.

A 425, A425, 1\.415, B 443. Den i
materialförtecklllingen upptag na utgångst ransfo rmator n typ Fenran ti skaU
ha om.sättningsta1let 1-1. Mellanfrekvenstrans1format orerna s plåtkåp or skola samtlig a anslutas till appara tens nollledning. Skärm gaUerr oren och dU'bbdga'HerrÖTet hava placerats på fjädran de
rörsocklClir typ Baltic och de övriga rören \p~ fasta socklar typ Alpha L 4.

./

vändes till en annan detektor eller till
pick-up. Den jack som. synes ungefä r
mitt på appara ten i frontpl attans underkam är insatt omedelbart efter detektorr öret A 415 (egentligen andra
detekto rn) för att använd as vid ovannämnda: tiHfällen samt fo'r att lyssna
på appara ten med hörtelefon. Härvid
får man emeHert,i d inte glömm a att
även Hytta utgång stransf ormato rn till

l

-~

I
Schema utvisande frekvenso lllvnndla rens koppling.

Batteri anslutn ingarn a äro utförd a med
Alphas sexpol iga kopplingsplint. Anslut11'ingskontakterna för ramam ennen
bestå av vanliga s. k. hylsko ntakter
monter ade på en iiist av isolit (4X3,5
cm) med 19 mm mellan rum för att en
vanlig tvåpoli g stickko ntakt skall kunna a1llVändas.
På frontvy n av appara ten, sid. 5,
synes en extra strömb rytare under de
båda reostat rattarn a tiU vänster. Denna bryter glödstr ömmen till högfrekvenlssidan 'då lågfrek vensste get an-

detta uttag, så att man fortfar ande är
skydda d av densam ma för nätspä nningen. De tre avstäm ningsr attarna
som synas å frontpl attan äro från vänster: den för avstäm n.-kond. i A 441:s
anodkr eb, den för ramens avstämn.kond. och den för ·avstämn.-kond. i
A 441:s ·gallerkrets. I frontplart:tans
övre kant synes i mitten en strömb rytare i apparatens O-ledning 0ch till vänster därom neutra:1iseringskondensatorn och till höger potentiometern. På
apparatens vänstr a kortsid a synes även
omkas taren för Baltic spolen.
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RADIOMOTTAGARNAS UTVECKLINGSTENDENS
den eng;elska tidskrifte~ Wireless
World' lamnades helt nyIngen en sta~
. tistisk översikt över mottagareteknikens ståndpunkt och utveck1.ingstendens inom enge1sk radioincLustri.
~huru d~n engelska smaken ej helt
overensstammer med den svenska ifråga om radiomottagare är det dock av
det största intresse att taga de~ av utredningen ifråga.
I jämförelse med föregående år har
3- och S-rörsmottagare ökats i antal,
under det övniga minskat. Beträffande
3-rörsapparaterna beror detta delvis på
a~.t en kombination av ett skärmgaHerro:r, deteiktor och ett 3-gallerrör börjat
bh ganska vanlig. Siffrorna i procent
te sig på följande sätt:

I

Mottagaretyp

1927

I röt.... .. . ... ..

3 %

2 »
3 »
4 »
5 »
Ö\'er

1928

l %
% 30 %
30 % 39 %

• •.•.••••••• 21

•••.••••••••
•••••••••••• 20
•••••••••••• 18

5 rör ......

%

14 %

8 %

5 %

% 21 %

Högfre'kvenskopplingarnas olika utbredning visar minskning för vanliga
3-elektrodrör på grund av in förandet
av skärmgaHerröret, som är i kraftig
frammarsch. Procenten äro följande:
H ögfrekvensförstärkare
1927
1928
Skärmgallerrör ............•. o
35 %
Icke neutraliserade 3-elektrodrör 78 % 48 %
Neutraliserade 3-elektrodrör.. 22 % 17 %

Likriktningen är även en sak, som
är und,<?rkastad modets växlingar. Tack
v.are SIn större käns,lighet för svaga
Signaler och fönbättringarna å lågfrekvenstrans.formatorerna har. gallerlikriktningen i stort sett kunnat hävda
sin stä!.\l1Jing, ehuru anodtikriktningen
dock visar tendens att Oka.
Likriktning
Gallerlikriktning .••.
Anodlikriktning ....
Kristall . _ . . . . . . . . . .

