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RAD [OK LUBB, innehavare av Filipstads
reläsändare, skriver om den E I A - D Y N, som användes för
mottagning och återutsändning av Stockholmsprogrammet:

Klubben har från ett par olika stö~re radiofirmor som gåva em.ottagit apparater, avsedda
att användas för den nämnda mottagmngen, men ha dessa dock eJ befunmts fylla de krav,
som måste ställas på en dylik apparat. Den enda av oss hittills provade apparat. som fyller
fordringarna är den EIA-DYN-apparat, som vår ordförande byggt av från Eder inköpta delar.. .~
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Detta gäller modell 1926.

S-RÖRS

Sedan vi levererat en ny

EIA-DYN

Modell 19:1,'Z

Jf-

N:r XIII

VågUingdsområde: 1BO - ;U)OO

meter

skriver klubben ånyo:
Vi ha dröjt med detta meddelande för att samtidigt vara i tillfälle giva ett omdöme
om apparaten. Det är oss ett sant nöje kunna meddela Eder, att densamma på ett utomordentligt sätt motsvarat och t. o. m. överträffat våra förväntningar . .. .')

& •••

E LE K TR I S K A INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
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Box 675

Komplett sats delar med låda och borrad, graverad panel samt monteringsritning Kr. 173: 55
PriJli.ta N:r 8 (1927) sände. mot porto 15 öre (i frimärken) . EIA:sRadiohandbok för appara tbYigare innehåll~r kort-

fattad radioteori, praktiska råd för apparatbedömnina. felsölminQ'sanvisnin"ar samt bYi'i'nadsbeskrivnina-ar till ett 20~tal
av de modernaste mottapreapparaterna . Pria 50 öre. Rekvireras enklast med postRiroanvisninR till postRirokonto n:r 1339.
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FRÅN MOTALA HORISONT
ilstolpen har passerats. Som
ett monument över vår tids
och vårt lands rundradio i
1927 års tekniska utvecklingsskede resa sig yid stranden av Vättern de båda ståtliga antennmasterna
över den punkt, där den svenska rundradions tekniska centrum numera är
beläget: Motala storstation. Dess tillblivelse har som få andra tekniska företag föranletts och följts av hela landets
gemensamma intr{'.sse. Icke utan spänning motses rapporterna om dess prestationer; de utgöra ständigt aktuella
nyheter.
De siffror, vilka mäta denna anlägg-

M

nings storlek och kapacitet; säga att en
av världens kraftigaste rundradios ändare numera finnes i Sverige. Vi erfara det med en viss stolthet. Samtidigt finna vi den vara en fullt naturlig sak, nödvändig för rundradions
fortsatta utveckling och självklar i ett
land, som i radiohänseende vill hålla
sig i främsta ledet. Och vi se redan
fram mot de dagar, som ej mera äro
så avlägsna, då varje svensk invånare
med enklast tänkbara mottagningsmedel skall kunna avlyssna rundradioprogrammen. Motala betecknar tvivelsutan inledningen till denna epok.
Stå vi sålunda inför en vittfamnanI23

de utbyggnad av vår rundradios tekniska organisation så träder även frågan om . radions kulturella landvinningar ånyo i förgrunden. Det måste
frågas, huru de kulturella livsyttringar,
som denna organisation skall förmedla,
skola komma att gestalta sig. Det
måste medgivas, att vi ännu icke veta
mycket därom. Frågan visar sig fortfarande vara aven ganska okänd räckvidd.

än allt annat varit ägnad att ställa begreppet tekniskt underverk överhuvudtaget på avskrivning. Sedan radiovågorna gjort den moderna kulturteknikens vingslag förnimbara mera omedelbart än någonsin förut, på varje
plats, ~ varje hem, ha vi börjat upphöra att förvånas.
Vi lyssna i stället i radio för att tillgodogöra oss vad vi finna bäst av sändarestationernas prestationer. Våra

Vy av Motala med rundradios/a/ionens mas/er i fonden.

Det måste kommas ihåg, att bakom
rundradion icke legat någon kulturströmning, som blott väntat på att
däri finna uttryck. Som teknik betraktad är rundradion ur ren kultursynpunkt före sin tid. Den är en ursprungligen innehållslös form, som
blott långsamt kan fyllas med liv och
innehåll. Med vår tekniska läggning
bildar väl tekniken i detta fall ännu
till stor del. sitt eget innehåll. Men
efterhand försvinner detta. Vi äro
därvidlag redan långt på väg: man
lyssnar ej längre i radio av nyfikenhet,
ej blott för det tekniska underverkets
egen skull. Tvärtom har radion mer
12
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krav på rundradioprogrammen ha därmed kommit i hastig stegring. Den
tekniska utbyggnaden av rundradiosystemet påskyndar ytterligare behovsutbildningen hos lyssnarna. Många finna sig föranlåtna till ingående kritik
av vad som erbjudes dem. Detta är
en ofrånkomlig och nödvändig sak:
envar inser nödvändigheten av att de
under vilkas ledning radioprogrammen
tillskapas även själva få lyssna till vad
allmänheten har att andraga för att
därur hämta någon ledning i sitt arbete. Att tillfredsställa alla och envar
är otänkbart. Men det är ej heller någon lätt sak att undgå enformighet och

upprepning, att ständigt gjuta nytt,
friskt liv i de givna formerna. Man
må hysa livliga förhoppningar att den
omorganisation av programledningen,
som för närvarande står på dagordningen, efterhand skall leda till säkrare
riktlinjer för valet, utformningen och
slutligen även utvecklingen av de kulturvärden, som rundradion förmår att
förmedla. Lika litet som någon annan envar berörande samhällsföreteelse kan rundradion undgå sina svårigheter. Ovissheten, det osäkra famlan.,.
det efter gripbara möjligheter kan blott
långsamt efterträdas av mera målmedvetna strävanden.
Motalastationens igångsättning förebådar emellertid jämväl en ekonomisk
och teknisk kris inom vår rundradio.
Det låter sig i längden näppeligen förenas med vår tids ekonomiska principer och rationella arbetsmetoder att vid
sidan av storstationer, vilkas verkningskretsar efterhand skola täcka hela
landet, driva en mängd lokala smås tationer av den storlek, varav vi nu hunnit få ett trettiotal. Man kan också
räkna med, att det lokala intresse, som
utgjort fö'rutsättningen för tillkomsten
av de flesta av dessa stationer, efterhand kommer att förlora i livaktighet
och l:-etydelse. Ett upphörande av de
små stationerna med duas kortare
våglängder kommer emellertid att nödvändiggöra betydande förändringar av
mottagningsapparaternas konstruktion
för avlyssnandet av storstationerna,
vilka ju arbeta på vida större våglängd. Det synes orimligt, att dylika
förändringar av mottagningsmaterielen skola anses böra utgöra lyssnarens
ensak. På vad sätt det allmänna härvidlag bör träda hjälpande emellan är
å andra sidan en utomordentligt vansk-

lig fråga. Svårigheten att lösa den
motiverar ännu så länge småstationernas existens. Det finns ingen anledning att gå brådstörtat tillväga. Teknikens fortgående utveckling kan ännu
bjuda på överraskningar, som äro ägnade att bringa sakerna i nya lägen.
Efter blott ett halvt ål tiondes tillvaro ligger rundradions kulturella arbetsfält ännu med all sannolikhet till
största delen oprövat framför oss. Vi
kunna icke ens med någorlunda bestämdhet förutsäga om detta fält kan
bliva fruktbärande nog för att motsvara allas förhoppningar. Först efter
år, vilkas antal vi icke heller kunna
beräkna, skola möjligheternas gränser
framtt äda tydligt ur ovisshetens dimmor. Ingen vågar idag förutspå, om
radions förmåga att övervinna tid och
rum skall bli av omvälvande betydelse
för vårt samhällslivs struktur eller om
dess tekniska uppblomstring skall eftel trädas av ett tillbakafahande till en
mera underordnad ställning i vårt dagliga liv.
Det fantastiska virrvarr, till vilket
vågor från hundratals rundradiostationer runt hela vällden sammansätta
sig, är icke utan sina likheter inom dagens radiokultur. Men liksom den avstämda radiomottagaren härur förmår
utskilja och hörbart återgiva blott ett
enda vågsystem efter lyssnarens fria
val, skola vi även förmå att ur tidens
strömningar utvälja dem som i rundradion kunna utformas till naturliga
livsyttringar för samhällstillvaron. Det
fe rtsatta arbetet måste mera medvetet
inriktas härpå. Radiokulturen eller
rättare sagt kultur radion måste gå
hand i hand med den teknik, som från
Motala storstation redan hunnit erövra
en del av vårt land.

- - ->--:- --
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EN RUNDVANDRING GENOM
STORSTATIONEN
Genom tillmötesgående från Telegraf styrelsens Radiobyrå har en av
Radio-Amatörens medarbetare salts i tillfälle att besöka den nya
M olalastMionen under pågående provsändning. N edan följer en
skildring av det intressanta besöket i den imponerande anläggmngen,
som denna dag var i praktiskt taget oavbruJen drift från klockan tio
på morgonen till elva På kvällen.

et är med stor och nära nog
vördnadsfull förväntan man nalkas och beträder den med sådan
spänning och så stora förhoppningar motsedda storstationen i Motala. Europas kraftigaste sändarestation för rundradio. Visserligen äro
stationens dimensioner och utrustning
redan välkända genom byråingenjör
Lemoines uförliga beskrivningar av
dess planläggning! och de fotografier,
som tid efter annan under stationens
uppförande publictrats i tidningar och
tidskrifter. Men att se hela denna invecklade apparatur, denna yttersta skapelse av modern ingenjörskonst realiserad i praktiken, att se den i full verksamhet med varje detalj i den omhttande utrusningen tyst och oklanderligt fullgörande sina åligganden, får
därigenom så mycket större lockelse.
En solig söndags förmiddag i med~o
av april vandrar Radio-Amatörens utsände medarbetare genom den idyllis\:a
staden Motala, som trots sin verkstad
och sin kraftstation, en av stödjep ~111k
terna i det svenska kraftnätet, aldrig
tillförne i jämförlig grad utgjort medelpunkt för en stor del av det svenska
folkets intresse och förväntningar. De
höga stålmasterna, som till en början
synas resa sig mitt i staden, draga sig
som en hägring allt längre och längre
bort, tills slutligen ett fält invid kronohemmanet Bondebacka på de nordliga
höjderna ovanför staden visar sig vara
deras och radiostationens verkliga ort
och läge . . Vid foten av de 120 m höga
ståltornen tar sig den i enkla, nästan
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1 Teknisk Tidskrift, Elektroteknik sept. 1926,
Radio-Amatören, jan. 1927.

klassiska linjer uppförda stationsbyggnaden låg och obetydlig ut, men så
snart man inträtt i densamma, märker
man hur felaktigt detta intryck är.
Tvärtom äro höjd, ljus och rymlighet
i påfallande grad härskande däri.
Stationens blivande föreståndare,
civilingenjör Victor Olsson, ger mig
ett vänligt mottagande, och då under
söndagen arbetet på stationens fullbordande vilar, kan han ge sig tid att
själv vägleda mig på en rundvandring
genom lokalerna.
Vi börja i transformatorrummet i
byggnadens vänstra sidoparti, från
huvudingången räknat, där den för
anläggningen behövliga elektriska ene rg ien inkommer i en högspänningskabel
och där transformatorer för nedtransformering till 380 volts spänning jämte tillhörande högspänningsinstrumentcring äro uppmonterade.
N ästa steg i energiens omformning
till radiovågor sker i maskins alen i
byggnadens högra pa~ti . Här äro uppställda åtta stycken omformareaggregat, av vilka, då stationen sänder, fem
äro i gång och tre stå i reserv. Den
ena kortväggen upptages av instrumenttavlor för motorerna, på vilka
brinnande röda lampor angiva vilka
aggregat, som äro i drift. Tvenne av
omformarna lämna 300-periodig växelström, som efter lämplig transformering matar likriktarerörens glödtrådar
samt efter likriktning och utjämning
lämnar anodspänning till såväl submodulator- och modulatorrör som
styroscillator- och effektförstärkarerör.
De senare kategoriernas glödtrådar uppvärmas med likström från omformare.
12
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Generatorernas instrumenttavlor äro
infällda i väggen mellan maskinsalen
och apparatsalen, samt manövreras
från den senare. Ä ven här ange röda
lampor de för tillfället arbetande maskinerna. Medelst knivomkastare kan
här vilken som helst av växelströmsgeneratorerna kopplas till modulatorn eller effektförstärkaren, och samma är
förhållandet med likströmsomformarna.
Innan vi definitivt stanna i den ståt-

huvudingången placerade kontrollbordet först och främst uppmärksamheten
till sig. Rören själva verka mycket
obetydligare än de äro; tack vare kylningen ha dimensionerna kunnat nedbringas till ett minimum, och anoden
och kylmanteln omsluter de övriga
elektroderna så väl, att endast ett
svagt återsken från g lödtråden tränger
ut genom den av glas bestående överdelen av röret. Rören äro monterade
._ . -
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Principschema för sändarens huvuddelar.

liga apparatsalen, som är lika tilltalande för ögat som den är rik på intressanta apparater, göra vi en avstickare
in i förstärkarerummet, där telefonlinjerna för riksprogrammets överförande inkomma och inkopplas till en lin jeförstärkare, som i sin tur är ansluten
till en kraftigare förstärkare, "subsubrnodulatorn" eller förförstärkaren,
som med en ledning är förbunden med
sista förstärkningssteget, "subrnodulatorn", ute i stora hallen. Intill förstärkarerummet ligger ett mindre rum
för ackumulatorbatterierna till förstärkarna, samt ett för laddnings- och
hjälpmaskineri. I ett källare rum finnas vidare automatiskt startande pumpar jämte hydroforer för kylvattnet
till de större rörens anoder.
Inne i den stora apparatsalen drager
raden av vattenkylda rÖr i sina prydliga metallstativ framför det mittför
128

på kraftiga porslinsisolatorer i stativens öppna mittpar ti med kylvattensbehålIare ovanför och nedanför. För
att kylvattensledningarna skola vara
elektriskt isolerade från anoderna, som
ha 10 000 volts spänning till jord, ' förbindes tilledningen med övre behållaren och anoderna med den nedre medelst strilar, varigenom vattenströmmen under ett fa ll på några decimeter
är tillräckligt effektivt söndersplittrad
i droppar för att ge fullgod isolation.
Det susande ljudet från alla strilarna
bidrager till den stämning av lugn och
svalka som vilar över apparatsalen.
Sändaren är utrustad med lokal
styroscillator, "drive", vars avstämning bestämmer sändarens våglängd
och bibehåller denna konstant, även
om antennen svajar för vinden. Stativet längst till höger uppbär "drivens"
oscillator- och likriktarerör, det förra

l.

ett vattenkylt 10 kw-rör, de senare
tvenne luftkylda rör, vars kraftigt
lysande glödtrådar skarpt bryter av
mot omgivningen. Därbakom befinna
sig tillhörande transformatorer, utjämnings- och avstämningsanordninga'L
Stationens effekt regleras genom inställning av oscillatorns anodspänning,
vilket sker med en drossel kopplad till
"drive" -transformatorns
primärlindning. Till vänster om "driven" finna vi
"magnifiern", effektförstärkaren, som
+10000v.

.,.10 OOv.

slutligen, uppbära de åtta modulatorrören, som äro av liknande typ som
effektförstärkarerören, fastän med glesare galler och lägre förstärkningstal.
Sändarens modulering sker enligt den
vanliga Heisingprincipen, fastän taldrosseln eller modulationsdrosseln här
måst ersättas med en transformator,
eftersom anodströmmen till modulator- och effektförstärkarerör levereras
av skilda maskiner. Denna har sin
plats mitt framför kontrollbordet bak-

+lOOOOv.

