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Sidskrift- fö,.radio'bek:nislta frå90r 
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RUNDRADIO ÅR 1940 
VAD KAN MAN VÄNTA AV DE NÄRMASTE TIO ÅREN? 

AV DR. LEE DE FORREST 
RADIORÖRENS UPPFINNARE 

E
fter rundradions tillk'Omst år 1919 
har under de senaste tio åren en 
ny industriverksamhet uppstått. 
Blickar man tillbaka på denna ut

veckling, synes frågan vara berättigad: 
vad nytt kan man vänta av de närmaste 
tio åren in'Omradi'Oteknik,en, odh huru 
kommer rundradion att te sig år 194Ö? 

År 1920 vilade hela rundradioproble
met i de eXiperimenterande radioama
törernas händer, vulka fördrevo sin tid 
med ~teknlikens nya leksak~ . Någon 
bstare form tog radion först i U. S. A., 
medan EUTopa vid den tidpunkten ännu 
hade att ]<:ämpa mot krigets efterverk
ningar. Som första rundradiostation i 
världen Uipps,tod sändarstati'Onen PCeG 
i Haag. Den nya uppf1inningens fram
gångar rönte det största intresse från 
allmänthetens 'Sida och ~över natt~ upp
k1Ommo fabriker för tilhnerkning av 
kompletta mattagrtingsapparater och 
tillbehör ti11 des:sa. Man grep sig an 
verket med den största iv,er 'Och var glad 
över de minsta framgångar. Man kl a
gadeej över dåltig återgivning och andra 
störningar, utan gladde sig högeligen 
att över huvud taget kunna avlyS'sna en 
avlägsen sändare någet så när tydligt. 
UppfyUd av det stolta medvetandet att 
aktivt kunna deltaga i en stor saks ut
veckling, sökte en var amatör med be
geistring efter nya framgångar. 

De första apparaterna arbetade ute-

s'lutande med kr,j'stalldetektorer och vero 
mycket användbara, när det gäHde att 
avlyssna den lekala utsändningen med 
tillhjälp av hörlmar. Så småningom 
växte anspråken, man nöjde sig ej 
längre moo detektorer, och nu började 
elektr'Onröret sitt ,segertåg genom radio
tekniken. Det lyokades slutligen radie
industrien att i marknaden utsläppa 
lämpliga 'Och ändamålsenliga apparater. 
E'ft.ef'frågan blev enorm, en var VIilie 
använda sig av de nya erfarenheterna 
inom radtiotellmiken. Nya typer utexperi
menterades och släpptes undan för un
dan ut i marknaden, 'Så att den dag i dag 
är specialrör finnas aJtt tillgå för varje 
särskilt ändamål, från det enklaste för
stärkarrör till det mest tinVlCoklade 
skärmgtaHerrör. Under utveckUngens 
gång utträngdes så småningom hör
lurarna för att bereda plats för högtala
ren, viIken i dag med den elektrodyna
miska typen i spetsen, nära n'Og nått 
fuHändningen. I dag strävar man ej 
heller i någ'On större 'Omfattning efter 
att söka avlyssna så fjärmn belägna 
sändare som möjligt utan kräver i första 
hand att störningsfl.1itt kunna avlyssna 
den lokaIa u1Jsändningen. Detta är myc
ket bättre - programmet avlyssnas från 
en l'Okalsändare och återgiVlCs störnings
fritt, medan pr'Ogram från t. ex. andra 
sidan av jordklotet ganska 'Ofta lämnar 
ett otiUfreds'stäUamde resultat 'Och min-

, 
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dervärdig underhå!Hning. Medan tidi
gare många konstnärer vägrade upp
träda i rundradion, så är förhållandet 
i dag helt annorlunda. En konstnär upp
träder framför mikrofonen lika själv
säker 'Och medveten om sin värdighet, 
Slom ,om han 'stade på scenen. Rund
radion betraktades tidigare SQIll en döds
fiende till k'Onstnärerna och teatern, 
medan i dag rundra;dion erbjuder ~onst
nären ,ett !lika framgångsrikt arbetsfält 
som scenen. . 

petta 'Om utvecklingens första skede. 
Vart har utvecklingen lett oss på detta 
område om 10 år - aUtJså 1940. SkaU 
utvecklingen kunna fortsättas i samma 
hetsiga tempo som hittills eller skalI den 
fortskrida långsammare? Svaret härpå 
kan formulera's så här: radiotekniken 
gömmer ännu på många hemligheter, 
och det är voetenskapens och praktikens 
sak att gemensamt <söka lösa dessa under 
de kommande 10 åren. 

I stället för den normala Jjudrad~on 
(musik och tal) k'Ommer år 1940 fjärr
seendet att särskilt framträda. I stäUet 
för konsert skala vi om kvälIarna kunna 
bålde se 'Och höra en ljudfilm eUer en 
opera. N ya och betydligt förbättrade rör 
komma att finnas i mariknaden. SjäJva 
appara;terna skola väsentligt förenklas . 
Den elektrilSka grammofonskivåter,giv
ningen skaU röna IStor !Spridning. Det kan 
väntas, att framtidens radioapparat skall 
utgöra en liten teater för sig, som består 
av en mottagare för musik och tal; en 
apparat för fjärrseende 'Och mottagning 

ETT S. O. S. öVER 12000 KM. Ledningen 
för sändarstationen PHOHI i Huizen, Holland, 
blev för någon tid sedan ombedd att sända ut 
ett S. O. S. till Indien. Denna förfrågan kom 
från föräldrarna till en mim, som 1914 hade 
flyttat över till Indien och från vilken de ej hört 
något under de sista fem åren. Anhållan bestod 
i att man från sändarstationen i Huizen skulle 
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av bilder av olika sla:g, aven f.ilmapparat 
för demonstration av lj,udJilmer samt 
slutligen av grammofon för grammo
fonsikivorna's el ektrJ ska återgivning. 
AlluSlammans hopbyggt i form aven 
elegant möbel. . 

Det kan även hända att radiomusik
i.nstrument komma att tillverkas, hos 
vilka musiken framtwllas genom ömse
sidigt inflytande av elektriska fält. Så
dana apparater hava redan nu utexperi
menterats. De framföra musik däri
genom att man med handen för en liten 
meta:llstav fram och tillba;ka mellan . 
tvenne ramantenner. 

Vlilken utveckling kortvågstekni'lren 
skall uppvisa, kan ännu ej överblickas. 
En sak kan emeUentid redan nu anses 
vara faststäUd. Systemet med långa 
vågor kommer så småningom att ut
trängas av kortvågssystemet. Särskilt 
med talIlke på den transatlantiska för
bindelsen kommer framdeles kortvågs
systemet uteslutande att användas. 

En faktor att räkna med är den, att 
appararrerna skola kunna tillverkas till 
betydligt biUigare priser. Först när 
apparauerna bli så små och behändiga, 
som de fotografiska, vilka utan besvär 
kunna förflyttas och därtill l:ika lätta att 
handskas med, då först skola de i den 
enskildes liv k'Omma att spela sin stora 
rolL Måhända hava vi år 1940 hrunnit 
så långt, att en radioapparat i huS/hånet 
blir lika oumbärlig som en klocka eller 
en tidning. 

försöka erhålla upplysningar från »den förlorade 
sonen». Ehuru dylika ansökningar i regel av
böjas besröt man sig dock.i detta speciella fall 
för att göra ett undantag. 

Resultatet lät icke länge vänta på sig. Redan 
efter några dagar meddelade de lyckliga för
äldrarna, att de hade erhållit ett telegram från 
sonen. 

.j! ,~ 



· 3 - S T E G S V Ä X E L S T R Ö M S
FöRSTÄRKARE 

D
en lokalmottagare och grammo
fonförstärimre vi i det följande 
beskniva är användbar såväl för 
50 som 25 perioder och alla spän

ningar, d. v. s. 110, 120, 127, 220 och 
240 volt. Transformator 'Och dr'Osse1 
är'O dä:r,för hemmagjorda. Innan ,' vi 
~ellertid gå närmare in på dessa delars 
framställning, måste vii studera appa- \ 
ratens kopplingsschema, fig. L 

Apparaten har fyra rör utom ett i,ik
riktar,erör. FÖliSta röret, som går som 
deteknor vid radiomlottagning, är mot
ståndSlk,opplat medan det andra är trans
formator.J.mpplat. Ändsteget är push
pull-kJOpplat 'Ooh använder ett par rätt 
kraftiga högtJaJlarerör. Principerna för 
själva fÖliStärkarelkopplingen äro de 
vanliga. Vad som däremot är speciellt 
för denna a:pparClJt är gIödströmstill
förseln oclh uttagningen av de olika 
spänningarna. 

Avsikten har varit att samtidigt 

kunna använda de relativt billiga lik
strömsrören och mata en dynamisk hög
talare med likniktad och filtrerad ström 
från ett enda Hkråktarerör. Detta har 
gjorts på det sättet att högtalarens fält
spole användes som reduktionsmotstånd 
för glödSltrömmen. Likritktareröret, s'Om 
är av typ Rektron R 250, är kraftigt nog 
för att ge erforderlig likström vid till
räckligt hög anodspänning på ändröret. 

Den l~kriktade strömmen passerar 
först drosseln D och därefter mot
ståndet M7 'Om 650 ohm. Här grenar 
Slig &trömmen, så att en del går gen'Om 
högtalar,ens fäItspole, Sl'Om ansl'llt~ mel
Jan kontaikterna 4 och 5 och den övriga 
går genom m'Otståndet Ms 'Om 6000 
'Ohm. Härifrån går den först gen'Om 
första rörens och sedan genom andra 
rörets glödtråd för att till siut gen 'Om 
gClllledörspänninglsmotståndet M9 gå 
tillbaka tilil transformat'Orn. 

De två första rören äro s. k. lik-

Fig. 1. Förstärkarens kopplingsschema. 

M
l 
= 10000 ohm, M., M5• Ms = 0,1 megohm, M2 = l meg.~ Ma = 2 meg., Ma = 160 ohm, M7 

= 650 ohm, Ms = 6000 ohm, C l = 200 cm, Cs' C., Cs' Cn = l p.F, C. = 3000 cm, 
Ca = 3 p.F, C7 = 4 p.F, Cs = 8 p.F, Ca' ClO = 0,1 p.F. Cn = 500 cm. 

" 
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strömsserierör med 0,1 amp. glödström. 
Att båda rören äro av samma typ beror 
endast på att något högmyrör av den 
vanliga typen ännu ej finnes tillgängligt 
i ifrågavarande serie. 

Ändrören äro aven typ, som drar c:a 
0,3 amp. gIödström. En så stor ström
styrka kan ej uttagas från likriktare
röret, men dess bättre kan man utan 
olägenhet mata ett dylikt rör direkt 
med växelström. Vi ha härmed ford
ringarna på transformatorn klara. Pri
mären skall vara omkoppllingsbar för 
alla de ol,ika nätspänningarna, en se
kundärlindning om effeknivt 2XO,9 
volt skaJ.! finnas för likriktarerörets 
glödström, en om effektivt 4 V"Olt för 
ändrören oah ISlutEgenen högspännings
lindning för l~kr'iktarens anoder. Denna 
lindning har valts till 2 X 300 volt, men 
den kan höjas till 340 volt om man vm 
ha högre spänning än 200 volt på änd
rören. (Härwd får motståndet M7 
tagas större än vad som här gjorts). 

Transformatorns kärna består av 60 
st. plåtar av typen M1 från firma 
Tjerne1ds Radio, Sveavägen 123, SrocJk
holm. Drosseln D 2 har en kärna om 60 
plåtar av ,typen M2 med 2 mm luftgap 
från samma firma. Til1verkn~ngen av 
drossel och transformator sker nu på 
följande sätt. . 

Först gör man ett par träklotsar av 
de storlekar fig. 2 och 3 visa. De måste 
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vara exakt prismatiska eller en hårsmån 
avsmalnande å ena sidan, så att de 
kunna dragas ur spoJ.stommarna, vilka 
skola formas över dessa klotsar. Ur ett 
stycke 0,5 mm presspan klipper man 
remsor av 85 resp. 105 mm bredd. Den 
smalare pålindas ett par va.rv på den 
mindre klotsen och den bredare på den 
stör,re klots'en, och klistras. U r en hit 
2 mm tjock presspan utSkäras gavlar 
enligt fig. 4 och S, 2 st. av den förra 
sort·en och 3 st. av den senare. Dessa 
gavlar trädas på stornma.rna, så att av
stånden mellan dem bli högst de i Hg. 
6 och 7 angivna. Här V'ikas de över
skjutande ändarna av den tunnare 
presspanen upp utanför gavlarna och 
klistras vid desamma. Innan man bör
jar linda på tråd kontrollerar man att 
träklotsarna lätt kunna dragas ut. 

J .23 
37 

G8 

Fig.4. 



I och för pålindning av tråden är det 
bekvämt att göra s,ig en provisorilSk lind
ningsmaskin aven handborr, uppsatt i 
ett skruvstycke. I bOl'rmas~inen sätter 
man i ett borr, som passar i hålen i 
klotsarnas ena ända, klotsarna med 

l8 
37 

G 

7~ 

Fig.5. 

påsittande spolstommar trädas på borret 
och lindningen 'kan börja. Tråden bör 
vara uppspolad på rulle. Denna trädes 
på en axel eHer lämplig pinne, så att 
rullen lätt kan nystas av då man Hndar 
tråden på spalstommen. 

Drosseln lindas med S 000 varv 0,3 
trim emaljerad koppartråd. Efter varje 
200 :de varv ungefär bör man pensla 
lindningen med en lösning av oelluloid 
i aceton. Trådens början och slut fares 
genom hål i gaveln till en ebonitlist, som 
fästes med de skruvar, som samman-

Fig. 6. Sektion av drossel. 

h~i.lla kärnan. Man får på så sätt en 
bekväm koppHngsplint för drosselns jn
koppling i förstärkaren. 

De olika lindningarna på transforma
torn placeras med primären innerst, se 

1'1 
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Fig. 7. Sektion av transformator. 

fig. 7. Alla lindningarna uppdelas i två 
exakt lika sektioner. Utanpå primären 
följer sekundära högspänningslindnin
gen, så 4-volts-lindningen och ytterst 
1,8-volts-lindningen. MelJan va,r je lind
ning lindas ett lager isolerband. De 
olika lag;ren inom, samma lindning 
penslas med bindemedel på samma sätt 
som vid drosseln. 

Pr,imären lindas med 1 270 va:rv 0,4 
mm emaljerad tråd på vardera sidan 
om mittgarveln, med utta'g efter 1 100, 
1200, 1270 varv. Ändarna, som även 
här föras ut genom yttergavlarna, kopp
las till en plint i form aven vid kärnans 

/10 IJO Il? o 110 /J.O Il1 

__ ~_ !_~ ___ J_ ~ ___ ~_. 
?0 0 

A 

B 
Fig.8. 



ena sida fä,SIt ebonitbit, fig. 8. Vid t. ex. 
240 V'Olts nätspänning sker -inkopplingen 
på sätt fig. 8 A visar. Vid 127 volt 
eller mindre blir kopplingen sådan fig. 
8 B anger, d. v. s. lindningerus båda 
sektioner parallellkopplas då. Vid andra 
nätspänningar än de här såsom exem-

s, S s, 

våglängden på den stat.j'on man skall 
taga in. Det erfordms ungefär 2,5 a 
3 cm pr meter vågdängd, alltså för 
t. ex. 322 m 8 a 10 m. Tråden kan 
vara 0,3 a 0,4 mm emaljerad. De tre 
motstånden appliceras på en platta av 
ebonit el. dyl. av den SItorlek , fig. 10 
visar. Med den rörsats med vilken vi 

I utfört apparaten, näml~gen Valvo A 410 
A 410 och LK 430 från firma A. V. 
Holm A.-B., Stockholm, bli följande 
motstånd lämpliga: 

pel nämnda ändras inkopplingen på mot
svarande sätt. 

300 volts-lindningarna göras av var
dera 3 000 varv 0,2 mm emaljerad tråd; 
4-volts-lindningen uppdelas på två sek
tioner om vardera 21 varv 0,7 mm dub
belt bomull'SiSpunnen tråd 0011 1,8 volts- I 
lindnungen likaledes i två 
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M7 : 650 ohm = 65 cm motstårudstråd 
om 1 000 ohm pr m. 

Ms: 6000 ohm = 60 cm om 10000 
ohm pr m. 

M9 : 160 ohm = 65 cm om 250 ohm 
pr m med uttag vid 11 cm från 
positiva ändan. 

Ändarna av resp. motståndsdelar lödas 
vid skruvar med muttrar, insatta i hål 
i eterniten enligt fig. 10. Värdena på 
mo1Jstånden M7 och Ms förutJSätta 
även att högtaJIaren är en Magnavox för 
110-190 volt. Vid andra dynamiska 
högtalare får hänsyn , taga's till det 
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sektioner om vardera 10 
varv 1,2 mm dubbel t 
bomul1sspunnen tråd. Än
darna på aJlla dessa lind
ningar föraJs till en plint 
på transformator'rus andra 
sida, utförd enligt fig. 9. 
Kontakterna på plintarna 
~unna utgöras av mäs
singsskruvar, SlOm gå ett 
stycke genom eboniten, 
så att trådändarna från ' 
llindningarna kunna lödas 
på inre sidan om eoonit
plattan och förstärkarens 
kopplingstrådar vid den 
yttre. - :-

Övriga hemmagjorda 
delar äro spolen L och 
motJStånden M7, Ms och 
M9 . Spolen Endas på ett 
spolrör om 30 a 40 mm 
diameter med ett antal 
varv, som lämpar sig för 

F= 

1'17 1'1, 

150 

Fig.10. 

