maximala anodeffekten
kallas E max, så är
.

E

fl
R. ' =
l

RY

=

=

' 2f1-2 •

+

R .)2
Y
l
rörets förstärkningsfaktor
:.
impedllns
max

(2 R

Ri

X där

anodkretsens ytu'e impedans.

E.max är som synes direkt proportionen mot förstärkningsfaktorns kvadrat,

N:r 17. April '1928.

m, a. o. den blir vid en giv~n rörimpedans st?rre, ju större fl- är.
Med hänsyn till X bör man förutsätta, att god högtalarstyrka för ett
större rum kräver en energi i högtalaren = c: a 0,1 a 0 ,2 watt.

=-=
II
•

Det är sålun.da ~n enkel sak att med
ledning av ovanstående formel undersöka, huruvida ett rör giver tillräcklig
anodeffekt (större än o,l watt) för att
kunna bära önskad ljudvolym.
Många slutrör i marknaden kunna
ej detta, såvida de icke tillföras en
ganska qög anodspänning (obs. vikten
av att fabrikantens anvisningar härvid
följas) , vilken dock ej får överskrida
ett visst, för varje rörtyp speciellt
maximivärde.

,..
00
••

r
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KORT~YSTEM Överbelastning av rören. . N:r

överbelastning av rören medför som
bekant distortioq. 'För att kunna konstatera, huruvida överbelastning är för
handen, kan man' inkoppla en milliamperemeter mellan anodbatteriets minuspol och dennas anslutning till glödbatteriet under pågående mottagning.
Förekommer ej överbelastning, st<\r
·visaren ,stadigt på ett visst utslag
(= totala anodströmsförbrukningen),
c;1å den däremot i händelse av överbelastning svänge'r oupphörligen fcam och
tillbaka kring' detta värde. Smärre momentana svängningar, förorsakade av
särskilt starka och hög~ toner; kunna
tillåtas.
. .
Visarens svängningar uppkomma,
emedan karaktäristikan ej är absolut
rätlinjig, Ar karaktäristikan rak, blir

18. April 1928.

medelvärdet av den svängande strömmen = noll oc\'! ' inverkar följaktligen
ej på. likströmmen i anodkretsen. Ar
däremot karaktäristikan något krökt,
inträder partiell likriktning, medelvärdet blir då ej längre noll vtan minskar
eller ökar likströmmen i anodkretsen
(visaren svänger).
Sedan man konstaterat, 'att överbelastning äger rum, kan' man lätt finna,
vilket rör det gäller, genoin att i tur
och ordning inkoppla instrumentet i
samtliga rörens anodkretsar. överbelastning undvikes antingen genof!1 att
byta ut röret mot ett kraftigare eller
också genom att höja dess anodspänhing, så att en tillräckligt stor rak del
av karaktäristikan erhålles för att kunna inom sig rymma de maximala gallersvängningarna.
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De mest utmärkande egenskaperna för den nedan beskrivna

försöksappa ra ten äro: stor frihet från yttre stör:::
ningar samt en anmärkningsvärt
god ljudkvalitet.
ör- ' högtalarmottagning av de starkaste utländska stationerna även inom Stockholm erfordras ej numera så vidlyftiga anordningar.
Har man en god utomhusantenn kan man på en tvärörsmottagare med detektor och ett steg tr~uisfor
matorkopplad lågfrekvensförstärkning få 'in en hel
del stationer med acceptabel högtalarstyrka, men
ljudkvaliteten blir dock dålig enär återkopplingsgraden måste vara mycket hög. TillfogClJS ytterligare
ett steg förstärkning kommer man ju ifrån denna
olägenhet och kan nu få
god styrka på ett flertal
stationer ~tan att man behöver driva återkopplingen så långt att ljudkvaliDen
teten försämras.
vinst man gör beror dock
givetvis även på transformatorernas och' förstärkarens kvalitet i övrigt.
Som en inom staden
uppsat,t ,utomlhusantenn på
grund av svårigheten att få en god jordledning i
'a llmänhet ej är att anse såsom särdeles god få vi
.nog tänka oss att använda minst tre rör för att vara på den säkra sidan om god utiandsmottazning.
- Det var just dit vi ville komma. I den nedan
beskrivna försöksapparaten, vilken i förbigående
sagt arbetar på väggram, användas nämligen maximalt tre rör; detektor och två steg transformatorkopplad förstärkning. Men inlfan yi ingå närmare
på densamma skola vi se vad det kan hava för berättigande att använda en visserligen stor men dock
ramantenn i stället för vår effektiva utomhusantenn för så vitt den förra ej är ännu mer effektiv.

F

Ja, det senare är kanske i många fall ej så alldeles'
omöjligt. Men vad som emellertid är obestridligt
är att vi med vår utomhusantenn äro jo mycke f' hög
grad besvärade av diver-se s'törningar, speciellt' da
sådana som bero av nä'rbelägna antenners inverkan
på~ varandra och vilka yttra sig i stora variat{one~
i ljudstyrkan, mycket kraftiga, stötande interferenstjut etc. Sådana saker komma att besvära oss
i mycket ringa grad, speciellt då de förstnämnda;
sedan vi bytt ut vår utomhusantenn mot en ramantenn.
Angående uppsättandet
aven s. k. väggram, d.
s. en mycket stor ramantenn, uppspänd på ytan
aven vägg, avhandlades
detta i Radio n:r 4 för i
. år. Det gällde då närmast
lokalmottagning på kristall.
. Vi skola. nu se ett slag
på kopplingsschemat för
den ovan antydda väggram-mottagaren. L l är själ~
va ramlindningen. L 2 är en liten spole på blott ett
tiotal varv, inlänkad i gallerkretsen för möjliggörande av induktivt variabel återkoppling. La är en
vanlig vridbar återkopplingsspole med ett femtio~
tal varv eller ev. mindre. Ramkretsen avstämmes
medels kondensatorn Cl å 475 cm. (S.L.F.). Gal:
'lerkondensator (C 2 ) och läcka (R l ) kunna ha vanliga värden: 200 cm. och 2 megohm resp. Potentiometern P är nödvändig för inreglering av den
rätta karaktären å svängningsgränsen (mjuk . men
bestämd, utan s. k. eftersläpning). Kondensatorn
Cs' å 1,000 cm. släpper högfrekvensen förbi poten-

v.

16

L1
L-~--~~----+-~~~------~----------~+B1
L-~~------~L---.------~o+B2

L-------------~---------------------o-Cr

IL-----------~~----~o-CZ

Kopplingsschema.

tiometermotståndet. En separat reostat R 2 för detektorn är ofta av stort värde.
De använda lågfrekvenstransformatorerna .äro
av, ett av de mera kända märkena och försjärkarens
prest~tioner äro av sådan art att en verkligt njutbar ljudkvalitet erhålles. För prov med denna mottagare har UppmO)lte.
rats en helt -provisorisk och ej . så särdeles stor
väggram (c:a 4,SX1,7 m.), vilken lindats med blott
I mm. 1.<oppartråd i 3 varv. Ratpen inkopplas medels ett par slad~ar till de till vänster om återkopplingsanordningen monterade propphytsorna.
Selektiviteten är vid den
visade enkla kopplingen
mellan ram och detektor
och vid 2,5 km. avstånd
från lokalsändaren otillräcklig för att möjliggöra avlyssnandet av utländska stationer medan
den förra sänder. Efter
slutad sändning komma
emellertid ett fler ta! stationer in med god högtalarstyrka efter tre rör, utan att återkopplingen behöver drivas till svängningsgränsen. Angående
selektiviteten måste dock påpekas att i föreliggande fall pekar väggramen rakt på lokalsändaren.
Mera .idealiska förhållanden kunna lätt tänkas, då
ifrågavarande ram såmtidigt har den gynnsamma• ste riktningen på "utlandet". Denna sak är givetvis i varje enskilt fall av der allra största bet y:
delse.
Aterkopplingsanordningen är i denna mottagare
induktivt variabel. Finare inställning erhålles me-

dels kapacitivt variabel återkoppling men erfordras
då ytterligare en kondensator. Föreliggande ,anordning är enkel att själv helt tillverka. Den kon~
densator, vilken brukar ligga över transformatorns
primärlindning för högfrekvens skull, behöves ej
här, då den använda transformatorn invändigt är
försedd med en sådan.
På klämskruvarna till andra transformatorns
primär äro anbragta ett par propphylsor för inkoppling av hörtelefon efter två rör, där ,god styrka erhålles på de utländska stationerna.
Av de erhållna resultaten att döma torde det ej
vara omöjligt att göra en
väggram, vilken blir lika
effektiv som en medelmåttig utomhusantenn.
Några olika rör, vilka
vi provat som jetektor . i
mottagaren med gott · resultat, återfinnas _ nedanstående rörtabell.'

