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2-rörs motlagare för anslutning till 220 volt likström utan batterier.
(Aven 2X II0-120 volt användbar)
Mottagaren är inbyggd i en mörkbetsad eklåda. Dimensioner: 36 X 37 X 12.5 cm. med framsidan täckt
aven dekorativ sidenskärm. Högtalarkonen drives
medelst ·ett kraftigt, balanserat 4-poligt magnetsystern, varför apparaten fyller de högst ställda
anspråk på naturtrogen och kraftig återgivning.
Sistnämnda företräde möjliggöres genom det rikl.igt tilltagna slutröret. På lådans baksida befinna
sig såväl anslutningsledningar för belysningsströmmen som jord och antenn. På baksidan äro även
regleringsknapparna för avstämning och volymkontroll samt strömbrytare placerade. En automatisk stängningsanordning omöjliggör öppnande
av apparaten, med mindre strömmen är avkopplad.

Pris kronor 135: -
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»G RAF

ZEPPEI~INS»

RADIO-

ANLÄGGNING
AV D:R F. NOACK BERLIN
J

et nyaste luftskeppet »Graf Zeppelin», som nyligen seglade över
Atlanten under ogynnsamma
väderleksförhållanden, är givetvis väl utrustad i radioavseende. Den
har två sändare, en 0111 120-140 watt,
som kan sända på 500- 3 000 m. och
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Interiör från »Graf

.en kortvågssändare om 70 watt. Båda
äro styrsändare, varigenom frekvensen
kan hållas konstant oberoende av de
växlingar i antennförhållandena, för
vilka ett luftfartyg är utsatt.
Sändarna erhålla sin energi från en
liten generator, som är anbragt på

Zeppelins~>

radiohytt.

~ Q...A1D>HO-"AMATÖ~EN~

MOTTAGNING I SKUGGAN AV EN
STORSTATION '
adiomottagning skiftar i hög
grad karaktär allteftersom man
befinner sig Ilångt ifrån eller
mycket nära en kra,ftig sändare.
Har man långt till närmaste sändare,
äro en mängd stationer ungefär lika
starka och man behöver en 3- a 4rörsmottagare med måttlig sdektivitet,
d. v. s. en eller två aVlSltämda kretsar.
Kan man blott taga en station; så kan .
man ta många.
~ I skuggan av en storstation ~ däremot äro förhållandena helt annorlunda.
Har man en kr,istall, så får man stationen skapligt i högtalare. Ha,r man
ett eller två rör får man också högtalareeffekt, men kan ej tänka på att få
någon annan station. Har man tre el. ler fyra rör äro utsikterna not höra
något annat~ ej heller stora ~ lokalstationen slår igenom överallt om man
ej yidtager alldeles särskilda åtgärder.
Samma blir förhållandet även med '
många ännu 's törre och mera komplicerade mottagare.
Vad blir nu föl jden av detta? Jo,
att varje lyssnare blir ställd iJl'för två
alternativ; att antingen begränsa Slig
helt och hållet till mottagning av lokalstationen eller att ge sig in på proble-

me1 att effektivt utestänga densamma.
Det si:Sltnän1J1da alternativet är ju det
enda lockande för en verklig amatör,
men vi lämna det för ög"Onblicket för
att i stället skärskåda de problem, som
de rena lokallyssnarna kunna bli ställda inför.
.
Vii antaga att en person, som inte har
intresse av annat än näDmaste station,
har låti,t bygga sig den motståndskopplade Reinartz för nätanslutning, som
fanns beskriven i Radio-Amatören n:r
4, 1927. Denna var ju bekväm odh
ljudren och tillräokligt kraftig inom
kristallIzonen. Personen i fråga var storbelå:ten och betalade sin licens lika villigt som telefonavgifterna. Men en
vacker dag ökar stationen effekten till
det W-dubbla.
Den kvällen förmår inte högtalaren
avge ebt enda klant ljud, hur än rattarna vridas eller antennen anslutes.
Odh kvällen därpå och aHa följande
kvällar vågar ingen släppa på strömmen för att ej störa husfriden. Dagen
för licensens betalande blir under så'dana omständigheter en kritisk t,idpunk,t.
LM oss emellertid trösta vår man
med att saken ganska enikelt låter sig

högra sidan utanför gondolen, och som
genom luftskeppets fart driV'es aven
propeller. För att hålla generatorns
hastighet konstant oberoende av skeppets fart är propellern utrustad med en
automatisk reglering. Vid sändning under stillastående inkopplas en andra generator, driven av belysningsbatteriet.
Som ytterligare reserv finnes en generator driven aven bensinmotor.
A v mottagare finnas tre för våglängdsområdet 120-25 000 m och en
kortvågsmottagare för 10-280 m, bestående av detektor och två stegs låg-

frekvensförstärkning. Kortvågsutrustningen har visat sig synnerligen värdefull, på grund av de goda förbindelser
som med 'h jälp av denna kunnat uppehållas över stora distanser, 1 500 km
och mera.
Ombord finnes äV'en en radiopejlapparat, användbar på 300-4000 m våglängd. Ramantennen till pejlapparaten
är placerad under gondolen och vridbar med en ratt inuti densamma.
Anläggningen, som är byggd av
Telefunken, framgår av den interiör av
radiohytten, som vår bild visar.
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ordnas. Man behöver nämligen inte
komplicera apparaten på något sätt, för
att återstä:lla presta'tionsförmågan. Man
bör i stället förenkla den ooh kan i
regel plocka ur tredjedelen eller hälften
av innehållet och som resultat få en
om möjligt ännu mera naturtrogen och
kraftig återgivning än förut.
Redaktionen har nyli?;en haft till fälle
att följa ett dy.likt fall. Den ovan åsyftade mottagaren ombyggdes i RadioAmatörens laboratorium på ett par

Genom potentiometern M 5 bortledes
minst 0.027 amp. Största glödströmsstyrkan blir då 0.15 amp. eller något
mera, vilket är lämpligt för de val1'lig-a
ändrören. EiU Telefunken s RE 124
valdes på grund av att det arhetar väl
vid relativt låg anodspänning. För att
samtidigJt få erforderlig- gallerförspänning, - 9.5 volt på ändröret och lämplig ?;al1erförspänning på detektorn fö,r
anodlikriktning. insattes en 30 ohms
rlOstat, M 3 , vilken kopplaod,es s.om por----*---~---~ +12.

:JOO

~----~--------~----~~timmar. Det nya sohemat framgår av
ovanstående ritning.
Då selektiviteten icke har något värde för en lokallys!lnare, snarare tvärtom, anslutes antennen direkt till spolen.
Atenkopp1ingen, som ej längre tjänar
något nyttigt ändamål, utan endast kan
missihandlas ,tiH men f.ör grannarna,
borttages . Gallerlikriktningen, som vid
starka impulser medför risk för Clilltför
stora ljuodf,ö,r vrängningar, utbytes mot
anodlikriktning. Ena lågfrekvenssteget
slopas, men trots detta kunde Ij'lldSltyrstyrkan genom utbyte av rör fås större
än fönut.
Alla åtgänderna, minskad selektiv,itet,
anodlikriktlliing, borttagen återkoppling,
minskning av antalet förstärkningssteg
och användningen av kraftigare rör
medverka till en förbättrad ljudkvalitet.
Genom minskad förstärkning undvikes
den öv,erbelastning av äl1'dröret, som var
den dir,ekta orsaken till ornbyggnaden.
Motståndslampan M 4 , en S-ljus koltrådslampa, framsläpper 0.18 ampere.

tentiometer. Denna fastsattes på återkopplingskondensatorns plats, så att
apparate1liS utseende är oförändrat. För
aH slippa , shtmtmotståncl över detektorns glödtråd, togs även som detektor
ett 0,15 amp.-rör, nämligen Philips
B 409. Detta gav maximal likriktningseffekt med potentiometern stäad fuNt
över åt negativa sidan. En reglering av
potentiometern M 3 medfönde en bra variation av ljudstyrkan utan distorsion.
Den relaterade ombyggnaden är naturligtv,is blott ett exempel på vad som
kan åtgöras för att anpassa en mottagare efter ändrade förhållanden, men
som sådant innebär det nog också åtskilliga fin?;ervii sningar om vilka vägar
man kan gå även i andra blI.
I varje fall skulle vi vilja säga till
lyssnarna i Göteborg: Den nya start:ionen är bra, och om Ni inte hör den
bra, så bör N.i snarast tänka på att
låta någon förståsigpåare ta itu med en
liten ommöhlering i mottagarens innandömen.

SELEKTIV
SKÄRMGALLERMOTTAGAR'E
ordringarna på selektivitet stiga.
Var gång en sändare väsentligt
ökar effekten bli en mängd mottagare törda på våglängder, som
de tidigare kunnat mottaga utan svåri ghet. I alldeles speciell grad är detta
fallet med dem, som befinna sig i närheten aven storstation. Att utestänga
en dylik även på arJldeles närliggaJ11de
våglängder är nog möjligt endast med
en superb eterodyn. Man kan emellerti,d komma ganska långt med en vanlig
kaskadkopplad högfrekvensförstärkare
om densamma utföres med två steg,
kopplade med högfrekvenstransformatorer. Det är en dylik apparat vi här
skola beskriva.
Vid lyssning i Göteborg med lokalsändaren körande med 10 kw kan man
även på en tor utomhusantenn få in
t. ex. Prag och Langenberg utan' att
ens den minsta tillstymmelse kan förnimmas från lokalstationen. Går man
närmare i våglängd, d. v. s. inom c:a
50 m på vapdera sidan, kommer den
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däremot successivt in. Hela det längre
våglängdsområdet är fullständigt ostört,
och detta är en av de stora fördelarna
med kaskadkoppling framför superheterod Yil1en.
För att uppnå denna selektivitet
måste man ha löskopplade högfrekvenskretsar. Detta medför ur praktisk synpunkt den svåf'igheten att komplicerade
kopplingsanordningar måste komma
till användning. En bekvä:m växling
från kortare till längre vågor vill man
nämligen ej undvara. I handeln finnas
knappast någon fullt lämplig omkopplare, som med ett handgrepp kan ändra
våglängd på tre löskopplade hög'frekvenskretsar.
För att kringgå denna svårighet så
mycket som möjligt ha vi använt en
Baltic-spole SPO, som innehMler högfrekvenstrans'formatorer flör två steg
och två våglängdsområden, samt en
omkopplare, det 'hela fullständigt inkapslat. Antennen får därför sina särski,lda spolar, vilka kunna omkopplas

,..----...,-c+B,
r----------.----------------.-------~-------T~+~

r---~~~~----~~~~--------------~------~~----~~+~

r---------~------~----_,~~+~

~

+A

-A
-c

-~

J

Fig. 1.

KopplingsschelIla.

e, = c, = 25 cm, e, = e, = e. = 500 cm, e. = 75 cm, e, = 200 cm, e. = 3000 cm,
e. = 200 cm, e" - e13 = 1 ~F, L, = 75 varv, L, = 225 varv, M , = 30 ohm, M, = 3' megohm,
.
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M, = 0.1 megohm.
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Sätt moderna PHILIPS=rör

i Er mottagare!

.>

Nu har radiosäsongen kommit igång. Både här hemma och från utlandet bjudas utmärkta program. Och tekniska framsteg göra radion
långt mera njutbar än förr ...
PHILIPS enastående mottagarrör A 4 I S till exempel . . . Det är
ett detektor- och lågfrekvensrör med större branthet och större
förstärkningsfaktor . än något annat rör för samma ändamål. Det
sätter nytt liv i Er mottagare.
I mots \'arande klass står PHILIPS B 40 S .-- ett slutrör med utomordentligt stor branthet, 2,4 mA/ V. Tillräcklig energi erhålles
för att högtalarens återgivning skall bli kraftig och naturtrogen.
Dessa båda ingå i PHILIPS super-serie. Sätt dem i Er mottagare
Bäst Ni !tör 1!lcd PHILIPS 1"Ör.
och märk skillnaden.
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Den gör skäl förnamnet!
S&S PRECISIONSKONDENSATOR

Enkelkondens at or
Kap.: 450 cm. Kr. 13: 50

D u b h e l k o n d e n s. a t ~>r
Kap.: 2X450 cm. Kr. 22: -

S & S Predsionsskala med k napp Kr. 6: 75.

A.-B. STERN il STERN
STOCKHOLM

I FINLAND:

A.,B. AF FO RSELLES INGEN I EU R BU RE AU, HElSINGFORS

I alla de fall, då

LIKRIKTNING
erfordras, användas med fördel

I återgivningens
styrka och renhet
äro de

NYA VATEA
rören med kolloidglödtråd

oupp:n.Ädda
T Y p: ........ Det., HF. och LF.

Kraftförst.

Mättn.-strOm, m/A...... 40
80
Branthet, mA /V.. . . . . .. 1.8
3.6
Inre motstdnd, Q •.•... 5000 1750
Prospekt över fabrikens samtliga rörtyper
jämte schemor över
flera komb. av Vatea
dubbel galler- o. tregal·
lerrör ävensom pris!.
das gratis o. franco från
fabrikens förs., adress

RECTRON

FACK 736
stockholm t

Aterförsäljare rabatt.
Aberopa tidn.