1927
1928
89 % 87 %
10 % 13 %
I %
O

Aterkoppling finnes ju numera ej
på långt när i a11a mottagare, men
där den finns är den i största antalet

fall kondensatorreglerad, vilket är ganska märkligt då denna metod är dyrare än en vridbar spole och även svårare att omkoppla tiE olika våglängder.
Statistiken visar följande siffror:
Aterkoppling
Kondensatorreglerad • .
Vridbar spole.. . . . . . .
Andra metoder.. .. ..
Ingen återkoppling .,

1927
43 %
35 %
13 %
9 %

1928
64 %
25 %
I %
10 %

Bland lågfrekvenskopplingar har
man att vä:lja mellan tre huvudsystem,
transformator-, motstånds- eller drosselkoppling. Det är tydligt atrt inga
revolutionerande uppfinningar blivit
gjorda under senaste året, då endast
CYbetycltr.iga förskjutningar i praxis blivit gjorda. Transformatonkopplingen
intager fortfarande en domunerande
stäl1ning.
Lågfrekvenskoppling
Transformator _.... .
Motstånd ..........
Drossel ...... ..... . .

1927
70 %
27 %
3 %

1928
72 %
27 %
I %

En anmärkningsvärd sak är att högtalarna ännu i stor utsträckning äro
anslutna direkt i ändrörets anodle\dning. Utgångstransformator samt drossel och kondensator äro ännu sällsynta,
ehuru de något ökats.
.
Högtalareanslutning
Direkt. . . . . . • . . • . . . .
Transformator .....•
Drossel ............

1927
83 %
9 %
8 %

1928
76 %
15 %
9 %

Utgångstrans.formatorn synes ha den
största tendensen att komma till aJImännare användning. Att den direlkta
anslutningen successivt måste frångås
är ju också ClIlildeles klart, då slutrörens effekt successivt ökas och nätanslutl1Jingsapparater bli allt a1.1männa1"e_
Hurudant läget är i Sverige och i
vi,lken riktning utveoklingen går här,
är ej lätt att med större noggrannhet
uttala sig om, men uteslutet är ej att
man kan draga ganska långt gående
slutsatser ur den engelska statistiken
även för oss.
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moderna PHILIIIP'Si Er mo/tagare
Nu har radiosäsongen kommit igång. Både här
hemma och från utlandet bjudas utmärkta pro·
gram. Och tekniska framsteg göra radion långt
mera njutbar än förr ..•
PHILIPS enastående mOllag.rrör A 415 till
exempel ... Det är ett detektor- och lågrrekvens.
rör med större branthet och större förstärk.
ningsf akt or än något annat rör för samma än·
damål. Det sätter nytt liv i Er mottagare.
I motsvarande klas. står PH l Ll PS B 405 - ell
slutrör med utomordentligt stor branthet, 2,4
mA/V. Det avger tillräcklig energi för att hög.
talarens återgivning skall bli kraftig och natur·
trogen.
Dessa båda ingå i PHILIPS super.serie. Säll
dem i Er mottagare och märk skillnaden.

Bä.t Ni hör med PHILIPS rör.

MAGNAVOX
EL EKTRODYNAMISKA
HÖGTALARE
Avsedda för större lokaler såsom restau~
ranter, biografer, konditorier eller skol~
radio där stora ljudstyrkor och fulländad
kvalitet krävas.
För likström .. Kr. 185:För vmIström .

