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HURU BEDöMER MAN ETT TORR
BA TTERIS KVALITET? 

L 
PRÖVNING VI'D BUTIK,SDrSKEN 

Huru gammalt är batteriet? - Ar det 

oanvänt? 

D
e flesta köpare av torrlbatterier 
torde ha klart för sig, att batte
rierna slmla vara så färska som 
möjLigt, då de arbeta desto 

bättre, ju färsikm'e de äro, men om man 
frågar, vilka tedken kunderna ha för 
bedömandet av batteriernas ålder och 
kvalitet i övrigt, får man kanske till 
svar några tvekJsamma fraser om hög 
spänning odh handlarens kontrollmät
ning vid försäljningen. 

Al'ltnog, huvudsak,en är att köparen 
praktiskt taget ingenting vet om be
dömningen aven artikel, vars kvaItitet 
ej framgår av dess ,y ttre, utan där han 
måste , förlita sig på fabrikens goda 
namn, om det enls är känt av honom, 
samt säljarens rekommendation och på
litlighet . 

. För bedömning av torrbatteriers kva
l'itet finnes det emellertid i ,utlandet en 
hel del regler utat'betade, av vilka en del 
skola beröms i det följande. 

Upphovet till de, såvitt jag vet, bästa 
av dessa utländska bestämmelser är 
framför allt det tyska batteriindustri
förbundet, Venband der Battenie-Indu
strie, förkortat tiE VBI, vilket tillkom 
redan under kriget, 1915, för , att be
kämpainom branschen rådande osunda 
affärsmetoder. När den tyska rund-

radion frigaV's, 1923, fiok tillverkningen 
av anodbatterier ett starkt uppsving, 
men alla bbrikanter voro ej vetenskap
l'igt eller tekni,skt rustade för denna upp
gi,ft, där det gäUde helt andra spän
ningar och fordrades en mycket bättre, 
i'solation, än man tidigare var van vid" 
vadan anodbatteri'et såJsom strömkäHa 
f ör rundra1dJiorupparater' ofta råkade i 
misskredit. Förbundet sök,te därför 
bringa ordning i förlhållandena ' och 
skydda köpaJrna genom att i samarbete 
med radiohandelns organi:sationer 000 
det tY'sika elektroteknilkerförbundet upp
ställa och låta publicera normalfordrin
gar för bl. a. anodbatter~er samt tilldela 
de av förbundets medlemma'l", vars tiH
verkning därav håller måttet, rätten 
att på sina produlkter åsätta förbundets 
tecken, vans utseende framgår av fig. 
1. Förutsättningen därför är att veder
börandes tillverkning står under ständig 
kontroll av provningsan6talten, som dels 
själv i öppna marknaden uppköper, dels 
från fabriken erhåller batterier, VIilIka 
undersökas enligt regler, varmed v,i nu 
skola stifta bekiantslkap. 

En av de intressantaste sakerna, som 
man lägger märke till vid granskningen 
av dessa tyska bestämme~ser, är, att 
vedenbörande . sökt komma till livs, den 
florerande oseden att sälja batterier, 
utan uppgift om tillverkare och fram
ställningstid. Det skall här villigt er-

241 



kännas, att kundernas ibland överdrivna 
anspråk på batteriernas färskhet i viss 
mån talar för bibeihållande av den gamla 
ordningen, men förtbundet har dock an-

Fig. 1. 

sett sig böra införa den bestämmelsen, 
att såväl ficklamps- och anodbatterier 
skola vara försedda med vissa på syn
ligt ställe inpressade uppgifter rörande 
bl. a. tillverkningstiden. Vid fixerandet 
av dessa har man gått en medelväg för 
att tillgodose de olika intressena, fabri
kantens, kundetls och försäljarens, vilka 
ju, som nyss antytts, inte alltid sam
manfalla. 

Det har sålunda stadgats, att fick
lampsbatterierna skola ha en inpressad 
stämpel med ursprungstecken samt tyd
ligt läsbar uppgift om vecka och år för 
ti'l1verkningen. Motsvarande gäller för 
anodbatterierna, ehuru man numera ej 
angiver veckan utan månaden och dess
utom, med avvikelse från de tidigare 
bestämmelserna tillåter chiffrerad upp
gift rörande tillverkningstiden. 

Medlemskapet i det t)'lska batteri
industri,fönbundet .innebär emellertid 
inget <Ybetingat tvång att följa de upp
ställda normerna i alla punkter, varför 
det finnes tyska fÖl1bundJsfalbriker, som 
underlåta att anbringa HråJgavarande 
stämpel. 

Enligt en annan bestämmelse skola 
såJväl fick1amps- som anodbatterierna 

vara försedda med en 'skycldsa11lOrdtiing, 
t. ex. en garanti remsa, som möjliggör 
spänninglslrontroll, men dock giver vid 
handen, om batteriet skulle tagits i an~ 
språk för lrot1lSUi!11tion i vanlig ordning. 

Den vanliga spänningsmätningen otill
fr edsställande . 

Det allmäm praktiserade sättet att 
bedöma ett batteri's tJillstånd genom att 
mäta den öppna ,spänningen, d. v. s. utan 
belastning, är ej tillfredSIStällande. Ty 
det är nämligen så, att ett redan en viss 
tid använt, till hälften eller rent av full
ständigt urladdat batteru efter kort tid 
hämtar Slig så mycket, att det, säns!kilt 
vid användande aven voltmeter med 
högt inre motstånd, visar nästan samma 
spänning som ett färskt batteri. Blott 
genom en spänningsmätning under be
lasrtruing kan man komma till klarhet om 
ett batteris elektrjska tiHlstånd. Därom 
närmare i näJsta avsnitt. 

Beträffande det vanliga förfarandet 
vid spänningSl111ätning !kan antecknas 
följande. 

Enligt salmiakförfarandet fram
ställda ficklampsbatterier skola i färskt 
tillstånd, d. v. s. under den vecka som 
följer nänmast efter den påstäJmplade, 
ha en öppen spänning - spänning utan 
kortslutning över ett yttre motsrond -
av minst 4,5 volt och den bör om möj
ligt icke övenstiga 4,8 volt. 

Denna och andra spänningsmät11lingar 
å fioklampsbattenier böra ske vid en 
rumstemperatur av omkring 20° och 
med ett instrument med ett motstånd av 
minst 100 ohm pr volt. 

Endast spänningsmätning med belast
ning giver ett tillfredsställande uttryck 
för batteriets ålder och användbarhet. 

En provning med belastning giver ett 
mått på batteriets inre motstånd odh 
detta är det enda tillförlitliga för att 
kunna draga tillförlitliga slutsatser om 
batt,edets ålder och an'Vändbarlhet. 

Mot denna bakgrund kan antecknas 
följande. 

Såsom mått på det ,inre motsrtåndet 
has ett ficklampsbatteri tjänar skill-
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naiden mellan den öppna spänningen och 
klämspänningen - med denna senare 
avses i detta sammanhang spänningen 
vid koruslut11ling över ett yttre motstånd 
- mätt 5 sekunder efter kortslutning 
över ett motstånd på 15 ohm, vilket 
skall hålla detta värde med en avvikelse 
av högst 0,3 ro samt vara framställt 
av ett material praktiskt taget utan tem
peraturfel. 

U nder den vedka, som f öl j er närma,st 
efter den påstämplade, får vid mätning 
av ficklampsbatteriers inre motstånd 
enligt "deSIsa regler kI~mspänningen ej 
sjunka under 4,2 volt. 

Under tiden från den 2 till och med 
den 7 v,eckan, som följer efter den på
stärrnpla'de, får f,icklamp5tbatteriets kläm
spänning ej falla under 3,75 volt. 

Det inre motståndet hos anodbatterier 
mätes på motsvarande sätt som för 
ficklampsbatterier, varvid dock obser
veras, att urladdningsmoDståndet skall 
utgöra 5 ohm för varje volt av den 
nominella eller påstämplade spänningen. 

Denna samt andra spänningsmät
ningar å anodbatterier skola verkstäilas 
v,id en rumstemperatur av omkring 20° 
samt med ett instrument, vars inre mot
stånd utgör minst 500 ohm pr volt. För 
mätning av den öppna spänningen 0011 

II. 

klämspänningen hos färska anodbatte
rier kan emellertid användas ett mät
instrument med ett motstånd av minst 
100 ohm pr volt. 

Vid mätning av inre motståndet hos 
anodbatterier får för färska batterier 
spänningsfallet, mätt 10 sekunder efter 
inkopplingen, ej uppgå till mera än 5 % 
av den nominella spänningen. 

Efter 12 veckors lagring får spän
ningsfallet ej belöpa sig till mera än 10 
% av den nominella spänningen. 

Denna mätning tjänar endast till att 
fastställa batteriets tillstånd och tillåter 
inga slutsatser om dess kapacitet. 

De nu angivna fordringarna gälla för 
a v normalceller sammansatta anodIbatte
rier, oavsett om de äro ' av salmiaks
eller salmiaks fri- typ. 

I tyska lratteriindustrifÖflbundets le
veransv,illkor ha ~nförts bl. a. de här 
nämnda fondringar beträffande spän
ning ooh spänningsfall, vilka i praxis 
iakttagas av de flesta större tyska fa:bri
kant'er, även av sådana som ej tillhöra 
fönbundet, då finmorna ju av konkur
rensskäl vilja ej blott uppfylla minimi
fordringarna utan även till största delen 
överträffa dem. 

Alla tornbatterier skola förvaras på 
ett kallt och torrt ställe. 

LABORATORIEPROVNING. 

Kapacitet. 
Bland de mätningar, som fordra mera . 

speciella instrument eller längre ti,d för 
utförandet och därför här sammanförts 
till en grupp under ovanstående beteck
ning, må främst antecknas fastställan
det av batteriernas kapaoitet samt upp
tagandet av urladdningskurvor. 

Vad sättet f ör urladdningen beträffar, 
kan man skilja mellan olika typer, 
Ifråga om tiden sålunda dels kontinuer
lig eller 'Oavbruten, deLs intermittent 
eller avbruten urlwddning, vilken senare 
sker med v,iSlsa inlagda vilopauser ooh 
i båda fallen fortgår till dess att spän
ningen första gången nedgått till en viss 

punkt. Vad urladdningsmotståndet be
träffar, märkes dels ett fast sådant, där 
strömstyrkan följaktligen minskas i 
proportion till batteriets fallande spän
ning, dels ett variabelt, där man söker 
hålla udaddningsströmmen konstant, 
vilket senare ju mest motsvarar de fak
tiska arbetsförhållandena. 

Ifråga om ficklampsbatterIer av sal
miakstypen stadga de ty,ska normallbe
stämmdserna, att fär:ska batterier, d. 
v. iS. sådana under veckan närma'st efter 
den påstämplade, skola vid oavbmten 
urlaJddning över ett motstånd om 15 
ohm, till dess att spänningen nedgått 
till 1,8 volt, ha en bränntid av i genom-
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snitt minst 3 timmar. F 'ör att erhålla 
medelvärdet skola miitlJst 3 batterier ur
laddas. 

3 veckor efter den påstämpla,de måste 
antalet bränntimmar för dessa fick
lampsbatter,ier utgöra minst 2,5. 

Vid intermittent urladdning av fick
lampsbatterier ,skall urladdningen fort
gå 5 minuter dagligen till dess kläm
spänningen första gång,en sjunkit till 
1,8 volt. 

Det är klart, altt förbrukarna av torr
batterier bra gärna skulle v~lja veta litet 
närmar'e om den tyska provningsanstal
tens resultat, framför allt vilka märken 
SiOm uppvisa torpprestationerna, men 
denna deras förklarliga nyfikenhet 
torde knappast kOllTIma att stillas. 

Som ett visst surrogat kunnamöj
ligen tjäna några uppgifter, som jag för 
två år sedan kom över i ett reklam
prospekt från en tysk batteriifabrik Den 
tillverkade ficklampsbatterier av klor
magnesiumtypen och avsikten var att 
för aHmänheten klargöra deras förträff
lighet vid jämförelse med salmiaks
batterierna, varav hade undersökts och 
sammanställts uppgifter för samman
lagt 15 sorter från 8 av de stölista tyska 
fabrikerna. Som vedenbörande själv en
dast hade en sort ooh tydligen baserade 
det hela på ett enda mätningstillfälle, 
som alldeJ.es säkert var särskilt utvalt 
för reklamärudamål, har jag strukit u.pp~ 
lysningarna rörnnde detta märke, men 
för de övriga här nedan sammanställt 
en taJblå, vars syfte är att visa varia
tionerna i de dåvarande provningsre- . 
sultaten och giva hållpunkter vid jäm
föreIse för dem, soOm möjlugen känna 
sig hågade att för egen ooh då också 
helst andras information utföra liknan
de undersökningar. 

Urladdningsform 

Inom var 000 en av dessa urladd
ningsformer har jag uppsökt ytterlig
hetsfallen, vartill fogats medeltal'et. 

Till jämförelse kunna antecknas 
några uppgifter för Hellesens fick
larrnpSlbatter1ier från samma tid, ur
laddade över 15 ohm ned till 2,4 volt. 
För typerna VII-13, Vigy)r uppgives en 
genomsnittlig bränntid av lV2 timme 
vid koOntinuerlig urladdning och c:a 4 
tlimmar vid daglig urladdning i 10 mi
nuter. För typen VII-20 vom mot
svarande tider 2 och c:a 4% timmar. 

Den tyska fabriken ha!de äverr beräk
nat återhämtnings förmågan i ro, var
med avsågs den öka!de kapaciteten vid 
intermittent urladdning i jämförelse 
med vid kontinuerlig. Batterierna för
höUo sig i detta hänseende synnerligen 
olika. 