Rörtabell.
Kremenezky

A . 49

Philips .. ........ .......... .. .. .......... ... ...........

A 415

Radio Technique .... .... ... ... .. ... ......... ........ RT 55
TE KA DE ...... ... , ... .. ... ... .. .... .. .... .... .... .. VT 128
Telefunken. . . .. . .. ....... ... .... .. .. .... ... ... .. .... ... . RE 084
»

»
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Olika sätt att reglera
ljudstyrkan.
et kan kanske anses omotiverat att v\ under
rubriken "Ljudkvalitet" behandla fräKan
om volymkontroll, men vi skola snart se
.att dessa bäda faktorer äro i mer ' än ett avseende
förbundna med varandra. Ljudkvaliteten är nämligen mängen gäng beroende just av vilka medel
man begagnar för att reglera ljudstyrkan. Tidigare hava vi t. ex, avhandlat, hurusom nedstämning
. av mottagaren, vilket är ett sätt att minska ljudstyrkan, kan medföra distor,sion. En annan ' lämp- '
1ig metod, som man. ofta finner komma till användning är t. ex. förfarandet att minska glöd- eller
anodspänningen pä lägfrekvensförstärkarrören.
Ett huvudvillkor, för att en volymkontroll över
huvud taget skall vara tänkbar, är givetvis, att den.
ej verkar försämrande pä ljudkvaliteten.
Det finns ett flertal sätt att gå till väga och vi
skola, med hänvisning till fig. I, börja med volymkontroller, anbragta ä högfrekvenssidan.

D

frekvensrören . När glödströmmen minskar, blir
emissionen mindre, vilket, enär rörets inre motständ ökas, medför minskning av förstärkningen .
Denna metod kan emellertid, om den drives för
längt, medföra märkbar distorsion även om faran
härför är ganska ringa.
IV. Ett variabelt motstånd om 0-200,000 ohm
inkopplat i rörets anodkrets kan även användas för
reglering av l judstyrkan. Ju större yttre motståndet göres, desto mindre blir anodspänningen pä röret och deSto mindre förstärkning erhälles av steget i fräga . En detalj av vikt är, att en kondeiJsator om minst 5,000 cm. inkopplas mellan jord
och den sida pä motst-åndet, som är kopplad till
primären på den efterföljande transformatorn.
, V . . Ett variabelt motstånd inkopplat parallellt
över en avstämningskrets är närmast att jämföra
med den under n angivna metoden. Motståndet
bör vara variabel( mellan 0-200,000 ohm .

.1 visftr ett variabelt motständ, inkopplat över
Beträffandesuperheterodyner torde det vara allantennspolen. Motständet bör vara variabelt upp . mänt bekant, hurusom mellanfrekvensstegens potill minst 0,2 a 0,3 megohm. Denna metod är
tentiometer, förständigt använd, är en effektiv vosynnerligen effektiv för mottagare, där de olika
lymkontroll. Ett annat sätt är att inkoppla en, högstegen äro helt skärmade, men lämpar sig mindre
ohmig potentiometer över första mellanfrekvensväl i mottagare utan skärmning och i närheten av
transformatorns primär och ansluta efterfölja!1de
kraftiga sändare, varvid avstämn}ngskretsarna
rörs galler till potentiometerns rörliga kontakt.
s jälva kunna samla upp tillräckl" gt rri)'cket energi.
Innan .v i :övergä till lägfrekvenssidan bör det
n visar ett variabelt 'm otstånd om c:a 0-500 . kanske . päpekas, att, särskilt å större mottagare
ohm inkopplat i serie i första avstämningskretsen.
med tvä eller flera högfrekvenssteg samt även meDenna metod är synnerligen användbar, om ej kradelstora (I H. F.) uppställda i närheten av lokal- ven pä selektivitet äro allt för stora. Om ett motstationen, volymkontroll ä högfrekvenssidan nästan
ständ införes i en avstämd krets minskas ju som
är en ofrånkomlig nödvändighet. Detektorröret
bekant kretsens selektivitet i samma män som motkan nämligen ej täla mer än en viss belastning och
ständet ökas, varför man, om denna metod tillämskulle gränsen överskridas, vilket dessvärre nog
pas oförständigt, kan befara interferens ' mellan pä
ofta sker, blir följden överbelastning ' av röret med
skalan närbelägna stationer.
åtföljande distorsion.
Hur volymkon't rollen skall anordnas å lägfrenI. En allmänt känd och pålitlig meto~ är att
variera glödst.römmen hos ett eller flera av högkvenssidan, beror i hög grad av, hur denna är kopp-
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lad. Fig. 2 visar några olika sätt, som med fördel
kunna användas vid , transformator koppling. I
är ett mots tänd, variabelt m(!llan c:a 0 '- 500,000
ohm inkopplat över sekundären på första transfor-

matorn och II är ett motstånd, variabelt mellan
c:a 0--200,000 ohm inkopplat över andra transformatorns primärlit:ldning. Bä,da dessa metoder
äro syn~erligen effektiva, Eft tn!dj'e sätt är att
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att använda en choke, försedd med ett flertal utsom III visar inkoppla ett motstånd, variabeJt
tag. '
me llan c:a 0-100,000 ohm över högtalaruttaget.
( _tFig:-' 3 A ~i-sar schematiskt, hur mari k~n fiiFEtt annat s,ätt" att reglera ljudvolymel; vid ' motfa ra om lågfrekvensförstärkaren är motståndskoppstånds- och chokekoppli~g visar' B i fig. 3 Här är
lad. Anodmotståndet är försett med uttag, vilket
gallerläckan försedd med uttag och man bör kunna
kan ordnas på så sätt att hela motståndet samman- ,
variera :dess,: sto~lek mellan upp till 5 m~gohm i11ed
sättes av delmotstånd. Antag t . ' ex. att ett anod-o'
minst ett t iotal uttag. En kontinuerligt variabel
motstånd om 500,000 ohm erfordras, för att röret
gallerläcka kan även användas.
skall giva största förstärkningen. Man kan då
koppla i serie 5 motstånd 0111 vardera 100,000 ohm
Fig. 3 C visar slutligen hur man kan varIera
ljudvolymen genom att över utgångstransformaoch anordna uttag från sammanbindningspunkterna, v ilka uttag föras till en ' omkopplare med vilken
torns sekundär inkoppla en högohmig potentiomesedan I judstyrkan regleras. Är .i . stället för . motter. Högtalarens ena kontakt anslutes härvid till
ståhdet en choke inkopplad i anodkretsen kan man ena seknndäruttaget och den andra, till potentiomeåstadkomma ,samma regleringsmöjligheter genom
terns variabla kontakf.
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ramantenn.
tt mottagning på ramantenn blir allt mera
allmän är ej att undra på, när man tager
i betraktande den utveckling, som mottagartekniken under de senaste åren genomgått.
Trängseln i luften blir allt större för var dag
som går både vad sändarstationer och mottagaran-. ,',
läggningarna beträffar, Det är numera ingen ovan- .
lig företeelse att det i städerna förekommer kvarter, vilkas hustak äro formligen översållade med
antenner; man kan ofta räkna till närmare ett . 5~
tal antenner på detta relativt lilla utrymme och
vad en enda återkopplare kan ställa till för alla de
övriga i kvintJer,et, för att nu ej tala om apparatinnehavare i "':.ngränsande kvarter, torde ej behöva
framhållas.
Många sändare ligga på .samma eller varandra så
närbelägna våglängder att det mången gång är '
omöjligt att (frånsett lokal stationens inverkan)
störningsfritt taga in den station man öoskar med
användande av utomhusantenn.
Ramantennens ringa effektivitet, vilken mången
gång endast är en hundradel av effektiviteten hos
en god inomhusantenn är dess enäa ege~tliga nackdel. På grund härav> kräver mottagningen en viss
grad av högfrekvens förstärkning, vilket medför
ökade kostnader ifråga om såviU apparatanskaffning
som strömförbrukning. Vid användandet av nätanslutningsapparater blir ~trömkostnaden givetvis
av ganska underordnad betydelse.
Me~ hänsyn till merkostnaden ' fÖr anskaffande t
av erforderlig högfrekvensförstärkn-ing måste det
givetvis ställas tungt vägande argument, som tala
'till ramantennens fördel och sådana firmas åtskilliga. '
.
Mången gång kunna lokala förhållanden omöjliggöra uppsättande av även den tJ;linsta utomhus- .
antenn och ' vad en inomhusarytenn, t. e~. en eller
flera trådar runt väggarna i ett rum beträffar, så