LIKRIKTARRÖR
De utmärka sig

jö"r:
Absolut driftsäkerhet.
Högsta ekonomi. Mini-

Pick-up
15:L F . choke
Högtalardosa
13:50 H. F. choke
Potentiometer
Konarm
1:L. F. transform. 8:50 Srömbrytare
L. F. transform.19:- Omkastare flera
typer
Telefon
10:-

5:50
5:50
2:50

1:2:50

Begär Lissen katalog

malt inre spänningsfall.
Stor elektrisk elasticitet.

Rabatt för återförsäljare

E::-llngenlor.'lrl'ftan Electric, Avd.
Wallingatan 5 / Stockholm

El

;'. . . 111." . . . 1111 . . 11111 . . . 111 . . . 11111111 . . . 11111 . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . " . . . 111111 ...

F ö'r - närmare uppgifter,
begär vår broschyr

*
A.-

AGA-LUX

Graetz-Höetalaren
med den underbara
fonen.
Endast

Kr. 43: Den mindre typen N:r 85

GÖTEBORG

Kr. 25: -

Telefoner:
Gruppanrop 70245

Ingeni6rsfirma BERNT RHODIN
Tunnelgatan %0 / STOCKHOLM
Telefon: Norr '1660, LlnJev6\Jare

med en tryckströmbrytare. Löskopplingen i antennen erhålles genom en
. förkortning~kondensator.
För att förenkla manövreringen ha

de spolarna utritats och även omkopplaren är utelämnad för att ej komplicera schemat för mycket. Samrliga spolar och deras anslutning till omkopplaren framgår emellertid av fig. 2. )(ondensatorn C G bör vara lika stor som C l ,
alltså 25 a 50 cm. Ca är en 75 cm
mikrokondensator. Spolsystemen äro
varandra så pass lika, att det i regel
räcker med att en gång fÖl' alla inställa
Ca. I varje fall har man i sin hand att
alltid kompensera eventuella oregelbundenheter i spolar och kondensatorer.
Detektorn, R 3 , är kopplad för galler. likriktning med läcka och kondensator.
Läckan går direkt tiH
A, varigenom
alla tre kondensatorernas C 2 -C 4 stativ kunna förbindas med en och samma
spänning, nämligen - A, vilket ju är
nödvändigt eftersom de stå i ledande
förbindelse med varandra.
I detektorns anodledning ligger en
högfrekvensdrossel D. Då det ofta är
svårt att få någon lämplig sådan i handeln, har en dylik tiHverkats. Konstruktionen framgår av fig. 3. Stommen består av tvJ presspanskivor, 2
mm tjooka och 50 mm i diameter. Mellan dessa ligger en presspal1Jbricka av
samma tjocklek, som är 20 mm i diameter. De tre brickorna sammanhållas
i centrum aven l/S" mä'Ssingshult med
mutter. Spåret i stommen lindas nästan
fullt med 0.06 mm dubbelt si·lkesspunnen koppartråd.
Resonanskurvans
maximum kommer då att ligga vid
2 000 m eller något högre, vilket är det
lämpligaste. Denna drossel verkar synnerligen jämnt och riktigt på alla våglängder mellan 200 och 2 000 m.

+

Fig. 2.

Koppling av Baltic-spolen SPO.

de båda transformatorernas kondensatorer gemensam ratt, men en extra fininställningskondensator sörjer för att
man alltid har i sin hand att justera alla
tre kretsarna till exakt samma våglängd.
Kopplingsschen1at framgår av fig. 1.
Antennen är kopplad tiH första kretsen
över kondensatorn C v som kan väljas
till 25 a 50 cm beroende på antennens
egenskaper och den grad av selektivitet man önskar. Första kretsen består
av två spolar L l och L 2 , av vilka den
senare kan kortslutas med strömbrytaren S, samt kondensatorn C 2 , som är
inställhar för sig. De -båda högfrekvensstegen äro exaikt lika så när sopc
på att det första har en fast tillsatskondensator C 5 och det andra en variabel
dylik e 6 . De båda avstämningskondensatorerna C 3 och C 4 sitta på samma
axel och manövreras med gemensam
ratt.
Spolsystemen L 3 och L 4 utgöras av
Balticspolen SPO. I schemat har endast de till ett våglängdsområde höran-

2

50

Fig. 3. HÖgfrekvensdrossel.

Fig. 4. Den färdig'lllonte'rade lIl ottagarcn.

Mottagarens lågfrekvenssida är föga
anmärkningsvärd . För ernående av
god stabilitet även vid användning av
nätanslutningsapparater äro fyra anoduttag gjorda, så att särskild filtrering

kan göras för vafldera av lågfrekvensstegen, och dessutom är andra transformatorns sekundär belastad med ett
motstånd M 3 om 100000 ohm.
Då apparaten bör ha kraftigast möj-

Fig. 5. M anlaget 71ppifl'å ll.
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Fig. 6. Ritning till apparat/åda.

liga ändrör anslutes högtalaren medelst
en utgångstransformator .
Materialförteckning :
5 st. fjädrande rörhållare,
3

1
1 "
1 "
1

1 "
2 "
1
1 "
4 "
1 "
1 "
1 "
1 "
2 "
1
2 "
1 "
2 "
1 "
1
1 "
tråd

Stem & Stem precisionskond ensa torer,
500 cm,
. dubbel trumratt, Pilot,
Baltic-spole SPO,
200 cm mikrokondensator, Baltic,
75 "
"
"
30 ohms reostat, Igranic-Pacent,
25 cm (50 cm) luftblockkondensatorer,
200 cm luftblockkonden sato r,
3000 blockkondensator,
1 J,LF blockkondensatorer,
gallerIäcka 3 mcgohm,
motstånd 0.1 mcgohm,
tryckströmbry tare,
enkel telefonj ack,
Ferranti-trat;sfo rmatorer AF 5,
"
utgangstransformator OP I,
4-poliga kontaktplintar,
2- " antennkontaktplint,
spolrör 50 mm diameter, 100 mm längd,
ebonit 170X 210 X 5 mm,
75 X 270 >.< 5"
"
kryssfaner 325 X 460XlO mm,
till spola r och drossel m. m.

Rörtabell:
H ögfrekven s

1\birk e

Detekt or

l. l.F

2. LF

Telefunken RES 044 RE 084 RE 074 RE 134
RE 604
Philips

..

Triotron ..

A 442

-

A415

A406

B 403
B 405

SD 4

UD 4

XD4
ZD4

Spolen L 1 lindas med 0.5 mm' dubbelt silkesspunnen tråd, 75 varv i enkelt
lager och spolen L 2 med 0.15 mm tråd
i 225 varv ; samma isolering och lindningssätt. Beroende på antennen och
andra förh ållanden kan det visa sig
önskvärt att något ändra på de angivna
antalen varv för att få de båda rattarna
att fö ljas åt så nära som möjligt.
Mottaga ren s monieringssätt kanske
förefaller något egendoml igt. Den är
nämligen så att säga byggd på två fronter. På framsidan finnes endast den
dubbla trumratten , brytaren S och telefonjacken . På hög ra kortsidan sitter
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låda, som kan utföras mer eller mindre
gedigen, t. ex. en!. fig. 6 och fig. 7.
Montaget inskjutes bakifrån i lådan,
som bör ha borttagbar bakvägg och
uppfällbart lock I framväggen finnes
endast en mindre öppning för den lilla
frontplattan med trumratten. Baktill
finnes en öppning för kontakterna och
vid högra sidan för där sittande låga
panel. .

~'~t-_-_-~ ~

--4-L~~~~...L-

""--1'------~...:...--- lock

Delarnas placering
och ledningsdragningen anges å fig.
8. Undre deJlen av
>+---- - - - 50 - -----"1
denna figur visar
_--'----------~5i_ huru de kopplingstrådar
fö nbindas
20
som
dragits
ner till
lock
brädans un dre sida.
Mottagarens förSita justef\ing och
kalihrering är givetvis ej så alldeIes
enkel. Man sätter
emellertid i rören
bas
1]
och ansl uter ström~~---------------::-------+-- men, varefter spänninga rna grovj'llstefol
ras med hjälp av
någon stark Sltation, S'0m man snart
~--------------100 ---------~
får in. Till ledning
Fig. 7. Detaljer av lådan.
härför föreslås följande: Bl = 150 a
en låg ebonitbit med knappar för kon- 200 volt, B 2 = 150 \"olt, B g = 75 volt,
densatorn C 6 , spolen SPO och åter- B 4 = 30 a 40 volt, A = 3.8 a 4 volt,
kopplingskondensatorn C 7 • Denna an- C l = - 6 a 9 volt, C z = 10 a 30 volt
ordning har valts dels för att man fr ån beroende på röntyp och anodspänning.
frams idan skall få bort så mycket som Reostaten M l påvri,des till %, eller mer.
möjligt av det man ej behöver komma Den bör eme11erticL sedan finjusteras
åt ständigt och dels därför placering så att återkoppling erhåJ:1es geno m ytoch ledningsflÖring bli väsentligt för- terst liten v,ridning av kondensatorn
bättrade och mottagaren koncentrerad C.. Mycket hän ger på att detta blir
och med tilltalande yttre. Å våra bil- riktigt gjort.
Ma:n tar nu in en tämligen svag stader av den färdi ga mottagaren, fig . 4
och 5 visas dock endast själva m onta- ,tion och avstämmer C z och C3-C 4 till
get . Det hela insättes emellertid i en största ljudstyrka. C 7 vrides därpå
""-1"------0;,...-----
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Varje Instrument
återgives naturtroget om Ni
förbättrar Eder mottagare
medelst Telefunkenrören

RE 084, RE 074, RE 134
.
och RE 124.

Bättre resultat

-------------_
..
-TELEFUNKENROR
med

WADA
29 .. A

Svensk kvalitetsprodukt
Helt nykonstruerad
Okad högfrekvensförstärkning och där~
med ökad selektivitet. Inga svårigheter
att »taga utlandet» med full högtalare~
styrka ostört av pågående sändning från
lokalstationen. Samtliga spolsystem låg~
förlust och helt inkapslade. Ytterligare
förbättrad ljudkvalitet. Vidstående illustr.
visar WADA 29~A å särskilt kompone~
rat bord med Crosley' s elektrodynamiska
högtalare DYNACONE E inbyggd.
Pris: Wada 29~A med 6 st. rör och l st.
högtalarepropp . . . ... kr. 485:Bord med inbyggd
DYNACONE E » 240:-

WADA konkurrerar ej i pris,
endast i kvalitet.
Demonstreras å Radioutställningen i Stockholm den 3-14 november i monter n:r 24

Crosley's Original

MUSICONE

Tillverkas av världens största fabrikant av högtalare,
The Cros[ey Radio Corporation, U. S. A.

MUSICONE ULTRA ..... ...... ..... ..... kr. 35: ~
MUSICONE SUPER . . ... ... ... ... . .. .. . » 55:MUSICONE D (se vidst. illustration) ... » 80:MUSICONE TILT TABLE, på fot ... .. . » 125:DYNACONE E . (elektrodynamisk) ... ...... » 140: MEROLA, Crosley's grammofon Pick~Up » 80:DYNACONE E är avsedd för större mottagare med kraft~
rör på slutet. Mottagaren får icke vara kopplad med utgångstransformator eller choke. Dynacone E använder nämligen anodströmmen för fältmagneterna.
Extra batteri fö r högtalaren är därför obehövligt. Dynacone E ger jämn förstärkning av frekvenser från 30 till 7000.
o

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN
G·ÖTEBORG 1
TELEFONER: 39577, 39578, 39579

s

<;
c

N

<:>
<:>

Fig. 8. Kopplingsritning.