1

·Modulator" "Drive"
85r.CAMl JSI.CATS.
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Principschema tör sändefrens huvuddelar.

via mellan kretsen lämnar svängningseffekten till antennen. Medelst en till
oscillatorns avstämnings'spole kopplad
krets tillföras de fyra vattenkylda 10
k.w-rören en konstant högfrekvent
spänning på gallren, och vid rätt koppling mellan anodkretsen och mellankretsen avgiva de c:a 40 kw svängningseffekt med en anod förlust av endast ungefär 0.7 kw per rör. Rörtypen är alldeles ny och en annan än
den ursprungligen avsedda. Den har
en avsevärd överbelastningsförmåga
och garanteras vid normal belastning
hava en bränntid av 4 000 timmar.
Glödtråden drager en strömstyrka av
75 amp. vid 20 volts spänning.
De båda mittersta stativen innehålla
vardera fyra vattenkylda likriktarerör,
det högra för "magnifierns" anodspänning, det vänstra för modulatorns. De
båda återstående stativen till vänster,

om likriktarestativen och är försedd
med en tredje lindning kopplad till en
ampermeter, som direkt visar modulationens ~tyrka. Snett bakom till höger
och vänster stå mellankrets- och antenns polarna, som utgöras av på cylindriska stommar lindad grov litskabel. Fonden utfylles slutligen av
högspänningstransformatorerna samt
droslar och kondensatorbatterier för utjämning av anodströmmen till modulatorn och "magnifiern".
På vänstra kortsidan finna vi till
sist gallerförspänningsbatterier till modulatorrören samt det sista förstärkningssteget, "submodulatorn" , motståndskopplat liksom de övriga förstärkarna ute i förstärkarerummet, och
monterat i ett rörstativ med tvenne
luftkylda enkilowattsrör.
Hela sändaren gör ett intryck av
reda och överskådlighet, som beror
I29

deJs på det spatiöst och rymligt utförda montaget, dels på det ringa antalet
ledningar som dragits direkt i luften
mellan apparaterna. Alla ledningar till
och de flesta mellan apparaterna ha
nämligen förlagts i rör under den
övre golvytan i salen. De fåtaliga
synliga ledningarna, som huvudsakligen utgöras av blanka kopparrör,

ningarna bilda polygoner kring dessa
båda centra.
Totalinrycket är, att Motalastationen är en vacker och gedigen skapelse,
som gör icke endast leverantörerna
utan även den betydande insats Telegrafstyrelsens ingenjörer gjort under
dess planläggning och tiLblivelse all
heder. N u då den är i det allra när-

F örstäl'lwreru.lll1l1el.
Längst till vänster å bordet synes växeln med de inkommande telefonlinjerna, från mitten och.
bortåt tre efter varandra kopplade förstärkare med reglering av förstärkningen å den mittersta.
I fonden instrumenttavla för inkoppling och laddning av batterierna.

bidraga endast ytterligare att förhöja
det estetiska intrycket.
Ännu en lokalitet befanns väl värd
ett besök, nämligen endera mastens
översta plattform. Dels har man där
en överdådig utsikt över den vackra
bygden runt omkring, dels får man en
synnerligen god överblick över stationens antenn- och jordsystem. Plogfårorna efter de nedlagda jordtrådarna äro nämligen väl synliga, och man
ser dem stråla ut radiellt från stationsbyggnaden och "feeder" -huset vid den
bortre nedledningen samt tvärförbind-

maste färdig att på allvar upptaga sitt
betydelsefulla värv till landsbygdens
lyssnares fromma, kan man med tämligen stor säkerhet förutsäga, att den
till fullo kommer att uppfylla de förhoppningar Telegrafstyreisen och fackmännen ställt på densamma - om den
även kommer att uppfylla lyssnarnas,
är icke lika säkert; det kommer att
be, o på huru höga förväntningar, som
uppammats bland d... m av vad som
sagts och skrivits om Motala som
Europas och världens starkaste rundradiostation.
G. H .

•
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HÖGTALARE
»

Den levande stämman»

ANODSPÄNNINGSAPPARATER
FOR

LIK~

OCH

VÄXELSTRaM

LIKRIKTARE
F,OR AN OD ~ OCH GLaDSTROMSACKUMULATORER

Ipl~IHIII

Illpl~

Det är PHILIPS-produkter

-

Med En Li,ssenola
Kan Ni Själv Till.
verka Eder Högtalare

Man blir överraskad över det utomordentligt goda resultat, som uppnås med
denna ljuddosa. Lissenola ljuddosa är
försedd med reglerbart membran »stalloy»
och har kraftigt magnetsystem , inn eslutet i ebon itdosa. ' Med var je ljuddosa följer ritningar och anvisningar för
tillverkning aven till dosan passande tratt. Membranet kan utbytas mot
ett s. k. reed (överförin gsarm) om man önskar bygga en kon högtalare.
Lisse nola kostar . . ...... . kr. 15: - 1/- Lissenola R eed kostar
kr. 1: -

A/ B

I

N O RDI SKA

®

J1'lEDLF.M
AV

KO MPANIET

-

Hyperbola
Kronor 35: -

Över hela vIiriden

~

EN

byggas nu mottagare med

KVALITETS·
HÖGTALARE

"S&.S"

till de billiga högtalarnas pris.

TOROlDSPOLAR

Till talande yttre,
gedignaste Inre.
Numera alt tillgå i varje
radioaffär
elc.
l PARTI FRAN:

GASACCUMULATOR
STOCKHOLM -

LIDINGO

(För norra och östra Sveriae)

OCH

A.-B. AGA-LUX
GOTEBORG
(För västra Sver iae)

...

'

~ Q..ADllO-AMA TÖREN~

MOTALASTATIONEN
RIKS~
PROGRAMMETS FRÄMSTE FÖRMEDLARE
Riksprogramchefen Julius Rabe har välvilligt gjort följande uttalande till
Radio-A matören om }vi otalaslationens betydelse för svensk nmdra'dio.
speciellt intresse. Sådant lokalt intresse iiga
torstationen i Motala betyder för svensk
mndradio det länge efterlängtade instrut. ex. gudstjänstutsändningarna, där man måste
taga största hänsyn till olika religionspsykomentet för ett riksprogram. Vad som
förut betraktades som riksprogram, har
logiska faktorer. Likaså böra vissa barnprovarit ett Stockholmsprogram med skilda inslag
gram anordnas lokalt. Barnen böra även i rafrån olika stationer ute i landet. Genom tilldion ha till fälle att höra sitt idiom, och desskomsten a v storstatioutom är barnens förenen i Motala blir det nu
ställningsvärld, särskilt
möjligt att gestalta ett
i den mån den är baseför hela riket represenrad på naturintryck,
tativt radioprogram, och
ganska
skiftande
samtidigt låta de mindre
. olika landsändar. Ett
stationerna i större utannat fält för den losträckning tillgodose lokala programverksamkala programintressen.
heten utgöra föredrag
om speciella ortsförhålSärskilt för Stockholms
landen av både historisk
del torde denna omorgaoch aktuell natur. 1 annisation komma att betyda större frihet för
slutning därtill äro ocklokala intressen.
så anspråkslösare bygdeaftnar på sin plats i
Den programorganilokal programmet. 1 viss
sation,
som
radiomån kunna även lokaItjänst nu ämnar bygga
stationerna göra t j änst
upp, åsyftar i främsta
som experimentfält för
rummet ett målmedvetet
nya, oprövade programoch ändamålsenligt utformer.
nyttjande av vårt lands
Bygdeaftmir skola giicke alltför vidlyftIga
vetvis finnas även i rik sDet
programresurser.
är inte så gott om såprogrammet, men här
måste de e rhål!a en medant som verkligen är
Programchefen Redaktör Jlllills Robe.
ra representativ karakav den art, att det förtär.
Riksprogrammet
svarar sin plats på ett
skall emellertid främst samla alla rundradions
radioprogram, och man måste därför ekonomistora uppgifter: folkbildning, konstnärliga
sera med programmöjligheterna. Det är likaså
prestationer i musikens och ordets konst, underav behovet påka~lat, att Radiotjänst undviker
hållning av olika slag, nyhetsförmedling m. m.
kostbara dubbelprogram.
För att icke förkväva lokalstationernas rörelDen nya organisationen av Radiotjänsts' programarbete går därför ut på att av material
sefrihet och beröva de olika programcheferna defrån alla håll i landet sammanställa ett s. k.
ras initiativ kommer riksprogrammet att på vissa
riksprogram, som i stort sett skall utgå över
tider sända sådana program som äro särdeles lämalla av Radiotjänst betjänade stationer, främst
pade att utbytas med loka'a utsändningar.
då Mota'a. Vid sidan av detta riksprogram
Den här skisserade organisationstanken komskola stationerna i olika landsändar sända lomer givetvis icke att kunna genomföras i ett
kala program i viss utsträckning. Dessa lokala
slag. Men när den står färdig, kommer Motala
program böra äga ett för vederbörande stations
att göra tjänst som det verkliga riksprogramlyssnarekrets (främst alltså kristallyssnarna)
mets främste förmedlare.

S
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LEDANDE KRAFTER
ntet av våra affärsdrivande verk har väl i
samma grad som T elegrafstyreisen utsatts
för att stå inför stora och nya möj ligheter.
Framför allt gäller detta den avdelning därav,
som har radiotelegrafien och radiotelefonien om
hand. Men även den vanliga telefonen och
telegrafen har under de senaste 2S åren genomgått en storartad utveck. ling. Under de senaste 20
åren, alltså sedan 1907,
har generaldirektör Herman Rydin lett ämbetsverkets öden. Han är
nu 66 år och närmar sig
således pensionsåldern,
men frågan är om han
själv egentligen är förtj ust över att fall a för
åldersgränsen. Hans vitalitet och arbetsförmåga räcka säkerligen
ti1l för flera års t j änst
Generaldirektören bedrev i sin ungdom juridiska. studier i Uppsala,
tog hovrättsexamen och
blev sedermera vice häradshövding. Som juridi skt biträde i väg- och
vattenbyggnadsbestyrelsen kom han första
gången i beröring med
trafikväsendet och var
Generaldirektör
samtidigt revisor och
notari e i järnvägsstyrel sen, där han 1896 blev
överdi rektörsas sistent. Aret därpå blev han
t. f. byråchef i telegrafstyreisen, 1900 byråchef
och 1905 t. f.. generaldirektör till dess han som
nämnts 1907 blev generaldirektör.
Även om det svenska telefon - och t elegraf-

väsendets snabba frammarsch till stor del beror på tek nikens utveckling, så har generaldirektör Rydins personliga insats dock varit
av mycket stor betydelse, nä r vå rt land kunnat
hävda sin rangplats på detta område.
Icke minst för radi on, både telegra fien och
telefonien, har generaldirektören visat stort intres se och nedlagt mycket arbete och mycken
omsorg, då det gällt att
ordna dessa förhållanden tillfredsställande.
Som chef är han
mycket omtyckt och
sörj er för sin personal
på ett erkännansvärt
sätt, vä l vetande, att
icke fältherren allena
vinner de stora slagen.
Han kan emellertid också vara ganska barsk,
när han upptäcker något som han inte anser
vara bra för sitt kära
verk, men hans domslut
äro alltid rättvisa lika
väl so m han utöva r en
hälsosam tukt inom verket lika säkert tar han
dess försvar gentemot
otillbörliga angrepp och
det på ett sätt som komma vederbörande att
H ennan Rydil1.
tä nka sig två gånge r,
i11lnn de göra 0111 försöket.
S0111 människa är han en sympatisk och
jovial natur och ha r skaffa t sig många vänner.
Och icke minst radiolyssnarna kunna vara honom tack sky ldiga för att rundrad ion ordnats
på ett förnuftigt sätt i vårt land.

en relati vt korta tid som förflutit, sedan
den första radiokusts tationen i Sverige a nlades, det var stationen i Ka rl skrona so m kom
ti ll stånd fö r flottans räkning 1910, ha r karakteris erats av en utveckling, S0111 man knappas t
ännu fullt kan inse betydelsen av. Och det är
tydligt, att det ämbetsve rk, som handhaft radioverksamheten, d. v. s. Te'egrafstyrelsen, måst

ha krafter till förfoga nde, som icke endast
varit tekniskt kunniga, utan också haft blicken
öppen för de nya möj lighete r, som yppats i
och med teknikens landvinningar.
Som bekant var det under världskriget, som
radiotelcgrafiväsenclct van n stör re utbredning
och sedan rad ioinstaJlationer på större fartyg
j utrikes fart 191 5 gjo rts obligato ri ska, be-

I
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slöt teleg rafstyreIsen 1916 att anordna uthyrning av dylika. Närmast med anledning hä rav
förordnades Seth Ljungqvist, dåvarande förråd sintendent vid telegrafve rkets linj ebyrå, att
va ra byråchef och extra föredragande hos
telegrafstyreIsen
radioärenden. Man hade

dessförinnan gjort sitt inträde i Telegrafverkets tjanst. Efter sin examen tjänstgjorde
han först som e. o. linjeingenjör och från 1905
som assistent vid Norrköpings telegrafstation
och sedan vid centralstationen i Stockholm.
till dess han 1907 utnämndes till förrådsinten dent.

*
ivilingenj ör Siffer Lemoine utexaminerades från Tekniska högskolan 1914 och
var under de tre följ ande åren anställd vid
Kung l. Marinförvaltningens torpedavdelning,
som under denna tid uppförde ett fl ertal av
vår t lands ku ststationer för radioförbindelse
med fartyg.
Då år 1917 Telegrafstyrelsens radiobyrå inrättades och övertog dessa stationer, fick
ingenjor Lemoine anställning där och har under en lång följd av år haft byråns avdelning
för de fas ta stationerna om hand. Under
denna tid har han burit huvudparten av arbetet

C

Byråchefen S eth Ljungqvist.
icke då tänkt, att denna post skulle bli permanent, men redan 1918 blev den detta, sedan
den tekniska utvecklingen under kriget gått
framåt i oanad grad. Ljungqvist blev 1919
ordinarie chef för radiobyrån.
Redan 1917 hade han för telegrafverkets
räkning besökt U. S. A. för att där studera
radiotelefoniens fram steg, användningen av
kablar vid tele fonering på långa avstånd, och
säkerligen torde radi oväsend ets snabba frammarsch i vårt land till stor del bero på de erfarenheter, han då gj orde. Han har sedermera
gjort ytterli ga re studi eresor till utlandet. Utvecklingen här hemma är så väl känd, att det
är onödigt att ingå närmare härp å. Man behöver endast nämna våra kuststati one r, pejlingsstationerna, Karl sborg, Grimeton och alla
våra rundradiostationer. Den sista fa sen i utvecklingen a r Motalastationen, som nu står
fä rdig att tagas i bruk.
Seth Ljungqvist är född 1880 i Fal un och
blev 1904 utexami nerad från Tekniska högskolans elektrotek ni ska fackskola, seda n han redan

Byråingenjör Siffer Lemoine.
å planläggning och upp fö rande av såväl våra
stora rad iotelegra fistationer i Karlsborg och
Grimeton som rundradiostationerna, givetvis
icke min st Motala rundradio, vår t lands största
radioanläggning näst Grimeton. Vidare har
ingen jor Lemoine representerat Kungl. T elegrafstyreIsen vid ett flertal internationella konferenser under senare år.
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Motalastationen
öppnar möjligheter att med
enkla och billiga apparater
avlyssna de dagliga radio _
utsändningarne .
Ni återfinner programmen
för alla svenska och vikti_
gaste utländska stationer
klart och redigt uppställda
och med textkommentarer i

RAJD)][O-AMA l'ÖRlEN

~

VECKO=
PJROGRAMMET
KOSTAR ENDAST

15 öre

HELA SVERI G E
f år en l ektion'
i kartläsning

DEN 31 MAJ
, kl. 9,45 e. m.
"C<

Radioföredrag
av Major G. B erggren
"C<

Var och en som vi!! ha'
verklig behå!!ning av
detta f öredrag torde därför förse sig med ett litet
häfte" S veriges fyra stora
kartverk", pris 40 öre.
Sälies i varj e bokhandel!

TIONDE

SVENSKA MASSAN
G ÖTEBOR G

14-22 Maj 1927
Avdell/il/ ga r fö r

INDUSTRI, HANTVERK,
KONSTINDUSTRI, HEM·
/ SLÖJD, UPPFINNINGAR
OCH PATENT

RADIOA VDELNING
INSÄND ANMÄLAN OMGÅENDE!

GENERALST. LlTOGR. ANST.