A

verkar en dylik alltid mer eller mindre störande på
rummets utseende.
Ramantennen medgiver att mottagaren lätt kan
göras transporta.bel ooh, flyttas mellan olika platser
utan att man varje gång behöver bekymra sig för
antenn frågan.
Man behöver aldrig vara rädd för åsks'lag under
sommaren.
Samtidigt som man slipper ifrån en hel del störningar, såsom återkopplingstjut, spårvagns- och en
stor del atmosfäriska störningar behöver' man ej
vara rädd fpr att själv, vid <?varsam behandling av
.
,rattarna" störa sina ' granna.r.Ramantennens största fördel ligger måhända dock
i dess riktningsverkan, d. v. s. dess fönnåga att
blott taga in de ' stationer, vars \ riktning sammanfal.ler · med ramens plan under det andra stationer
mer eller mindre bortelimineras.
Tillverkningen aven ramantennerbjuder inga
s~m helst svårigheter sedan man val bestämt dess
storlek, våglängd qch form, 'samt av dessa faktorer beroende varvantal m. m.
Storleken är ofta fÖr varje särskilt fall varierande. Somliga vilja linda varven bredvid, andra åter
innanför varandra o. s. v. Vi skola här behandla
några enkla formler, med vars tillhjälp man lätt
kan beräkna induktansen för ramar av olika storlekar.
Som en hållpunkt skola vi förutsätta /att en kvadratisk ram med I m:s sida och 9. varv väl överspänl!er ett våglängdsområde av 200-600 meter
och har en självinduktion av c:a 180,000 cm. Detta
'är givetvis endast en approximation och för att få
exakta värden måste man räkna.
En enkel formel, ·som giver synnerligen exakta
vän;len och dessutom är så enkel att vem som helst,
med en·klå. matematiska kunskaper, kan använda
den är följande,vilken gäller för cirkelrunda ra-

Henry är = 109 cm, och
l Farad är = 9 . 1~11 cm.
Således få vi L uttryckt i centimeter.

mar med lindningsvarven bredvid varandra (fig. 1)
~ller också med varven innanför varandra (fig. 2):
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L = självinduktionen i centimeter.
n = varvantalet.
D
Ramens yttre diameter i cm.
I = avståndet i cm. mellan de yttersta varven
när varven ligga bredvid vara;ndra (fig. I).
C = avståndet i cm. mellan yttersta och inners'ta varven när varven ligga innanför varandra
(fig.2).
I ekvationen är L den
enda obekanta storheten.
Ramens självinduktion är
till sin storlek beroende
av storleken hos den variabla kondensator, med
. vars tillhjälp den sk311 avstämmas.
Fig. I.
Enklaste sättet att förklara formelns användning torde vara att taga ett
exempel. Det gäller att beräkna en ramantenn för
et't våglängdsområde av 200-600 meter. Dess
självinduktion måste följaktligen vara så avpassad,
att den vid en maximal parallellkapacitet av, låt
oss säga 500 cm. giver 600 meters våglängd. S jälvinduktionens storlek erhåtle.s ur re~onanslikheten
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när var-

ven ligga bredvid varandra och C således är
noll, och

. Men vi vilja hava L uttryckt i centimeter och få
följaktligen förvandla.
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Antag nu, att utrymmet
är sådant, att längden på
ramens s ida ej får vara
större än 40 cm . Varvantalet 'sökes.
Enligt formeln (I) erhåller man värdet för en
Fig. 2.
rund ram, men formeln
kan även tillämpas här
genom att vi helt enkelt under räkneoperationer
förvandla vår kvadratiska mm till en cirkelrund
med &amma omkrets. Vi söka alltså ett värde för
D i formeln (1) och erhålla
4· 40 = 160 cm. genom att multiplicera längden
på ramens sida. D (diametern hos den runda ramen) fås då ur likheten

J.

C
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5 00

300000000

10 lG •
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1 8 1600
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Vi bestämma vidare att avståndet mellan varven
skall vara 0,5 cm. och antaga till en början att 15
varv erfordras. Vi få då ramens bredd (fig. I) '
J = 14 . 0,5 = 7 cm. Värdena insättas i formeln

våglängden i meter

således är L

9 .
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L

L
./och/=

10 11 • 10 9

4Jr 2 •

D

men
2 Jr

9'

L = 253 C
Med tillhjälp av denna enkla formlel kan man
lätt beräkna maximala självinduktionen passande
ti ll varje maximumvåglängd och varje variabef
kondensator. Vi . förutsätta ovan en kapacitet av
500 cm. och maximum våglängd av 600 meter. Då
blir

(2)

där w _ 2 Jr • /
(f = frekvensen)
L = s jälvinduktionen i Henry.
C = kapaciteten i Farad.
således är .

w =

·

78,7 .2 25.2600
225

000 000

=

205000

=
cm.
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Ramen blir således något för stor ty enligt be räkningarna ovan skulle ej självinduktionen vara
mer än c:a 182,000, cm. Vi försöka i stället med
I4 varv och få då appr.
78,7

196 . 2600
=

225

180000

cm.

vilket värde passar bättre.
Ramantennens data blir då:
Sidans längd = 40 cm.
Varvantalet = I4.
Avstånden mellan varven = 0,5 cm.
Skall ramen vara flat (fig. 2), d. v. s. varven
skola ligga innanför varandra så blir termen 8 l
under bråkstrecket = noll enär l =0, 'och i stäl1et får man räkna med C.
Lämpl igas te tråden är högfrekvenslitz av 0,5-I

R a d

•
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mm:s diameter, silkesomspunnen, men kan även
vanlig isolerad eller också blank koppartråd användas. Om en ram förses med uttag bör dessa anordnas så, att den del, som ej användes, helt urkopplas.
Slutligen bör kanske framhållas, att den här angivna beräkningsmetoden ej får betraktas som allena saliggörande. D.en är i första hand avsedd att
angiva de ungefärliga gränser inom vilka man har
att röra sig. När man e;ter gjorda beräkningar
kommit till ett visst v~rvantal, skall riktigheten kontrolleras genom experiment. Härvid visar det sig
kanske att resultatet blir bättre med antingen ett
varv mer eller mindre, beroende på att t. ex. kondensatorns kapacitet ej har exakt det värde, med
vilket vi räknat.

h a n d l

a r e n.