Vid en av den tyska provningsanstal
ten i annat sammanhang särskilt verk
ställd undersökning rörande ficklamps
batteriernas återhärrntningsförmåga vi
sade det sig, att en myoket stoOr del av 
dem vid daglig urladdning i 5 minuter 
inte bara ej uppvisade någon större 
bränn tid än vid kontinuerlig sådan, utan 
t. o. m. att en oväsentlig del av dem 
enligt denna metod gav mindre, ända 
till 35 % lägre bränntid. Blott.få fabri
kat, bland dessa framför allt de s. k. 
salmiakfria eller ohloOrmagnesiumbatte
rierna, vilka emeIJ.ertid vid kontinuerlig 
urla;ddning ha en ej oväsentlig mindre 
bränntid än salmiakbatterierna, lämna
de vid denna intermittenta urladdning 
upp till 40 % eller ännu mera än vid den 
koOntinuerliga. Förklaringen till detta 
egendomliga förhållande är den, att för 
många batteri<sorter är förlusten genom 
självurladdning större än ökningen i 
återhämtnings förmågan. 

Tid i timmar och minuter vid urladdning 
över 15 ohm till 

2,5 volt 1,8 volt 
Min. Max. Medeltal Min. Max. Medeltal 

Oavbruten urladdning .. , ." .... "..... . ... . . .. .. 1.18 2.19 1.55 3.10 5.55 4.39 

Daglig urladdning i 10 min ,. . .. .. ... ...... . .. 2.03 4.37 3.45 3.57 7.33 5.39 

i 5 min. 2.07 ,5.13 3.45 3.05 6.37 4.45 
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Därmed äro fkklampsbatterierna 
slutbehandlade för den här gången och 
turen kommer nu till anodbatterierna. 

Vad anodbatterier beträffar, har man 
övergivit den vid dessa förut använda 
och ännu för ficklampsbatterier prak
tiserade metoden att fastställa kapaci
teten genom mätning av klämspännin
gen såväl vid kontinuerlig som inter
miUent urladdning, i båda fallen över 
ett fast motstånd, till dess klämspän
ningen första gången nedgått till 40 % 
av den nominella. Man har nämligen 
numera fått ögonen öppna för att denna 
metod ej är tillförlitlig, då det gäller att 
utröna kapaciteten i praktiken, d. v. s. 
vid urladdning med avbrott. 

I Tyskland är därför numera den 
. enda officiellt stadfästa metoden för ur
laddning av anodbatterier 4 timmars 
daglig urladdning med konstant eller 
genomsnittlig strömstyrka av 5 mA för 
av normalceller bestående batterier till 
dess klämspänningen första gången 
sjunkit under 60 % av den nominella. 
Kapaciteten för anodbatterier uttryckes 
ej längre i at. utan i urladdnings- eNer 
dri ftstimmar. 

N u till fordringarna med utgångs
punkt från nyssnämnda metod. 
, Enligt gällande tyska normer skola 
sålunda av normalceller bestående anod
batterier ha en kapacitet i färskt till
stånd, av i genomsnitt minst 300 tim
mar (= 1,5 at. eller samma siffra som 
förut vid kontinuerlig urladdning enligt 
de gamla reglerna, vilket i realiteten 

RADIO Å DE FRANSKA JÄRNVÄGAR
NA. De försök, som gjorts med radiomottag
ning å tågen mellan Par.ls-Havre, synas ha 
utfallit utomordentligt väl. F. n. ha nästan alla 
»semestertäg» till de franska badorterna ut
rustats med mottagnings anordningar. Ifråga om 
radiomottagning å järnvägstågen synes alltså 
Frankrike komma att intaga en ledande ställ
ning. 

INGA LAGLIGA ÅTGÄRDER MOT RA
DIOSTöRNINGAR I ENGLAND. I mot
sats till vad som är fallet med de flesta andra 
länder ämnar den engelska regeringen icke in-

innebär en skärpning av fordringarna, 
att batteri, som har en viss kapacitet vid 
kontinuedig urladdning, uppvisar 
mindre kapacitet vid intermittent s~
dan), samt efter 12 veckors lagring 250 
timmar (1,25 at.). 

Om man, därest batteriets elektriska 
egenskaper, framför allt med hänsyn 
till det inre motståndet, det medgiver, 
driver urladdningen längre, skall vid 
urladdning till 50 % av den nominella 
spänningen ett färskt förbundsbatteri 
ha en kapacitet av minst 350 timmar 
och ett 12 veckor lagrat minst 300 tim-
mar. . 

För anodbatterier, kvalificerade att 
bära förbundets märke, äro anspråken 
naturligtvis högre, nämligen i de nyss
nämnda fallen minst 10 % mera, så
lunda för färska batterier vid urladd
ning till 60 % minst 330 timma'l" (= 
1,65 at., förut vid kontinuerlig urladd
ning 2 at.) och för 12 veckor lagrade 
minst 275 timmar (= 1,38 at.). 

Vid urladdning till 50 % enligt före
stående fordras av förbundsbatterierna 
i färskt tillstånd minst 385 timmar och 
efter 12 veckors lagring minst 330 tim
mar. 

En avvikelse av högst 10 ro nedåt är 
tillåten i samtliga fall. 

I följande avsnitt skall denna över
sikt avslutas med en redogörelse för ur
laddruingskurvors upptagande och be
tY'delse samt de instrument, 'Som er
fordras för ifrågavarande mätningar. 

B. W. 

gripa medelst lagbestämmelser mot radiostör
ningar. På en inlaga från »Wireless League», 
en inflytelserik radiolyssnarorganisation i Eng
land, har post- och ie1egrafmyndigheterna svarat, 
att det engelska lagväsendet gor ett inskridande 
mot radiostörningarna omöj ligt. En speciallag 
mot radiostörrnngarna är heller icke under för
beredande. Däremot kommer post- och telegraf
verkets tekniska avdelning att ge råd åt an
vändarna av störande anläggningar och såvitt 
möjligt pröva de klagomål som inkomma. Häri
genom hoppas man kunna inskränka störningar
na och på frivillighetens väg nå ungefär samma 
resultat som en lag skulle åstadkomma. 
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~ 1It.ADrrOeAMATÖREN~ 

EN Z-RöRS VÄXELSTRöMSAPPARAT 

D en mo1JtaJgare, som hM skall be
. ' skrivais, avser att komma till 

användning för dem, 'SlOm önska 
en billig och bekväm loka;1mot

taga1'"e. MottJagaren kan under· gypn
s'amma förlp.å1'lanJden taga avlägsna sta
tioner med högtalanstYl"'ka, men den är 
i främsta rummet aVlsedld för lokal mot
tagning. - Fig. 1 visar schemat. Det 
är som synJes en helt Vlan1i'g koppling. 
Det enda anmärkningsvärda är kanske 
spolen. Den är utförd för två våg
längdsområden samt fÖl'sedd med in
duktiv a:nt,enn'koppling och återkopp
ling. N oUpunkten är lagd på . mitten, 
kortvågslindningen lilgger vid 'ena änden 
och långvågslåflldningen vid den andra. 
M'ed denna anordning vinner man, att 
kopplingen mellan de olika lindningarna 
reducenas. Fig. 2 visar ritning å spolen. 
Den är lindad på etrt: 60 mm pertinaxrör. 
VaTvtal ooh trådsort och nödvärudi'ga 
mått återfinna:s på figuren. Uttag f1'"ån 
spolen kan göras med en mjuk litztråd, 
som bindes fast vid spollen. AHa lind
ningarni3Js inre ändpunkter föra:s sam
man tiH en gemensam nollpunkt, som 
uttages med en bitztrå,d. 

Från spolen övergå vi tiU våglätllgds-

omkopplaren. Denoo är helt enkelt en 
tr'epolig tvåvägs omkastare. Man kan 
använda en sådan av vilket fahrikat som 
helst, men man kan också tillverka den 
själv. Fig. 3 viJsar ritningen. Den be
står aven bakelitskiva med pånitade 
kontakJtbIeok av 0,5 mm fosforbrons
plåt. Vidare är anordnat tre stycken 
switchar eller knivar, SQl1l äro vridbart 
fastsatta vid konta'ktJbleck i bakelit
plattans underkant, och som kan göra 
konitakt med tre och tre av de kontakt
bleok, som finnas i bakdioplattans över
kant. Även knåvarna gönas av fosfor
brol1'splåt. Knivarna styras av en ebonit~ 
stång, som föd'änges i sin ena ände och 
förses med ett litet handtag. Nästa sak 
vi kunna tillverka själva är högfrek
vetllSdl"'O'sseIn D. Sådana högfrekvens
drossiar ha Hera gånger förut varit 
beskrivna i Radio-Amatören men en 
kortfattad repetition kanske är på sin 
plats. A v 2 mm ba:kelit utskära:s två 
bnidror med diam. = 50 mm samt en 
med diam. = 20 mm. A v dessa göres 
en sipolform, så ah dien minsta br;iokan 
läJgges mellan de bålda störr'e. Alltsam
mans sammanhålles med en genomgåen
de skruv. Mellanrummet mellan de 

CI = 500, C2 = 200, Ca = 1000, C. = 500, C6 = 2 fLF, Cs = 2 1iF, 
C7 = 2 fI.F, MI = 2 m 0, M2 = 10000, Ma = 1000, M. = 25000 0, 
M.!= 5000 0, R1 = REN 1104, R2 = B 443, R. = Loewe 10 NG. 

Fig. 1. 
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48 varv 
0,3 mm. 
högerlindad 

25 varv 
- 0.3 mm. 

vänsterlindad 
25 varv 
0,3 mm. 
vänsterlindad 

100 varv 
0,15 mm 
högerlindad 
100 varv 
0,15 mm. 
högerlindad 

170 varv 

och 0,35. Sedan komma VIi till sekundär
lindningarna. Vi börja med högspän-
11Iin~sIindruingen. Den utgöres av 1 650 
varv 0,2 mm koppartråd. Därefter 
Iromma lindningarna för glödström, 
som utgöras av 26 varv 0,75 bomulls
spunnen koppartråd. Den ena arv dessa 
lindningar har uttag på mitten, alltså 
efter 13 varv. Lindningten läggtes 

0,15 mm. 
vänsterlindad O o 

Fig.2. 

båda större brid1wrna lindas fullt med 
0,1 mm ema;ljerad koppartråd. - Även 
nättrarusformatorn kunna vi göra själva. 
Vi taga som kärnlbleck Tjernelds M l 

från Tjemelds Radio, SVlea.vägen 123, 
Stockholm. För lindningen göra VIi en 
Sipolstomme eniigt flig. 4 Primärlind
ningen lågtg,es innerst. För 220 volts 
nät utgöres den av 1 320 varv 0,25 mm 
emaljerad koppartråd. Har man 110 
volt tagter man 660 varv 0,3 mm koppar
tråd och för 127 volt bli siffrorna 762 

---------------

.... ;. ---55---.>', 
I 

Fig.3. 

ordentligt i lager, med papper mellan 
varje lager. Mei'lan de olika lindningar
na lägges en krafti,gar.e ioolart:ion av t. 
ex. 3 lager 0,25 mm presspan eller 
bakelitpapper. UttCllgien göras av mjuk 
litztråd utom för de båda glöåströms
lindningarna, där man kan ,Iroppla direkt 
till tråden, då deruna är så pass grov att 
den håller. MontagevJink.eln göres enligt 
fig. 5 aven träskiva och ebonit
panel. Fig. 6 visar kopplingsritningen. 
Alla ledningar från omkopplare till 

spolen hava icke 
medtagits, eme
dan dessa endast 
Sikulleotydliggöra 
ritningen. Huru 
dessa skola dra
gas framgår ju 
av kopplingssche
mat. 

Mottagarens 
skötsel är mycket 
er*el. Med kon-

--,-~------- densatorn C l av-
1><-1<------85 68 

Fig.4. 

----41'), stämmes den. C? 
regtlerar återkopp: 
lingen. Med po
tentiometern M 3 
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kan man kompensera nätbruset. Lådan tagaren med högtalaren. Detta över
får göras efter tycke och smak. Man kan låter vi emellertid åt egen uppfinnings-
ju, om man vill, sammanbygga mot- förmåga. N-n. 



Radikal 
adionyhet 

Telefunkens 
nya uppfinning 

Arcotronstaven 
30% billigare 
än vanliga växelströms

rör. F i n n e s e n d a s t i 

Telefunken 12 ' W 
(mottagare och högtalare i ett) 

Pris med rör kr. 188:
Ovanligt selektiv och stör

ningsfri. Utomordentligt 

stabil. Härlig ljudkvalitet. 

4- p o I i g h ö g t a I a r e 

Selektivitetsregulator 
Begär demonstration. 

TILIFUN EN 
VÄRLDSMÄRKET 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLÖS TELEGRAFI 
R. A.~. b 



~i - hö.· 

med Philip§ .·Ö.· 

, 

Det är på rören det hänger 
Kom alltid ihåg, att kvaliteten hos rören i en 
radioapparat spelar största rollen för återgiv
ningens renhet och styrka. Välj därför alltid 
PHI LIPS "Miniwatt" -rör till Er radio. Deras över
lägsna konstruktion och hållbarhet är en garant 

för att återgivningen blir den 

PHILIPS 
bästa möjliga. 

VÄRLDSMÄRKET FOR RADIO. ARMA~UR & LAMPOR 



M Ä T N I N G A V S M Å L Ä N G D
F ö· R Ä N D R I N G A R M-E D H Ö G

FREKVENSAPPARATUR 
I det följande lämna vi en kort redogörelse för en apparatur, allvänd 
för en del ytterst fina mätningar, som verkställt! av Radio-Amatörens 
huvudredaktör, doktor A. Palmgren' i samband med hans doktors-

avhandling, och som kall vara av intresse för radiofolk. 

V
id mätnin.g av mycket små längd
förändr,ingar kan man betjäna 
sig av s. k. ultramikrometrar, av 
vilka en hel del olika utförings

former äro kända. De he9tå i vanliga 
faU aven högfrekvensosciUator, d. v. 
s. en liten radiosändare, ,i vars sväng
nings'krets finnes en speciell mätlron
densator. Vid en även mycket liten 
kapacitetsfö1"ändring i denna konden-

sator ändras oscillatorrörets anodström 
tiJlräckLigt mycket för att skillnaden 
skall kunna uppmätaJS med ett känsligt 
instrument . t. ex. en galvanometer. 
Lämpligen består mätkondensatorn ay 
två plattor, vi,lkas inbördes avstånd re-

. pres,enterar det mått som skall mätas. 
Med en ultramikrometer. kan man kon
statera ända ned till så små aVlStånds
ändringar mellan rkonderu;atorplattorna 

Tt'11 

Fig. 1. Mätapparaten..r kopplingsschema. 

