fRADiO=AMATÖREN
Ti d s krif t för radiotekniska frågor

'-

~

RED. ADR. : LASARETTSGATAN 4-6, GöTEBORG. REDAKTö R OCH ANSV. UTGIVARE :

CIVILINGENJÖR ARVID PALMGREN.
TEL. 16448.
FöRLAG OCH ANNONSEXPEDITION:

GöTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG
TEL. NAMNANROP:

N:R 9

.TRYCKERIBOLAGET•.

SEPTEMBER 1928

ARG. 5

Detta häfte innehåller bl. a.:

Sid.

Vad man 'kan vänta sig av televisionen under den
närmaste framtiden ............. ... ........
Selehiv 2-rörsmottagare ......... . .......... . .
RlÖrvågmätare med nätanslutning ......... .....
E n ny ikopplingspri ncip för nätapparater . . . . . . ..
Om selektiviteten och medel för densamma!.> höjande
Modern högfrekvens:förstä:rikning .... . ..... .. . .
Kvartalsrevy över utländsk radi olitteratur . . . . ..
En ,störningseliminator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Amatörsändarens strålningsstyrka i olika riktningar

239
241
247
251
252
256
259
262
263

*
Nylheter på rad10ma rknaden ................. ... ........... ......... ....... 268
Tidskriftsrevy .. ......... ..... ..... .. ... .. .... .. .... .. ... ............... ......... 270
Meddelande ang. radioutställning ........... ... ...... .. .. ..... .. ..... ... 271

R A D I O-A M A T ö R E N U T K O M M E R D E N 1 I

VARJ E

MÅ N AD

Avtryck av text och illustrationer ur Radio·A matören tillåtes endast med uttryckligt nämnande av källan.

"

P R E N U M E R A T lON mottagas av bokhandlare och å alla postan'
stalter. Prenumerationspris för 1928, 12 n:r, kr. 6: - . Lösn :r 50 öre. Vid
prenumeration från utlandet direkt hos expeditionen k ostar tidskriften kr.
7: 50 f ör hela året, ink!. korsbandsporto.

Tänker Ni bygga en
Radio? Använd då
redan från början

TRELLEBORGS

EBONIT
~

Obegränsat motstånd. ingen
ström läckning och maximum
genomslagshållfasthet -

tre

egenskaper som avgöra en
apparats selektivitet och ljudstyrka.

Vårt varumärke på

radiodetaljer garanterar yppersta kvalitet.

TRELLEBORGS GUMMIfABRIKS AKTIEBOLAG
TRELLEBORG

STOCKHOLM

Obs. !

Glödströmmen

3.RÖRS

från

GÖTEBORG

belysningsledningen !

DUO-REINARTZ

N:R VII

Våglängdsområde: 150- 2200 m. utan spolbyte.

Ingen ackumulator •

Inga dyrbara och besvärliga ackumulator laddningar.

En av våra kunder skriver:
"Då det kanske kunde vara av intresse för Eder
att få reda på hur de första, hos Eder inköpta
växelströmsrören 'Eia Standard' arbetat, får jag
härmed meddela de resultat jag erhållit.
Rören ha sedan c:a 6 månader varit använda i
en trerörsapparat en!. Edra anvisningar och arbeta
förvånansvärt bra samt utan störningar från nätet.
Då rören nu varit i bruk c:a 600 timmar och icke
på något sätt förändrats utan äro lika bra som
nya, torde även hållbarheten vara mycket god .
Jag har velat lämna Eder detta meddelande ang. Eia~Standardrö ren emedan
man med dem på ett idealiskt sätt löser den alltid besvärliga glödströmsfrågan" .
Komplett sats delar med låda och monteringsritning kr. 70:20. Färdigmonterad
apparat ink!. patentlicens kr. 125; -. Tillbehör exkl. högtalare kr. 58:95.

ELEKTRISKA INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
POSTFACK 675-G • STOCKHOLM 1
Prislista N:r 9 (1928) sändes mot porto 15 ör. (i Irimärhn). E/A" Radiohandbok (1928) för apparatbYllllare innehåller
kortfattad radioteori. prakti.ka råd för apparatbedömninR. felsökninR'sanvisniniar samt bYi'gT1adsbeskrivningar till ett 20-tal
av de modernaste mottapreapparatema. Pris 60 öre. Rekvireras enldast med postQ'iroanvisnini' till postllirokonto n:r 1339.
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VAD MAN KAN VÄNTA SIG AV
TELEVI S ION E N U NDER DEN
NÄRMA STE FRAMTIDEN
i närma oss den tidpunkt då
televisionen blir allas egendom,
därom råder nog mycket litet
tvivel. De kända uppfinnarna på
området, som tid efter annan figurera
i/nyhetsspalterna i samband med någon
mer eller mindre lyckad demonstration
av nya apparater, arbeta rastlöst vidare. Deras ansträngningar äro ingalunda utan resultat, s teg för steg närma de sig målet. Oerhörda äro de svårigheter, de ha gtt övervinna, stora de
kostnader, som experimenten draga.
Men 'Övertygelsen att man till slut skall
nå fram till ett praktiskt användbart
resultat finnes oförminskad ej endast
bland uppfinnarna utan även inom de
vidast'e kretsar av den stora allmänheten.
Huru kan man då vänta sig att den
första prakti skt användbara televisionsmetoden skall se ut och vilka ändamål
kan den komma att tjäna? Därom är
det knappast möjligt att ännu, åtminstone på denna s·idan Atlanten, erfara
något fakti skt.
I Radi o News uttalar sig emellertid
Mr. Hugo Gernsback just i denna
fråga och vi taga oss friheten referera
honom. Gernsback framh åller, att tel evision redan är möjlig, men poängterar, att man ej får ställa förväntningarna för högt för den närmaste framtiden rörande televisionens prestations-

V

förmåga, ehuru många firmor redan
med febril brådska föra mottagningsapparater för television ut i marknaden.
Stationen WGY i Schenectady kan
kallas pioniären bland televisionS'sändare då ,den började med sina sändningar redan i maj månad i år. Därefter kom WRNY i juni.
Vad skall man kunna se? är den
fråga man oftast hör framkastad. Ja,
sanningen att säga är det just inte
mycket. Man kommer att få nöja sig
med att se silhuetter, brev, ritningar
och dylika enklare saker, åtm instone
vid utsändningar på de vanliga ko rtare
rundradiovåglängderna. Stati'oner med
kortare våglängder kunna g ivetvis
komma att lämna tydligare bilder.
Liksom alla andra konstarter måste
televisi onen passera vissa förs'Öksstadier, under vilka praktiska erfarenheter
få insamlas, innan avgörande ·förbättringar kunna g<ö,ras. Man behöver blott
erinra sig den tid då den nuvarande
rundradio n blev till och tiden närmast
dessförinnan. Samma utveckl'i ng måste
televisionen genomgå. Om man där fCir
till en början ej väntar sig för mycket,
behöver man inte bli besviken. K ommer det kanske inte att bli nog så intressant att med en vanlig mottagare
och en tillsatsapparat kunna se väl återg ivna silhuetter och dylikt, utsända
från den vanliga rundradiostationen ?
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Man får inte heller tills vidare vänta i hög grad och återgivandet av bilden
sig bilder och ljud samtidigt. En ut- kommer att bli väsentligt bättre.
sändning kommer nämligen att tillgå
En kåga man ofta hör är »H uru
svor blir den bild, man kan mottaga?»
på ungefär följande sätt.
Hallåmannen säger t. ex.: »Nu ut- Ja, i regel är den inte stor. Den beror
sända vi den och den 'bilden.» Efter ' av diametern av skivan och storleken
en minut eller två har man så fått se av elektroderna i neonröret. Vanligen
denna bild och hallåmannen går då åter blir bilden 50 a 75 mm hög och mellan
in med något nytt meddelande. Möjlig- 25 och 35 mm bred. Medelst en lins
heten att se och höra samtidigt ligger kan bilden förstoras, men härvid förtyvärr ännu ej inom räckhåll, men kan lorar den både i ljusstyrka och tydnaturligtvis uppnås 'Så snart tekniken lighet.
hunnit göra erforderliga framsteg.
Att se de uppträdande rundradioEn av de viktigare delarna på mot- artisterna är för närvarande knappast
tagaresidan utgöres aven roterande I?:öjligt - bilderna bli alltför otyrdlig'a.
skiva, vanligen gjord av aluminium, 14 Aven erbjuder återgivande av föremål,
till 24 tum i diameter och försedd med som röra sig, stora svårigheter.
ett antal små hål. Bakom dessa hål plaTrots alla dessa begränsningar är det
ceras en neonlampa, som äJr ansluten dock av allra stö'r sta vikt att en början
till en vanlig rundradiomottagare. Om
blivit gjord och att det livligaste inså erfordras får man förstärka impul- tresse visas från allmänhetens sida. Ju
serna från mottagaren, så att de få så- flera, som arbeta för en sak, desto säkdan styrka att de förmå ge ,de ljus- rare kan man vara om att den föres
styrrkevariationer, som erfordras för att framåt. Mr. Gernsback anser sig också
reproducera bilden.
kunna spå, att inom ett år skall man ha
Aluminiumskivan drives runt aven hunnit så långt, att man verkligen kan
motor. Genom reglering av motor- se vad som tilldrager sig i studion. Därströmmen medelst ett motstånd, kan emot får man nog vänta flera år innan
hastigheten hållas vid den riktiga.
det blir möjligt att rundradiera sådana
Framtidens fullkomnade televisions- tilldragelser som fotbolls- och boxmottagare kommer sannolikt ej alls att ningsmatcher. För detta ändamål erha några rö'rliga delar, såsom motor fCJrdras nämligen, att helt nya uppfinoch rote!rande skiva. Man får i stället ningar göras. Och under sådana omtänka sig ett elektronrör, i vilket de ständigheter är det nog klokast att inte
mass lösa elektronerna rotera i ett elek- profetera om vilken väg utvecklingen
tromagnetiskt fält. Synikroniserings- kommer att taga och huru snabb
problemet kommer härvid att förenklas den blir.

Förstorad mdiobild.
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roblemet a:tt vid enkla och billiga
mottagare åstadkomma en större
gra<d av s.elektivi-tet är ej så enkelt. Man blir nämligen tViUngen
att tillgripa två d1er flera avstämda
kretsar, och i ooh med cLebsla mma lider
både enkeLheten och prisbilligheten. I
många fall är man dook tvungen att
öka seJ.ektiv'i,teten för att de statio ner,
som man önis kar avlys's na, skola kun\1la
skilj.as fån andra.
Den här bes.krivna 2-,rörSJ111ot.t<ligaren
är utförd! med tanke på enkel och billig fra<mställn1'ing, mlen har, för uppnående aven god 'selekti.Vlitet, tre kretsar, en oavstämd antennkrets, en avstämd mdl:ankrets ooh en aV\S,t!ämd
gaTle.rkr·ets. Då ej mindre än tre olika
spolar användas, ha vi valt att göra
dem utbytb ara för att därigenom undvika komplicerade och dyrbara omkopplme ooh alltför stora dimenJsioner
hos mottagaren.
Kop!plings1sc:hemat framgår av fig. 1.
Antenl1ikiret's,en tillliklOpiplas mellal!1ikt1etsen
över' en förkortningskondensator C5 .
Mellankretsen utgöres av spolarna L l

och L 3 sarrnt kondensatomrna C l och
C 3 . Galllerkrebsen slutligen utgöres av
"pOLa'rna L 2 odh L~ samt koncLenSlatorerna C 2 och C3 . Spolen L g ooh kondensatorn C 3 äro sålunda gemensamma
för de båda sils'bnämnda kretsarna och
utgöra kOlpplingselement mellan dem.
Äterkappling;en sker på gaJrr.eflkretsen
genom spolen L 4 , i vi,lken de högfrekven'ta svängningarna regleras medelst
kondens.a:torn C 4 •
Jordningen av de oli,ka krertJs-arna är
så gjord att all? bre vric1kondensatorennas fasta sysbem äro förbundna med
jord. Härilg enam undgås en eljes·t besvärli'g handka'Pacitet.
Genom aft spolen L 3 och blockkonclJensatorerna C g och Cr, äro utbytbara,
kan var och en utprova deISsa, så att .
slelektåviteten bli,r den för antennen passande och .i öVJrigt så god man behöver ha denisamima. Till l~dning härvi,d
ang;es . emellertid nedan vissa värden,
som torde van ungefär'ligen lämpliga
i genomsnittLiga fall.
Kowlingen meHan de två avs.tämda
kretsarna kan V'isserligen göras med en-
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Fi.g. 1. K oppliJlgsschema.
C ,. C2 = 500 cm. C3= 6000 cm, C, = 200 cm, C5 = 100 cm, C6= 200 cm . M = 2megohm , +A = 4 vo lt , +B , = 75
volt,
B2 = 150 volt , - C = - 15 vo lt , D= högfrekv ensdrossel.
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extra kontaiktshuven på sockeln s sida
till
B2 •
SpoJcvrna ha gjo rts aven t)'!p, som
både ä r ef6ektiv ooh lätt och billliK att
f<r am:ställa. De utgöras av 60 mm spol~
rör aven längd, som är tillräcklig fö r lindningen. S ockeln , vars
dimensioner anges i fig ~ 2, bestå r aven ebonit- eller tr olitplatta, vid v ilken fästs dels en träklots, som fixerar spolen
...----I....L...--4---....L-._-4i>-_LL--I ~~~~!@~~~ och gör den oförväxelbar,
/ -_ _ _....l.-._ _ _ _....i.-_ _ _-I .,........;".;:...:....:...:...::..;:...::...:.~'"""""= och dels kontaktbleck av erfOI,derligt antal. Blecken utr - - -- - - 80----------1
goras av mäss ingsplåt, 0.75 a 1 mm
t j ook. Dessa skola under fjädr ing anligga n;1ot 1/8" mäss ingsskruvar, fästa i
spolrören med muttrar på 15 mm aV7
stånd från ändan . I spolrtirets kant äro
urta gninga r utskurna, S0111 passa till de
ursågade ändarna av träklotsen. F ör
bsta nde av spolen L ~ anbringas k.lots
och konta:kf1hleck·direkt på frontpl attans
baksida.
Spolarna L 1 och La, som blott ha
en erllda lindning, äro enkla att göra.
TrådändaJ1" l1a föras till var sin skruv,
placeraJc1e så att de passa ti II var sitt
kontaktibleck. Spolarna L 2 ooh L 4 äro
lindade på samma spolrör, varför man
få r ansl'll'ta deli1 på viisst sätt för att
Fig. 2. Nilllill!! li!1 sp olsockrl.
de ,sk ola. passa in. Fig. 3 anger huru
'·es)). slknlvar äro placerade. De palSsa
ba rt spolen L 3 eHer enbart kond ensa- då om so&dn göres en!. fi.g. 2 och
torn C:;. I förra fa,lI et blir kopplings- inkopplas på sätt koplp lingsritnin gen
gradlen kO'J1istant ooh i s,e nar,e fa llet gan- fig. 4 närm are visar.
ska ~tal"kt va riahel, nämlig.en SYL att löSpolarnas an tall varv, tråddimension
sa're kopplJing uppstå r ju mindre kapa- odh· totala l,änKden på spolröret a'n ges
citeterna i kondensarorerna C l och C 2 för de vanliKa vå:gl.ängcl!sområdena i
är. Då det i regel är önskvärt att selekti- talbell 1. Samtliga äro lindade i enviit eten ökas något, men ej alltför myc- kdt, tätt lager med clubbe1t bomiUllskd, då våglängdlen minskas, ha både sp unn en tråid.
spole och konden sator ins<ltlts .
De storlekar , som angIvIts för spoI~op.plin gen ,i övl"'igt är av hdt vanle n L ;\, torde vara maximala. Man bör
lig beskaffenhet. Detektorn har galLlerdärför ej underJ åta att prova mindre
liikritktning och en d'rossel i ano dl ed anta'!
varv .
ningen för enhållande av å terkoppling.
A
ntenn:koncLensatorn
fÖl"'es')ås till 100
Genom en transformator med omsä ttcm,
men
den
torde
äv,
e
n kunna göras
ning 1 : 3, är d~tel<It()irn 'koppllacJl tiJIl
Kopplings1
k
'Ondensatorn
CH har
större.
lå,g frekvensröret. Utgöres detta av ett
3-gallerrör, t. ex. B 443 , förbindes den 6 000 cm kapacitet, men även beträf~----60 ---------
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Det är ett skärmgallerrör med minimal
inre kapacitet och med en först ärknings-
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Den höga förstärkmngen ökar ansenlig t
mottagarens räckvidd samtidigt som rörets
höga inre motstå nd på 15°.000 ohm betydligt förbättrar dess selektivitet. Röret
bör användas för mott agare med avstämd
anodkrets. Ni kan vara övertygad om, att
det blir en avsevärd skillnad i IjudkvaJiteten. då Ni bytt ut nuvarande r ör mot detta.
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Endast
små
billiga
batterier
behövas

till

Va/ea
Dubbe/galler.
o.
Tregallerrör
Begär kopplings-

lllill~ schemor och pris-

ti

listor fr. fabrikens
försäljare, adress

Fack 7361 Stockholm 1
Transformatorer, drosslar, motstånd,
kondensatorer och spolar för nätC\nslutnings- o. lIortvågsapparater samt
all slags radiomaterieJ.