»

290:-

Dessa moderna högtalare användas även
M a g n o f o n e n.
Begär katalog.

o

cSvenska 9l.-93.

TRADLOS TELEGRAFI

N ågra data för RECTRON likriktarrör
Anodväxel.
spänning

Rörtyp

Ea max.
Eff. v.

I EaEff.min.v.

Tillåtet likströmsuttag ig max. vid

I

2x 18

1.3

1.3

R 22 ... ... . ... 2x 125 2x24

0.1

0.5

R 33 .......... 2x 125 2x24

0.2

1.0

R 220 ........ 2x 185

2x24

02

1.0

R 110 /1/ II .. 2x 135

--

1.0
0.3

1.0

R 45*) .... ... .
R 1000 .... ....
R 500 .. ......
R 200 /1.3/ II ..
R 200 /1.3/ III .

1.3
0.3
0.3
1.3
1.3

1.3
-

2x72
2X24
2x 1000
2x500
2x260
3x220

R

E C

T

R

O

N

In O

t: S t: å n

22

170

~

170 =
1\105
=- 6-10 ---,2XO.9
240 =
1\160
= 6-10 ""'-..2XO.9
rr

=

-

d S

2XO.9

=16-10 -'1
J 2 XO.9
50 =.6-10 """ 2XO.9
1000 =1 2.1
500 =
2.1

f350
\250

r ö r.

3.5

13:-

2.8

16: 50

2.8

17: 75

2.8

19: -

2.8

21:-

2.8

23: -

=

3.7
4.5
4.5
4.5

15: 50
92:82: 82:88:-

I

220
220

Pris
Kr .

=

-

2.1

=1 -

-

~

= likspänning.

') För laddning av maximalt 24 celler.

Glöd.

=1 12 =rI 2XO.9
1\105 ---'
=\6-10 ,- 2XO.9

I

110

R 250 .... .... 2x340

Glöd.

spänning ström
exakt
c:a
Eff. v. Amp.

I EaVolt
min.

Ea max. Ea min. Ea max.
Amp.
Amp.
Volt

I ----------~----~----~~-

R 44 .......... 2x28

Maximallikspän,
ning Eg max. vid

pulserande likspänning.

För närmare uppgifter begär vår broschyr.

A.-B. AGA-LUX I GÖTEBORG. Tele/on: Gruppanrop 20:1,45
... """, .. """"""""""""" .. """""""""""""""""""""'1

"
Antiigen
en god nätmoitagare för växelström
till rimligt pris

LOEWE-RADIO
KONHOGTALARE
~

Komp/.

med

och

förstkla ssig

högtalare

Kr. 195:-

Oöverträffad i kvalitet och prisvärdhet.
Pris kronor 48: 50

rör

Begär vår
nyheter bl.
elektrodyn.
salmiak fria

*

nya katalog, upptagande en mängd
a. den underbara Marbloid.högt.laren,
högtalare, Dux välkända mottagare och
batterier m. m Katalog sändes mot
15 öre i frimärken.

SVENSKA RADIOAFFÅREN
BERLIN-STEGLITZ. Wiesenweg 10

\

..

Regeringsgatan 5, STOCKHOLM
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SUPERHETERODYNMOTTAGARE
MED HöGFREKVENSFöRSTÄRKNING
i&": 1 .visa: en ~super~me~ 9 rör,
namlIgen. HF., Osc., 1 .sta detektor, 3 MF., 2 :dra detektor, 2
LF. Detta rörantal kan tyckas
onödligt stort, men så lämnar också apparaten en effekt i proportion härtill.
Detta under föruts,ä ttning att delarna
äro förnuftigt placerade och kopplingen sakkunnigt utförd. Högfre;