även så att ljudstyrkan ökar så mycket
som möjligt. Genom. växelvis inställning av C3 -C 4 och C7 till bästa resultat övertygar man sig- så om att C 7 fått
sitt rätta värde, varefter den i regel kan

lämnas orörd. Man kan nu göra en
efterjusterirug av spänningar, reostat
m. 111., vidtaga eventuellt behövliga
ändringar av spolarnas L l och L 2 antal
varv, kondensatorns C l värde m. m.,

RUNDRADIERING AV FILM
huru överföring av biografbilder
pr radio ännu måste sägas stå på
experimentstadiet, torde den ti dpunkt ej vara avlägsen då radiolyssnarna kunna sitta hemma och taga
emot fi lmbilderna i stället för att gå
till biografen och se dem. I Amerika
har man nämligen redan lyckats mottaga rundradierade filmbilder över kortare distanser.
Vid de utförda försöken lät man en
l iusstråle, vars utsträckning motsvarade 1lao av den enskilda filmb ildens sida,
röra sig över bilden efter 60 horisontella rader på en tid av 1/16 sekund,
d. v. s. den tid, under vilken bilden i
vanliga fall befinner sig framför ljuskällan. Under den korta tiden av 1/16
sekund bli r sålunda varje punkt på bilden belyst en g-ång.
Vid ljusstrålens passage genom filmen förlorar den en större eller mindre
del av sin lj usstyrka allteftersom den
träffar mörkare eller ljusare punkter på

E

Fig. 1.

bilden. Strålen träffar bakom filmen
en lj uskänslig cell, som framsläpper en
elektrisk ström, starkare ju starkare den
belyses. Man erhåller på detta sätt en
alldeles liknande modulering aven
rundradiosändare som vid inspelning
av musik eller andra ljud .
Dirigeringen av ljusstrålen sker med
hjälp aven hastigt roterande skiva,
som nära periferien är försedd med en
rad i spiral placerade små hål. Ett gott
begrepp av sändareapparaten erhålles
av våra båda bilder, som, åJterge en filmsändare, byggd av Westingh ouse. Man
ser den r oterande skivan som amerikanarna kalla »scanning disc», ljuskällan
med sina objektiv, filmremsan, och en
cylindrisk huv, omslutande den ljuskänsliga cellen.
Det frekvensband, med vilket radiostati onens bärvåg moduleras omfattar
enlig t uppgift 500-60000 perioder,
d. v. s. en stor del av dessa frekvenser
falla inom det hörbara området. De
vanliga rundradi ovåglängderna kunna ~kså användas
för överföringen.
På mottagaresidan användes en
vanlig radiomottagare, vilken kopplas
till en kvicksilverbåglampa över ett
relä. Lampan ger
sålunda olika ljusstyrkofl, som fullt
överensstämma med
styrkan av den ljusstråle, som på sändaresidan inverkar
på den ljuskänsliga cellen efter att
ha passerat filmen.
Ljuset från lampan
ledes i fonn aven
Westinghotlse filmsändare och konstrllktören av
stråle genom hål i
densamma dr. Frank Conrad.
en liknande roteran-

de skiva, som den
på
sändaresidan.
Denna stråle få r
falla på en mattslipad glasskiva eller
en duk, på vilken
bilden sålunda reproduceras.
Westinghouse har
även utvecklat en
metod att med radiovågens hj älp synkronisera de båda
skivorna, d. v. s. få
dem att r ot'e ra på
alldeles samma sätt
och med alldeles
samma hastighet.
Synkroniseringssi'g nalen har en freFig.2. Detalj
kvens av 5 000 peri oder, vilken ås tadkommes aven stämgaffel, och modulerar en särskild bärvåg, som också utsändes. Denna mottages aven ,sämskild m ottagare, som genom speciella anordningar reglerar
hastigheten hos den motor , som driver
bildmottagarens roterande skiva. Inom

Selektiv Skär",gall erm cttag are (f erts. fr. sid. 313).

så att mottagaren kommer i högsta
möjliga form. Allt detta kräver givetvis en god portion tålamod och en del
skicklighet, men när man är färdig- har
man också en utomDrdentlig mottagare.
Vid omkoppling av våglängdsområde
vrider man spolens SPO ratt ett halvt
varv, och trycker in resp. drager ut
strömbrytaren S. Att omkopplingen ej
sker i ett enda handgrepp är visserligen
en olägenhet, men det kan vara bra att
kunna koppla första kretsen till annat
våglängdsområde än det på vilket man
mottager, nämligen då man vill moderem mottagningen aven lokal sändare
kraftigare än vad som är möjligt genom
sidoavstämning inom samma område.
En beaktansvärd sak med den be-

av filmsändm'en med den rotel'ande skivan
och fii1nre'IJlsan .

kort kommer regelbunden utsänd ning
av film att börja från KDKA i P ittsburg.
Mottagningsapparater komma snart
att föras i handeln av Radi o Canporation.

skrivna mottagaren är att ' den ytte.rst
lätt kan ändras för användning .av
vanliga rör i högfr,ekvensförstärkaren.
E n sådan rö,rtyp som P1hilips A 435 kan
t. o. m. användas utan någon som helst
ändring.
Med vanliga rör, t. ex. A 415 eller
liknande kopplas anodskruvarna på
socklarna till R 1 och R 2 till kontakterna 5 resp. 2 på spolen SPO . Kontakterna 3 och 6 gå ti,ll plus anodspänning- och 7 och 4 fö renas med neutraliseringskondensatorer 'Som leda till gallren på rören R 1 och R 2 resp. Mottagaren blir då helt enkelt en vanlig neut rodyn. I det fall tages anodspänningen
från
B 3 , emedan den bör vara väsentligt lägre än
B2•

+

+

A . P.
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FöRSöK MED LIKRIKTNING OCH
FILTRERING AV 25-PERIODIG.
VÄXELSTRöM

'
A

AV A. ELGENBERG OCH K. SVENSSON

vsikten med de nedan relaterade
försöken var:
1) att stU'dera formen hos den
strömikurva, som erhålles efter liikriktning av 25-periodig växelström med rör av typ R 22;
2) att undersbka möjligheten av att
genom någon enkel filtreringsanordning få strömmen användbar
för radioändamål - mottagning;
3) att jämföra ett par olika drosslar
med avseende på deras egenskaper
att utjämna likströmmen.
För ändamålet gjordes ett antal försök, varvid ett par typer av kopplingar
förekommo, och vid vilka oscillogram
togos före och efter filtreringen under
för övrigt samma belastningsförhållanden. Innan själva försöken beskrivas,
skala några uppgifter om försbksobjekten lämnas.
Likriktarrör: R 22.
Drosselspolar: 2 st. med beteckningen
»1iherma», bå.'da med samma induktans L = 35 Hy, och samma ohmska

motstånd R 1 = 260 ohm, 1 st. av utländskt fabr. med L 100 Hy och
R 1 = 2 000 ohm, 1 st. av utländskt
fabr. med L 50 Hy och R1 = 1,600
ohm. L är självind.-koeff. R 1 likströmsmotstånd.
Transformator: »Therrna» för 25 perioder. Primär spänning 220 volt
sek. sp. 2 X 125 resp. 2 X 0.9 volt, aHtså försedd med två sekundärlindningar.
mock-kondensatorer av gängse typer.
Försöksanordningarna framgå av
kopplingsschemata i fig. 1-4. Fig. 1
frams,t äller kopplingen av transformator med likriktarrbr, filter, oscillografslingor (8 1 och 8 2 före resp. efter
fi1ltret), milliamperemeter samt spänningsdelare.
I samtliga fall har belastningsströmmen hållits vid 30, mA och oscillogram
tagits före och efter filtreringen i
varje fall.
Fig. 2 framställer en filterkrets med
en drosselspole och två kondensatorer.
V i kalla denna krets typ L I fig . 3

S,

r--"Filter

L _____

Fig. 1.

...l

\

·

~QADrrO=AMATÖR.EN~
-ZJ

J{~~

.

~T

.~

;(

Fig.4.

Fig.3.

synes en anordning av bekant typ med
två drosslar och tre kondensatorer.
Denna benämnes typ II. En anordning
med en drossel och endast en kondensator benämnes typ III. Beteckningarna
D, Dl> D 2 i fig. 2 och 3 ange drosse1spolar, ·C 1 , C 2 , C3 ib etyda kondensatorer. Storleken av D och C anges i tabellen för varje fall.
Koppling av typ I har använts vid
försok 2, 3, 6, 7 och 9, typ II vid försök 4, 5 och 8 samt slutligen typ III vid
försök 10.
Försök
N:r

2
3
4
5

Typ

II
II

o
7
8
9
10

II
III

u 0/0
90
97,5
<Xl 100
<Xl 100
95
"" 100
100
<Xl 100
96

Clfl- F

C,p.F

2
10
2
10
2
10
2
6
6

6
6
6
6
6
6
6
4

den medellinje kring vi1ken den ofullständigt utjämnade likströmmen svänger med amplituden d, kan man få ett
mått på utjämningen genom att sätta
U=HH d 100 %

där U är utjämningen, H avståndet
mellan 0-0 och A-A och d amplituden hos den på likstr!ömmen lagrade växelströmmen. För d ~ O blir
U = 100 %. Enligt detta betraktelsesätt finner man följande ungefärliga
värden på U för de olika fallen:
C.f'F

4
4

4

D,

Dl
LHy

Rl Q

100
100
100
100
35
35
35
35
35

2000
2000
2000
2000
260
260
260
260
260

LHy

Rl Q

50
50

1600
1600

35

260

Betraktar man oscillogrammen för
Samtliga anordningar av typ II giva
kopplingar av typ I, finner man:
sålunda en god utjämning, och vid an1) att utjämningen är en funktion av vändning av lämplig drossel kan man
Cl> sådan, att den blir bättre, då C 1 t. o. m. med en så enkel anordning som
ökas;
typ I erhålla fullt tillfredsställande ut2) att anordningen med drossel med jämning, om man har kondensatorer av
lågt ohmskt motstånd är bättre än
den, där likströmsmotståndet är /I
större;
3) att man, om man har en induktans
med stort impedansmot-stånd och
litet ·likströmsmotstånd, kan uppnå
H
H-d
en god utjämning med relativt små
kondensatorer.
Om man i fig. 5 betecknar nollinjen
X-. _ _ O
med 0-0 (den erhålles då oscillograf- O
Fig.
5.
slingan är strömlös) och med A-A
"'O"'- _ _ _ _ _ _. L . -_ _ _

storleken 4-6 f tF. Kombinationen
= 6 och e 2 = 4 ,uF synes vara
acceptabel.
.
A tt en anordning av typ II ger gott
resultat är' ej ägnat att fö rvåna i större
grad, då man där har dubbla drosslar

el

\

n n

aven jämförelse mellan fö rsök 2 och 3,
där U blir resp. 90 och 97.5 0/0 .
Försök 2 och 6 visa, att den utländska drcsseln är betydl igt underlägsen
den andra. Vid försök 2 är en!. föreg .
U = 90
och vid försök 6 blir

ro

D

.J":.

--------~------------------------------------Fig. 6.

och stora kapaciteter. Man får dock
därvid den olägenheten att spänningsförlusten i induktansen blir större och
aU anläggningen i sin helhet blir
väsentligt dyrbarare än vad fallet är
med typ L Då denna senare lämnar
fu llt störningsfri likström, kan den rekommenderas. T. o. m. typ III torde
kunna bli användbar genom införande
av stor kondensator. Något försök för
att utröna 'huru sto r, som erfordras
utfördes ioke.
Jämföras förslök 6 med 10, ser man,
att U vid det senare är 96 0/0, vid det