MÄSSAN, GÖTEBORG

,

PROVSÄNDNINGARNA FRÅN MOTALA
är en station sådan som den nu
nära sin fullbordan varande i
Motala skall tagas i drift, kan
detta icke ske samtidigt med
av~:lutandet av arbetena på densamma,
utan hela kopplings- och monteringsarbetet å sändaren måste utgöras av
en enda lång följd av provkörningar
av apparaten i sin helhet eller delar
därav. Innan stationen utsättes för påfrestningen av sändning med full effekt, måste man dels hava övertygat
sig om, att för förebyggande av olyckshändelser alla säkerhetsapparater fungera oklanderligt, dels med reducerad
ef{ekt konstaterat, att det hela fungerar
och att 'i nga svårare fel förefinnas å
utrustningen. Som sista men icke minst
viktiga led i provsändningarna kommer
sedan att "trimma" stationen, inregIera varje detalj till största effektivitet och klanderfri funktion.
Då Kungl. Telegrafstyreisen icke
velat fästa allmänhetens uppmärksamhet på stationen och dess utsändningar
förrän den fungerar oklanderligt och
betryggande säkerhet mot dri ftsavbrott
uppnåtts, har en viss slöja av mystik
kommit att vila över proven, vilken
kanske endast ytterligare stimulerat intresset hos dem. som redan fått sina
blickar riktade på försökssändningarna.
Då proven nu torde vara slutförda, föreligger icke längre skäl för någon förbehållsamhet. och Radio-Amatören !:tar
på ort och ställe inhämtat de upplysningar varpå följande rader baserats.
Provsändningtarna togo sin början
omkring den 20 februari , dock de första veckorna utan att något utsläpptes i antennen. Därefter utsändes till
en början enda ~t en tom bärvåg och
sedan så småningom även grammofonmusik och riksprogram.
Den första tiden ägnades omsorgsfull provning av det system av säkerhetsapparater , som finnas för att förhindra katastrofer vid · oundvikliga
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dri ftsstömingar. Så snart belastningen
nämnvärt stiger över normala värden,
utlösa maximalrelärer, och anodspännillgsgeneratorerm~
frånkopplas och
stanna. Vidare finnas smältstycken i
anodtilledningarna i alla de större rören. Uppstår t. ex. kortslutning mellan galler och katod i ett av modulatorrören, följer omedelbart en kraftig
stegring av anodströmmen, säkringen
smälter och de återstående sju rören
fördela till följande paus eller i nödfall
till sändningens slut det åttonde rörets
belastning mellan sig. Xl' det ett av
"magni fier" -rören, som förolyckas,. får
utsändningen fortsättas med reducerad
effekt, tills detsamma kan utbytas
o. s. v. Apparaturens överskådlighet
samt omöjligheten att vid tillslagning
av strömmar och spänningar följa annat än den rätta ordningsföljden bidrager även till driftssäkerheten.
Sedan säkerhetsåtgärderna befunnits
tillfredsställande, sattes sändaren under
spänning och en första grovjustering
av avstämmning och kopplingar vidtog. En del mindre väl genomtänkta
detaljer vållade därvid svårigheter och
avbrott. Så t. ex. förefunnos från
början inga avledare för från luften
härrörande kondensvatten på anodernas
kylmantlar, utan detta droppade ned
på isolatorerna, som uppbära rören, och
gav upphov till isolationsfel och glimfenomen. Tid efter annan uppträdde
även genomslag i enstaka kondensatorer ,i de till likriktarna hörande utjämningsanordningarna.
Sedan våglängden inställts på st yrsändaren och effektförstärkaren med
motkopplingsspolen utbalanserats, så
att den ej hade någon tendens till egensvängning, återstod provsändningarnas
viktigaste ändamål, nämligen att utfinna huru största möjliga nyttiga effekt skulle kunna utvinnas ur stationen.
läm·sides med avpassandet av kopplingsgrader och avstämning inne i ap-
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paratsalen gick en strävan att uppnå
största möjliga effektivitet hos antennsystem och jordnät. Antennen är utförd i form aven trumma med nedledningar - likaledes i trumform - i
vardera ändan. Den ena nedledningen
går till antennavstämningsspolen i stationsbyggnaden, den andra till en i ett
litet skjul inrymd identiskt lika avstämningsspole. Från jordändan av
vardera spolen utstrålar ett vitt utgrenat nät av i marken nedgrävda kopparIinor. Anledningen till att denna antennanordning valts är tvåfaldig: dels
har densamma mindre motstånd och
högre effektivitet än exempelvis eq vanlig T -antenn, dels erhåller man på detta
sätt en enkel möjlighet att åstadkomma
en sluten strömkrets för en lågspänd
växelström av hög strömstyrka, varmed
antenntrådarna kunna uppvärmas fö'r
bortsmältning av isbark, som vintertiden bildas på dessa.
Effektiviteten hos jordnät sådana
som Motalastationens är i hög grad be. roende av markens beskaffenhet och kan
icke med säkerhet på förhand beräknas.
Under försökssändningarna har sålunda jordnätet utgjort ett av de viktigaste objekten för experiment och förbättringar. Resultatet av dessa har
också blivit en successiv stegring av
antennströmmen, som vid tidpunkten
för mitt besök maximalt uppgått till
78 amp. sammanlagt i båda ledningarna.
Vid en ungefärlig effektiv ahtennhöjd
av 84 m (verklig höjd 120 m) ?;ör
detta över 6500 ampermeter, en synnerligen aktningsbjudande siffra för
en rundradiostation. Nämnda strömstyrka uppgives motsvara en antenneffekt av c:a 33 kw. Då någ-ra mätningar av vare sig effektiv höjd eller
antennmotstånd ännu icke företagits,
äro de uppgivna siffrorna endast överslagsvärden. Ytterligare förbättringar
av jordnätet komma att företagas, och
man beräknar att härigenom uppnå en
sammanlagd strömstyrka i nedledningarna av 80 amp.
Under våren och sommaren kommer
fältstyrkan från Motala rundradio att
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göras till föremål för ännu mera omfattande mätningar än de, som förra
året utfördes ' för Karlsborg och omtalades i vårt marsnummer innevarande
år. Ännu ha mätningar verkställts endast på några få punkter, i ]önköpm?;
och på spridda ställen i Västergötland.
Resultaten överensstämma synnerligen
väl med den fältfördelning för Motalastationen, som byråingenjör Lemoine
extrapolerat ur Karlsborgsmätningarna,
och man kan därför med tämligen stor
visshet förutsäga, att Motalastationen
till räckvidd och styrka fullt kommer
att motsvara de gjorda beräkningarna.
'Dill sist några ord om provsändningarnas karaktär, när detta skrives.
De ha nu kommit in i ett skede, då
obetydliga ändringar komma att vidtagas - endast en mera permanent montering aven del av apparaturen samt
fullbordan aven del mindre brådskande
detaljer, såsom exempelvis issmältningsanordningen, återstår ännu att utföra. Regelbundna utsändningar komma ;i möjligaste man att företa?;as för
att utröna de svaga punkterna, som
kunna ge anledning till driftsavbrott,
och antingen förstärka dessa eller skaffa
betryggande reserver. Såsom exempel
å dylika driftsstörningar kan nämnas en
episod, som inträffat kvällen före mitt
besök. Under reläsändning från England efterträddes plötsligt en lågmäld
herre aven synnerligen högljud dam;
modulationsändringen var alltför oförmedlad för att hinna kompenseras, en
betydande överspänning uppstod på rören, reläerna utlöste och maskinerna
stannade. Orsaken var genomslag i kondensatorn i högfrekvensfiltret mellan effektförstärkaren och taltransformatorn.
Trots att sändaren för driftsäkerhetens skull är spaciöst byggd och rikligt dimensionerad, avslöja ännu provsändningarna understundom sva?;a
punkter som den nyssnärllnda, och
först sedan man lärt känna dem och
vidtagit sina mått och steg därefter är.
Motalastationen rustad att intaga sin
plats i de regelbundet sändande staG. H.
tionernas rad.

är den rätta mottagaren för Motala.
Fullgod mottagning på 25 mil frå~ Motala.

Kronor 20: -

SW#ULTRA
är den känsligaste och ljudstarkaste hörtelefonen.

Kronor 12: -

Grawor's Högtalare "SALON"
Kronor 35:Går lika bra till kristall som till 4.rörsmottagare.
äl,"o världsberömda.

Grawor's ljuddosor

Ensamförsäljare för Sverige:

ELEKTRISKA A .• B. SKANDIA, Stockholm
MALMÖ, GAVLE, SUNDSVALL, öSTERSUND, UMEÅ

N Y H

/

E

,•

T

Använd

RADIO-HICRO
och övriga oöverträffade rör från

LA RADIOTECHNIQUE
Olof Gylden, Herserud, Lidingö
och

Fransk-Skandinavisk Import
•

~efon

Roger

J.

Baly

7454. FRIHAMNEN, MALMÖ

"TeCo"
KRIST ALLDETEKTOR
förbättrar Eder mottagning
50 procent. Utbyt därför
gamla detektor mot en
Pris endast Kronor 3: -

med minst
idag Eder
" T e C o".
per styck.

Finne! i alla välsorterade radioa/lå"rer samt
i parti hos:

A.-B. TURIT Z &
RADIOAVDELNING -

CO.

GÖTEBORG

r __------------------------------__, ·
För Motala-Stationenl
1 st. R a d i o a p p a r a t
av Svenska Radio-Aktiebolagets tillverkning
med 2 st. hörtelefoner
Endast Kr. 27:- pr s~ts.

Å terjörsäljare rabatt!

A.-B. ELEKTROKOMPANIET
GCTEBORG

Använd i Edra radioapparater

PANEL AV TROLlT
i vanlig »F»- eller &B&-kvalitet eller i de modärna dessinerna 30 och 40.
Nutidens förnämsta isolationsmateriel för
radio- och svagströmsändamål.
Djupsvart högglansig yta, garanterat oföränderli~ ifråga om färg och utseende. Obrännbart och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta.
Elektr. genomslagshållfasthet 25.000 V. pr l
mm. tjocklek. Inre motstånd: över 1 million
megohm. Levereras i plattor om 3, 4, 5, 6
och 8 mm. tjocklek. Sågade, färdigborrade
och graverade paneler i varje önskat utförande offereras på begäran.

NOACK'

ACKUMULATORER

Rattar av Trolit
i en stor mångfald olika utförande, även
av s. k. Alpha-typ.

RHEINISCH WESTFÄLlSCHE
SPRENGSTOFF A. G.
Abteilung Trolit .. Troi$dorf b . Köln
Prover och offerter på begäran från 2eneralaien tema
för Sverige:

fl.-B. Svensk-Schweiziska Handebkompanit::l
Klara Norra Kvrkogata 34. Stockholm
eller för Götebof2 och västra Sverii'e:

fl.-B. Harald Wdllgren, Göteborg 1
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ENRÖRSMOTTAGARE MED ANSLUT~
NING TILL VÄXELSTRÖMSNÄT
n enkel rörmottagare för anslutning till växelströmsnät för erhållande av både g löd- och anodström är givetvis ett önskemål
som många av våra läsare hysa. Att
bygga en fullt idealisk sådan är emellertid en ytterst svår uppgift om man
måste hålla sig inom snävast möjliga
kostnadsram.
Såsom ett försök har emellertid
Radio-Amatören utarbetat en apparat,
som åtminstone är användbar utan anlitande ay något som helst batteri.
Som endast mottagning med hörtelefon är avsedd kan man ej fullt komma
ifrån en viss störning, härrörande från
den ofullständiga utjämningen av den
likriktade växelströmmen. Vid växelström med 50 perioder är störningen
ganska liten om man sköter apparater
rätt, men vid 25 perioder är den större,
även om den ej helt omöjliggör mottagningen.
Apparaten består av två huvuddelar, själva mottagaren och likriktaren. Såsbm mottagare ha vi använt
den i n:r 12, 1926, sid. 347 beskrivna
dubbelgallerapparaten, vilken efter en
mindre ändring blir lämplig för ändamålet. Den ändrade kopplingen framgår av fig. 1, vänstra delen, och fig. 2.
Tillfogats har blott en 4-polig Baltic

E

kontaktplint för anslutning av likriktaren.
Till höger å fig. 1 ser man schemat
för likriktaren med tillhörande utjämningsanordning. Vi ha då först en
speciellt framställd transformator T,
över vilken en ritning återfinnes i fig.
3. Primärlindningen i denna består för
220 volts nätspänning och 50 perioder
av 3 000 varv 0.3 mm dubbelt bomullsspunnen tråd, lindade mellan tvenne
2 mm tjocka fiberplattor förbundna
med presspan el. dyl. till en spolstomme. För 127 volt och 50 perioder erfordras 1 730 varv av 0.5 tråd.
Sekundärlindningarna äro tre. En
av dessa ger anodspänningen för mottagare- och likriktarerör och består av
1 000 varv 0.15 dubbelt silkesspunnen
tråd. Detta antal varv räcker för den
beskrivna apparaten, men om man vill
använda en utjämningsdrossel med
särskilt stort ohmskt motstånd eller ett
mottagarerör med högre anodspänrting, måste lindningen ha flera varv.
Man kan därför linda på t. ex. 3000
varv och göra uttag efter vart SOO-de.
Utrymmet på den å fig. 3 visade spolstommen är tillräckligt härför.
Den andra sekundärlindningen ger
glödström för likriktareröret och består av 56 varv 0.5 mm dubbelt bom-

JOOO
0.3

22QV

(1130) (mv)

\ o.s / sopa

..
Fig. 1.

Kopplingsschema för mottagare och J.ihiktore.
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Fig. 2. Kopplingsritning till mottagaren.

ullsspunnen tråd. Denna lindning är
lämplig för användande av ett vanligt
4-volts mottagarerör såsom likriktare,
t. ex. A 409. Genom reglering med en
30 ohms reostat kan glödströmmen avpassas ' till sådan styrka, att rörets
emission ger den för mottagareröret
lämpliga anodströmmen.
Den tredje sekundärlindningen ger
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~------------ 105 ------~

Fig. 3.

Transfo'r1l1atorlls konstrllHion.

glödström till mottagareröret. Den har
sammanlagt 52 varv 0.5 mm tråd med
uttag på mitten, d. v. s. efter 26 varv.
Denna lindning är avpassad efter den
spänning, som erfordras för A 441.
Vid användning av andra rör, än de
båda angivna kan lämplig glödspänning erhållas om antalet varv i resp.
sekundärlindning tages till 14 gånger
den önskade spänningen.
Utjämningsanol dningen för den likriktade strömmen består aven drossel
D och tvenne stora blockkondensatorer
C 4 om 8 pF och C ö om 4 pF. Såsom
drossel kan användas primärlindningen
till en vanlig lågfrekvenstransformator. En god drossel kan emellertid
framställas enl. fig. 4. Den har en
enda lindning om 10 000 varv 0.15
mm dubbelt silkesspunnen tråd (c:a 2
hg tråd). Ohmska motståndet i en
dylik drossel är c:a 1 000 ohm. I den
transformatorlindning som användes i
den utförda apparaten är ohmska motståndet 1 250 ohm.
Ett ganska besvärligt kapitel är
järnkärnorna till transformator och
drossel. I den utförda apparaten har
använts O.S mm transformatorplåt
sammanfogad till en kärna av 2X2 cm
sektion. Som dylik plåt ej finnes att
få överallt kan nämnas, att man även o
JOO
.lfO
kan använda tunn mjuk järntråd, s. k. 11:=:,=,::1:'='==:1::'='=:::II=========:=d,
blomstertråd. En transformator med
Fig. 5. Kopplillgsritllillg till likriktarell.
kärna av dylik tråd beskrevs i RadioAmatören n:r 7/8, 1926, sid. 226.

Fig. 6. Appa'raterna sedda framifrån.

139

•

Fig. 7. Montaget sett bakifrån.

Emellertid är vid 3 000 varv i primärlindningen en diameter hos kärnan av
25 mm tillräcklig. Samma dimension
kan även användas för drosseln.
För att möjliggöra användning av
ström med 25 perioder böra transformatorns alla lindningar ökas till dubbla
det angivna värdet. Man kan även
öka järnkärnans area till det dubbla,
vilket kräver mindre ökning av utrymmet än om lindningarna ökas.
Likriktare monteras på en alldeles
likadan vinkel som den omtalade dubbelgallermottagaren. På denna placeras och sammankopplas delarna enligt
ritningen fig. 5. De olika uttagen från
transformatorns sekundärsida få kopplas med ledning av schemat, fig. L
De färdiga apparaterna ser man
framifrån å fig. 6 och bakifrån å fig. 7.
Påpekas bör att en så pass högspänd
växelström som 220 volt kan vara
ytterst farlig, ja t. o. m. livsfarlig,

varför man måste iakttaga den största
försiktighet. Man bör sålunda alltid
draga ut den stickkontakt man använder för anslutningen till nätet var gång
man slutat mottagningen eller då man
experimenterar med kopplingen.
Vid mottagning bör man, sedan man
tillslagit strömbrytaren B, sakta pådraga reostaten M 2 å likriktaren (reostaten M 1 å mottagaren användes ej
alls). Härvid ökar man så småningom
anodspänningen på mottagareröret och
detta börjar fungera. Pådrages mera
glödström å likriktaren inträder en allt
starkare störning från växelströmmen.
Det är därför nödvändigt att reducera
strömmen så mycket som möjligt utan
att signalstyrkan lider alltför mycket.
/\. vstämning och återkoppling vid mottagaren skötes på vanligt sätt och med
ledning av de anvisningar, som lämnades i decembernumret.