F

kvadrati>sk form, i motsats till de flesta
superheterodynmottagare, som vanligen
äro g-anska lång.a. Om man nu under
denna. mottagare monterar en nä1anslutningsapparat med laddnings,3Jggregat (växelströmsrör finnas ej med
dublbelgaller) får man en nätsuper av
tilltalande form. Denna ~racJIiomöbel~
bör naturli.gtvi,s ha 4 fötter att stå

____ ________
____+-____--4HF
~----~======~========~===t-----------r-----l-------'GF
'----__
______.... c
~--------------------~

~

~~

~

Fig. 1.

kvenssteget ökar räckvidd och selektivitet, samt förhindrar en utstrålning
genom antennen. Själva kopplingen är
en moderniserad ~Armstrong~ och har,
vissa likheter till trots, ingenting att
g-öra med ~T ropadyn~ .
Som första detektor användes ett
dubbelgallerrör, vars innergaHer anslutes till mittuttaget på oscillatorns gallerspole (Obs.! ej kriti,s kt). Helaoscillatoranord!11ingen inneslutes i en box av
aluminium eller koppar. Bäst är en
större sådan, uppd!elad i 3 fack, där
alltså även 1 :sta detektorn och högfrekvenssteget kunna få plats. Mellanfrekvensen byg,ges bakom metallådJan
och det hela får på så sätt en mera

på, emedan det hela annar.s - verkar
klumpigt.
Oscill3Jtorns galler hålles Is'\Cagt negativt medelst läckan m 2 om 30 000 ohm.
Detektorns rymdladd!nings.galler har
däremot en positiv förspänning GF
som ligger mellan 2 och 6 volt. Det
noggranna värdet måste fastställas genom försök, och är kritiskt. KondJensatorerna C1 och C 2 äro varde,ra på 500
cm; C 3 däremot 250, mI = 2 megohm,
C5 = 300 cm och C 4 = 0,75 MF.
Första meHanfrekvenstrans-formatorn
är utbildad till luftfilter (f t), de 3 övriga däremot äro försedda med järnkärna. Alla fyra äro avstämbara medelst en inbyggd variabel glimmerkon-
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densator, 2 :dra detektorns läcka m 3 är
2 megohm och kond. el! = 250 cm.
j1 lämnar uttag efter det 7 :&~ röret,
j 2 sluter glödströmmen tiE det 8 :de,
ooh urkoppJ,ar samtidigt den fö'rsta LFtran9formatorn !t1' j3).slutligen, sätter
det sis~a röret i funktion, och apparaten arbetar med sin fulla effekt.
r 1 är Ig eneraIströmbrytaren, som bör
vara motståndislind<lid. Önskar man
skalbelysning monteras de tre miniatyrlamporna SI' S2 och S3 över resp. rat,tar,
och ytterligare en strömbrytare r 2 , en
tryckströmbryil:are, är då nödvändig.
Naturligtvis kan -denna mottagare

r- - - - - - - - - - -..,
I

lerförspänningarna är emellertid .eJ
nödvändigt. h är en säkring.
Jag vill nu ej närmare ingå på monteringen, men hoppas en annan gång få
tillfälle återkomma tiU denna intressanta koppling. Däremot skall jag härnedan lämna anvisningar för byggandet av ett högfrekvens steg med skärmgallerrör, avsett för en modifierad
dubbelgallersuper. För mel1anfrekvensre11i -k an ovan antydda koppling med fördel använd'as.
Vi.d användning av skärmgallerrör
måste man tillse, att man ej får någon
återverkan från utgångs- till ingångssoo

till liller

)'/.t

1,_....."
I

I
I

I

~

~____~~____~________e-________~~:A
~K

______

LB~l<.
1-_-_---'-:--------------...
__________________________________________________