En Propp
En- Apparat
En Jordledning
och hela radioanläggningen är
färdig. Så enkla äro Agas nya
radiomottagare av typerna

L~II
Alla

och

L~III

anläggningens

Återförsäljare sökas. Åberopa tidn .

NOACK
ACKUMU

delar,

även högtalaren, ha sammanförts i en enhet. Inga batterier.
All erforderlig ström uttages
direkt från belysningsnätet.
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Efterfråga dem i närmaste
radioaffär.

,..

A. - B. A G A - L U X
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Telefoner:
Gruppanrop 70245

NORDISKA ACKUMULATORFABRIKEN
G. C. FAXE
MALMÖ

Tabell 1.
v å g l :i n
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L2

Tråd .. , . ... ,
Varv ........
Längd ......
Tråd ........
Varv . . . .....

L4

0,2
225
150

0,5
60
100

0,2
225
150

Tråd .... . . "
Varv •••• • • o.
Längd ......

0,5
60

05
15
60

'Tråd . . ......
Varv .... . ...

0,5
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0,2
60

Längd
L3

200--600
0,5
60
100

~------~o--------~
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1000--2000
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fande denna kan man varIera .inom
vida gränser.
Antennen kan mycket väl anslutas
indiuktivt tiH mellal1Jkretsen. För detta
ändamål kan man använda en spole av
alldeles sanuna beskaffenhet som L 2 L 4 , varvid den mindre spoLdeilen inkopplas mellan anrel1Jl1 och jord.
Dros'seln D kan utgöras aven telefonsrale, men säkrare och bäJttre är
aH göra en drossel av för äJndamålet
lämplig typ. En dylik beskrevs i Radio-Amatören n:r 4, 1927, s,id. 105.
Denna är lindad med 0.06 mm dlubbelt
si.lkessptmnen koppartråd på en stomme, bestående av två 50· 50 mm ebol1Ji,tbitar, mellan vilka är in,lagd en
bricka av press pan eJ. dy'!. med 10 mm
diameter ooh 1.5 mm tjoCklek. I det
sma.la spår, som bildas melilan ebonitbriokoma pålindas så mycket tråd att
spåret blir i det närmaste fyHt. Man
har då närmare 2000 varv. Kostnaden för tråden uppgår tiE c:a 2 kr.
Närmare anvi!sningar fö r lindni,ngens
utförande fliooas i nämnda hä f,te.
Delarna plaoeras och ledn ingarna
dragaJS en!. fi.g. 4. FronnpLattan är
300· .178 · 5 mm av trolit octh basplattan 300·200· 10 mm kryssfaner. Vid
basplattans bakre kant fästas tvenne troli,tJister av 100 mm längd och 30 mm
höjd för anbringande av kontaJkt!hylsor
resp. kontalktskruvar om dyl1rka föredragas.

.::r
s--+________--,,..--_____~ A
/

I

I

I
I
I
B~----~---~~~

gaUl~ka

1.5

Eg. 3. Spole L 2, L..

Ti.J1 i1101::bagaren användes följande
materiel:
2 s t. 500 cm vr icLkondensatorer med fini11Ställningsrattar.
200 ctn mikrokondensator med ratt.
1
2 " rörhållare.
1 " lågfrekvenstransformator.
2
3000 cm blockkondenlsatorer med 1 håNare.
1
ZOO" d:o.
1
100 "

I st. ga llerlåcka, 2 megohm.
., högfrekvensdrossel.
9 " kontakt'hylsor.
l " trolit 300XI78XS mm .
2
80X 80XS
2
" lOOX 30XS "
l " kryss faner 300X200X 10 mm.
Materia.l tiU spolar och spolsocklar, kopplingstråd m. m.
l

T abell 2.
Telefunken ...... . .
Philips ... . . .... .. .
Triotron " .. ..... .
Telefllnken ....... .
Phi lips .... ....... .

Detektor
RE 084
A 415
SD 4

Lågfrekvens
RE 124
B 405
XD 4
RES 164")
B 443")

Vad de olika späuminga rna bet'räffar
är glöc1Jbwtteriet som vanligt 4 volt.
A nlOdspänningen på detelktorn' är 60 a
75 volt odh på ändlröret 120 a 150 volt.
Callertförspänningen var ierar nåJgot
för olika rörtyper,
men man kan till en
början försöka med
12 ' a 15 volt. Vid
användning av nätanslutningsapparat
bör man för säkerhets skull insätta en
stor blockkrondensator (m inst 3000
cm ) i jordledningen.
Den färdiga mottagarens utseende
fram går av fig. 5-7.
Manövreringen är
ganska enkel. Man
behöver sålunda ej
befara
bristande
stabilitet, då ju högfrekvensförstänkni ng 'Saknas. Då
man första gången
söke r en station,
VI ider man e? under återkopplin'"g till
svängning och håller el vid ungefär
samma inställning
som e 2 . Sedan interferenston erhållits, minskas återkopplingen och el
avstämmes
nogTel.
J
A
g rannare.
Stationen blir då hörbar ,
30(>
,200
I
I

Lågfre:kvenstransJorma;torn ä r i den
utförlda aJPIPa,raten av F.erranrt:i!S typ
AF 5. Lämpliga rör framgå av tabell 2.

JJ2 BI
O

I

+A --A

, ,
(

C
100

, I

Fig. 4. K o pplingsl'itning.
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• Trega ll errör med h.ögförstärkni ngs fak tor .

,'

Fig. 5.

Fronl vy o'v lIIotlagarell . .

varefter båda av'Stämnj.ngsrattama finjusteraiS. InstäLlningarna antecknas, så
art:t man nästa gång ej behöver gå till
svängning.

Fig. 6.

Röran.de den se'lektiv,i·tet, som .kam
erhållas, kan som exempel nämnCl!s, att
lned de ovan angivna spolarna och koocle11'sa,torerna och en lång utomlhusan-

]y[ ontagevillkelll

sedd bakifrån.
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Fig. 7. Alontagel sett up pi/rån med borttagIla rör och spolal'.

tenn k~1 lokalstat'ione11l in med kraf- lä:ngre höras vid ly,sslling i hörtelefon.
tj'g h6gtaJlarestyrka. Efter en vI1idning
Önskar man uiOka mottagaren till
av de båda avstämningskondensatorerna tre rör, kan man tillfoga ett andra s,teg
10 grader kunde samma station .ej • lågfrekvens på .v anligt sätt.

A. P.

_
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KAPACITETEN VID KOMBINATION
AV KONDENSATORER. Mången gång
uppstår för en amatör önskvärdheten att använda VISsa förhandenvarande blockkondensatorer så att vi;;sa kapaciteter erhållas, som avvika från de värden kondensatorerna hava. Vid
parallellkoppling av flera kondensatorer med
kapaciteter C, C" C3 etc. erhålles en resultt!rande ka paci tet a v
C C, C, C3
Vid seriekoppling blir däremot
l
1
l
1

= + + + ---

- = -c + -c. + -ca +--C

TABELL I.
Kapaciteter

l"i J· F
100
100
100
100
100
100
250
250
250
2:;0
2;)n

+ 250
+ 500
+ 1000
+ 2000
+ fiOOO
+ 6000
+ 500
+ 1000
+ 2000
+ 5000

+ 6000

Resulterande
kap. I"I~ F
serie parallell
71
a50
83
600
90
1100
95
2100
98
5100
98
6100
160
750
200
1250
2~0
2250
230
5250
240 '
6250

fl fl F
500
500
500
500
1000
1000
1000
2000
2000
5000

+ 1000
+ 2000
+ 5000
+ 6000
+ 2000
+ 5000
+ 6000
+ 50QO
+ 6000
+ 6000

Resulterande
kap. !'-fl F
serie parallell
330
1500
400
2500
450
55nO
460
6'\00
660
3000
830
6000
850
7000
1400
7000
15UO
8000
2700 11000

TABELL II.

I

Då berlikningen av olika kombinationer kan
vara besvärlig, i synnerhet vid seriekoppling,
anges här nedan några kombinationer uträknade.
Tabell I anger kombinationer av olika kapaciteter, under det tabell II avser serie- eller
parallellkoppling av 2, 3 eller 4 kondensatorer
av samma kapacitet.

Kapaciteter

2 st.

Kapacitet

11 11 F
100
250
500
1000
2000
5000
6000

serie
50
125
250
500
1000
2500
3000

parallell
200
600
1000
2000
4000
10000
12000

3 st.
serie
33
83
160
330
660
1600
2000

parallell
300
750
1500
3000
6000
10000
18000

4 st.

serie
25
62
120
2:;0
500
1250
1500

parallell
400
1000
2000
4000
8000
20000
24000

TELEFUNKENRÖRENS
N

FRAMGÅNGAR

fri ' största svenska radiofabrikantema såsom

Svenska Radio A.~B., A.~B. Baltic Radio,
Stem & Stem A.~B. m. fl., hava efter in~
gående laboratorieprov bestämt sig för aU
till stundande säsong i största utsträckning
använda Telefunkenrör för sina mottagare.
Orsaken till T elefunkenrörens framgångar är
att de visat

Största jämnhet
Största klan gren h et
Största livslängd
För varje förbrukare av radiorör blir det där~
för mest ekonomiskt, att använda sig av de
världsberömda

TELEFUNKENROREN

De Nya

fJ3AL TICMOTTAGARNA .

CHASSISBYGGDA 3- och 4-RÖRSMOTT AGARE
för likström, växelström eller batterier.
Störningsfria. / Enastående ljudvolym.
Lättskötta. / Ny korivågsmoitag are.
Begär katalog.

BALTIC
G6TEBORG ~

R A D 10

STOCKHOLN

*

NALN6

*

A. - B.
SUNDSVALL

NU
- TUDDR

har vår nya anod-ackumulator
inkommit. Begär prislista!

A C K U M U LA T OR- F A B R I K S A K T I E B OLAG ET

L ad d n i n g s s t a t i o n e r:
GÖTEBORG :Kungshöjdsg.3
MALMÖ:
Ostergatan S

STOCKHOLM

Aldsta och största firma i branschen

RöR VÅ GMÄTARE MED NÄTAN S L U TNING
n rörvågmätare är utan tvivel ett
av radioamatörens vilknigaste instrument. Ehuru en dylik nyligen
beskriy;jts ,i dessa spallter våga vi
därför presentera ännu en, vilken är avsedd för nätansllltning. En vågmätare
bör nämligen VClJra en lätthandterlig
tingest, som ständigt är färdig till användning. Det är dessutom nödvändigt
för mätarens noggrannhet att de spännmgar, som tillföras densamma, äro
möj ligast konstanta.
Den koppling, som kommlit till användning 'h ar ursprungligen utexperimenterats av Burgess Battery Company
O'ch uppvisar flera gO'da egenskaper.
Såsom man finner av schemat, fig. 1,
består $Ivängningskretsen av två spO'Idelar L 1 ooh L 2 samt en dubbelkondensator C 1 - C 2 . Dubbelkondensatorns
. gemensamma system, s tafii'vet , är förbundet med glödtrådens negativa ända.
Spoldelarnas ytterändar äro förbundna
med galler resp. anod. De båda mO't
varandra vända ändarna av spO'ldelarna äro fö,renade genom en hlockkondensator C~ om 6000 cm. Vardera av
systemen C l och C 2 har en max.-kapacitet av 300 a 350 cm.

E

Fig. 1.

Rörv åg1Jlätarens

Från ,inre ändan av L 1 leder ett motstånd M om 5000 O'hm, en vanlig sändareläcika, till en milliamperemeter A,
från vilken förbindningen går tiM mitt-

1:1-0
r---ZS-

21

~j

U

(J

'--100
Fig. 2.

Spolkonstrnktion

för

1·Ö1"Våglllälarell.

punkten mellan C l och C 2 . Milliamperemeterns mätområcle är O-S mA.
Spolens' L 2 ,i nre ända står genO'm ett
motstånd M ? om c:a 400 ohm i förbindelse med-anodspänningen.
I och för nätanslutningen, som förutsättes gjord till 110 il. 120 volts likströmsnät, frinnes en motgtåndslampa
M 3 , och en re-ostat M 4 .
Vid användning av
röret B 406 eller liknande, vilket är lämpligt att använda, tages en 10 ljus koltrådslampa f'ö r den
spänning nätet har. Vid
220 a 240 volts nätspänn ing förbli motstånden och schemat
i övrigt oförändrade
som vid 110 resp. 120
volt, men en likClJdan
lampa, som den i schemat ingående, insättes
i den positiva ti lledkopplingsschema.