U = 95 0/0, alltså sämre resultat vid
2 än vid 6.
Den likriktade strömmen är före filtreringen behäftad med en (eller flera)
Öiverton av mer el1er mindreutprägladkaraktär och av högre ener l:ä gre frekvens.
Genom observatione r konstaterades, att
frel<'vensen är ungefär direkt proporrtionell mot el' om ,denna varieras, men
övriga storheter förbl iva oförändrade.
Även strömkurvans utseende förändras,
om el varieras. E n blick 'På diagrammen över försök 2, fig. 6 000 8, fig. 7
ger en uppfattningom ol ika kurv!forn1er.

~~~
Fig.7.

förra 95 d. v. s. man når bättre eller
åtminstone 'lika gott resultat i senare
fallet . Då vid försök 10 ingen kondensator ligger efter dross-eln men el är
större i detta faH, anger resultatet att
kondensatorn, som ligger före, har
störs ta betydelsen. Detta bestyrkes även

Slutligen några ord om kostnaden
för apparater av de tre behandlade
typerna. Räknar man med samma
drosslar och likvärdiga kondensatorer
för de olika fallen tar sig en sammanstä'llning av anläggningskostnaderna ut
som följer:

Typ 1.
drossel ........ 19: kand. 6 IJ.F.. . . .. 9: 50
4 » ... . .. 6: 50

Typ Il.
2 drosslar . ... . . .. 38:I kand. 6 p.F.. . . .. 9: 50
1
4 ». . .... 6: 50
1
2 »... . .. 3: 60

Typ III.
drossel . . . . . . .. 19:kand. 6 p.F...... 9: 50

Kr. 35:-

Kr. 57: 60

Kr. 28: 50

Kortvåg är radions lösenl
Bygg om Eder gamla mottagare
Med TJERNELDS ROTORSPOLE blir Eder mottagare
användbar för alla våglängder. För monteringen behöves:
seriekond ensator, ställbar, c:a 20 cm . max .
Midline-kondensator, c:a 200 cm.
l»
»
» 300 a 450 cm. helst med
microraHar för b å de grov- och hnreglering.
l drossel med h å llare (lämplig för alla våglän gder) .
I

I

Pril1cipJcllC/71a jlimle

byggpLaJl

od

beJkrifJl1ing

J lil1 daJ

på beg{imll'

Vå r Ilya radio kala Log illnehåLLer l/ ö'Jle Il J Ily heter.

ELE.K TRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA
STOCKHOLM
85 m. Amp.

20 Kr

Ethovox Senior
hö g tal a re av engelsk kvalit e t stillverk nin g. lämnande anmärkningsvärt k r afti g t ljud även vid lite n tillförd effekt.
Särskilt lämp li g för stö rre rum och
danslokaler. Ej blott musik uta n ä v e n
ral reproduceras på et t utmärkt n a turtro get sä tt utan trattljud . Utförande i
mahognyfärg. Höjd 650 mm . diam .
380 mm. Finnes i a ll a välsorterade
inst a ll ations- och r adioaffä r er.
o :e uppL av vår radiokal a lo g R 24 om 195
sid . nu utk o mmen. Omfatt a r s enaste nyhe~
l er i k o pplin gss ch e mata, tab e ll e r nl. 111. SänJe s radioamdt ö re r f ranko mot I kr. i frim.
eller mot poslför:Jkolt.

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM.

Utrustar:
Baltic

K. 23 V .
K . 24 V .
Sv. Radio A.-B. HV.
Stern & Stem II V .
111 V .

Olof Gyld~n
Lidin gö, T el. 985

Finnes
överallt.
Bertil Gräsman
Göteborg, T el. 39835

Elektrostatiska

Hö{!talare
Magnetisering med 4 volts ackumulator
eller 110- 220 volt likström.
Pris kr. 75:-

*
Inbyggd i smakfullt
kabinett

ek~

Pris kr. 110:-

*

"leCo Record Portable"

Begär vår nya Radio-prislista

Den enklas te radiomottagning som existerar

STÖLTEN al SON

Inge~ nätanslutning!
Utan antenn och jord!
Inbyggd högtalare 1

RAD IOAVDELNINGEN

MALMÖ

Man öppnar locket, trycker in strömbry taren och allt är klart för avlyssning. Lätt
att transpor tera, varthelst man önskar. Regär
demonstration och beskri vningar hos Eder
radiohandlare,

FAMET

Det lagligt skyddade märket »TeCo»
borgar för att artikeln ifråga är
framstä lld av solidaste materiel och
efter allra m o d e r n a s t e principer.

Dubbelkon~ Högtalare

I parti mdast .från:

A.-B. TURITZ & C:O

Pryd ligt u tförande.

R.ADIOAVDEL NINGEN
GÖTEBORG

Återger fullt n atur.
tr o ge t

Ny. rikt ill. radiokatalog är utkommen och sändes
på begäran gratis och franco. End .. t till h.ndl. nde.

såvä l

de

högsta som d e lägsta
tonerna.

*

Ring=

N:r 64 1 .. Kr. SO:N:r642 .. Kr.S6:-

ledningstransformatorn
» ~ecord»
3. 5, 8 volt Kr 5,- / 8. 12, 20 volt Kr 7,l amp.
••
3 amp .
.
,

Bergman 8. Beving
Stockholm 7

I

Nordenfelt &. Falck
DroUnlDggat. %9, GÖTEBORG • Tel. 11384
Katalog sändes på begäran.

MOTTAGARE FöR V ÄXELSTRöMSNÄTANSLUTNING OCH ETT FILTER
TILL DYLIKA
en stora nyheten inom radiobran- för till densamma alltid ett indirekt
schen denna säsong har först och hetta<t rör kommer till användning.
främst varit apparater för direkt I detta finnes en glödtråd, vilken dianslutning till lik- eller växel- rekt matas med växelström 4 .volt med
strömsnät. Härigenom bli radioappa- 1 amp. strömstyrka. Denna tråd omraterna lika enkla som vanliga bords- gives aven kaolincylinder, belagd med
lampor och endast genom att trycka på en metalliserad, emitterande oxidhinna.
en knapp sättes apparaten i funktion.
Då ström påsläppes 'börjar cylindern
Likströmsappatater i. många former att rödglöda och avges elektroner från
ha i fackpressen beskrivits, varför ne- ytskiktet. Genom den stora emissionsdan huvudsakligen frågan om direkt ytan kunna rör med förut okänd brantanslutning till växelströms,n ät skall be- het och förstärknings faktor konstruehandlas jämte hur man enkelt fönser en ras.
):>ibatteriapparat» med ett a.ggregat för
Som för sta lågfrekvensrör användes
nätanslutning.
vanligen ett s . k. korttrådsrör med 1
Den tillgängliga växelströmmen är volts spänning och 1 amperes glödsom regel SO-periodig och har spän- ström. Genom trådens stora värmeningen 110-127 resp. 190-220 vo!lt. kapacitet ändras ej temperaturen då
Från nätet tages dels glödström till växelströmmen byter strömriktning,
apparaten och dels anod- och gallerfö,r- varigenom en konstant elektronström
spänning. Det senare sker genom erhål1es. Uttaget till gallerhetsen göupptransformering, likriktning och filt- res på glödtrådens mittpunkt genom en
rering av den tillgängliga växelspän- potentiometer.
ningen.
Slutröret kan antingen vara av något
För glödströmmen nedtransformeras av de fö rut nämnda slagen eller kanske
nätspänningen till 4, resp. 1 volt, var- vanligast ett standard batteri-slutrör,
efter den tillföres rören. Dessa äro för vilket direkt hettas med vä~elström.
växelstnömsma<tning som regel av ny
I slutröret kan nämligen väsentliga
konstruktion, för att växelströmmen ej amplitudvariationer i anodkretsen på
skall ge en störande ton i mottagaren. . grund av växelströmmen få förekomKänsligast är härvid detektorn, var- ma utan att det märkes i högtalaren.
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Försök med likriktning (fart s. f r. sid. 318 ).

Typ III skulle bli den minst kostsamma, men påpekas bör, att den ovan
angivna s umman är i viss mån missvisande, ty U är för typen III med angiven kondensator ej lika god som för
de övriga. Den i alla hänseenden bästa
är tydligen typ I, ty den ffi,r enar med
goda elektriska egenskaper en relativt
liten kostnad.
Resume:
1) Strömkurvan före fiiltreringen har

en mer eller mindre utpräglad överton, vars frekvens och amplitud äro
beroende a v systemets kondensator,
särskilt av den, som ligger före
drosseln (drosslarna).
2) En anordning av typ I förenar på
bästa sätt god utjämningsförmåga
med liten anskaffningskostnad.
3) Drosselspolen bör hava stort impedansmotstånd- (2) och samtic;ligt
<litet likströmsmotstånd (R!).

~ 1lt..ADlIOeAMATÖR..EN~
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Fig. 1.

Över samtliga glödtråJdar lägges en
potentiometer, från vars mittpunkt uttag göres. Till denna punkt anslutes
dels de indirekt hettade rörens katoder
och dels galler- och anod spänningarnas
gemensamma punkter. Om icke uttaget sitter absolut symmetriskt förefinnes risk att en 50-periodig störning inkommer vid mottagningen och förorsakar brum i högtalaren.
Led:ningarna till glödströmmen i apparaten böra tvinnas (använd H. V.
G.) och kUt111a gärna inläggas i jordade järnrör, så att inga st,örande yttre
fält uppstå.
För alstrande av gallerförspänningar
användes 2 olika sätt, dels en spänningsdelare, på vilken alla spänninga r uttagas och dels födares så att mellan
glödstr,ömspotentiometerns och anodspänningens minus ett inotstånd insätks lämpligt avpassat för ~tt glödtråden
skall få rätt positiv förspänning, vilken
automatiskt reglerar sig med olika
anodström. - Denna anordning är använd i schemat, fig. 3, som visar en
J<,omplett växelströmsapparat med Baltic-spole SPO.
Vid s.törre motstånd böra dessa blockeras med kondensatorer för att släppa
fÖl'bi hög- eller lågfre,kv,ensen.
Likriktaren och filtret äro båda integrerande delar i apparaten 000 skola
nedan behandlas.
upptrans formeras
Nätspänningen
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medelst en transformator till lämpligen
2 X 250 eller 2 X 150 volt, vilket för sta gäller om glödtråds fria likriktare
som Raytheonrör användas, det senare om Philips, Tdefunken, Triotron
eller Rectronrör med glödtråd skola
nyttjas.
Transformatorn ger utom denna
även en för gLödtrådarna i rören lämptig spänning, varjämte eventuellt även
en lindllJing till likriktarens glödtråd
finnes.
Anodspänningen påsläppes likriktareröret från vars katod och transformatorns mittpunkt den likriktade 0&
- spänningen uttages och tiHföres filtret. Detta består aven kedja dross1lar,
konlden/Satorer och motstånd som framgår av fig. 1.
Ingångskapaciteten välj es 4-6 ,uF,
varefter dros selsteget kommer. Induktans,en å dro sse1n bör ej understiga
40 Henry och den därpå följande kondensatorn vara på c:a 4 ,uFo Efter denna kedja är den kvars,tående störningen
mindre än 1/'00 och är, använd å
slutröret, knawa st märkibar i högta.lare. För ctetektorn och mellansteget
behöves väsentl igt högre filtrering varför ett motstånd s.filtersteg insättes, vilket samtidigt minskar ned spänningen
.
till ett lämpligt värde.
Ett motstånd på 50000 Q överbryggat ~om å bilden med 4 ,uF ger en
kvarvarande växelströmsspänning i de-
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Presspan ,
Sekundtl,.
Presspan-_~~~~~~~~

Primä"--W~~~~~it?l~F=*==- J

lit
St emme av Presspan.

skäras ur plåt med en vanlig plåtsax.
Stommen göres av presspan papp.
Data, transformator och clrossel äro :
80

- Z $ ---"

Järnkärna av °15 mm tran sformatorp låt .

Fig. 2.

Trallsformator.

tel<torns anodkrets a v endast 0.05 %0
av nätspänningen och är knappast märkbar i högtalare ens efter två stegs förstärkning.
F,ö-r själV/byggaren rekommenc\.eras
att köpa transformatorn och drossel n
färcl"ig. Goda transformatorer fås från
EIA, Therma, Nickels & Todsen m. fl.
firmor.
Välkända drosselmärken arQ:
Ferranti B I,
Ferrix, 50 Henry,
Monopole, 100 Henry; 50 Henry,
Pye, 32 Henry,
Therma.
Nedan angives data å en tran.sfo rmator (fig. 2) och en drosseI , vilka
utan större svårighet böra kunna framställas av sj äl\"byggare.
Kärnan är u tförd i enklast möj liga
klipp, så att densamma direkt kan ut-

Kärna enl. fig. 2.
Lindningar: Pri'm ör 127 volt:
700 varv tråd, emaljerad, 1 ggr bomull, 0,15
mm (EBEE),
Primör: alternativt 220 volt:
1220 varv (1.15 mm EBEE,
Sekulldiir : 2X250 volt :
2800 varv tråd 0.1 5 mm emalj erad, 1 ggr
b omull, uttag e ft er 1 400 varv (EBEE).
Glödströ1II: 22 varv l mm emaljerad tråd (EE),
(O m så önskas kan en lindning med 2XlO
"arv påläggas ytterligare i händelse av att
ett likriktarerör med glödtråd kommer ifråga,)
Drossel: samma kärna med 0,5 mm lu ftgap och
9000 varv 0.1 5 emal j erad 1 ggr bomull.
[lIdnktans m ed 20 1IIA libt'r ömsbelastning, 40
Henry.

anodapparat fö~ batteri.
drivna mottagare.
Nedan beskr-iva vi ytterligare ett gott
fi'lter, S'Dm vid li kströmshettade rör ger
en absolut prumfri mottagning, även i
hörtelefon.
Principschemat. fig. 4, visar, huru
man kan uittaga 3 anod- ooh 2 gallerförspännrin ga r.
Likr iktningen sker som ,synes medelst glödtråclsfria rör såsom Raytheon
V 71 eller Telefunken R G N 1500.
Transformatorn skaJ.llämna 2 X 250
volt sekundärt och har i det aVlbi ldacle
filtret en tran'Slfo rmator från T herma