även drivas med ramantenn. Denna
anslutes då till x, y -sedan spolen i2 borttagits.
Lämpliga rör äro : Högfrekvens:
RE-074 d, med 8-16 volt anodspänning, oscillator RE-l44 med 70-80
volt, 1 :sta detektor: RE-074 d, med
10-20 volt, mellanfrekvens: RE-144,
med 70-90 volt, 2 :dra detektor:
RE-084, med 50-60 volt och lågfrekvens: RE-134 me.d 120 volt. Den första lågfrekvenstransformatorn har en
omsättning av 1 : 5 och den andra 1: 3.
Dessa böra vara av allra bästa konstruktion samt kaps1ade. Kondensatorerna C
blockera anodströmmen och äro alla 0,5
MF. Att användla dylika även för gal-
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120v:

~-c

sidan. Den med stor,a svårigheter nedsatta galler-anodkapacitete11i inom röret, får ej äventyms genom olämplig
ledningsföring utanför detsamma. Detta skulle ha till följd, att röret började
svänga, och desm svängningar vore endast möjligt att undertrycka genom
glödströmsreostaten. En förminskl!ing
av glöj'strömmen skulle emellertid nedsätta förstärkningen i avsevärd grad,
och hela anordningen med skärmgallerrör vore alltså förfelad. En utomordrentlig no,ggrannhet är därför ofrånkomlig.
Fig. 2 vis-a r principschemat. Skärmgallret fÖI'bindes högfrekvent med den
negativa glödtråden över blockkon-

C1=50oGm.

80voH

Eig. 3.

densatorn C2 = 0,75 MF. GalIerförspänningen - C måste utprovas. Fig.
3 åskådliggör kopplingen av denna
~högfrekvenSlbox~, tillverkad av 0,8
mm:s kopparbleck. GaIIer- och anod-

ledningar inkapslas isolerade i kopparröre11 n v n 2 och 11 3 , och det senare fastlödes i boxen vid a. bl och b2 äro bussningar av ebonit, och gellOm dessa
föres de ledningar \Som ej få komma i
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bilda nämligen rät vinkel. Med tillhjälp av omkopplaren O kan man övergå till de olika våglängdsområdena.
Fig. 4 föreställer spolsatsen S. Stommarna f äro av iso1it (40 mm. diam.)
och fasthåll~s på plattan Z med tillhjälp av tvenne i vinkel böjda skruvar
m (fig. 5).

Fig. 4.

m

m.

:t

l

Fig. 5.

Fig. 6.

beröring med - A. C2 :s ena beläggning står i direkt f öl1bi nde1s e med plåten genom en s.kruv d. CI:s rotor ligger likaledes an mot kopparpllattan,
och är ,alltså därigenom för'bunden med
- A. Om så även är fallet med! en av
reostaten r:s poler borHaller naturligtvis ledningen 1. n 2 synes på Hg. ganska lång, men i verkligheten blir den
endast ett par cm. Plattorna PI och P2

Röret skärmas i enlighet med fig. 6.
Kåpan h skall sluta så tätt som möjligt
kring det,iamma, och materialet är även
här koppar.
Utanför boxen befinna sig, å ena
sidan klämmorna för ramantennen,
med -tiIIhörande 500 cm:s vridkondensator, samt en fast d:o om 3,000 cm.
På den andra sidan montera:s osciUatormodulatorn och de {ivriga rören.
E. A.

TJECKOSLOVAKIET
ANSKAFFAR
KORTVAGSSÄNDARE. TelegrafstyreJ.sen i
Tjeckoslovakiiet har beslutat att i närheten av
Prag i den 1111a byn Podeprady upprätta en trådlös station med kortvågssändare. Till en början uppställas tvenne kortvågssändare om vardera 20 kilowatt, vilka arbeta på en våglängd
av 15-30 ffi. M'ed denna 'Station ämnar Tjeckoslovakiet förmedla telegramtnafiken med Amerika. Erfarenheten har näm1igen visat, att det