249 



.....rl-----j;. 
..... __ . _. _____ . _____ ._._ .u 

Ii 
! 

··r···· i 
tF: .:~ 

Fig. 3. Avläsningskondensatorn. 

som 0,000,001 mm d. v. s. 1 milliondels 
millimeter och kanske ännu mindre 
mått. 

I ett maskintekniskt laboratorium 
kan det vara svårt att använda alltför 
känsliga instrument, och även andra 
omständi~heter kunna göra en annan 
metod lämpligare. Vid de mätningar 
det här är fråga om, 'rom odkså en prov
ningsapparatur till användning, som 
delvis tillämpar nya principer. 

För att närmare kunna bes~riva till
vägagångssättet, redogöra vi först för 
apparatens beskaffenhet. Kopplings
schemat för den elektrisika apparaturen 
framgår av fig L 

Mätkondensatorn el bildar tillsam- Fig. 2. Mätkondensatorn anbragt vid två kulor. 



andra med viss kraft. En dylik 
mätning til!går i stort sett på föl
jande sätt. Mätkondensatorns 
Cl båda system, som vardera ut
göres aven platta, fästes vid var 
sin av de båda provkropparna, 
vilkas sammantryckning, skall 
mätas. Kretsen Ca, C4 , L 2 av
stämmes med kondensatorerna, 
så att i densamma uppstår en 
svängning av samma frekvens 
som en i kretsen Cl' C2 , Ll före
fintlig frekvens, vilket kontrolle
ras genom avlyssning i hörtele
fonen. Då frekvens skillnaden är 
noll, avläses kondensatorns C2 
skala. E,fter ökning av den på 
provkiroppama verkande belast
ningen vrides kondensatorn C2 
tills frekvensskillnaden åter blir 
noll, då ny avläsning tages o. s. 
v. Man erhåller på detta sätt ett 
samband mellan belastningens 
storlek och antalet delstreck på 
avläsningskondensatorn C2 • Ur 
antalet delstreck kan man sedan 

T2499 . approximativt beräkna minsk-
Fig. 4. Apparaten uppmonterad. Framtill synes avläs- ningen av avståndet mellan mät-

ningskondensatorns gradskiva. kondensatorns plattor, d. v. s. 

mans med spolen L l och kondensatorn 
C2 en svängnings~rets. Denna är klOPP
lad tiH glödkatodröret R l på sådant sätt 
att kontinuerliga svängningar uppstå i 
densamma. I närheten befinner sig en 
annan svängnings'krets Ca, C4 , L 2 , 

kopplad till röret R 2 så att även .j denna 
kontinuerliga svängningar alstras. 
Frekvensen hos dessa sistnämnda 
svängningar är oberoende av frekven
sen i kretsen Cl' C2 , L l. 

Röret R 2 är kopplat som detektor. 
Vid en liten frekvensskillnad mellan de 
båda svängningarna blir därför en in
terferenston efter förstärkning i röret 
R 3 hörbar i en telefon H. Telefonen 
kan sålunda tjänstgöra som frekvens
skillnadsindikator . 

Mätningarna avse att avläsa sam
mantryckningen av två stålkroppar t. 
ex. ett par kulor ·som tryckas mot var-

provkropparnas hoptryckning. 

I det fall att provlkropparna bestodo 
av tvenne kulor var mätkondensatorn 
lwnstruerad på säJtt fig. 2 visar. Mot 
var och en av de båda kullOrna stöder 
en trolitring, som i sin tur uppbär en 
cirkelrund metalJi'sk platta, själva kon
densatorplattan. Mellan de båda plattor
na inställes avståndet så litet att änd
ringen av detsamma bl,ir så stort som 
möjligt procentuellt räknat, i regel 0,1 
a 0,2 mm. Vid mindre än 0,1 mm av
stånd får man lätt överslag då kretsen 
svänger. 

Avläsningskondensatorn C2 , fig. 3, 
har en fast och en vridbar platta, båda 
av grovt gods. På axeln är fäst en stor, 
graderad sikiva, vridbar medelst en 
skruv, som genom fjädrande anligg
ning mot ett skruvspår i gradskivan är 
befriad från dödgång. Apparaturen be
står av följande materiel, jmfr fig. 1. 



R
" 

R" Ra: glödkatodrör, Telefunken 
REN 511, 

L.: spolen om 8 Henry, 
La: spolen om 3 Henry, 
L,-L.: högfrekvensdrosslar, 
C,: vridkondensator, max. 450 /L/LF, 
C.: vridkondensator, max. 10 /L/LF, 
c,: vridkondensator, max. 200 /L/LF, 
C., C" C.: bl'ockkondensatorer : 200 /L/LF, 
C.: blockkondensator : 3000 /L/LF, 
C" Cll: blockkondensatorer : 4 /LF, 
M, : motstånd, S 000 ohm, 
M 2 : motstånd, 1 megohm, 
M,: motstånd, max. l ohm, 
M., M,: laddningsmotstånd, 
M.: värmemotstånd, 100 watt, 
P: spänningsdelare, 400 ohm, 
T

" 
T2 : lågfrekvenstransformatorer, 

H: hörtelefon, 
B,: l st. blyackumulatorcell, 
B2 : 36 st. blyaokumulatorceller, 
S: termostat, 
V

" 
V2 : volt- resp. amperemeter, 

K: kapsel av l mm kopparplåt, 
E: 120 volts likströmsnät. 

Apparaten i uppmonterat skick 
visas i fig. 4, 5 och 6. 

Mätkondensatorns C1 yta är 
21,2 cm2 och avläsningskonden
satorns C2 27,8 cm2• Vid ett av-o 
stånd mellan plattorna i den sist
nämnda av 1 mm blir då maxi
mikapaciteten 24,6 /lf1!F. Den 
minsta kapacitetsändring, som i 

--.,-~.,,-_. _ TlUIII 
Fig. 5. &enom lijdans gavel insättas provkroppar och 

detta fall kan avläsas är 0,0145 /l/lF. Vid 
ett önskat mätområde av 0,0,2 mm kan 
man inställa avståndet mellan mätkon
densatorplattorna till 0,14 mm. En 
ändring av avståndet av blott 0,000 015 
mm kan då avläsas. 

För att avläsniPtgarna skola kunna 
ske med tiHräaklig säkerhet måste os
cillatorernas fr,ekvenser vara tillräckli,gt 
konstanta ooh frekvensvariationen hos 
interferenstonen tiLlmokligt sna:bb med 
vridningen av C2 • För att förhindra att 
den ena oscillatorn inverkar på den 
andras frekvens äv-en om f<rekvenserna 
äro lika, har en anordning träffats, som 
ej tidigare tillämpats, nämligen att 
kretsarna äro avstämda tiU oLika frek
venser, så att interferens erhålles mel-' 
lan olika övertoner. Vid 0,14 mm platt
avstånd t. ex. får kretsen L 2 , Ca, C4 
grundfrekvensen 5,8 mil!. pr sek. och 

mätkondensatorn i en tryckjixtur. 

kretsen L 1 , Cv C2 3,9 mill. pr sek. Man 
et1håller då interferens meUan andra 
övertonen i förstnämnda krets och 
tredje övertonen i den silstnämnda (= 
ungefär 25 m våglängd), d. v. s. vid "-
11,7 mill. pr sek. För minsta avläs
bara förändning ändras interferens
tonen då med 400 pr sek., vilket är fullt 
tillräckligt för att en säker arv'låsning 
skall kunna tagas. 

För mätningarna är man givetvis be
roende av att oscillatorerna håJlla sin 
frekvens konstant under tillmckligt lång 
tid. En kontroll härav har visat att 
vaniationen under någon timmes tid ej 
övenstiger + 200 perioder pr sek., d. 
v. s. 0,0017 %. Denna konstans uppnås 
dock först sedan apparaten varit ~i 
gång» 1/2 altim., så att ett fortfarig
hetstillstånd uppnåtts. Emot yttre tem
peratur- och kClipacitetsvariationer äro 



»JÄTTENS RÖST» VID BONDBRÖLLOP 
I NORGE. Vid de stora festligheter, vilka 
nyligen hållits på Glornsdalsmuseet i Elverum, 
Norge, användes Philips Jättehögtalare, kallad 
»Jättens röst». 

Festen var ordnad som ett gammalt bond
bröllop med kronbrud, köksmästa!1e och spele
män, och som scen användes museets byggnader. 
Det stora åskådarantalet - över 4 000 personer 
- varav flera voro norsk-amerikaner, gåvo hög
ljutt sitt bifall tillkänna för det goda högtalar
resultatet, vilket tillät alla att höra såväl tal 
som sång och spel utmärkt. 

INREDNINGEN AV STUDION I BUDA
PEST. En rundradiostation som i al1a europe
iska länder vanligen kan tagas in mycket bra och 
störningsfritt är Budapest på 550,5 meters våg
längd. Denna station utsänder på kvällarna 
oftast äkta ungersk musik, populärt kallad 
zigenarmusik. Tvivelsutan finns det många, som 
föredraga den tjusiga musiken i Budapest fram
för den synkoperade dansrytmen, som de 
engelska stationerna slunga ut i etern natten 
lång. 

Sändaren såväl som själva studion i Budapest 
är ~ynner1igen modernt inredd. Sändaren är en-

'1'20.' 

oscillatorerna skyddade dels ge
nom .att de äro irrbyggda i en 
massiveklåda, dels därigenom att 
denna invändigt är koppaI1be
slagen och kopparn j ordad; dels 
genom att temperaturen hålles 
konstant med en termostat och 
dels genom att aHa utgående led
nirigar äro drosslade. 

Att hä~ närmare ingå på själva 
mätningarna och deras resultat 
låter sig ju ej göra, men nämnas 
bör att noggrannheten varit till
räcklig för att avslöja en hel del 
nya fenomen av intresse för elas
ticitetsteorien och kullagerveten
skapen. 

Fig. 6. Apparaten uppifrån med bort
taget lock. Sammankopplingen är gjord 

med 4 mm koppartråd. 

das t två år gammal, vadan man kunnat tillämpa 
de senaste årens erfarenheter inom radiogebitet 
på den. 

F:ramför allt har man lagt an på en utom
ordenHigt omsorgsfull inredning av studion. 
Först gjorde man försök med en ljuddämpande 
väggbeklädnad. Emellertid visade det sig, att 
den ljudisolering, som man därvid vann, menligt 
inverkade på det känsliga konstnärstempera-

. mentet. Musikerna kunde inte .lägga in den rätta 
glöden i spelet. Man ordnade i stället, så att 
de ljuddämpande mattor, som hängde på mar
morväggen mitt emot mikrofonen, kunde efter 
behag skjutas upp, så att man därigenom var 
i stånd att reglera akustiken i studion. 

Av övriga nyheter i den stora studion finna 
vi, att dirigenten befinner sig i ett särskilt rum, 
som är avstängt med ett glasfönster från or
kesterrummet. Dirigenten hör musiken från en 
högtalare precis som radiolyssnarna och har 
därigenom möjlighet att reglera klangfärgen. 
Bakom mikrofonen hänger en tavla, på vilken 
dirigenten genom att trycka på vissa knappar 
kan ge orkestern anvisningar. 

Den stora studion är 20 m lång, 10 m bred och 
7 m hög, så att t. o. m. klangen aven stor 
symfoniorkester här kommer till sin fulla rätt. 
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MOTSTÅNDSFöRSTÄRKARE MED 
~ ..... ':: ) 

PUSH-PULL-KOPPLING 

U
tvecklingen mot allt bättre ljud
kvaolitet v~d rundradiomottagare 
fortgår. Bandfilter, kraftdetek
torer, motstånds- och pUlsh-pulil

koppling äro milstolpar vid denna ut
vecklings väg. Hittills har man ej 
kunnat draga fördel av alla dessa saker 
samtidigt - men nu kan man det. Man 
har med andra ord utfunderat sättet att 
åstadkomma push-pull-kopplingvid rena 
motståndsförstä1"kar·e. Och det är detta 
vi nu skola se litet nämnare på. 

Ett par push-puH-kopplade rör till
föras växel spänningar på sådant sätt 
att då ena rörets galler erhåller en posi
tiv spänning, erhåller det andra röret!; 
gaHer samtidigt en lika stor negativ 
spänning och omvärut:. Spänningen på 
ena gallret är vad man kallar fas för
skjuten 180 0 i förhållande till spän
ningen på det andra, men spänningarnas 
storlek, eller amplituder, äro lika stora. 
Dessa fasförskjutna spänningar med 
l~ka stor amplitud har man hittills i 
regel skaffat sj.g genom en push~pulI
transformator med uttag för gallerför
spänningen på mitten. 

ViII man nu komma ifrån denna 
transformator och i stället använda ute-

Fig. 1. 
Princip för motståndskopplad fasvändare. 
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slutande motstånd, så får man först 
klargöra för sig huru detta i princi.p 
kan gå tlill. Saken är i själva verket 
ganska enkel, ehuru den först för ett 
par år sedan kom till uttryck i patent
litteratur,en. 

Vii betrakta först fig. 1. En växel
strÖtnskälla V åsta,d'kommer en växel
spänning av viss storlek över motståndet 
MI' Denna spänning ha vi alltså mellan 
punkterna O och l i schemat. Om vi 
nu göra ett uttag på motståndet MI och 
tillföra spänningen Ii denna punkt till 
gallret på ett förstärkarerör R, så få vi 
som bekant en fönstärkt spänning över 
rörets anodmotstånd M2 , vilken varie
rar på samma sätt som gaHerspännin
gen. J a, inte riktigt, ty spänningen över 
M 2 är fasförskjuten i 1800 i förhållan
de ,ti1I gaUerspänningen. Om nu del
motståndet MIa förhåller sig till hela 
motMåndet, som spänningsamplituden 
på gallret till spänningsamplituden på 
anoden, d. v. s. omvänt SlOm rörets för
stärkning, så få vi ju ut en lika stor 
spänning mellan punkterna O och 2, som 
",i hade mellan O och l, men fasför
skjuten 180 0 i förhållande till denna. 
Och det är just vad vi önska erhålla. 