A. P.

OVERLAGSEN
SELEKTIVITET
lJUDSTYRKA
LJUD,
KVALITET
VÅGLANGD
190- 2000 m.

SEXRORS
NEUTRa ,
DYNE

WADA
N:::27:::B.
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Svenskt

Inga
[ösa spolar!

fabrikat!

KOMBI NERAD MED CROSLEY' S

nUSIUONE SUPER
(konhögtalaren, som alla tala om) utgör idealet för en mottagnings<
anläggning. Avlägsna stationer med högtalarestyrka oberoende av
pågående sändning från lokalstation.

Sista nyheten/

BELUil.NTO
Den nya prisbilliga motståndskopplade
3<rörsapparaten för högtalaremottagning
inom en rundradiostations kristallräckvidd.
Våglängdsområde 250-1800 m. Inga
lösa spolar. Samtliga avstämningsdetaljer
och rör inbyggda .
Fullkomligt rent och naturtroget åter<
givande av tal och musik.
Pris med rör och batterisladd Kr. 65: I

P AR TI F R A N

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN
GÖTEBORG l
T E L E F o N E R : 95 7 9, 9 759, 1 5

o7 9

Dubbelgallerröret RE 073 d
Effektivaste elektronröret för
transportabla apparater.

Så~

som anodbatteri äro två fick~
lampelement

Glödström: 0.06 Amp.
Glödspänning: 3 Volt
Anodspänning : 4-1 S Volt

fullt tillräckliga.

T E L EFUNKEN

Pris kr. 12:-

vÅ R

I( R I S T A L L M O T T A G A R E

"GBS"
är utmärkt på alla våglängder.
Levereras med elegant, silkeslindad korgspole för antingen
närmaste lokalstation eller för
M o t a l a s t a t i o n e n samt
högkänslig »Triumf»-detektor.
P ris k omplett
Med l t elefon

Kr. Ii : 50
,, 27: 50

Å terjörsälJare antag as p å alla platser,
där vi ej äro representerade.

GRAHAM BROTHERS A.-B., STOCKHOLM

~ R,ADllO-"AMAT ÖRE N ==:r-

FRÅN STOCKHOLMS
K R ISTAL L M OT TAG N I N G

PÅ

HORISON T
R AMA NTEN N

På senare tid ha gång efter annan röster höjts för vidsträcktare
och mångsidigare användning av ramantenner för mottagning av
rundradio. Såväl teori som praktik ha visat, att detta ur flera
synpunkter kan vara fördelaktigare. Civilingenjör E. Lövgren har
i ett föredrag inför Stockholms Radioklubb det~ 22 mars framlagt de
teoretiska förutsättningarna för användning av ramanl1enn vid lokalmottagning med kr.istall och visat vilka vägar man därvid bö; följa
för att erhålla bästa möjliga resulpt:tt. Vi återgiva nedan föredragets
huvudsakliga innehåll.

nligt traditionell uppfattning är
rama'ntennen andra antenns lag
betydligt underlägsen och lämpligen användbar endast för de
känsligare mottagaretyperna, och kristallmottagning på ramantenn är enligt
denna åskådning något närmast absurt.
Skall man emellertid inom fyra väggar uppsätta den bästa möjliga antennanordning för mottagning av lokala
utsändningar, ger en omsorgsfull prövning vid handen, att detta bör bli en
ramantenn.
Uppfattningen om ramantennens
underlägsenhet stöder sig på det faktum, att den inducerade elektromotoriska kraften i en ramantenn blir mindre
än i en öppen antenn även om denna
har ganska blygsamma dimensioner.
Emellertid är icke detta utslagsgivande, utan den maximala effekt, som kan
erhållas i mottagarens detektor, och
denna beror utom av den inducerade
spänningen även på kretsens motstånd,
och detta kan i en ramantenn reduceras nära nog hur långt som helst, medan för en öppen antenn jordledningen
lägger hinder i vägen för minskning
av antennkretsens motstånd .
Vid en fältstyrka av B volt/m hos
den mottagna utsändningen blir den
elektromotoriska kraften
i en öppen antenn e = hB
om antennens effektiva höjd är h m.
.
27tAN
samt I en ramantenne= - )..- E(=It,E)

E

om ramens yta är A m 2 och varvtal N

samt mottagningen sker på en våglängd av ).. m.
Den maximala effekten i detektorn är
e2

r,vmax= -

41'

där r är antennkretsens motstånd.
För en ramantenn blir
2T.E)2 NA 2
W nlOx = (- ).-.
(r=NpL)

pr

Jämföra vi en rumsantenn med 3
m:s effektiv höjd och 30 ohms motstånd samt en ram med endast 1 m:s
sida och 10 varv, blir vid mottagning
av vågor med samma fältstyrka den inducerade elektromotoriska kraften i
den förra 15 gånger större än i den
senare, varför de ge samma maximieffekt, om den senares motstånd är
1/225 av den förras, alltså c:a 0.13
ohm, vilket icke är omöjligt att åstadkomma.
Ovanstående uttryck för W max VIsar oss vad som bör eftersträvas, för
att en ramantenn skall ge största möjl!ga effekt. Största roUen spelar tydlIgen ramens yta. För att göra denna
så stor som möjligt, bör man spänna
upp ramen på en vägg. Ramens kän~a riktverkan synes göra detta olämplIgt, men det karaktäristiska för ramen
i detta hänseende är att den uer ett
skarpt effektminimum medan däremot
maximet är synnerligen flackt. Om
man sålunda av två vinkelräta väggar
väljer den som närmast pekar på lokalstationen, får man ett riktningsfel på

mindre än 45 °, och den inducerade
spänningen kan högst reduceras till
70 % av värdet vid riktig inställning
av ramen, vilket representerar en
Jmärkbar minskning i ljudstyrkan i
apparaten.

Ramens egenvåglängd är mellan 3 och
5 gånger totala trådlängden i ramen.
Enligt en gammal regel bör man avpassa ramen så att dess egenvåglängd
ligger qnder tredjedelen av den våglängd man vill taga emot.

b

c

c

Fig. 1.

Även antalet seriekopplade varv i
ramen inverkar enligt formeln på mottagningseffekten, och böra göras så
många som möjligt.
Emellertid kan man naturligtvis icke
taga huru stor yta och huru många
varv som helst, utan ramens storlek
måste avpassas så, att den kan avstämmas inom önskat våglängdsområde.

Följer man denna regel, är man för
de vanliga rundradiovåglängderna begränsad till några få varv, om man
använder sig aven väggyta för ramens uppsättning. Då en motståndsminskning ökar effekten lika väl som
en ökning av den elektromotoriska
kraften, kan man övervinna denna inskränkning genom att koppla varven

~ Q.A1D>HO=AMATÖR.EN~
parallellt i stället för i serie och får
samma uttryck för effekten med N
varv i båda fallen.
Exempelvis ger en ram bestående av
6 paraI1ellkopplade varv av 1. 5 mm: s
koppartråd och med en yta av 3 X 4 m 2
vid en fältstyrka av 5 m V Im en maximal effekt i detektorn av 3 mikrowatt,
vilket motsvarar en öppen antenn med
30 ohms inre motstånd och 3.7 m
effektivantennhöjd, vilket är mer än
en rumsantenn vanligen kan komma
upp till.
I ställ~t för flera parallellkopplade
koppartrådar kan man med fördel använda ett kopparband av ex. 0.3 mm:s
tjocklek och några cm:s bredd uppspänt på en vägg i ett eller ett par
varv. Då förlusterna genom ramens
egenkapacitet göra sig mera gällande
vid flera varv vill tal. rekommendera
envarviga ramar. En praktisk olägenhet är, att kondensatorn för ramens
avstämning blir stor, särskilt som den
måste vara en lågförlustkondensator ;
mätningar ha visat, att glimmerkondensatorer icke med fördel kunna användas och att även olika luftkondensatorer giva ganska olika resultat.
Det är ingalunda säkert, att man under alla förhållanden kan erhålla den
maximieffekt, som vi här räknat med.
Villkoret är, att den dämpning, som
detektorn utövar på antennkretsen
skall vara lika med dämpningen från
dennas eget motstånd. För den enkla
koppling, fig. 1 a anger, tillför detektorn antennkretsen ett motstånd
1

1'd=

wC R
2

2

om w är 2" ggr frekvensen, C avstämningskondensatorns kapacitet och
R kristallens motstånd.
Välja vi exempelvi~ w = 5· 106
(A = 375 m), C=2000 flflF samt R
= 25 000 ohm, erhålles ett motstånd
på 0.4 ohm, vilket för en ram med
flf'ra paraI1ellkopplade varv eller utförd av kopparband är för mycket.
De övriga figurerna angiva möjligheter att avpassa detektorns dämpade

invet kan på antennkretsen. A v dessa
erbjuder f en synnerligen tillfredsställande lösning, då ändring av kopplingen högst obetydligt inverkar på avstämningen. De båda sista fig. visa
sekundärkretsmottagning, som ger
synnerligen stor selektivitet men något
besvärligare inställning.
Praktiskt begränsas den uppnåeliga
effekten med ramantenn aven del
förluster, som man icke har i sin hand
att minska i samma grad som det
ohmska motståndet i själva ramen: i
avstämningskondensatoM1, i ledande
föremål i ramens omgivning, etc. Dessutom bör man icke göra motståndet i
kretsen så litet, att risk uppstår, att de
mottagna vågornas "sidoband" beskäras och kvaliteten till följd därav försämras, av denna orsak bör man icke
koppla flera än 10 varv 1.5 mm koppartråd paraI1eIIt.
Trots den begränsning som dessa
faktorer medföra, är det dock, som
både räkneexempel och praktiska försök redan ådagalagt, utan svårighet
möjligt att med ram antenn enligt de
riktlinjer, som här lämnats, uppnå
bättre resultat än med rumsantenner
av annat utförande.

*
I vårt föregående nummer behandlade vi ett annat företräde för ramantenn vid lokalrnottagning, nämligen
dess oberoende av de kopplingsfenomen, som uppträda, då närbelägna
öppna antenner användas för mottagning på samma våglängd.
N ågra av våra läsare, som kommer
ihåg vilken vikt, som där tillades antennernas strålning och strålningsmotstånd, förvåna sig kanske att icke
ett ord om denna sak nämnts i det
föregåLnde. Detta är dock ur praktisk synpunkt alldeles i sin ordning,
eftersom för mottagnings an tenn er i
allmänhet strålningsmotståndet är litet
i förhåI1ande till förlustmotståndet och
icke behöver tagas med i beräkningar
sådana som de föregående. För den
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ram av ytan 3 X 4, som valts ovan till
exempel, ar sålunda strålningsmotståndet ungefär 0.02 ohm.
En teoretisk egendomlighet förtjänar dock att påpekas: Det absoluta
maximet för den i detektorn avgivna
effekten erhålles om man sätter antennmotståndet r lika med strålningsmotståndet, d. v. s. om man lyckas göra
förlustmotståndet litet i förhållande till
strålningsmotståndet. För alla ramar
och öppna antenner oberoende av deras storlek erhåller man då samma
värde på maximaleffekten, och detta
värde är
)\E)2
Wm,x = ( 87r . 10- 1 watt.
Detta förhållande inbjuder till en hel
del reflektioner.
Beträffande ramantenner förhindrar
de nyssnämnda begränsningarna, att
man någonsin kommer i närheten av
detta idealfall, och den lockande utsikten att med den minsta r amantenn
taga emot med samma ljudstyrka som

ÖKAD SÄKERHET I FÄRJTRAFIKEN
MELLAN TYSKLAND OCH SVERIGE.
De trådlösa pej Istationerna komma allt mer
och mer till användning i fartygstrafiken. Så
skola numera även färjorna Sassnitz och Trälleborg under sommarens lopp utrustas med
pej lanläggningar. De fyra fär j orna, "Deutschland" och "Preussen" tillhörande Riksbanförvaltningen i Tyskland och "Konung Gustaf V"
och "Drottning Viktoria" tillhörande svenska
Statens Järnvägar komma genom Telefunken-

på den största utomhusantenn måste
tyvärr förpassas till fantasiernas värld.
Anmärkningsvärt ä r, att för ideell
mottagni ng mindre fältstyrka erfordras
på längre än på kortare våglängder. I
praktiken neutraliseras detta av att
strålningsmotståndet avtager med kvadraten på våglängden och antennens
effektivitet därför hastigt sjunker med
växande våglängd.

*
RÄTTELSE. Ett beklagligt tryckfel insmög sig i vårt föregående nummer i "Närbelägna antenners inverkan på varandra", sid. 109.
Högra spaltens tredje stycke skall börja:
Dessa förhållanden gestalta sig helt naturligt
lilla vid öppna antenner och ramantewner .
. Det föregående resonemanget går ju ut på
att visa, att å terutstrålning i detta ords egentliga betydelse är nödvändig för all mottagning
och att vid samma från vågorna upptagna
effekt återutstrålningen är densamma, hur än
antennen anordnas. Den kvalitativa skillnaden
mellan en ram och en öppen antenn ligger endast i att den förra saknar laddningar i antennen och det av dessa framkallade rent elektriska fältet, som ensamt är ansvarigt för
kopplingsfenomenen mellan närbelägna antenner.

Gesellschaft att utrustas med var sin bordpejlare. De bägge ländernas järnvägsstyrelser
hoppas härigenom uppnå en stegrad driftsäkerhet inom färjtrafiken.
SOMMARTID hill' införts i England, Belgien, Frankrike och Spanien f r. o. m. den 9
april.
I de prog ram som finnas återgivna i VeckoProgrammet är hänsyn tagen till denna t idsändring.

B. & O. Eliminafor
ersätter Anodbatteri, och omladdar
Ackumulatorn

:""""tJ;
Handelsfirman N ecol

Det lir absolut denna

ap parat Ni saknar,

för att Eder radio skall kunna tillfredsställa Eder

MALMO. Tel 7847 • Telegr.,adr. »Necol»
Generalagentur för Sverige och Norge.
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Begär demonstration i Eder radioaffär!

Vi föra endast
specialartiklar
av hög kvaldet.

SPEC lr\ LPROSPEKT
PÅ
BEG ARAN

B ER G M A N

E D l S W A N Audionrör
EDIS WAN Högtalare
H A R T Ackumulatorer
HYDRA Blockkondensatorer
RAKOS Vridkondensatorer
FRUNKTURM , Automatisk Kristall
Omformare och Likriktare.
Sändareaggregat.
Mätinstrument, ä ven för högjrekvens.
ERKA och OCO Hörtelefoner
F E R R A N T l L . F.- Transformatorer
KOCH & STERZEL, Kristallapparater
&

B EVI NG, S

TO CK HOL M

5

Den nya högtalaren
Denna högtalare är enligt
mångfaldiga uttalanden från
fackmässigt håll det bästa
som frambringats på högtalaretillverkningens
Typ: Aedon

område.

Pris kr. 75:-

Hår denna hågialare och Ni kåper den!
G. S C H A U B A P P A R A T E B A U G E S M. B. H.
BERLI N ,C HARLO TTENBU RG, LEIBN IZSTRASSE 32
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"BLAUPUNKT" I;.,

PLASTIC

Salongs-Konserthögtalaren
Denna konstnärliga, ornamentalt verkande högtalare med
sitt klara, fulltoniga återgivande kommer att väcka
Eder förvåning. De föråldrade' plåttratthögtalarnas
olägenheter äro alldeles främmande för den.
Icke ens de största energimängder inverka
störande på dess klangskönhet, emedan
själva byggnadssättet förhindrar hög~
talarens väggar att svänga med.