1'19 

JO 

1---= l 
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Fig. 11. Kopplingsritning. 

ändrade motståndet i fäMspo1en. Man 
kan givetvIis även använda magnetiska 
högtalar,e till denna apparat. Motståndet 
Ms får härvid dimen1sioneras för upp
tagande av hela glödströmmen och pla
ceras så att den ökade värmeutveck
lingen ej komme~ att inverka be
svärande. Ms bör då vara om c:a 1 500 
ohm. 

Vid injust,ering av glödströmstyrkan 
bör man insätta en amperemeter i serie 
med en av glödtrådarna i de första rö
ren. Utslaget avpassas till 0,1 amp. 
genom ändring av värdet på motståndet 
M 7 • 

Förstärkaren monteras på en vanlig 
vinkel. Frontplattan är 180· 500 . 5 
mm och ba'splattan 200· 500 . 10 mm; 
På grund av att den utförda apparaten 
är avsedd att placeras in i en ,bokhylla 
äro aHa anslutningar gjorda på fram
sidan. Uttagen för högtalaren och an-

slutningen. till nätet äro förenade i en 
6-polig kontaktpl,int ti11 höger på pane
len, knmpletterad med en extra konmkt
hyl,sa, då 7 st. ledningar skola tilHöras. 
,Ovanför denna sitter strömbrytaren 
S. Placer<ingen i övrig,t ävensom sam
manKlOpplingen "anges i Hg. 11. En del 
ledningar ha här för tydlighets skull ej 
framdragJts på samma sätt som lämp
ligt är vid apparatens utförande., Man 
har endast att följa principen: kortaste 
vägen. Isolerad kopplingstråd måste 
användas. 

Utseendet av den färdiga förstärka
ren framgår av Hg. 12 och 13. V[d 
instaUeringen är det av v,ikt att man 
ordentligt jordförbinder den, eljest 
brummar den nåJgot. 

Mater,ialförte~ning : 
60 st. kärnplåtar M" 
60 » kärnplåtar M2 med luftgap, 
4 hg. 0,2 mm emaljerad tråd, 



Fig. 12. Förstärkarens yttre. 

5 hg 0,3 mm emaljerad tråd, 
5» 0,4 mm emaljerad tråd, 

12 m 0,7 mm bomullsspunnen tråd, 
. 6 » 1,2 mm bomullsspunnen tråd, 
5 st. rörsockiar, fjädrande, 
l » 40 . 100 mm spolrör, 

,l » jack (Saba, omändrad), 
l » 200 cm vridkohdensator, 
l » 500 cm blockkondensator, 
l » 3 000 cm blockkondensator, 
3 »·1 ILF, • 

1 st. 2 ILF, 
l » Hydrablock, 8, 2, 2, l, l, 0,1, 0,1 ILF, 
l » 10 000 ohm potentiometer, 
3 » 0,1 megohm Loewemotstånd, 
l » l megohm Loewemotstånd, 
1 » 2 megohm Loewemotstånd, 
1 » högspänningsströmbrytare, 
1 » 6-poEg kontaktplint, 
3 » kOl1'takthylsor, 
l » eterlllitskiva 100· 150 mm, 

trolitpane1 18<l . 500 . 5 mm, 

Fig. 13. Montagevinkeln uttagen ur lådan. 
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motståndstråd, isolerad kopplingstråd, 
låda, basplatta m. m., 

l st. likni~tarerör Rektron R 250, 
2 » Valvo A 410 eLler motsvarande rörtyp, 
2 » Valvo LK 430 eller motsvarande rörtyp. 

Vid denna förstärkares utförande är 
det förutsatt att utgångstransformatorn 
och högtalaren äro monterade i ett sepa-

2u-----<:.::x 

,30----, Il 
'------ F 

;:--- ~ 
Fig. 14. Koppling av utgångstransformafor och 

högtalare. 

rat baffle-board. Kopplingen a v trans
formatorn odh högtalaren sker enligt 
f.ig. 14. 

Våd påJdragning av strömmen böra 
alltid alla fyra rören vara insatta på sina 
plats'er. 

Spänningarna på rören äro ungefär 
följande. Anodspänning. på de två 
fönsta rören 150 volt odh på ändrören 
205 volt. Gallerför'Spänning på detek
torn - 8 volt och på båda de första 
rör,en då de gå som förstärkare - 4 

RADIO
LITTERATUR 
Technik und Aufgaben des Fernsehens. Av 

Fritz Wilh . Winckel. 76 sid. med 65 fig. 

Förlag Rothgiesser & Diesing A. G., Berllin, 

N 24, 1930. Pris RM 2,-. 

Sedan televisionen genom försökssändningar 

trätt inför offentligheten har även den populära 

litteraturen börjat l"ikta!S med redogörelser för 

densamma. I föreliggande bok genomgås alla 

detalj er av intresse, televisionens utveckling, an

vändning och framtidsutsåkter. Alla brukliga 

system förklaras på ett öve~9kådligt sätt. För

fattaren ger även exempel på huru televisionen 

volt. Ändrören ' ha --; 25 volts galler
förspänning. 

Kondel1isatorn C6 , som enligt upp:" 
gift,en under fig. 1 är 3 ,aF, är samman
satt av 1 .aF i Hydnoblocket ooh en extra 
ool1idenrsatorC6a om2,aF, jämför fig.l1. 

Utjämning,en av nätsurret har ej 
kunnat göms absolut fuUSltändigt ; på 
grund av det begränswde utrymmet och 
av kostnadsskäL Det är emeUertid e j 
starkare än att det fuUständigt drunk
nar .i bärvåg;sljudet då stationen tages 
in, varför det ej verkar på nåigot .sätt 
störande. Användes ej pu:Slh-pulljkopp
lat ändsteg utan ett enda rör eller flera 
paraN e1I kopplade , Mir ljudet så starkt 
att man då måste förstärka silningen. 
Den använda anordningen är därför att 
rekommendera. 

Vid grammofonJörstärkning anslutas 
dosans slarcLdändar till en telefonplugg, 
som insättes i jack,en G. Denna kan ej 
erhållas i sitt lämpl/igaSiklidk i handeln, 
men man kan få den vi,sade placeringen 
av kontaktblecken om man väljer en 
Saha-jack med IS. k. dubbel glödstrÖtns
Imntr<Yll oöh flyttar ett av bleoken. 
Jackens koppling bör nämligen vara så
dan att då grammofondosan anslutes, 
så ' kortsl utes gallerkretsen och då den 
borttarges, så frål1ikopplas reg,leringspo
tentiometern helt och håalet. 

A. P. 

kan komma till användning för de mest olik- , 

artade ändamål. Ett särskilt kapitel ägnas tele

visionen i färger och med infraröda strålar. 

Der Batt von Anoden- und H eitzstrom-N etz

allschlussgeräten. Av Manfred von Ardenne. 

80 sid., 95 fig. 5 uppl. 1930. Förlag Roth

giesser & Diesing A. G., Berlin, N 24. Pris 

R~f 1,70. 
Arbetet utkom första gåilgen för 3år . sedan. 

Artt den 5 :te upplagan nu föreligger bevisar bäst, 

att författaren förstått att behandla 'detta ' special

gebit på både lättförståeligt och uttömmande 

sätt. Bokens omfattning ' har vuxit sedan före

gående upplaga på grund av nätansJutrnnglS

tekni,~ns utveckling och växande betydelse. 
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~ Q.A1D>~O=AMA TÖREN~ 

SENASTE RöN BETRÄFFANDE 
ULTRAKORTVAGSSÄNDARE 

AV DR. F. NOA CK, BERLIN. 

D
e första försöl<1en att pmktrifskt 
använda uiltrakorta vågor, d. v. 
s. vågor under 10m våglängd, 
gjordes som bekant av prof. 

Esau vid uni'V'eflsitetet i Jena. Byggande 
på dennes .resultat sysslar ' f. n. finnan 
worenz i Berlån med genlOITlar:betning 
av apparadmnSltnllktionerna för prak
tiska ändamål och med exper,iment för 
fas~stälNande av de ultra~orta vågornas 
pmktiJska betydelse. Dessa arbeten ut
föras i samaTIbete med professorerna 
Esau 000 Fa1ssbender. 

De ver'ksamhetsgr'enar, som ha speci
eUt ,intresse i sa'1<'en äro luft-far.ten, jäm
vägarna samt armen och marinen. 

De hittills utförda försoken visa, att 
de ultmkorta vågorna utbmda Slig på 

II 

il 

fr 
f 
I / 
I / 
1/ 

Fig. 1. 

/ 

/ 
/ 

liknande sätt som Ijusvågor, d. v. s. aU 
de ,endast ha en begränsad rädkvådd och 
enda,st gå rätlinjrigt fram. Stönsta räck
V1idden erhållk~!S så!lunda om man pla
~rar sända'fen i ett högt torn el. dyl. 
Ar höjden på detta = h i fälg. 1, blir 
räckvidden x ungefär = 2 rh, d. v. s. 
= 3 550 Vh meter, om h uttryokes i 
meter. Står sändaren på höjden hl och 
mottagaren på höjdenh2 blir räckvidden 
x = 3 550 (Vhl + Vh 2 ) m. 

I74 

Pig. 2 anger nursambandet meHan 
höjd och räckviklJd va11i,erar, förutsatt 
givetvj·s <l:tt sändaren är staf1k nog att 
kunna uppfattws av mottagaren. 

F örsö~en ha vidare vi'sat att vågorna 
kunna brytas på samma sätt som ljus
strålar ooh att hinder i vågornas väg 
bSlta en slags skugga ba:l<'om si,g. 

För att näf1mare s~udera vågornas 
e~nsikaper företogos sändninglsföfisök 
meHan en flygmaskin ooh mark'en med 
sändare ooh mottaJgar,e enlligt fng. 3 och 
4, arbetande på 3 m våglängd. Både 
sändar,e odh mottagare användes helt 
och håUet utan ant,enner. För'SIt skedde 
sändning från flygmwskiinen och mot- . 
tagning på marken. Sändningsenengien 
var 1 il 2 watt. Beträffande räokvridden 
fann man att styrkan var r 8 a 10 om . 
Hygn1askinen på 1000 höjd avlägsnad: 
sig 30 km. Därdt'er avtog styrlron för 
att vid 50 kim gå ned till n'Ol1. På av
stånd upp till c:a 10 km var den mot
tagna ljudsty,rkan ungefär m11'stant, 
obemende om f,IygmaJskJinen var 100 
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Fig. 2. Räckviddens beroende av sändqrens höjd. 



eHer 12000 m över marken. På mindre 
än 100 m minskade stYl1kan och på 30 
m höjd försvann mottagning;en helt och 
hå.J~ä Liknande r·esJUItat erhöUos om 

Fig. 3. Högfre'lwellsdelen aven 3 m-sändare. 

mottHgningen skedde i flygma'Slkinen 
odh sändningen på marken, ehuru mot
tagningen ombord visade sig vara för
bunden med vi'ssa svåmigihet,er och vara 
henoende av v:ilken grad flygmaskinen 
var byggd av metatl. 

Ett mera omfattande föns-ök gjordes 
genom anbringande aven 70 watts 
sändare på ett hö,gt torn i Jena. FJyg
ma~kinen pass'erade den fig. 5 markera
de str-äckan meHan Berlin ooh N urn
berg och åter. I denna fig. äro av
stån:den t-iI.J Jena angivna i km och flyg
maskinens höjd över mafil<,en i m (med 
lutande siff-ror). De streckade ytorna 
repr,esent-era ljudstyrkan, så att den 
största br'edden anger den IStÖl'Sta ljud

om ungefär 100 km förISvann .mottag
ningen helt odh hållet och likaså om 
aVIståndet underskred c : a 40 km. Dessa 
ävensom en del andra intnesos'anta för
sdk anses ha g,iV'it en god bekräftelse 
på de uppstäHda teorierna för vågornas 
utbredning och övri'ga egenskaper. De 
gå endast rätlinigt fram ooh uppfattas 
tämtli'gen obel'Oende av sändal'erus styrka. 
Genom anvärudarude av antenruer vid 
mottagningen kunde knappast någon 
ökning av IjudstynkaJll förmäl1kas, åt
minsnoneej om mottagaren träffades 
av din~l!ct:a strålar. I :tdiffust [jus:t, d. v. 
s. vid indinekt strålning kunde man med 
aTIltennan'Ordningar öka räckvidden 
ungefär 25 ro . 

Betydds-en av de gjorda iakttagelser
na är mycket st'Or. Man vet nu att 
räckvidden är starkt beroende av sända
rens och mottagar,ens uppS!l:äUTIling. 
Fjår~verlkan av stråJIruingen t. ex. genom 
reflektion mot det s. k. HeavilSide
skiktet har däremot ännlU ej undersökts. 
BördelaJktigt vore om någon sådan 

styrkan. Denna var ungef.är rIO. Bört- Fig. 4. Högfrekvensdelen .till en 3 m-mottagare. 
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fjärrv,erkan ick'e uppstode, emedan man 
då skulle få funständigt entydiga rewl
tat av motta;gningen. EmeHertid synas 
Alexandersons experiment i Amertika 

fiross-Ber/in 
F/vgntJfen 

Ftidh 
bNtirnbprg 

Fig. S. Plan Övel· ultrakortvågsförsöken med 
flygmaskin Berllin-Nurnberg. 

visa att en brytning mot> Heaviside
skiktet äger rum, åtminstone i nord
sydIig riktning. Hans utsändningar av 
u'ltrakorta vågor ha nämLigen kunnat 
uppfattas i Sydamerika. 

De ultrakorta vågorna ha stora för
delar i det de ej lida av atmosfäriska 
störningar eller fading. De kunna även 
modUlieras med myöket höga frekvenser 
och medge riktad sändning med enkla 
medel. De ägna sig därför för använd
ning som rad·iofyrar. Placeras några 
sända,r·e ,j toppen på ett torn kan man 
i olika riktningar sända ut olika signaler 
på alMdes samma sätt som ett fyrtorn 
utsänder olikfärgat ljus. 
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På samma sätt kan man på fartyg 
anbringa ett par radiostrålka.Sltare, fig. 
6, som genom olika signaller ge ett 
mötande fartyg ldarlhet i fartygens in~ 
bÖf1des lägen. I dimmigt väder skulle 
sålunda denna anordning med fördel 
kunna ensätta de vanliga lanternorna. 

Det vore ej utesluOOt. att man Slkulle 
kunna använda de ultrakorta vå'gorna 
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Fig. 6. Ultrakortvågs-»lanternor» på fartyg. 

i stäHet för kablar v;id telegramtrafik 
För detta ändamål skulle man behöva 
bygga radiotorn med wssa avstånd, 
fig. 7. Ett ändstart:·ionstorn, upptiU tliU 
vänster å fig., skul1le behöva en reflektor 
under det mellanstationstornen, relä
Dornen, skulle ha en reHektor åt vardera 
hånet. Ett dylil«: angiVies upptill viIi 
höger å f~g. Från ena Slidan s'kulle då 
motta:gningen ske ocJh från den andra 
sku'He Slignalema vidarebefordms i 
samma ögonblick de. ankomma. Tornens 
höjd finge avpa'Slsas eft1er den nöd
vändiga räohirddten. Vid t. ex. 50 km 
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Fig. 7. Ultrakortvågslinje för längre sträckor. 
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av fabrikat L O RE N Z, vilka Ni bör avprova, innan Ni 
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" 

TO ROTOR Kondensator 

450 
310 
200 

cm. 

" 
" 

MODELL B . 

............ " . Kr. 6:50 

" 6:
" 5:50 

Modell B har båda plattsystemen isolerade 

från stativet och axeln. Har därför ingen hand~ 

kapacitet och uppfyller fordriqgarna för an~ 

vändning i nätanslutningsapparater. 

Ing. N. HANSEN, Amerikave; 4, Köpenhamn 
F,.ABRIK FOR RADIOMATERIEL 

Radiotekniken 
har under det gångna året ' utvecklats i många avseenden -;- sändar- och mot

. tagareteknik, kommersiell långdistanstelegrafering, bildtelegrafering och mycket 

mera annat har gjort stora framsteg och därigenom skapat ett nytt läge, som 

i långt högre grad än förut gjort behovet aven tekniskt högtstående radiotid

skrift gällande, en tidskrift, som förfogar över en kompetent medarbetarestab. 

'Genom att prenumerera på 

LÖSNUMMERPRIS 

50 ÖRE. 

RADIO 
AMATÖREN 
Sk.andinaviens fö r n ä m s t a radiotidsk.rift 

håller Ni Eder lättast ajour 

med. radioteknikens framsteg. 



TYSKA RUNDRADION 5 ÅR 

Fasaden till det tyska rundradiobolagets nya palats Berlin-Witzleben. 