+
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ningen. Motståndet M 4 är en vanlig 30
ohms reostat.
De båda spoldelarna L 1 och L 2 äro
alltid inbördes lika stora och lindas på
ett och samma spolrör. Fig. 2 åskådliggör huru de placeras. Spolröret har
lämpligen 70 mm diameter. Det har
4 banankonta:kter, fästade med muttrar,
på de avstånd fig. anger. En spolhållare till dessa spolar kan man lätt
---,.. r-'~...,5i

~~~==~~~==~~

l

' - - - - -100

..

Fig. 3. Spolen n:r 7.

gora aven ebonitribba i vilken kont ak,th yl,sor insättas. Lämpligen kan
man använda en hållare ~ö'r Baltic lågförlustspol:ar i vilken två extra kontakthyls'o r inborras. För att täcka alla våglängder mellan 10 och 2 800 m behöver
man 7 st. spolar, vilkas antal varv,
tråJddimensioner och våglängdsområden framgå av tabell 1. Antalen varv
ange summan av de båda spoldelarnas
varv.
TABELL I.
Spole N:r

Varv

Tråd mm.

Vlglängdsomrlde m.

l
2
2
4
5
5
7

4
8
20
50
120
290
800

1,5
1,5
1,0
1,0
0,3
0,15
0,2

10-30
17-50
40 -125
85- 270

spunnen tråd. Spolen n: r 7 är av annan
konstruktion än de övriga och framgår
av fig. 3. På en ebonitribba fästas de
fyra banankontakterna och medelst
plåtvinklar två spol'stommar, bestående
av vardera två fiberbrickor av 60 mm
diameter och 2 mm tjocklek, mellan
vilka ligga 20 mm runda briekor av 5
mm tjock ebonit. De sammanhållas genom centrum aven l/S" skruv med
muttrar en!. fig. Tråden som är dubbelt
bomuUsspunnen lindas
lätt för hand i spåren
ooh trådändarna förbindas en!. fig.
Motståndet M 2 göres aven c:a 5 cm
lång- bit motståndstråd med 2 000 ohm pr
m. Biten inJklämmes i
en vanlig hållare för
gallerläckor.
20
Delarnas 'uppställning och sammankoppling framgår av
ritningen fig. 4. Apparaten kan monteras på många sätt,
men det vanliga vinkelrnontaget torde
vara enlklast. Den färdig~ vågrnätaren
synes å bilderna fj'g. 5 och 6. A dessa
ser man även 'en annan vågrnätare; en
s. k. absol'btionsvågmeter, som endast
består aven spole och en vridkondensator om 500 cm av lågförlusttyp med
rätlinjig- våglängdsförändring. Denna
absorbtionsvågmätare bö'r man även
skaffa sig för att man skall ha en fullständig vågmätareutrustning. De spolar, som erfordras till denna framgå av
tabell 2. De lindas på 70 mm spolrör
av 120 mm längd försedda med två
kontaktben på 100 mm avstånd.

210~600

540 -1550
1l00- 2800

Spolarna 1 och 2 lindas med blank,
försilvrad koppartråd med några millimeters avstånd mellan varven. Övriga
spolar lindas i enkelt, tätt lager med
dubbelt bomuHsspunnen tråd, utom
spolen n: r 6, som har dubbelt silkes-

::;

TABELL 2.
Spole N:r
l

2

3
4
5

Varv

Tråd mm.

\" åglängdsområde m.

4
12
35
110
400

1,5
1,0
1,0
0,5
0,15

10-35
30-100
72-260
180- 650
640-2500

Av dessa spolar äro n:r 1 oeh 2 lindade med avstånd mellan varven, n:r 1
med blank, försilvrad tråd. N:r 2-4

~

varandra, är lämpligt blir utslaget på
nrilliamperemetern ett par tiondels
miHiampere och markerar mycket
skarpt resonansinstäUningen.
Tillhör den krets, som skall mätas,
en mottagare med återkoppling, ktan
man sätta den i svängning (ej på rund. radiotid !) V rider man då på vågmätarekondensatorn, får man höra den
välbekanta återlkopplingsvis1slingen då
svängningarna interferera. Härvid kan
vågmätaren stå i andra ändan av rummet. Då interferen~tonen blivit så låg,
att den ej längre kan uppfattas som ton,
äro kretsarna stämda till samma våglängd. Har man sålunda mottagaren
avstämd till en station, vms våglängd
man känner, kan man på detta sätt enkelt skaffa sig en punkt på vågmätarens
kalibreringslknrva. Förfar man på detta
sätt med ett flertal sändare får man
snart tillräckligt många punkter bestämda för att kunna upprita hela
kalibreringskurvor .
Omvänt kan man sedan med utgångspunkt från vågmätaren och dess
ka.Iibreringskurvor bestämma våglängden på okända sändare.
Kalibreringen kan även ske med
hjälp av absorbtionsvågmetern. Om
dennas Sipole pIa;l;eras i näl1heten ay en
mottagares nvstämningsspole kan man
O
2
===d:===;:;':;;;O!:::
I ===:dI===:::::::d?O lätt höra v,id vilken inställning våglängderna överensstämma,
i synnerhet
Fig. 4. Kopplingsritni1Jg.
..
p d
om mottagaren svanger svagt. ao etta
ha dubbelt bomuIIsiSpunnen tråd och n: r sätt erhåUes en kalibrering av absorbtionsvågmetern. Placerar man sedan
S du!bbelt silkesspunnen.
Vid rö,r vågmätarens användning pla- denna i näl1heten av rörvågmetern får
ceras spolen i den krets, vars våglängd man en lmEbrering även av denna.
Beträffande rörvågmätaren bör påskall bestämmas, intill vågmätarens
spole på lämpligt avstånd. Vid kretsar pekas att våglängden förändras vid
med mycket Iiiten dämpning är 10 a 20 ol'ika glödspänningar. Man bör därför
cm ,lämpligt. V'i d kretsar med större se till att röret alltid vid mätningar ardämpning måste avståndet vara min- betar under vissa bestämda :Börhållandre. Har man en lämplig spole i våg- den. Enklast låter sig detta göm om
mätaren och vrider på dubbelkonden- man genom reglering med reostaten M 4
satorn så komma de båda kretsarna vid tillför röret en sådan glödspänning, att
en viss inställning av vågmätarekon- utslaget på milliamperemetern alltid är
densatorn Ii resonans. Härvid gör milli- ett vi1sst bestämt, t. ex. 2 milliampere.
amperemetern ett utslag nedåt. Om Gör man spolarne omsorgsfullt ' och
avståndet mellan de båda kretsarnas klistrar trådvarven väl med celluloid
spolar, som skola stå med ändarna mot löst i aceton, så att de ej kunna röra '

O\::
I
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Fig. 5.

V ågnlätarepm'et framifrån.

1 " milliamperemeter, 0-5 mA, Weston,

l st. MJlare för gallel'läoka,
5 cm tråd, 2000 ohm pr m,
2 'st. 3 000 blockkondensatorer med 1 st. hållare,
Baltic,
l " spolhå:llare, Baltic,
2 " kontakthylsor,
l " trolit ZOOXlsOXs,
l " kryssfaner 2OOX lSOX lO,
l " rör Philips B 406 el. dyL ,
l " koltrådsJampa.
Materiel tiJl spolar, koppling,s tråd> m. m.

1 " reostat 30 ohm,
I " 5000 ohm gaJlerläcka m. håJlare, Baltic,
l " rörhåJlare,
l " lamphåJlare,

Till skydd mot värmen från koltrådslampan har en bit spolrör trätts över
lampan.
A. P.

sig och ej uppta~ fuktighet, så bli
instrumenten fullt tillräckligt noggranna för arnatörbehov. Man bör emellertid alltid ha samma rör eller vid utbyte
av rör kontrollera kaEbreringen.
I rörvågmätaren har följande materiel använts:
1 st. 300X300 cm dubbelkondensator, Pilot,

F ig. 6.

Vy bokifrån av dc båda vågmätarna.

fl{ vstämn ingspro blem et löst!
Spolen som alla längtat efter synes
här. Alla våglängder på samma
spole . . Från kortYåg 18 meter till
långvåg 2000 meter. Lågförlustl
Inga döda varvl Ingen dämpningl
Ingen separat omkopp lar tl

Tjerneld's Rotorspole
Sv. Pat. 64893

Skriv ejter speciatbroschyr. Leverallsklar i septembel'.
TILL V E RKA RE

o
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EN S AMF.ÖR SALJ ARE :

ELEK TRISKA A.-B. SKANDIA, Stockholm
MALMÖ.

VÄXIÖ.

GÄVLE,

ÖSTERSUND. KARLSTAD. SUNDSVALL.

UMEÅ

La Radiotechnique
Paris

*

Likriktarerören

.ittttat.). Raytheon
Radio-rör äro ·o överträffade!

Vår nya katalog TKD 28. innehållande även schemata för växelströmsrören, sändes gratis
och
franko p å be gä ran. Närm . uppl. om
detta kvalitetsrör erh. Ni fr . Eder
radiohandlare eller direkt frå n oss.
Förutom dessa radiorör föra vi
ett stort, synnerligen välsorterat
lager av all sbgs radiomaterial.

Aterjörsäljare erh. jörmånliga villkor.

GRAHAM BROTHERS A••R.
Teldon:

Namnanrop.

Stockholm' 8

V. 7O - 5O m A-l 8 kr.
V. 7 1 - 85m A - 2O kr.
V.72 - 3S0mA - 40 kr.
utan glödtråd.
Olof Gylden

Bertil Gräsman

Lidingö. Tel. 985

Göteborg Tel. 9835

Slår ut alla
6-rörs

konkur-

Neutro-

renter

dyne

*

*
Svensk

Våglängd:
190-2000 m

kvalitets-

*

produkt.

Inga spolbyten!

Utlandet i hög~
talaren ~ o~vsett

WA D'A
'

. ,'-

Mottagaren med
den överlägsna

loka Is ta t io n en . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I j u d kval it et e n .

~
Pris: W A D A komplett med 6 . rör och 2 st. telefon~ och
högtalareproppar .. ... .. ... . . ... . .. . . ' .' . . . . . kr. 475:-

Motståndsstav för nätanslntningsapparater

10.000, 15.000 och 20.000 ohm.
Högsta kvalitet. Tål hög belastning.
Komplett med hållare och 4 st. klämringar

Kr. 3:50
Moment-strömbrytare, Weilo-drosslar, Hylsor och Blockkondensatorer för nätanslutningsapparater lager/öras.

AKTIEBOLAGET HARALD WÄLLGREN
GÖTEBORG 1

TELEFONER : 39577. 39578. 39579

EN NY KOPPLING S PRINCIP FöR
NÄTAPPARAT E R
id Radi(jklubharnas Förbunds
senaste årsmöte höll civ.-1ng.
Erik L6fgren ett med stort in~
tresse mottaget föredrag om en
av honom uppfunnen metod att utan
användning av filter åstadkomma en
eliminering av maskinljuden vid nätapparater. Inledningsvis framhölls,
hurusom den betydande ökning i apparatkostnaderna, som filtren vid nätapparater medföra, sedan lång tid tillbaka spormt uppfinnarna att söka andra och enklare medel att undertrycka
maskinljuden. Många uppfinn:ingar
med detta syfte hava också efterhand
framkommit, men ingen har hittills fått
någon större praktisk användning. Såsom den närmaste föregångaren till
den av ing. Löfgren uppfunna kopplingen torde man 'kunna betrakta den
s. k. J (jhnston-kopplingen, vaken för m
sommaren lanserades i den engel1ska
tidskriften Amateur Wireless och som
på grund av sin enkelhet väckt stor
uppmärksamhet bland amatörerna. Den

V

nya kopplingen företer en viss ytlig likhet med Johnston-kopplingen men är
principiellt sett fullkomligt skild från
denna. I fråga om enkelhet är den i
stort sett jäJmförlig- med' J'Ohnston-kopplingen men är helt och hållet fri från
dennas nadkdelar : den la:bila inställningen, resterna av maskinljud samt de
otillräckliga anocLspänningarna. Även
vid jämförelse med nätapparater med
filter kunna förutom de ekonomiska
fördelarna vissa tekniska sådana påvisas; nämligen beträffande ljudstyrka
och ljudkvalitet. Sålunda kommer hela
näVspänningen slutrö'r et till godo, enär
intet spänningsfall i någon filterdrossel
förefinnes, och vidare uppstår automatiskt en neutralisering av den återverkan mellan rörens anodkretsar, som vid
apparater med fi lter (och även vid John ston-kopplingen) vållar distorsion av
ljudet och i svårare fall t. o. m. motorboating. Den nya kopplingsmetoden är
icke bunden vid något bestämt appa'r atschema utan är snarast att betrakta

"

Trerörs nätapparat för 220 V likström.
Trådmotstånd.
O-l : 70 Q
2-3:7å15Q
3-4: 56 Q
4-5: 200 »

5-6 : 17 Q
6-7:56
7-8: 120 •
8-9: lllO»

RÖI".

1

I och II: A 425, III: RE 134.

Övriga data.
r, : O, l MQ
R. : l MQ
r 2 : 0,2»
Co : 200 å 500 flpF
R, : 2
C, = C2 = 5000 »

x och y justeras så, att m<lskinlj udet försvinner.

~ ~AAID>nO=AMATÖR.EN~

OM SELEKTIVITETEN OCH MEDEL
FöR DENSAMMAS HÖJANDE
elektivitet är ett ord , som o fta förekommer, då man talar om radilo mottagare. Sjärlv"<l. ordet skulle
möjligen kunna översättas med
»llrvalsförm åga» eller något dylikt,
och i praktiken bete<:knar det också en
apparats förm åga att kun m> utväl j a en
vå;glängd eller rättare sagt ett viss,t
smalt frekvenshand och fö rbli o berörd
av alla andra frekvenser.
För att uppnå selektivitet använder
man sig av re sona ll'sfenomen. Man avstämn1er en eller f,lera elektromagneti ska 's vängnin gskretsar så atJt deras
egensV'ängningsta'l öve rensstämme r med
våg, som skall mottagas. Vid heterodyn- och supenheterodynmottagare förekommer även av;stämni<ng till andra
fTekvenser , men detta är en al111an
hi storia.

S

svängni ngar. Styrkan av dessa kunna
vi uppmäta så's om spänningar vid spolens ändpUnlkter. Ju högre des'sa spänningar bli , desto kraftigare ä ro svängningarna i kretsen.
Antalg nu , att kond'e nsatorn har en
skala, indelad från O till 100, o<:h att
krets'ens egensvängning vid skalans inställning på SO har sam ma periodta:l
som sändarens 'SIvängning. Vi uppmäta
i detta falJl en spänning av t. . ex. 0.7
volt. Vrides kondensatorn fram till 70
finna vi att 's vängningarna i kretsen
minskats i styrka till t. ex. 0.4 volt.
Öka vi ytte rligare instäHni ngen tiH 100
ha svängni ngarna kanske helt dött bort.
Volt

1

O.9

C

o. 8
o.~

V

L

:'\

l\a

J

./
Fig. J.

Lå1 'Oss betrakta det enkrla fallet, att
vi ha en krets, bestående aven spole
L och en över densamma kopp,lad konderusator e, fig. 1. Om denna krets
bef inner sig alldeles i närheten aven
sändare uppstå r i densamma elektriska
som en allmän princip, till ämplig vid
en mängd olika kopplingar . Den teoretiska förklaringen av densamma skall