H ur man säljer högtalare.
förra ·numret gåvo vi anvisningar för tillverkning aven enkel apparat, avsedd att användas'
vid demonstration av högtalare, och vi skola
,denna gång bl. a. tala om, hur den kan användas
:vid flera olika tillfällen.
Kunskaperna om högtalaren och med denna intimt sammanhängande problem torde hos många
inskränka sig blott och bart till att det är genom
'den, s€>m ljudet kommer ut och möjligen även att
·det på densamma finnes en knapp, som man kan
.:rrida på så att det skräller ungefär som när man
skakar en tunn plåtskiva.
Man kan ju ej begära, att den, vars enda radiointresse är lyssnandet, av sig själv skall lära sig
mycket mer än detta samt mottagarens från- och
tillkoppling.

I

Vederbörande skulle däremot helt säkyrt med
tacksamhet lyssna till och lägga på minnet en hel
del av vad en fackman kan hava att tala om för '
honom och varav framgår, att han kan nå ännu
bättre resultat, såväl kvalitativt som kvantitativt
med sin mottagare. Härigenom kan hans intresse
väckas och han kommer till insikt om, att en del
förbättringar och moderniseringar helt säkert inte
skulle skac!a. Låt oss taga ett par exempel, vilka
ligga nära till hands .
En person kommer in och omtalar, att han ej är
nöjd med sin högtalare, utan vill hava en ny. Han
bör då tillfrågas av vad fabrikat och typ hans
gamla högtalare är. Av svaret framgår, att det är
en tratthögtalare av föråldrad modell. Då blir det
att plocka fram vad affären har att bjuda på, kopp-

v
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la in dem oGh sätta- igång med provspelning. Tack
vare omkopplaren är det en enkel sak att hastigt
övergå från en typ till en annan varigenom kunden
får tillfälle att bedöma olika klangfärger m. m. Om
grammofon användes, bör man välja en skiva inspelad som pianosolo, enär pianomusik giver goda
prov på en högtalares reproduktionsförmåga. Samtliga skivor, som användas vid proven skola givetvis vara elektriskt inspelade.
Förr eller senare står kunden inför valet mellan
två olika högtalari, mellan vilka kanske priset skil. jer på en tia eller två, men mellan vilka ingen skillnad i ljudkvalitet kan förmärkas . Någon. motivering för det högre priset 'm åste dock finnas. Kanske den dyrare högtalaren visar sig kunna bära
större ljudstyrkor eller också äga uppenbara konstruktiva fördelar såsom balanserat magnetsystem,
inbyggd volymkontroll m. m. för att nu ej tala om
så påtagliga skäl som ett dekorativt och prydligt
yttre. Dessa skäl böra givetvis framhållas av för.l
sälj;ren, som måste vara tillräckligt kunnig så att
han kan giva en begriplig förklaring över varför
t. ex . ett balanserat system är att föredraga, sedan
blir det kundens sak att väga för och emot och
slutligen träffa sitt val.
Låt oss nu antaga att kunden på frågan angående högtalarens fabrikat skulle svara att denna är,
låt oss t. ex. säga Teldunkens L 666 eller Blau
Pllllkt 44, vilka ju som bekant båda äro utmärkta
representanter för högtalaren i det lägre prisläget.
Då ligger det nära till hands att misstänka att
felet ej ligger hos högtalaren utan snarare på annat håll. Man bör följaktligen anmoda kunden att
hämta ned högtalaren, eller varför icke erbjuda 'sig
att sända ett bud efter -elen och under tiden låta
honom titta litet på vad affären har att bjuda.
När högtalaren komm er, kopp'las den in till

Förnya

provapparaten samman med ett par andra, som
man vet äro felfria, varvid det snart låter sig göra
att konstatera, om något fel finnes. Skulle så vara
fallet, bör man givetvis erbjuda sig att ombesörja
att det blir avhjälpt. Mycket troligare är emellertid, att högtalaren , låter lika bra som de andra.
Kunden blir förvånad; radiohandlaren får sin misstanke bekräftad. Felet är att söka någon annanstans, d. v. s. hos mottagaren. Huruvida denna undersökning bör göras hemma hos kunden eller i affären- är en ' fråga som mycket beror av omständigheterna och som för övrigt tidigare avhandlats i
Radio, Det är emellertid omöjligt att genasLutan
vidare kunna säga, var felet ligger, men radiohandla ren har genom sitt enkla prov uträttat åtminstone två goda ting.
För det första har han väckt kundens intresse
och visat honom att det ej räcker blott med att
köpa en mottagare med tillbehör och högtalare,
lösa ,s in licens och sedan fordra att utim vidare dag
...efter dag få höra allsköns härligheter, utan att man
. även bör sätta sig en smula in i apparatens funktion och skötsel och dessutom inse att det ej utan
vidare går att para ihop omaka de1ar, eller, för att
överdriva en smula, koppla en högtalare till en kristallmottagare.
För det andra har radiohandlaren genom denna'
enkla undersökning i kundens närvaro , ökat hans
förtroende till affären och dess metoder, vilket är
av största värde. Förtjänsten på kunden i fråga
blir kanske inte så stor, då det ej blev något köp
av ny högtalare, men hans rekommendationer kunna giva desto större valuta för det lilla besväret.
Bet är nog ej utan fog som en affärsman, känd
för sitt stora tillmötesgående, en gång lär hava yttrat: "Det är inte jag själv, utan mina 'kunder som
sälja varorna åt mig."

Eder kvartalsprenumeration; till årets slut Kr. 6:-
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Ko mmerSle l l a N Y h e't e r.
Svetlska A.-B. Trådlös Telegrafi har
tillställt oss följande saker för provning:
s-rörsmottagaren Telefunken 9, vilken i fråga om såväl mottagningsförmåga som utförande utan överdrift kan
sägas stå på höjdpunkten av vad som
f. n. produceras i mottagarväg.
Man behöver ej vara fackman för
att konstatera, att det är ett alltigenom
gediget arbete, som här bjudes allmänheten.
Mottagarens inställning är en synnerligen enkel procedur, som vem som
helst med litet övning kan utföra; endast en variabel kontroll förekommer.
Övergången mellan olika våglängdsområden sker med tillhj älp aven enkel
spak.
Som ett bevis på mottagarens stora
effektivitet kan nämnas, att densamma
med endast en 3 fl 4 meter lång tråd
som antenn, utlagd på golvet, tagit in
ett flertal utländska stationer med full
högt~larstyrka.
Selektiviteten
och
ljudkvaliteten äro anmärkningsvärt
goda.
En annan mottagare av hög kvalitet
är "RC I7" från Radiocorporation of
America, en 6-rörs mottagare för direkt nätanslutning. Tvenne typer föras, dels en för likström och dels en
för växelström. Innanför en synnerligen elegant exteriör av små dimensioner döljes en effektiv och selektiv mottagare för våglängder mellan c:a 200-"600 meter samt nätanslutningsaggregatet. . Avstämningen utföres med en
enda ratt, försedd med skal belysning.
Arcophotl-högtalaren torde nu vara
välkänd över hela landet för sin förmåga att utan distortion bära även de
största ljudstyrkor. Den finnes nu i en
ytterligare förbättrad och moderniserad
upplaga, om möjligt ännu mera ägnad
att fylla de kräsnaste anspråk på en
kvalitetshögtalare.
Televox är en ny högtalare i medelprisiäget, som helt säkert torde komma att göra succes på marknaden. Anmärkningsvärd är denna högtalares
förmåga att återgiva även de lägsta
toner samt dess avsaknad av varje utpräglad egenfrekvens.
L 666 är en ' billigare högtalare av
den numera så populära typen med
stort, konformat membran. Genom att
membranets fästpunkt förlagts nedanför konens centrum, har man lyckats
åstadkomma synnerligen god reproduktion av hela tonskalan.
"Körting" är ett nytt aggregat för
uttag av anod- och gallerförspänningar
från likströmsnätet, vilket får anses stå

på höjdpunkten av vad som i den vägen f. n. finnes i marknaden.
Aggregatet lämnar c: a 40 m A och
räcker således väl till även för de stör- sta mottagare. Fyra anodspänningar
om resp. 45, 80, 120 och 175 volt samt
tvenne gallerförspänningar, variabla
mellan o till - 3 och - 3 till - 20
volt re~p. kunna uttagas.
Ur säkerhetssynpunkt är aggregatet
i alla avseenden fullt betryggande.
En del nya rörtyper, som inom en
snar framtid äro att förvänta i m arknaden, skola vi framdeles återkomma
till.