D
et tySka rundradiobolaget bilda
des den 15 maj 1925 och harr så
l:un;~a i år kunnat fira sitt 5-års

. Jub'!leum. Bolagtet: omfattar alla 
de olika i Tyskland veI'ksamma före
tagen ·för utsändning av rundradio och 
står meHan dessa och riik>spostminilSte
r,iet, vi'lket sistnämnda ju omhänderhar 
hela- den tekni'ska utrustningen och dess 
skövsel. 

Ri~srundradiQbolaget har frramför 
allt till uppgi'ft att tillvarataga de olika 
företagens gemensamma intress'en, att 
sörja för planmäslsngheten i utsänd
ningarna och att handlägga frågor 

aVIstånd mellan to·men, skulle torn
höjden behöva vara 45 m om den 
mellanligJgande terrängen vore slät. 

På grund av den utomordentligt höga 
frekvensen hOts de uLtrakorta vågorna 
skuHe de kunna användas för multJii)Jel
telegrafi - och tdefoni. För detta ända
mål skulle man på känt sätt påtrycka 
ett antall modulat,iotlJsvågor på grund
vågen och låi1:a var 'Och en av dessa bära 
o11ka meddelanden. Genom den lätt ge
nomförda, tärnIngen skarpt utpräglade 

rörande det internationella programut
bytet. I spetsen för bolaget står den 
tyska rundrradionlS grundläggare, förre 
statssekr,et'eraren dr. Hans Bredow. 

Det ärr emelil,ertid e j endast åt s'in 
5-åriga tiNvaro bolaget i . år kan glädja 
sig. Det fårr näml~gen även i år flytta 
in i sitt nya pa'lats, BerLiner Funkhaus, 
som bygges enligt de modernaste prin
ciper och är en synnerEgen storslagen 
skapels,e. Det är beläget i närheten av 
utstäHningshaHarna och rundradiosta
manen i Berl1in-W'itzJleben, SlOm nu kan 
sägas bli en alIddes specidl l,iten rund
radiostad. 

riktningsmö}~ilgheten, skuHe det ej heller 
Mi möjli,gt för vem som helst att upp
taga meddelandena, åtminstone ej om 
kommunikationen sker meHan två t'iIl
räc:l<lJJigt höga rorn. 

Redan på t,eknikens nuvarande sltånd
punkt torde man vara berättigad att 
förespå de ultrakorta vågorna en ganska 
v.idsträckt praikti~k användning. I varje 
faH har man nu kommit så långt att 
man fått pålitltiga och genomarbetade 
sändare ooh mottagare för dessa vågor. 
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CAMPINGRAMEN 
AV TEKNOLOG GÖSTA BENGTSSON 

S
ommaren står nu i sitt flor och 
därmed även campingiliv,et. ' I 
campingutrustningen har väl nu
mera för de allra flesta radioan

läggningen blivit en nödvändighetsar
tikel, om inte för annat, så åtminstone 
för dagsnyheternas och 
väder,loosrapporternas skull. 

Campingmottagarna be
höva emellertid som alla 
andra mottagare både an
tenn och jord, ochbeträffan
de deSlSa båda stöter man 

ofta på svårigheter. ]ordfrågan går 
ju dock i allmänhet ganska lätt att 
lösa, men så äro bes,vädigJheterna be
träffande ant'ennen oftast des'bostörre. 
Visserligen kan man ju ganska väl reda 
si.g med en isoJ.erad tråd, som uppkalstas 
i ett träd el. dyl., men denna anord
mng har, så enkel den än fördaHer, 

dock Hera olägenheter. Den bcl<:vämaste 
antennen är den för alla radio3!matörer 
bekanta ramantennen och om denna är 
pr3!kti-skt utförd så att den är lätt att 
tran&portera och tar liten plats, kan man 
knappast tätlIka Slig någJon trevligar,e lös-

ning av antennpfIOblemet. 
Den i det följande be

skrivna ramanberinen är lätt 
och b·illig i tillverkning, 
göres färdig för användning 
på ett ögonblick, samt tar 
hopfäUd mycket l'iten plats. 

låsanordning 
ii baksidan. 

Vid mont'er~ngen av ramen börjar 
man med att fästa de två kvadratiska 
skivorna vid de fyra långa rihborna. 
Vid den ena skivan fästa:s alla fyra 
ribborna medelst gångjärn på sätt fig. 
10 vitSar. Den andra kvadratiska skivan 
Slom är försedd med ,ett 7 mm hål i 
mitten fästes vid en av de 80 mm breda 



ribborna så att denna skiva blir vin1kel
rät mot ribban ooh är att märka att den 
skall fästas åt samma sida som gång
järnen äro fäJstade. När detta är gjort 
kan man kontrollera om det är riktigt 
genom att lägga ihop ramen. Efter hlOp
fäJllningen skall det hela bilda en fyr
kantig låda, där de kvadratiska skivoma 
äro gavlar och de fyra ribborna bilda 
sidorna. 

För ramantennen åtgå följande delar: 
2 st. ribbor av plywood 10 mm, fig. 1. 
2 » ribbor av plywood 10 mm, fig. 2. 
2 » skivor av plywood 10 mm, fig. 3. 
2 » delar till fot, fig. 4 och 5. 
2 » låsribbor av ask, fig. 6. 
4 » fästbleck av mässing, fig. 7. 
4 » ebon1iribbor 5 mm tjock, fig. 8. 
4 » ebonitl1ibbor 5 mm tjock, fig. 9. 
4 » gångj ärn. 

Mässingsskruv. 
Litztråd. 

2 » baoankontakter. _ 
1 » vingmutter '4", c:a 30 mm lång. 

Sedan gå vi til! tillverkning,en av 
foten, som utgöres av de två i fig. 4 
visade träJstyckena samt den i fig. 5 
vi'sade järnplåten. Trästyok'ena läggas 
ihop och komma då att bilda ett kors. 
Foten fäst'es sedan medelst en ving
mutter, sOom går genom den kvadratiska 
skivan, och gängas in i järnplåten i 
foten. Vid demontering av ramen be
höv,er man blott lossa vingmuttern var
efter foten kan tagas isär. 

För att ramen uppfälld skall bE stadig 
måste den förses meden anordning så 
att den ej kan falla ihop av sig själv. 
Denna anordning kan givetvis va'riera:s 
på många sätt ooh här har använts en 
anordning som fullt f)'lller behovet ooh 
dessutom är synnerligen enkel att göra. 
Låsanordningen består helt enkelt av 
två rihbor av ask en!. fig. 6 samt fyra 
mässingsibleck t'iIJbockadeen!.fig. 7. 
MässingsbJeclren fästa:sett på varje 
ribba 80 mm från änden med skruvar. 
Låsningen sker då endast genom att 
sticka askrirbborna innanför dessa bleck, 
så att de ligga i kors. Den ribba som 
Ji,g.ger överst kommer då att bli något 
böjd ooh på så sätt verka som en fjäder 
och bidraga till att göra låsningen my c-
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Detaljer till ramantenn. 

::z st· 10 mm plywood. 

l E 400------------~ 

Fig.1. 

2 st· 10 mm plyu!ood. 

400 ----------~"" 

10 mm plywood. 

Detoljer till fot. 

E:-]+ 
Fig.4. 1 sf. 

f' 5 _ jiimbleck 100XSOXS i mil/en 
tg. . j6rselt med hål 1/." gäng. 

hål 't mm. 

o 

Fig. 6. 

...... , --~--2'0 --~.1 

Me5,ingsbleck lår 
låsanordningen. 
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~ R.ADnO=AMATÖRJEN~ 

EN FLYGANDE TELEGRAFSTATION 
NÅGOT OM DEN TRÄDLÖSA TJÄNSTEN 

OMBORD PÅ »GRAF ZEPPELIN» 

L
UftJSikeppet /.>Graf Zeppelin/.> för 
endast ett par dussin passagerare, 
men på dess radiostation råder en 
lika febril v1erksamlhet som om

hord på en stor oceanångare. En lång-
färd meden zeppelinare stälIer nämligen 
långt större fordringar på radion än 
om en ångare tillryggalägger samma 
sträcka. Det är ej blott de vanliga pri
vat- och presstelegrammen, s'Om skola 
expedieras uran ocklså och framför allt 
väderkksrapporterna ooh aUt som rör 
fartygets navigation och säkerhet. 

Väderlekstjänsuens betydelse för na
vigationen framgår redan därav att en 
tredj'edel av tid.en är reserverad för den
samma. Rapporter mottagas från alIa 
större met1eorologiska stationer som be
röras av färden, liksom också från far- ' 
tyg. På grundval av dessa rapporter 
utarbetas dagligen tre gånger eUer mera 
väderlekskartor över färdsträckan. 

ket stabil. Själva stommen till ramen 
är nu färdig och kan man om man så 
vilJ stryka den med laokeller fernissa. 

Aterstår nu endast själva lindningen 
som utgöres av 12 varv litztråd. I tre 
av de åttaebonitriilYborna gör man med 
en fil eller metalilsåg 12 skåror oah i . 
en 13. Man börjar på c:a 15 mm av
stånd från varje ände och läg.ger skå
rorna på lika avstånd från varandra. 
Skårorna få ej vara djupare än att lind
ningen hålles fuUständigt fast, när den 
yttre ribban skruvas till riktigt. 

Man fäster ebonitribborna två och 
två - den som är fÖfisedd med skåror 
inner1st - på mitten av var oah en av 
ramens armar 30 mm från änden -
ribban med 13 skåror sitter nedenst -
medelist mässings!S'kruvar. Skruvarna få 
dock ej åtdraga.<s genast, då litztråden 
skall trädas igenom. 

Man börjar nu lindningen vid ne-
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För navigationen användes ofta, i 
synnerhet vid dålig sikt, Telefunken
pejlappaifaten, och med jämna meUan
rum rapporteras luftskeppets position 
till hemorten och andra platser. 

Tjänsten bestrides av tre telegraf
t~nstemän, som avlösa varandra, men 
som få vara i arbete samtidigt vid be
hov. 

Radioutrustningen består i huvudsak 
aven långvågssändare 'Ooh -mottagaife, 
en d:o för kortvåg oah en radiopejl
urr'lllstning, samtliga av system 'l'ele
funI~en. 'l'eldoni kan använda'S både på 
worta 000 långa vågor. 

AntennanIäggningen består av tre 
hUV1.1dantenner. En av dessa besdr av 
två trådar, som släppas ned tiH 150 m 
läm.gd under luftskeppet, och som kunna 
hiS/sas upp med en elektriskt driven 
vinsch. De bålda kortare äro 75 m långa 

For/s. å sid. 189. 

dersta ribban, där man lämnar en fri 
ände på c:a 1 meter, som får tjänstgöra 
som ramens ena ans/lutningssladd samt 
lägger så tråden varv för varv i varje 
skåra. När man lagt sista varvet läm
nar man även där en ände på c:a 1 
meter. I;igga llIU varven jämnt och väl 
,sträckta - om så ej är fallet får man 
sträcka om lindningen varv för varv -
drar man åt skruvarna, SOfl} hålla ebo
nitrihborna, så att lindningen blir or
dentligt fast i sitt läge. Lindningens 
ändar förses med banankontakter ooh 
vår ran1 är därmed färdig. 

Vid hopfällningen borttager man lås
ribborna, lossar vingmuttern s'Om håller 
foten och fäller ihop ramen. I lådan 
Slom bildas vid hopläg,gningen får man 
plats även med fot- och låsribbor, och 
man har då allt i ett. Det hela kan 
lämpligen sammanhållas med en gum
miring eller läderrenl. 



GE AKT PÅ RöRENS KONTAKT
PINNAR 

M
er än en gång har det säkerligen 
hänt de flesta radioamatörer 
att mottagaren varit stum som 
en fiSlk ehuru den största bm

sorg nedhlJgts på både de ensk,i'lda delar
nas framstäUning 'Och sammankopp
lingens utförande. Är det då en någor
lunda 'komplioerad apparat man har 
framför sig kan ett upplietande av felet 
vara fÖflbul1'det med myoket arbete och 
huvudbry, isynnerihet om man ej för
fogar över instrument, lämpliga att göra 
en systematisk undefisökning med. 

:~l;;:::fiiii';';;;;,;;:~ 
Fig. L 

Den erfarne amatören gör i en sådan 
situation aJlltid ett första försök att få 
liv i appwmten genom att 'Sakta knacka 
på rören eller ruska dem en smula Ii sina 
socklar. Och däri gör han rätt. Det 
händer nämligen ej så säHan att någet 
av }{!ontaktbenen på ett eller flera av 
rören ej gör kontakt i socikeln. Är 
detta faHet få:r man gena'St höra ett 
skrapande oväsen i hö,gtalCllren då man 
ruskar på röret. 

Alltnog det lönar sig aLltid att se till 
att rontaiktpinnarna äro behandlade på 
lämpligt sätt innan röret sättes in. Vid 
de efta förekommande ktluvna pinnarna 
tar man helt enkelt . och fläker isär 

halvorna ett slag med ett knivblad el. 
dyl. Gör man detta, så finner man ofta 
att röret sedan endast med svå:riglhet 
låter sätta ned sig i sockeln och att ron
takten ej blir så pålitlig, s'om man skilllle 
önska. 

Det rätta knepet är att sätta in kniv
bladet i springan ungefär mitt på pinnen 
så att halVIOrna gå isär rätt mycket och 
sedan knipa tiH ytterändama med, en -
plattång så att de nä:stan beröra var
andra. Pinnarna få då en lämplig 
tj'ockast-,på-mitten-form, som tiIHr~
stäUer alla anspråk Fig. 1 åskådliggör 
detta närmare. 

En annan typ av kontaktpinnar är 

Fig. 2. 

försecM med fyra skår-or, uppta;gna i 
den rörformiga pinnens sidor-. En dylik 
spänas helt ,naturligt så att man sticiker 
in en lmivspets i skåra efter skåra, så 
långt att springan vidgar Slig på mitten 
och ger pinnen dess rätta bukiga skap-
nad, Hg. 2. , . 

»Man skall ej förakta små sår och 
fat,tiga släkJtingar» sä~r ordspråket, 
och »Eten tuva stjälper ofta stort lass». 
Aven en så triVlial bagatell som ett något 
för magert kontakthen på ett ~ör kan 
vara nog för att blockera en hel 8-rörs
mottagare även om den är gjor:d efter 
någon av Radio-Almatörlens bästa be
skrivningar l 
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~ QADrrO--AMA TÖREN~ 

NÅGRA ORD OM HEINRICH-HER TZ
INSTITUTET 
AV F. NOACK, BERLIN. 

D
en 7 mars i år öppnades i Berlin 

. . det s. k. Heinr~ch-Hertz-i'11'Sti-
tutet, slOm nära samarbetar med 
tekni'ska högSkolan i Charlotten-

burg och som specidilt syssdsätter sig 
med forskningar rörande svängnings
fenomen. 

Planen för institutetsv,erksamhet har 
utarbetats av olika in:'" 
tresserade myndig
heter 000 insni1Jutioner 
ävensom inoostriföre
talg. Namnet förrå:der 
att man i första hand 
skall innikta sig på 

elektroma,gnetiska 
svängnings,fenomen. 

Fig. 1. Heinrich-Herts-institutets extel'iör. 

Men ävenakustilska 
och mekanilska sväng
ningadromma att falla 
inom ram,en för verk
saJmneten. De aku s
t ilska svängningarna 
äro ju av stort intresse 
för rundraJdiorörelsen 
och för grammofon
tekniken ooh de meka
niska för en mångfald 
industrigrenar. 

Fig. 2. Institutets stora maskin- och kopplingsccntral. 

Redan exteriören av 
institutens byggnad 
förråder, att man 'här 
endast har det rent 
saJkliga anbetet för 
ögonen. InistJitutet omr 
fattar fem avddnin
gar, en för aUmän 
delktroteknik, en för 
telegrafi ooh telefoni, 
en för högfrekvens
teknik, en för aku'sniik 
och en för mekanik. 

De många olika la
boratoridokaler'l1a äro 
gi,vetvis inrättade och 
utmstade på det mest 
moderna sätt ooh all
deles särslk.jld hänsyn 



har tagits bilI aH lokalerna lätt skola 
kunna omändras 'Och , samma'ThSlås i och 
för utförandet av speciella veteruskapliga 
u11ldensökningar. 

ViisIsa avdel11lingar måst,e vara av
srkJilda på lämpligt sätt från de övriga. 
HÖlgfnekv:enslaboraJtoriet t. ex. är in
kapslat med sWrsilcilda ,i väggar-fla. in
byg~da kJopparplåta,r. Fö'r mekaniska 
prov finnaJs fundamem, slOm icke ha 
några förhinde/ls,er med den övriga 
byggnaden. ' 

För rundradi'Ointres
serade torde ,avdelnin
garna för högfrekvens 
och akustik vara av det 
största intresset. 

tf10dynamisk högtalare 'Och ekot upp
tages aven mikrofon, från villken 
strömmarna ledas tiJl ett Isärskilt mäJt
rum. 

Man h3;r i denna av:delning även en 
~amplett studio av ideaLisk beskaffenhet 
i och för diverse unclr~ns,ökrhlngar för 
rundradions behov. Det toDde ej vara 
f,ör mycket sagt att Heinrioh .. Hertz
institutet genom sin planläggning och 
sina mål, saknar motstycke bland all 
väddens vetenskapliga institutioner. 