här icke närmare beröras : i ett följande
nummer av Ra:dio-Amatören kommer
iag. Löfgren att själv g iva en uttömmande redogörelse h ärför. För dem av
Radio-Amatörens läsare, som eventuellt
des'S förinnan önska experimentera med
den nya kopplingen lämna v i här ett
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schem a för en motståndskoppJad trerörsmottagare (se omst. fig.), vid vilken den tillämpats, jämte behövliga
data. Som man ser härav, förekomma
inga som helst filterkondensatorer,
drosslar eller andra 'e xtra apparatclelar,
utan det är blott och bart genom rörens
inbördes placering utefter den a lltid erforderliga spännin gsledaren , S0111 maskinljuden bringas att försvinna.

En dylik variation av svängningens
st ynka representera's av kurvan B i fig.
2. Kretsen har en viss grad av selekti,vitet emedan den reagerar kraftigt
för vissa frekvenser, men mindre kraftigt ell er ej alns för andra.
Ut by ta v.i spolen L m ot en annan
med fin mo tstånc1Jstråd kanske man
iställ et kulle erhå lla svängningar, som
vari era efter kurvan A, fig. 2. F örmågan hos kre1sen att reagera olika
för oli,ka frekvenser har då minskats
bety dligt , selektiviteten ihar blivit sämre. }\-led sp ole och ikondensator med
mycket små förlu:ster kan däremot selekti viteten ökas, så att man ef'h åller
en reso nansikurva, t. ex. e, som är
mycket spetsig. Med en dylilk krets
skull e man då kunna »stämma bort»
sändare n med endast 20 delstrecks
vri,dnill O" å kondensatorn å t endera
håll et.
E nerg i förlu sterna i kretsen, eller
kretsens s. k. dämpning, ha sålunda en
stor invenkan på sdekniviteten, Jou
min dre dämpning, dess större selektivi,tet. Dämpningen kan ha en mängd
olika orsaker. I en fri's tående krets
sådan SO'111 fig. 1, förekommer ju enda st mot ståndet i själva kretsen. I regel. d. v. s. vid användan;de aven go d
kon densato r, förefinnes största ·delen
av kretsen s förluste r i spolen. Me n

F ig.3.

Fig.4.

enkellagriga cylinderspolar med ej alltför klen tråd får man dock så små
förlu:ster aH de o fta 'kunna försummas i jämförelse med andra förluster,

L

c
Fig. , 5.

Fig.6.

som tillskyndas kretsen yid densamma s
inkopplande i en mottagare.
I första hand ha vi antenn odh jord.
viDka som bekant äro behäftalcle med
avsevärt motstånd. Tillkopplar man
antenn odh jord direkt tiH var sin ända
av kretsenenI. fig. 3, tlPpstår en ny
krets, i vilken motståndet blir lika
med summan av motståndet i spole,
kondensator, antenn och jord, och sålunda mycket stort. För att i största
möjliga grad förebygga detta tillgriper man löskopp'ling av antennen. Detta
kan ju ske på en mängd ol ika sätt,
men fig. 4 v isar ett av dessa. I kretsen antenn-jord
ligga endast ett fåtal av
spolens varv. Den dämpning, so m finnes i antennkretsen, 'k ommer då också
enda t delvis att införas i
kretsen s pole-kondensator.
Kretsen blir mera selektiv.
Denna möjlig1het till !öskoppling är ju mycket bra.
men m.an få r därför ej
g lömma att nedbringa m ot-
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ståndet i antenn och jord så långt sig
göra låter.' I detta sarrnmanhang- kanske
det är på sin plats att erinra en hel del
radiolyssnare om att »j.orden» eller

+

Fig.7.

»jordledningen», i vilken stöf1sta delen
av antennkretsens motstånd koncentrerar sig, icke består av den sladd, 150m
förenar mottagarens jordklämma med
vattenledningsröret, eller vad man nu
använder för slags »jord», utan just av
vad som tar vid där nämnda sladd slutar. En lång, klen sladd är ej bra aven
hel del orsaker, men det för selektiviteten så farliga motståndet ligger till
övervägande del i själva jorden. Ett
radikalt sätt att klara saken är att slopa
jordningen och använda balansnät,
d. v. s. anbringa en antenn även nedåt,
under den man redan har uppåt.
En annan orsak til1 betydande dämpning i en ,krets uppS'tår om ett motstål1!d lägges parallellt över kretsen sasom fig. 5 i princip antyder. Ju mindre
detta motstånd är, desto större strömmar kunna passera genom det, och
desto större blir förlusten av energi i
kretsen. Detta fall uppkommer om en
kre1Js kopplas tiH ett detektorrör m~d
gallefllikriktning, fig. 6. Gallerlikriktningen, eller rättare gallerströmsEkriktningen, är ju beroende på en ström,
som flyter från gallret till glödtråden
i röret så som pillen i fig. antyder.
Sträckan galler---,glödtråd repre:senterar sålunda ett motstånd på samma
sätt som M i Hg. 5. En dylik detektor åstadkommer sålunda aIltid en
dämpn'i ng i ga'llerikretsen, och för att
2 54

motverka densamma anbringar man en
återkoppling på kretsen, d. v. s. man
tililför energi, som ersätter den förl orade. Ett liknande fall föreligger vid
anodkretsar, hg. 7. ParajIelIt öve r
kretsen ligger här sträckan anod- glödtråd, som ju även framsläpper en
ström, anodströmmen. Selekti viteten
bli r därför oberoende av rörets inre mot~tånd och röret bör därför ha ett högt
mre motstånd. Skärmgallerrör äro de
lämpligaste för ändamålet. Vid andra
rör brukar man få ti'llgrLpa en löskoppling på liknande sätt som vid antennens tillkoppling, för aH tillräcklia
b
selektivitet skall erhållas.
. Förluster i en mottagares kretsar
kunna även uppstå om metaJtlföremål
placeras aUtför nära en spole, t. ex vid
aVlSkärmning av kretsen . I en skärmplåt uppstår vissa s. k. virvelströmmar,
som bli starkare ju närmme en spole
plåten står, speciellt om den befinner
sig mitt för Sipolens ända. Avståndet
mellan spole och plåt bör därför vara
s~. stort som mÖljligt och i regel ej
narrnare spoländan än 25 mm.
En betydande ökning aven mottaaares selektivitet enhåHes om den för~es
med två eller flera avstämda kretsa r.
Har man högfrekvensförstär:knin o- får
man ju i regel efter varje högfrek~ens
rör, ~n a,:rstäJ;'ld krets, som blir kopplad till foregaende krets genom röret.
SaknaJs däremot hÖlgfrekvens.förstärkare får man koppla kretsarna direkt
till varandra på ett eller annat sätt.
~opplingen kan göras på så sätt att
de båda spolarna placeras i varandras
fält, på något avstånd från Yarandra
fig. 8.
'
Då kopplingen i regel måste vara
ITll)'cket lös, blir det ofta enikilare att

göra en mindre del av kretsarnas självinduktion eller en del av deras kapacitet gemensam. Fig. 9 och 10 ange
huru detta kan utföraJs. Men även andra
sätt äro möjli,ga, såsom t. ex. att använda en extra, mindre spole i ena
kretsen, som indulktivt kopplas till en
liknande spole i den andra kretsen . ~Jler
tiH huvudspolen i densamma. Aven
komlbinationer av induktiv odh kapacitiv koppling förekomma, såsom fallet
är i den 2-rörsmottagare, som beskrives på annat ställe i ,d etta nummer.
Att avväga kopplingen mellan två
kretsar så att man får bästa sdektivitet men ej förlorar i ljudstyrIka är ej
så lätt. Man får härvid ha i minnet
att kopplingen måJste vara lösare ju
mindre dämpningen är i de båda kretsarna. I regel är det omöjligt, åtminstone för en amatör, att beräkna erforderlig kopplingsgrad . Man får därför utprova den. Har man en vridbar
eNer skjutbar kopplingSlSipOleeller en
vricLkondensator som kopplingseJement
är saken ganska lätt gjord.
I regel kan man höra när 'den gynnsammaste kopplingen är fönhanden
därigenom att kretsarnas totala resonanslkurva får två toppar om de kopplas alltför tätt. Om resonanskurvan för
en ensam krets representeras alV kurvan a i Eg. 11, kommer kurvan för
två lilka;dana, till varandra löst kopp-

Fig.9.

F ig. 10.

lade kretsar att representeras a,v b i
samma fig. Ökar man kopplingsgraden kommer man emellertid tiH en viss
gräns där kurvans topp plattar ut sig
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och slut.Jj'gen övergår i två toppar en!.
kurvan c i fig. 11. Att toppen plattar '
ut sig är endast gynnsamt för ljudkvaliteten, emedan då större delen av
det frekvensband, av vilket utsändningen från en rundradi.ostation består,
kommer att få en konstant inverkan
på mottagaren. Delar sig toppen i två
blir- ljudet däremot mindre gott. Uppkomsten aven duhbeltopp kan man
mycket väl höra i mottagaren, emedan
ljudet ökar i sty,rika om man rör ratten åt endera håNet från mittinställningen. Kopplingen bör då göras så
myoket lösare att ljudet blir starkast
vid en il1JstäNning och sjunker vid rattens vridning åt el1Jdera hållet . Ofta
kan det inträffa att de båda topparna
falla så långt f.rån varandra, att man
tror sig ha att göra med två stationer
på olika våglängder med samma program. Kopplingen mellan kretsarna är
då mycket för fast.
Frågan om en mottagares se1ektiv'itet är givetvis mycket .omfattande och
kan ge anledning tioJI många och långa
utläggningar. Här ovan ha vi endast
velat ge en Eten .orientering och ge
några enkh anvisningar för de vanligast förekommande fanen.

M OD E RN H Ö GFREKVENSFö RST ÄRK N ING
AV INGENJÖR E. ANDERSEN
3Jd fordras egentligen aven god
mottagare anno 1928? Att den
artbetar med obegränsad räckvidd, ooh enb juder fullständilg
genomslagshå,l1fasthet mot lokaIstationen, skulle vä'~ svaret bli.
Problemet, full.s tändigt neutraliserad
högfrekvensförsnänkning, ka:n l1/U anses
sOlm löst, och superheterodynmottagare
med neutraliserad mellanfrekvens torde
vara den typ. som kommit fulländningenl1'ärmast. Till den kommerciella reHexkopplade »Neurtro-Supern» för nätanslutning och - möjl igen - dublbel• rrÖr hava vi emellertid ännu ej hunnit.
Men den 'kommer nog.
De resultat man kan uppnå med en
saikkunnigt konstruerad neutrodynmottaga're, äro dock anmä!r'kningsvärda.
Att denna typ aldrig ,blivit populär i
Sveri,ge, får väl an'ses bero på de svå-
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righeter som vidlåda genomförandet av
en effektiv neutralisering.
ViLken är då den bästa mottagaren?
»Supern» eller »NeutrodynenJ» ? Ja
därom tvi sta ännu de »ra!d iolärde»
Varje firma håller på sin typ, och får
man se en broschyr från en faJbrik, som
tillverlkar bå,cla, skall man finna att den,..
na är synnerli'gen diplomatiskt avfattad.
Att mången hemgjord mottagare
med högfrekvens fungerar bättre sedan första steget borrttagits, är ett
faktum.
Vid högfrekven1sf'Önsilirkn irllg uppträder nämligen deLs induktiv åter<koppIi.ng genom spolarnas ömsesidi,g a invenkan på varandra, dds även kapacitiv över gaI.lret-anaden och dess tilIledningar. Det första felet kan man
redlIcera genom att stä.lla 'sq)l(),la r.na på
kant, och i senare fallet är det
m1öjl·i gt att med en mikrokondensator åstadkomma en viss för-

La

Fig. 1.

•

Om tran sformatorn kan föl iande
sägas: Den lindas
på >.> Iuft», och des's
verkningsgrad är:
lIt

'f,

Fig. 2.

bätt r ing , men en fuHständig neutraliserin g ernås endast g-enom effelktiv avskärm nin g. Varje steg innes,lutes i en
liten låda av lämpligt material. En sådan enhet innehåller: Transformator,
avstämningskondensator, rör 'med hålIClire och mikrokondensator, samt eventuell t omkoppl ingsan ordning .
Vil ket material lämpar sig bäst för
Stanioi och
a'Vskärmnil1'gsändamå:l?
zin k äro båda: billliga, men på grund av
sina dåli ga elektriska egenskape'r (uppträdande av virvelis trömmar på ytan ) ,
a:bsolut förkastliga. Man har genom
försök f'u nnit att koppar och aluminium
lämpa sig ,b äst. Av dessa två är natur JilgtviiS aluminium att föredraga ,
emedan detsamma är bi J.I i'g are, 'l'ättare
och tacksammare att bearbeta. Dessutom ox iderar det ej.
P lå tt jookleken får ej under.stiga 0.8
mm , 0011 avståndet till ,l indningen tages min. 5 mm.

Fig. 3.

=::

(ut

I ekv. är m
ohmska motst. och
wL = växelströmsmotst.
Om nämnaren blir
mindre blir 'r, större. I praktiken uppnås detta däJri'genom att spolen lindas med emaljerad ,
silkesspunnen litztråd.
K opplingen utföFig. 4.
res lämpligen en!.
fig. 1. La är anod-, och Lo neutraliseri.l1Jgsspolen. Att dessa måste vara
exakt lika s'kola vi strax se.
Vid mätning av likst11Öim har man
att taga hänsyn till spänni\1lg, strömstyrka, motstånd och effekt. Gäller det
växelström tillkommer självinduktio n,
kapacitet och faJs,förskjutning. För
des.s a senare mätningar är växelsbrÖtmsmätbry.ggan ett av de tiHförJj'oligaste
i ns trL1Jll1 en t man känner. Fig. 2 visar
kopplingsschemat. *
Bryggan matas med växelström fr ån
en summer . eller LF~generator (G).
Under förutsättning att induktanserna
L odh L 1 äro lika, kan denna 'bringas
i jämvikt medelst den varia:bla kondensatorn C x som justeras till samma
värde 'Som C. Indikatorn I skall då
visa 11'011, d. v. s. brYglgan är strÖmJÖs.
Koppli.ngsschelJl1at i fig. I kan även
ritas 'som fig . 3 visar och man ser att
det heJa ingenting annat är än en