*

•

övergång till ny station, äro säkerligen.
lätt räknade. Att dylika anordningar
ännu ej vunnit allmännare användning,
torde närmast bero därpå, att en praktisk, ej alltför kostbar anordning, möjliggörande såväl samtidig kongruent
inställning som f mreglering å varje
ratt, hittiIls, såvitt bekant, sakn ats.
Detta är nämligen önskligt, om man å .
alla våglängder vill ernå största möjliga effektivitet, varför fast kopplade
kondensatorer i r egel dessutom kräva
speciella
finregleringskondensatorer
kopplade parallellt.
Med så mycket större tillfredsställelse torde en enkel anordning härför,
som i dagarna framförts aven svensk
firma, komma att hälsas, då den praktiskt möj)iggör nyssnämnda förmåners
vinnande såväl vid nya som även vid
flertalet redan byggda n19ttagare. Denna, vilken benämnes Letzens Soloinställning, består aven mindre ratt
(enhålsmontage), kring vilkens lämpligt
formade inre del spännas speciellt för
ändamålet preparerade snören, vilka
förmedla varje, även den minsta, rörelse av mittelratten till de 2':"""3 dylika, vilka kopplas till densamma. Medelst en skruvanordning vid rattens fä_o
ste kan dennas fri:ktion så anpassas, att
denna står fast. då man önskar finreglera å en av de övriga rattarna, under
det att samtidig inställning erhålles vid
reglering med den mindre ratten, som
då även ger en lämplig mikrometerinställning i förhållandet I-S fl I-S,
alltefter ' de använda större rattarnas
storlek. .
>
Då snörena, som äro elastiska, äro
omspunna med svart silke och försedda
med kopplingsringar av silver, utgör
anordningen ingen som helst missprydnad och kan därtill med några handgrepp' av- och påmonteras alltefter förefallande behov. För Soloinställningen
speciellt lämpade stora rattar tillhandahållas även av fabrikanten,

Blau-Punkt V Il är en trerörsmottagare, omfattande återkopplad detektor
och 2 motståndskopplade lågfrekvenssteg, som nu utsläppts i marknaden av Ideal-Werke, Berlin. Fabrikernas representant, Firma Karl
H. Ström, Stockholm, har tillställt oss
ett exemplar av fuottagaren i och för
provning. Vi hava emellertid på grund
av bristande tid ej hunnit slutföra proven, varför vi ej kunna uttala oss om
apparatens mottagningsförmåga. Motsvara proven, vad fabrikanten utlovar,
torde med säkerhet mottagaren tack
vare sitt billiga pris förutspås en god
framtid även på svenska marknaden.
*
*
,.
Radioaktiebolaget AUDIO, Stockholm, har tillsänt oss sin katalog för
säsongen 1928. Katalogen upptager ett
antal mottaga re av olika typer, hörtelefoner av Blaupunkts välkända fabrikat, högtalare av allmänt kända märken, glödströms och anodbatterier, likriktare och nätanslutningsapparater, ett
rikt urval av antennmaterial samt allehanda delar och tillbehör till mottagare.
En särskild liten specialbroschyr
uppvisar ett stort antal kondensatorer
,. *
av olika typer, en lågfrekvenstransfor*
Philips M ignon-Likrikta,l·e.
mator, en glödreostat samt icke minst
Så alldeles bekymmerfritt är det nog
en kartong innehållande skruvar och
icke alltid med en ackumulator.' Vi
muttrar av diverse dimensioner för tänka nu på dem, som hava växelström
monteringsbruk, allt tillverkat av Förg ~å nätet och äro hänvisade till laddningsstationer för att få ackumulatorn
& C:o, Munchen.
laddad. Att släpa på en dylik tung
* * *
pjäs fram och åter va r tredje vecka är
~inar Letzens Radiofabrik, Nordanå. ju långt ifrån någon sinekur. Och bor
De ägare till rörmottagare med flera man så på landet och kanske har flera
avstämningsrattar, vilka ej tänkt sig mil till närmaste laddningsstation är
möjligheten eller fördelen av, att kun- det ej ägnat att förvån a, om ackumuna avstämma samtliga mottagarens latorn får bli stående - i både en och
kretsar samtidigt, t. ex. med en ge- två veckor - i väntan på att bli ladmensam ratt, i stället för att nödgas dad. Många äro de program, som på
reglera varje ratt för sig vid varje g rund härav gå förlorade.
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Den nyhet, de välkända Philips-fabrikerna nyligen släppt i marknaden kallad Philips Mignon-Likriktare typ
1017 kommer därför säkerligen att
hälsas med största tillfredsställelse.
Denna likriktare - en nätt, prydlig liten tingest - är avsedd för kontinuerlig uppladdning av glödströmsackumulatorn. Genom en lika enkel som genialisk omkopplare kan man med ett
enda handgrepp bryta glödström och
anodspänning och inkoppla ackumulatorn. Allt vad man sålunda har att göra, när man på kvällen icke vill lyssnalängre, är att vrida på denna omkoppläre - och gå och lägga sig. Under
natten och den päföljande dagen laddas
ackumulatorn.
En annan fördel med detta laddningssystem är, att man kan nöja sig
med en ackumulator med mindre kapacitet - en på 3 il 4 amperetimmar torde vara fullt tillräcklig. En besparing
i anskaffningskostna erna således!
Som priset dessutom är satt synnerligen lågt, är denna Philips MignonLikriktare väl värd att uppmärksam-

mas av alla de lyssnare, som hava ett av de förnämsta kraven på en appaväxelström på nätet.
rat, som skall kunna bliva var mans
*
*
..
egendom tillgodosetts.
Den ljudande kondensatorn som högStandardtypen av Grandophonen är
talare.
byggd särskilt med tanke på, att den
På grund av att text- och bildmate- skall finna sin publik hos en var.
rial till Vogt-högtalaren kommit oss Med hänsyn till att den förutom en
för sent tillhanda måste i förra num- fyrarörs radiomottagare omfattar högret utlovade ytterligare omnämnande talare, elektrisk pick-up, nätanslutningsöverstå.
aggregat samt den vanliga grammotonen, måste priset anses synnerligen H\gt.
*
*
*
Radiogrammofonen "Grandophon" är
Som en fördel kan nämnas att man
tack vare sin konstruktion en synner- för den händelse något missöde skulle
ligen up-to-date apparat, med vilken inträffa med den elektriska anläggninman kan spela såväl radio som vanlig gen kan använda apparaten som vangrammofon. Grandophonen, vilken har lig grammofon.
utseendet av ett salongsskåp av vanEtt bevis för Grandophonens stora
lig grammofontyp har vunnit samtliga fackmäns amplaste lovord på grund användbarhet är att den vid företagna
av sin enkla men förträffliga konstruk- prov visat sig kunna fylla en större sal
rymmande cirka 800 personer med ljud
tion.
All erforderlig energi tages från be- av god styrka och kvalite. Den torde
lysningsnätet, och apparaten . drager sålunda lämpa sig synnerligen väl för
icke större strömkostnad än en vanlig användning i mindre samlingslokaler av
glödlampa av ordinär storlek.
Kon- föreläsningsföreningar o. d.
struktionen är så enkel, att vem som
Grandophonen levereras komplett
helst utan någon svårighet kan sköta med alla tillbehör av fabrikanten,
apparaten och härigenom har givetvis A.-B. Ekon, Stockholm.