H ögf rekvenslabora
toriet syssdsätter sig 
åtminstone tills vida~e 
huvutdsakliogen med ra
dtiovågornas fortplant
ning, som studeras 
medihYälp av lk'Ortvåg-s
sändare ooh etJt flertal 
antenner. Även före
kJomma undersöknin
gar av rundradiostör
ningar, obje~tiva mät
ningar av rundradio
motta:gares presta -
tiolllS,för~ågl(l, högtala
repf1ovn111'gar o. s. v. 

Fig. 3. Laboratoriet för telegrafi och telefoni. 

A!vdelningen för 
akusttilk har som vikti
gaste fråga uppstäHt 
de a:lrustilska förhåIIan
dena i rum. För dessa 
undersäkningar har 
man byggt ett rum 
med . så hårda och 
glatta väggar, golv och 
tak, att ooot ej för
klingar förrän efter 8 
sekunder. Gen'Om an
bri<11Igande av olika 
1juddämpande materi
al kan man undersöka 
dessas egenskaper med 
avseende på ljudab
sorptionen. Ljudet ut
sändes från en elek- Fig. 4. Ekorummet med högtalare och mikrofon. 



NÅGRA GRAMMOFONFöRSTÄRKARE 
FöR VÄXELSTRöM 

S 
ätten at~. koppla en :~rafti&: gram: 
mofOTIlfonstarkan-e am manga, -I 

synnerihet om de skola anslutas 
biH växeLströms nät. På annat 

s.täUe i detta nummer redogöra VIi ,in
gående for en dyl:uk. Det är emel'lertid 
mycket intressant att ,se huru andra 
göra, som viJlja uppnå ungefär samma 
l'eSJUltat. Vi ha därför studerat en del 
engelska inlStrument ooh gjort anteck
ningar om deras huv,ucLsakliga anord
ning. Tyvärr måste v~ dook redan nu 
säga ifrån, <lJtt några uppgiifter utöver 
de i schemata angivna icke stå OSAS t,iU 
buds varför vi icke kiomma att bli i stånd 
att besvara förfrå:gn~ngar rörande vär
dena på de olika ,ingående delarna. ' Ofta 
s.kuHe detta e j heloler vara till myoken 
nytta, då de rörtyper, SlOm användas, 
ioke torde finna's på den svenska m<lJrk
naden. 

En del av de åsyf:tade <lJpparaterna 

]1 

20000 
.n. 

o.s 

loooon 

föras i marknaden med även anord
ningar för radiomottagning, men då 
dessa s~uUe kiomplicera översikten i hög 
grad ha vi nö j-t 05S med att endast återge 
resp. kopplingar, gmmmofonförstänk
ning, inklulSive ltikdktare ooh filt re
riugsanordningar. 

F ör-sJtärkarna kunna indclas i två 
grupper, dds 2-stegs och dels 3-stegs
apparater. I regel är det ing,en svårighet 
att med lämplJig pick-up få tiUräcklig 
förstärkning med enda'st två rör, men 
knappast utaningång1snrans,for.mator. 
Detta är ett stont' »lll1en» , ty med i han
deln fÖl'ekromrnande transformatorer 
borde det vara så gott \Som omö jEgt att 
få en acoeptabel 'ljudkivalitet. Om an
I,edningen härtil,! må de Vlusa tvilsta, men 
vår egen, ganska omfart:tande erfaren
het på .området sä'ger att alternabivet 
med 3 steg blandad motståndIS trans
formatorkoppJing \Samt dir'ekt a11S'lut-

7000 n i 
pF r-~-+----~~~~--+-~ 

6'111 

IS6'1 
.n. 

o'lmeg 

Fig. 1. His Masters Voice. 



Fig. 2. Cblumbia. 

ning aven grammofondosa med ej 
alltför stor amplitud ger en ljudJkva:litet, 
som är vida överlågsen den, SIOtn er
hålles- med ingångstran'Sf'Ormator. 

Ett exempel på att det dock låter sig, 
göra att komma ganska långt med en 
2 .... st:egs{örstäJrkare ha viii »Hils MaJsters 
Voice» växellströmsgrammofon N :r 
551. Schemat viH denna se vi i Eg. 1. 

U~iktare och f.illter äro här enJkla och 
vanliga. För första röret finnes ett 
motstånJCLsfilt,er, bestående av 2 st. 
20 000 ohms motJSItånd. EgentLigen är 
detta endast en potentiometer anordning 
för erhållande av lämpLig anocLspänning 
på första röret. Blåda rör,en ha däremot 
gaHerfilter, beståe11'de av motstånd ooh 
0,5 ,uF ~~onden;aoor. A ven Vliss betydel-

Fig. 3. Gambrell. 



Fig. 4.· Bimulept. 

se för s'tahili'seringen är att rören äro 
dnossel-transformatorkowlade. Båda 
rören äro växelsträmsmatade, varför 
man e j har tillgänglli,g någon likriktad 
ström för matning av fäJltSipolen t,ia en 
dynami'sk högtalar,e med mindre sär
shllda anordningar 'Ooh ett tiUräckligt 
krafti,gt l<iikriktarerör tillgripas. 

Ett annat 2~stegs50hema v,isar fig. 2, 
som återger 'klOpplungen av Columbia 
N:r 302. Det enda anmänkningsvärda 

i denna är att ändtst,eget består av två 
paralleHk<opplade rör och att tydIIigen en 
vi,s's omsorg neclilClJgts på att med konden
satorer och mot'stånd förbättra trans
formatlO'rernas egenskaper. Fönsta röret 
är matat med likriiktad glödström. 

De tr,e följande apparaterna ha tre 
steg, blandad mot<stånds- och transrfor
matorkoppling och sakna ingångstrans
formator. F,ig. 3 hänför sig tiU en 
Gamlbrell-för':5tärkare. Den driver en 

Fig. S. Edison-Bell. 
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~ QADITO-AMA TÖREN~ 

BALANSKONDENSATORN SOM 

. ÅTERKOPPLINGSREGLERING 

N
umera finnas i marknaden 
balans~ondensatorer ej endast 
för neutifaliseringsändamål o. 
dyl. utan av med högre kapaci

tet, ända upp till 500 cm. Dessa ha ej 
kommit tiN någon mera aHmän använd
ning, men de äro utan tvivel mycket 
beaktansvärda för anOifdnandet aven 
god kondensatorreglerad åtedropplring. 

Fig. 1 ooh 2 ange ett par mycket van
liga typer av s. k. kapacitiv återkopp
ling. I fig. 1 ligger återwopplingsspO'len 
parallellt med högfrekvensdros'Seln. Om 
kondensatorn C är utvriden, d. v. s. 
stäHd på mins1Ja kapaci<tet, erbjuder den 

dynami'sk högtalafle, vars fäh matas 
från en s'eparat likriktar'e. Båda llik
riktarna ärra kopparIikriktare. Flillrt:er
k'ed j an omf aHar två drosslaif och endast 
första röret har en yttenligare mot
ståndisf;iItrering. Inga gallerfilIter före
komma. Ljudtstyrk>enegIer,ingen sker 
med en potenl1Jiomerer över tmnsforma
torn mellan förrsm och andra röret. 

Flig. 4 visar sehemat för grammofon
f öflstärkar-en i Bumdepus »iEthOlgram». 
Detta är al1Jmärknil;J:gisvärt därigenom 
att det använder gaUerbaJtteri.Galler
förs,pänningarna uttaga;s på en spän
ningsdelar,e med högt motstånd och 
samt1luga galleråtenI'edningar ha stora 
bloaklkondensarorer tiH jord. StaJbiEse
flin g sker med galIermotståncl vid de 
båda första rör'en. För erhållande av 
bäls,ta möjliga drossellewonomi uttages 
änrlr,örens anooström efter första dros
seIn. Ändrören matas med växeLström 
av hö'gre spänning än för de båda för,sta 
rören, varför ett uttag gjorts för de 
sistnäJ11mda på den sekundärl:indning i 
transformatorn, som levererar glöd
strömmen. Vanl,igare är att två sep3Jmta 
sekundär lindningar användas, såsom t. 
ex. i fi,g. 1 och 3. 

ett så stort motstånd mot högfrek
vensen, att denna ej får sådan styI1ka i 
återkoppl1ingsspolen, att nämnvärd 'åter
koppling erhåUes. Har avstämnings
krersen enda'St Eten dämpning, kan det 
emellertid hända att svängning uppstår 
redan vid minsta värde på C. Man 
måste då minska antalet varv i återkopp
lingsspol~n. 

I fig. 2 ligger återkopplingsspolen i 
se6e med drosseln. VerWan av konden
satorn C är emellertid densamma som 
i förra fallet. V.id anordningen enligt 
fig. 2 erhålles åter:l{,oppling mycket lätt , 
även om drosseln ej är så god, men å 

EdiS'on-Belll-förstärkaren, fig. 4, mås
te sägas tiHämpa synnenIigen moderna 
detalj anordningar. Silningen ökar suc
cessivt från slutrören fram till första 
röret. Först ha vi nämligen en dposlseI 
för alla tre rör-en, så ett motstånds
fi,lter för första odh andra rör'en och 
så oj serie med detta yttedigare ett 
motstånds filter för första röret. GaJIler
krdsarna ha även var sitt monstånds
fi:loter om 0,5 megohm ooh 0,25 ,uFo Vad 
Slom emdlertid är alldeles speciellt för 
denna 'woppling är att dnoss,eln förlagts 
i negativa ledningen och att sopännings
falaet i densamma utnyttj'aJs för er
hållande av hu.vudparten av galJerför
spännlingen. End3Jst de båda första 
rörens relativt låga gaJlerspänning be
höver uttaga's från ett extra motstånd 
om 65 ohm. Denna placering av dros
seln medför givetvis ett fullt utnyttjan
de av den likriktade spänningen, men 
förlorar givetv~'S i bet)"deLs,e om dros-

. selns dhmslka motJstånd är lågt. Även 
i denna a:pparat användes utgångstrans
formator, vilken em,ei!]:ertid ingår i hög
t3Jlar·eohassiet. Detta omfattar även en 
separat likriktare för högtalarens fäIt-
ström. A. P . . 
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andra sidan försvåras stabiEseningen 
orri svängningen vill sätta in alltfö,r lätt. 

Båda de åsyftade kopplingarna ha 
emellertid en mankerad olä'genhet. Som 

le 
Fig. 1. 

bekant är det önsikvärt att hö'gfrek
vensen hindras hån att åverka låg
frekvensförstärk3lr,en. Detta sker till 
viss grad genom hög.f,rekvensdrosseln, 
men dennas verkan för.stärkes väsentJligt 
om en kondensator förbinder denna's 
anodsida med katoden. Vid vridning av' 
kortdensatorn C ändras denna nyttiga 
k3ipaci,tet och bEr nästan ingen i mini
mi1äget. I detta fall b(;mle man införa 
en k<apacitet direkt meHan anod och 

-I-

om, ' så att ka,paciteten anod-glödtråd 
hela tiden för,bleve ungefär konstant. 

Detta är just vad man kan uppnå 
genom användande aven balanslronden
sanor, ooh vad mera är, regleringen av 
de två kapaciteterna sker helt automa
tiskt vid vridning av kondensatorns 
axel. Fig. 3 vitSar huru inkopplingen av 
en dylik balanslkondensator lämpligen 
kan gö'ras. Då ingen återJroppling 
önskas är kondensatorn vriden helt över 
åt C2 . Kapaciteten i Cl är då minimum 
och högfrekvensen passerar dir,eik1: från 
anoden tiU glödtråden utan att passera 
återkopplingsspolen. Vrides 'lrol1Jdensa
torn öv,er åt Cl minskas C2 i samma 

Fig.3. 

~f~J 
le må!]. rom C l ökas och a:11t större del av 

. högf'fekvensen kommer att ledas genom 
å-rerlropplingsSipolen och &a reaktionen. 

Med denna anordning erhålles även 

Fig.2. 

katod, som ti'lilåter högfrekvensen att 
passera utan att gå genom återkopp
lingsspollen. AHra bäst vore om man 
kunde anordna en 'lronden'sator på detta 
ställe, som ökar då C minskar och tvärt-

-

bästa möjliga detektorverkan såväl vid 
gaUer- som anodl~kriktning. 

Rörande storleik'en av kondensator
delarnatS el och C2 kapacitet kan sägas, 
att denna kan väljas , meHan 100 och 
300 cm aHtefrer gaUerkretsens dämp-
ning. Användes det högre vä,rdet vid 
efterföljande matståndslroppling, vilket 
oftast är nödvändigt, får anodmot~ 
ståndet ej väIja's alltför högt, emedan de 
höga tonerna då ej komma att åter
givas med önskvärd styrka. 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören ar tillåtet endast 
under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives. 
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OM SELEKTIVITET 

M
ed en mottagares sdehivitet och kraftigare men .når tiH slut ett visst 

fÖflstås ju deSis förmåga att ur värde på svängningen, vilket den vid 

hela frelkv-ensbanJdet kunna iso- bihehåHandet av samma kraft hos stö

lera en viss frekvens och ute- tarna ej överskrider. Den effekt, som 

stänga de intilliggande. Denna förmåga . då genom de upprepade stötarna matas 

grundar sig alWd på elektrisik resonans. in på det svängande systemet är då lika 

Vi veta att om en stålfjäder förses med med den effelkt, som föt1brukcus genom 

en litenikula i sin ena ända ooh ,inspännes dämpningen vid den ifrågavarande 

i sin andra, så sväng,er den en stund om svängningsstyrikan (amplituden). 

den försåttes i svängning. Denna sväng- , På aUdeles samma sätt fönhåller det 

ningsfrekvens är beroende av fjäderns s,ig vid elektriska -svängningar. Fig. 1 

elasticitet och kulans massa. För att förestäHeren svängningskrets med 

erhålla en mekanisk svängning fordras självinduktionsspole L ooh kondensator 

alltså elasticitet och massa. Analogt C. Om man sluter strÖmIbrytaren S, så 

härmed fordras för att åJstadkomma en inträder en .förändring i kretsens elek

e1ektri'sk svängning kapacitet och sjäJv- triska tillstånd. Denna förändring ger 

indukt,ion. Om vi ge den omtalade upphov tiIl en svängning. KretJs,en för

fjädern endast en 'stöt, börjar den att håJHer si'g som fj 'ädern. Den svänger 

svänga men svängningarna bliva svaga- en stund, men svängningen föflsvlagas 

re och smgare, och till slut dö de all- för att slutligen dö ut. Svängningen 

deles bor-t. Detta benor på, att det består i att kondensatorn uppladdas, ur

svängande systemet har en viss dämp- laddas genom 'självinduktionen, upp

ning. Denna dämpning har s,in orsak i, laddas åt motlsatt håll, urladdas ånyo o. 

att ett anbete uträttas under sväng- s. v. Spänningen över kondensatorn är 

ningen. Arbetet består huvudsakligast alltså en växe1lSipänning. Är kretsen 

arv ll\.l.ft.fril~tion, (luften försättes i utan dämpning (vi-Iiket ,ick,e går att upp

svängning, som vi uppfatta som ett mer nå i v,etildigheten) är -spänningen rent 

eHer mindre hörbart ljud) fr.iktion i sinusformad. 