bry,gga.
. Därav framgår att L a och L, måste
vara ahso lut lika. Är denna betingelse
uppfylLd, kan den skadliga rärkapaci-

* I nästa nummer införes en fu\.lrständi g
beskrivning på en växelströmsmätbrygga.
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Fig. 5.

Fig.6.

teten borttagas. Sedan C n en gång blivit riktigt instälLd förblir jämvikten
stabil även om C g ändras . Med andra
o rd: Neutrali'seringen är oberoende av
frekvensen . Detta under förutsättning
att spolar.na ej , vid övergång tid! annat
våglängdisområde, komma att inverka
på varandra.
Vill man undv ika den jämförelsevi s

formator », och hg. 6 9luthgen en »OktodynspoJe» i Low-Loss-utförandet enligt radiofysikern F . Ladhner. Från a
till b räknar man 4 varv.
Amerikanarna använda konstgjord
dämpning för att slippa neutralisering.
Spolarna lindas på små stommar med
fin tråd. Dessa typer .hava kommit till,
eme dan man i USA, fö rutom den ordi-

B

A

Fig. 7.

B

c

L.P.

Typisk modern mottagare med 3 steg HF.

dyrhara avskärmningen (denna är dock
att föredraga!) måste man istä'l'let 'linda spolar:na så, att de et1håIla ett begränsat magnetiskt fält, och ej upptaga
signaler »ur luften?;>. Fig. 4 visar den
enklaste formen aven dylik ?;> D-Coil».
Fig. 5 föresnäJ'ler en ?;> Binokel-trans-

narie tillverkningslicensen, även måste
erlägga en avgift för Hazeltines patent. Vad slutligen skärmgallerröret
angår, är förstärkningen visserligen
enorm men man måJste tCliga en försämrad -ljudkvalitet och en högre anod spännjng med i köpet.

Provnl av Radio- AnU11())'CIl , s. 27,

Vec](o-Pt'ogl·S lnnH'·t, npril s. 07.

57-58, 94- 95, 119- 121,159-160 , Svar på . frågor, s. :'9, 91- 92, 122 ,
161, 212 , 261, 296- 298. 32'-,- 326,
187- 188. 212. 2r,~, 2!l .' -2!l~, ~27-
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Utställnin gar och tÖII/ iI/llur.
(Se även n:r :1. )
Stockholm, april s. 102-10 ~.
Berlin, okt. s. 267-272.
Paris, dec. s. 331- 335.

13.

Diverse.

Böcker, tidskrifter.
Ra diolitt eratur, s. 27, 93, 119, 154,
295.
InFör ett nytt radioår, jan. s. 1- 2.
Från l äsekre tse n , s . 52, 93, ~~O .

INNEHÅLL 1927

Föreningar, kongres ser .
lludioklllhbal"l1 Hs l ivsfråga, j a ll . s.
9-10.
Radioklllbbarna : Diverse, ej förut
registrerat, s. 12, 36, 103, 163-164.
Internationella Radiounionens kong~ess i Brllx elles, m a rs s. 68.
Inför 'Vash i n gtonk onferensen, sept.
s. 237- 240.
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FIL. K A ND. BERTIL rr'OL LERT

Diverse.
Radiopat ent, okt. , nov. s. 287- 288,
318.
Några ord om k a pacitlv Iw ppIing,
j a n. s. 3- 4.
Ledande kraft ~ I', m aj s. 1 32- 1 3:1.

l.

Kretsar och deras egen- I 3.
skaper.
(Se även 11 :1' 2.)

Allmänt.
Anodkretsens belastning på gallerkretsen, jan. s. 13- 18, mars s.
89- 91, april s. 114- 11 8.

Likriktning.
Kopplingar med 2-el ektrodlikriktar e, d ec. s. 336.
Om likriktning vid motståndskoppl ade mottagare, maj s. 145- 150.

Förstärkning.
H ögfrekveJtsföl'stärk llill g.

Möjligheterna för h öjning av h ögfrekvensförstärkningens effektivitet, nov. s. 303-308.
Lågfl'ekveJts{örs/äl'kllillg.

EFfektiv l ågfrekvensförstärkning,
. febr. s . 53-56.
Vilket omsältningstal b ör väljas
på l ågfrekvenstransformatorer?,
juni s . 176-178.

Beskrivningar av rörmottagare.
Alimänt.

Amatö rmässigt b yggande av rad iomottagare, april s. 98- 101.

Mottagare utan h ögfrekvensf örstärkning m en med
återkoppling.
En h ändig enr örsappara t, mars s.
78- 80.
Mottagare med 2 våglängd sområden,
sept. s . 251- 254.
Mottagare med h ögmyrör och å ter koppling, juli s. 195- 199.
En bekväm loka lmott aga r e, f ebr. s .
49- 51.
Två r örsmo ttagare för nätanslutning, jan. s. 19- 22 .
Mot stån dskopplad R einartz för nä tanslutning, april s. 105- 108.
Enrörsmottagare med a n s lutnin g
till väx elströmsnä tet, maj s. 1~7
- 140 .
3-rörsmottagare
för
växelström,
d ec. s. 341-347.

Motlagare med llögfrekvensförstärkning u t a n neutrali2 . Mottagning i allmänhet. ,
sering.
n en el ektromotoriska kraften i en
mottagareantenn, maj s. 151- 154.

4

5-stegsmottagare med toroids polar
och Loewerör, mars s. 69- 72.

p

Sllperheterodyher.

I

Nä/ansl ll tning

Antenn er.

Sup erheterodyner, febr. s . 29- 31:
Ni,rheHigna antenners i nverkan på
Några synplln ]d l~r på supc l'h ctrrovarandra , apri l s . 109- 110, lIlaj
dynen , mars s . 81 - 8~.
s . lH .
t:ltradynmottagare med kombin era - Ant enner och jord ledningar, aug. s.
d e rö .. enI. Y . Ardennc, juni s.
223- ~26.
183- 186.
Anh~ nn\\'ir('ns berättigande , febr. s.
Dubb elga ll e r super, nov. s. :1:10.
·17- ·18.
»Fjärde systemet», modell 1927, J\ri sta llmottagn ing på ramantenn,'
s ept., okt. s. 241- 245, 273- 282.
maj s. 141- 144.
Ny 'Variant av superheleroclyncn En universalram, maj s. 155- 158.
(s trobodyn ), aug. s. 213- 215.
Åskfaran vid antenner för radiomottagning, juli s . 189- 194.

Superregenerativa motlagare.
I{olnnlcr den s up erregen erativa 1l1 olt agare n tillbaka?, okt. s. 290- 291.

E lektrollrör.

Rörkaraktäristiker och rörkonstanDiverse rörmotlagare.
ter samt d eras praktiska användning juli- sept., nov. s. 207- 211,
Mottaga r e med kombinerade rör,
232- 236, 255- 260, 319-325.
apri l s. 111- 112.
Rör SOtn clnittera positiva joner,
febr. s. 32.
Förstärkare .
De nya skyddsgallerrören, nov. s.
FÖI's tärkare med förstklassig ljud299- 30l.
kvalitet, aug. s. 22 7- 230 .
Kapslade elektronrör, dec. s. 337
Omkoppling av motstån dsförstär-340.
I,are, juli s. 200- 20l.
R egen erering av l ågtemperat urrör,
En omkoppling vid lågfrekvensf ebr. s. 52.
förstärk are, okt. s . 289.

( S,.

Beskrivningar av kristallmottagare.

I\ristalhllott agnin g Jl1cd ranluntrnn,
maj s. 141- 1H.
Sel ek tiv kristallmottagare för alla
våglängder, febr. s. 33- 35.
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~ R.ADHOe-AMATÖ~EN~

KVARTALS REVY öVER UTLÄNDSK
RADIOLITTERA TUR
Sammanställd av

FIL. KAND. BERTIL WOLLERT.
enna litteraturö'Versikt är endast
avsedd att fästa språkkunniga
radioamatörers uppmärksamhet
på särskilt läsv'ärda saker i utlandets radiopress, men lämnar i m otsats till denna tidskrif,ts månadsrevy,
som meddelar ett kort'f attat referat för
ett fåtal uppsat'ser, ej annan upplysning
om innehållet, än vad som framgår av
artikelrubrikerna eller, i undantags,fall,
till dessa fogade anmärkningar. A vsikten är nämligen att 'här redovisa ett
så rikhaltigt och omväxlande material
som möjligt, medan intresse rade förutsättas skaffa sig närmare kännedom om
innehåHet i förtecknade artiklar genom
läsning av uppsatserna själva.
Översikten är uPPSItälId efter samma
principer, som ligga till grund för mina
tidigare förteckningar över innehållet i
denna tidskrift, vadan jag ej här behöver sysselsätta mig därmed.
Tvenne svårigheter, som nu mött,
måste beröras i detta sammanhang.
Den ena är utväljandet av tillförlitligt
maJterial: den andra är att bland detta
stoff uttaga just det, som intresserar
denna tidskri fts läsekrets.
Själva kvalitetsfrågan har lösts på så
sätt, att till huvudsaklig utgångspunkt
tages endast sådant material, som efter
sål'lning av sådana auktoriteter som
Radio Research Board i England och
Bureau of Standards i Amerika, befu.nnits värdigt att refereras eller 0 '111namnas.
Svårare är kanske anpassningen efter förhandenvarande intresseriktningar hos läsekretsen. Denna svårighet
kan emellertid enklast lösas därigenom,
att var och en som h yser intresse för
denna översikt. underlättar författaren s
arbete genom upplysningar om de fr ågor, som i första hand tilldraga sig
vederbörandes uppmärksam het, vilka

D

man sålunda gärna ser behandlade av
kompetenta personer. Största möjliga
hänsyn kommer naturligtvis att tagas
ti!l på detta sätt framställda önskn 111 gar.
Slutligen å,terstår frågan, huru man
på lämpligaste sätt skall få del av de
uppsatser, som utvälj'as med ledning
av efterföljande förteckning. Man har
naturlig:tvis endast två vägar att välja
mellan, nämhgen köp t'l. lån av det tidskriftshäfie, vari önskad uppsats ingår.
Minst känd torde lånemöjligheten
vara. Många av de tidskrifter, vars
innehåll redovisas här, finnas företrädda i svenska offentliga bibliotek,
där de få lånas på sedvanliga villkor.
Med anledning därav kommer i nä'Slt a
kvartalsrevy att meddelas en förteckning på de tidskrifter, som oftast förekomma i denna översikt, med angivande bl. a. av de offentliga svenska bibliotek ink!. Svenska Radioklubbarnes
Förbunds bihliotek, hos vilka resp. tidskrifter finnas tillgängliga, vare sig för
studium på stället eller hemlån.
Beslutar man sig för inköp, är den
bekvämaste vägen beställning hos närmaSite bokhandel, vilken som regel ej
har det önskade på lager, utan först
måste införskaffa det från utlandet.
Vissa affärer, t. ex. Wennergre11's Bokhandel i Stockholm, intresserar sig särskilt för dessa tidskrifter och laged!ö,r a
en del, vadan utsikterna att genast erhålla, vad man önskar, äro störst där.
Man kan också vända sig direkt till
förlaget, detta särskilt om man. önskar
en här i landet ej tillgänglig sak med
minsta möjliga tidsutdräkt, eller till en
bok:Thandel i utlandet, detta senare om det
gäller flera olika tidskrifter och framfö r
allt samma land, då det skulle bli för
obekvämt att tillskriva de olika förlagen.
Någon allmän regel om vilken in-
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köpsväg, som ställer sig ekonomiskt
förmånligast, kan ej lämnas här. Saken
kan ligga olika till, om det t. ex. gäller
ett enstaka nummer eller en mera betydande beställning och kan växla från
land till land. Så mycket kan emellertid sägas, att man i vissa fall genom
ändamålsenligt val av inköpskäHa kan
göra förvånansvärt stora besparingar,
ibland uppgående till flera tiotals %.
. Den ekonomiske radioamatören vill
naturligtvis för sina utländska radiotidskrifter, vare sig det gäller Lösnummer eller prenumeration, ej gärna betala mera, än vad de kosta i utlandet
med tillägg av trycksaksporto. Valutan, som insändes förskottsvis, kan han

i närmaste bank tillhandla sig i form
aven check efter riksbankens dagskurs. Lägger han därtill portot för ett
rekommenderat brev till utlandet, så
kunna kalkylerna göras.
Uppgifter rörande de olika tidskrifternas lösnummerpris i utlandet liksom
om förlag och utländska boklådor komma även att lämnas i nästa kvartalsöversikt .
Jag avslutar 'detta företal med en
önskan, att läsaren måtte finna något
av ,intresse i efterföljande förteckning
och att han ej underlåter att delgiva
förf . till dessa rader sitt missnöje över
ev. luckor eller andra brister i denna
översikt.
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EN S Tö RN ING SE L I M IN A TO R
enna lilla 3!piparat tjänar till att
borttaga de störningar som en
hel del apparater genom det
elektriska ljusnätet kunna förorsaka.
De vanligaste Sltörningarna'ihärröra från:
Blinkfyrar vid järnvägsövergångar, ljusreklam, spårvagnar, el.
motorer, symaskiner,
dammsugare och fläktar, medicinska bestrwlningsapparater
m. fl.
Känner man störningskällan
ordnar
man som ' fig. i nedre
högra hörnet visar; i
annat fall kopplas apparaten till nätet. (Fig.
ti 11 väns,t er.)
På en liten träplatta fastskruvas tvenne
kondensatorblock om
10 MF. (C l och C2 .)
Dessa sammankopplas
och förbindas med hylsan H 2 som alltid går
till jord. De andra
polerna på över säkring.arna S till Hl
resp. Ha. Säkringen består av tvenne
polskruvar P i vars hål en metalltråd S
insättes. För den händelse kondensato-
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Siffer Lemoine.

rerna äro kortslutna, tages S så tunn att
den smälter och på så sätt bryter strlÖmmen . HyLsorna Hl och H 3 förbindas

L

s

s

s
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Våra Höstnyheter:

RADIORÖR!
Modernaste kvalitetsfabrikat. Jämför och döm! Alla rör_
typer för ackumulatordrift lagerföras tillika med de
nya växelströmsrören för indirekt och direkt matning.

N. S. F.
nya kvalitetsradiodelar : Billiga vrid_ och blockkon.
densatorer. Universal_ och Duplouniversalrattar med
belyst trumskala.

WEILO
anodtransformatorer och

stavlikriktare (utan rör).

STENTOR
högtalare i nya prisbilliga, vackra modeller med ut.
omordentlig tonrenhet. Dessa nya Stentorhögtalare
komma att ytterligare höja märkets redan tidigare
befästa popularitet.

*

,
Nya kataloger och prislistor utsändas inom kort. Lämna oss
till dess Edra värderade förfrågningar som vi omgående besvara.

A. V. HOLM AKTIEBOLAG
RADIOA VDELNINGEN