Utländsk radiolitteratur.
ENGLAND.

M0DERN WIRELESS. Vol. IX. N:r I6, april I928.
The M. W. "Station-Getter". Beskrivning över en högfrekvensförstärkare (1 steg), avsedd att kunna tillkopplas
varje mottagare.
The Perfect Loudspeaker. En intressant artikel om olika
'h ögtalare och deras reproduktionsförmåga.
The Dual Nature of Electrons. Resultatet av senaste
experiment och undersökningar av elektronernas natur.
'One-Valvers" . Intressant och lärorik artikel om I-rörs
mottagare.
"Seeing By Wireless". Revy över senaste framstegen
inom televisionen.
The M . W. "Avac" Unit. Detaljerad konstruktionsbeskrivning över anodspänningsaggregat för växelst~öm.
The "Solodyne" Special Supplyment. E innehållsrik
Solodyne-artikel omfattande:
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I.

Ytterligare detaljer om den i januarinumret beskrivna Solodynemottagaren.
II. Fullständig konstruktionsbeskrivning över en 3-rörs
Solodyne-mottagare.
III. Modernisering av och förbättringar å den i septembernumret 1926 beskrivna ursprungliga Solodynemottagaren.
A Modulated Short-Wave Oscillator. Konstruktions··
beskrivning över en för varje kortvågsentusiast oumbärlig
apparat.
The "Calibrator". Beskrivning över en kombinerad
oscillator och vågmeter, mycket användbar' för åtskilliga. ·
~experiment och mätningar samt synnerligen enkel och billig i tillverkning.
Carpentry for the Radio Amateur. Lärorik artikel om
radioamatörens snickeriarbeten.
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M ore about The " Radio-Gram" FO'I~r . Ytterligare detaljer om den i förra numret beskrivna radio-grammofonmotta Karen.
"3 SW" A Three Valver for the Short Waves. Fullständig beskrivning över en 3-rörs kortvågsmottagare.
The "Greyhound" Four. 4-rörs långdistansrnottagare
med 2 högfrekvens-, detektor- och I lågfrekvenssteg.
Selective Crystal Circuits. En artikel om selektiva kristallmottagarekopplingar. The Tetrode as a Detecto·r. Intressant utredning om
dubbelgallerrörets användning som detektor.
A Simple H. F. "Ohm-Meter". Beskrivning över en
enkel apparat, med vars tillhjälp man med ganska stor
tillförlitlighet kan mäta högfrekvensmotstånd . .
On The Short Waves. Prat om kortvågsmottagning. ~
Gramophone Pick-ups and how they work. ' En artiktll
om elektrogrammofondosor, hur de äro konstruerade och
deras verkningssätt.
Radio and the Gramophone. En intress.a nt artikel i det
aktuella ämnet Radio-Grammofon.
Automat je V olume C ontroi. Redogörelse över en metod
att erhålla en viss ljudstyrka från en mottagare oberoeride
av de inkommande impulsernas styrka.
WIRELESS MAGAZINE. Vol. 7. N:r 39, april 1928.
Know Your Valves! And get the Best from Them.
Populärt hållen, rikligt illustrerad artikel om röret, dess
vyrkningssätt och användning.
An Outline of Television. Intressant artikel om television, speciell.t ansluten till de mycket diskuterade mr.
Bai rd's försök.
The Station-Finde'r Four. Konstruktionsbeskrivning
. över 4-rörs mottagare med I H. F. + Det. "+ 2 motståndskopplade L. F.
S01!te New Loud-Speakers. En artikel om senaste nyheter på högtalarmarknaden.
.
N eed We Improve the Valve? I denna artikel framhåller den kände radioteknikern H. J. Round, att ehuruväl rörens effektivitet ytterligare kan' ökas, detta knappast
är någon ide, om icke avstämningskretsarna samtidigt
kunna förbättras.
The Britannia Three.
3-rörs mottagare med detektor och 2 lågfrekvenssteg.
H. F. Valves and the Ql~estion of Selectivity. En artikel, som lär en att välja lämpliga rör till högfrekvensförstärkaren.
Test Your Valves - and add Power to your Set. Beskrivning över tillverkning aven synnerligen enkel apparat att användas vid utprovning av rör till mottagare samt
redogörelse för hur apparaten användes.
Valves fot" the Short Waves. Om val av rör till kortvågsmottagare.
The "Q"-Coil Two. KOllstruktionsbeskrivning över en
2-rörs mottagare, byggd med den i förra numret av tidningen beskrivna nya "Q"-spolen.
Your Last-stage Valv. En synnerligen lärorik artikel
om betydelsen av att hava rätt rör i sisfa steget samt om
hur man väljer detta.

A Reflexed One for the Loud-speaker. Beskrivning över
. 2-rörs mottagare, byggd med den i förra numret av tidValve Questions Simply Answered. Denna artikel om-o
fattar en del allmänna frågor om rörets beskaffenhet samt
utförliga svar å desamma.
How to make the Long-wave Coils for The All-theWorld Five. Redogörelse för tillverkningen av långvågsspolar till ' den tidigare beskrivna mottagaren med ovanstående namn.
A Simple U/avetrap for Your Receiver. Beskrivning:
över 't illverkningen aven enkel vågfälla.
EXPERI MENTAL WIRELESS. Vol. V. N:r 55,
april 1928.
The Approximate The01'y of the Screen-Grid Valve.
Mutual Inductance in Radio Ci-rcuits.
The Desig.n and Distribution of Wireless BroadcastiMJ
Stations for a National Service.
Characteristic Curves qf th e Four-Electrode Valve. ·
Calculations for Resistance Am.plifiers.
Book Reviews. ·
A Short Survey of Som e M ethods of Radio Signal
M easurment.
Dimensionality in Wireless Equ.ations.
The Frenotron Val·ve.
Some Practical ApplicatioHs of Quartz Resonators.
Correspondence.
Abstrac'ts and References.
Esperanto Section.
Some Recent Pat ents.

AMERIKA.
RADIO NEWS. Vol. 9. N:r 10, april 1928.
Television Comes to the Home. En redogörelse över
- D:r Alexanderssons senaste resu'ltat inom televisionen . .
Home Radio Photography. En a rtikel om utnyttjandet
av trådlös bildöverföring.
' The Radio Schoäl T eacher is Here. Om skolradion
Amerika.
What's New in Radio. Kommersiella nyheter.
When Radio Tun!s Street Lamplighter. ,Redogörelse
"'ö ver försök att tända och släcka gatubelysningen med tillhjälp av radio.
"Weighing In" Radio Stations. Beskrivning över ett
roande experiment "Hur man väger in stationer". Mottagaren ställes in på olika stationer genom att man placerar särskilt preparerade vikter på en våg.
What a Radio Tube Is, and What It Does. En artikel
för nybörj aren om rörets konstruktion och dess verkningssätt.
An R. F. Short-Wave Broadcast Receiver. Fullständig
beskrivning ·över en s-rörs kortvågsmottagare för våglängder mellan 10-700 meter med ett H. F., Det. och 2
transformatorkopplade lågfrekvenssteg, sista steget pushpull-koppla t.
A Novel Automatic Volume Control. Högfrekvensster
gens förstärkning reglerils automatiskt )ned tillhjälp av ett
tvåelektrodrör, vilket ersätter den vanliga detektorn.
A Really Portable Radio Set. En i ordets rätta bemärkelse transportabel I-rörs mottagare.
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FORD~SERIEN
nu utkommen.