fjädermaterialets inre, samt ffliktion vid Fig. 2 vi,sarspänningskurvor för en 

infäJstningsrstället. krets med svag dämpning och för en 

Om man där,emot giver fjädern för- krets med stor dämpning. Om vi nu 

nyade stötar i takt med dess ,egensväng- tänker OSiS att vi för varje svängning ge 

ning, oommer den att svänga kraftigare krets-en en ny impu~s med strömbrytaren 

~~~~~~V\N
V~,,~~~"'

~YIi . 
Forts. från sid. 180. 

och användas för mottagning och kort
vågS'trafik. För speciella ändamål till
komma Odkså en del andra antenner aUt
efter behovet. • 

Den dektriska energi en enhålles från 
en ombord befintlig kraftcentral, som 
drives med bensinmotorer. Denna lilla 
central, Siom är belägen midskepps bak
om passageraTegondolen och är helt 
metaUiskt inkapslad, driver även bely:s
ningsanläggningen, hjälpmotorer, gyro
kompa!s'sen och uppvärmningen i kdket. 

För förhindelserna över stora avstånd 

användes nästan alltid kortvågssända
ren. Moo denna har man nått upp till 
10 000 km. På kortare avstånd, vid 
kommunikation med kuSitst<lJtioner och 
landningsplat·ser . kommer långvågs
sändaren till användning. 

Radiostationen ombord på LZ 127 
har visat sig uppfyltIa alla anspråk på . 
räckvidd, tifafiiksäJkerhet o. dy1., 0011 kan 
taga åt sig en god del av äran för de 
många lyckade långfärder, som luft
skeppet gjort, världsomseglingen icke 
att förglömma. 



5 så skulle svängningen fortfara, d. v. s. 
Jylir kont i ruuePl i,g. Vid en viss am~litud 
hos svängningen !Skulle man då medelst 
den yttre strömkrebs,en ,endast behöva 
tiHföra så,myaket energi" som motsvarar 
kretsens dämpning vid den ifrågavaran
de amplituden. Det kanske bör om
nämnas vari krets'ens dämpning består . • 
Vi hava då först och främst ohmskt 
motstånd i självinduktionsspolen, mot
stånd i ledningar ooh konderusator
plattor, virvelströmslförlll'ster i ledn~n
garna samt die1ektriska förluster i kon
densatorn. Om vi i yttre strömlkr.etsen 
insätta en växelströmskäHa E, fig . 3, 

L 

II~ 
E Fig. I. 

och giva den samma frekvens, för vi,lken 
kretsen är aVistämd, kommer denna att 
underhålla ,svängningarna i kretsen. Om 
vi ökar fr·ekven:sen något, kommer fort
farande kretsen att svänga med fa,stän 
s-yagare (jfr. stålfjädern!). Swmma in
träffar, om vi 'sänker frekvensen något. 
Vi kanske skulle se något på kretIsens 
spänningar 0011 /Strömmar vid dessa 
olika faJl. Om en självind.uktion uian 
förluster påtryckes en vä!,celspänning, 
uppstår en ström genom själv1nduk
tionen, som ligger 90 ° fa!sförskjuten 
efter spänningen. Vid en kondensator 

. är fÖ!1håIrrandet tvärt om: här ligger 
strömmen 90° före spänningen. Om nu 
en kondensaoor oohen självincLukJtion 
parallellkopplas och strörmnarna genom 
vardera av dem äro lika stora, så kom
ma de att upphäva varandra, så att 

yttre hetsen bEr strömlös. Detta är 
just vad som inträffar vid resonans. 
Strömstyrkan genom en självinduktion 

L är h = :L där E betyder spän
ningen ooh w betyder vinkelfrekverusen 
(= 2 " . periodtalet). Strömstyrkan 
genomen kondensator C är med samma 
beteckningar Je = E· w C. 

Den ström, som framflyoter i yttre 
kretsen blir wlltså 

J=h-fc=E(~L -wc) 
Om resonans råder, är denna ström 

-Tid 

-Tid 

l = 0, d. v. s. h = fe eller ~L = wc. 
Om vi lösa w ur sista ekvacionen, få 
vi w = l ~ som är den vanliga'Ste 

YCL 
ekvationen för resonarus . . Om w ökas 
skola vi se vad som inträffar 

l . 2 1 
w > YCL"w > CL' 

l E 
.'. wC> wL .·. E-wC > wL ' ·.le > h. 

Vi 'se alltså att kondensatorn genom
släpper mera ,ström än förut och själv
induktionen mindre. Vi komma alltså 
att få en kapacitiv ström genom kretsen. 
Min'Slkas OJ under resonansfrek:verusen 
inträffar det omvända. Vi få en induk
tiv 'ström genom kretsen. 
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Om nu kretsen matas från en spän
ningskäJlla av myoket liten ,effekt, t. ex. 
en antenn betyder att i resonansläget 
är spänningen över kr,etJsen störst och 
sjunker med växande eller avtagande 
w på grund av det spänningsfaLl den 
kapacitiva respektive induktiva ström
men åJstadkommer i spänn~ngsikäHan. 

Fi'gur 4 'Vi'sar en kurva över spänningen 
E i en sådan kf,ets vid varierande w. 

Har kretsen dämpning, såsom alltid är 

L 

c 

E f-----' 

Fig. 3. 

förthåMandet i verkligheten, så bl,ir ej 
res'onanslrurvan fuHständigt spetsig 
utan kommer att förflaokas. Den 
stredkade linjen på figur 4 visar reso
nanslkJUrvan fören medelgod krets och 
den streckpriokade för en dålig hets. 
Är nu en sådan krets inkopplad mellan 
galler och jQrd i en mottagare, bestäm
mer kretsens egens:kwper mottagarens 
selektivitet. Har kretsen 1iten dämpning, 
är mottagar,en mera selektiv, har den 
SJtor dämpn'ing, är selektiviteten iSämr~ 
Kunna vi då icke tänka OSIS någon kom
pensatiQn för kretsens dämpning? Vi 
kunna givetV'is tillföra kr,etsen ett \'lisst 
effekthelIOpp inifrån, så mycket att det 
täcker kretsens förluster. Man kan ut
tryoka det så, att man inför ett negativt 
mo1:lStånd i kretsen, slOm upphäver det 
positiva motstånd, som där förefinnes. 
Detta är just vad man åJstadkommer 
genom ett återkopplat audionrör. På 
grund av 'Orsaker, som V'iskola komma 
tiE oj ett annat sammanhang, tjänstgör 
ett sådant rör som en elektromotorisk 
kraft, som matar in energi i kretsen. 
Är nu denna energi inmatning så stor, 

som erfordras för att täcka kre1:lS'ens 
förluster viden viss amplitud så själv
svänger hersen med denna ampl,itud. 
Då har man dI"ivit återkopplingen för 
långt. Man kan emeHertid finna ett läge 
för återkopplingen, där energiiIlimat
ningen är så avpaSlsad, att kr,etsen icke 
sjäJlvsvänger, utan endwst dess dämp
ning är starIkt förminskad. Mottagaren 
bl,j v,er då selekti,vare. 

Ett annat sätt att öka selektiviteten 
är att anordna Hera avstämda kretsar. 
Vilken metod man än använder för att 
öka selektiviteten, så är det dock av 
största vik,t, att spolar och kQndensato
rer äro av god besikaff,enhet. Vad spo
larna beträffar så böra de ha minsta 
möjli,ga ohmskt motstånd (gmv tråd). 
De böra dessutom hava litet magne~iskt 
motJstånd (diameter och längd böraSItå i 
ett gynnsamt förhållande tiH varandra, 
spolarna böra stå på tiJlräckäigt stQrt 
a V'stånd från ev,entJuella skärmplåtar ). 
Vidare bör man se till, att ej läckning 
för.efinnes melJan spolarna. En sådan 
läckning kan orsakas av dåJlig isolation, 

E 

l 
, , 

J. 
/1 

/ I 
/ I 

_._0"" I 
I 
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föroreningar såsom lödsalva o. d. Spo
lens och kondensatorn:s didektricum 
bör vara förstklwS!sigt. För Slpolens vid
kommande, bör man ej använda klister 
för fästande av tråden, då detta ökar 
kapaciteten meHan varv,en och dessutom 
många gånger är ett dåligt dielektricum. 
Kondensatorn bör helst vara luf.ti'So-
lerad. N-n. 
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EN 4-RöRS VÄXELSTRöMSAPPARAT 

A
tt nätansll1.1ta för växelström sy
nes vara modernt just nu bland 
amatörerna. B,land de frågor, 

'soOm da:glilgen inkomma, finns 
det aHtid någon av · ungefär följande 
lyddse: ::l>AnhålJer om schema och an
visning för byggandet aven god 3- eller 
4-rörs mottagare för växeLström ... ::l>. 

Vii hava därför utat1betat en lämplig 
modell för amatörbygge, som i ~orthet 

skaJH beskrivas härnedan. Fig. 1 visar 
ett 'Schema över apparaten. Den är av
sedd för två våglängdsområden. Spo
larna utgöras av 4 st. högfrekvenstrans
formatorer. Två sitta i antennlkretsen 
och två i fönsta rörets anodkrets. Fig. 
2 visar huru dessa tillvenka:s. Vid ar
bete på korta vågor äro spolarna pa
ra:Ue1likopplade, under det att v~d långa 
vågor den kortvågiga lindningen ligger 

OK 

Fig. 1. 

C" C. variabla 500 cm, C. variabel 200 cm, C, = 5000 cm. Ca. C., C. = O,t p.F, C7 = 5000 cm, Cs = 1000 cm, Cto = 25000 cm, Cn = 500 cm, Cn = 1000 cm, ClS , Cu = 21LF, Cn = 4 p.F, Ct. = 200 cm, Mt = 0,1 mU, M. = 50000 U, M. = 0,5 mU, M, = 0,5 m~l, M. = 0,25 mU, M. = 0,1 mU, M7 = 350 U, Ms = 0,01 mU, M. = 0,005 mU, M,o = 2,50 Q, Mil = 1000 U, Mu = 25000 U, Mu = 3,000 U. (Tämför fig. 7. ) 

25 II"'''' 5J: ""'II ,jJlreJJp, kopfHJrtr6d 0,01 mm 

JO 

~------70----~ 

tOO 1101"' L2~~II"rv emalj. kOPP4rlr~_ O,1S mm 

s 

~-------JOS------~ 1--------10 
Fig. 2. 
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Stift för fastsåttnirg av öppen. Härigenom elimineras risken 

I 

k 
Fig.3. 

-

o 
:::: 

uttagen för att >xlöda punkten» på kortvågsom

D=J srådet skall uppstå på grund av egen
, &vängningar i långvågslindningen. A v-

h---'.---- stämt1Jinglslkondensaoorerna samman-
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I I 
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D=:lO 
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kopplas - menen efterjl\1;Stering är 
nödvändig för antennktondensatorn. 
Denna efter justering ha VIi gjort i form 
aven extrakondet1Jsator parallellt med 
antennkondensatorn. 

Skärmgallerröret får sin skärmgaUer
spänning från en poten:tiometeranord
ning. Denna potentiometer tjänar SlOm 

volymkontroll och stabiHtetsreg<lering. 

I 

I 
I 

Det får en aning negariv 
gaUerförspänning genom 
ett motstånd i katoden på 
350 a. 

Detektorn är aVIsedd för 
anocL1i1kriktning. Den - , är 

K---7S_ 

som det ef.terfÖlljaooe låg
f rek:Vlens&teget motJs.tåndJs
kopplad. DeSlsa rör få även 
sin gallerspänning från 
katodmotstånd. DeS'sa ka
todmotstånd äro ganska 
stora 10 000 a resp. 5 000 
a, ooh de äro därför bloc
kerade med kondensatorer 
på 0,1 t-t'F, för att håilla 
gallerförspänningen kon-
stant. Annars skulle dylika 
kauodmrotstånd verka för

. ~~ ti~ 
t- - 1--- ---r -- - V o.7Sntm k0l'l'o."I'Iå,t. 

, ~r 

sämrande på rörenlS för
stärikning. Som slutrör 
hava vi vah ett C 405 för 
att få någorlunda kraft~g 
utgångseffekt. Detta får 

35 ' GO 35 

Fig.4. 
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Fig.5. 
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• 

Fig.6. 

sin gaUerförspänning från ett mot
stånd på 1 000 U, som är lagt mellan 
nollan och mittpunkten på en glödtråds
potentiometer om 2 . 50.n. Denna po
tentiometer är en myoket viktig detalj 
av mottagaren ooh värd att studeras en 
smula för sig. Potenbiometems båda gre':-

194 

nar måste vara så l,ika som möjligt, eme
dan den minsta a!symmetri åJstadkorn
mer stort nätbrus i högtalaren. Vi Enda 
potentiometern på en trärulIe ,enligt fig. 
3. A v lämplig övenspunnen motstånds
tråd t. ex. 25 U pr meter tagas två exakt 
lika långa längder om 2 met,er, som hop-



tvinnas något. Denna dub
beltråJd lindats sedan upp på 
träfUlUen. lena ändan 6am
manlödas trådarna med en 
lödstjärt, ooh där har man 
potentiom et ern s mittpunkt. 
l andra ändan göras uttag 
för trådarna vaT för sig, 
och så har man ponentio
meterns ytterpunkter. Man 
bör givetvis 'Se till, att vid 
hlOlptV1innandet av trådarna 
ej ilsolationen skadas, så fara 
för koruslutning mellan trå
darna föreligJger . 

Anodströmmen filtT'eras 
genom två motstånd om 
3 000 r,esp. 25 000 !.l. Efter 
3 000 fl mot6tåndet äro på
stiok gjonda för slutrörets 
anodspänning samt för 
anod- och skäm1gaUer'spän
ning till högfrekvetlJSröret. 
Transformatorn bor lämna 
en sekundär spänning på 250 
volt, då 6pänn i ng'6f alil et i 
dessa motstånd är ganska 
avsevär.t. Som likriiktarrör 
hava vi valt ett Loewe 10 
NG för halvvågJslikriktning. 
Högfrekvenskretsarna äro 
inlagda i kropparboxar för 
skänmning. Hur deSlSa boxar 
tillverkas framgår av fig. 4. 

ti l l 

fl:: ~ 

En pick-up kan insättas över första 
lågfrekvenISrörets gaHerlädka. Man kan 
natJurIigtvi's, om man vill, inkoppla den 
i första rör,ets . gaJllerkrets, men då detta 
på något sätt måste förenas med en om
kopplingsanordning, så är det enklare 
att ansluta tm andra röret. Då förstärk
ningsfaJktorn på de här använda rören 
är mycket hög, ,sa vinnes ,i allmänhet 
tiUräckliog fÖr'stärkning med endast två 
steg. . 

Fig. 5 vi'sar montagevinkeln, som be
står av träplatta och ebonitpanel. 

Fig. 7 visar monta:geritning över 
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Fig.7. 

spolarnas placer~ng i boxarna. Uttagen 
göras som synes genom boxarnas 
botten. Hoxarna äro monterade på en 
ebonitpanel som med träskruv och 
distansrör fastSIknuvas på träplattan. 

Fig. 6 visar llIPpställnings- och kopp
lingsritning över apparaten. • 

Tyvärr har denna ritning ej kunnat 
göras fullt tydlig på grund av lrondefi
satorernas Cl och C5 samt omklOppla
re!1JS plaoering, men med hjälp av 
schemat fig. 1 bör man kunna f.inna 
resp. kontaktpunkter. 

N-n 
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SURR I VÄXELSTRöMSMOTTAGARE 
Nedanstående är ett Iltdrag aven artikel i januarinumret av den ameri
kanska »Proceedings of the Institute of Radio Engineers» av B. F. 
Miessner, avhandlande en del nyare fo;skningsresultat inom de helt 

'nätanslutna mottagarnas gebit, speciellt hänförande sig till konstruk
tionen av mottagare och nätanslutningsaggregat, vid vilka största 
möjliga frihet från nätsurr uppnås med minsta möjliga apparatur. 
Redogörelse lämnas för orsakerna till nätsurret, analysering och mät-

ning av detsamma samt metoder för dess bortskaffande. 

(Forts. fr. föreg. n :r.) 

IV. KONSTRUKTION ,AV SURR
FRIA V ÄXELSTRÖMS

MOT:TAGARE. 

Reducerad inverkan av magnetiska läck-
fält. 

S
urr på grund av läckfäM från lik
rilktare och filter etc. är desto 
svårare att få bQlrt, ju finare låg
frekv-ensfönstärkar,en och ju kom

paktare byg,gnadssättet är. Kan man ej 
åstadlromma til>lräeildigt stort avstånd 
mellan stömingskälllan och den påverka
de apparatdetalj.en, får man i stället 
omsorgsfuHt ori'entera de två i för
håHande till varandra, så att minsta möj
liga påverkan enhåJ!1es. Så till exempel 
kan första lågfrekve11lStransformatorn 
gå alldeles fri för påverlkatl! från nät
transformatorn dler första fiIterdnos
seln på endast någon decimeters avstånd 
från densamma, blott både trans.forma
torn i fråga och störningsikäHan äro 
placerade på rätt ställe och inböndes 
riktilgt orienterade. En förflyttning av 
endera av endast några få millimeter 
kan vara hog för att upphäva ett rådan
de lmpplingsminimum odh å,stadlkomma 
ett hörbart surr i högtalaren. . 

En utväg att komma ifrån surret vid 
kompakta ,motta'gar!konstruktioner är 
att skärma störning.skäHan ener den på
verkade delen eller bådadera. Den van
lti1gen för skärmning anv:ätl!da lroppar
plåten är, ehuru fullt tiHfredsstälJande 
då det gäll-er elektriska fäh, av flinga 
effekti-vit·et vid magneti,ska fäh. Mjulk 
järnplåt el,ler ännu hellre plåt av någon 
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legering med myoket hög permeahilitet 
bör i stä,JJet användas. 

Vid inju1stering för kopp1lingsmini
ffiwn mellan ett par transformatorer el. 
dyl. får man ej vänta sig att få fram 
det-ta vid rät vinkel mellan axlarna o. s. 
v., utan det enda sätt'et är <Ltt prova sig 
fram. 

Ehuru första lågfrekvenstrans,forma
torn är mest känsl1g för magnetilSka 
läokfält, får man dock ägna en vis'S upp