~~~~~~~~S~T~O~C~K~H~O~L~M~7~~~~~~111I

.,

T""ON'" N~NONW" HOLMS AKTIEBOLAG. r,"G,."o,,,TRADEHOLM.

Apparatbyggare!
Enastående tillfälle till billigt inköp.
~

Avstämningsspole med vridbar återkopplingsspole av gediget utförande för 2002000 m. våglängd. 5 uttag. Lindad å prima
ebonitrör . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kr. 5: Variabel kondensator av elegant
utförande. Square Law. Enmutterfastsättning och spiralfjäderkontakt. 500 cm. kapacitet med
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AMATöRSÄNDARENS STRÅLNINGSSTYRKA I OLIKA RIKTNINGAR
Elementär grafisk metod att approximativt bestämma denna och några
direktiv för alltennkonstruktion då v iss huvudsaklig
strdlningsriktning önskas.

AV FIL . D:y G. H. D'AILLY
(Fort •• frdn föreg . n : r .)

ör att krunna bestämma den re'iaJtiva s,tråJ.ni,ngs"tyrtkan i en 'avlägsen punkt M (Hg. 7), så beJäJgen att riktningen OM bildar
en viss vinkel IX med normalloinjen (den
mot antennen v,i'l1kekäta) OX, så behöva vi kunna sammansätta tvenne
växeLfält - elJer vilka periodilSka. förlopp som helst - viJka ha samma period men äro fasförskjul::na i förhållande tiU varandra. Vi veta, att i det
bH, att de båda periodiska förLoipipen
icke äro fasfärsikjU'tna i förhåIlai\1Jde till
varandra är denna sammansättning ytterst enkel : an1tpJituden av den sammansaJtta verkan blir helt enkelt li ka
med summan av amplituderna för de
enskilda förloppen vilka skola swrnmansäJtta'S. Vi taga ett par numeriska exempel för att förtyd\i>ga saken.
Antag således att vi ha en ledare,
v,i'\'ken genon1Jlöpes aven växelström,
således ett periodiSlkt förlopp, som har
ett visst periodtal Amp!!itudlen hos
denna ström är lika med 2 ampere, vilket innebär, att just i det ögonblick
strömmen har si,t t snönsta värde maximivärdet - är den ögonblickliga
"trömstyrkan lika med 2 ampere. Vidare tänka viOlSIS ännu en ledar,e, vari
löper en växeLström med SWl11ma periodtal men med en amplinud av 3 ampere, d. v. s. i det ögonbI1ck strömmen
är som stanka:st är strömstyrkan lika
med 3 ampere. Slutligen antaga vi att
de båda strömma'rna ucke ha någon fasförskjutning, d. v. s. de "om man säger
»äro i fas » med varandra. Detta innebär då att de båda strömma rna samtidigt ha värdet noJI och att de sam-
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tidigt ha sina maxi mi värcLen, och att
riktningen på .ström~uen i detta senare
ögonbliok är densamma i båda ledarna.
Om vi nu förena dessa bålda ledare
och avleda de i densamma framlöpande
strömmarna genom en enda gemensam
ledare, så erhåJlJa vi i denna en ny
växd str öm , SlOm kan sägas vara samlnans,ä ttningen CliV de båda Ut1Sprungliga. Denna sammansatta stI1öm har
för det första sa.mma period som de
båda ursprungliga, vidare är den i fas
med dessa. Slutligen erhål'ier man dess
a'I11lpti~ud genom att taga 'S umman av
amplituderna till de båda c\Jelströmma'fna, så:ledes 2+3 = 5 ampere.
Ha vi en annan gång de håda delsltrö111lmarna med resp. ampLituderna 5
och 10 ampere, så blir den sammansatta strömmens aITII)\itu1d ,lika med
summan 15 ampere, och äro s'lutli'gen
delströ111lmamas amplituder resp'. 7 och
12 milliampere, så 'blir den resul,terande sam,m ansatta strömmens amptitud lika med 19 miUiaJl11pere o. s. v.
Ooh på aLldeles samma sätt kan man
sammansätta tn elJer fler SltrOmmar
- eller i a'Ilmänhet periodiska förlopp
- vilka ha sCl!lTIma period och äro i
fas med varandra; den resulterande
amplit'uden blir helt enkelt lLka med
sun'lman av de ens~ilda förloppens, ,t.
ex. strömmarnas, aa11plituder.
För flertaJlet <liV våra läsare torde
dessa saker icke innebära någon nyhet,
men vi ha i aHa bH velat omnämna
förhållandet som en inledning till det
kommande.
Nu gäller emellertid problemet, som
vi redan näJmnt, att 'SaIumatfls,ä tta tven-
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ne periO'diSlka fönlbpp med samma pe- CD etc., Vlilika här äro lika långa, beni.od, d. v. s. samma periocLtal, men tyda vissa sinsemdlan lika långa tidsdär dessa förlopp icke äro i fas med intervaE. Den nyssnämnda kurvan
varandra utan ha en viss fas för:slkj ut- åskådliggör nu strömmen på så sätt,
ning. Dessa periO'diska förlopp kunna att för en viss ); tidpunkt); angiver kur- \ (,
då utglÖrals av växels,t römmar, växel- vans höj d över (eller dj up under) tidp
spänningar, växelfält - viliket just var
faJlet i vårt 'Speciella problem - eller
rE--IPERIOD - - _
••
andra periodiska fenomen av liknan- ~
:8'
:F'
de art.
~
För att finna den alLmänna regel , ~
enligt vi,lken en swmmansättning a.v pe- o'---+;.---j;----?i----'F----'"f---j;;---'=-_TID
riO'cl!islka fasförsikjutna fÖf'IO'pp kan ske,
G
spelar det ingen roLl vilken sorts feD'
nomen det är fråga om, endast man
vet att de äro peniodJiska ooh ha sa11L~ I PERIOD -----?')'
rna period, men för att ha något fast
Fig.9.
att hålla O'S'S till i framställningen kunna vi antaga att det är fråga om växel- ska:Jan i just den punkten, mätt med
strömmar. Vi framhålla emeHertid ge- den enhet enli'g t V!il1ken »amplitlUdskanast att hela demonstrationen blir fuH- lan); OP är uppgjord, den ögO'nlblickliga
komEg1t: densamma om det är fråga om strömstyrka, som dlIder i det ifråJgaväxelspänningar elLer växlande elektm- varande ögonJblicket. Härvid avser då
magnetiska fält eller andra liknande fe- höjd över tidskalan att strömmen går
nomen, odh den erhållna regeln för åt ena 'hållet, vilket yi för tillfället valt
sammansättningen blir också densam- SOil11 positivt, under &t att djup under
6dtskalan anger att strömmen d'å går
ma i dessa 0'1ika falil.
Vi behöva nu först en för det ifråga- åt motsatt håll, vi,lket då naturligtvis
varande ändamålet lämpLi,g grafisk blir det nega,tiva.
frams.tällning aven växelström .
Bebrakta vi nu kurvans hlÖjd i det
En växeMröm kan framställas gra- ögonbli'cik, som motJsvarar punkten A,
fiSlkt på flera olika sätt, och den som så finna vi att densamma är lika med
förefinnes i fllg. 9 tor.de va'ra känd av noll, ty kurvan skär här tidska:Jan. I
flertalet läsare. Sj.älva den grafiska detta ögonlbl1ick är således strömstyrframstälLningen av växeLströmmen ut- kan nO'I1. Förflytta vi oss emeLlertid
göres här av den vågJinjiga kurvan utefter tidskalan åt höger, så .se vi huru
AB' CD' EP G. För enhåJllandet av 1<Jl1'[van aHtmer höjer sig, strömmen
denna kurva tänker man sig tvenne ökar således alltmer i styrka i den ri.ktmot varandra vinlk dräta s.kalor, den ena nin.g, vilken vi benämnt pO'sitiv. Då vi
OABCDEFG avseende tiden och den kO'mmit fram bill punkten B, således
andra OP avseende amplituden hos efter en tid, vilken svarar mot sträcströmmen. Utefter den förra aVIsätter kan AB, har strörmtyrkan vuxit till ett
man - med lämplig en!het - olika värd~, SOom svara'!" mot styoket BB',
tidsmoment Odh låber således en viss mätt utefter amplitudska:Jan, och vi se att
längd utefter skalan svara mot en viss punkten B är vald just så, att den svati,d, utefter den senare skalan avsätter rar mO't strömmens maximivärde i den
i,frågavara·nde riktningen. Då vii fortman - också med lämp'lig enkelhet olika strömstyrkor. Punkterna A, B, C, sätta åt höger minsik ar strömstynkan
D etc. på ); ti.ds-skaJan); utmänkas således allt mer Ocl1 mer för att i punkten C
vi'ssa bestämda ögonblick, och de mel- åter vara nOoll. Då' s.träckorna: AB och
lan dem liggande sträckorna AB, BC, BC äro lika, så äro också de mot cleI
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samma svarande tiderna Eka, och vi
se, att det ta'g er lika lång tid för strömmen att växa från noll till maximivärdet som att åter 'avtaga från detta
och till värdet nOoll. Fortsätta vi emellertid vidare till höger om punkten C,
så finna vi, att strömmen nu har ändrat riktning - kurvan går under tidskalan - och att dess styrka i denna
niktning ökar allt mer till dess vi k<omma till punkten D, där strömistyrkan
åter uppnått ,ett maximiVlärde motsvarande sträckan DD', fast l1JU i motsatt
riktning mot nyss. Fortsätta vi nu slutligen vidare till höger om punkten D,
så minskar strömstyrkan för att i punkten E åter ha gått ned till värdet noll,
dlä r strömmen ännu en gång ändrar
niktning.
Skulle v~ nu ytterligar,e fOortsätta till
höger om punkten E, så se vi att för~
loppet upprepar sig fu'lIkomligt likadant
som då vi ubgingo från punkten A.
Strömmens förLopp mellan punkterna
E och F är således. alldeles detsamma
som mellan punkterna A och B o. s. v.
Mellan punkterna A och E har således
strömmen genomlöpt :?aHa sina faser:?
och det följande förloppet efter
punkten E ..2.- blir ' endast ett ouppihörligt upprepa11de av förllo ppet me<11an
punkterna A och E.
Med anledning av detta kallar man
då ,det tidsintervalL, som motsvarar
sträckan AE för en per.iod, och vi kUIlna mera allmänt uttrycka saken så, att
en period är det ticl!sintervall, som ligger mel1an ett vi'sst ögonblick, där
strömmen uppvisar ett vis's t för1opp.
odh ett annat senare och närmast följande ögonJbltiok, då iStrömmen uppvisar
fullkomligt samma förlopp.
Vi se då, att de mlOt punkterna A
och E svarande ögonblicken uppfylla
del nämnda villkoret. r A är strömstyrkan lika. med noll, detsamma är
förhållandet i E; i A ändrar strömmen
riktning, detsamma är fÖI1hålla~'1det i
E; i A slutlirg en börjar strömmen att
växa åt posi,tivt håLl, och detsamma är
förhållandet i E.

Punkterna A och E fyUa såJledes villkoren för att var.a än.c\lpul1Jkter till en
period, och detgä:ller en1da:st att visa
att E är den nänmast efter A följande
punkten, som uppifylIer dessa vi llkor.
Detta är emellertid 1ätt gjort. Den enda
meHanliggande punkt, som skulle komma i fråga, är nämli'g en punkten C,
d'ä r strömmen även är lika med Il'oll
och där den ändrar riktning. Men Vi
se, att i punJkten C väx·e r strömmen i
den negativa riktningen ul1Jder det att i
A och E den växer .i den positiva riktningen. Strömmen uppvisar således
icke samma förlopp i punkten C som
i punkten A, och sträckan Ae kan
således icke svara mot en period. Emellertid kunna vi observera aH strömmens
förlopp mellan punkterna A och C är
detsamma 'Som me<J1an C och E men
åt ra!?t 11lotsa:t t håll.
r figuren ha vi således m.arkerat, att
st räckan AE svarar mot en period. Men
v,i ha även markerat sträckan BF såsom motsvarande en period. Vi se också att detta är fullt riktigt, · i det att
punkterna B och F uppfylla de nyssn:ämnda villkoren för att vara ändpunkter till en period. Strömmen uppvisar
näm1igen i desamma fullkomligt detsamma förloppet, i det att den i båda
har sitt maximiV'ärde åt positiv.a hållet.
F är också den närmast efter B li,g gande punkten, som uppfyller detta villkor,
ty den meIlCl!nli:ggande maximipunkten,
mo tsvarande D, avser att strömmens
riktning är negativ. Slutligen påpeka
vi att man även kan anse sträckan CC
såsom motsvarande en period - vilket
lä:sa ren lätt ka.n verifiera med ledning
av det sagda och att nabupligtvi s
samtliga de mot perioderna svarande
här nämnda sträckorna AE, BFoch
CC äro lika långa.
P'unkterna B, C odh D dela sträckan
AE i fyra lika stora delar. Sträckorna
Ae och eE äro således lika, Odh vardera lika med en halv pedod. Vidare
äro de fyra sträokorna AB, Be, CD
och DE lli ka och vardera lika med en
fjärdedels period. Slutligen påpeka vi
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att de här markerade fjärdedeI,sperioderna AB, BC, CD ooh DE förete ett
såtillvida analogt förlopp, som strömmen i desamma antingen växer från
noM till ett a'V maximiVlär<cLena eller av.
tager från ett sådant till noll.
Vore det nu fråga om vanlig 50perioders »hel ysningsvä.xelström», så
innebär detta, att på varje sekund genomlöper strömmen 50 perioder, sträckan AE skulle sMedes i detta fall svara
mot l /50 sekund, som här bleve en period. Sträckorna AC och CE - haJ vperioderna - skulle svara !pot vardera
1/100 sekund och de fyra fjärdedelsperioderna AB, Be, CD och DE skulle
vardera motsvara 1/200 sekund. Vore
det åter fråga om t. ex. högfr'e kvent
växelström med ett periodtaleHer en
frekvens på 1 000000 - motsvarande
300 metes våglängd, så betyder detta
tydlj'gel1J att stnÖirnmen på en sekund
genomlöper 1 000000 perioder, och
var je period vore då lika med
l /l 000000 selrund. Sträckan AE skulle härv,id svara mot denna peniod, således mot l/l 000000 sekund, sträcl<iOrna AC och CE - halViperioderna
skulae svara mot vardera 1/2000000
sekunkC och de fyra. fj<äfldedel1sperioclerna AB, BC, CD och DE' 'skulle
vardera svara mot 1/4000000 sekund.
Vi se således att genom på lämpligt
sätt välja skalan e:ller entheten för tiden kunna vi med en kurva såclam som
här AB' CD' EF' G gra.fiskt åskådligg-öra såväl en relativt långsamt växlande »in:dustriell» växelstrlÖim på endast
50 perioder eller en högfrekvent växelström på exe'ITlJpelv~,s 1 000 000 perioder, motS/varande en av de, vilka komma till användning inom radiotekniken.
Trots att den här genomgångna grafiska framst:ä:llningen av olika växelströmmar och dess detaljer ioke torde
vara dkäncl: av flertalet läsare ha vi
emellertid vdat ingående redogöra för
densamma i avsikt att giva en klar bild
av förloppet hos en växelström i dess
olika faser, vilket kommer att vara oss
till stor nytta i det följande.
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Gällde det nu att samtidigt åskådl1ggöra tvenne Vläxe1strC\mrmar med
saånma period och viLka voro i fas med
varandra, så skulle denna framställning grafi1sikt få det utseende som angives av ng. 10. Här ha v:i den ena
växels:tnämmen representerad av klurvan AB' CD' E ooh den andra av kurvan AB" CD" E, den .förra heldragen
och den senare prickad. Vi se att peb

~

__-+__

~~---i---T~ Tl D

d

Fig. 10.

rioden i båda fallen är densamma, nämligen motsvarande sträckan AE, ävensom att de båda strömmarna äro i fas
med varandra. Bålda äro nol~ i de
ögonblick, som motsvara punkterna A,
C och E. Båda strömmarna antaga
vidare sina maximivärden åt samma
hållsamtidi,gt, nämligen i B åt positivt håH och i D åt negativt håll. Amplituderna hos de båda strÖtnJmarna
svara tY'dJigen mot resp. sträolrorna BB'
och BB" mätta i den ifrågavarande enheten för strömstyrkan. Vid sammansättningen av desisa strömmar skulle
vi då erhålla en kurva, vars amplitud
vore lika medi SUll11ttnan a.v de bådla
s ammans aiI: ta kurvornas a.mplituder.
Denna resuLterade kurva är representerad i figuren av den streckIpriClkade
AbCdE, där således amplituden Bb är
lika med ;9umman av de båda ampllituderna BB' och BB". I övrigt har denna trec1je - streokprickade - kurva
ett fullt j,ikartat förlopp som de båda
övriga, i det att den har samma period
samt är i fas med desamma. I varje
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TRIOTRON RORENS
obestridliga överlägsenhet bevisar följande uttalande
aven radiofackman :

DJag ernatt med Edra T notronror far Jag harrned meddela folJande.