Erhålles i alla
.affärer.

radio~

Blau .. Punkt 49 Z
En utomordentligt gedigen och
i smakfull form hållen KO.
NUS. RESONANS högtalare .
med reglerbart system. Förvå.
nansvärd ljudstyrka, fullkom.
ligt naturtrogen ljudreproduk.
tion.
Pris Kr. 35: _

Glänsande succesl

. Blau-Punkt VII
Den nya lokal. och långdistans.
mottagaren »BLA U,PUN KT
VI!», komplett med 3.rör, åter.
koppling och motståndsför.
B,ggsats BLAU-PUNKT 67 Z
En komplett byggsats med alla delar för självbygge av stärkning.
Utmärkt högtalareffekt även
den nya 3.rörs lokal och långdistansmottagaren »BLAU.
PUNKT VII» och en konhögtalare. Monterins..en är v~d långdistansmottagning.
utomordentligt enkel. Pris Kr. 45: - (excl. rör).
Pris Kr. 59: -

IDEAL·WERKES FABRIKAT
Representant och lager i Stockholm: KARL H. STROM, Sveavägen 52,
i Göteborg: JOHN TRAGÅRDH 8. C:o, Drottninggatan 81.
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Våglängdstabell
Frekvens
Ke.

, Eiffeltornet ... 113
, Königswusterhausen
118
: Kovno ........ .. .. 150
Amsterdam ... 151,2
Huyzen ......... {151,2
.. om dagen 162'"
Radio-Paris .. , 171
.Oharkow .. .. ... .. 176
Belgrad ......... 181
Daventry ...... 187
Moskwa ......... 207
Nisjni Novgorod ............ 214
Motala ......... 217
Königswusterhausen ...... 240
Ståmbul Konstantinopel. .. 243,8
Rom ........ ... . 250
Boden ..... .... .. . 250
Kalundborg
260
Warschau .. ... . 270
Basel ............ 273
Haag .......... .. 280
Hilversum ...... 283
Leningrad .: .... 300
Lausanne ...... 353
Odense , ........ 371
394
Geneve
Östersund ' :: :::: 416
Moskwa ......... 445
GrenobleP.T.T. 510
Zl1rich .. ..... .... 510
Freiburg .. .. .. .. . 520
520
Madrid
Wien
Stubering ..... .... ... 520
Berlin II .. .... ... 530
Hamar o. Vardö 530
Lenin grad ...... 530
Augsburg ...... 535,7
Budapest .. .. .. 540
Sundsvall .... .. 550
Milano
550
Miinchen ..... . 560
Riga .... .. .... .. 570
Wien
I Rosenh iigel. .. : .. 580
Aålesund ...... 586
Tromsö o. Porsgrund .. .. .... . 588
Briissel ......... 589
Madrid .. ....... 600
Upsala
600
Linköping ..... _ 600
Aberdeen .... .. 600
Daventry
610
Berlin .. ....... .. . 620
Oharkow ... ... 625
Lyon .. .......... 630
Langenberg
640
Oslo .... , ...... ... . 650

I

Våglängd
m eter \

Effekt
i

l

Fre- \ längd
VAgkvens
Ke . m et er

a

r'

,

Effekt
1

l

a

Paris ........... . 655 458
- Dundee ...... ...
Stockholm ... ... 660 454.6 1.6 1.0 Hull ........... .. ..
1.2 0.6 Stoke ...... ......
Reykjavik .. .... 667 450
2.525
- Swansea ........ .
2,000 10.0 3.0 Moskwa ... .. .... 667 450
3.12 . - Rom ..... ....... 668 449
6.0 3.0 Insbruck
1,950
0.86 0.18 Uddevalla .... ..
Rjukan (Nor.ge) 669 448
1,950
Lyon ............
1,840" 9.0 5.0 Paris PTT ...... 670 447.8 - - Briinn ........ ... . 680 441.2 3.0 2.4 Edinburgh .... ..
1,750
Fredriksstad ... 690 434.8 1.0 0.7 Reval ............
1,700
- Bilbao ............. 690 434.8 - - Barcelona
1,650
Sevilla .. ... .. ... .. 690 434.8 10.0 '2.0 Trollhättan · ...
1,604.8 - , Stavanger
- Frankfurt am
1,450
Main ......... 700 428.6 - Leeds ........ .. ..
10.0 Jakobstad
- - Kattowitz ..... 712 422
1,400
1,380 40.0 30.0 Göteborg ..... 720 416.7 1.0 0.5 Dresden .. . ......
0.12 0.065 Norrköping ...
Notodden ...... 730 411
6.0 1.5 Nottingham
1,250 60.0 25.0 Bern ........... 730 411
- - Klagenfurt ... .. .
Bordeaux ...... 732 410
2. 2 0.7 Danzig
Reval .. .. ........ 735 408
1,230
Glasgow ...... .. . 740 405.4 1,200
- Oassel ...... .. . : ..
1,200
- - Salamanca .... .. 740 405.4 - - Sheffield
Hudiksvall ... .. .
1,153.8 15.0 1.5 Plymouth ...... 750 4000
1,111.1 10.0 8.0 Hamburg ...... 760 ::194. 7 9.0 4.0 Bremen
6.0 Bratislava ......
1,100
0.2 6 Tonlouse ...... 765 392
1.2 0.4 Malmö ..... .......
390
1,070
- - Tammerfors ... 769
- Toulouse
1,060 20.0 10.0 Manchester ... 780 384.6 Stuttgart .. .... 790 379.9 4.0
- Åbo .. .. ... .. :: ::::
1,000
1.6 IKiel .... ... .. ......
850
- - Madrid ......... 800 375 6.0
Kalmar ....... ..
Hälsingfors ... 800 375
810
Bergen ......... 810 370 3.0 1.0 Bradford
760
...... ......
720
- - LeIpzig ......... 820 1365.8 40.0 - Säffle
Gleiwitz ..... .. ..
London ... .. .... 830 361.4 675
588.2 - Falun .. . ......... 840 357.1 2.0 1.1 Eskilstuna .. ....
588.2 4.0 1.0 Graz ...... ... .. . 840 357.1 1.1 0.5 Toulouse
Trondhjem, un- Cardiff ......... 850 353
577
der ombyggPrag .... ........ 860 348.9 577
870 344.8 3. 6
nad .. ..........
. Barcelona
577
1.6 0.6 Posen .. ... ..... . . 870 344.8 3.4 1.5 Miinster .. .. .. .. .
1.. .
566
- - Paris PP. ... ... 880 340.9 - - Helsingfors
1.5 1.0 Kiruna .. .. .....
Köpenhamn ... 890 337
566
- Stettin ........ ....
- Oartagena .... .. 895.6 335 566
0.5 Bukarest . .....
560
1.5 0.7 San Sebastian .. 895.5 335
Ör ebro
- Neape'! ......... 900 333.3 555,6 545.6 1.04 0.6 Königsberg ... 910 329.7 9.0 4.0 Borås ............
- Hälsingborg
545 10.0 7.0 Bournemouth ... 920 326.1 Umeå ......... ...
535.7 10.0 4,0 Barcelona ..... . 923 325
526.8 6.0 3.0 B ~eslau ...... ... 930. 322.6 7.0 4.0 Belgrad .. .......
.Leningrad ......
Dublin ...... ... 940 319.1 - Strassburg ......
511·2 22.0 7.0 Newcastle ..... . 960 312.6 Karlstad .. .... ...
512
0. 8 0.6 Marseille ...... 968 310
1.25 _0.3 5 Kovno .... .. ... ...
Zagreb .. .. .. .. 968 310
Halmstad . .... .
510
0.65 0.1 ParIs ... .... ..... 974 308
Bellast .... ..... 980 306.1 - Wiborg .........
508.6 Krakau
500
- - Pori (Björne- Gävle ............
500
0.4 0.1 26 borg) ... ...... 987 304
500 ' - Niirnberg .. .. .. 990 303 , 10.0 4.0 Kristinehamn ...
- - Jönköping .. ....
Marseille .... .. 1,000 300
500
491.9 - Bratislava ...... 1,000 300 2.0 0.6 Karlskrona
Örnsköldsvik :: :
483.9 4.0 2.8 Liverpool .... .. 1,010 297
480
- Hannover ...... 1,010 297 1.85 0.7 Eindhoven ......
478
6.0 2.7
- Jyväskylä ...... 1,010 297
468.8 0. 5 0.8 ,
461.6 4.0 1.2 Varherl!' .. ...... . 1.010 297
2,650