Dess gedigna utseende och
dess klockrena ton äro en
njutning /iir öga
och öra.
I

Modell Junior Kr. 60: -

Modell Senior Kr. 90:-

IDEAL-WERKES

FABRIKAT

REPRESENTANT OCH LAGER
STOCKHOLM:

KARL H . STRÖM, SVEAVÄGEN

52,

TEL . :

N . 15024, N . 15025

Blaupunkt-Plastic Konserthögtalare finnes i alla välsorterade radioaffärer

OM LIKRIKTNI .N G VID MOTSTANDS ~
KOPPLADE MOTTAGARE
AV AfANFRED von ARDENNE, Berlin.
Den kände tyske mdioe.,>:perten, M. von Ardenne, llpphovsllw.n nw till
de moderna nwtståndskopplade förstärkarna med höga anodlnotstålld
och rör med hög t omsättningstal, redogör här nedan för en del intressanta mätningar, som På ett förträffligt sätt belysa verkningssättet
hos kapacitivt belastade anodlikriktare.

en likriktareeffekt, som inträde r
vid den i fig. 1 återgivna motståndskopplade m ottagaren, har
hittills ' förklarats på mycket
olika sätt. Dels antog man att gallerlikriktning inträdde i första eller andra steget, dels tillskrevs den normala
anodlikriktningen, huvuddeltn av den
förhandenvarande likriktareverkan.
Författarens undersökningar ha visat att det rÖr sig om ett särskilt slag
av anodlikriktning, som knappast är
mindre känsligt än den vanliga gallerlikriktningen. Till förklaring härav
betraktas först den allmänna teorien
för anodlikriktning vid sådana rörkopplingar vid vilka ett motstånd av
viss storlek och beskaffenhet förefinnes i anodkretsen. 1 Så länge intet

D

1 Denna teori är utförli gt behandlad i : M. v.
Ardenne: "Uber Anod\!ngleichrichtung" J ahrbruch d. drahtl. Telegr. Band 29. H 3.

anodmotstånd är inkopplat uppgår likriktareeffekten till l
Ll S
~ ~~
S l " = 6. E r . 4 ' . . . ....... ..... (1)
Här betecknar S r örkarakteristikens
branthet, E g gallerförspänningen och
6.
.' kara Idenstl
"kens "lOOk
Lll!.S: sao l un d a ror
<roning". (I 8 anger gal1erv~lxelspänning
ens amplitud.
Liksom storleken av likriktningseffekten vid anordningen utan anodmotstånd är proportionell mot rörkarakteristikens krökning i arbetspunkten, så sammanhänger likriktningseffekten vid "anodlikriktning med
anodmotstånd" med krökningen av den
verksamma dynamiska arbetskamkteristiken i arbetspunkten" Sambandet
mellan krökningarna hos rörkarakteri1 Här och i det följande betecknas partiella
derivatan med <l.

~JOO

F ig. 1. Schema för motståndskopplad mottagare.

/

stiken och den verksamma dynamiska
karakteristiken skall därför först anges.
Vid ett enkelgallerrör erhålles ju en
viss bestämd anodstrom så snart anodoch gallerspänningar äro givna. Detta
strömvärde betecknas såsom rörkarakteristikens arbetspunkt. Så snart denna punkt är given har man även bestämda värden på brantheten S, inre
o
det R ; = S(J. oc h I([O"k nmgen
.
motstan

~s
E

Ri

RE 054

~
-6

~

5J'1O

....~

SO

"

O.zRa

Qu

.. k ara k tenstl
.' 'ken l. ar betsav ror

~

If

punkten och dess närhet. När ett motstånd ma av godtycklig beskaffenhet
ligge r i anodledningen, så gäller följande samband mellan brantheten @Jr

Qs
1.0

- /O

9

J

6

4

3

o "voll

2

Fig.3.

hos arbetskarekteristiken och brantheten S hos rörkarakteristiken :
@Jr

R-

= S ma ~ R

• • • • • • •• • • • • • • • •
i

(2)

Denna dynamiska branthet kan
egentligen endast betraktas såsom en
matematisk storhet, som i det följande
betecknas med "verksam branthet".
Genom derivering av formel (2) erhålles:
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A

~ @Jr = , ~S (ma

+

R-2

R;)2

Mellan den verksamma krökningen
av den dynamiska arbetskarakteristiken och den statiska rörkarakteristiken
(utan anodmotstånd) består därför följande samband:
~ I ®rl

~ Eg

270·

360·
-3

-z volt

-2,5

~6Eg

Fig. 2. RE 054
Ea
Eg

aEn.

= 80 volt; ~9 = l volt
= -3volt;oIa = ~ ST.
Q

=

oIa

.

dl-la

· Ra

~) = r örkarakteristik för E" = 80 volt

CH
) = statisk
14 6

arbetskarakteristik.

=

~s

~ Eg •

Ri2

Ima + R;12

........ (3)

Så snart anodmotståndet ~ ~ar en
ohmsk del, som ej kan försummas, är
storleken av likriktningseffekten icke
endast beroende av den verksamma
krökningen av den dynamiska arbetskarakteristiken. Den ohmska delen av
anodmotståndet inverkar såtillvida att
rörets anodlikspänning vid likriktningens inträdande fö rändras och återverkar skadligt på ändringen av medelanodströmmen. Detta betyder ingen-

~ 1R,ADIO=AMAT ÖR...E N=====ting annat än att likriktningen, som ju
är liktydig med en ändring av medelanodströmmen, icke uppnår den storlek, som man kunde vänta på grund av
den verksamma brantheten hos den
dynamiska arbetskarakteristiken, utan
endast det värde, som motsvaras aV
den statiska arbetskarakteristiken,
Dessa förhållanden skola i korthet
förklaras med hjälp av ett exempel. En
del av den statiska arbetskarakteristiken för ett motståndskopplat förstärkningssteg återges i fig. 2. Genom den
valda gallerförspänningen - 3 volt är
arbetspunkten bestämd. Arbetskarakteristikens branthet är väsentligt mindre än rörkarakteristikens, då, som bekant, anodspänningen på röret ändrar
sig på motsatt sätt mot anodströmmen
(på grund av spänningsfallet i anodmotståndet). Ändringarna i anodspänning, som inverka ofördelaktigt . på
anodströmmens ökning, kunna undvikas därigenom, att en tillräckligt
stor kondensator lägges parallellt med
motståndet. Så snart anodväxelspänningen är undertryckt förlöper den
verksamma dynamiska arbetskarakteristiken precis på samma sätt som rörkarakteristiken.
Enligt ekvation (2) blir 1 ~r 1 = s.
Rörkarakteristiken, som skär arbetskarakteristiken i arbetspunkten, är
även angiven i fig. 2. Den vid mycket starkt kapacitiv belastning av
anodkretsen och den valda arbetspunkten uppkommande likriktningseffekten
var vid en gallerväxelspänning med ett
toppvärde av 1 volt ungefär 2,1· 10-6
ampere. Om i detta fall endast rörkarakteristiken vore bestämmande för
likriktningseffekten , måste den sistnämnda, såsom ur fig. 2 kan beräknas,
uppgå till c :a 10,6. 10-6 amp,
Såsom av det sagda kan väntas, är
den uppmätta likriktningseffekten, d.
v. s. likriktningen vid starkt kapacitiv
belastning av anodkretsen mindre än
10,6 · 10-6 amp. i förhållandet ~r d. v.

S
s. i förhållandet ro

R.}{
Jh+ ,

(jmfr ekv. (2).

Med hänsyn till sambandet mellan
krökningarna hos den dynamiska arbetskarakteristiken och den statiska
karakteristiken och med hänsyn till det
faktum att likriktningseffekten måste
överföras på den statiska arbetskarakteristiken, erhålles följande allmänna
formel för den av rörkarakteristikens
krökning betingade likriktningseffekten:
L1 S
R ;2
~g2
R;
~Ia= L1Eg Iffi.+R,12'4' Ra+R, (4)
Då det i en motståndskopplad förstärkare icke är anodströmsvariationen
utan anodspänningsvariationen, som
skall överföras till efterföljande rörs
galler erhålles:
L1 S
Rj 2
~ 2
SEa = SJa R a = L1Eg , I )}~a + R, 12'-t'

R a: R ,Ra.' .. " .. . ......... (4 a)
Vid den i fig. 1 angivna motståndskopplade mottagaren förfinnes paralSJ. ·R.
7voll

Eg
z volt

'9

8

Fig. 4.

S

4

J

o

2

volt

R E 054
En = 150 volt; R a = 3,1, 10 6 ohm
f = 500,000 Hertz; ~g 'ff = 0,7 volt.
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lellt med anodmotståndet ett kapacitivt
motstånd för högfrekvensen. som vid
de angivna värdena är litet i· jämförelse
med rörets inre motstånd och det ohmska motståndet. Det skenbara motståndet av den skadliga rör- och ledningskapaciteten är sålunda för frekvenser inom rundradiovåglängderna
så litet att anodkretsen kan anses starkt

lastning av anod kretsen medelst kondensatorer som inkopplades parallellt
med det ohmska anodmotståndet.
I fig. 5 anges likriktningseffekten
som funktion av gallerspänningen.
Storleken av likriktningen vid praktiskt taget rent ohmskt motstånd framgår av kurvan A. De uppmätta värdena överensstämma väl med dem,

~J.·R.

A

J..{.·R.
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RE 054
E a = 150 volt; Ra = 3,1. 16 6 ohm
f = 800 Hertz; ~g 'ff = 0.7 volt.

kapacitiv. Likriktningseffekten vid en
gallerväxelspänning med ett toppvärde
av 1 volt uppmättes vid en förstärkare
enligt fig. 3 för olika gallerförspänningax:. I fig. 4 återges de erhållna
kurvorna. Den exakta storleken av de
oundvikliga rör- och ledningskapacitetema, som ha stor betydelse vid hög
frekvens, är ej närmare känd. Framförallt är det svårt att bedöma storleken av den dynamiska galler-anodkapaciteten. A v dessa skäl utfördes de
följande mätningarna vid låg frekvens
(800 Hertz) och en känd kapacitiv be-

som enligt ekv. (4) kunna väntas. Vid
t. ex. - 6 volts gallerspänning, där
den statiska arbetskarakteristiken (fig.
3) är relativt starkt krökt, är likriktningen störst.
Såsom man finner av kurvan B ökas
likriktningseffekten starkt så snart
anodkretsen märkbart belastas kapacitivt. Av kurvorna C och D framgår
vidare att likriktningen blir mycket
stor och ganska oberoende av gallerförspänningen om 'kapaciteten över
anodmotståndet blir stor. Effektivast
är likriktningen inom det område på

.

I

~

.

~nADIO=AMATÖR-EN~
lågfrekventa svängningar, undersöktes likriktningens beroende av anodkretsens kapacitiva belastning .
Enligt teorien (ekv. 4 a) är ökningen av likriktningseffekten med tilltagande fasförskjutning i anodkretsen
vid viss krökning av rörkarakteristi-

rörkarakteristiken, där förstärkningen
är störst. Överensstämmelsen med de
kurvor, fig. 4., som upptogos vid hög
frekvens är påtaglig.
Ur formel (4 a) framgår att liki )2
'k'
ff l
.. (R" + 2Ro
fl tl11ngse eden ar ~ganger
större vid stark kapacitiv belastning
av ~nodkretsen än utan kapacitiv belastning. Vid motståndskopplade förstärkare enligt fig. 3 uppgår inre rörmotståndet vid arbetskarakteristikens övre
del i regel till endast 1/4 a 1/5 av det yttre
ohmska motståndet. Vid högfrekvens,
d. v. s. vid stark kapacitiv belastning av
anodkretsen är därför likriktningen c :a
30 gånger så stor som vid lågfrekvens.
Vid rör med högt inre motstånd och
vid höga anodmotstånd* (fig. 1) äro
lednings- och rörkapaciteterna tillräckliga för åstadkommande av den vid
rundradiofrekvenser erforderliga kapacitiva belastningen. Med anodmotstånd av storhetsordningen 100000
ohm och rör med lågt inre motstånd
är det däremot av största betydelse att
en kondensator inkopplas parallellt med
anodmotståndet. Denna hjälpkondensator ·är även mycket viktig när mottagaren, fig. 1, användes för mycket
långa vågor t. ex. vid superheterodyner. Hjälpkondensatorn befordrar då
ej endast likriktningen utan förhindrar
samtidigt att högfrekvensen går vidare till de följande stegen.
Det sakförhållandet att likriktningen vid starkt kapacitiv belastning är
tämligen konstant för olika gallerspän.
beror pao att k roook n111gen
.
I11ngar,
dÖ. ES ,
inom ifrågavarande område til1tage~
med växande anodström medan

RRII+R

i

avtager i samma grad. För att fastställa den våglängd, vid vilken en god
likriktning börjar inträda och för att
taga reda på den distorsion, som möjligen kan inträda genom likriktning av

* Jämför: M. v. Ardenne: "Der Bau von
Widerstandsverstärkern", 2 upp!. Förlag R. C.
Schmidt, Berlin W 62.

ken beroende av förhållandet

RR:'

Så-

som ovan sades väljas rören och spänningarna vid motståndskopplade förstärkare så, att det verksamma inre
motståndet i närheten av arbetspunkten
blir c:a 1/4 av det ohmska anodmot-
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RE 054
150 volt; J<.g = - 3 volt;
R a = 3,1. 10 6 ohm

Er< =

~~ eJJ =

0.7 volt; Ri =

1

'4 . Ra.

ståndet. För detta motståndsföl hållande är i fig. 6 angivet sambandet mellan likriktningseffekten och fasförskjutningen i anodmotståndet.
Mätningen visar, att en större ökning av den dynamiska arbetskarakteristikens verksamma krökning inträder först då fasförskjutningen överskrider 40 a 50°. Denna fasförskjutning förefinnes vid genomsnittliga
värden på den skadliga kapaciteten och
anodmotstånd om 3 megohm först vid
frekvenser över 2 000. Vid dessa frekvenser är emellertid gallerväxelspänningens amplitud vid återgivning av
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tal och musik väsentligt mindre än vid
djupare toner. Den vid mycket höga
toner förhandenvarande något starkare
krökningen av den dynamiska arbetskarakteristiken är därför praktiskt
taget utan inflytande på ljudkvaliteten.
För att uppnå en effektiv likriktning
vid motståndskopplade mottagare med .
R i = ~, 1/ 4 Ra måste fasförskjutningen
vara större än c:a 80 °. Om c., uttryckt i cm, betecknar den' dynamiskt
verksamma skadliga kapaciteten, så är
den våglängd, vid vilken en fasförskjutning om 80 ° uppkommer
A _ R a' C,

-

2500 meter.

U nder denna våglängd får man således en effektiv likriktning.
Den dynamiska arbetskarakteristikens krökning resp. den mot densamma proportionella likriktningen blir
enligt teorien (ekv. 4) mycket liten
om i anodkretsen inlägges en induktans, vars motstånd vid förekommande frekvens är stort i jämförelse med
rörets inre motstånd. Vid transformator och drosselkopplade förstärkare
har anodkretsen vid
låga och medelhöga
toner ett induktivt
lHOamp.
motstånd vars ohmska
del kan försummas.
.)

2
30252011105

Fig. 7 . .RE 83
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Fig. 7 anger data för en förstärkare,
vid vilken mätningar å likriktningen
företogos vid en växel spänning med
toppvärdet 3 volt. Kurvan I i fig. 8
återger den likriktning, som motsvarar
den statiska rörkarakteristikens krökning. Kurvan II visar likriktningens
beroende av gallerförspänningen då
istället för det till 690 ohm uppgående motståndet i primärlindningen
till 1: 6.S-transformator ett lika stort
ohmskt motstånd inkopplades i ~od
ledningen.
Av denna mätning framgår, i överensstämmelse med teorien, att likriktningseffekten hastigt blir mycket liten
så snart arbets punkten förlägges så,
att rörets inre motstånd är litet gentemot anodmotståndet. Såsom även
framgår av denna sistnämnda mätning
är den minskning i den dynamiska
karakteristikens verksamma krökning,
som framkallas av anodmotståndet, av
allra största betydelse för storleken av
distorsionen.
Tillämpningen av de i denna uppsats återgivna formlerna har lett till
nya synpunkter på dimensioneringen
av transformator- och drosselkopplade
förstärkare. Dessa frågor komma att
av författaren behandlas i en senare
uppsats.

*'----------~--------------------,*

DEN POPULÄRA HÖGTALAREN

TYP AVE
KRONOR 30: FINNES HOS ALLA VALSORTERADE
RADIOAFFARER
ENDAST ENGROS FRÄN

A. V. H O L M A K T I E B O L A G
STOCKHOLM

~--------------------------------I,* '

ffiotoloKristollen

NYHET1

framför alla
andra är

I.I

R USSELL' S ,
GENUINE

HER TZITE
KRISTALL
Bemärkas torde att det i Sverige lagligen
inreg, varumärksnamnet HERTZITE endast
får användas i samband med försäljning av
Russe/J's Genuine Hertzite Kristall
ENSAMFE)RSÄLJARE FöR SVERIGE:

LINDBÄCK & Co.
Skeppsbron 4/ Göteborg / Telefon 3370

WIDEMAN & ENGBERG A.-B.
Karibergsv. 8. / Stockholm / Tel. Vasa 8284
Pris kr. 1: 50.
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Äfer!örsiiljdre rabatt•

Reostat, rund typ. Enkel och stabil
konstruktion.