~ det k.anske kunde vara. av int~ess: f~r Ed~~ att få del av de .~~sultat

De av mig använda olika rörtyperna omJatta följande TD2. ZD2. WD4.
UD4. SD4. ZD4 och XD4. Om samtliga kunna sägas att de förvånansvärt
väl uppfylla de av Eder angivna data. I tvåvoltserien har jag vid mätningar
fått lägre inre motstånd och som följd härav större
branthet än den angivna; alltså rören ha överträffat lörväntningarna högst betydligt. Beträffande hållbarheten
kan meddelas att rören efter c:a 600 timmars användning icke undergått
någon som helst förändring. Rören ha av mig praktiskt använts i ett flertal
olika kopplingar bl. a. Johnston. mellanfrekvens i super och framför allt
effketrören. s~m lågfrekvensförstärkare och alltid med utmärkta resultat ....
Rören säljas i alla radioaffärer.
FABRIKSNEDERLAG FÖR SVERIGE
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ELEKTROMEKANO Avd. S.

GENERALAGENTER:

Hälsin~borll . Stockholm. Götebor •• Malmö. Karlstad, Orebro.

BERGMAN & BEVING

Nässjö. Växiö~ Muona~Helsinllfon

STOCKHOLM 7

Lågfrekvens.. och ut..
Lösa delar till nät..
anslutningsapparater:
gångstransformatorer
Blockkondensatorer från 0.1 Mf till 14 Mf.
Drosslar från 100 H vid 30 mA till l H vid 1.3 A.
Motståndstråd 250, 500, 1000 o. 12000 ohm/m.
Likriktartransformatorer för alla rörtyper.

A. - B.

I N
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E N
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Pye med omsättningstal \.8: l, 1.5: l, l : l,
1:2.5, 1:4, 1:6 samt pus h-pull.
Multraformer med omsättningstal 1:1, 3,4,
5, 6 och variabelt.

F I R M A N

Norra Kungstornet. Kungsgatan 30.

T H

E R M A

STOCKHOLM

Svec;ia=mottagare

Samman,
Limmar
Allt

och byggsatser hava genom en ny anordning erhållit ännu kraftigare ljudstyrka men äro fortfarande marknadens billigaste trots enbart förstklassiga delar. Priskurant gratis. Ombud antagas.
Justeringar utföras. Obs.! Ra/tics nyheter.
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SVECIA-RADIO

STOCKHOLM t . Telefon: N. 5%(10

lOst. kopplinf!sschemor

I Mot 50 öre i frimärken erhålles konst.-beskr. I

till laddnings- och anodspänningsapparater sändas mot Kr. l: 25 i frimärke eller postförskott.
Rörlikriktare, samt rör och transformatorer för
varj e ändamål. Prislista gratis.
Ing.C.B.Hansson.Akarp

Följande nyutkomna

Elektroteknisk Verkstad

Radio=kataloger
NYTT!

sändas

*
TETRA SUPER
»Den moderna superheterodynmottagaren till
halva priset». Broschyr franco pr o mgående.

BILDRADIO
LÄTT

ATT

BYGGA

SJÄLV!

Danmark sänder nu regelbundet bilder. Bygg.
nadsbeskrivnin g med 2 blåkopior kronor 3:-.
Franco mot insändande av kronor 3: 30.

SELEN-CELLER
INGENIÖR ERIC ANDERSEN
KISA

Säg att Ni såg det i
RADIO .. AMATÖREN!

intresserade
gratis
franco på begäran:

och

Lista TKD 28
omfattande radiorör och schemata
för de nya växelströmsrören.

Mottagarelistan RM 28/ 11
omfattande kvalitetsapparater och
tillbehör.

Ackumulatorlistan RA 28/11
omfattande radio- och startbatterier
av Gottfried Hagen's förstklassiga
tillverkning.

Lista RB 10
omfattande extra billig radiomateriel, som utförsäljes så långt fö'rrådet räc.ker.
Återförsäljare

erhålla
villkor.

förmånliga

GRAHAM BROTHERS A/B
STOCKHOLM.

ögOonblick är strömstyrkan för strömmen mOotsvarande kurvan III lika med
sunUl1an av st röm·s ty rkorn a i samma
ögOon1h1.ick flö,r de mOot I ooh II svarande
• strömmarna, d. v. s. vilken tidpunkt
man än mger på tidsskalan, så är höjden av kurvan III i denna a!ntid lika
med summan av hö jden hos krurvorna
I och II.
Gäller det samma'llsättnil1ig av tvenne
lll'-'

7~,;
•

/'

Q2

·

ögonblick. Med uttrycket ~ algebraisk»
mena vi då , att då strömmarna I och
11 gå åt oli:ka håll l skaill 9umman ersättas med sikilInaden ooh räknas åt det
hå:ll, vilket svarar mot den största av
de ögonblickliga strömmarna. På så
sätt erhåHer man alltid, att höjden i
varje ögonblick hos kurvan III är lika
med summan av höjclerna hos de båda
kurvorna I Ooch II i motsva'rand~ punkt.
En punkt,t. ex. Q3 på kurvan III komme r såJledes att hgga på en höjd över
ti·dis"kalan, solm är lika med sUl11lman
av höjderna för pun.kterna Ql och Q2
på de övriga båda kurvorna ooh svarande mot samma 10dräta linje PQ3'

1/
I
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strömmar som icke äro i fas med varandra så blir saken en smula med komplicerad, som fig. 11 visar. Vi ha här de
båda kurvOorna I och II, v,iaka skOoI,a
samman sättas. Perioden hos båda är
lika stor, men den ena kurvan är förskjuten i förhållande till den andra,
d. v. s. de representera ioke strömmar
SOom äro i fas med varandra. Vi se
således att de ögorublick, då strömmen
enligt kurvan II är lika med nOoll komma någOot senare än de ögonblick, då
strömmen enligt kurvan J är lika med
nOoll. Och mOotSIVarande g-äl1er de båda
strömmarnas resp. max,imivänden.
I fi'g uren ha vi mar,k erat de båda
ursprungliga kur\norna med res,p. heldragen och prickad linje. Den tredje
av de förekOommande kurvorna (III)
representerar resultatet av 's ammansättningen av de båda övriga odh är
til:l skillnad från dem dragen med
streckrpricka1d linje . Det är lätt att förstå huru man ska:l1 erhålla dennal kurva
av de båda f,ö regående. Resonnementet blir följande.
I varje ögonblick -skall strömmen
hos den sammansatta kurvan III vara
lika med ,den ~ algebraiska~ Sllmman av
de båda övriga strömmarna i samma

.,
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F ig. 11.

således mot s,am ma tidpunkt P. Vi ha
således P 3 = PQl
PQ2' Motsvar ande gälll er för 'V i'l.k e n som hels.t av
punkterna på !mrvan III och man har
endast att till se, att då någOon av kurVOorna gå under tidskalan , så skaJll dess
~höjd» rälk nas med tecknet minus . Det
är således lätt att ko nstruera hunt
många punkter som hel's t tillhörande
kurvan III med ledning av de gi,v na
kurvOorna I och II varpå, då tillräckligt
antal sådana enhåHits, de kunna samma,nlbi11das tilll en kurva. På eLetta sätt
få vi tänka OoSS kurvan III enhållits.
Denna kOonstrUlktion för att sammans,ä tta tvenne växelsträtl1mar som icke
äro i fa.s med varandra har sin stora
nytta då det gäller att sikaffa sig en
å'skåd lig bild av förloppet. EmeMertid
är den ioke den mest praktiska för det
änuamål vi här ha för ögonen och vi
skola senare övergå till en annan för
vårt problem mer lämpad grafisk framställning av växelström.mar Ooch dessas
sammansättn ing.
(Fo rts.)

+

~ QA.DIo-AMATÖ1U3N~
kontroll av den likråktade strömmen genom
hörtelefonen.
Denna metod, att välja kristall ooh sedermera instä:lqa densamma medelst ett känsligt
mätinstrument har visat sig betydligt överlägsen det vanl iga bedömandet med tillhjälp
av enbart hörseln.

N y H ETE R
PÅ RA DI OMA RKNA D EN

Battic Radio, Stocllholm.
Ealtic-spolen SPO. Fig. 1 a och b. Fullständigt 'Spolsystem för apparater med två högfrekveJlskretsar. Heh inkapslad i plåtbox och

Graham Brothers A.-B ., Stockholm.
Elockkondensatorcr av märket L. Eaugatz,
Berlin. Dessa kondensatorer finnas 1 storlekar
upp till 10 I-LF för prov!;jlänningar 500 och
1000 volt likström. 4 I-LF finnes de!;sutom för
2000 volt 'likström eJ.1 er 1500 volt växelström'.
Dessa kondensatorer äro ,således fullt tillförlitliga i alla nätans1utningsapparåter.

Philips, Stockholm.
Mottagare N:r 2501. 3-rörsmott<l!gare för
växeJisvrömsans,lutning. Rören äro av typerna
C 142, F 215 0011 D 143. Anslutningen sker genom särski ld anodspännings app<l!rat.
M oUagar!!' N:r 2502. Samma mo~taga re
som föregående, men avsedd för ansIlutning till anoos pänningsapparat för Hkström
och ackumulator. Rör A 442, A 415 ooh B 443.
Båda mottagarna ha två avstämda kretsar,
omlroppE ngshara med gemensam omkopplare till
tre våglängdsområden mellan 200 och 2 000 m.
De ha återkovpLing på detektorkretsen och
dämpningsreglering på antennkretsen. Detektorn har gailIenlikriktning och lågfrekvenssteget är tram;,formatork opplat.
koppl~ng

Bergman & Beving, Stockholm.
M avometern. Detta transportabla precisionsinstrument är visserl1gen ingen nyhet å radiomarknaden, men som ett bevis på att fabriken fortfarande arbetar på instrumentets
fulländning kan påpekas att detta nu med fördel kan användas även vid kristaI1app'a rater för
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Fig. 1 a.

Fig. 1 b.
försedd med omkopp,Nng av alla spolde1ar för
två våglängdsområden, 200-600 m och 7002 (100 m. Varje särskild spole består aven
primärIind'ning med mittuttag och en sekundärlindning. Pris kr. 28: SO.

~

,-

Mottagare : De nya
Baltic-motta,garna äro
byggda på metall stativ
och monterade i lådor
;helt 'av trä. K011densatol'skalorna äro av ny
mikrotyp med bakifrån
belyst fönster.
Baltie K: 23. 3-rörsmottagare för batterier.
Detektor med återkoppling och 2 steg LF-förstärkning (Baltic-block).
Våglängdsområde 1 80~
2200 m. Pris kr 175 :-. =~~~~

).

===========

Baltic K:23V. Fig.
2. Samma koppling som
föregående, men försed~
med inbyggd nätan-[
slutningsanordning för,
växelström 110-220 volt,
50 perioder. Pris kr.
265:-.
Baltic K: 24. Fig. 3.
4-rörsmottagare för batterier. Ett steg högfrekvens med skärmgallerrör, detektor 0011 2 steg
LF-förstärkning. I mottagaren
ingå
spolen
SPO och Baltic-blocket.
Våglängdsområde 200-'
2000 m. Pris kr. 205
Baltic K: 24 V. Samma mottagare som föregående men med inbyggd anordning för ansLutning till växelströmsnät 110-220 volt 50
perioder. Pr,is kr. 320:-.

Fcrg.2.

:-.1

A. V. H olm) AI,tiebolag) Stockholm.
Weilo likriktaren. Fig. 4, 5. Likriktaren arbetar utan rör då den är konstruerad med stavlikriktare. Maximal strömstyrka 2,5 ampere.
Reduktion möjlig till 0,5 amp. genom skjutmotstånd. Likriktaren är avsedd för laddning av
ackumulatorer från 50-periodiga växelströmsnät.
Valvo rö'r. Finnan har upptagit representation för märket Valvo, av vi lken alla olika rörtyper, såväl för batteriström som för matning
direkt med växelström, finnas tillgängliga.

N. S. F. kondensatorer. Av detta märke ha
nya typer utkommit nämlige!l Universal- och
Duplouniversalkondensatorerna med trumskala
och belysning.
Stmtor högtalal·e.
En ny typ är Stentor-Rekord, som betingar ett pris av kr.
37: SO.

Fig.4.

Fig.5.

From set to Loudspeakel'-oHtput cireuits.
Olika kopplingar för anslutning av högtalare
till mottagare.

Modern Wireless. 8 augmsti 1928.

TIDSI( RI F TSRE VY
Radio News. September 1928.
Novelindoor Aerial Inereases Signals. Redogörelse för en del försök, -som gjorts med
en egenartad antenn-anordning, bestående aven
i kretsen antenn-jord ,inkopplad stor spole med
325 mm ruameter. Till denna kopIJlas induktivt en annan 'spole med 305 mm d:ameter ooh
ena ändan av denna anslutes till mottaga,rens
antenn'kontakt. Anordningens verkningssätt är
ej fullt förklar::td men bättre resultat än med
vanlig antenn rappo rteras med avseende på
styrka, selektivitet odh stömi11gsfdhet m. m.
Sueeessful Television Accomplished on Broadeast Band. Radiering av levande föremål på
485 m våglängd från den amerikanska stationen WCFL ha företagits en!. system Sanabria.
Rörande resultatet rapporteras att ans iktet på
den framför sändaren stående personen kunde
tydligt urski'ljas även i detaljer sådana som
ref.1exer i glasögonen, röken från en cigarr i
hans mun o. s. v. Vid försöken användes fyra
stora fotoelektr iska cel~er.
The Scanning Dise, Televisions Canvas. Pl'inciperna för verkningssättet hos de perforerade,
roterande skivor, som användas V'id televisionsmottagning.
Th l' Sereen-Grid Strobodyne R eceivel'. En
variant av strobodynen med skärmgallerrör
högfrekv,ens- och mellanfrekvenssteg.

Modern Wireless. 18 juli 1928.
A new aerial eoupling. Anordning med den
avstämda kretsen i antennvi,l1edningen oah en
mindre kapacitet mel1an ga:l1er och katod. Återkoppling med kondensator blir hänigenom möjI·ig med enda:st en lindning å spolen. Stabiliteten vid högfrekvens förstärkning förbättrad.

Modem Wireress. Augusti 1928.
Loudspeakers-all about them. En översikt
över olika högtabresystem med exempel från
den engelska marknaden.

The OI~tput slage and the moving eoil. Undel'Sökningar rörande elektrodynamiska högtalares frekvensavhängigihet och inverkan av resonansfenomenen i membranet. Uppmätta kurvor över strömstyrkan i den rörliga s.polen vid
olika frekvenser. Ritning till lämpligt membran.

Österreichische Radio-Amateur. Augusti
1928.
H ochfrequet!zverstärkung mit S ehirmgitterl'öhl'ell . En ingående teoretisk undersökn ing
över förstärkning och seIIektivitet hos skärmgaJllerförstärkare. Vid gynnsam anordning bör
man kunna få ut 40 i 8{) gångers förstärkning på våglängder mellan 200 och 600 m, eller
20 gånger mera än vid vanJi.ga rör; för längre
våglängder mera. Användning av avstämd anodkrets är ej nödvändig. Huvudfördelen med
skärmgaUerrör anses emeHert'd Ligga i den
ringa kapaciteten gal,ler----anod, som gör mottagaren stabil utan neutralisering.
Fiinfröhren-Panzer-N eutrodyne. Byggnadsbeskrivning över en S-rör·s neutrodyn med helt
kapslad högfrekvens.sida. Tre oberoende avstämningskondensatorer odh en å terkopplingskondensator. Utby,t bara s polar, gallerlikrLktning
odh transformatorkoppijade låg frekvens's teg.