~------~--~~------~~o 

Fig. 2. 



o 
Röret tjänstgör alltså helt enkelt som 
en fasvändare. Om rörets förstärkning 
är = 9, så bör M1a vara 1/9 av hela 
M1 . Enda olägenheten med anordningen 
är att det går åt ett rör mera i mottaga- L..-..---1r-JN''ll/VV.V'MIV'----t------I-.-o2 

ren än vanIigt, men man får ju ingen- ~ 
ting för intet och vad gör man ej för 'I 
att få en förbättrad kvalitet. 

Huru denna princip kan tillämpas vid In 
lågfrekvens'förstärkare framgår av fig. 
2 och 3, som v~ i huvudsak hämtat ur 
engelska patentskriften N ,r 325, 833, 
uppfinnare R. E. H. Carpenter. I fig. 
2 ha vi en vanlig motstånclsförstärkare 
R1 • På anodmotståndet M 1 finnes ett 
uttag, 'Som leder till fasvända·rens R2 
galler. De fas förskjutna spänningarna 
kunna således tagas ut vid punkterna 1 
och 2 med punkten O slOm fast spänning. 
Uttillget på M 1 justeras tills samma 
amplitud enhåIaes mellan O och 1 som 
mellan O och 2. 

I fig. 3 är en annan anOl1"druing viISad, 
som ger allddes samma resultat. Mellan 
de båda anoderna är ett högt motstånd 
M3 insatt och från detta tages gaHer
förspänningen ~t till fasvändaren R 2 • 

Man kan även Viid dessa förstärIkare 
göra kopplingen symmetrisk, så att man 
får samma utjämning av nät!brus, som 
man fåtr vid push-pullsteg. Detaljerna 

Fig. 3. 

kunna varieras snart_sagt i det 'oändliga 
men vi taga den enklaste metoden och 
tillämpa den på en 3-'stegs lokalrnot
tagare, fig. 4. Detektorn kan ju kopp
las på någDt lämpligt sätt - det är en 
annan historia vilket sätt som är det 
lämpligCl!ste. Fi,guren visa·r emellertid en 
vanlig anodli~ri'ktare med motstånds
Imppling, R 1 . Första lågfrekvensröret 
R2 erhåller en spänning, som till sin 
storlek regleras genom ett uttag på gal
lerlädkan. Detta är enda ljudstynkeregle
ringen i mottagar,en. Från R 2 :s anod 
ledes den förstärkta !spän11lingen till ena 
slutröret R4 och från ett uttag 'på anod-

,-----------r-------,,-----------------r---o+ 

I[ 
~~--_r----~--------~--------~T_------~----_o+ 

Fig. 4. Lokalmottagare med fasvändare. 

255 

Ut 



ETT TYSKT RADIOMUSEUM 

R
urudradion är ba'ra tirO år gammal 
och likväl tänker man redan 
byglga ett radirOmuseum, ett ut
märkt exempel på det tempo i 

vil1<!et ra:diotekniken gått framåt. Det 
tyska radiosäHskapet har beslutat att 
upprätta ett rad ilOll1lUs eum , vilket kom
mer att bjuda på många intressanta 
saker. 

Det skall indelas i många olika av
delningar. Fönst rOch främst skall det 
finnas en »äresal», där byster och bilder 
av berömda tyska uppfil1Jl1are på radions 
område komma att utstäl1a!s. Dessutom 
skal1 där utståNa1s de fönsta apparater, 
vilka Hertz, Slcuby och Braun m. fl. 
arbetade med. 

Radiotekniken kommer att upptaga 
den 'största avdelningen. Denna avdel
ning kommer i sin tur att uppdelas i 
tvenne avdelningar, visande sändar- och 
mrOttagartekniken. Här SikaU utställas 
apparater, som på ett för åskådaren lätt 
begripligt säitt skall demlOnstrera hur en 
sända're och en mottagare fungerar. 

Vidare skall man där få en översikt
lhg bild av sändar- och mottagartek
niken. En särudanstatilOn med studio 
från rundna:dirOns första år kommer att 
visaJs i sin ursprungliga form . Resul-

motståndet dessutom en mindre spän
ning till fasvändaren R 3 . Först från 
dennas anod är den fasvända spännin
gen mogen att tillföras det andraslut
rörets R 5 galler. Från slutrören går 
eff:ekten över utgångstrans'formatorn 
till högtalaren. 

RadirO-Amatören har med utmärkt re
sultat utfört en krafti'g, nätansluten 
mottagar,e med en liknande fasvänd
ningoonordning, varför det är mycket 
sannol,ikt att vi i nästa nummer åter
komma med en konstruktionsbeskriv
ning. Den kommer i så faU att inne
hålla även en del andra nyheteråv in~ 
tresse, slOm alla gå ut på att få bästa 
möj1iga IjudkvaHtet. A. P. 
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tatet av försöken med konta vågor kom
mer att visas i en särski!:d ay;deln:irug. 

I avdelningen för mottagaretekniken 
kommer man att få se den mrOdernaste 
väx:elströmsmotrtagaren vid sidan av 
kristaHdetekJtorn. Hörlurar och hög
talare komma att representeras med aHa 
de olika modeller, som under de gårugna 
åren kommit till. De olika dektriska 
appa!raterna, som förorsaka störningar 
i radiomottagningen, utgöra en viktig 
avdelning. Därjämte skola de olika 
hjälpmedlen för bekämpande av dessa 
störningar ubstäIIas. 

En annan avdelning omfattar utveok
lingen av radioprrOgrammen. De första 
programmen vi'sas i grafisk frarmställ
!ling vi,d sidan av de faJktQrer slOm äro 
bestämmande för ett pnograms sam
mansättning i dag. 

Rikisrundradio5ä:llskapets bibliotek 
skall kompletteras så att man där skall 
kunna finna aH litteratur om radio, som 
utkommit. 

Avsikten med inrättandet av radio
museet är aH få allt det material, slOm 
är av int'resse för radions utveokling, 
samlat på ett ställe till hjälp för dem, 
som vilja studera ämnet. -

RADIOLITTERATUR 

Technik und Aufgaben des Fernsehens. Av 
Fritz W ith. Winckel . 76 sid. med 65 fig. 
Förlag Rothgiesser & Diesing A. G., Berlin 
N 24, 1930. Pris RM 2,-. 

Sedan televisionen genom försökssändrungar 
trätt inför offentligheten har även den populära 
litteraturen börjat riktas med redogöre1~r för 
densamma. I föreliggande bok genomgås alla 
detaljer av intresse, televisionens utveckling, 
användning och framtidsutsikter. Alla brukliga 
system fÖl'klaras på ett överskådligt sätt . För
fattaren ger även exempel på huru televisionen 
kan komma till användning för de ines-t olik
artade ändamål. Ett särskilt kapitel ägnas tele
visionen i färger och med infraröda strålar. 



KATODSTRÅLSRöRET SOM 
VOLTMETER 

RÖR-

AV MANFRED VON ARDENNE. 

I 
aUt stör,re omfattning användas rör
voltmetrar i for&knings- 'Ooh fabriks
laborat'Orier. Vid tonfrekvens tillåter 
det dir,ekot spänningsmätning. Med 

hjälp av rent 'Ohmska motstånd kunna 
härvid även strömstyrkor mätaJS, då 
dessa ju äro prop'Ortionella mot spän
ninglsfallet. Inom radiotekniken före
komma dylika mätningar vid undersök
ning av förstärkare, transformatorer, 
dwsslar, grammofondosor, högtalare 
och mikl1ofoner. Äv,en vid framstäl.l
ning av nätanslutningsapparater gör 
rörvoltmetern ,goda tjänster då det 
gäNer att kontroHera det kvarvarande 
närsurret, för mätning av glöd&pän
ningen m. m. 

För mätning av högfrekventa spän
ningar har rö,r'V'oIltmetern en alldeles 
särskild betydelse. Här tillåter den upp
tagandret av resonaI1!skurv'Or för antenn
ooh avstämninglskretsar, 'Oscillatorkret
sar och kompletta mottagare. Känne
domen 'Om högfr.ekvensspänningama är 
nödvändig även vid bestämning av för
lmtm'Otstånd i spola,r och konde!1JSa
torer, för mätning av återkopplingsför
stärkning, förstänlminglsgraden hos 
högf rekverus förstärikare, mottagnings
f1ältstypk'Or, fading, riktverkan hos ram
antenner ooh många andra mätningar. 
Med hänsyn till dessa utomordentLigt 
vidsträckta ,användninglSområden för 
rörvol,tmetern har man svårt att föpstå, 

Fig. 1. Katodstrålsrör som spänningsmätare. 
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Fig. 2. Känslighet hos katodstrålsrör, som föras i handeln av E. 
Leybolds N achfolger och Charlottenburger M otorengesiillschaft. 

Fig, 3. Kalibreringskurva 
för en vanlig rörvoltmeter. 

varför den ioke användes mera al'lmänt 
än VClJd fa.J1et är. Orsak,en härtill är att 
söka i vissa olägenheter med instru
in.enbet ifråga. Del:s är det rätt om
ständligt och dyrbart att verkställa ka
libreringen och dels har man ingen 
garanti för att kalibreringen står sig. 
Dessa svårigheter kunna dook undvikas 
och en rad föndelar uppnås, om man 
använder katodstrålsröret som rörvolt
meter. 

V,id mätning av spänningar med ett 
katodstrålsrör, lägger man spänningen 
över ett av rörets plåtpar. Alltefter 

styrka ochl'1iktning hos spänningen 
kommer katodstrålen att avböjas mer 
eller mindre i ena eller andra riktningen 
från mit.dä'get. Utslaget för en viss 
spänning, d. v. s. rörets känslighet, är 
för ett visst rör endast be1'Oende av 
hastigheten hos elektronerna i katod
strålen. Ju större anodspänningen på 
röret är, desto större blir denna hastig
het oc:h des,to svårare är det att genom 
tvärspänningar ändra elektronern?ls 
riktning. Vid höga anodspänningar är 
därför känsligheten mindre och vid låga 
anodspänningar större. Av vikt är att 

'ska./" 

de5go~'-------~----------~----------'----------~----------~ 

JO+-----------+-----------+_-~~~--_+---------+_---------~ 

O ~-------_r------~-----_r--------~--------~ o 10 " .;LO JO 
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so 

Fig. 4. Kalibrenngskurva för ett katodstrålsrör. , 
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Fig. 5. Längden av den ljusa strimman motsvarar växelspänningens storlek. 

känsligmeten endast varierar med 
kvadratroten .ur anodspänlllingen. Vid 
vanliga rörvoltmetrar ändrar sig kän:s
ligheten så avsevärt med spänningarna, 
att om dessa uttagas genom ,en nätan
slutningsapparat, vissa korrektioner 
måste göras 'Så fort nätspänningen 
ändra:s. Detta är en myoket stor olägen
het, som knappast behöver beaktas vid 
katodstrålsröret. 

Ansluten till ett vanliKt växelströms
nät genom en lämplig anslutlllingsappa
rat är katodstrålsröret en ganska enkel 
och händig enhet, såsom framgår av 
fig. 1. Användes icke nätanslutning, 
har man enda'st att hålla anodspännin
gen konstant inom -+- 10 a 15 70. Spän
ningen på Wehneltcylindern har intet 
som helst inflytande på rörets känsHg
het utan bestämmer enda'st skärpan hos 
fluorescenspunkten. V,id en vanlig rör
V'oltmeter ändrar sig rönkarakteristiken 
med tiden och därmed äV'en kalibrerin
gen, men vid katocLstrålsröret saJkna 

katodens egenskaper inverkan på kali
breringskurvan. 

En väsentlig fördel med katodstråls
röret som rörvoltmeter är dess utom
ordentligt enkla kalibrering. Denna be
står däri, att en känd likspänning, t. ex. 
20 volt, lägges över plåtpard. En 
tjugondedel av det vid denna 'Spänning 
erhållna utslaget är instrumentets käns
lighet, d. v. s. utslag pr volt spänning. 
I vilken storhetsordning detta utslag 
ligger, framgår nänmare av fig. 2. Den 
olika användbarheten av olika anod
spänningar är äV'en antydd i denna 

Fig. 6. Observation aven svängning med över

ton i roterande spegel. 
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Hg. Inom området A kan ljuspunk<ten 
iakttagas om omgivningen är mörk. 
Inom B kunna fotografier tagas av stå
ende figurer, inom C av aper1iodiska 
lå:gfrekve!1JSspänningar och inom C av 
spännings'variationer av medelhög frek
verus. Vid spänningar högre än 4 500 
v'Olt inträder över!;lag mellan Wehnelt
cyil1indern och anoden. 

Som man finner är utslaget vid 1 000 

fig. 5. Denna längd uppmätes meden 
millimetel1skala, som anbr<ingas vid 
skärmen. Är då anodspänningen så 
vald att 1 mm motsvarar 1 volt, så är 
av'l.ä'sningen mycket bekväm. Vid annan 
anodspänning kan man lämpligen göra 
sig en skala med annan indelning, så att 
ett ddstredk: alltid mobsvarar 1 volt. 

I likhet med elektrometrar ooh goda 
rörvoltmetrar har den här beskrivna an-

r-----------~--------~,~ __ ----------~+JOO 
10000 

in 

20000,,", 

Till katod · 
.Ilrtilsrör 

L-____ ~-----L----~----~L-----~------O-O 
r-______ -L ________ ~~L-__________ -L ______ ~-10 

Fig. 7. Aperiodisk förstärkare för 20-10000 
perioder pr sek. 