Pris Kr. 2: 50
Finnes i alla välsorterade radioaffärer samt i
vår utställning SODRA KUNGSTORNET

TELEFONAKTIEBOLAGET

L. M. ERICSSON
STOCKHOLM
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500 si.
Vridkondensalorer

NYHET

750 Cm. kap., synnerligen passande för fabrikation av kristallapparater, realiseras till pris av Kr.
1: 60 pr st. Obs.! Partiet delas ej .
KvalitE!prov mot Kr. 2: - . Reflektant torde insända svar märkt
"Vridkondensator 750" RadioAmatörens Förlag, Göteborg.
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Erfarenheten har visat. att det bästa mot-

Denna vår nya hogtalare med ställbart
membran och gediget utförande står
trots det billiga priset oöverträffad i
styrka och ljudrenhet.

tagningsresultatet erhålles med

TU DOR,2

Exp. till landsorten mot efterkrav.

anod-ackumulatorer, som tillverkas av den
äldsta

och

största fabriken I branschen .

Telefon Göteborg 10229

A .• B. FERD. LUNDQVIST &. Co.
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DEN ELEKTROMOTORISKA KRAFTEN I
EN MOTTAGAREANTENN
AV CIVILINGENJÖR FREDRIK DAHLGREN

\

",sikten med det följande är dels
att söka giva en enkel och logisk framställning av hur de
elektromagnetiska vågornas inverkan på en mottagarantenn kan uppfattas, rent principiellt, dels att visa
tillämpningen av ett par "tankeknep" ,
som med stor fördel kunna användas
inom ett flertal områden av elektricitetslära och elektricitetsteknik, då det
gäller att förskaffa sig en klar uppfattning om det väsentliga hos ett
elektriskt förlopp. LJr vissa synpunkter kanske de i det följande visade
tankegångarna te sig som meningslösa
omvägar fö'r att förklara självklara
sanningar, men en närmare eftertanke
torde kunna visa att de re sultat som
nåtts ej äro så alldeles självklara utan
i stället - åtminstone för den kritiskt
kräva en strängt logisk
anlagde härledning.
Vi fixera från början de båda huvudtyperna av mottagarantenn : ra1'nantenn och den öppna antennen. Det
är ju ett välkänt sakförhållande att
dessa båda typer förhålla sig principiellt olika så till vida, som en ramantenn får maximum av elektromotorisk kraft i de ögonblick då den förbipasserande elektromotoriska vågen
har sin såväl elektriska som magnetiska
fältstyrka lika med noll i den punkt
där antennen befinner sig, d. v. s. då
derivatan av dessa fältstyrkor har
maximum, medan den öppna antennen
har maximal EM K i de ögonblick då
fältstyrkemaximum passerar. Hur kan
detta faktum förlikas tned det förhållandet, att såväl ramantennen som den
öppna antennen bilda slutna kretsar för
växelström, d. v. s. äro med varandra
fullt likvärdiga? Ramantennen utgör
ju ingenting annat än en induktions-

A

sp~!e,

i vilken mottagarapparatens
strom cirkulerar som ledningsström,
medan den öppna antennen utgör en
kondensator, som framsläpper mottagarapparatens ström i form av törskjutningsström i etern. Elektronteorien lär oss ju att alla strömmar bilda
slutna banor. Om ett för ledningsström
isolerande avbrott finnes i en krets, så
kunna endast växelströmmar flyta i
kretsen, och dessa sluta sig då genom
dielektrikum i form av förskjutningsströmmar. Detta är ju vad som äger
rum i en öppen antenn, och därför förefaller det vid första ögonkastet
egendomligt, hur en ramantenn och en
öppen antenn kunna uppträda på principiellt olika sätt gentemot en elektromagnetisk våg.
LJndanrödjandet av denna skenbara
motsägelse nödvändiggör en principiell
framställning av . själva mottagningsförloppet vid de båda antenntyperna.
Vi begagna oss härvid av ett konstgrepp som i hög grad förenklar tanke.:
gången och eliminerar logiska osäkerhetsfaktorer, nämligen uppsökandet av
ideella kortslutningsströmmar och härledandet ,i andra hand av den verkliga
~trömmen ur denna ideella kortslutningsström. Med begreppet ideell kortslutningsström mena vi helt allmänt
den tänkta ström, som genom sin återverkan på den egna kretsen skulle fullständigt upphäva inverkan av det yttre
fältet (= den fortskridande· vågens
fält) eller m. ' a. o. fullt kompensera
dettas EMK i kretsen. En dylik ström
induceras tydligen av vågen i en antenn,
vars mottagarapparat är kortsluten och
vars totala ohmska mostånd är lika
med noll. I fråga om en öppen antenn
måste dessutom all induktans hos ledningarna vara borttagen, och i fråga

om ramantennen all induktans med undantag av den som härrör av själva
den slinga, i vilken vågens fält är avsett att verka. Dylika ideella antennkretsar äro schematiskt framställda i
fig. 1. Den öppna antennens kapacitet
tänkes härvid koncentrerad på effektiva
höjden h.

styrkans pulsationer pulserar även denna laddning, och tydligen i fas med
fältstyrkan. Laddningstransporten genom den vertikala ledaren innebär nu
just den ideella kortslutningsströmmen,
vilken härvidlag får värdet (.) E hC och
är 90 ° fasförskjuten relativt fältstyrkan. Vi se alltså att den g jorda för----T-utsättningen om antenntoppens impedanslösa jord fö rbindning ger oss en
klart logisk härledning av denna ströms
storlek och fas.
Vända vi oss nu till modellen (b) i
ögonblicket för fältma.'Cimum, så se vi
h
att även här den övre horisontella ledaren måste vara negativ uppladdad
rel ativt den undre, detta emedan dessa
båda ledare måste äga samma potential. U r denna synpunkt kan (b) betraktas som en ut föringsform av (a),
z"""""'
(b)
i det att den vertikala ledaren uppdelats i tvenne parallellkopplade grenar.
Fig. 1.
Vid fältets pulsation flyter liksom vid
Vi 'i nföra nu följande beteckningar: (a) en kapacitetsström i äen vertikala
E = elektriska fältstyrkans maximi- - härvidlag tudelade - ledaren, vilkel ström tydligen ej blir cirkulerande
värde ; H = E = magnetiska fälti den slutna ledarslingan. På grund av
c
styrkans maximivärde, båda dessa fält- den ringa kapaciteten mellan övre och
styrkor uttryckta i c. g. s.; h = effek- undre horisontella parten blir denna
tiva höjden vid (a) i cm; A = slingans ström i allmänhet utan all betydelse,
varför uppkomsten av densamma måste
area vid (b) i cm 2 ; hl =
= fre- betraktas som ett bifenomen vid fråkvensen, där A är våglängden i cm; gan om arbetssättet hos typen (b).
I det ögonblick, då den elektriska
C = kapaciteten till jord vid (a) i
c. g. s.; L = slingans induktans vid fältstyrkan går genom noll, går även
den magnetiska fältstyrkan genom noll.
(b) i c. g. s.
Vidare förutsätta vi, att antennernas Samtidigt har tidsderivatan av bådahorisontella dimensioner äro mycket dera sitt maximum. I antennen typ (a)
kan av rena symmetriskäl ingen ström
små i förhållande till våglängden.
Betrakta nu ett ögonblick, då båda framtvingas av denna variation, utan
antennerna just passeras av ett fält- den för upphävande av den rent stamaximum. Den metalliska delen av (a) tiska spänningen erforderliga ideella
saknar all impedans, varav följer att kortslutningsström, som nyss behandtoppen i varje ögonblick måste ha jor- lats, blir den enda som förekommer i
dens potential. I det betraktade ögon- denna antenn typ. E n antenn av typen
blicket måste följaktligen antennens ka- (b) påverkas däremot genom elektropacitet stå uppladdad med en elektrici- magnetisI? induktionsverlwn av vågens
tetsmängd, vars stati ska fält helt upp- magnetiska fält, och den härav framhäver fältet E längs hela antennen. Om kallade EMK kan endast kompenseras
E är riktad nedåt, så är storleken av aven ideell kortslutningsström, som
denna laddning = - EhC. Vid fält- ligger i fas med fältstyrkan och har

2;C

__
AH AE
vardet L = eL -

Verkan av denna

ström kan nu uppfattas på tvenne olika
sätt. Antingen kan man säga att vågen
inducerar en EMK av storleken AwH
och då kretsen har en impedans av
värdet wL, så framkallar den inducerade EM K en ström av nyssnämnda
styrka. Eller också kan man betrakta
shf'gan som absolut fri från impedans
samt uppställa villkoret för att det resulterande flödet av vågen och den egna
strömmen skall vara = O i varje ögonblick, vilket leder till samma resultat.
Det bör observeras att villkoret att flödet alltid är = O ej innebär att den
magnetiska fältstyrkan är noll identiskt i varje punkt inom slingans styrka,
då ju ströl11 fältet har en helt annan
rymd fördelning än vågfältet.
Om vi med 1ka och h b beteckna den
ideella kortslutningsströmmen för de
resp. typerna, så ha vi alltså i det föregående funnit värdena:
ha = wEhC 90° fasförskjuten rel. E
AE
hb = c L- i fas med E.
Vi skola nu diskutera övergången
från den ideella kortslutningsströmmen
h till den verkliga strömmen 1, vilken sistnämnda motsvarar förefintligheten av mottagarapparat och övriga
impedanser i kretsen. Härvid begagna
vi oss aven sats, vilken kan uppfattas som ett specialfall av TheveninPleijels teorem, och som i för vårt
fall lämpad form lyder: Om i en krets
med impedansen Z ,_ och strömstyrkan
h insättes en serieimpedans Z, så erhålles förändringen i strömstyrka såsom den ström, vilken av den elektromotoriska kraften - h Z drives genom
Z) . Beviset kan
impedansen (Zk
utföras på följande sätt:
Koppla parallellt med en impedansfr i sträcka p-q av den ursprungliga
kretsen en ny krets enligt fig 2. Enär
den nya kretsen är kortsluten medför
densamma ingen förändring i den
gamla kretsen. Men sträckan p-q är

+

tydligen strömlös och kan brytas utan
att någon förändring inträffar. Ingen
strömändring har alltså inträffat om vi
i den ursprungliga kretsen samtidigt
inkopplat i serie impedansen Z och
den elektromotoriska kraften !;.Z. Den
verkliga kretsen efter inkopplingen av
Z saknar emellertid denna EM K, och
alltså erhålles den verkliga ström förändringen genom att vi borttaga denna
EMK, eller, vilket är detsamma, inkoppla en lika stor EMK med negativt

..
fl

z

Fig. 2.

tecken. Strömförändringen blir alltså
den ström som av - hZ drives
genom (Zk
Z). V. S. B.
.
Härav inses omedelbart, att den
verkliga resulterande strömmen 1 efter
inkopplingen av Z erhålles generellt ur
ideella kortslutningsströmmen enligt
formeln :

=

/=1;. -

+

Z J=
Z hZZ = h [ 1- Z+Z
k

+

_ /

-

"

Z"

k Z ,, +Z"

Antag nu att i de resp. antennerna
i fig. 1 inkopplas mottagarapparater
jämte övriga verkligt förekommande
impedanser. För att avstämning skall
uppnås, måste tydligen vid typ Ca) den
reaktiva delen av Z motsvara en induktiv realäans, medan vid (b) en kapacitiv realdans erfordras. Vid exakt
avstämning blir i båda fallen summan

JS3

"+

Zk
z = R = ett rent ohmskt motstånd, motsvarande hela kretsens växelströmsresistans. Det generella uttrycket för resonansströmmen blir alltså:

pc.dansen i kretsen så bli de effektivt
verksamma elektromotoriska krafterna
AEw
i hela kretsarna resp. Eh och - - ., om

l_hZk

vi fortfarande räkna i c. g. s.-enheter.
Räkna vi däremot i praktiska enheter
och låta E betyda fältstyrkan i volt
per meter, h effektiva höjden i meter,
A ram antennens yta i m 2 samt A våg-längden i meter, så blir värdet på
EMK, uttryckt i volt, lika ' med Eh
'2:rrAE
resp. - A- ' ~r ramantennen lindad

-

R

I det föregående ha vi härlett värdena på de ideella kortslutningsströmmarna h:
l;..a= w EhC
AE
l;..b = eL'

'Ur fig. 1 inses omedelbart att:
1

Z"a= jwC

Z kO =j<o,L
Härav beräknas de absoluta beloppen
och faslägena av de verkliga strömmarna l:
la =Eh i fas med fältstyrkan
Ra

lb =AEw
eRb
90 ° fasförskjuten rel. fältstyrka.
Eftersom motståndet utgör hela im-

e

med N varv, så multipliceras givetvis
den sista storheten med detta tal N.
Vi ha alltså på en omväg kommit
fram till ett fullt logiskt bindande bevis för riktigheten av dessa uttryck
för och faslägen hos de elektromotori ska krafterna hos en öppen antenn
och en ramantenn. Beviskedjan har
därvid länkats så att intet felslut kunnat förorsakas av osäkerhet ang-ående
våg fältets samarbete med de förskjutningsströmmar i etern, vilka vid den
öppna antennen utgöra antennströmmens återledning till jord.

~

R adiolitteratur
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Manfred von Ardenne. "Die Wirkungsweise
der Rundfunk-Empfänger". Rothgiesser &
Diesing A. G., Berlin 1926. 94 sidor, 69
illustrationer. Mark 3: 50.
Boken innehåller först en koncentrerad och
därför öve rskådli~ framställning av fenomenen
i växelströmskretsar i allmänhet. Verkningssättet hos enkel- och dubbelgallerrör och detektorer behandlas i särskilda kapitel, vilka liksom
bokens alla avdelningar åtföljas av sammanfattningar.
Återkoppling, hög- och lågfrekvensförstärkare ägnas även ett ingående studium, utmynnande i praktiska anvisningar för apparatbyggare. Till slut återges ett antal fullständiga
kopplingar med förklaringar över deras verkningssätt.
För den intresserade med vissa matematiska
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förkunskaper ar
och instruktiv.

M.

boken synnerligen intressant

Ardenne. "Der Bau von Netzanschlussgeräten". R othgiesser & Diesing A. G.,
Berlin 1927. 2:a upp!., 27 sid. Mark 1:-.
Ett flertal anslutningsapparater för såväl
lik- som växelström beskrivas i detta häfte och
åtföljas av praktiska anvisningar för framställningen. Av likriktare behandlas glimlj usoch rörlikriktare, de senare med användning av
såväl vanliga mottagare- som speciella lik riktarerör.
M.