Funk. 20 juli 1928.
Die Bereehnung von Kleintransformatoren
fiir N etzallsehlussgerate. Lättfattliga och full's.tändiga beräkningar för dimensionering av
trans'formatorer för nätanslutningsapparater,
såväl ,b eträffande järnkärna som tråddiameter
och a.ntaJI varv.
Röhl'enheiz!tllg .mit H ochfrequenz. Schemata
och konstrukuionsuppgi f ter över en högfrekvensasci!,lator, från vars svängningskrets högfrekvent växelström uttages för matning av
glödströmsnätet i vanliga mottagare för batterier. Oscillatorn matas med växeolglödström
men likriktad anodMröm. Mc{l ett vanligt lågfrekvenskraftrör med 150 i 200 volts anoc1spänning kunde en glöcLström1styrka av över
2 ampere uttagas.

10 a.ugusti 1928.
Fornsättning på uppsatsen om t'ral1!>formatorer.

Fn1!k.
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Styrelsen för Stockholms Radioklubb har beslutat att anordna en radioutställning under innevarande höst och vänder sig därför härmed
till de intresse rade amatörerna i förhoppning
om att utställningen skall bliva till gagn och
glädje för alla genom en omfattande anslutning.
Vi inbjuda härmed Sveriges Slamtliga radioamatörer till deltagande i utställningen och dess
pristä vlan.
PROGRAM
för amatöravdelningen "id Allt-ihln Svensk
Radioutställning i Stockholm, november 1928.
Utställningen anordnas i Positionsa rtilleriets
f. d. lokaler, Storgatan 41, ooh kommer att
fortgå under tiden 3-14 november 1928.
De utställda apparaterna indelas i följande
prisklasser:
l. Kristallmottagare.
2. Rönnottagare, enklare, utan högfrekvensfÖfl';tärkning.
3. Förstärkare för speciellt kraftig ljudreproduktion (för radio eller grammofon).
4. Rörmotlagare med högfrekvens förstärkning, men utan mellanfrekven!>förstärkning.
S. D:o med mellanfrekvensförstärkning.
6. D:o med skärmgallerrör.
7. Spec·ialb)'ggda kortvågsllloltoga1'l!.
8. Portativa mottagare med inbyggda batterier.
9. Mottagare för uteslutande matning fråJIl belysn.ingsnätet.
10. Hjälpapparater och inst1'llll/enl , såsom vågfällor, vågmätare etc.
Il. A?Ilatöl·sändare.
12. Bildraclioapparater.
Anm. l. Apparat kan eventuellt anmälas till
tävlan i två eller flera av ovanstående klasser'
sålunda kan t. ex. en mottagare med skärmgal~
lerrör även anmälas i klass 4 eller S om så anses lämpligt; en mottaga re med hÖgf rekven sförstärkning må även an.mälas till klass 3 om ev.
lågfrekvensdelen anses särskilt väl utarbetad;
likaså må en specialbyggd kortvågsniottagare,
som genom tillsarser fås att väl fungera även
på längre våglängder, understäJlas prisbedömning jämväl inom klass 4 eller S.
A.nm 2. Under klass 9 må även anmälas
separata nätspänningsapparater, men endast under förut sättning att ä ven den för apparatens
användning avsedda mottagaren med följ er och
denna fyller gällande krav på säke rh et. (Se
Stockholms Radioklubbs »Regler och Råd för
nä tanslu tn ingsa ppa ra ter».)
Prisbedömningen i denna klass avser a!)paratens eller anordningens ändamålsenlighet, ofarlighet och frihet från störande biljud.
Särskilt vilj a vi rikta amatörernas uppmärksamhet på följande apparattyr-er:
Kristallmottagare med variabla antenn- eller
detektorkopplingar.

RA DIOAMA TöRER
Kristallmottagare med stor ramantenn. (Se
Medlemsbladet n:r S, 1927.)
Kortvågsmottagare med liten, envarvs ramantenn.
Mottagare för uteslutande matning från belysningsnätet.
Kombinerade radio- och grammofonaggregat.
(Hänföras till kla ss 3.)
För de förnämligaste konstruktionerna av
dessa typer avser Klubben att utdela särskilda
hederspris.
Prisbedömningen kommer att ske före utställningens öppnande, varigenom de besökande få
kännedom om vilka konstruktioner som prisbelönats och således äro av 'särskilt intresse.
Det är därför nödvändigt, att alla för prisbedömning avsedda apparater skola vara inlämnade å lokalen senast den 24 oktober 1928. De
f rån landsorten insända apparaterna adres,s eras
till: »Radioutställningen, Storgatan 41 , Stookholm».
Till varje apparat skall bifogas kopplingsschema samt kortfattad beskrivning angivande
lämpliga rör, batterispänningar m. m.
Varje för prisbedömning avsedd apparat skall
dessutom vara för'sedd med motto och en förseglad nam1l'sedel, upptagande utställarens namn
och adress samt till vilken prisklass den skall
hänföras. Finnes ej fullständig aclress, kunna
utställningskommitterade ej ansvara för apparatens behöriga återsändande.
Kommitterade kunna ej ansvara för i apparat
insatta rör eller lösa delar, utan må dessa medlevereras på utställarens eget ansvar. Det torde
därför vara lämpligt att i apparat insätta utbrända rör, om sådana finnas tillgängliga. Om
för provning av någon apparat erfordras speciella rör, SIkall utställaren mot särskilt kvitto
ställa dylika till prisnämndens förfogande, och
återställas dessa sedan i behörig ordning.
Utställda apparater skola avhämtas från lokalen senast lördagen den 17 november kl. 12 midd.
Från landsorten insända apparater åte rsändas
genom utställningens försorg.
Beträffande synpunkterna för pri,sbedömningen få vi f ramhålla, att i första rummet fästes
avseende vid väl genomtänkt planläggning och
sammankoppling, varigenom största möj liga
effektivitet, ljudkvalitet och ekonomi erhålles.
Apparatdelar, såsom motstånd, kondensatorer,
transformatorer, spolar m. m. må vara självtillverkade, men kommer i regel att ej fästas avseende vid detta vid pl"lisbedömningen. Ej heller
fordras att kopplingsschemat skall vara originellt, ehuru givetvis självständiga konstruktioner värdesättas högre.
Apparater, byggda efter i handeln förekommande typer såsom förebild eller helt sammansatta av kommersiella byggsatser, kunna ej upptagas till pris,bedöm.ning.
Kommitterade.
Stockholm i juli 1928.
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EUROPEISK RUNDRADIO
Tabellen dr sammansldlld efter senast tillgdngliga uppgifter.

Hilversum, Holland ... .. .
örnsköldsvilc, Sverige .. .
Karlskrona, Sverige .... ..
Jönköping, Sverige ...... .
Kristinehamn, Sverige .. .
Gdvle, Sverige
Vlborg, Finland .......... ..
Ilalmstad, Sverige ........ .
Sofia, Bulgarien
LuxembUJ::g, Luxemburg
I\owno, Lltauen .......... ..
Karlstad, Sverige ........ .
StrassbU1'g, Frankrike .. .
Leningrad, Ryssland
Belgrad, Jugoslavien ......
Ildlsingborg, Sverige
Umed, Sverige .............. .
Bords, Sverige ............ ..
iJrebro, Sverige ........... .
Stettin, Tyskland ...... ..
Bukarest, Rumänien .... .
Kiruna, Sverige .......... ..
Bordeaux, Frankrike .. ..
Helsingfors l, Finland .. .
lIlUnster, Tyskland
Trondhjem, Norge ...... .
Eskilstuna, Sverige .... ..
Glel wltz, Tyskland
UJeåborg, Finland ........ .
Sdftle, Sverige .......... ..
Bremen, Tyskland ...... .. .
Bradford, Storbritannien
Kalmar, Sverige
Kiel, Tyskland .......... ..
Llnz, österrike .......... ..
Björnehorg, Finland
Toulouse, Frankrike .... .
lIlalmö, Sverige ........... .
Bratislava, Tjeckoslovak.
Lille, Frankr lke .......... ..
Lissabon, Portugal
Posen, Poh'n ... . . ......... .
Bordeaux, Frankrike ... ..
Hudiksvall, Sverige .... ..
Kassel, Tyskland ....... ..
Danzig, Danzig ........... .
Genua, Italien ............. ..
Klagenfurt, österrike .. .
San Sebastian, Spanien
SheffIeid, Storbritannien
Norrköping, Sverige ......
Nottlngham, Storbritann.
Dresden, Tyskland .... ..
Trollhdllan, Sverige .... ..
Leeds, Storbritannien .. .
Jakobstad, Finland .... ..
Stavanger, Norge ....... ..
Angers (Radio Anjou)
Frankrike
..... ... ...... .
Barcelona, Spanien .... ..
Dortmund, Tyskland

30.2
187.5
196
201.3
202.7
204.1
214.3
215.8
215.8
217.4
219
220.6
222.2
223.9
225.6
229
229
230.8
236.2
236. 2
236.2
238
238.1
240
241.9
243.9
250
250
250
252.1
252.1
252.1
254.2
254.2
254.2
254.2
258
260.9
163.2
265
267.8
270
270.3
272.7
272.7
272.7
272.7
272.7
272.7
272.7
275.2
275.2
275.2
277.8
277.8
277.8
277.8
279
280.4
283

Reval (Tallinn), Estland
Edinburg, Storbritannien
Radio Lyon, Frankrike..
Dundee, Storbritannien..
Hull, Storbritannien ......
Stoke-on-Trent, Storbrlt.
Swansea, Storbritannien
Uddevalla, Sverige ......
Innsbruck, österrike ."
LIege, Bel~len ...............
Varberg, Sverige ...... .. .
Agen, Frankrike .........
Liverpool, Storbritann. ..
Hannover, Tyskland ......
Jyväskylä, Finland ......
Marseilles, Frankrike ...
NUrnberg, Tyskland ......
Beltast, Storbritannien..
Marseille, Frankrike ......
Zagreb, Jugoslavien ......
Newcastle, Storbrltann...
Falup, Sverige ............
Milano, Italien .............. .
Dublln, Irland ............
LImoges, Frankrike ......
Breslau, Tyskland .........
Bournemouth, StorbrItan.
Königsberg, Tyskland...
Neapel, Italien ............
Reykjavik, Island .........
Carthagena, Spanien ... ...
l{öpenhamn, Danmark ..
Paris, Petit Parislen, Fr.
Barcelona, Spanien ......
Sevilla, Spanien ...... .. ....
Prag, Tjeckoslovaklen ...
Cardlff, Storbritannien..
Graz, österrike ............
London, Storbritannien.
Leipzig, Tyskland .........
Bergen, Norge ...............
Madrid, Spanien
Helsingfors II, Finland...
Stuttgart, Tyskland ......
Manchester, Storbritann.
Radio Toulose, Frankr.
Hamburg, Tyskland ... .. .
l'lymouth. StorbrItann. ..
Aaiesund, Norge .... ......
Cadiz, Spanien ............
Charleroi, Belgien ........ .
Tammerfors, Finland ...
Glasgow, Storbritannien
Reval, Estland ..............
Bern, Schweiz .
Göteborg, Sverige .........
Rrakau, Polen .......... ...
Frankfurt (l\illln), Tysk!.
Bllbao, Spanien ............
Fredrikstad, Norge .......
Brfinn, Tjeckoslovakien.

Owin
variabla kondensatorer
o ch övriga delar.

Radfor
nya Ugfrekvenstransformatorer
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285.7
288.5
291.3
294.1
294.1
294.1
294 .1
294.1
294.1
294.1
297
297
297
297
297
300 .
303
306.1
309.3
310
312.5
315.8
315.8
319.1
320
322.6
326.1
329.7
333.3
333.3
335
337
340.9
343
344.8
348.9
353
357.1
361.4
365.8
370.4
375
375
379.7
384.6
391
394.7
400
400
400
400
400
405.4
408
411
416.7
422.6
428.6
434.8
434.8
441.2

Notodden , Norge ............
Rom, Italien .. .... ..........
Moskwa, Ryssland .........
Stockholm, Sverige ......
Rjukan, Norge ............
Paris PTT, Frankrike ...
Oslo, Norge ..................
Langenherg, Tyskland...
Cbarkow, Ryssland .......
Lyon (P. T. T.), Franl<r.
Berlin l, Tyskland .... ..
Daventry, StorbrIt. .......
Aberdeen, Storbritannien
Uppsala, Sverige .........
Linköping, Sverige
Valencia, Spanien .........
Como, Italien ...............
Tromsö, Norge ............
Porsgrund, Norge
BrUssel, Belgien
Wien l, österrike ...... ...
Riga, Lettland
Mfinchen, Tyskland ......
Sundsvall, Sverige ......
Budapest, Ungern .... .....
Hamar, Norge ...............
Berlin II, Tyskland .... ..
Bloemendaal, Holland...
St. Michel, Finland ......
Vardö, Norge ...... ... .... ..
Frelburg, Tyskland ......
Madrid, Spanien .........
Wien II, österrike .........
Zlirlch, Schweltz ....... ....
Grenoble, Fr. (P. T. T.)
Moskwa, Ryssland ........
östersund, Sverige .. ......
Geneve, Schweiz .........
Odense, Danmark .........
Lausanne, Schweiz
Leningrad, Ryssland
Hllversum, Holland ......
Basel, Schweiz .............
Warschau, Polen .. .... ...
Sorö, Danmark ............
I{alundhorg, Danmark..
Boden, Sverige ...... .... ..
Rom, Italien .... .. .. .......
Stambul, Turkiet .... .. ...
I{önlngswusterh., Tysk!.
Molala, Sverige ............
Moskwa, Ryssland .. .....
Daventry, England .... ....
Belgrad. Jugoslavien .....
Radio-Paris, Frankrike ..
Norddelch, Tyskland ...
Huizen, Holland ............
Haag, Holland ............
Kowno, Lltauen ...........
Lynghy, Danmark .........
Paris (Eiffelt. \. Frankr.

447.8
450
450
454.5
457 .5
458
461.5
468.8
477
480
483.9
491.8
500'
500
500
500
500
500
500
508.5
517.2
526.3
535.7
545.6
555.6
566
566
566
566
566
577
577
577
588.2
588.2
675
720
760
810
850
1000
1060
1100
1111
1153
1153
1200
1200
1230
1250
1320
1(50
1604.3
1650
1750
180Q
1840
1950
2000
2400
2650

KORTV AGSSÄNDARE I FRANKRIKE.
Den fran ska stationen Radio-Agen sänder f. n.
varje tisdag och fredag kl. 22,00-23,15 på 39,75
m våglängd.
LICENSER I TYSKLAND. Den l juli var
antalet licensinnehavare i Tyskland 2284248,
och hade under senaste kvartal'et ökats med
49576.
RÄTTELSE. I beskrivningen av nätans,lutningsapparat i n:r 8, 1928, har på s,id. 216 insmugit sig en fe:aktig<het. Strömkostnaden blir
näml :gen vid 220 volts näts pänning 6 öre pr
timme och vid 110 volt 3 öre pr timme. Vid
lyssning l 000 rim. pr år bhr årskostnaden således 60 resp. 30 kr.