,"olts anodspänning ungefär 1 volt pr 
mm. Utslaget är direkt proportionellt 
mot plåtspänningen och följaktligen be
höver man endast best,ämma en enda 
punkt för att hela kalihrerin~skurvan 
skall kunna uppritaJS. Först vid så stora 
utslag som 5 cm från mittiäget kan man 
befara att det Iineära sambandet störes. 
Utgår man från ett stör.sta utslag av 
50 mm och ett minsta utslag av 1 mm, 
så sträcker sig mätområdet vid 1 000 
voloo anodJspänning från 1 tiE 50 volt. 
Den i fig. 3 och 4 gjorda jämföreIsen 
mellan kalibreringsikurvorna för en van
lig rörvoJ.tm,eter och ett katodstrålsrör 
vilsar tydligt den stora sk,jJlnaden i mät
område och i kurvornas form. 

Avläsningen av utslaget är mycket 
lätt att göra. TiUför,es en växelspän
ning, så uppstår på fluorescensskärmen 
ett ljust streck aven längd, som mot
svarar spänningens maximaJIamplitud, 

ordruingen [iten ingångskapacitet och 
fullIständigt frekverusoberoende. Ut
slaget är också ClJbsolut ögonblickligt, 
vilket är en stor ,fördel vid 'seriernässiga 
mätningar. 

Alla spänningsmätare, som visa effek
tivvärdet, isynnerhet elektrometern och 
rörvoltmetern, ge ett felaktJigt utslag så 
snart övertoner förekomma. Desisa fel 
kunna bli så stora att mätningen blir 
värdelös. I vissa fall kan man ej heller 
veta åt vilket håll , felet går. Denna 
osäkerhet bortfaller vid katodstråls
röret, som alltid anger maximalampli
t,uden. Genom användande aven rote
rande spegel kan man t. o. m. särskilja 
de olika frekvenserna ooh deras olika 
amplituder. Ett exempel härpå är fig. 
6. Man ser här en grundsvängning med 
en överlagrad spänning av högre frek
vens, men mindre amplitud. En mät
ning av detta ,slag f ö 1"ekomm ei exempel-



RESERVRöR FöR RADION LIKSOM 
RESERVRINGAR FöR BILEN 

V
ore det fönståndigt om en bilist 
körde utan att ha med sig en 
reservring ? Alla skulle anse ho
nom för oförvägen och skaka på 

huvudet åt så mycken dumhet. Det an
ses 150m ,en lsjälvklar sak att varje bil är 
försedd med åtminstone en reservring, 

. motormannen sikuUe skratta åt den som 
påstod att hans bil blir dyrare i under
håU om han utrustar densamma med 
reservringar. Vad som gäller bi.Jman
nen gäller i lika hög grad radiolyslSna
ren. På samma sätt som den förre 
skyddar sig mot en punktering medeJ,st 
r,eservnitlJgar, på samma sätt borde den 
s'enare ha hemma ett förråd av raJdiorör 
i reserv, så att om ett rör bränner sönder 
ej hela kväUens mottagning behöver in
stäl1as på denna grund. Ingenting kan 
väl vara mera ovälkommet och förarg
ligt än ett plötsligt avbrott mitt under 
å,hörandet aven vacker kOITsert, opera
utsändning eller radiospel. KanlSke man 
rent av har en större bjudning och är 

vis om lågfretkvensen vid ett ändrör är 
överlagrad med högfrekvens 'Och denna 
högfrekvenslspänning ,skall mätaJS. 

Om de spänningar, 'som skola mätas, 
äro så små att utslaget ej blir tillräckligt 
tydIigt, kan man först förstärka dem 
i. en a,periodisk förstärIkare med känd 
förstärknings-grad. Denna måste tillåta 
en tillräckJligt hög utgångsamplitud utan 
di'Storsion, virlket lätt kan uppnås om 
anodspänningen väljes rätt hög, 200 a 
300 volt. Koppl,ingen aven dylik för
stärkare framgår av fig. 7. Den har 
reglerbar förstärlkningsgrad ooh ger en 
kOnlStant förstärlkning inom området 20 
-10 000 perioder pr sek. Kalibreringen 
av denna fönstärkare kan göras ytterst 
lätt med hjälp av katodstråLsröret och 
en ohmsk spänningsdelar,e. Ett lämpligt 
rör för denna förstärkare är RE 084. 

Genom att det här avsedda nya katod-

helt hänvi'Sad till radion för erhåHande 
av musik Och så fungerar ej apparaten 
på grund av att ett rör gått sönder. Nu 
när batteriernws tid är fönbi, och denät
anslutna apparaternas segefitåg snart är 
fuJil'bordat, så äro radioröflen den enda 
återstående käMan ti,1l plötsliga avbrott 
i ett intressant och trevligt radiopro
gmm. Dä.rför skulle radiolyslSnarna all
tid vara försedda med några rör av de 
slag StOm förekomma i hans apparat, 
för att på detta sätt skydda sig mot 
dylika avbrott på samma sätt SlOm den 
försiktige mot'Ormannen skyddar sig 
mot punlkteringar. 

Var j.e rör i motItagaren har sin funk
ti'On oclh kan därför användas på endast 
en specieN plans och därför måste det 
finnaJs ett reservrör för varje rörsort 
som kommer tiU användning. När efter 
en tid mottagningen fönsämraJS eller ett 
rör bränner sönder, sätter man endast 
in ett reservrör och apparaten är åter 
klar att användaJS. 

strålsröret har en starkt negativ spän
ning på Wehne1tcylindern är det sörjt 
för att katoden ej utsätt.es för sk3JdHg 
åverlkan ens vid höga anodspänningar. 
Det har häri.genom varit möjEgt att till
fönsäkra röret den livSIlängd, som man 
har rätt att begära av ett tekni'skt mät
instrument. 

RADIO FÖR DET BRITTISKA V ÄRLDS
RIKET. Efter en längre tids försök med kort
vågssändaren i Che1msford har man måst kon
statera att denna station icke motsvarat för
väntningarna. Då och då synes i den engelska 
pressen notiser, vilka fordra att kortvågsradion 
skall organiseras bättre. Denna svårighet har 
nu blivit löst av den brittiska kolon1alkonferen
sen. Kolonialdepartementet har nämligen be
slutat att ställa t 23,000 till förfogande. Snart 
nog kommer alltså det brittiska imperiet att 
erhålla en välorganiserad kortvågsutsändning. 
Den nya kortvågssändaren kommer troligen att 
förläggas till Daventry. 



~ R...A1I))nOe-AMATÖ~EN~ 

»MIN PRIVATA» 
För Radio-Amatören av redaktör S. W. FLOOD, Oslo. 

Eftersom »huvudredaktörens pri
vata», att döma av de många 
frågor angående densamma, som 
undertecknad har haft nöjet svara 

på, väckt ett betydande intresse på 
denna sidan Kölen, har det fallit mig 
in, att det vore roligt att visa Radio
Amatörens läsare hur min privata ser 
ut. Detta är så mycket roligare, som 
den på alla mö j'Liga sätt och vis bildar 
en motsats till doktor Palmgrens. Allt 
vad den första är, är icke den andra och 
allt vad den andra är, är icke den första. 
Det enda, som båda ha gemensamt, är 
att de äro fabelaktigt goda. 

För att gå rakt på sak, så ser min ut 
som 100 % radio. Detta är ett utslag 
av min pers'Onl,iga smak, som helt går i 
funktionalistisk riktning. Lådan är 
gjord av kryssfaner med Hn svart 
skinnIbeläggning medan frontplattan är 
av mönstrad trolit. Apparatens bastanta 
dimensioner mark,eras ytterligare av de 
soLida mässingsvinklar, som samman
hålla hörnen. I övrigt är apparat'en 
byggd i två våningar 'Och golvet mellan 
dessa består aven 3 mm tjock alumini
umplåt. Denna plåt har den mycket 
viktiga uppgiften att sörja för stabili
teten. Men sin stora metalImaSIsa upp
häv'er den först och främst de v,irvd
centra av magnetisk art, som alstras av 
spolar och transformatorer. Dessutom 
verkar den som motvikt och ersätter 
sålunda jordledning. Denna plats är 
förbunden med hela mottagarens ge
mensamma minuspol och r·epresenteras 
i fig. 1 av dubbelstreck. 

Första steget är ett högfrekvenssteg 
med skärmgallerrör. Av spola'r har jag 
försökt en hel rad av de bästa på den 
europeiska marknaden. Som särskilt 
lämpliga stannade jag vid C'Olverns och 
Igranics. Igranics ge en mycket g'Od 
selektivitet 'Och primär- och återk,opp
lingsEndningar äro ovanligt bra av
passade. Jag antar att dessa 'Också finnas 
att få i Sverige. Antennen bör ,icke vara 
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öVler fem meter lång och med den lösa 
kopplingen till gallers polen blir selekti
viteten helt enkelt häpnadsväckande. 
S~ffrorna vid spolen i fig. 1 hänföra såg 
till spolens lödbleck. 

Jag har i mitt blad, »A-spalten», som 
utgör ett par sidor i lördagsnumret av 
Aftenposten, standardiserat den auto
matiska gallerförspänningen. Min prin
cip är att alla spänllingar avpassas just 
på det ställe de skola användas och för
ses med blockkondensatorer. Dä'rige
nom uppnår man en staJbilitet, som möj
liggör byggandet aven mångfald hög
och lågfrekvenssteg utan att ok'On
trollenbar återkoppling uppstår. I detta 
fall får skärmgallerröret sin negativa 
fönspänning genom motståndet R I . 
Stiger anodströmmen, så stiger för
spänningen automatiskt. Hela detta st'eg 
är helt inkapslat i en aluminiumbox med 
lock. Röret är dessutom skärmat aven 
cylinder, som synes på f1ig. 2. 

Nästa steg är en kombinerad modu
lator och återk'Opplad detektor. Detta 
st'eg är väJI genomtänkt. Först ser man 
aH det är kopplat till föregående steg 
med avstämd anodkrets. Sedan upp
täcker den erfarne med förfäran, att 
röret arbetar med över 1 SO volt på ' 
anoden. Orsak'en härtill är att jag an
vänder vad j ag här i N 'Orge har k:allat 
~högspänd likriktnin~~. D. v. s. jag 
ger detektorn en så hög anod spänning 
som röret kan tåla utan negativ för
spänning. Detta gör att likriktningen 
försiggår på den rätliniga delen av ka
rakteristiken, både vad galler- och anod
ström beträffar. Resultatet härav är en 
så god kvalitet som överhuvud kan er
hållas och en frihet från växelströms
surr, som icke kan uppnås med anodlik
riktning i växel ströms drivna mottagare. 

Det nästa man fäster sig vid är den 
använda differential-återkopplingen. 
Hänmed har vi kommit till det verkHgt 
fina i denna mottagare. Vi ha ing,en 
ständ~gt för fullt svängande osoiHator 
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Fig. 2. Lådan med upplyftat lock. 

utan en modulator, som befinner sig i 
ett sådant tillstånd på svängnings
gJräns·en, att man icke kan höra om den 
verkligen svänger om man ej ser på 
milliamperemetern. Just Igranic-spolen 
och den kapacitiva differential-åter
koppl~t1Jgen ge tillsamlmantagna detta 
idealiskatil'Istånd tr:ots den höga anod
spänningen. Som ännu en fördel kan 
jag nämna, att man -icke behöver röra 
kondensatorn vid övergång från ett 
våglängdsområde till ett annat. 

Stationen inställes med den första 
kondensatorn C1 , som ka1ibreraJS i våg
längder. Denna och modulatorkonden
satorn C2 måste vara av högsta kvalitet 
000 likaså f.ininställningsanordningarna. 
Stationerna komma nämJ.igen på vissa 
delar av skalan in med endast 14 del
strecks mellanrum. N ågon dödgång i 
rattarna får ahsolut ,ej för,ekomma. 

Även modulatorst-eget har sin egen 
box med lock. Värdena på galler'lronden
sator och läcka äro valda med omsorg. 

MeIlanfrekvenstransforn).atol"satsen 
är levererad av den norska firman 
Noratel och är avs.tämd till 4 500 m 
meden noggrannhet av 2 m. Även 
satsen till Baltics K 25 är mycket lämp
lig. På samma sätt somhögfn~lkvensröret 
får också mellanfrekvensröret sin auto
matiska ga,llerförspänning över mot
ståndet R 7 om 500 ohm. Hela appara
tens volymkonJtroll ombesörjes av po
tentiometern P l' En trådIindad Kabi
potentiometer kan jag rekommendera 
framför alla andra. Den är så väl ut
förd att intet knaster förmärkes då den 
vrides. Denna volymkontroll är så 
effektiv, att jag kan taga emot Motala 
med sådan styrka att allting i rummet 
darrar (med 2 m antenn till A2 ) och 
sedan enbart g,enom att vrida P 1 tiII 
nollst,ällning taga på hörlurarna och 
koppla dem till högtalarens plats utan 
att få mera än kristallstyrka. K vaI1-
teten är fortfarande god. 

"Även andra detektorn har »högspänd 
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Fig. 4. Baksidan med locket till förstärkare och ansllttningsapparat uPplyft. 

likriktninp. Genom brytning av om
kastaren S1 kan detektorn förvandlas 
t,ul förstärkare för grammofonrepro
duktion. De två Slista rör,en kunna även 
användas som lokalmottagar·e. Om
kastaren S4 sätter då de tre första r'ören 
ur funktion och antennen flyttas till Ås' 
Denna del av apparat'en kallar min fru 
för sin och Gud vare mig syndare nådig 
om jag går ut någDn kväll utan att ha 
satt S4 och As som de skola vara, så 
att hon får Stockholm eller något annat . 
i stäl,l-et för o.slo. 

Det har varit en del svårig1heter med 
transformatorn T l . Saken är nämligen 
den, att med den starka anodström, som 
följer med den högspända likriktningen, 
har man ej många transformator'er att 
välja på. Användbara äro Varley, som 
står i min apparat, samt Igranic G och 
Philips. 