VOn

Ardenne. Selbstbau von Empfängern
mit Mehrfachröhren". Rothgiesser & Diesing A. G., Berlin 1927. 2:a upplagan, 27
sid. Mark l : -.
Efter en inledning om de kombinerade Loewerören lämnas schemata och ganska fullstä ndiga
anvisningar för byggande av olika mottagare
med 2 il 3 kombinerade rör.
1'011
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Priser med mikroratt:

500 cm Kr. 5:50.300 cm Kr. 5:25. 200 cm Kr. 5:Finnes den iinnu icke i Eder n ärmaste radioaffiir
rekvirera direkt från

MAGNETTÄNDNING

SVENSK UPPFINNING
OCH T I LLVERKNING

Klara Ostra Kyrkog. l

STOCKHOLM

Telefon 2515

J
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VIDSTÅENDE

HÖGTALAR
SALJA VI FOR
Lika

förmånliga

äro

KR. 12: -

priserna ge nomgående

från

landets största specia16rma

SVENSKA RADIOAFFAREN
Genomläs n o~a nedan ..
stående. Alltid är det
något Ni kan ha nytta av.
Ni behöver nya lampor,
batteri .. , telefoner el dyl.
Ni önskar köpa el. sälja
Radioapparater eller delar.
~ i önskar sysselsättning
eller extraförtjänst på lediga stunder.
l alla dessa fdl! vänd Eder till oss.
Hrr Återförsäljare och Radioby~gare borde rekvirera
vår nya katalog med över tusen delar, därav många
sensationella nyheter.
Alla delar lagerföras, därför
snahbaste leverans. För Duxapparater (rör och kristall ..
mottagare) förbehålla vi oss dock en veckas leveranstid
då fabriken är överhopad med order. Nedan några
exempel ur prislistan:
Audionetie-Rörddektor för krbtallmottagare.
Obs.! ln ~en kri-ttalldl: tek fo r.
Genom denna underbara detektor, som för sin drift
end.st erfordrar ett glödströmsbatt i (ficklampsbatteri),
förvand lar Ni Eder kristallmottagare till en lampmot,
tagare . Ström förbrukning 003 amp.
A udionetfe ~r rllrd, ,u: Inga anodbatteri. Inga acku..
mulatorer. Inga reostater. Ingen anslutning till belys.
ningsnätet . Intet sökande efter känsliga punkter som
vid kristallmottagning .
Bor Ni avlägset från sändarstationen eller önskar Ni
höra bättre på Eder kristallmottagare. underlåt ej att
skaffa Eder en Audionette. Pris Kr. 12. - .
Andersons Engelska Kristall (A rgus) är visserligen
ingen nyhet men alltjämt den hästa. Vi passa på
att erinra allmänheten härom nu när kristallmottagandet
genom Motalas öppnande åter blivit aktuellt . Obs.
Nedsatt pris Kr 1.25.
Galena K!:istalIer m. fl . från 10 öre pr st.
Maxima Andförstärkarerör 0,3 amp. glödstr.
3,5 v glödsp. 20-1 ~O anodsp. lämnar genom sin unika
gallerkonstruktion, varå världspatent sökts, samt 5 dubbla
g lödtrådar 3 gånger högre effekt än något annat i mark,
naden förekommande rör. Kr. 12 - .
Dux Universalrör för 2 och 4 volts glödspänn.,
0,06 amp. Kr. 7., _ Fö:..:;t möjliggöra för envar att

I

övertyga sig om detta rörs goda kvalite lämna vi ett
provrör kör Kr 4.-JoelOstlinds Special, Telefon 220 gr. ljudren och
ljudstark. Elegant Kr. 14 50.
R . R. Telefonen Kr. 7.50. Gott tyskt fabrikat.
Vikt 200 gr. Enkel bygel
EnkelIur, äve n användbar som högtalare. Kr. 3.-.
Konhögtalare fr. Kr . 19.-. De som önska högsta
kvalite rekommendera vi Sca la Kr. 55. - eller Philips
högtalare till Kr. 85 - . Sistnämnda högtalare fordrar
dock en prima apparat som t . ex. Dux, Typ D IV för
at! kom ma til! sin ful!a rätt.
Anodfilter, likriktade etc. av många fabrikat.
RIS Frekvenskonden.atorer (straight linel äro
just utkomna och stå på höjdpunkten av teknisk fulländning. Kondensator för kristallmottagare utan fininst.
med skala från Kr 3.10.
Dux Rörhållare, Low Loss, fjädrande taga litet
utrymme i anspråk
Kr 2.- . Enklare fr, Kr. 0.50 .
Dux Sloc:kkondensatorer äro absolut exakta samt
vattentät inkapslade i en stående sockel av ebonit. En
kondensator för den som önskar det yppers ta.
Du" Reostater av Frostmodel! med enhålsmontage.
kropplös, Kr l 50. Enklare reostater fr. Kr. O 4{) .
Dux lå gförlushpolar fördubbla effekten i Eder
mottagare. Utbyt därför Edra gamla spol ar mot dessa.
Antennmateriel, all slags polskruv, mätinstrume nt,
verk1yg, största sortering och garanterat billigaste priser.
Obs. Hadioskruvmejseln, oumhärlig för varje Radio ..
amatör. Magnetiseringsapparater m . m.
Genom stora avs lut med Philips. Baltic och Osram
äro vi i tillfälle stå våra återförsä lj are till tjänst med
ytterst förmånliga rabatter även å dessa fabrikat.
Ovanstående är en liten axp lockning ur vår prislista.
Ni torde därav finna att vi kunna tillfredsställa allas
behov, såväl de so m önska delar av högsta kvalitet
som de vilka framtöral!t önska ett billigt pris. För
en mängd av de mest erkända artiklarna äro vi gene ..
ral agenter. Vi ha va c:a 400 platsagenter spridda över
hela landet. Ännu finna s dock lediga områden och
måhända bar Ni turen att befinna Eder inom ett dylikt.
Skriv efter våra age ntvillkor . Det lönar s ig att' vara
ombud för

R A- D I O A F F Ä R E N
Landets störs ta specialfirma i radio

REGERINGSGATAN 5
TELEFON : N . 3923. N. 3924 \'

-

STOCKHOLM
TEL.-ADR., SVARA

_I

EN UNIVERSALRAM
oc h med de långvåg iga stationernas ökade betydelse har också behovet av r amantenner, nvändbara
på alla våglängde r, g jort sig mera
kännbart. Med tanke speciellt på Motala har Radio-Amatören konstr uerat
en bekvämt omkopplingsbar ramantenn med en i foten inbyggd avstämningskondensator.
V id mottagn ing av långa vågo r är
det nödvändi gt att en ramantenn har
många varv, så att antennkretsen kan
avstämmas utan hjälp av förlängningsspole. Vid omkoppling till kortare
våglängdsområden bör man emellertid
undvika en mängd oanvända varv, som
skulle kunna absorbera en del av den
dyrbara energ ien.

I

450

Universalrmnen med kondensator
i sockeln.
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Fig. 1.
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Träkorsets dimensioner.

Den ram vi hä r nedan beskriva uppfyller dessa fordringar fullständigt.
Den består av fyra utanpå varandra
lindade lager, anordnade såsom cylinderspolar. På grund av ramens små dimensioner (valda med hänsyn till utrymmet i en stadsvåning ) innehåller
varje lager ej mindre än 14 varv tråd.
Med hjälp av lämpli ga telefonjackar
kunna de fy,ra lindningarna kopplas
på olika sätt, antingen alla fyra i parallell, alla i se rie eller två och två
parallellt och dessa två g rupper i serie
med varandra. På detta sätt erhåller
man 14, 28 eller 56 varv i antennen ,
under det att inga oanvända varv förekomma.
Ramens utseende framgår av fig. 1.
T råden är lindad på ett ko rs av trä,
vilket är fö rlängt nedåt med ett skaft,
som nedstickes i ett hål i sockeln så att
ramen blir lätt vridbar. Sockeln är utformad såsom en låda med en ebonit-

155

1+---85
I

I
I
I

.J

I

I
I
I I
I

I
I

I
I
I

I

I

L

II
II I

I
I
I

I -, I
I

I
I
I

120 130

h
,--;0

I

I I
I I
I

1*

~+O---)

r-

15

Ifv r-- '\ 20

rr-l--:: '[

l

l

t

\..,.1
-

10
T

Fig. 3.

- - - -1-1

I I
I I

100

I :
I I

I I
I
I-J

~~

--------1

10
101+-

120

I I
I I

I :

r "'1

I.--- 80 ----;
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panel framtill för montering aven
vridkondensator. Dimensionerna av
sockeln anges å fig. 3.
Vid träkorsets nedre del är fastsatt
en ebonitplatta, på vilken erforderliga
jackar 'och kontakthylsor äro monterade. Träkorsets dimensioner äro angivna å ritningen fig. 2. Såsom matuial bör man välja ek eller annat hårt
träslag.
Ramen kan lindas antingen med
blank koppartråd av t. ex. 1 mm diameter, eller också med tunn, isolerad
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Hörnpunkt med spämumordning.

wire eller litz . . Givet är att litz är att
föredraga, ehuru den ställer sig rätt
dyr. För den utförda ramen har använts litz 3 X20 X O.07.
Fig. 4 och fig. 5 visa detaljer av
hörnpunkterna. De två sidohörnen utföras enl. fig. 4. Varje lager tråd
lägges på en list av ebonit, 8 mm
tjock, 15 mm bred och 85 mm lång. I
denna äro skåror uppsågade över hörnen, så att trådvarven erhålla ett inbördes avstånd av 5 mm. Genom hål i
eboniten gå tvenne 1/8" skruvar av
1 3/4" längd med en mutter mellan innersta ebonitlisten och träarmens ända.
Härigenom erhålles en möjlighet att
spänna tråden om den skulle slakna till
följd av att träet torkar el. dyl. Vid
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Fig. 6. Ramens teoretiska kopplingschema.
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Fig. S. Nedre hörnet med ebonitplatta tör
kontakter och jacka.,;.

användning av blank tråd äro dessa
spännanordnin gar absolut nödvändiga.
Vid övre och undre hörnpunkterna
skruvas ebonitbitarna fast vid träet.
Fig. 5 anger huru den nedre hörnpunkten utformas , och huru jackar och
kontakthylsor fästas.
Ramens kopplingsschema framgår
av fig. 6. I, II och III äro de tre jackarna för omkoppling. Vid insättning
aven tele fonplugg i II erhållas lindningarna 1 och 2 parallellt kopplade,
likaså 3 och 4 och dessutom 1 och 2
seriekopplade med 3 och 4. Man har
då en ram med 28 varv, vardera bestående av två trådar. Vid insättning
av pluggar i alla tre jackarna erhållas
alla fyra lindningarna seriekopplade,
så att man få r 56 varv. Uttagas alla
tre pluggarna får man de fyra lindningarna parallellkopplade, d. v. s. 14
varv, bestående vardera av 4 trådar.
För anslutning av ramen till mottagaren resp. till den i sockeln inbygg-
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da kondensatorn finnas två kontakthylsor G och J, av vilka den förra
kopplas till ga llret och den senare till
jord.
För erhållande av möjligheten att till
denna ram ansluta en öppen antenn
kan man använda en kontaktklämma,
genom vilken ett lämpligt antal varv
kan inkopplas i själva den öppna antennkretsen. Denna anordning som
visas å fig. 1 är dock lämpli g endast
vid användande av blank tråd. Har
man litz är det bättre att, såsom anges
i fig . 6, linda på ramen ett extra varv
för kortare vågor, som leder till en
kontakthylsa AK. För läng re vågor
kan man anbringa en annan kontakthylsa AL, ansluten så att spoldelen 1
blir inkopplad i den öppna antennen.

Till hela r amen åtgår 80 m tråd.
Den i sockeln inbyggda kondensatorn ,
som i detta fa ll är av märket P ilot
"Capacigrad" med "Kilograd" mikroskala bör ha 500 IlIlF kapacitet. Man
erhåller då ungefär de tre våglängdsom rådena 200- 500, 400- 1000 och
800-2 000 m.
Ramen kan g ivetvis användas till en
vanlig mottagare, avsedd för rammottagning, varvid kondensatorn i sockeln
ej behöver användas. V ill man emellertid för lokalmottag ning använda sig
av enbart en förstärkare t. ex. Arcolette el. dyl., kan det vara bekvämt att
kunna avstämma ramen utan att behöva tillfoga någon separat kondensator.
A. P.

Lågfrekvens=

Kvali.teUtrA1MfmATUXtor'-€r

Typ M
»
M
»
M
»
M
»
M

Tran~f~rmat~nr
l.
3.
4.
5.
6.

Omsättningstal I;' .
J/s.
»
»
»

»

1/ •.
1/•.
(/0.

Nettovikt 620
»
620
»
620
»
620
»
645

gr.
»
»
»
»

Extra precisionsutförande :
Typ OMEGA. Omsättningstal I/S. Nettovikt 680 gr.

Transformatorsatser för tillverkning av a n od~
strömsapparater för växelström.
Varje sats innehåller 2 st. transformatorer och en st. chock nettovikt pr sats 1,900 gr.
Kopplingsschema medföljer.
Generalagenter för Sverige

NORDENFELT &. FALCK, Göteborg
Telefon 11384

Drottninggatan 29

Ombud antagas

~ AADIO=AMATÖREN~

Provat av
Radio-Amatören
--------------~~----------------

naden en kapacitiv högtalare, som är av stort
intresse. Den består i huvudsak aven metallplatta, över vi lken är spänd en gummihinna
med beläggning av metallkorn. Plattan och
metallkornen bilda var sitt belägg i den kondensator, so m högtalarcn är. Inkopplingen

OMKOPPLINGSBAR RAMANTENN.
Radio A.-B. Uno Särnmark har underställt
en ny typ av ramantcnn vår provning. Den består av fyra g rupper, omkopplingsbara medelst
cn enkel, kapacitets fatt ig omkopplare till tre

Fig. 1.
ske r en!. fig. 1. A tt beakta är att anodspänningen bör brytas innan g löd strömmen från slages och tillkopplas förs t sedan g lödströmmen slutits.
Högtalaren, vars utseende framgår av fig. 2,
ä r 52 cm i diameter. Ljudkvaliteten är utomordentligt god, kanske bättre än vid någon an-

olika våg längdsområden, så att området 2002400 m täckes. Ramen, vilkens utseende fra mgår av ovanstående bi~d, är av ordinära dimensioner och lindad med försilvrad tråd. Genom
sin principiella konstruktion, ~o m i huvudsak
överensstämmer med den på annat ställe i detta
nummer beskrivna universalramen är utomordentligt effektiv på alla våglängder tack vare
si n låga varvskapacitet och frånvaron av döda
varv.
Samma f irma har även låtit 'oss prova en
osci1latorspole till Ultraheterodynemottagalen,
som är försedd med omkoppl ing. så att samma
spole kan användas för al~a våglängder. Anordningen är enkel och bekväm.
REISZ HÖGTALARE.
Den tyske uppfinnaren Reisz, bekant bl. a.
för sina mikrofone r, har börj at föra på mark-

Fig.2.
nan högtalare. På grund av den stora diamctern bö r man emellertid lyssna mitt framför
högtalaren och ej för nära densamma.
Ljudstyrkan kan göra~ synnerligen stor, fö r
vilket ändamål ett kraftigt ändrör med hög
anodspänning bör användas.
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BALTIC SUPER 20.

A.-B. Baltic har satt oss i tillfälle att prova
den nya superheterodynen Baltic Super 20.
Denna som liksom Super 10 är om 7 rör, skiljer sig däri att den är byggd för både korta
och långa vågor. Oscillatorkretsen omkopplas
, genom en omkastare, som samtidigt inkopplar
en förlängningsspole i antennkretsen. Vid användning av omkopplingsbar ramantenn, vilket
är att föredraga, kan förlängningsspolen ersättas med ett kortslutningsstycke. Genom att
mellanfrekvensen är höjd till 5000 m, kan mottagning ske ända upp till c:a 3 000 m.
Mottagaren fungerar synnerligen väl på alla
våglängder såväl beträffande selektivitet som
lj udkvalitet.

Blott Kr. 4 90: - . kostar en 3'/, Hkr. inombords

PENTA
1'}1[O']['OH

incl. alla till behör för inmontering .

~
;==2 ; 2~
Goda a v betalololl"vUlkor. Sänd annonsen jämte
Eder adress till A.-S. Peotaverkeo, Skövde .

I

LISSENOLA ljuddosa

för tillverkning av högtalare kr. 15:-. »reed» kr. 1:- .

lngeol6rdlrm. Eledrlc:, Blblloteklg. I I, Stockholm C.

KARTLÄSNING PR RADIO. "Hur man
läser en karta" blir ämnet för ett radioföredrag, som majoren vid Generalstaben G. Berggren kommer att hålla tisdagen den 31 maj kl.
9.45 e. m. Major B. kommer därvid att huvudsakligen uppehålla sig vid generalstabskartan,
som ju allmänheten har största intresse av.
Föredraget kommer att anknytas ti ' l ett i somras utkommet litet häfte, "Sveriges fyra stora
kartverk", varför var och en, som vill ha verklig behållning av det säkerligen mycket lärorika
föredra get, i god tid torde förse sig med häftet ifråga. Det erhålles i varj e bokhandel;
pris 40 öre.
Torsdagen den 9 juni kl. 7 e. m. kommer ett
liknande föredrag att hållas om "hur man läser
ett sjökort". Föredragshållare blir antagligen
chefen för Kungl. Sjökarteve rket, kommendör
G. Re inius.

enrörsapparat med

högtalarstyrka ä r

DUPLEX I
PRI S 55:- KRONOR.

Begär demonstration hos
Radiohandlare och Ni blir
övertygad.

AERIOLA

JAKOBSGAT. 24. Tel. N. 5056.