an~länts. I denna tidskr i flts oktobernummer och ti!Cliig-are i denna beskrivning ha alla data f,ö r en självlbygg-d
transforma tor lämnats.
Dr,osselns konstruktion är en av de
viktigaste punkterna odh bö'r all 0111Separat
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1

Cl och C. = kopplad kondensator 2X450 cm.; C. = 200 cm.; C, = 200 cm.; C6 = 2-6 [lP.
C.
4 [lF; C, = 3000 cm.; C8 = 1/. [lF. Rl = 80-100 Q; R. = l 000; R. = 2 MQ;
R. = 50000 Q; R 6 = 25000 Q; L = drossel; R. = motstånd om 50 Q med mittuttag;
CD = 6 [lP; C 10 = Cll = I/lO p.F; Cn = neutrodynkondensator.

sorg 11Jedläggas vid dess fabrikation.
Alla data finnas tidiga.re i denna artikel för en drrOssel med 40 Henrys
induktans vid 20 mA:s likströmsibela:stning. Om man önskar köpa drosseI
~unna Furanti B 1, MonopoIe 50 Henry, Ferrix 50 Henry och Pye 32 Henry
rekommenderas.
Eftersom hela filtrets gOldlhet beror
av drosseln bör man ej äventyra kon'struktionen genom mindervärdig spole.
Sa.mtliga kondenswtorer i filtret kunna l;impLigeri sammanbyggas i ett block
med kapaciteterna 0.1, 0.1, 6, 2, 4, 2
mlfd. Dylika föras i marknaden av
Hydra, B augatz , DubiIier m. fl.
De små kondensatorerna på 0.1 ,aF
ligga som å schemat synes över transformatornls sekundärlindningar för att
jämna ut olikheter hos likriktarrörets
båda häll fter och hindra öv,e rspänningar
vid_ inkoppling etc.
2

J

Kopplingsschema för
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Den stora 6 ,aF kondensatorn tjänar
som ingång till filterkedjan, vilken fortsättes av 4 ,aF. Härefter uttages direkt högsta anodspänningen utan extra
friltrering. För att få lämpliga spänningar till de övriga l1ö,ren har en spänningsdelare insatts, vilken även tjänstgör som
motståndsfilter för detektor 000 gallerförspänninga,r.
Uttaget 2 lämnar c:a 60-80 volt
för högfrekvens stegen, skärmspänning
å skärmgallerrör eller anodspänning tiH
första lågfrekvensröret, om man ej önskar giva detsamma den högsta anodspänning. Om denna spänning användes för oscillatorn i en super kan det
110 -220 v
hända att ytterliga00 QQ
r~ ju.sterin~ är ,nödvandIg, vIlken erhålles genom att
koppla en kondensator på 2 ,aF mellan
kontaMerna 2 och 6.
För att sänka
spänningen till de'-----']"---' tektorn är ett motstånd på 10,000 n
R 4 inlagd i serie
med rörets anodkrets, varifrån en
likriktare och filter. kapacitet på 2 ,aF
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RADlOLA
Högtalare

kr.

40: -

Hos alla
radio! örsäljare

Hör den själv, beundra dess mäktiga
ton, ej skärande
eller spröd som hos
de flesta andra högtalare.

RADIOLA
SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET
STOCKHOLM

-

Säsongens
~LA\ (g) D
O IK{LA\VLA\lOe(;

nu utkommen

ASEA

KLARABERGSGATAN 21, STOCKHOLM
Göteborg, Malmö, Norrköping, Jönköping,
Sundsvall, Umeå. Luleå,
Östersund

Dimic- och
Unimicspolarna
äro de lä mpli gas t e för alla slags
kopplingar, där en högeffektiv induktans erfordras . D e kosta endast
Dimic kr. 6: --. (H ållare kr. 2: -)
Unimie » 4: - . (H ållare » 2: 50)
Begär sp edalkatalog från
Radzoavddm·JZgen

A.-B. NORDISKA KOMPANIET
STOCKHOLM

.

U NIMI C . SPOL EN

ELEKTRISKA

RADIOMOTTAGARE

3- och 4-rörsapparater för direkt nätanslutning. - Inga batterier! - Enastående känslighet och ljudvolym. - Ytterligt förenklad
inställning. - Anslutning för grammofonförstärkning .
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BALTIC RADIO
Baltic »Kon»

STOCKHOLM
Göteborg
Repr. för Finland

l

* MallTlö * Sundsvall

O.V.Radiovox A.-B "

Fö rn ämsta kon högtalare

Pris ·kr. 75:-

N. Esplanadsg. 33. H e l singfors

Lösa delar till nät..
Lågfrekvens.. och ut..
anslutningsapparater:
gångstransformatorer
Blockkondensatorer från 0.1 Mf till 14 Mf.
DrossIar från 100 H vid 30 mA till 1H vid 1.3 A.
Motståndstråd 250,500, 1000 o. 12000 ohm/m.
Likriktartransformatorer för alla rörtyper.

A. - B.

I N

G

E N

I C

R S

Pye med omsättningstal 1.8:1, 1.5:1, 1:1,
l :2.5, 1:4, 1:6 samt push-pulI.
Multraformer med omsättningstal l; l, .3, 4,
5, 6 och variabelt.

F I R M A N

Norra Kungstornet. Kungsgatan 30.

T H

STOCKHOLM

E R M A

Fig. 5

Appa1'alen färdigm onlerad.

är koppl ad ,till j ord för att erhålla ytter:ligare filtrering.
Gallerföpspänl1'ing erhålles öve r motstål11det R 3 , vilket kan väljas c:a 1,000n
om 20. 'volts gallerförspänning önskas
tiH B 403 e. d. eller 800 il för B 405,
RE 124, XD 4 etc.
För att få ännu en för ~'P änning Dch
samtidigt ha möjlighet att ytterligare
filtrera shuntas R 3 med ett motstånd.
Om det för »motanbetning » är nödvändigt inkopplas en konldensatDr på 2 ,uF
mellan 5 'Och 6.
För att kunna utföra filtret å terstår
några uppgifter rörande detaljerna.
Bottenplattan är 200 X 200 X 8 mm
Plywood, på vilkens sambliga delar äro.
monterade i enlighet med vad bilden
visar, fig. 5.
Spinningsde.1aren lindas på en eboniteLler bakelibstom.me 20 X 50 X 3 mm,
vilken fästes med små mässingsv inklar.
MDtståndet utgöres a-i EurekaJt:råd
med c:a 10,000 H /meter Dch pålindas
i följande längder:

l~l =
7,000 !J, = 70 cm.
R 2 = 15,000 Q, = 150 cm .
Ro =
1,000 Q , =
10 cm.
R. = 10,000 Q, = 100 cm.
H. =
2,500 Q, = 25 cm .
Re = 7.500 n, = 75, cm.

Beträffande den lägsta gallerförspänningen kan man räkna med alt t R 3
.
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skall lindas med en trådlängd -

fl·

cm,

där 11 är kraftförstärkarnörets förstärkningsfaktor.
Är för~ta lågfrekvensröret motlStåndskDpplat med hög-Il rör torde R 5 /R s väljas c:a l/ ri , sålunda R 5 = 2,000 'Och
R 6 = 10,000 il . Denna spänning passar
även bra om man ,har första lågf rekvensröret inkopplat på 80 voltsuttaget.
Anslutnings1isten har 6 kontaJktermed
15 mm mellan varje kJlämskruv och är
utförd åen bakeli·t1ist 120 X 20 X S.
mm. Då f,i ltret är färdig1l11Dnterat, prövar
man aH samtliga motstånd å spänningsdelaren ärO' i ordning, vare fter ans.JutninO'sapparaten är klar att taga i bruk.
Dess stDrlek är sådan att den räcker
till en mottagare på 5-6 rör.
T. E.

ABS OR PT IONSVÅGMETERN OCH
DESS ANVÄNDNING VID KOR TVÅGSRUNDRADIO
e flesta radioamatörer, som syss- ningen. Spolen skjutes sedan av röret
lat något med mottagning av genom att fingrarna trycka:s mot den
kortvågsrundradio hava nog uppvikta papperskanten ooh utåt. Skulle
märkt att det ofta kan vara svårt spolen ändå inte vilja släppa, kan man
nog att få in stationen i bästa läge. använda en trästicka e. d., med vilken
A vstämningskondensatorn måste in- man fbrsiktigt skjuter ut en bit av spoställas precis på rätt läge, vilket kan len i taget. Sedan spolen avtagits avvara mycket svårt särskilt vid fading. lindas försiktigt de överflödiga varven
På kortvåg uppträder ofta den s. k. och pappersremsan avrives, varefter
»high-speed»-fadingen, vid vilken det spolen på de två ställen, där de båda
kan vara nästan omöjligt att få in sta- ändarna av tråden lämna densamma,
tionen ordentligt, även om man är ut- omlindas med några varv sytråd, som
rustad med microrattar med stor ut- sedan indränkas med kollodium. Spolen kan sedan lämpligen monteras på
växling.
Det finns emellertid ett ganska bra en vanlig honeycombhållare. Inom
knep, att använda sig aven s. k. absorp- parantes kan jag omtala, att detta slags
tionsvågmeter. Denna består aven en- spolar med fördel även kunna använkel sluten svängningskrets, en spole och das som avstämningsspolar i kortvågsen kondensator i serie med varandra mottagare. (För Reinartz lindas 8 varv
enligt fig. 1. För de kortare vågorna med ett uttag efter 3.)
(ned till c:a 15 m.) är en spole på 11
Genom att använda honeycombspole, varv ungefär lagom vid användning av hållare vinnes, att vågmetern även kan
en variabel kapacitet på 300 cm. Ett användas på högre våglängder med anRanska bra sätt att tillverka denna spole vändning av honeycombspolar av lämpsjälv är följande.
.
liga varvtal. Beträffande kondensatorn
Man skaffar ,sig ett spolrör, diameter är inte mycket att säga. Den kan var
6 cm oClh längd c:a 4 cm, helst av och en skaffa sig efter råd och lägenisolit annars går presspan bra. En vanliR gummerad fiö nsterremsa lindas med
den gummerade sidan utåt runt röret
och den övre ändan fastklistras vid den
undre, varvid tillses att remsan sluter
tätt intill röret. Ett hål borras i röret
nära ena kanten och tråden (1 mm
dubbelt bomullsomsp.) fastgöres i detta. Sedan upplindas på fönsterremsan
F~g. 1. Absorptionsvågme'terns koppling.
så tätt som möjligt c: a 1S varv, varefter tråden åter fastgöres i spolröret
genom ett hål. Lindningen indränkes het. Den bör ju förstås inte vara av
härefter rikligt med kollodium. Sedan högförlus-ttyp och högre max.-kapacikollodiet stelnat, lösgöras spolens båda Jet än 450 cm är inte att rekommenändar försiktigt, och den innersta kanten dera. 300 a 200 cm är lagom. Miriimiav fönsterremsan vikes upp över lind- kapaciteten bör vara så låg som möjligt
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om man vill komma ned till 15 m och
något under. Fo.r att lätt kunna göra
upp en kurva är det bäst att använda
antingen en kondensator med rät våglängd eller rät frekvensförändring. För
den i matematik mera tränade amatören är »Mid Line» bäst emedan den
ger möjligast likformig inställning utan
att använda cirkelrunda plattor.

andra »knäppen» kan önskad fininställning erhållas på samma gång, som återkopplingen hålles på praktiskt taget
nollsvängningsläget. På detta sätt erhålles max. förstärkning utan förvrängning och utan att närbelägna
lyssnare störas, på samma gång som
mottagarens selektivitet ökas.

Inställning:
Vågmetern placeras bredvid mottagarens avstämningsspole så att dennas axel sammanfaller med vågmeterspolens. Vågmeterkondensatorn urvrides helt, varefter mottagaren bringas
att svänga. Mottagaren inställes på
den önskade stationen så mitt i bäl"vågen som. möjligt. Vågmeterkondensatorn invrides därefter långsamt
tills en knäpp höres och mottagaren slutar svänga. Invridningen av vågmeterkondensatorn fortsättes tills ännu en
knäpp höres, oeh mottagaren åter börjar svänga. Vågmeterkondensatorn inställes nu på ett läge mitt emellan de
båda »knäpparna». Sedan flyttas vågmetern ut ifrån mottagaren i den
gemensamma spolaxelns riktning så
långt, att de båda knäpparna komma så
nära varandra som möjligt utan att likväl försvinna. Genom. att nu vrida
vågm.-kond. närmare den ena eller den

Kalibrering:
Kalibreringen är mycket enkel och
tillgår på samma sätt som inställningen, och kondensatorns (vågmeterns)
gradtal mitt em.ellan de båda knäpparna
avläses. Sedan två kända stationers
gradtal antecknats uppritas kurvan lätt
för respektive rät våglängd, rät frekvens eller Mid Une beroende på vilken kondensator som användes i vågmetern. .
Anmärkas bör kanske att vågmetern
visat sig mycket användbar på det vanliga rundradioområdet (c:o 150-500
m. Spole 50 varv, kond. 450 cm). Den
fÖr/bättrar då mottagarens selektivitet
såväl för mottagning av utlandet som
för att utestänga lokalstation. Man får
emelrlertid inte vänta sig för mycket av
densamma beträffande utestängande av
lokalstation, och torde den för detta
ändamål endast kunna göra önskad
effekt på ett avstånd av minst 3 kilometer.

R A D I 0LITTERATUR
Elektriska A.-B. Skandia, Stockholm, utger
broschyren »Våg och Ton», vilken för september innehåller nyheter om Grawor-högtalare.
Ehren/eld-broschyr tI:r 364, är ett häfte som
ingående behandlar skärmgallerrören och deras
egenskaper och lämnar kopplingsschemata och
beskrivningar över moderna mottagare med
skärmgallerrör. Kan erhållas från firma F.
Ehrenfeld, Frankfurt a. M., Tyskland, till ett
pris av Mark O: 75.

Graham Brothers A.-B ., Stockholm. 6:e upplagan av firmans innehållsrika radiokatalog
R 24 är utkommen och innehåller alla de senaste
nyheterna av de märken, som representeras av
firman.
A.-B. Aga-Lu% i Göteborg har utgivit en ny
radiokatalog för säsongen. Bland nyheter märkas bl. a. nätmottagare, dynamiska högtalare,
likriktarerör m. m.