Ändröret är ett Telefunken RE 604, 
som ju är synnerl~gen kraftigt. På 
grund av den stora anodströmmen 
måste potentiometern P 2' som centrerar 
glödströmslindningen i förhållande till 
O-punkten, vara tillräckligt kraftigt di-

mensionerad. Rls bör enligt min me
ning vara semivarJabelt så att man lätt 
kan ge röret precis den rätta förspän
ning,en. 

Jag vet ej vilka utgångstransforma
rorer man brukar använda i SveI'lige. 
Varley och Körting äro utmärkta, men 
det bästa är kanske en Weilo Preferato 
A. Med denna kan man anpassa sig 
efter vilket rör och vilken högtalare som 
helst. Jag tycker att denna transfor
mator i många fall nästan är värd sin 
v,ikt i guld. 

Jag har för vana att ödsIa med mät
instrument. De äro ovärderliga om man 
vill hålla sin mottaga're i högsta form. 
Dessutom har jag god nytta av dem 
vid provning av alla de rörtyper, jag 
får för anmälan. 

Tack vare reduktionsmotstånden med 
tillhörande blockkondensatorer för alla 
anod-och gallerspänningar, blir anod
spänningsapparaten enkelheten själv. 
Allt elände som följer med parallella 
ledningar fram till strömkällan bort
faller. Det finns bara en enda plusled
ning, och minusledningen utgöres av 



~ 1R...AD[OeAMATÖ~EN~ 

ST A~IONSV ÄLJAREANORDNINGAR 
AV FIL. KAND. BERTIL WOLLERT. 

Forts. fr. föreg. n:r 

Prov på automatisk närinställning -
Allmänt om jjärrinställning - En 
kommersiell mottagare med automatisk 
jjärrinställning - Två automatiska 

närinställningsanordningar: 

I föregående nummer presenterades 
en stationsväljare med automatisk 
när~nställning, där det !karakteristiska 
var en tangentliknande anordning för 

9 stationer; Nu skola två andra typer 
av denna kla's'S granskas hä'r. 

Bilder tala bättre än ord och vi över
gå därför genast till Eg. 33, som visar 
manövertavlan hos en mottagare från 
den amerikanska finnan Kolster, nu
mera upphörd. Här har man också fritt 
val mellan inställning på sedvanligt sätt 
eller automatisk, på 8 förutvaIda sta
tioner. Va:d den förra beträffar, .obser
veras ,längst ned till vänster den erfor
derliga ratten, varigenom skalan, synlig 
i det lilla fönstret med visarespets ovan
för namnet, vrides. Nästan allt det öv
riga tjänar den automatiska insttäll
ningen. 

Mellan de båda rattarna, oj nedre delen 
av bilden, märkas sålunda först 8 num
rera'de knappa·r, SI()1l1 svara mot Eka 
många på förhand utvalda stationer, vil-

det material, av vilket hela apparaJten är 
uppbyggd. 

I »min privata» är en nättransfor
mator av N ora:te1s fabrikat använd. Den 
levererar int.m 100 mA filtrerad lik
ström vid 200 volt. A vsildrosslaif finns 
det ju så många välkända märken, att 
jag ej behöver uppehåJla mig vid dem. 

På . bilderna, 'som kanske äro litet 
hastigt tillkomna, ser man apparatens 
exteriör, fig. 3, det egentliga mottagare
montaget i Hg. 2 och slutligen undre 
våningen, fUg. 4, med lågfrekvensför
stärkaren till vänster och anslutnings
apparClJten till h~ger. I frontvyn ser man 
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ka fixerats till sina lägen genom motsva
rande flyttbara stoppanordningar, syn~ 
liga på den halvcirkeHormiga löpbott
nen, där de bilda två koncentriska rader, 
den ena över den andra, för att under
lätta ar:betet. På ömse s i:do r om den num
rerade ser·iens fasta knappar finns en 
knapp utan beteckning. Vid intryckning 
av den vänstra sättes apparaten i gång 
'och då lyser en' liten grön signallampa 
uppe i högra hörnet av instrument
tavlan. Med den högra knappen stoppar 
man maskinen. Vid automatisk inställ-

Fig. 33. 

tilI vänster, alldeles ovanför huvud
strömbrytaren ett litet fönster i bred 
rann. Detta vi-sar rött ljus när hela 
appa'raten är under spänning, grönt ljus 
när lokalmottagaren går och gult ljus 
när omkoppling gjorts för grammofon
förstärkning. 

J ag hoppas att denna beskrivning 
kan ha intresserat en och annan och det 
skulle glädja mig mycket att fä med
delanden från dem, som eventuellt kopi
era apparaten. Speciellt är jag intresse
rad av valet av spolar och tran forma
tor,er och de resultat som uppnåtts med 
desamma. 



ning från en station till en annan lyser i tigt inne. NärmClire 
en rCid si,gnaHampa, i vänstra övre - denna väljare saknas. 

detaljer rörande 

hörnet. . 
Ovanför var och en av de 10 fasta ' 

kn<lJpparna, nere på tavlan, finnes plats 
för erforderlig beteckning. 

Rörande fig. 33 åtenstår nu endast 
säga, att den högra ratten är för regle
ring av ljudstyrkan och att omkastar·en 
snett under densamma användes, då 
man vill köra <lJpparaten såsom radio
grammofon. 

Tyvärr kan jag ej meddela något om 
det inre i denna stationsväljaremeka
nism. Den får bH en rebus för kon
struktivt intresserade läsare. 

Den i fig. 34 avhilidade anordningen 
har i Amerika använ1Js av bl. a. firman 
Earl Radio Corporation och tillåter 
aurtomat'isk närinställning på 10 förut
vaida stationer. Proceduren är följan
de. Först inställes på vanligt sätt och 
vid varje sålunda funnen punkt trycker 
man på den i sidoled rörliga spalren med 
visare, synlig nedtill på bilden, varige
nom mekanismen låses för stationen 
if'l'åga. Ovanför finnas 10 namnskyltar 
för identifiering av stationerna. När 
dessa, som kunna ligga endast några få 
skalstreck från varandra, en gång blivit 
inställda och mekanismen sålunda låst 
för dem, är allt som behövs att föra 
spaken t'ill den punlkt, som svarar mot 
stationens läge enligt resp. nainnkort, 
och dra ratten utåt, då stationen är rik-

Fig. 34. 

Allmänt om fjärrinställning. 
Det sagda såsom prov på närinställ

ningsanrordningar. Den amerikanska 
publiken synes emellertid ej nöjt sig 
med denna hekvämligihet, eftersom i 
markniaden f ram'k!omrnit flera system 
för fjärrinstäl1ning av mottagare. 

Det är ej svårt att förstå, huru ett så
dant behov uppstått, åtminstone i Ame
rika. Här hemma på andra sidan har 
säkerligen en del av oss ibland apparaten 
placerad litet obekvämt, i ett hörn eller 
avsides från det vanUga vilostället och 
tänker väl någon gång, att det kunde 
vara bättre ordnat. 

När man endast har en högtalare, så 
får ju endast de, som befinna sig i 
samma rum eller intill, del av underhåll
ningen. Men denna är nu så mångsidig, 
pågår så många timmar om dagen och 
tillgodoser så många olika intressen, att 
det är många, särskilt i Amerika, som 
tydka underhållningen ej bör vara in
skränkt till dem, som befinna sig i. 
radio rummet. Varför skall t. ex. ej 
fmneller jUl1Jgfrun få vara med på ett 
hörn och pigga upp sina livsandar, när 
de utföra siu enformiga anbete i köket? 
Kan ej radioundethållningen utsträckas 
även till sovrum, barn- OC'h jungfru
kammare eller andra rum, där familjens 
medlemmar tillbringa en stor del av 
tiden? Går man in för en huslig radio
politik efter sådana linjer, blir följden 
naturligtvis den, att det fordras flera 
högta'lare, drivna av den gemensamma 
mottagaren. Vid var ooh en bör det 
finnas möjlighet Clitt 'åtminstone slå till 
och från mottagaren samt reglera ljud
styrkan efter eget tycke, (jberoende av 
de andra. Det mest idealisika i ett så
dant fall är emellertid en fjärrinställ
ning, varmed vi nu s'kola sysselsätta oss . 

. Med goda anordrringar för fjärrin
ställning kan man från varje särsikild 
konkollpunkt sätta apparaten i gång, 
ställa in på önskad station och reglera 
ljudstyrlkan efter behag. Ja, denna 
hypermoderna bekvämlighet är inte be-



gränsad till radioapparater, utan har ut
sträckts även till radiogrammofoner, 
där man utöver ny:ssnämnda möjlig
heter har charmen att t. ex. kunna växla 
sbvor på avstånd. Men det är en konsII: 
att sköta en sådan anläggning, att ställa 
in radiomotta'garen, regllera ljudstyrkan, 
slå till och från apparaten, gå över från 
radio till grammofon, starta motorn och 
växIa skivor, allt från 3-6 olika rum. 
Ooh det kIOstar också något, 4 000 $ och 
däröver, varför saken för närvarande 
få'r lämnas i fred i dessa spalter. 

I septembemum~et för i år av den 
amerikanska tidSlkri:ft,en »Radio En
gineering» sammanfattar en författare, 
som redlOgör för en av honom kon
struerad balanserad bryggmetod för 
fjäifrinställning, systemet i de viktigaste 
hittills använda anordningarna i följan
de 5 grupper: 

1. Val av ett begränsat antal stationer 
genom nedtryckning aven knapp eller 
vr,idning på en ratt till det läge, som 
motsvarar den avsedda stationen. 
Därigenom öppnas en liten motors krets, 
genom en kontakt, som påverkar ett 
relä. Enligt detta system fordras i all
mänhet en tråd för varje önskad station 
plus extra klOntrolltrådar i kabeln. 

2. Inställning genom samtidig lyss
ning ooh vridning aven switch i organet 
för fjärrkontrollen, varigenom motorn 
startas, s,tJoppas eller kastas om. 

3. Systlem, som grunda sig på prin
cipen · att om en bärvåg av tillräcklig 
styrka mottages, kan den påvertka en 

Fig. 35. 

268 

rle!läanordning, så att motorn stoppas. 
Genom att trycka på en knapp, .från
kopplas tillfällighni:s reläkontakterna 
och motorn fortsätter, tills nästa bärvåg 
kommer in. 

4. System 'Som aruvända motsvanig
heten till två Isynkrong.eneratorer med 
förbundna roror,er. 

S. De IS. k. steg förstegsystem;en, i 
vi~ka en motor men en tandad rotor fås 
att rlOt,era stegvis genom att fältström
men flyttas successivt från spole tin 
spole genom Vlridning på en liten switch. 

Vad den första gruppen beträffar, 
kan ant'ecknas att mlOtorn är nedkopp
lad till låg hastighet och vnider kon
densatoraxeln eller ljudstyrkeregle
!'ingens. Mekani,smen är försedd med 
stoppanordningar och sedan apparaten 
är väl in;staHemd, sättas de på de ut
valda statiIOnerna. Därigenom kommer 
~ondensatoraxelt1!S vridning att auto
mat,iskt stoppas på den punkt, där den 
önskade stationen, för vilken motsva
rande knapp nedtryckts, kommer in. 

Vid dessa anordningar, som ameri
kanarna kalla preselecting devices, där 
det sålunda gäller Vlii~Sla förutvaida sta
nioner, är . det av stönsta vikt att meka
nismen är solitt och noggrant utförd, 
så att den tar in örusikad station gång på 
gång exakt på samma punkt. Ju skarpa
re resonnanskurvan är, desto större 
precilsion erfordra!s. . 

En annan punkt, SOlill man ej får 
lämna ur räkningen, är att en moror
dr,i ven instätllningsaoordning, särskilt 
om den är av klOmmutatortyp, kan 
åstadlkomma ett fruktansvärt oväsen i 
högtalar'en" om det vill sig :illa. Var je 
gnista kan nämEgen komma kontroll
ledningen att utsända elektriska sväng
ningar, vilka nå antennen, fönstärkas i 
apparaten och återkomma 'Som ett öron
bed'övande buller i högtalaren. 

Att fullständigt filtr·era bort degisa 
störningar är svårt, särskilt vid känsliga 
skärmgallenmottagare. Ett sätt att und
gå dem vid inställning på förutval~da 
stationer är att koppla från högtalaren. 
medan vridningsarbetet pågår. 

Efter denna inledn1ing skola vi först 



titta på utförandet av anol1dningen för 
fjärrinställning i en hypermodern: ame
rikansk klOmmersiell mottagare, för 
vilken detaljerade upplysningar kunnat 
erhållas, varefter såsom aV'slutning på 
denna serie de viiktigaste f'a,brikaten 
fjärrinstälilningsanordniugar, slOm nu 
äro i marknaden och säljas separat, 
skOlla paJSs'era revy. De äro ej många · 
och kunna nästan räknas på ena handens 
fångrar. , 

I fig . 35 visas f.ramlSidan av den 
amerikanska firman ColIOniai Radio 
Corporations senast,e, växelströmsan
slutna mottaJgare, som bl. a . är utl'UiStad 
med bandfilter och automatisk fjärT'in
ställning av stati'Oner. 

I mitten synes den i killOcycler gra
derade, belysta skalan. MlOttaga'ren har 
på denna Slida endast två rattar, den 
högra för instäNning på vanligt sätt 
och den vänstra f,ör regl,ering av ljud
styrkan. Apparaten är nlOga skärmad 
eller plåtinklädd. Av någon tillfällig 
anledning äro rören till vänster ej 
skyddade. 