märksamhet även åt andra transforma
torn samt elekrt:ronrören. 

Reducerad inverkan av elektriska läck
fält. 

Som tidigar,e framhå:ILits målste så
dana kopplinglSldelar ,som föra stora 
växeJ.spänningar antingen skärmas eller 
förf'lyttas på ti11räckli,gt 'Stort avstånd 
från de känsliga pun!krt:erna på låJgfrek
vell'sför~tärkarens -i n gångSlS ida. Den 
allra känsligaste punkten är, ifall galler
llikriktn~ng användes, detektorns gaHer 
med tillhörande lropplingsdelar. Där
näst följa i ordning detektorns anod, 
fÖDsta lågfrekverusröret's galler ooh anod 
o. s. v. 

De svåraste störningSkälHorna äro i 
ordning efter effekti.viil:et: delar och . 
kopplingstrådar vid liknilktarröret och 
på fiJtrets ingångssida, nättransforma
torns prim!ärsida (ledningaT till ström
brytareno. s. v.), övriga delar i f~1tret. 

Där ledningar förande hÖ'g1Spänd 
väx.eJ.sliröm mwsil:e dragas nära intill nå
gon av de ovannämnda känsliga punk
terna, böra deSlSa ledningar skär~as och 



skärmröret jordas. Avskärmning mel
lan lindningarna på nättransfonmatorn 
är myoket effelktiv. En skärm meUan 
primärllindningen å ena svdan och alla 
sekundärEndningarna å andra sidan re
ducerari hög grad nätstörningar av 
både hög- ooh låJgfrekv,ent natur. Även 
en skärm mellan likritktarrör·ets lind- . 
ningar och mottagarrörens glöds,trÖffis
lindningar göra nytta. Sikärmburkar 
kr,ing dettlknorrör'et och första lågfrek
vensröret kunna ibland med fördel an
vändas. 

Då det'eknorns ganer med t,illhörande 

S/u/ror -B
3
o-----,.------T-' 

c, 
Nollpunkt O o---~-+--i 

HFoJ9lf -C,o----+---' 

ring till de olika rören i mattagar,en i 
stort sett densamma. Så!Iuooa fiJtreras 
slutrörets alllOd&trÖtn lika myckd som 
deteknorns anoostrÖn1, trons att det på 
detektorn in~omna surret fönstänkes 
kanske 500 gång,er, innan det når hög
talaren. I faU detekt'Oms anodstrÖtm 
filtreras i tiBräckli,g .graJd för att ej giva 
upphov tiU surr i högtalaren, så har 
följaJktligen anlOdströmmen ti11 slut
röret filtrerat's 500 gånger bättre än som 
är nödvändigt. SkaU ett sådant f,iIter 
kunna fyI.la sin uppgift, måste drosslar
na L 1 ooh L 2 vara synnerlitgen kraftigt 

ct 

. S/u/ror -c. o-~---..4---~---..4----~~ 
Fig. 2. Äldre filter med spänningsdelare. Längst tif! höger likriktaren. 

kondensator och läcka är särskilt käns
ligt för elclrtril'ka fält, böra dessa delar 
monteras så nära intill jordade metall
föremål slom möjiigt. Enldwst ät: att 
fästa kondensatorn och läckan direkt 
vid rÖr'håHl3.rens gaHerkontakt och nära 
intjU mottagar,ens jordade metaMchassi. 

Är ledningen mellan detektoms anod 
och första lågfrelkv,et]Sitransfonmatorn 
särskilt lång eller omgi,ven av störande 
växdsträms!ledningar, bör denna led
ning skärmaJS. 

A nodsträmsfiltrets konstruktion. 

I Hg. 2 visas ett fHter av äIdre typ 
med spänning1sdelare, från vi,lken de 
olika anod- och gaHerspänningarna till 
mottagarrören uttagas. Tyvärr använ
das sådana f,ilt·er fortfarande i ganska 
stor utsträdkning, varför ,ett näl'tl1are 
ingående på deras stora nackdelar kan 
ans,es berättigat. 

Till att börja med är graden av fiitre-

dimensionerade (srpänninglSdelaren R 
ökar även litkstr'ömshelastningen å de
samma) ooh filterkondensatorerna ha 
mycket stor kapacitet, saJlllmanlagt 15 
ti[.1 30 !-lP' eller mera. 

På grund av att vissa stycken av 
spänningsde1aren äro gemensamma för 
galler och anodkretsarna tin Hera rör, 
finnes risk för lågfrekvent återkoppling 
(»motor-boating») inom mottagaren*. 
För aH reducera denna risk måste man 
göra paJssage'ktondensatorerna C4 t. o. m. 
C7 mycket stora. 

Slutlii'g,en förorsa:kar &pänningsdela
ren R en f'öflliUSt av likrtiktad och filtre
ra:d ström, be1aJstningen på liikriktart'öret 
blir IStörre, varigenom dess liVlS:längd 
förkortas, nättranlSformatorn måste 
göras större och driftskostnaden för 
mottagaren bl1r högre. 

Det riktiga är giv,etv,is att filtrera 

* Radio-Amatören, jun1 o. sept. 1929: Låg
frekvent återkoppling och dess botemedel. 
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anodströmmen till var je rör jmt så 
mycket, som är erfordedigt för att 
surret ej skaH göra s-ig bemärkt i hög
talar,en. Slutröret erfordrar relativt liten 
f~ltrering, fÖl"'sta ·lågfr.ekvensröret 'Och 
högfrekv,ensrören större samt detektorn 
den allra största filtreringen. Uppgår 
den tillåtna surrspänningen i slutrörets 
anodhets till 200 mV (miHivolt), så 
måste den i anodkretsarna tiH fönsta 
lågf rekvensröret och det,ekt'Drn reduce
ras till c:a 8 oCh 0,4 mV resp.* 

Ett efter moderna prinoiper k'Dnstru
erat filter visas i Hg. 3. För enke1hets 

Del. HF o /9 LF Slutriir 

gamla filtret med späil.l1ing;sdelare under 
användande av endast tredjedelen så 
stGra materiella reg.urser SGm vrid det 
senare. 

K ombinerad neutralisering och jiltre
nng. 

Då vi kommit så långt med ftiItret, att 
surret från var je rör i mottagaren har 
samma svorlek och är lirka omärkltigt i 
högtalaren, kunna vi bör j a undens'öka 
mö jEg1heterna för att yttedigare redu
oera de erforderliga materiel'la resu!'ser-

Fig. 3. Modernt filter med successiv t stegrad filtreringsgrad . 

skull äro kopplil1Jgsdementen mellan 
rören uteilämnade. De negativa galler
för:spänningarna uttagas över mot
stånden R 1 och R 2 , villka genom Hy tas av 
r'esp. rörs anodllikstrÖimmar. Växel
strömmarna gå genom passagelronden
satGrerna C5 och C6 . För silning av 
slutröret,s anodström finnes endast ett ' 
filtersteg, för högfre!kvensrörens och 
första 'lågfrek:v,el1Jsrörets två och för 
detektorns anodström tre fiItensteg. 
DrGsselspolar kunna användas i stället 
för motstånden R3 och R 4 , men van
li'gen är'D de för reduoering av an'Dd
spänningarna tiH Hråga'Varande rör er
forderl1i'ga motståndsvärdena tillräck
ligt stora för att vid värden på kOn
det1!SatGrerna Cs och C4 av 1 ii. 2,uF giva 
en nöjaktig. fi.Jtrer,ing. 

Med ,ett fiJter av detta slag får man 
vanlrigen bättre resultat än med det 

* Radio-Amatören, nov. 1928: Mottagare för 
växelströms nätanslutning . 

na genom införande , aven neutralise
ring, kännet,eoknad därav, att surret 
från ett rör i mottagaren helt eller delvis 
neutralriserar surret från ett annat rör. 
Först minskas induiktansen eller kapa
citet,en i förs.ta fiItersteget (LC2 Eg. 3) 
så myoket, att en .'>urrspänning, fem ii. 
vio gånger så stor S'Dm den tiHåtna, er
håHes i ,slutrörds anodkrets; d. v. s. 
omkring 1 VGlt, i faM den dominerande 
sU[r<fr·ekv'ens'en som van1igt är 120 
perf.s'ek Därefter minskas motståndet 
eller kapaciteten i andra fi.1t,ersteget (Rs 
Ca) så mydk,et, att även första lå:gfrek
vensröret ger upphov tiH en surrspän
ning av 1 volt i slutrörets anodkrets. 
Om nu dessa två surrspänningar i srlut
rörets anodkrets kunna bningas i 1800 

fasfönsik:jutning genom variation av 
motståndet R 3 och kondensatorn C3 (ev. 
måste tiIJ.ednil1Jgarna till andra lågfrek~ 
venstranformatoms pr~märlindning om
kastas), ~ommasu['rspännlngarna att 
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neutrali>5era varandra, och mottagaren 
är åter igen fri från nätJsurr. 

Man kan i stäilJet reducera tredje 
stegets (R4 C4 ) fillberv·epkan ooh neutra
lisera det därigenom från detektorn er
hållna surr'et medelst 'Surr från slutröret 
eller från för'sta lågfre:kV,ensröret, eHer 
också kan en neutralisering ske under 
medve11<an av alla tre rör'en samtidigt. 

+B 

-B O---4---~~--4_--' 
Fig. 4. J7örbättrat filter med uttag å filter

drosseln. 

Då högfrekvensrören slOm vanligt 
matas från samma filtersteg (R3 C3 ) 

som första lågfrekvens'röret, . är det 
lämpligast att dimensilQnera detta steg så 
r ikili,gt, att surr från samtliga dessa rör 
förhindra:s, och sedan neutra:li,sera 
surr·et från slutröret medelst surr-ei från 
detektorn. Härjgenom förhindras upp
komsten av modulationssuH från hög
frekvensrören, vi,lket surr ej lämpar sig 
för neutr<lJlisering, då dess styrka vari
erar med den inkommande bärvågens 
styrka. 

En annan flQrm av neu.traJi,sering 
förefinnes i de f:lesta mottagare med en 
eller flera glödsirömspotenniometrar. 
På grund av smärre avvikelser mellan 
olika rör, även aven ooh samma typ, 
ger ett fast mittuttag på potentiIOmetern 
eller glödströmslindrningenett minimum 
av nävSlUIfr endalSt för ett fåtal rör av 
ifrågavarande typ. För Hertalet rör är 
så.lunda mittutta:get en smula felaktigt, 
varigenom en 60-peri'Odi1g växelspän
ning påtryckes det eller de rörs gaUer, 

. tiU vil~et eller vilka potentJil()metern i 
fråga hör. Om nu sJutröret, första låg
frekvensröret och högfrekvensrören 
förses med porentiometrar med fasta 
mittuttag men däremot det'ektorn med 

en regderbar potentiometer, så kan det 
60-periodiga SUlfrlet från de förra rören 
ev'entuellt neutrallisera,s medelst ett surr 
av aUdeles samma art, slOm påtryckes 
detektorns galler, och vars amplitud och 
fas inre~lera'S medelst potentliometern. 
Den r,eglenbara potentiometern kan även 
anbringas vid för.sta låJgfrekvlerusröret i 
stället för vid detektorn. Även sådant 
60-periodigt surr som förorsakats ge
nom indukrion ener k'Ommit in med 
anodströmmen kan liH viss grad neutra
lilser<lJs på detta sätt. 

Effektivare filtrering medelst filter

drossel med uttag. 

Ett sätt att i hög grad öka effektivi
teten hos ett drossd-kl()ndensator-fiIter 
angives i fig. 4. F~.Jterkondensaoorerna 
äro som vanligt anslutna tin var sin 
ände på drosseln men ledningen från 
likriktarrörets glödtråJd är flyttad från 
sin ände 'Och i ställI,et anslut.en ett litet 
stycke in på droslSeln. Kondensatorn C l 

över likriktMröret kan undvaras. Genom 
detta lwpplringssätt blir fi.Jterverkan fem 
a tio gånger större än vid vanEg kopp
ling av filtret, under . användande av 
samma . drosselspole och kondensatorer. 
Omvänt kunna vid en viss edorderlig 
fioJtreringsgrad en klenare dwssel 'Och 
mindre lmndensabor·er användas. 

Den ökade filterverkan beror därpå, 
att växdströmmen genom delen L l tm 
stor del neutraliserar surrspänningen i 
L 2 , på grund av kopplingen mellan L l 

och L 2 , varför den från filtret utgående 
surrspänningen blir avs'evärt reducera:d. 

Antalet varv i dden L l kan vara 20 
% av tota,la antaIet varv å droslSeln, var
vid man får prova med olika vä'rden på 
kondensatorn C2 , t. ex. 0,25, 0,4, 0,6 
I1'F o. s. v., tiH delS's man får bästa re
sultat. Göres L l end<list 10 % av tota:la 
varvtalet erfordr(lJlS större kapacitet hos 
C2 , men värdet bJnr i gengäld mindre 
kritiskt. . Detta värde på kondensatorn 
C2 är 'Oberoende av storleken av kon
densaborerna Cl och C3 . En visrs fördel 
är för·enad med utelämnandet av kon-
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densatorn el' i det belastningen på lik
riktarröret därigenom blir mindre och 
fÖ1ljaktJligen dess livslängd större. 

Stegvis neutralisering av nätsurret. 

En metod för neutrali'sering av varje ' 
fönstär11mings!steg i mottagaren för sig 
eller aven gru'P'P från filtret paraU~H
mataJCle förstärkning,ssteg, exempelvis 

, första lågfrekvenssteget samt alla hög
frekvensstegen, och som kan giva för
vånansvärt goda resultat, angives i fig. 
5. AnocLsträmmen till röret matas in 
vid + B och går ut vid - B. Det i mot
ståndet R av aoodstrÖtnmen förorsaka
de spänning'8fallet ger den negativa för
spänningen på rörets gaNer. Konden
satorn e släpper anodväxelstrÖtnmen 
(signa<J.strömmen) förbi motståndet R 
och förhindrar idke önskvärd koppling 
mellan rörets anod- och gallerkretsar. 
ez är den vanliga filter- och pa!Ssagekon
cLensatorn på filtrets utgångssida. Så 
långt är kopplingen förut känd. Är nu 
den från Wtret uttagna anod/strömmen 
otillrädk:Ji,gt filtrerad, ger den upphov 
tiH ett surr i rörets anodkrets, vilket 
överföres till slutsteget och bl~r hörbart 
i högtallaren. Genom inkoppling ooh 
lämplig inju1stering av kondensatorn el 
ooh motståndet R l kan emellertid detta 
surr fuHständigt borttagas. . 

Verkningssättet är följande: Surr
spänningep. över ez uppdelas över el 
och R l samt e och R i parallell, så att 
spänningen över el och Rl matas in på 
anoden och ,spänningen över C och R 
på gaUret. Genom variation av ev R v 
R och e kan man åstadkomma, att den 
över R och e på g<lillret inkomna och 
genom röret förstärkta Slurrspänmngen 
får samma <liffiplitUJd och vågform som 
den över el och Rl direkt i anodkretsen 
inlkomna, men rakt motsatt fas, vari
genom de båda surnspämlingama i 
alllOdlkretsen neutraLisera varandra, och 
intet surr kommer fram till högtalaren. 
FÖflstärkniThglssteget såsom sådant röner 
ingen som helrst oföroelaJktåg inverkan 
av kondensatorn el och motJståndet Rv 
snarare tvärtom. 

~oo 

Nedanstående data hava erhåMits ge
nom mätningar å ett fristående slutsteg 
(a<merik. slutrörd typ 171), som mata
des från ett dåligt filter . Rörets gaJ:ler
krets var kortsluten. Kondensatorn e 
var = 1 flJF ooh motståndet R = 2 250 
ohm (bestämmes av at1lO<iström och er
fordenl:ig gallerförspänning). Glöd
strömspotentiometern inreglerades noga 

Fig. 5. En ny, mycket effektiv kompenserillg~

koppling. 

på minsta nätsurr. Både kondensatorn 
el och motståndet Rl vore variabla. el 
och R l injusterades nu så, att ett absolut 
surrminimum eflhö!1Js. el var då = 0,5 
flJF och R l = 1 900 ohm. Surrspän
ningen i anocLkretsen uppmättes ti!ll 10 
mV. Utan neutralilSering, d. v. s. med 
kondensatorn el lika med noll, var den
samma 600 m V. Detta g,er en neutrali
seringsfaktor = 60. Det efter neutra
liseningen kvarstående surret härroroe 
nästan uteslutande · från den växel
strämsmatade glödtråden. (Kondensa
torn el bör i detta fall kunna varieras 
på c:a 0,05 ,uF när. Motståndet R l bör 
vara kontinuerligt variabelt.) 

Den ovan angivna metoden kan an
vänd<l!s lika väl vid högfrekvens- som 
V1id lågfrekvensrör. MieSIsner har i v1'Slsa 
fall med densamma uppnått en neutral i
seringtsfaktor av ända tiH 10 000. 

Miessner, som ägnat flera år åt stu
diet av hithörande pwblem, har ännu 
f~era kompenseringskopplingar i bered
skap för pU!bl~cering, så snart patentan
~eläg.enheterna hunnit bLi ordnade, och 
hoppas vi då kunna återkomma till de-
samma. 

w. S. 



NÅGOT OM RADIOPEJLING 
, 

R
aJdiOpejling är ett utomordentligt 
intressant och Viiktigt kapitel 

. inom radiotekniken, ehuru det ej 
direkt ligger inom amatörernas 

arbetsfält och därför sällan kommer till 
behandl.ing i tidskrifterna. Då det 
emellertid hör till den radiotekni,slka all
mänbildningen att känna till något även 
om detta, så har måhända några rader 
därom sitt intresse. 

Med radiopejl,ing avser man ju att 
med ledning av befintliga radiosta
tioner kunna bestämma ISlin posit,ion. De 
flesta torde av egen erfareooet känna 
tiU, att då man använder ramantenn 
vid radi'PmottagnJing, är det idk,e lik
giJtigt, hur ramen står i för1håHarule till 
riktningen till den station, man vill av
iyssna. Man hör häst, om ramens plan 
sammanfaUer med riktningen och sämst 
eller ingenting, om planet är vinkelrätt 
mot , riktningen. Detta beror på att de 