12.0

-

-

.

.

-

.

~

~

I

VAg- \
Frekvens llIngd
Ke.
m eter

1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,030
1,040
1,050
1,070
1,080
1,080
1,080
1,080
1,090
1,090
1,090
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,140
1,150
1,153
1,171
1,180
1,180
1,190
1,190
1,200
1,200
1,220

E ffekt
i

l

294.1 294.1 294.1 294.1 294.1 1.0
294.1 0.12
291.8 288.6 285.7 280.4 277.8 1.020
277.8 277.8 277.8 275.2 0.7
275.2 0.4
275.2 272.7 1.5
272.7 1.6
272.7 272.7 272.7 272.7 1.6
263.2 260.9 260
1.6
256
254.2 1.6
254.2 252.1 252.1 0.6
250
1.6
250
0.82
245.9 -

1,230 243.9 1,240 241.9 3.0
1,250 240
0.5
1,260 238
1,270 236.2 0.48
1,270 236.2 1,275 235.2 0.5
1,300 230.8 0_ 26
0.4
1,310 229
0.26
1,310 229
1,330 225.6 1,340 223.9 1,350 222.2 1,360 220.6 1.0
1370 219
1~J90 215.8 0.4
1,400 214.8 1,409 212.8 1,470 204.1 0.4
1,480 202.7 0. 46
1,490 201.8 0.4
0.4
1,530 196
1,600 187.6 0.26
9,933.7 30.2 -

a

-

0.5
0.05

-

0.65
-

0.25
-

0.6
0.7
-

-

0.7
-

0.5
0 .5
0.7

-

0.7
0.2
-

1.6

-

-

-

0:5
-

0.21
-

-

0.24
0.2

-

D å vi ännu ep fått sval' på våra förfrågningar från saTJ1~liga- stationer är tabellen ännu ej fullt
komplett. De stationer föl' vilka effekten ej är angiven ha ej inkommit med sval'. Red.

Flrdlgmonterade apparater:

l(adlo·bYlIsatser:

Kr.
. SP 11-: T"1rö~s.transf.koppl. 50: SP·/II"':'Trerö ... ,. .
85: '- .
DS IV Dubbels_nersuper 195: -

Kr .
.BP 2-Tvlrör.. transf.koppl. 39: ~.BP 3- TrerÖrs ,.
»
63: !is 4- Du~b.lga\l.rsup.r .. l JO: -

-----------------------------------------~
BEL YSNINGSNÄ,TE:.r
STRÖMKÄLLA

Byggsatserna äro full Lkompletta me,d elegant låda
av ~k. panel och monferingsritning. Lämpliga rör :
(Tniversalrör Kr. 4 : - . 'Förstärkarerör Kr. 6' - . Bat,
t~riertill lägsta. pris.
.
. Samtliga för radiobyggaren erforderliga detaljer
lagerföras .i enastående stor sortering. Nyheter i dross,
br. mellanfrekvenstransformatorer etc .

. ~ekv.lrera rfdan idag prislista. Sändes gratis!
Ungefär ' /10 öre pr timme är strömkostnaden för

A.-B. Svenska I{ädioaf.fären K.-B.

I Regeringsg. 5

STHLM

N. 39 23

o.

N. 39 Z4

AGA NYA RADIOMOTTAGARE MED
ALLA DELAR - ÄVEN HÖGTALAREN
FÖRENADE I EN ENDA APPARAT
Inga batterier.

Ett DUX~bat~

teri ger

All erforderlig ström uttages direkt från b.e1ysnings.
nätet (110 och 220 volts likström).

s~örsta

GASACCU M UL:ATOR

gara~tit

Stockbolm.LidlnIlÖ.

Ii'a"rikloe~erJ..s :

A .•B. S U N D E L L &
Non 1233

Södra K"nllltoroet

Co.
Norr 1273

LAMPA~RADIO
Stor sortering av markna,
dens förnämsta radioappa.
rater och alla för radiolyss,
naren erforderliga tillbehör

Vi

rekommendera vårt modernt utrustade

laboratorium där Ni till' moderat pris kan
mottagare eller övri~a tillbehör
reparerade och kontrollerade .

få Eder

\

.

A.-B.
·Instrumentfabr. .Sven Lampa
N. 11535.

R1dcLtrhl\storset 18. Stockholm

N . 14545.

Vill Ni ha ... ?
en verkligt förstklassig
radio- eller startacku'mulatOl', bör Ni köpa
en av Gottfried-Hagens
världsberömda .tillverk":" I.
ning, baserad på 307-'1,
årig erfarenhet llloni
branschen.
Levereras omg. från
vårt lager i Stockholm~
Återförsäljare ·erhålla'
förmånl. villkor.

GRAHAMBROTH~RS A/B · . ,
STOCKHOLM'

VARFÖR ELECTRONWIRE HAR
.

.

.

PO'P ULARISERAT RUNDRADION
I

Dess enkelhet: tillåter var och en att sätta upp:
en effektiv ante~n på några få minuter.
Den är den bästa o'ch billigaste ' antennen i
världen.
.
.
Den borteliminerar isolatorer, master och spe~
della införingsanordningar.
ELECTRONANTENNER ANVÄNDAS AV
MILLIONER MÄNNISKOR över hela världen,
den giver bättre resultat, renare mottagning, kla~
rare ton och vad som är det viktigaste - större
selektivitet.

ELE.CTRON WIRE
GARANTERAR

ENK'E LHE!
EKONOMI &
EFFEKTIVITET

DEN FULLKOMLIGA INOMHUSANTENNEN '
Den kan hängas uppl:p
som helst runt rummet,
bakom tavlor eller utef.
ter taklisten. · Den giver
utomordentliga
resultat
. vid de mest svåra för.
hållanden och uppfångar
programmen från hela
världens rundradiostatio.
ner. Den utgör ' i hela
sin längd en fullkomlig
antenn inclusive införings>
anordning ...... .... .

K r . 2 .75;

FOR LANGDISTANSMOTTAGNING EXT RA G O D I SO L E R A D S U P E R I A L

\

. antennen för lång<
distansmot~agning .
Den förstklassiga i.
soleringen med vul~
kaniserat gummi ut.
, gör ett utomordent.
'ligt skydd möt läck.

'

ning och nedbringar ~ där.
för energiförlusterna till
iett minimum .. .. ..

Kr. 3.75

ELECTRON TRAD finnes en gros hos .

Stern

o..

Stern, Stockholm; Bertil Gräsman, Göteborg; El.
Gern.ndts Boktryckeri A..B ., Stockholm 1928.

A.~B.

Eric Borgström, Malmö.