Huru apparaten tar sig ut från bak
sidan, framgår av fig. 36. Det centrala 
i bilden urppta'ges av fjärrinstäUnings
anordningens ,ena ändpunkt, huvudsak
liigen bestwende av 2 motlOrer för vrid
ning av lmndensaooraxeln ,och ljud
styrkeregl,el1ingens enligt förut känt re
cept. På det hölje, som 'Omgiver meka
ni.smen, märkaJs tillhörande stoppanord
ningar, de med 1-10 betecknade rör
liga, i två koncentrliska halvcirklar 'Ord-

\ . 

nade tapparna, vilket ju, åtminstone till 
det yttre, är samma system som det i fig. -
33 visade. Var och en av dessa-tappar är 
förbunden med sin egen, på mlOtsvaran
de sätt markerad tryckknapp i det liUa 
instäl1ninglsorgan, som bildar andra 
ändpunkten i denna fjärranordn~ng. 

Huru det går till att ordna denna del 
av mottagaren för automatisk fjärrin
ställning skola V'i nu se. 

Man ställer in på en station, antingen 
på vanli,gt sätt genom lyssn~ng eller med 
ledning av den kända frekvensen och 
med hjälp aven andra graderad kon
densatorskala av mässing, som är svagt 
synlig i det mekanismen 'Omgivande 
höljet, för V'ilket ändamål man kan an
",ända den i deSlS mitt synliga lilla 
tpissan. Sedan flyttas den tapp, som har 
samma nummer som den för den önska
de stationen reserverade knappen i in
s,tä,jjningsorganet i andra ändan av an
läggningen, till det läg,e, i vilket stoppa
rens vi'sare befinner s ig exakt mittemot 
en smal inskärning i mässingsskivan, 
var,efter tappen fq:stsJkl1uvas. Meka-

Fig. 37. 



nismen koml111er då att aJUtJOmahskt WlJWJaJL 
v:.ida ko~dentsatoraxeln t~ll de~ punkt, I 3 \ \ 
dar sta101onen kommer In, nar mot- j i \ \ 
svarande knapp nedtryckes. I') / 

Det är nödvändigt att nummerföljden II I <==-- / ~ 
. I ( I ;Yi7 CON!J..CTOR CABLE 

mellan knapparna mollsvarar statIoner· I :t=---==-..J..~-+---=-n=#' ======±::== 
nals fr.ekvellJSor~ning ~.ch at~ knappen k --JITl/II/!~~,i'~ 
nllmm" ett anvandes lo, stamonen med 'rE-~-"l' 
den lägsta frekvensen. 1 E ~ 

A v de i fig. 36 under den egentliga :: -' -7 T_ 

apparaten synl,iga sladdarna utgör den 'o c' 

längst till höger förbindelsen med in- "" occ .... '" . 

stäHningsonganet ,i andra ändan och 
kabeln anslutes oförväxelbar,t till hu
vudapparaten genom proppdosan. 

Flera gånger har nu talats om det 
lilla il1!StällnJingsonganet i andra ändan 
av tråden. DeSiS utseende framgåT ,av 
fig. 37. Tiill det yttre har det formen 
aven låda med sammanlagt 13 tryck
knappar och Övenst en signallampa, som 
angiver om apparaten är i gång eller ej. 
10 av dessa knappar, ordnade i två 
rader, svara mot varsin på förut (an- . 
givet sätt valda station. A v de tre 
undensta, ej med siffror markerade 
knapparna tjäna de båda övre till regle
ring avljudsty11kan. G,enom den 
vänstra, betedknad Vol. Dec., minskas 
den sålunda, genom den högna, Vol. 
Inc., ökws den. Oenom den understa, 
Quit, gör man apparaten tyst. 

H uru kör man då mottagaren med 
den här behändiga t,inlges1len? 

Man trycker fömt på den med Vol. 
Inc. (ökad ljudstyr.ka) betecknade knap
pen i 3-4 sekunder, varigenom appa
raten sättes i gång och reglef1ingsan
ordningen för ljudstyrkan rör på sig. 
Sedan rören bliVlit uppvärmda, vilket 
tar omkring 30 sekunder, nedtryckes 
knappen för det} önskade stationen, t,ills 
den hörs. Det tar 3-4 sekunder · för 
mekanismen att utföra rörelsen. Ljud
styrkan reglerals sedan genom använ
dande av de båda knapparna härför. 
Om man trycker på knappen Quit (tyst) 
samtidigt med stationsknappen, höras 
vid mottagarens automatiska iruställ
ning ej andra stationer än den önskade, 
vilket ju, såsom fmmhåUius i det före
gående, kan ha betydelse ur störnings-

27° 

Fig, 38. 

synpunkt. Stationer, för vilkaoinga 
knappar reserverats, ligga icke utom 
räckhåll för denna fjärrinstwllning. De 
kunna nås genom användande av n:r 
1 och 10. Nwr den förstnämnda knappen 
ned tryckes, rör sig kondensatoraxeln i 
riktn~ng till stationer med låga frek
venser . och vid tryckning på den andra 
i riktning till sådana med höga. Genom 
nedtryclming av knappen Vol. Dec. 
(minskad ljudsty,nka) under åtskilliga 
sekunder kopplas apparaten ifrån och 
då slocknar också signallampan. 

Vid den automatiska 'inställningen i 
denna apparat spelar det ingen roll, vil
ket läge vridikondenlsatorerna hade efter 
senaste inställning för hand odh om
vänt. Man kan använda de båda in
ställningsmetoderna alternat,ivt, utan 
att de på något sätt menligt inverka på 
varandra. 

Att man kan ansluta flera sådana här 
ill'ställnin~dlosor till samma mottagare 
är inget nytt för oss. 

I fig. 38 lämna's ett kopplingJslSchema 
över anJäggnirugen, vilket meddelar öv
r,iga upplysningar, som stå till buds 
rörande anordningen. Vänstra delen av 
schemat avser inställningsdosan och den 
högra visar, huru den i mottagnings
apparaten befintliga delen ser ut. Kabeln 
innehåller 17 trådar. 

Den amerikaruska marknadens vikt.i
gaste fjärrinställningssystem, s'om säl
jws separat, ~ola tlJwsta gång bilda av
slutningen på denna tekniska rundresa. 

Forts. 



SVAR pA FRAGOR 
RADIO-AMATlIREN 8tdr 8ina Ubare till tjll.n81 

med bu varande av frtlgor r/Jrande allt, 80m 8am
manhtlnger med radio, varvid f/JI/ande butll.m
meber gälla: . 

1) Alla frtlgor numreras. Varje papper f/Jues 
med den frtlgande8 namn och adres8, tydligt ut-
8kr/vna. Brev, innehtlllande frtlgor, adreuera8 
till: Rad/o-Amatoren, avd. "Svar ptl frtlgon. 
La8aretl8gatan 4-6, Göteborg. 

2) F/Jr varje frtlga /nsll.ndu 1 kr. pr p08tanvisn. 
3) Alla frtlgor besvara8 pr post. De, 80m lI.ro av 

allmll.nnare intres8e, publiceras dessutom under 
"Svar ptl frtlgor •• 

4) Ett omgtlende besvarande kan icke. garanteras. 

E. S. ÖnskaJr schema på en 2-rörs apparat 
med parall'ellkopplade rör. Innehar en spän
ningsdelare på 10000 Q samt 1 st. A 209 och 
ett styck B 205. Apparaten skall anslutas till 
220 volts likströmsnät. 

S var: Schemat återfinnes å fig. 1. D, är en 
drossel (t. ex. en lågfrekvenstransformator prim. 
lindning), D, är en drossel 30 mA; R, är ett 
movstånd t. ex. glödlampa 952 Q motsvarar 50 
wa.tt; R, är spänningsde1a.ren på 10000 Q och 
Ra är trådmotstånd 50 U . 

A. J. Innehar en äldre radiomottagare, troligen 
fransk med detektor, 2 stegs lågfrekvensför
stärkning, men önskar schema på en modernare 
koppling för en 3-rörs apparat med detektor, 2 

stegs lågfrekvensförstärkning, alla våglängder 
utan spolbyte. Apparaten skall vara effektiv 
samt selektiv. Rören skola vara Philips A 409, 
A 409 samt B 405. Apparaten skall matas från 
växelströmsnät dock med accumulator för glöd-
strömmen. 

S var: Schemat finnes å fig. 2. Beträffande 
spok! kan den antennspole användas som är be-
skriven i samband med en 4-rörs växelströms
apparat i n:r 7/8 av R.-A. d. å. Den behöver 
endast kompletteras med återkopplingslind
ningen, som lämpligen lägges utanpå den stora 
lindningen. Den utgöres av 35 varv för kort
vågsspolen och 138 varv för långvågsspolen. 
Återkopplingen regleras med kondensator, som 
schemat visar. Lämplig transformator för nät
anslutningen är t. ex. Weilos fabrikat. 

Fig. 1. 

A. L-g. Har tänkt bygga den i n:r 7/8 
besknivna växelstrÖIDsaJPparaten. Frågar nu: 
1) lågfrekvenstransf. T l är ej omnämnd i be
skrivningen; vilket omsättningstal blir lämp-

T 

A 409, R2 A 409, Ra B 405, R. RGM 954. 
transf. för nätet sek. 250 volt + 4 volt. 
Drossel 30 a 50 Henry 30..;mA. 

» högfrekvens. 

Fig.2. 

27 1 
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A 442 A 415 B 405 

Cl = O,IIlF, Ca = 500 cm., C. = 200 cm., M = 2 m Q. 

Fig.3. 

ligast och vad är det för ett uttag i mitten på 
sekundärspolen ? Om man skall göra denna 
transf. själv, vilken tråddiam. skall användas 
till resp. spolar, hur skall nämnda uttag göras 
och vi,lken plåttyp bör användas? Tjernelds? 
2) Kan utgångstransf. frånsett omsättlllingstal 
göras på samma sätt? 3) Kan man använda 
R. A:s dynamiska 'högtalare utan att ändra 
värdena på något motstånd? 4) Om man vill 
slopa grammofonförstärkningen behöver man 
väl endast ta bort M, och Ms samt C. och möj
ligen även C.? 

S v a r: 1) T, bör vara lh med dubbel se
kundärlindning (pu8h-pull). BIeck av typ M" 
Tjerneld användbara 50 st., primärt 6 000 varv 
0,1 mm tråd, sekundärt 2 . 18000 varv 0,05 mm. 
2) Utg. transf. Tjerneld M, 60 st. prim. 2 . 1300 
varv 0,15 mm sek. 150 varv 1 mm. 3) Nej! 4) 
Borttag M

" 
Ms och C •. 

J. G. N. Önskar schema över en 3-rörs app., 

D 
Mit (14,;) 

~ 
Fig.4. 

med bibehållande av avstämmngsorganen be
skrivna i samband med en app, i R.-A. juni 1926, 
sid. 171. 

S va c : Fig. 3 visar schemat. Som första 
avstämningsspole kan man använda ramantenn 
eller linda en spole med samma varvantal som 
gallerspolen i andra kretsen. Även denna spole 
förs,es då med uttag och omkopplare. Spolarna 
böra monteras sinsemellan, så att minsta möj
liga koppling mellan kretsarna uppstår. Ni bör 
försöka sätta dem vinkelrätt mot varandra och 
långt ifrån varandra. Uppsätt gärna en koppar
skärm mellan spolarna. 

L. G. C. Hade tänkt bygga den i R.-A. n:r 
7/8 beskrivna 4-rörs lokalmottagaren och in
köpte därför material till transf. och drossel. 
Har nu frångått denna tanke, för att istället 
bygga den i samma n:r beskrivna 4-rörs växel
ströIIllSapp. Önskar därför upplysningar om: 

1) Kan den till förstnämnda mottagaren be
skrivna transf. användas även till den senare, 
eller bör den ändras. Nätspänningen är 127 v. 
50 per. Är det likgiltigt om öppningarna i kärn
blecket vändas åt ett håll eller bör de växla? 
2) Har j ag någon nytta av drosseln? 3) Vilka 
rör äro lämpl1gast? 

S var: Ni kan använda samma transf. 
Ändra kopplingen i enIighet med fig. 4. 2) 
Drosseln kan Ni använda till filterdrossel i 
stället för motståndet M,•. Betr. kärnblecken 
är det ej likgiltigt, hur man vänder dessa. På 
transf. bör uppslitsningen växla, under det att 
på drosseln den bör Idgga åt samma håll. 3) 
Lämpl1ga rör RENS 1204, REN 1004, REN 
1004, RE 304. Likriktarrör för Edert fall 
Rectron R 21. 
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NYHETER 
PÅ RADIOMARKNADEN 

Firma Alleanza, Stockhobn. 
.Origillal Weber» motstånd. Lågohmiga tråd· 

motstånd, fig. 1, finnas i följande ohmtal och 
belastningar : 

Tabell 1. 

Ohm 3 Watt 5 Watt 10 Watt 
mA Volt mA Volt mA Volt 

50 245 12,25 320 16 410 25 
100 173 17,3 230 23 330 33 
200 122,5 24,5 160 33 225 45 
500 77,5 38,7 100 50 148 74 

1000 54,6 54,6 70 70 100 100 
2000 38,7 77,5 50 100 70 140 
5000 24,5 122,5 32 160 46 230 

10000 17,3 17,3 22 240 33 330 

Fig. 2. 
Högohmmotstånd med 2 watt belastning ut· 

föras i följande storlekar: 

Ohm 
5000 

10000 
25000 
50000 

Tabell 2. 
Volt 
100 
140 
220 
330 

mA 
20 
14 
9 
6,6 

Vidare tillverkas ett spänningsdelaremotstånd 
för nätanslutningsapparater, fig. 2, vars totala 

----._--~-

motstånd uppgår till 9 000 ohm och som tål 
en belastning av 6 watt. De olika delarna ha 
följande motstånd: 900, 900, 1200, 1200, 1200, 
1200, 1200, 600, 150, 150, 150 och 150 ohm, 
av vilka de fyra delarna om 150 ohm äro av· 
sedda för uttag av gallerförspänningar. 

GRAETZ 
4~POLIGA MAGNETSYSTEM 

N:r 70 .............. "" .... ........ Kr. 21:-
Inbyggd som chassi e ............ .. 35:-
Inbyggd som högtalare N:r 91 ., 75:-

3 .GRAETb kvalitetsprodukter. 