e1ektl1omagneti<ska vågor, slOm en sta
tion utsänder, kunna sägas utgöras av ' 
maJgnetilska kraftlinjer, vilka ligga i 
cirklar med sändarantennen som medel
punIkt. Dessa cirklar expandera med en 
hastighet, som är lika med raduovågens. 
Man kan få en föreställning om för
loppet genom att kasta en sten i en blank 
vattenyta. 

Fig. 1 visar en scihematisk bild av 
bItet kring en sändare. Vd.d A tänkes 
en sändarantenn vara placerad. Från 
denna utgå kraftI,injecirklar med väx
lande riktning. Cirklarna liglga alltid 
på samma avstånd från varandra, d. v. 
s. ski,Mnaden i radie mellan en cirkel 
ooh närmast större är konstant. Denna 
radieski1'1nad är lika med en halv vå:g-
längd. , 

Om nu i ett sådant fält placeras en 
ramantenn, (R i fig. 1) kommer denna 
oupphörligt att genomgås av kraftEnjer 
av växlande riktning, följaktUgen kom
mer i denna att induceras en elektro
motorisk kraft. Denna EMK blir givet
vis en växel spänning av samma period-

tal som sändarens. Denna spänning kan 
sedan förstärkas och likl1iktas i en mot
tagare på vanli'gt sätt. V rides nu ramen 
'i 90°, så paJssera kraftlånjerna ej längre 
genom ramen, utan ramens plan sam
manfaller med kraftEnjerna·s riktning. 
Någon EMK kommer nu följakJtEgen 
ej att induceras i ramen. Man kan så
lunda med en ramantenn och en mot
tagare aVigöra, i vilken riktning en sän
dare ligger. Man har två möjlugneter 
til.l detta; man kan iakttaga ramens 
ställning när man hör som starkast eUer 
när man hör som svagast. Vi skola se, 
vad som är fördelaktigast i detta fall 
att pejla på maximum eLler minimum. 

Antag att vi enligt Hg. 2 har ett 
magnetiskt växelfäit och en tråJdslinga 
inuti detta. Den i trådsJingan inducera
de EMK är E = nwN, där n är antal 
varv. i trådslingan, w = vinkelfrooen
sen, samt N ä-r det antal kraftl1injer, slOm 
genomgå slingan. Om Vii kaJIa slingans 
yta för A cm2 och kraftlinjetätheten 
(antal kraftlinjer per kvadratcenti
meter) i fält-et B, så är N = B . A ' 

.·.E=BAwn. 
Bildar slingans plan en vinkel a med 
krafdinjeriktning1en, så är antal kraft
Enjer i slingan N = B· A sin a. 

. .. E = BAw sin a. 

Fig. 1. 
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Men E, A och w äro konstanter, slOm vi 
kunna sammanföra till en enda kon
stant k. 

.· . E=k·sina. 

Är nu a = 90° , vilket motJsvaTar det 
fall, att ramens plan sammanfaJ:ler med 
niktningen tiU sändaren, så är !Slin a = 1. 
Man har då stÖflSta EMK i slingan. 

Fig.2. 

Men vi veta, att sinus för en vinkel 
ändras mycket litet för relativt stora 
vil1!keländringar i närheten av 90°. Man 
får aUtså här en liten ändring av E för 
relativt stor vridning av ramen. Är 
däremot a = 0, Vlilket motsvarar det 
fall, att ramens plan är vink-el rätt mot 
stationsriktningen, så ärsina= O. Man 
har här ingen inducerad EMK, men en 
liten förändring av a medför en rela
tivt stor förändring av sin a. ooh följ
aktligen även en relativt stor ändning 
av E. Man ser sål-edes, att den nog
gmnnaste pejlingen erhålles i det senare 
fa:llet. Om man med en vanHg mot
tagare och en vanli-g ramantenn sölker 
pejla en station, så skaLl man fin,na, att 
man ej kan el1håHa något absolut mini
mum, där det är alldeles tyst. Detta 
beror på, att ramen även tjäl1!stgör som 
vanlig kapaoitiv antenn, så att i mini
mum fortfarande effekt inkommer. 
DesSIUtom inkommer effekt på mottCllga
rens spolar och ledningstrådar o. d. 

Vid en pejlmottagare måste man 
DorteHiminem aHa såJdana störningJS
käHor. Detta sker genom noggrann 
skärmnång och balansering av aHa delar, 
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som ,ingå ri eHer hava förbindelse med 
högfrekvel1!skretsarna. Vi sklOla SlOm 
haJSti'gaJSt beröra någm metoder, som 
framJkommit i detta syfte. Ramen ut
gör den störs.ta störningskällan och 
måste noggrant skärmas eller balanse
ras. Balansering av ramen går så till, 
att dess mittpunkt jordas och ramens 
båda grenar lika belastas genom mot
stånd. Se fig. 3. Skärmning av ramen 
kan ske, så att lindningen placeras i ett 
rör av koppar, Slom jordas. Kopparröret 
måste -givetvi,s vara aViskuret på ett 
ställe för undvikande, att man er.håJUer 
ett kortslutet varv, som skulle >)ldöda~ 
fältet genom ramen. Ett annat sätt för 
skärmllling är att placera ramen i en 
bur av lroppartrådar SlOm jordas. Mot
tagaren är helt inbyggd ,i kJOpparboxar. 
I utgåJende ledninga'r till batterier och 
tel-efon ;Lro högfrekvensdrosslar insatta. 
Lednångar från ram till motta..gare gå i 
metallrör. Det har stor betydelse att 
uppställa ramen på rätt plats. Den bör 
stå så fritt som möjligt utan några stora 
metaHmassor i nänhteten. Dessa åstad
komma -en avböjning av fältet, som för
orsaka mistSvisning vid pejl,ing. Visser
ligen kan man upprätta en korreiktions-



kurva för pej'lsikalan, men det är ju 
trevligaSIt att få felen så små som möj
ligt. 

Ramen skall emeHertid vara vridbar, 
och den måste därför ha sin plats över 
den hytt, där mottagaren befinner Slig. 
Den V'rides då inifrån medelst en ratt i 
taket. Man får därför ofta wsidosåtta 
önskemålet att få en ur Kmrektionssyn
punkf så lättnpElg plats som möjligt för 
ramen. För att frånkomma denna 
olägenhet, har en annan typ av pejl
mottagare framkommit. Vi skola i kort
het beskrtiva dennaJs verkniU!~sätt. 

Vii använda här två mot varandra i 
rät vinkel ställda ramantenner, från 
vi,lka ledningar dmgas tiH en s. k. radio
~oniometer. Denna består principiellt 
sett av två mot varandra vinlkelräta 
spolar, som stå i förbindelse med va'!" sin 
av ramarna. Inuti dessa spolar finnes 
en rörlig spole, 'Som är kopplad till mot
tagaren. Ramarna äro .ej vridbara. Den 
i ramarna inducerade EMK förorsakar 
stFöm genom spolarna, viLken uppväcker 
ett fält inuti dessa, som är en kopia av 
det genom ramarna gående fältet. Den 
rörliga spolen rör Slig aJlltJså i detta fält, 
och man inser utan vidare, att man ge
nom att vrida den kan pejla ut stationen 

Fig.4. 

på samma sätt som förut. Fig. 4 åskåd
liggör anordningen. R är de båda 
ramarna-ooh G är goniometern. S är 
den rörliga spolen. Våd denna anordning 
kan man söka en lämpli,g plats för ramen 
ooh montera denna nära nog oberoende 
av var mottagaren är 11ippst,älld. Man 
får dook ej göra ledningarna mellan 
ram och goniometer för långa. Dessa 

Fig.5. 

ledningar bruka utgöras av blymantlade 
kablar. Kablarnas mantel jordas om-
sorgsfullt. . 

Att säga några ord om goniometerns 
lmnstruktion är kanske av behovet på
kanat. Vi sade, att den principiellt sett 
utgöres en två mot varandra vinkelräta 
spolar. Om vå tänka oss enligt flig. S 
två ramaJr sammanklOpplade med två 
spolar, ooh ramarna genomflytas av ett 
växelfält, så upplrommer i slpolarna ett 
växelfä'lt av samma fas och rilktning 
som i ramarna. Men under det att fähet 
i ramarna är fu~lständigt likformilgt, 
så upplmmmer i spolarna ett olikformigt 
fält på grund av att fältet ätr starkast 
närmast trådarna. Detta kan inverka 
förstörande på pejJresultatet. Vidare 
om en rörlig spole befinner si,g i de båda 
fasta, så ändras dess kopplingsgrad till 
de fasta spolarna ooh ramarna med r,ota
tJionsvinkeln. Man må:ste därför breda 
ut ,l,indning runt hela goniometerns 
periferli. De1rt:a synes vara mycket för
delaktigt löst i ett tyskt patent, den s. k. 
trumlindaJde ~onilometern. I denna har 
man kort odh ~ott lindat goniometern 
s'om ankaret i en tvåpoLig liikJStröms
motor. Uttag äro gjorda diametralt 
mot varandra för ramarna. Vi se, att 
med en pejlapparat av ovan berörda 
lmnstf'uktioner blir stations riktningen 
tvetydilgt beSltämd. För ett helt varv av 
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ramen resp. gDniorneterspolen har man 
två 180° mot varandra liggande mini
ma. Man har därför försökt få fram 
pejJapparater, där stationsriktningen 
blir fuUständigt entydigt bestämd. Vi 
skola i korihetskissera venkningssättet 
hos en sådan. 

I ramen induceras i maxMuiläge en 
E MK, Slom vi kunna tedkna 

el = Esinwt. 

Man han- a!lltså här minimum, där man 
förut hade ett maximilä'ge. Vrides 
r3J111en 180°, har man maximum. Vi 
ha här endast ett minimi,läge Doll få 
stationsriktningen entydigt bestämd. 
Det minimum VIi här erhålla blir emel
lertid lika flackt som maximum. Därför 
brukar man kombinera detta pejlsystem 
med de föregående. Man får alltså 
för st pejla på vanligt sätt och bestämma 

Fig.6. 

Vrides ramen 180°,så induoeras en 
EMK med motsatt fas mot den förra. 
Vi kunna aHtså tedkna den 

(2= Esin (wt+ 180°)= - Esin wl. 
Om vi nu förurom r3J111en har en statisk 
antenn, från vdlken energi tillföres mot
tagaren, så kunna vi ordna så, att dess 
spänning är 

t's = Esinwt. 

I det 'fönsta maximi:läget ramen intog, 
blir alltså totala spänningen till mot
tagaren 

e= el + es =Esinwt + Esinwt= 
=2 Esin wt. 

I det andra maximi läget är mottagarens 
totala spänning 

e2 + es = '-Esinwt+ Esinwt= o. 
2°4 

v,jlken vinkel sta ti<{nsriktningen har, och 
sedan in/koppla den 'statiska antennen 
för att se efter åt vilket hålll stationen 
ligger. 

Fig. 6 vi.sar ett kopplingsschema för 
en pej,lapparat med dubbel ram , gonio
meter, statisk antenn .och motta!gare. 
Många hava s)"sslat med problemet att 
göra en pejlapparat helt automatisk. 
Man vill ha en visare, som hela tiden 
visar på stationen, precis som en kom
pa!SlS visar på magnetiska nordpolen. En 
hel rad mer eller mindre lyckade lös
ningar finnas också, men utrym11let här 
medgiver tyvärr ej, att vi ingå på 
nå:gon av dem. Kan'ske få vi någon 
gång i framtiden anledning återkomma 
härtill. 

N-n. 



R E D A K T lON S
KRÖNIKAN 

SKRIVKLÅDAN 

säges ofta vara ett av våra nationel1a fel. N og 

kanske det skrivs en hel del underhaltiga saker 

och säkert en stor mängd alldeles onödiga. Men 

det märkvärdiga är att när man vill att folk 

skal1 skriva ned sin mening om en eller annan 

sak el1er bidraga med redogörelser om egna 

erfarenheter, då kan det ofta vara alldeles hopp

löst. En del ämnen äro ju alltid brännbara, så

som frågan om artigheten i spårvagnarna eller 

lämpligheten av att damer uppträda i byxor! 

) I många andra länder, speciel1t kanske Eng

land äro tidskrifternas korrespondensavdelrun

gar aHtid välbesatta. Man skriver nästan alltför 

gärna till redaktionen aven tidning om sina 

bekymmer el1er anmärkningar om vad som stått 

att läsa i tidningen. I regel äro dessa insändare 

också försedda med ful1ständiga namn och adress. 

Hos oss är det helt annorlunda. Man träder 

inte gärna inför offentligheten om man inte är 

professionell skråbent. Al'lra minst med en signe

rad insändare. Under Ramo-Amatörens tidigare 

år för-sökte vi få fram läsekret5len själv i spalter

na genom enkla tävlingar och uppmaningar tUI 

uttalanden om o~ika saker, som intressera al1a. 

Men deltagandet var aNtid skralt. Om detta 

nu beror på en missriktad självkritik el1er på 

ren bekvämlighet el1er oförtagsamhet, må läm

nas därhän. Det är i al1a fal1 synd att för

hållandena skola vara sådana de äro i detta av

seende, ty vad som någon enstaka gång yttras 

av »en av de många» läses al1tid med största 

intresse av alla de andra. 

AMERIKANSKA RADIOINDUSTRIEN 

ser mycket optimistiskt på den närmaste fram

tiden. Trots den allmänna osäkerheten inom 

det ekonomiska livet, har radiobranchen gått 

framåt och väntas under höstsäsongen komma 

upp i större produktion än någonsin förr. För 

1930 beräknas 5 mill. radioapparater och 84 mill. 

rör kunna säljas emot 4,5 resp. 69 för 1929 . . 

Ehuru vårt land i radiohänseende brukar 

vara ett eller två år efter Amerika har dock 

läget många likheter. En mängd svaga fabri

kanter och försäljningsföretag ha sålunda dukat 

under medan de större och solidare bolagen 

rationaLiserat sin verksamhet. 

En mycket viktig sak, som amerikanarna fått 

upp ögonen för, är vad de kalla »service», d. v. s. 

bekväma möj1igheter för apparatinnehavare att 

få sina anläggningar justerade och reparerade. 

HOIS oss vet man ju hur nödvändigt det är för 

automobilismen att det finnes bensinstationer 

och reparationsverkstäder i ett tätt nät över 

hela landet. För radion är det lika önskvärt 

att reservdelslager, laddrungsstationer, repara

törer och montörer finnas til'lgängliga överallt. 

Beträffande denna »servlice» är detlju uppenbart 

att vi här i .sverige äro sorgligt på efterkälken. 

Bor man i en stor stad med en god radiofirma, 

kan man möjligen få en smula hjälp med en 

krånglande radiomottagare, men eljest är man 

helt hänvisad till eventueNa amatörer inom sin 

bekantskapskrets. Amatörerna kunna ofta göra 

små underverk, men enda:st få av dem äro ännu 

utrustade med för systematisk felsökning lämp

liga instrument och övrig attiralj. Ofta har 

framhållits, att radioklubbarna bland sina upp

gifter just skulle upptaga »servicing», men min 

erfarenhet går alldeles bestämt i den riktrungen 

att klubbarna som sådana äro olämpliga organ 

härför. Amatörens »service» måste komma att 

bibehålla fullt privat karaktär och han kan full

göra den endast som enskild person tilt nytta 

. för sina privata vänner. 

Men det finns ju tyvärr många, som ej äro 

i den lyckliga bes~ttningen aven kapabel radio

vän och för dem vore det givetVl~s en stor för

del om firmorna mera allmänt kunde organisera 

en möjliga~t vederhäftig »service». Den fabri

kant, som lyckas härmed, har utan tvivel lagt 

en pålitlig hörnsten under sin organisations mer 

eller mindre ståtliga byggnad. 

VILKA NYHETER 

ha vi att vänta inom radJion inom den närmaste 

tiden? Det är en fråga, som nog intresserar litet _ 

var. Att döma aven mängd uttaJanden, som 

gjorts av amerikanare, kunna några principiella 

nyheter knappast påräknas, men väl en fort

gående förbättring av apparaterna och alla deras 

delar. Särskilt sfora förhoppningar knytas till 

bilradion, d. v. s. speciel1a radioutrustningar 

för bilar. Andra nyheter, som väntas slå igenom 
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äro automatisk volymkontroll, avståndsinställ
ning och kompletta möbler ej endast för radio 
och grammofon utan även för radiofilm. Bild
radion synes redan börja försvinna från arenan 
under det television a:lltj ämt hägrar i f j ärran. 
H ur nära den egentligen kan anses ligga äro 
meningarna fortfarande ytterst delade om. 

SPÄNNINGSREGLERINGEN 
vid nätanslutna mottagare är en sak, som kom
mer eller åtminstone borde komma att ägnas 
större uppmärksamhet både av fJrmor och ama
törer. I Sverige har denna sak varit ganska 
förbisedd även från firmornas sida. De svensk
byggda mottagare, som äro försedda med regle
ringsrör e1leIJ instrument för spänningskontroll, 
torde vara .lätt räknade. Men ej nog härmed. 
Det förekommer ej så sällan att försäljarna 
med fabrikanternas goda minne avyttra t. ex. 
Ila volts apparater för 120 volts nät, ja t. o. m. 
för 127 volts. Att rören i dylika appara~er bli 
kortlivade, är en sak som »de~ lycklige ägarem> 
snart blir varse, men som nog i längden kommer 