ekol1lOmiskt ställer 'sig gynnsammare att sköta
telegramtrafiken från Europa till Amerika medelst kortvågssändare än de hittills [ allmänhet
använda stom sändareanläggningarna för långa
vågor. Den ifrågavarande kortvågsanläggningen kommer att levereras av det bekanta Telefunken-bolaget i Berlin, och är avtalat att anläggningen redan i juni månad 1929 skall öppms f ör regulj är dri f t.
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DUB BEL T TRA NSF OR MA TO RSY STE M
FöR FYR A VÅ GL ÄN GD SOM RÅ DEN
mkoppling av högfrekvensikretsar är al1ticl: ett problem. Rör
det sig om flera våglän gdsom råden än två, avskär mning och
Hera förstär knings steg hlir saken ganska komplicerad.
De spolsys'tem, som finnas i hande1n t. ex. Baltios spole SPO, äro bra
ocIh bekväma, men ganska dyra. Att
göra efter en dylik är i regel alltför
svårt för en amatör . Vi ha därför konstruera t ett spols ystem, som kan göras
med mycket enkla medel, men som väl
kan mäta sig med die kommersiella.
Det är avsett för ett stegs högfre kvensförstär kning odh består av två satser
om fyra högfre kvenst ransfo rmator er.
Av dessa använd es en ,i vade sats samtidigt, den ena i högfre kvensr örets gallerkret s, fig. 1, och den andra i anodkretsen, resp. detekto rns gal'lerkrets,
fig. 2. Den sistnäm nda kan givetvis
kopplas på olika sätt, beroende på behov (l!V återkop pling el. dyl.
Alla åtta spolarn a äro fästa på en
axel, fig. 3. Denna består av en 250
mm lång, 4 mm grov mässin gstråd, på
vilken en 100 mm lång, genom borrad
ebonits'tav av 15 mm diamet er är fäst.

O

Fig. 1.

Vid ändarn a <zv det1lna stav äro fastskruva de två ebonitb rickor, sOIm dds
uppbär a spolarn a ooh dels utgöra fäste
för ett antal skruva r, som tjäna som
kontak ter. Axeln med spolar är lagrad
i ändväg garna i en cylindr isk skärmbox, fig. 4. Den är gjord av 0,3 a 0,5
mm mässin gs- eller koppar plåt ooh är
i mitten avdelad aven plåtväJgg. Ändväggar na äro gjorda av grövre plåt,
0,75 a 1 mm.
För att 'l ätt kunna göra cylinde rn
kan man såga till en cirkelr und skiva
av t. ex. trä av 160 mm diameter. På
ena sidan av denna fastskr uvas mittväggsp låten, vilken är försed1d med en
uppklippt och utvikt fläns i ytterka nten
och ett c:a 16 mm hål i centrum . Cylinderv äggen kan nu rullas över skivan
ooh fästas med några skruva r vid kanten av densam ma medan den hoplödes
och mittvä ggens fläns fa,st~ödes inuti
cylindern. Sedan detta är gjort kan
man borttag a träskiv an. Har man
gjort skivan enda!S1t 'c:a 5 mm tjock,
t. ex. av ebonit, kan den få sitta kvar,
vilket är det enklaste.
N edtiH på ga'Velväggarnas insida
fastskr uvas ehonitlister, jämför f,ig. 4

Fig.2.
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.~----~100----~

.5

u.------~O ------~
~------------------250---------------~

Fig. 3. Axel med kontaktskivor.

och 5, vid v:ilka man fäster kontak tfjädrar , gjorda av 0,5 a 0,75 mun hård
mässing, eller hellre nysi'lver. Dessa
fjädrar s dimeniSioner anges i fig. 6.
Den nedre skruve n i varje fjäder göres
så lång, att den skjuter c:a 5 mm utanför gavelväggen, som på dessa ställen
är genom borrad med 6 mm hål. De utskjutan de skruvä ndarna tjäna som lödbleck vid spolsystemetJs <inkoppling.
Gavelv äggarn a fästas vid cyliind'ern
medelst fas't~kruvning i några små
ebonitklotsar, villka synas å fig. 9.
Vi komma nu till själva spolarna.
Dessa äro alla 40 mm i diameter och
55 mm långa. De ha varder a två från
varand ra isolerade Endnin gar, som vi
~ö r enkeLhets skull kunna kalla primär
och sekundär. Sekund är lindnin garna
äro avstäm ningss polar och deras antal
varv få sålund a ' väljas efter de våglängds områd en man ömkar täcka. Vi