ASEA hall' nu utsänt en ny katalog, Upplaga G, över Radiomateriel, vilken innehåller
allra senaste nyheter av de märken som firman för.

EN UNIVE RSALMÄTBRYGGA
AV INGENJÖR E. ANDERSEN
(Forts. från föreg . n:r.)

E
~

medan vid jämvikt
M: lV/t· = be: ae erhålles:
Mx.=Mae.
.
be

Är trådens längd 100 mm, avståndet
be t. ex. 40 mm, och det kända motståndet vi·d en viss mätning 10 ohm,
får man vidare:
ae = 100 - 40 = 60 ohm, och:
10·60
M.t:=40= 15 ohm.

Mättråden g raderas enklast på så
sätt, att man klistrar en remsa millimeterpapper på valsen.
Denna mätning göres med likström,
och summern bör alltså vara kortsluten.
De amatörer, som ofta utföra motståndsmätningar böra ha en sats jämflÖrelsemotstånd till hands. En sådan
kan tillverkas enligtfig. 1 och 2. Med
4 st. dylika kan man genom kombination erhålla. alla värden mellan 1 och
10 ohm.
A är en platta av i'Solit, på vilken 4
avsågade kontakthylsor H, och tvenne
klämskruvar K och Kl fastskruvas. Kl
står i förbindelse med hylsorna genom
mässingsblecket B. 4 trärulIar R fastskruvade i träramens botten L tjänstgöra som stommar fö r motstånden.
Härtill användes van lig motståndstråd
vars ändar de ls stå i förb indelse med
klämmorna e, dels gemensamt över V
anslutas till K. Genom att sticka en
eller flera proppar F i hylsorna erhålles
det önskade motståndet. För att man
skall kunna 1110ntera det hela lämnas
sidorna öppna.

Mätning av jordledningens. motstånd.
Eftersom övergångsmotståndet till
jord är att betrakta som ett vätskemotstånd, måste man för mätningen an-

v~i.nda växelström. Denna likriktar, så
att säga polar isationsströmmarna och
summern lämnar ,den erforde rliga lågfrekventa strömmen.
I fig . 3 föreställa A och B tvenne i
jorden d jupt neddrivna järnspett eller
metalls tör ar (nedgr ä Vlda metall pla ttor
äro givetvis bäst) och e den ordinarie
jordledningen. Bryggans klämskruvar
förbindas medel t korta, rikli gt dimensionerade koppartrådar med t. ex. A
och e, motståndet mä:tes på känt sätt
och noteras. På samma sätt f,ö.rfares
med A + B och B +e.
Antag att man erhåller följande värden:
A+B=8 ohm
B+ C=6 ohm
C =7 ohm.
C) = 1 ohm
A lltså: (A -I- B) - (A
eller B= 1
C.
Insättes detta värde i 2: dra ekv. erhålles:
C= 2,5 ohm och vidare:
A=4,5 ohm
B=3,5 ohm.

A+

+

+

Skulle A eller B bli mindre än e är
detta ett bevis på att den jordledning
som användes är dål ig.

tF

. . . ._ . - I
l Lo'_ _..4 ~_ _'" Lo_ _..4

~

Fig. 1.

Fig. 2.

M ätning av antennens kapacitet.
Fig. 4 visar den koppling som användes. L 1 och L 2 måste vara exakt
lika, och antennkapaciteten kan då av-

läsas direkt på den kalibrerade kondensatorn C. Samtidigt må erinras om
att en motståndsmätning å antennen
icke heller kan skada. Isynnerhet om

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

(Fig. S.) Man skaffar sig en kondensator, bestående av endast två plattor,
mäter fö rst kap. i luft, och nedsänker
st.dan kondensatorn i vätskan. Är isolationsmaterialet vax, paraffin eller dyl.
kan man smälta detta, och på så sätt
fy lla ut avståndet meIlan plattorna.
Fasta ämnen måste h a form av skivor,
som skjutas in meIlan kondensatorbeläggningarna utan luftmellanrum . På
detta sätt funna vä rden äro stati ska,
och gälla därför ej i högfrekventa
svängningskretsa r. D ärtill kan man
använda en absorptionsvågmätare i förening med en gl1 istil1'duk tor (Fig. 6).
Man erhåller två resonanslägen för lu ft
resp. dielektrikum. I'S tället för g nistinduktor lämpar sig en heterodynoscillator utmä rkt. Resonan sindikatorn

M ätning av dielel?tricitetslwnstanter.
Med di elektricitets konstanten e mena'S förhållandet
Cdielektrikum: C1llft ·
Enligt T'h omsons formel är:
A =27tY C· L
och emedan självincluktionw L är konstant är:

Fig 6.

denn a s uttit länge uppe. Man skall
finna , att motståndet ökats högst avsevärt, beroende på att de tunna litztråda rna und er väd rets inverkan
brustit.

------1'\j

--f....---

Alltså:

s= ~: =

(;;f

Om die lektrikum utg-öres aven vätska är mätningen synnerligen enkel.

DET H AR FÖ R REDAKTIONEN P Åpekats, att en anordning vid nätapparater, liknande den i N:r 9, 1928, an tydda , är uppfun nen av K. G. J onasson och E. G. E riksson med
svenskt patent N :r 62079. HU\'lldanspråket
ly de r :
»Anordni ng för matning av elektronrör med
g lödkatod, anod och gallel' från elektri ska
starkströmsledningar (t. ex. en belysningsledning), va r vid g lödka toden på båda sidorna är
förbunden med förkopplingsmotstånd , i serie
med vilka den är inkopplad till ledningens positiva och negativa ledare, kännetecknad dära v,

består, vid noggranna mätningar, aven
galvan ometer med tillhörande termokors.
Divi·demr man den, enligt högf rekvensmetoden fu nna kapaC'iteten med
den statiska får man frekve nsfaktorn.

att anoden är förbunden med en punkt å förkopplingsmotståndet på den pos iti va sidan om
glödkatode n och att ga llret ä r förbu ndet med en
sådan punkt å förkoppling smotståndet på den
negati va sidan om g lödkatoden, att vid variationer i matningsströmmens spännin g och dä rav
förorsakade va ri a~i oner i anodspä nningen dessa
, sistnämnda va riati oner motvel-kande spän ningsva ri at ioner till föras rörets galler.»
För amatö rer är dock som bekant tillåtet att
använda båda anordningarna oberoende av ex isterande patent.

Apparatbyggare!
Enastående tillfälle till billigt inköp.
~

Ävstämningsspole med vridbar återkopplingsspole av gediget utförande för 2002000 m. våglängd. 5 uttag. Lindad å prima
ebonitrör . . . . . . . . . . .. . . .. .. Kr. 5: -

Kr. 32:-.
detta batteri, som
passar för de flesta
m oderna
appar ater,
lämnas 3 års garanti.

Å

Variabel kondensator av elegant
utförande. Square Law. Enmutterfastsättning och spiralfjäderkontakt. 500 cm. kapacitet med
fininställning .. . .. . ... ... . .
0:0 utan fininställning ... .. .

4-:3:50

De utomordentliga Dux-rören:
Super Dux, 4 volt, 0.06 amp,
HF., Det., LF. .. ....... . . Kr. 4-:Dux Maxima, 4 v., 0.18amp.K.
G: -

T ransf. Croix (R.T. R) omsältn.
1-4 och ]-5. . . . . . .. . . . . ..

5:-

SVENSKA RADIOAFFÄREN
REGERINGSGATAN S • STOCKHOLM

Största sortering radiodelar inom landet.

Vill Ni ha ... ?
en verkligt förstklassig radio- eller
startackumulator,
bör Ni köpa en av
Gottfried Hagens
världsberömda tillverkning, baserad
på 37 -årig erfarenhet inom branschen. Levereras omg.
från vårt' lager i
Sthlm. Återförsäljare erhålla förmånliga villkor.
6:e upp!. av vår r adioka t a log R 24 om 195
sid. nu utkommen . Omfatta r senaste nyheter i koppling sschemata, tabeller m . m . Sändes r ad ioamatöre r franko mol I kr. i fri m .
eller mo l postförs k o tt.

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM.

Instrument

Kr. 30:-

*

Etui

Kr. 3:50

*

Shu·ntar och
förkopplingsmotstånd från

Kr. 5:-

MAVOMETERN
för strömstyrkor 20 p. A-20 A
för spänningar
ImV-2000 V
för motstånd
5 n-50 meg Q
GENERALAG ENTER:

BERGMAN & BEVING
STOCKHOLM 7

1-

Varför
bör

Ni

driva

Eder mottagare

med

Eltax Anodbatterier?
Da'·rfo··r

att den tekniskt rikti.ga konstruktionen hos
ett Eltax Anodbatten ger Er stiirsta nyttig~
gjorda effekt i Eder radioanläggning med billigaste driftkostnader.

Eltax Anodbatterier äro s. k. salmiakbatterier. Officiella prov~
ningar hava ådagalagt, att dessa batterier gentemot de omrekla~
merade salmiak~ och syrefria batterierna besitta en ojämförligt
högre effekt vid såväl kontinuerlig som intermittent urladdning.
Eltax Anodbatterier ställa sig även billigare ; drift än nätanslut~
ningsapparater, ty radiorören bliva på grund av de stora spän~
ningsvariationerna vid en nätanslutning utsatta för helt andra
påfrestningar än vid matning med anodbatterier, varigenom deras
emissions förmåga hastigt avtager. Dessutom ha nätanslutnings~
apparaterna följande nackdelar:

Bögt inköpspris.
Störningar från nätet gör ofta allt lyssnande omöjligt.
Risken vid handhavandet, som i vissa fall
kan medföra livsfara.

Dn·v änd alltså Eltax Anodbatterier!

A. V. HOLM AKTIEBOLAG
RAD/O A V D ELN/NGEN

STOCKHOLM 7
TELEFONER: NAMNANROP HOLMS AKTI EBOLAG ". TELEGR.<ADR: ,)TRADEHOLM,)

1-

__ I

IAKTT AGELSER

VID

NÄTFILTER

id mottagare med stor lågfre- ga over 25 000 ohm i filtret. Vid 1
kvensförstärkning är det ofta megohm eller mera kan 100 000 ohm
ganska svårt att erhålla full sta- vara lämpligt.
Kondensatorerna i ett filter böra vara
bilitet om anslutning göres .till
ett nätfilter, vare sig man har lik- eller så stora som möjligt. I regel väljas de
växelström. I synnerhet är detta fallet ej under 2 ,uF (mikrofarad). Även
om man har stor förstärkning pr steg drossiarna böra vara stora, isynnerhet
. om man skall utjämna likriktad växeloch kraftiga rör.
Orsaken till bristande stabilitet, ström. En drossel bör ha hög indukd. v. s. uppkomsten av lågfrekventa tans men även lågt ohmskt motstånd.
svängningar av olika slag ligger i åter- Goda drosslar ha i regel ej mer än 200
kopplingsverkni11lgar från ett rörs anod- a 300 ohms motstånd. Induktansen
eller gallerledning på ett föregående varierar högst avsevärt i olika typer
r---------.-----.------.--~~~
rörs. Ofta kan det
vara tillrackligt att
ändra fasförhållandena genom att t. ex. omkasta inkopplingen av
en trans~OIrmatorlind
ning, men i regel måste
man genom ändring
av filtret se till att
anodkretsarna bli effektivt skiilda åt.
Det är alltid en viss
risk med att använda
Fig. 1. Filter med risk för bristcmde stabilitet.
en gemensam sildrossel för två eller flera
steg, t. ex. en'!. fig. 1. Man bör liksom även tillåtna strömbelastningen.
därför helst sila anodströmmarna till Ju större dimensioner en drossel har,
de olika rören var för sig. För att dess bättre är den i regel, men samundvika onlödiga kostnaJder för ett stör- tidigt blir den dy,~are. Det gäller att
re antal drosslar bör man komma ihåg välja drosslarna så att man når tillfredsatt slutröret ej behöver förses med sil- ställande resultat för minsta kostnad.
krets vid anslutning till likströmsnät.
I filter för likström kan man i regel
Detektorröret behöver visserligen god klara sig med de billigaste typerna, då
silning, men man kan här ofta nöja sig slutröret ej behöver filtrerad ström.
med ett mot'Stånd om t. ex. 25000 ohm Vid filter i växelströmsapparaier däri st. f. drossel, jämför fig. 2, vilket sam- emot måste man ovillkorligen ha åttidigt sänker detektorspänningen till minstone en kraftig dros'sel, genom villämpligt värde.
ken alla anodströmmarna passera. SeVid motståndskopplade lågfrekvens- dan kan man i de olika stegen ha billisteg är det i regel fullt tillräckligt med gare drosslar. En god typ för ett växelett motstånd och tillhörande kondensa- strömsfilter blir då det som fi'g. 4 visar.
tor, se fig. 3. Detta motstånd bör vara Drosseln D 2 är en . star drassel, före
väsentligt mindre än kopplingsmotstån- vilken ligger en mydket stor kapacitet
det i rörets anodkrets. Är detta sist- C4 , helst 10 a 12 ,uF. Efter D 2 ligger
nämnda t. ex. 100000 dhm bör man ej en kondensator C s om 4 a 6,uF. Anod-

V

+

•

~~--~------~+

Fig. 2.

uttagen passa för en mottagare med
detektor och två steg transformatorkopplad lågfrekvens. V.id Bl. tag:es
anodström till ändröret, Vid B 2 till forsta låafrekvensröret och vid B 3 till detektor~. Dl kan då vara en billigare
drossel och M ett mo tstånd om c:a
25 000 ohm. Genom variation av detta
kan man ändra detektorns anodsp.
Ofta önskar man uttaga även galle rförspänningar från filtret. Detta kan
lämpligen ske om man väljer en anordning enl. fig. 5. MI är här en silitstav
el. dyl. om vanligen 10 000 ohm, på
vilken uttag kunna göras för olika detektorspänni ngar. M 2 och M 3 äro potentiometrar, genom vi lka all anodström
och därjämte strömmen, som ledes
fram genom M1> går till minuspolen.
Den rörliga armen på dessa potenti ometrar tjäna då som uttag fö·r gallerförspänningarna. För att få dessa
spänningar av lämplig storl ek får man
avpassa deras m otstånd på lämpligt sätt.
Antaga vi att likriktaren ger 150