surt efter även för fabrikanten. 

Ett ganska bra sätt att undvika överspänningar 
eLler alltför stora underspännrngar är att förse 
apparaten med ett mätinstrument och en sär
skild spänningsregfering. Bekvämare -och säkra
re i lekmannahänder är dock en automatisk 
reglering. Dylika äro svårare att åstadkomma, 
men ingalunda omöjliga. Redan nu finnes det 
ju strömbegränsarerör för laddningslikriktare 
och för serie-likströmsrör.Om någon förtänk
sam firma kunde föra en hel serie regulatorrör 
i marknaden med förmåga att kompensera minst , 
20 il 30 volt eller så, sIruIIe man kunna göra 
sig oberoende av nätspänningsvariatJionerna vid 
de f,lesta både lik- och växelströ~sapparater. 
Om strömförbrulmingen hos mottagaren ej 
exakt övere;sstämmer ' med den ström, närmast 
lämpliga rör släpper fram, så är det enkelt att 
sätta till ett extra belastningsmotstånd, som tar 
den överskj utande strömmen. Om det finnes 
regulatorrör för hÖglSt var tiondels ampere, 
skulle ju aldrig någon större strömför!\lISt upp
stå i belastnings motståndet. Vid växelströms
apparater skulle regulatorrör och belastnings
motstånd ligga på primärsudan så att aHa se
kundärspänninga~ samtidigt 'bleve reglerade. 
Det är sant, att transformatorerna härvid måste 
vara lindade för högre spänning än vanligt 
eller försedda med ett antal lämpliga uttag på 
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primärsidan, men detta är ju tekniskt sett enkelt 
att göra. Ekonomiskt sett sku·lIe saken inom 
kort betala sig; för förbrukarna i form av bättre 
mottagrnng och längre livslängd hos mottaga
rens rör och för fabrikanterna i form av ökat 
förtroende och större omsättning. Tänk på detta 
herrar fabrikanter. 

TYSKLAND VÄNTAR SIG MYCKET 
av sina amatörer. Denna reflexion inställer 
sig osökt vid studiet av bestämmelserna för en 
amatörtavlan, som utlysts av det tyska riks
rundradio-bolaget. Tävlingen är öppen för 
tyskar, som icke befatta sig med yrkesmässig 
framställning av radioapparater och avser att 
få fram dels en tiUsatsapparat för utestängande 
av störningar från lokalsändaren vid lyssning 
på andra stationer ävensom störningar av andra 
slag, dels en högkänslig kortvågsmottagare för 
växelströmsdrift och slutligen en enkel synkroni
seringsanordning för televisionsmottagare. 
. Dessa uppgifter äro icke precis för nybörjare \ 
att ge sig på och skulle även för rena fack
specialister erbjuda en hel del svårigheter. Redan 
prisdomarekommi~sionens organisation antyder 
emell'ertid att man väntar sig ett omfattande 
deltagande i tävlingen. Vad som katlJSke dock 
borde vara en smula generande för fackmännen 
är att stora extrapris tilldelas sådana apparat
typer, som lämpa sig för kommersiell fram
ställning i större skala. Få se om våra tyska 
amatörvänner kunna slå sina kollegor fack
männen på deras eget gebit! 

En annan av41elning av ifrågavarande tävling, 
som är öppen för aVla tyska lyssnare, avser att 
mäta styrkan på tre starka utländska stationer 
i jämförelse med mottagningen av lokalsändaren. 
Mätningen får göras under juni och juli månader 
och skall omfatta en viss period före och en efter 
mörkrets inbrott ävensom övergången mellan 
dessa. Nyttan aven sådan tävlan ligger väl i 
öppen dag. Den kan ju inte bli till någon direkt 
nytta för lyssnarna själva, men indirekt måste 
den komma att gynnsamt påverka det inhemska 
radionätets prestationsförmåga - om nämligen 
tävlingsledningen, som man väl får antaga, ur 
resultatet ämnar draga slutsatser rörande de 
egna stationernas prestationsförmåga ur teknisk 
synpunkt. Hur vore det med en liknande täv
ling här i Sverige, utlyst av TelegrafstyreIsen ? 



SVAR pA FRAGOR 

B. A. Anhåller om ett schema för en 4-rörs 

apparat för ZZO volt med HF, D, Z LF med 

följande rör: A44Z, A4IS, A"42S och RE 604. 

På apparaten önskas en pick-up-ans;lutning med 

stant gallerspänning. Genomgreppet tecknas med 

D av tyska »Durchgriff». Teckna V'i rörets 

förstärkningsfaktor med !-L så är D = ~. Är 
' . ~ 

rörets branhet = S och rörets inre motstånd 

Ri o·· Ri l = sa ar = SD. 

J. A. I) Vilken tjocklek skola mellanbrickor-

na till högfrekvenstransformatorernas primär

spolar hava i den i aprilnumret beskrivna S-rörs 

apparaten? 
Z) Bliver resultatet tillräckligt med t. ex. 

B 40S som slutrör, då utomhusantenn användes? 

6H 

30~ 

O,JHF 

I i .1:0000<-<' 
I = ....... 0 

O,J'..M F 

Fig. 1. 

nåJJraspeliminator och lämplig anslutning för 

dynamisk högtalare. 

S var: Ett lämpligt schema visas i fig. 1. 

N. O. Vad menas med ett rörs »genomgrepp» ? 

S var: Med ett rörs genomgrepp menas 

anodens genomgrepp genom gallret på glöd

tråden, d. v. s. den förmåga anoden besitter att 

framkaUa förändringar i anodströmmen, enbart 

genom förändringar i anodspänningen, med kon-

S var: l) Brickornas tjocklek kan vara 3 

mm. 
Z) Vilket slutrör man använder är icke be

roende av antennen. Slutröret bestämmer den 

maximala ljudvolym apparaten kan leverera. 

Man förutsä,tter då, att den inkommande signal-

. spänningen är tillräcklig. B 40S räcker till för 

normal ljudvolym i ett ordinärt bostadlSrum. 

Man måste dock ändra motståndet M13 med 

hänsyn till s.Jutröret. 

K. E. Önskar schema på en 

Z-rörs lokalrnottagare till vilken 

högtalare kan anslutas. Drives 

från Z20 volt likströmsnät. 

S var: Ett lämpHgt schema 

visas i fig. Z. På avstånd från 

lokalstationen blir nog nödvanrugt 

använc1a god inomhus- eller utom

husantenn. 
N-n. 
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EUROPEISK RUNDRADIO 
Officiella våglängder den 30 augusti 1929. 

Station I Kc. I m. I Station I Kc. I m. I 
------------~---+--~------------~--

Karlskrona •.•......... • 
Jönköping .....•...... . .. 
Kristinehamn •....... . . 
Gävle ....... . ............ . 
Warschau ........ . ..... . 
Halmstad ............... . 
Karlstad ................• 
örnsköldsvik ••....... •. 
Pori ..................... .. 
Flensburg ... .. ........ .. 
Beziers .................. . 
Helsingfors .......... .. 
Aachen ................ .. . 
Köln ................... _ 
Miinster ................ .. 
Borås .................... . 
Hälsingborg ............ . 
Malmö ................. .. 
Umeå ................... .. 
Bordeaux .............. . 
örebro .................. .. 
Niirnberg .............. . 
Belfast ................. .. 
Eskilstuna ............. .. 
I{almar .................. . 
Kiruna ................. .. 
Säffle .................... . 
Pletarsaari ........... .. 
Åbo .. .. .................. .. 
Kassel ....... . ........... .. 
Kiel ....................... . 
Linz ...................... . 
Glei-witz ................ .. 
Toulouse--Pyr. 
Hörby .............. . ..... . 
Leipzig ................. .. 
London .................. . 
Mähr. Ostrau ......... . 
Lille . .. .. .............. .. . 
Catalona ................. . 
Stra .. burj( ............ .. 
Hudlksvall ........... .. 
Norrköping ........... .. 
Trollhättan ............ .. 
Kaiserlautern ..... . .. .. 
Rennes ......... . ........ . 
Könl~sberg ............ .. 
Pressburg ....... .. ..... . 
Köpenhamn ........... : 
Uddevalla .............. . 
Varber~ ................ .. 
Berlin O ............... .. 

1580 
1490 
1480 
1470 
1400 
1391 
1373 

1367 
1355 
1319 

1301 

1!66 

1256 
1238 
1220 

1184 
1176 
1166 
1157 
1148 
1139 
1130 
1121 

1112 

1103 
1085 
1076 
1067 
1058 

196 
201 
203 
204 
214 
216 
218 

220 
221 
227 

231 

237 

239 
242 
246 

253 
255 
257 
259 
261 
263 
265 
268 

2~0 

272 
276 
279 
281 
283 

Magdeburg .............. . 
Stettin ................... .. 
Innsbruck ............. .. 
Lyon ................... .. 
Liverpool m. fl. .. ... . 
Vlipuri .................. . 
Turin ................... .. 
Koslce .................. .. 
LImoges .................. . 
Reval ................... .. 
Hilversum ............. .. 
Falun ................... .. 
Bordeaux-Lafay 
Zagreb .................. .. 
Krakau ................. .. 
Marseille ............... . 
Bremen ................. .. 
Dresden ................ .. 
Göteborg .............. .. 
Bresiau ....... .. ....... .. 
Grenobie ............... .. 
Neapel .................. . 
Posen ................... .. 
Briinn ................. .. 
Barcelona ............. .. 
Leningrad ............. .. 
Graz ..................... . 
London ................. . 
Stuttgari ..... . ...... .. 
Berj(en ................ .. 
Fredrikstad 
Hamburg .............. .. 
Manchester ........... .. 
Toulouse ............... . 
Lwow .. .................. . 
Genua .................. .. 
Wllna .................... . 
Frankfurt a. M. .. .. .. 
Bukarest ................ . 
Bern ..................... .. 
Kattowltz .............. . 
Dublin ................. .. 
Bilbao ........... : ....... . 
Berlin ................... .. 
Madrid ................. . 
Charkow ..... .. ... ...... . 
Belgrad ................. . 
Stockholm .............. . 
Malmberget .......... .. 
Rom ..................... .. 
Notodden ............... . 
Rjnkan ........ . ......... . 

1058 

1049 
1040 
1031 

1022 

1013 
1004 

986 
977 
959 
950 
941 

932 
923 
914 
905 
896 
878 
860 
855 
851 
842 
833 
824 
815 
806 
797 
788 
779 

770 
7,1l1 
748 
734 
725 
723 
716 
707 
704 
698 
689 

680 
674 

283 

286 
289 
291 

294 

296 
299 

304 
307 
313 
116 
319 

322 
325 
328 
331 
335 
342 
349 
351 
353 
356 
360 

. 364 
368 
372 
376 
381 
385 

390 
394 
404 
409 
414 
415 
418 
424 
426 
432 
435. 

441 
445 

Station 

Paris P. T. T . 
Porsgrund .............. . 
Uppsala ................ .. 
Danzig ................... . 
Tammerfors .......... .. 
Bolzano ................ .. 
Klagenfurt .............. . 
Ziirlch .................. .. 
Lyon-La Dona ...... . 
Lan~enberg ............ . 
London . .. .............. .. 
Prag ..................... .. 
Oslo .. .. ................ .. 
Milano .................. . 
Bruxelles ............... . 
'Vien .................... .. 
Riga ..................... .. 
Miinchen ............... .. 
Sundsvall .. .. .......... . 
Budapest .............. .. 
Augsburg .............. . 
Hannover ............. .. 
Frelburg ............... .. 
Ljubljana ............. .. 
Hamar ................ .. 
Lausanne ............. .. 
Moskwa ................. . 
Geneve ................... . 
östersund .............. .. 
Kiew .................... .. 
Moskwa ................. . 
Sorö ..................... .. 
Leningrad .............. . 
Basel ..................... . 
Hulzen ................ .. 
Tiflis ........ . ........... . 
Moskwa . ................ . 
Kalundhorg ............ . 
Boden ..................... . 
Stambul ................ . 
Charkow .. .. .......... . .. 
Motala ................. .. 
Warschau .............. . 
Elffeltornet ........... . 
Moskwa ..... .. .......... . 
Daventry ............... .. 
Könlgswusterhausen 
Paris ................... .. 
Lahtl .................... .. 
Hilversum .... . .. . ..... .. 
Kowno ........ .. ........ .. 

TIDSIGNALEN I RUNDRADIO KL. 12,55-13,00. 

671 
663 

662 

653 
644 
63; 
626 
617 
608 
599 
590 
581 
572 
563 
554 
545 
536 

527 
521 
515 
442 
417 
395 
389 
375 
320 
309 
300 
2U7 
280 
279 
273 
260 
250 

230 
222 
212 
208 
202 
193 
183 
174 
167 
160 
155 

447 
452 

453 

459 
466 
473 
479 
486 
493 
501 
509 
516 
525 
534 
542 
551 
560 

669 
575 
585 
679 
720 
760 
770 
800 
938 
972 

1000 
1010 
1071 
1075 
1100 
Ilii4 
1200 

1304 
1348 
1412 
1445 
1481 
1554 
1635 
1724 
1796 
1875 
193~ 

Signalerna under de tre första minuterna äro Inledande signaler. Under de två följande minuterna 
angiva punkterna I bokstAverna N (_.) och G (- _ .) den exakta tiden, således kl. 1l!t58ml0a. 
-20s,-30s,-40. och 50s, samt kl. 12t59ml0s,-20s,-30s,-40s och 50s. För p'raktlskt bruk Ar till-
fyllest att giva akt på det ögonblick, när sista strecket I bokstaven O ( ___ ), som avslutar de 
tre sista minuterna, upphör. Då är klockan 12t58mOOs, 12t59mOOs och 13tOOmOOs respektive. Teek
'Det mellaD kl. 13tOOmOOI-13tOOml0s Ar slutsignal. De lodräta streckeD aDglva sekundlntenalL 



" 

Ett kraftrör - i varje avseende, ett mäs
terverk i konstruktionen är Philips hög
talarrör B 443 med fem elektroder -
anod, katod och tre galle~. Dess Iorstärk
ningsförmåga är enastående, och det ger 
åt högtalaren en stor, vacker och levande 
ton hela skalan igenom. Med goda högtal
are - såsom Philips egna modeller - ger 
detta kraftrör utomordentliga resultat. 

P~IIILllpt$. IJ 
HOGTf\lt\R-ROR Vi. 
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U LT·RAH·ET E R O DYNE 
med 1931 årsUltrafilte~ 

redan NUl 
Sommarens 
6, 7, 8 eller 9 rör 

ideala 
Radiomottagare! Växelström, liksltröm eller ba tterier. 

SUPERNÅTANSLUTNINGSAPPARATER 
Glöddröm samt anod- och gallenpänning till alla slag av mottagare upp till de allra störda. 

Särskilt nu under den ljusa sommartide~ kan Ni mer 
än någonsin eljest ha glädje aven förstklassig radio. 
mottagare eller att bygga en sådan. Men, då måste 
det vara en modern radio som i allt motsvarar de 
krav Ni NU måste ställa. 

Just en sådan apparat finner Ni i Särnmark »S 9» eller 
Ultraheterodyne med de Nya 1931 års Ultrafiltren. 
Dessa i förening med det speciella detektor. och 
oscillatorsystemet giva en högfrekvensförstärkning, 
en selektivitet och en distans som vida överträffar 
vad som hittills varit möjligt. Ni blir även fullstän= 
digt oberoende av sommarljuset som för andra mot. 
tagare försvårar eller omöjliggör all radiomottagning. 

Ni ta'r med lätthet in vilken distansstahon som helst, 
fullständigt oberoende av alla avstånd och störningar 
från lokalstationen och andra sändare. 

Bygg Eder redan nu den nya moderna mottagaren 
med de nya Ultrafiltren eller köp den färdig och Ni 
får en apparat som är oöverträffad i 

'Distans, Selektivitet och Ljudvolym! 

I 
Broschyr .................... , . ' " .. .... .•.•. k05intJd5f rilt _ I 
Ritningar och schemor .Sämmark S 9. . • . . • • .• å 2.85 + porto 
GI5dströmsapp ., Anod. och Gallerspänningsapp. 

samt Komb. glöd.. och anodströms .. samt 
gaUerJp~nningupparat för växelström ...• l 2.85 • 

__ Samma apparater för •.••.... likström ...••• a 2.85 • 

REKVIRERA I DAG! 

RADIO A .• B. UNO SÄRNMARK 
GÖTEBORG C. Telefon 11894 

Begär vår broschyr idag, den sändes kostnadsfritt och franco. 
Aterförså'Zjare antagas. 

Gamleby den 9 juni 1930. 

Radioaktiebo laget Uno Särnmark, Göteborg 
- - - Den stora apparaten till skolan 

går alldeles utmärkt. - - -
Den fyller nu den stora hörsalen med 

musik och tal på ett helt enkelt utom
ordentligt sätt, som Ni riktigt borde höra. 
Själv har jag a ldrig hört n ågot liknande 
eller trott en radioapparat vara i stånd 
\ill något dylikt. 

Med utmärkt högaktning 
BERNHARD HEGARDT 

Rektor vid Norra Kalmar Läns F~lkhög
skola och Lantmannaskola. 

'--'

SÄRNMARK >S9> UlfriJheterodyne 
RristokriJterniJ bliJnd riJdiomotiiJgiJrel 

Tveka ej l Bliven SårnmiJrkågiJre l 

Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1930 