6'TER

ATT

HAVA SETT HÖGTALAREN

SFE R AV O X
ENORMA sueds HAVA KONSTRUKTÖRERNA PÅTAGIT SIG EN ANNAN UPPGIFT. - RESULTATET
HAR BLIVIT DEN SUPER-KANSLIGA HÖRTELEfONEN

SFER
MED HORNBYGEL.

PRIS KR.

20:-

Prova den och Ni köper ingen annan!
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FÖRVÄNTNINGARNA
HAVA VARIT FÖR STORA
..

på Motala-stationen vid kristallmottagning. I min broschyr
över den nya mottagaren »LillepuU» har jag även varnat härför.
~~~~~~~~~~~~--

Det är numera tydligt, att

m:-I

moderna apparat

LILLEPUTP>

»

p

R

L

T
E

är den lämpligaste och mest
ekonomiska mottagaren för

hela Sveriges landsbygd.

...

Komplett apparat .... . ............. Kr. 75:Komplett bygglåda .. .. ..... . .. .. . .. 55:Konstruktionsbeskrivning ..... .. ..

"

1:=--1

Effektiv och driftsäker anläggning för Högtalare
anordnas säkrast med RU 2 eller RU 3 och SCALA-högtalare

RALF A. UDDENBERG:
~

Telefon 11717
Ombud antagas

G 6 TE B O R G
där
ej förut

Telefon 7187
representerad

@

Endast

en
vridkondensator

SCHAUB
i~rörs

Neutrodyneapparat
',1

som framgår av avbild~
ningen. Detta uppnås
genom ett alldeles nytt
och originellt förfarande

*

Pris endast kronor

250:exkl. spolar och licens
men inkl. ledningar.

Den senaste sensationen inom
radioindustrien .

G. SCHAUB APPARATEBAUGES M. B. H.
BERLlN.CHARLOTT ENBURG, LEIB\,IZSTRASSE 32

Mycket VI"kt.·gt

för uppnåendet av
en god oS lörd mottagning är det riktiga inställandet av glödström
och anodspänning. Ni skona Edra rör och hava en
varaktig och tillförlitlig kontroll över Eder apparat genom att använda lämpliga

Voltmätare. 1:_6 VrldVoltmätare, 1:8 precl' l
510n5-VrldspoIsy5tem
m6"nel5Y5tem Polariserat
N:r 768. Fickursformat 0-6
N:r 762.. Fickursformat,
volt. RM. 4:·. N:r 760 d:o,
0-6 volt, RM . 16:.. N:r
0.6, 0-120 volt. RM. 7: 50.
762 b dito, 0-6.0. 120 volt,
N:r 751. Inby•• nin.sins tr.,
RM . ' 8:·. N:r 764/ 1. In0-6. 0-120 volt, RM. 8: · .
by •• nin.sinstr., 0-6 volt,
RM . 16:· N:r 764/2 di1o,
N:r 766. Liten modell, 1.6,
0.6.0.120 volt, RM. 18:·.
0. 120v., RM. 6:50. N:r767.
N.r 763 dito, 0.10,0.200
Uppby ••. ·lnstr .. 0-6,O.120
volt, RM . 12:..
volt. RM . 18:.
AMPEREMÄTARE N:r 770. Elektroma.netlsk. nollpunkt
i mitten 0-3 amp., RM. 4: - , Precisions.Ampert'mätare
från RM. 5:- uppåt. Mä tningsområde efter öns kan med
e tt område, RM. 16.-, med två områden, RM. 18:-.

F. EHRENFELD
ZEIL 100 ..

Frankfurt a. M. 803

"AKMA"

Kr. 35:EN MODERN HÖGTALARE
ytterst känslig, men tål upptill S-rörs
belastning, fyllig och klockren i tonen. '

Överlägsen alla högtalare i prislägen intill
kronor 60:-.

JOHN TRÄGÄRDH & CO.
GÖTEBORG
RADIOAVDELNINGEN

Svar på Frågor
----------------------------~~ ---------------------------

RADIO ·AMATOREN slår sino läsar. till tjänst
med besvarande av frdg or rörande allt , som samma,,·
hä"".r ... ed radio, varvid följo ..d. bestämmelser "wla :
1) Alla frd" or n ..... r.ras. Varje papper förses med
det< frdllandes namn och adress, tydligt utskrivna. Brev,
s.,.flehålll'lnde fråa or , adresseras till : Radio -Amatör~K,

avd. "Svar pd frdgor", Losarettsgatan 4-6, Göteborg.
2) För varje f rdga insändes 1 kr. pr postanvisnin".
3) Alla frdg or bISvaras pr post. De, som äro av
Gllmånnare intresse, publiceras dessutom under Svar
pd frdg or".
4) Ett o..."dend. besvarande ka .. icke garanteras .
II

+.2.:l0v.

,.
~5lJus

.2.20v.
koltråd

Smeg.

~F

3000hm

~--~----------~~~L---------L-~~--C~-~~Ov.
T. L ., Stockholm önskar ett schema över en
lokal mottaga re utan återkoppling, som skall anslutas till 220 volts likströmsnät. Två r ör
RE 052 och ett B 205 önskas använda.

s var: Ovanst. fig. anger ett schema över
en mycket god lokalmottagare med de önskade
egenskape rna. Det 90 ohms motstånd, som ingår i schemat, kan ersättas med sådant av annat värde, blo tt det tål en strömstyrka av 0.1
amp. Eventuellt kan man använda en 60 ohms
reostat och koppla ett 30 ohms motståndselement i serie med densamma på positiva sidan.

MO TALAREN KOMMER!
N ät s tatens jätterad iostation i Motala nu låte höra
sin mäktiga stämma. bör Ni
vara utru sta d med vår

•

.MOTALARE•. Denna nya

kr is tallmott8gsre

läm par sig
spec iellt {ör ändamålet, och

bör det sensationellt billiga
priset . Kronor 3:50

(Detoktor fr. kr. 1:75) icke
avskräcka någon för inköp.

1 illbehör till billiga pri,er.
Begär pro3pek t från när
mas te kon tor.

ELEKTROMEKANO Avdelning S,
Hälsinllborll. Stockholm. Göteborg. Malmö. Karlstad,
örebro, Nässjö, Växjö, Ernest Muona.. H elsingfors.

o. R., Grbg. Anhålles om kopplingsschema
på en 2-rörs mottagare, detektor och lågfrekvens . med två variometrar. H uru inkopplas
trans forma torn ] effer sson Star ?

+90

-

:

+4,1

s var: Det begärda schemat å terfinnes i
ovans t. fig. I detta schema anges ä ven huru
] effersson Star bör inkopplas.
RÄTTELSE. I för ra numret av RadioAmatören angavs å sid. 106, första raden, att
motståndslampan i den motståndskopplade Reinartzmottagaren borde vara en 16 ljus koltrådslampa. D etta är möj ligt endast om lampan är
avsedd för 220 volts nätspänning. Vid en 120volts koltrådslampa bör ljusstyrkan vara 5
ljus. Det sistnämnda alternativet är det säkraste.
I samma mottagare regleras glödströmsstyrkan av det 300 ohms motstånd, som betecknas
med M•.

I6I

Europeisk Rundradio
~

Tabellen är samnumställd efter senast tillgängliga uppgifter.
J(al'lskrona, Sverige ..... .
Jönköping, Sverige .... .. .

Ovideo, Spanien
Kristinehamn, Sverige .. .

Asturias, Spanien .. ...... .
Gävle, Sverige
Salamanca, Spa nien ..... .
Ja ssy, Rumänien ... . .. . . .
l\linsk, Ryssland
Tirana, Albanien
Smolensk, Ryssland .... . .
Kiew, Ryssland . ... .. .... . .
Krakau, Polen
Viborg, Finland ........... .
Halmstad, Sverige ........ .
Sofia, Bulgarien
Lux emburg, Luxemburg
Kowno, Litauen
Karlstad, Sverige .... .... .
Odes sa, Ryssland
Leningrad, Ryssland
Belgrad, Jugoslavien ..... .
Vigo, Spanien ...... ...... .. .
Hälsingborg , Sverige
Umed, Sverige .... .......... .
Bords, Sverige ............ ..
Tri est, Italien ............. ..
Holland ................ .... ..
Wllna, Polen .............. .
lJJ:ebro, Sverige
Bukarest, Rumäni en .. . ..
Bordeaux, Frankrike .. ..
H elsingfors, Finland .. ..
Miinster, Tyskland ..... . .
Trondhjem. Nor!'(e
Toulouse. Frankrike ......
(P. T. T.)
Po.en, Polen .............. .
Eskilstuna. Sveri~e .. .. ..
Gleiwitz, Tyskland
Lille, Frankrike
Opporto, Portugal .. ...... .
Uleåborg. Finland .. ...... .
Sättle, Sverige
Montpelller, Frankrike
Ostende, Belgien
Skien, Norge .............. ..
Stettin, Tyskland
Leeds, Storbritannien
Kalmar, Sverige
JUel, Tyskland ............ .
Linz, österrike
Malaga , Spani en .......... ..
Björneborg, Finland
R ennes, Frankrike .........
V en edig, Italien
Holland ........ .. ..... ' ... r .. ..
Turin, Italien .............. .
Malmö, Sverige .......... ..
Athen, Grekland ........ ..
Antwerpen. Belgien ..... .
Lissabon, Portugal
Strassburg, Frankrike ...
Lemberg, Pol en
IJudiksva ll , Sverige .. .. ..
Kassel, T yskland .... ... ..
J{ristlansand, Norge .. .. ..
Danzig, Danzig ........ .. ..
Genua, Ilalien .............. .
J\lagenfurt, österrike
San Sebastian, Spanien
SheffIeid, Storbrita nnien

196
201.3
201.3
202.7
202.7
204.1
204.1
205.5
206.9
208 .3
209.8
211.9
212.8
214.3
215.8
215.8
217.4
219
220.6
220.6
221.9
225.6
227 .3
229
229
230 .8
230.8
232.6
214.4
2:16.2
236 .2
218.1
240
2 ·11.9
243.9
245.9
247.9
2, 0
2,0
250
250
250
25'2.1
252.1
252.1
252.1
252.1
252.1
2;;4.2
2fi4 .2
254.2
2'i4.2
254 .2
254.2
254.2
2fifl.4

25R.6
260.9
263 .2
20,5.5
267_8
268
270.3
272.7
272 .7
272.7
272.7
272.7
272.7
272.7
272.7

Norrköping, Sverige .... ..

Gent, Belgien .............. .
Ma drid, Spanien
Nottingham, Storbritann.
Trollhällan , Sverige .... ..
Sevilla, Spanien .. ........ ..
Caen, Frankrike
Jakobstad, Finland .... ..
Salzburg, österrike .... ..
Stavanger, Norge ........ .
Angers (Radio Anjou)
Frankrike
............. ..
Barcelona, Spanien
Dortmund, Tyskland ...
R eval (Tallinn), Estland
Edinburg, Storbritannien
Radio Lyon, Frankrike ..
Dundee, Storbritanni en ..
Hull, Storbritanni en
Stoke-on-Trent, StorbrIt.
Swansea, Storbritannien
l'ddevalla , Sverige
Bllbao, Spanien .... ...... ..
Valencia, Spanien .. .... .. .
Dresd en, Tyskland
Innsbruck, österrike .. .
Liege, Belgien .............. .
Varberg, Sverige .. .. .. .. .
Agen, Frankrike
Liverpool, Storbritann ...
EIdsvoid, Norge
Hannover, Tyskland .... ..
Jyväskylä, Finland
Bratislava, Tjeakoslovak.
Niirnberg, Tyskland .. ....
Belfast, Storbritannien ...
Marseilles, Frankrike ...
(P. T. T.)
Zagreb, Jugoslavien
Newcastle, Storbritann ...
Milano, Italien
Dublin , Irland .......... ..
Breslau , Tyskland
Birmingham, StorbrItan.
Köni gs berg, Tyskland ...
Neapel, Ilalien .. ......... .
Reykjavik, Island
Carthagena, Spani en
Köpenhamn, Danmark ..
Paris , Petit Parisien,
Frankrike .. ...... .... .... .
Prag, Tjeckoslovakien .. .
Cardiff, Storbritannien ..
Sevilla, Spanien ........ .. ..
London, Storbritannien.
Graz, österrike .......... ..
Bergen, Nor!'(e .............. .
Leipzig, Tyskland ...... .. .
Madrid, Spanien ........ .
H elsingfors ................ ..
Stuttgart, Tyskland
Manc hester, Storbritann.
FailIn, Sverige
Radio Toulose, Frankr.
Hamburg, Tyskland
Plymouth, Storbritann ...
Aalesund, Norge
Bremen, Tyskland ...... . ..
Cadiz, Spanien
Charleroi, Belgien .. .. . .. ..
Cork, Irland .. .... ........ .
J{osize~ Tjeckos]ovakien
Mont de Marsan, Frankr.

275.2
275.2
275.2
275.2
277.8
27'7.8
271.8
277.8
277 .8
277 .8
279
280 .4
283
285.7
288.5
291.3
294.0
294 .0
294.0
294.0
294.1
294 .1
294.1
294.1
294.1
294.1
297
297
297
297
297
297
300
303
306.1
309.3
310
312.5
315.8
319.1
322.6
326.1
329.7
3:1:1.3
333.3
335
337
340.9
348.9
353
357
361.4 '
357.1
370.4
365.8
375
375
379.7
384.6
387
389.6
394.7
400
400
400
400
400
400
400
400

Tammerfors, Finland .. . 400
W'arschau, Polen
400
Glasgow, Storbritannien 405.4
Bern, Schweiz
411
Göteborg, Sverige ......... 416.7
Frankfurt (Main), Tysk!. ' 428 .6
Bilhao, Spanien
434 .8
Briinn, Tjeckoslovalii en. 441.2
Rom, Itali en ........... .. .. 449
454.5
Stock/101m, Sverige
Paris (Post- och Telegrafskola ), Frankrike 458
Oslo, Norge ............. .. . .. 461 .5
461.5
Jassy, Rumäni en
Langenberg, Tysidand ... 468 .8
Lyon (P. T. T. ), Frankr. 47r..2
481.9
Berlin I, Tyskland
BOllrnemouth, Storbrit ... 491.8
Zurich, Schweiz ........... . 494
Aberdeen, , Storbritanni en 500
Uppsala, Sveri ge ......... 500
Linköping, Sverige
500
Bourges, Frankrike .... .. 500
Barcelona, Spani en .... .. 500
500
H elsingfors, Finland
P a l ermo, Italien .......... .. 500
Tromsö, Norge .......... .. 500
508.5
Brussel, Belgi en
Wien, Rosenhugel, öste~r. 517.2
526.;)
Riga , Lettland
Munchen , Tyskland .... .. 5:15.7
Sund.m all, Sverige .... .. 545.6
Buclapest, Un~prn ........ . 55;; .6
5(\6
Berlin n, Tvskland
B loemenclaai. Holland .. . 566
St. Michel, Finland .. .. .. 566
566
Zaragoza, Snanien
Sarajewo. Jugoslavien .. . 566
Vardö, Norge ............. .. 566
Freiburg, Tyskland .... .. 577
577
Madrid. Snanlen
577
U7.horod, Tjeckoslovak.
Wi en , Stubenring. österr. 577
588.2
Grenohl e. Frankrike
(P. T. T . )
Stavropol, Ryssland ...... fl55
(JRter.w nd , Svprige
720
Ni7.nij-Novgorod. Ryss!. 780
Lansanne, Schweiz
8!'iO
Grenohle. Frankrike
875
Hom el, Rvssland ......... 900
Oclense, Da nmari,
9"0
Leningracl. Rvsslancl
!l80
Konstantinopel, Turkiet 1000
Bas el, Schwei7.
1000
Amsterdam. Holland
10:;0
Haag, Hollancl
1050
Hilversum. Holland ...... 10'i0
(;.pneve. Schweiz .. .. .. .... 1100
V.rarschau
.... .... .......... 1111.1
Sorö, Danmark .. .. ..... ... .11 50
Boden , Sverige
1" 00
Rom ... ........................ 1200
Hi örring, Danmark
12:;0
Föni!«wusterh.. Tvsk!. 1250
Karl'borg. Sverige ......... 1:105
Moskwa, R"ssl a nrl ....... 1 &:;0
Daventry. En <t1anrl
1600
Belararl. Ju goslavien
1(\,,0
Radio-Paris. FrRnkril,e .. 1750
Amstercl nm. Holl Rnrl
19:;0
Paris (Elffelt.), Frankr. 2650