volt och motståndet MI ha r 10 000 ohm,
150

flyter genom det sistnämnda 10000
r---------------~~~+

Separata filt el' för varje rö,..

0.015 ampere, d. v. s. 15 mill!~m
pere. D r'a ga de tre (el. flera) roren

=

::manlag~~

B: l

M ,

7

AQ-

Fig. 4.

~

J3

1

JC4

0-

Filter för tre anodspänningar.

potentiometrarna att genomflytas av
sammanlagt 40 mA, d. v. s. 0.04 am?
Önska vi -C l till högst 12 volt, bhr
12. = 300 ohm. G"ores M 3
M =
2

0.04

lika stort, kan man variera - C 2 mellan 12 och 24 volt.
Om man har ett sådant fall, som det
i fig. 5, måste man vara på sin vakt ,:id
inkoppling av kondensatorerna. I flg.
äro de alla anodkondensatorerna anslutna till strömkällans minuspol. Det
är emellertid ej säkert att detta alltid är
det bästa. Många g-ånger fi nner man
+B,o-------------;:---(
+B.o----.-~

+BI~-~~-_r-_.

-A ~-----._-~
-c~--------

-c~---------~

Fig. 3. . Filter fö,. lIlotståndsförstärkare.

33°

Fig. S.

Filter för QJlod- och ga/lerspällllillgar.

+

ÄRO KÄNDA FÖR SINA HöGA ANSPRÅK, det är därför
SVENSKARNA
naturligt att endast det bästa är gott nog åt dem. FIGARO och LUNA högtalarna fylla de högsta anspråk på utförande, tonstyrka och klangfullhet, varför Ni
väljer det bästa, då Ni väljer en av dessa.

Ingelen Figaro

Luna Kon

Luna Cabinet

KRONOR

KRONOR

KRONOR

65:-

36:-

30:-

SALJAS I RADIOAFFARERNA
GENERALAGENTER

A.-B.

N I C K E L S

TO D S E N

&

STOCKHOLM 16

I GÖTEBORG

A.-B. ELEKTROKOMPANIET

DUXI
j

är

beteckningen

för det fulländade
batteriet.

Absolut utan jämförelse i fråga om kapacitet, bränntid och
återhämtningsförmåga.

, ~-

tjänst.
.

~,

... "'; ... '...•. ,,~

AKTIEBOLAGET

sU N D EL L

I MALMÖ

ELEKTR. A.·B. ERIC BORG STRÖM

tQ C o.

NORRA SMEDJEG. 6, STOCKHOLM
TELEGR.·ADR.: »SUNDECO»
TELEFONER: N. 1233, 3923

••

Bland sasongens nyhet
tvenne moderna

FÖRSEDDA MED

För batteridrift:

RU 3 SPECIAL .
Gedigen

Utomordent-

konstruk-

lig högt a-

tion .

larestyrka.

Pris Kr. 160: -

komp!. med rör

Totala anodströmförbrukningen endast 9.7

MIA.

Anodbatteriet räcker

betydligt längre än till andra 3-rörsmottagare.

RALF

A.

UDDENS

TELEFON

53737

~r

har uppmärksammats
~~mottagare

fEL.E FUNKEN RÖR
För direkt anslutning
växelströmsnät:

till

RU 3 W
Stabil

Fulländad

under

» salongsmö ~

alla för~

bel» i renäs~

hållanden.

sansstil

Pris Kr. 275: -

kompl. med rör

Fungerar alltid lika bra oberoende av spänningsvariationer i »näteV).

~RG·GCTEBORG
TELEF.ON

53737

Hela världen på
Edert kommando!

Sjung mera!
sade den lill e pysen,
som lega t och förvånad å hört högtalaren "Lejon"_ Av
barnamun skall man
höra' L Lejon är högtalaren som illusori skt å terger både
tal och mu sik Begär våra prislistor N :is 610
o. 611. Däri finn es Allt för radiospecialisten.

Kontinentens förnämsta
mottagare i byggsatser.
7- 1örs Skärmgdlltrsuper
6- ('ch B_r öfS Trlinspone_

rillKs mott.a gdre.
3.. och 4_rörs typer av
ouppnådd effekt.

ELEKTROMEKANO Avd. S
Hälsingborg, Stockholm, Göteborg, Ma lmö,
Karlstad, Örebro, Nässjö Växjö, MuonaHelsingfors.
6

Agenter sökas/
Förbindelse önskas med grossistfirma, som ev. kan
övertaga ensamförsäljningen av den erkända och
konkurrenskraftiga

Elektro-Elirninator
Brutto-pris, för likström
för växelström

Kr. 48: .. 85: -

Godkänd av danska elektrici t etsverk
Vänd Eder till

A/S E L E C T R Q - R A D I O
SMALLEGADE 6 ,. KOPENHAMN F

TETRA SUPER komplett mont. i eklåda med 6 mo _
derna Telefunkenrör.
Pris kr. 260, - ink!. licens .
Byggn.- anvisningar till bildradio. Ny upplaga
Kr. 1:50 plus porto.
Offert och broschyr franco.

Ing. ERIC ANDERS~N. Kisa

I RADIO

MILL. DANMARK

Ber härmed få tacka för de mån ga beställningar av

EIkon Likriktareeeller,
sum j~g mottagit från radioi ntre sserade i såväl
Sverige som Norge och Finland.
För Sverige effektueras beställningarna av

A.-B. ERIC BERGSTR6H- Malmö

Bygg själv
och Ni sparar 50 %

och hoppas jag att beställarna äro tillfreds ställ da. För framtiden mottager jag gärna ytt erligare beställningar och kan meddela att äve n
anodlikriktare inom kort komma i handeln.
Vid reklamationer och förfrågninga r anhål les att s,-arsporto bifogas.
Med utmärkt högaktnin g Paul Jarnak.

Losa delar och konsiruktionsbeskrivningar genom

Svecia KortvågsmoUagare, kr. 61: -

Eder

NätanslutningsmoUagare

Ing.

O. TJERNElD,

Stockholm 16

Baltics och Philips nätansl. ".1pparat. Priskurant gratis.
Ombud antagas. A.-H. SVECIA-RADlO, Sthlm 1

ERFARENHETEN
har visat, att man uppnår de bästa mottagningsresultaten
med våra anodackumulatorer. För stora -apparater an_
vändes den nya typen Q 2.4 Ah.

ACKUMULATOR-FABRIKSAKTIEBOLAGET

TU

OR

Stockholm. Göteborg. Malmö

I

AMATöRSÄNDARENS STRÅLNINGSSTYRKA I OLIKA RIKTNINGAR
Elementär grafisk metod att approximativt bestämma denna och
direktiv för antennkonstruktio11 då viss hllvudsaklig
strdln'ingsriktning önskas.

t~ågra

AV FIL. D :r G. H. D'AILLY
(For/s. frdn f(jreg. n :r.)

nder det varv, som vi här genomgått, har . tydli gen den rot,e rande ,linjens ändpwukt passerat fyra karakteristiska faser.
Först har den i utgång~läget startat med värdet 11011, varpå den dk<l't
till dess den uppnått sitt största värde,
sitt maximum, i läget OB. Denna fas
svarar då mo t den första fjärdedelen
av va,rvet. I nästa fas har ändpunktens
höjd minskat till värdet noll, vilket den
uppnått i läget oe, denna fas svarar
tydligen mot andra fjärdedelen av varvet. Ytterligare nästa fas innebär att
höjden än mer minskas från värdet noll
till dess den uppnår sitt »negativa
maximum» d. v. s. sitt minimum, vilket
sker i läget OD Denna fas representerar den tredje fjärdedelen av varvet.
Och slutligen kommer den sista och
fjärde fasen , då höjden växe r från sitt
minimum till värdet noll, vilket den
uppnår i utgångsläget OA. Denna fa s
svarar då mot fjärde fjärdedelen av
varvet.
Det är omedelbart kl art, att om vi n·.1
tänka oss att linjen fortfar att rotera
varv ~ fter varv, så komm er al~deles
samma förl opp att upprepas fö r vart
varv, och vi kunna därav se, att ändpunktens höjd ä r ett periodisl?t förlopp.
Och vidare förstå vi, att då samma för-

hållanden upprepas varv efter varv, så
är förl oppets period just lika med ett
varv, eller kanske rättare uttryckt lika
med den tid, som åtgår för ett varv.
Jämföra vi nu variationerna hos den
roterande linjens ändpunkt med den
framställning vi i fig. 9 givit aven
växelström, så kunna vi konstatera en
fullkomlig likhet. Ett varv hos den roterande linjen kommer att f ullkomligt
motsvara en period hos växeIströmmen
i fig. 9, t. ex. kurvdelen AB'eD'E .
Varje fjärdedels varv i fig. 12 svarar
tydligen mot en fj ärdedels period för
växelströmmen, och vi få således de
fyra faser för höjdens variationer, som
vi nyss uppräJknat, att svara mot de fyra
fjärdedelsperioderna AB, Be, eD och
DE för växelströmmen i fig. 9. Liksom höjden i fig. 12 under första fasen
(första fjärdedels perioden ) växer från
värdet noll till sitt maximum, så växer
också strömmen i fi g. 9 under första
fjä rdedelsperioden AB från värdet noll
och till sitt maximum.. Under andra
fasen i fig. 12 minskar höjden från
maximum till värdet noll , och detsamma är förhållandet med strömrr:en i fig .
9 under andra fjärdedelsperioden Be.
Ytterligare avtager höjden i fig. 12 under tredje fasen från värdet noll och
till minimum (negativt) och detsamma

det vara bättre att ansluta en eller flera
av dem på annat sätt, t. ex. till - A.
Detta 'b ör därför utprovas med varje
kondensator fÖtr sig, d att man uppnår
full stabilitet och bästa utj äm ning.
Sätten att arran gera nätfilter äro
många och kunna bjuda på helt andra
problem än ovan berörda, t. ex . vid likriktning av växelström för erhå\.Jande

av glödström till mottagarerör, avsedda
för batteridrift. Det sagda berö'r emellertid vad som i första hand intresserar
en amatör vid övergång till nätdrift.
En annan viktig sak i samband härmed
berör säkerhetsåtgärd er vid nätanslutning till förebyggande av olyckshändelser. Till detta hoppas vi bli i tillfälle att framdeles återkomma.

U
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gör strömmen i fig. 9, vilken minskar
från värdet noll och till minimum.
Strömmens minimum representerar här
som vi redan sett att den bltr så stark
som möjligt men i motsatt riktning mot
nyss, och då vi räknat den fÖrlsta riktningen som positiv så få vi nu räkna
riktningen negativ. Slutligen ha vi den
fjärde fasen då höjden i fig. 12 växer
från sitt minsta - och negativa - värde och till värdet noll, denna fas svarar
helt ,och hållet mot den fjärde fjärdedelsperioden DE i fig. 9, där strömmen
växer hån sitt minimum - d. v. s.
största negativa värde - och till värdet noll.
Sedan vi nu sett denna fullständiga
överensstämmelse mellan höjden hos
ändpunkten på den roterande linjen och
en växelström, förstå vi lätt att denna
senare på ett utmärkt och åskådligt sätt
kan grafiskt representeras av den förra .
Detta sker då i den s. k. velltorframställningen. Den Toterande linjen kallas en vektor - varav framställningens
namn - den punkt, omkring :vilken
denna vektor roterar, således O i fig.
12, kunna vi kalla vektorns bas, och
den andra ändpunkten, hos vilken vi
nu studerat höjdens var,iationer, och
som svarar mot punkterna P 1> P 2 etc.
för vektorns olika lägen, kunna vi kalla
vektorns spets. Denna spets brukar man
då oftast markera med en pilspets, vilket vi även ,gj ort i fig . 12. Vi kunna då
säga, att vi låta en växelström representeras av höjden hos spetsen på en
vektor i förh ållande till den vågräta
linje, som drages genom vektorns bas,
En sådan vektor är då tydligen bestämd dels genom sin längd, och dels
genom sin riktning. Vad längden beträffar, så förstå vi, a.tt densamma, ill:itt
i en lämplig skala, bör svara mot den
representerade strömmens maximivärde - vi ha ju nämligen nyss sett, att
spetsens höjd ei läget OB, fig. 12) har
ett maximum som just är lika med
själva vektorns längd. Va'd åter vektorns riktning beträffar, så ändras denna ständigt då ju vektorn r oterar med
en hastighet så att antalet varv är lika
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med periodtalet hos den ström, som
vektorn skall representera. Mot varje
bestämt ögonblick svarar emellertid helt
naturligt ett visst bestämt läge hos
vektorn, således ett bestämt värde på
höjden hos dess spets och slutligen i
följd härav ett visst bestämt värde på
den motsvarande växelströmmen. Detta har sin motsvarighet i fig. 9 i att
varje p'unllt på kurvan representerar ett
visst ögonblick och ett däremot svarande bestämt värde på växelströmmen.
Emellertid se vi, att om vi utgå från
ett visst ögonblick med ett däremot
svarande bestämt läge hos vektorn, och
därpå låta förflyta en tid av just en
period, under \'1ilken då vektorn fullbordar precis ett varv, så kommer efter
denna tid läget att vara detsamma som
i utgångsögonblicket. Varje läge hos
en vektor svarar' således egentligen icke
endast mot ett ögonblick, utan mot en
hel mängd, vilka skilja si,g från varandra med just en peniod, d. v. s. tiden
mellan ett av dessa ögonblick och det
närmast följande ä r en period.
D å vi således representera en växelström medelst en vektoT, vilken vi rita
i en viss riktning, så få vi således tänka
oss att densamma avser ett visst ögonblick, men att den roterar med den bestämda hastighet, som svartar mot den
ifrågavarande strömmens periodtal.
Lika ~äJ som vi nu framställt en
växelström med tillhjälp aven vektor,
så kunna vi naturligtvis framställa
tvenne växelströmmar med tiUhjälp av
tvenne vektorer. Är det då fråga om
tvenne växelströmmar, vilka såsom de
i fig. 10 avbi.ldade strömmarna I och
II ha samma fas , d. v. s. samtidigt antaga värdet noll och samtidigt passera
resp. maximum och minimum, men
vilka ha olika amplitud, så förstå vi,
att dessa båda växelströmmar kunna
representeras medelst tvenne vektorer
som ha samma riläning men olika iängd