Ingeniörsfirma B E R NT R H O D I N A.-B. 
Tel. Norr 31660 STOCKHOLM Tunnelgatan 20 

Katalog sändes på begäran. 

"TRANSPHONIA" 
förenar 4 olika apparater i en enda och giver 
Eder 4-dubbel valuta för Edra pengar. 

Den kan användas som: 
1. Vanlig grammofonljuddosa 
2. Elektro-Ijuddosa (pick up) 
3. Högtalare-magnetsystem 
4. Mikrofon för återgivande av tal 

Pris Kronor 38:-

Försäljes hos: 

A/e FERD. LUNDQUIST & Co. 
RADIOAVDELNINGEN/GÖTEBORG 



EUROPEISK RUNDRADIO 
Officiella våglängder den 30 augusti 1929. 

Station Station I Kc. I m. I Station I Kc. I m. I 
I ---------------~--~--~~--------------~· 

Karlskrona ............ . 
Jönköping ............. .. 
Kristinehamn ...... . . .. 
Gävle ........ . .. ........ .. 
Warschau ............. .. 
Halmstad ............... . 
Karlstad ............... . . 
örnsköldsvik •.•........ 
Porl .. .. ..... ~ ... ..... ... . . 
Flensburg .............. . 
Beziers ... .... .. ......... . 
Helsingfors .......... .. 
Aachen .................. . 
Köln ................... _ 
Miinster .............. ... . 
Borås .................... . 
Hälsingborg ............. . 
Malmö .................. . 
Umeå .... .. ........... .. . . 
Bordeaux .............. . 
örebro .. .. .......... .... . . 
Niirnberg .......... . .. . . 
Belfast .................. . 
Eskilstuna .............. . 
Kalmar .................. . 
Kiruna ....... ... ........ . 
Säffle ................... \. 
Pletarsaarl ............ . 
Abo ... .... ................ . 
Kassel .... .. .. . ........... . 
Kiel ....................... . 
Llnz ...................... . 
Trollhättan .... . ........ . 
Gleiwitz ............ .... . . 
Toulouse-Pyr. • ....•.. 
Hörby .................... . 
Leipzig .................. . 
London ................ . . . 
Mähr. Ostrau ......... . 
Lille .................... .. 
Catalona .. .... .. ......... . 
Strassburl'( ...... ...... .. 
Hudlksvall ............ . 
Norrköping ...... .. .... . 
Kaiserlautern ......... . 
Rennes ............ ...... . 
Königsberg ••..••..... ,' .. 
Pressburg ........... ... . 
Köpenhamn ........... . 
Uddevalla .............. . 
Varberg •. .... ... ....... .. 
Berlin O ................ . 

1580 
1490 
U80 
1470 
1400 
1391 
1373 

1367 
1355 
1319 

1301 

1266 

1256 
1238 
1220 

1112 
1184 
1176 
1166 
1157 
1148 
1139 
1130 
1121 

1112 

1103 
1085 
1076 
1067 
1058 

196 Magdeburg .............. . 
201 Stettin .................... . 
203 Innsbruck ........... .. .. 
204 Lyon •.................... 
214 Liverpool m. fl. .... .. 
216 Vilpurl ......... . .... .... . 
218 Turln ................... .. 

,. Kosice ... .. , .... .. . .... . . . 
• Limoges ..... ... ....... . .. 
• Reval ...... .... .......... . 

220 Hllversum .............. . 

1058 

1049 
1040 
1031 

1022 

1013 
1004 

221 Falun .... ................ . , • 
127 Bordeaux-Lafay ..... 986 

• Zagreb... .......... ....... 977 
• Krakau ................... 959 

231 Marseille .. ....... ... .... 950 

: ~~~~de~ ':::::::::::::::::: 9!1 
• Göteborg .............. .. 

237 Bresiau .......... ..... . .. 
• Grenobie ................ . 

239 Neapel ................. .. 
242 Posen .................... . 
246 Brunn .................. . 
• Barcelona .............. . 
• Leningrad .............. . 
,. Graz .. ....... . ..... . ..... . 
• London . . . ..... ......... . 
• Stuttgart •........ 
• Bergen .... ............ .. 
• Fredrlkstad .......... .. 
• Hamburg .............. .. 

251 ,5 Manchester ............ . 
253 Toulouse .. . .. . .... ... .. . 
255 Lwow ... .. ......... ... .. .. 
257 Genua ... ......... ....... . 
1159 Wllna ..... ............. .. . 
261 Frankfurt a. M. . .... . 
263 Bukarest ................ . 
265 Bern ...................... . 
268 KaUowitz ...........•... 
• Dublin .................. . 

270 Bllbao .• . .. •. .......... •. . 
• Berlin .. ... . ..... . ... ..... . 
• Madrid ............. .... . 

272 Charkow ......... .. . .. .. . 
276 Belgrad ................. . 
279 Stockholm ............•.. 
281 Malmberget ...•........ 
283 Rom ......... ............ . . 
• Notodden ...... ... ••..... 
• Rjnkan •.. . ...••.• .••..• .• 

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

770 
761 
748 
734 
725 
723 
716 
707 
704 
698 
689 

680 
674 

283 . . 
286 
289 
291 

294 

296 
299 

304 
307 
313 
a16 
319 

322 
325 
328 
831 
835 
342 
349 
851 
353 
356 
360 
364 
368 
372 
376 
281 
285 

390 
394 
404 
400 
414 
415 
418 
424 
426 
432 
435 

441 
445 

Paris P. T. T. 
Porsgrund •.............. 
Uppsala ......... •• .••.•.. 
Danzig ................... . 
Tammerfors ..... ...... . 
Bolzano .. .. .. ........... . 
Klagenfurt ...... .. ...... . 
Ziirlch .... ............... . 
Lyon-La Dona ... . .. . 
Langenberg ......•...... 
London ............... ... . 
Prag .............. .. ...... . 
Oslo .. .... .... .. ......... . 
Mliano •........... .... •. . 
Bruxelles ..... ..... . .... . 
Wien •..... ; . ... ....... ... . 
Riga ................. . ... . . 
Miinchen ...... .. ........ . 
~ndsvall ...•.. ... .... .. 
Budapest ....... ... ... .. . 
Augsburg .............. . 
Hannover ..... ......... . 
Frelburg .... : ........ . .. . 
Ljubljana .............. . 
Hamar ................. . 
Lausanne .............. . 
Moskwa ................. . 
Geneve ...... ..... .... .... . 
östersund .......... .... . . 
Klew .... .... ...... . ...... . 
Moskwa ................. . 
Sorö ...................... . 
Leningrad .............. . 
Basel ..... . ..........• .• ••• 
Hulzen .. ..... .. . . ...... . 
Tiflis .................... . 
Moskwa ....... ......... . . 
Kalundborg ............. . 
Boden .................... . 
Stambul ............. . .. . 
Charkow ... .......... ... . 
Motala ' ... .... .... .... . .. . 
'Varschau .............. . 
Eiffeltornet ........... . 
Moskwa ........... . ..... . 
Daventry .... ... .. .. .... .. 
Könlgswusterhausen 
Paris .... . .. ... ... .... ... . 
Lahti .. ...... .....•....•••• 
Hllversum ...... ... ..... . 
Kowno .............. .... . . 

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

I Kc. I m . 

671 
663 

662 

653 
644 
635 
626 
617 
608 
599 
590 
581 · 
572 
563 
554 
545 
536 

527 
521 
515 
442 
417 
395 

'289 
. 375 
320 
309 
300 
297 
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 

569 
576 
585 
679 
720 
760 

770 I 
800 
928 
972 

1000 
1010 
1071 
1075 
1100 
1154 
1200 

1304 
1348 
1412 
1445 
1481 
1554 
1635 
1724 
1796 
1875 
1936 

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. 12t58ml0s, 
-205.-30 •• -408 och 50s. samt kl. 12t59ml0s.-20s,-30s,-40s och 50s. För praktiskt bruk Ar till-
fylleat aU giva akt på det ögonblick. när sista strecket i bokstaven O ( ___ ). som avslutar de 
tre llata minuterna. upphör. Då Ar klockan 12t58mOOs. 12t59mOOs och 13tOOmOOs respektive. Teck
net mellan kl. 13tOOmOOI-1StOOml0. Ar slutsIgnal. De lodräta strecken angiva lekundIntenall. 



A.-B. Harald Wållgren Elekfr. A.-B. Skandia 
GOTEBORG 1 

Telefoner: 39577,39578,39579 

• 

Loewe ED Sii 

Kraftig högtalare med 4 pol. system. tålande 
hög belastning. ~ 

t:tomordentIigt vackert ljud och utseende. 
Kl'. 40.

LOE"' E T, ( )H 85. Chassis med samma 
4 pol. system och membran. Kl'. 19.-

LOE"' F. LS 85. Det 4-poliga systemet 
endast Kr. 14.-
(samtliga äro försedda med kraftig sladd med 
stickkontaId). 

Tre-rörsmottagare - återkopplad detektor 
och t vå sleg motståndskopplad lågfrekvens -
med pentod-slutrör. 

Efl'ektiv, selektiv och ljudren. 
För SO-per . växelström, omkopplingsbar för 

normala spänningar . 
Levereras komplett med rör. 

Kl'. 200.-

• 

Postfack 822, STOCKHOLM 

Telefon Norr 32630 (Växel) 

• 

Loewe ED IOO 

- säsongens ",tOI'U nyhet. -

3-stegs niitmottagare för 50-per. viixelslröm, 
110, 127,150,220 eller 240 voll , med inbyggd 4 pol. 
höglalare . 

Hög effekt , lättskött, smal,fulll ulseende, var, 
anlennJ<oppling, graIlllnofonförslärkniIlg. För
sedd med Loewes nya växel.tröms trippeJrör. 

EB 100 hlir leveraIlsJdar j slulet av oktober. 
Xamnet Loewe borgar rör ljudkvalitet 

Kl'. 150.-

--Lorenz Fyra--

_Lorens Fyra. är en 4-rörsmottagare med två 
s teg högfrekvensförstärkning, därav det ena ste· 
get skärmgallerrör, detektor och transformator
kopplad I. f. förstiirkning med pentod-slutrör 

Ytterst selektiv och efl'ektiv långdistansmot
tagare. 

Enratts-avstäm ning. Belyst skala, som även 
är graderad i kiloherz (kHz). 

En överdådig mottagare med överdådig ljud
kvalitet. Levereras med rör. 

Kr. 430.-.. 
Elekfr. Al-B. Skandia A.-B. Harald Wållgren 

Postfack 822. STOCKHOLM 

Telefon Norr 32630 (Växel) 

GOTEBORG 1 
Telefoner: 39577,39578,39579 

j 



~ .. --. --~ .... - ----- . t- -

ULTRAHETERODYNE 

1931 årsmodell 
med de NYA Ultra:: 

filtren! 
Perfekt • 6. 7. 8 eller r} rör • Växelström. likström eller batterier • 

LångdistonslJJottagning .. . 

Overlägsen Selektivitet 

SUPERNÄTANSLUTNINGSAPPARATER 
GU~dsir6m samt anod- och gallerspinning till alla slag av mottagare upp tm de allra st6rsta. 

istansmottagaren-av i dag måste fylla allt större 

D.anspråk, som omöjligen kunna tillgodoses med min. 
dr.e apparater. 3. a 4.rörsapparaterna bliva allt mer 
hänvisade till att tjänstgöra som endast lokalrnot. 

tagare. Den moderna mottagaren måste arbeta enligt 
»frekvensomvandlingsprincipen», medgivande såväl högfrek= 
vens=, mellanfrekvens=. som lågfrekvensförstärkning. - Arne. 
rikas ledande radio firmor hava för den kommande radio
säsongen pvergått till denna princip. -

Just en sådan apparat finner Ni i Särnmark»S9 .. eller 
Ultraheterodyne av 1931 års modell med de Nya Ultrafiltren. 
Dessa i förening med det speciella detektor. och oscillator. 
systemet giva en högfrekvensförstärkning, en selektivitet och 
en distans som vida överträffar vad som hittills varit möjligt. 

Ni ta'r med lätthet in vilken distansstation som 
helst, fullständigt oberoende av alla avstårid och störningar 
från lokalstationer och andra sändare. 

Bygg Eder redan nu efter nedanstående ritningar 
den nya moderna mottagaren med de nya Ultrafiltren eller 
köp den färdig och Ni får en apparat som är oöverträffad i 
Disfans, Selekfivitef och Ljudvolym! 

Många intressanta nvheter! 

RADIO A..B. UNO SARNMARK, GOTEBORG 
Berlifta mig mera o"! Edra övriga nyheter och sänd mig 

. följande (Overstryk del ej önskade.) . 
Broschy, .•.. ... ... •.• . . .. .... ... . .... •.. .. . . . . •• kostnadsfritt 
Ritningar och schemor .Sämmark S 9t • • ....••••• •• 2.85 + porto 
GI&dströmsapp., Anod. och Gallerspänningsapparat 

lamt Komb. glöd", och .anodströms .. samt g.alIer .. 
• p~nning .. pparat för växelström ............ .• il 2.85 

Samma apparater för ••.....• likström ..... . .... • 2.85 
Återförsäljning önskas, önskas ej. 

Adress ... 

Radioakliebolaget 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 aldrig hört något liknande 
eller trott en radioapparat vara I stånd 
:1lI något dylikt. 

Med utmärkt högaktning 
BERNHARD HEGARDT 

Rektor vid Norra Kalmar Läns Folkhög
skola och Lantmannaskola. 

Skri': tydligt SÄ.RNMARK )059)0 Ultraheferodyne 
.. • Rrisfokraferna bland radiomoffagare! 

Sand kupongen Idag! Tveka ej! Bliven Särnmarkägare! 

RADIO A .• B. UNO SXRNMARK, Göteborg C. Tel. 11894 
Begär vår broschyr idag, den så'ndes kostnadsfritt och franco lO Aterförsäljare anfaga,s. : 

Göteborgs Litografiska Alrtiebola& •• Giiteborlr 1930 