- längden av den första vektorn, vilken t. ex. skaU representera strömmen
I, måste då, mätt i en lämpli.g .skala,
svara mot denna ströms amplitud eller
maximalvärde under det att längden
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hos den andra vektorn, vilken skall representera strömmen II, måste svara
mot denna ströms amplitud eller maximalvärde. Om vi då samtidigt upprita
dessa vektorer, utgående från en gemensam baspunkt (motsvar1a nde O i
fig. 12), omkring vilken båda skola
tänkas rotera, så komma riktningarna
att sammanfalla - de båda strömmarna äro ju i fas med varandra - och vi
få således vektorernas spetsar att ligga
på samma räta linje, den ena längre ut
än den andra. Och som vi tänka oss
att de båda strömmarna ha samma
periodtal, så rlOtera naturligtvis de båda
vektorerna med samma hastighet,
d. v. s. deras riktning komma hela
tiden under rotationen att sammanfalla
och de ha spetsarna på en och samma
räta linje (som dock vrider sig) genom
den gemensamma baspunkten. Önska
vi nu medelst en tredje vektor representera den sammansatta verkan av de
båda strömmarna I och II, så som vi i
fig. 10 låtit kurvan III representera
den sammansatta verkan a.v dessa båda
strömmar, så få vi tydligen att denna
tredje vektor måste ha samma riktning
SOm de båda första. Den sammansatta
strömmen går ju i fas med de båda
komposantströmmarna och den motsvarande vektorn måste då ha samma
riktning som dessa senare strömmars
vektorer. Vad åter beträffar längden
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av den tredje vektorn, vilken skall representera den sammansatta strömmen
- motsvarande III i fig. 10 - så skall
denna längd svara mot den sammansatta strömmens amplitud. Emellertid
ha vi förut sett, att i detta fall kommer
den sammansatta strömmens amplitud
att just vara lika med summan av de
båda komposantströ,m marnas amplituder, och vi erhålla då som slutresultat,
att den vektor, som skall framställa
den sammansatta verkan av de båda
strömmarna ska:jI ha samma riktning
som dessa strömmars vektorer och en
längd lika med summan av komposantvektorerna. Man skulle således kunna
säga, att man erhåller den resulterande
strömmens vektor genOm att fö,rlSt upprita den ena komposantvektorn, börjande i en viss punkt såsom baspunkt, därpå fortsätter man i samma riktning
med den andra vektorn från den första
vektorns spets, vilken således kommer
att bli baspunkt för den andra vektorn, ·
under det att spetsen på den senare vektorn blir spets även för den sammansatta vektorn. Man så att säga /'> radar
upp/,> de båda vektorerrua efter varandra i samma riktning så att de tillsammans bilda en rät linje, vars längd
är lika med summan av vektorernas
längder, och denna linje fåfl då bli den
vektor, vilken svarar mot den sammansatta strömmen.
(Forts.)

RADIOMARKNADEN

Firma Alleanza, Stocl?holm.
»Vatea»-rÖr. Nya typer äro unive rsalröret
UX 406 och högtalareröret LX 4"14. Dessa ha
en oxidkatod framställd medelst ett speciellt
• kollidförfarande, som ger rören stor branthet.
-t.
Data för rören, som fungera mycket väl, äro
UX 406
LX 414
glödspänn:ng, volt
3.5-4
3,5-4
0,14
0,06
glödström, amp, "" "
40-150
anodspänning, volt
40-150
40
80
mättnadsström, mA .',
1,8
3,6
branthet, mA pr volt
6
omsättningstal ,",'
9
inre motstånd, ohm
5,000
1,750
UX 406 är särskilt lämpligt som detektor vid

gallerlikriktning och' i första lågfrekvenssteget
och LX 414 som ändrör för stor högtalaresty rka, Det sistnämnda har vid 150 volts anodspänning och lämplig ga llerförspänn ing (- 10 ,
volt) en anodström av ej mindre än 30 mA .

Elehtrislw A.-B. Shandia, Stochholm.
Universalmottagare 1Ned rotorspole. Våglängdsområden: 18-45 m, 40-100 m samt kortare och längre rundradi ovåglängdema. Mottagaren är Reinartz-kopplad och har detektor
med gallerl:kriktning och två steg trans formatorkopplad lågfrekvensför stärkning. En förkortningskondensator i antennen kan inställas
för olika grader av selektivitet.
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svängningaL

Wireless World. 10 okt. 1928.

TIDSI<:RIFTSREVY
Radio News . November 1928.
N umret är ett speciellt televisionsnummer.
S1!ccessfltl Tele"lfision Programs Broadcast by
Radio News Station WRNY. Sändningar göras
nu dagligen på 326 och 30.91 m våglängd. Sändningarna äro i allmänhet endast av 5 min. varaktighet, men ske nästan varje timme med början kl. 7 på morgonen. Vissa dagar göres en
sändning under 20 min.
Radio »Momes» from KDKA. Westinghouse
planerar utsändn ingar av radiofilm på korta
våglängder. Artikeln beskriver principerna för
apparaterna.
How »Slereoscopic» Telemsion is shown. Ett
kort meddelande om engelsmannen Bairds experiment med stereoskopiska televisions bilder.
The J enl~ins »Radio-M o"lfie» Reception M ethods. Detaljanvisningar för eXJ:eriment med
mottagning av radiofilm enl. Jen '<ins metod.
S1tccessful DX Work l/w,-ks »Radio-M ovie»
Transmission. Redogörelse för en amerikansk
amatörs resultat vid mottagning av radiofilm.
Med en kortvågsmottagare och en tre stegs
transformatorkopplad förstärkare kunde bilderna med framgång mottagas över ett avstånd av
c:a 800 km.
H ow lo make 3'01lr own T e'levision Rece-iver_
Anvisningar med täm ligen fullständiga ritningar
över en televisionsmottagare med tillhörande
motståndskopplade fö rstärkare.
The Neon Tnbe-Telez'ision's »Lolld Speaker».
N eonrörets egenskaper, konstruktion och inkoppling.

Q. S. T. Oktober 1928.
The FreqJtency Measllrement Problem. Utförl ig beskrivning av absorptions- och heterodynvågmätare för 3500-28000 kc och deras
kalibrering_ I dessa användas speciella vridkondensatorer av ytterst massiv konstruktion.
Receiver Characteristics and their M easnrement. Bestämning av mottagares selektivitet och
lj udkvalitet och instrumentutrustning för mät-
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Screened grid valve as a detektor. Intressanta
mätningar över skärmgallerrörens egenskaper
som detektorer. För erhållande av likriktningseffekt måste andra delar av karakteristiken nyttjas än om röret användes som förstärkare. Likriktningseffekten är i hög grad beroende av motståndet i anodkretsen. 120 volts anodspänning,
40 volts skärmgallerspänning och ett anodmotstånd om minst 0.5 megohm gav gott resultat
vid anod likriktning aven 500 m modulerad våg.
Resonance in mO"lfing cail lo ud speakers. Mätningar rörande resonanspunkter i membranet
vid elektrodynamiska högtalare ävensom inflytandet av fe laktiga ställningar av den rörliga
spolen.

Fnnk. 14 och 21 september 1928.
N cue apcriodische Verslärker. Principerna
för användning av kombinerade Loewerör för
aperiodisk högfrekvensfÖrstäl-kning. Kopplingsschema för en mottagare med 3 högfrekvensrör, sinsemellan motståndskoppjade, d. v. s. 6
steg aperiodisk högfrekvensförstärkning. Avstämd ramantennkrets och sekundärt avstämd
transformator mellan sista HF-röret och detektorn. Detektor och lågfrekvens utgöres av ett
Loewerör 3 NF. Vidare redogöres för en del
mätningar gjorda vid mottagaren ifråga även- '
som praktiska anv'i sningar för ledningsföringen m. m.

12 oktober 1928.
Das Thermoelement -in der Messtcc111lik. Principerna för termoelement och några användningar av desamma.

Österr. Radio-Anwteur. Oktober 1928.
Der dynamische Lalltsprech er. T eoretiska
och konstruktiva data för elektr03ynami ska·
högtalare, deras kärnor, lindningar och membran.
RÄTTELSE.
På sidan 287
för v vara

N:r 10, 1928, skall formeln
E

v = 0,0004.

p. a v~rv,

vilket även framgår av resultatet av beräkningsexemplet.
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l. L., Falun. Önskar schema över en apparat
med följande delar:
1 stegs HF-förstärkning med skä rm gallerrör,
detektor,
2 stegs LF-.förstärkning, blandad tran sformator- och mot ståndskoppling,

kristalld'e tektor - våg;fälla.
Apparaten bör medgiva användning på följ ande sätt:
1) Lokalmottagning på hörtel e fon med enbart kristalldetektor,
2) Lokalmottagning på högtalare med användning av kristall detektor och 2 stegs LFförstärkning,
3) Mottagning av av lägsna stationer med
utestängande av lokala sä ndare, varvid kri stalldetektorns kondensator och spole kunna tjänstgöra som vågfälla.

s var: Ett lämpl;gt schema framgår av
fig. 1. Vid användnin g av vågfä,llan borttages
telefonen och omka staren ställes til! vänster

Fig. 1.

+I:tO

Fig. 2.
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för di stansmottagning. Vid kristallmottagning l
hörtelefon brytes mottagares trömmen och telefonen insättes. Omkastaren stå r fortfarand e
till vänste r. Vid lokalmottagare med högtaJare
borttages telefonen, omkastaren ställes Ul höger och strömmen påsläppes. Hög frekv ensrören kunna släckas med reostaten.
A vstämningsspolarna kunna gö ras omkop plingsbara på vanligt sätt om man önska r flera
våglängdsorr:råcl c:1.
G. L., Ö1"ebro. Härmed får jag meddela, att
jag byggt den av Eder i Radi o-Amatören n:r
9 för i år beskrivna selektiva 2-rörsmottagaren
och får jag särskilt frambära min tacksamh et
för att Ni offentliggjort denna kopplingsmetod.
Jag kan ut estänga Örebrostationen ooh har i
hörtelefon klart och tydli gt avlyssnat en hel
del tyska och även franska och fin ska stationer.
Har nu tänkt sätta ti.J1 ett steg lågf rekvens,
varför jag får be om ett koppLn gsschema med
angivande a v erforderliga data. Någon plats
för en tran sformator finn es dock ej.

S var: Då motståndskoppi ing tar mindre
utrymme än en tran sformator. föreslå vi sista
steget motståndskopplat, vilket kan ske en!.
fi g. 2. Mellanröret bör dock härvid va ra ett
högmyrör fÖlr att acceptabel för stärknin g skall
erhållas. Gallerförspänningen på mel lanröret
bh då l a 2 volt.

"
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lamper, ende!. Endten j eg tok Göteborg eHer
Malmö blev omtrent det salllme. Göteborg blev
stundom forstyrret av heterodyning med Krakau 422.6 m, men til gjengj<eld forekom opaa
in terferens mellem Malmö og Bratislava 263.2
m. Stor var min forundring da jeg sidst fredag '
pludselig faar ind Göteborg med et volum paa
höid_e med de aller bedste paa det lavere
bölgeomraade. Den er bedre end Krakau og
generes nu ikke l<engere av denne station tiltrods for at differencen bare er 6 m. Göteborg
g ir nu, med sam me volumindstilling paa apparatct vel saa stor lydstyrke so m Königsberg og
Langenberg, so m hittil har v<eret de kraftigste
paa dette bölgeomraade.
Selvfölgelig kommer den ikke paa siden av
Motala, som midt paa dagen gir alt det volum
man kan önske sig. Det er idetheletat en udelt
gl<ede for os paa denne side at höre denne station, baade hvad kvaliteten av utsend elsen og
den tekniske kvalitet angaar.
I mars maaned n<este aar, skal vi i N orge ha
gl<eden av at g jengjelde lit av al t hvad dere
svenska r har gl<edet os med siden Motala koil1.
Vor nye kj<empestation er under f uldt arbeide.
Man har grav et ut tomten og i november begynder leve ran sen av det tekniske utstyr. Stationen bygges som bekjendt av Telefunken og
blir Europas stö rste, saa l<enge det v<erer. Det
er bare synd at vi maa sende paa Oslos gamle
bölgel<.engdc 461.5 m og ikkc kan faa en langbölge. Dagslys r<ekkevidden blir der ved naturligvis endel indskr<enket, men om aftenea skul de det ikke gjo rt noget.
Som et kuriosium kan jeg fort<elle, at jeg
sidst vinter sam men med en ven, tok for mig
Radio-Amatörens tabel ove r stationen e og plukket ind hver eneste svenske fra Örnsköldsvik til
Motala. Forholdene va r den af ten s<erlig gode
og utpaa natten fik vi 4 åmerikanske stationer
med bra volum paa höittaler.
Lilleaker pr. Oslo 20/ 9 1928.
S. W. F/ood.

Til Radio-A matören, Göteborg.
Den nye Göteborgsstation.
Det vii formodentlig interessere Radi o-Amatörens l<esere at vite hvordan den nye Göteborgsstation höres ut her i Norge, n<ermere betegl~et
i Oslo. Tidligere fik j eg ind Göteborg med
brukba rt volu m ved at presse apparatet, en 5-

Samman,
Limmar
.HUt