välja här fyra område n, som täcka all
vanlig rund'rad~o, nämlig en 200~00,
300-6 00,70 0-140 0 0.100 0-200 0.
Dessa områd en kunna täckas med
använd ande av endast 225 cm vridkondensatorer. Härige nom vinner man
den fördelen att avstämning~kapacite
ten alltid äT Eten, V'ilket är gynnsa mt
för ljudsty rkan. Vi numre ra spolarn a
med I, II, III och IV allt efter de olika
områdena. Spole I lindas med 70 varv
0,2 mm dubbelt bomullsspunnen tråd,
spole II med 110 varv 0,15 mm, s·pole
III medi O, 1 mm lackerad tråd till 32
mm längd och spole IV med sistnämnda tråd till 45 mm längd. Samtli ga i
enkelt, tätt lindat lager.
Primäd indnin gaTna kunna väljas
olika alltefter ändaJIT'ålet, men · för de
flesta fall kan man taga följande antal
varv, lindade med' 0,1 mm lackerad
tråd. För spole I 16 varv, för II 25

1jO--~--------~
~--------~--------1-----I

250--~~
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160

o

Ioo---~no

r-=~
~-~
•

I

L

Rp"

-----1

I

I

Fig. 4. Skärm box.
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TR IO TR ON S
nya elektromagnetiska högtalarsystem har förvånat
världen, men så är magneten också tillverkad av
finaste volframstål, som har obegräns ad förmåga
att bibehål\a magnetismen, och det fyrpoliga dubbelverkande systemet sörjer för att det reproducerade
ljudet ej förvränges även vid största belastning.
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Fabriksnederlag :

A.~B.

NICK ELS &. TOD SEN
STOCK HOLM 16

I MALMö

I GöTEBO RG

El. A.-B. Eric Borgström Jf A.-B. Eleklrokompaniel

Ro to rs po le n
vinn er alltm er terr äng !
Hundratals äldre mottagare nu ombyggda.
Resultatet glänsande!

Ob ,

Vi föra rikhal tigt lager av:

S. • Transf ormat orer och Orossiar ,

»Weilo» för växelströmsfilter. Likrik tarrör
»Rect ron». Konde nsator block »Frak o».
Konde nsator er »F r a k o», provsp änning
500 och 1000 v. växelström, 1500 v. likström, alla brukliga spänni ngar i lager.
Spänningsdelare, trådmo tstånd , på porslinsrör med 8 uttag . Fabrik anter hög rabatt.
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Fig. S. Detalj av spolsystemet.

varv, för III 8 mm längd och IV 11
mm längd. Varven på spolarrua III
och IV äro ytterst heS'värliga att räkna,
varför man hellre mäter lindningens
längd på spolrö'r'et. Primär lindnin garna placeras utanpå sekund ärlindn ingarna vid dessas »jords ida», endast med
ett mellan lägg av presspa n el. dyl.
c::

;::::

70
--'>

6 iI",
....,

11

~ ....,
5 "

-

T
Fig. 6.

Kontakt fjiWer.

Lin'd:niingarnas ändar beteck nas med
p l' P 2' Sl och S2' vilkas läge framgå r
av fig. 5.
Lindn~nlgarnas samm.ankoppHng med
kontak tskruva rna på den »s t j ärna» ,
som uppbär spolarn a, måste göras i två
tempon för att man skall komma åt att
löda. I 1Stjärnans kant inborr~s ett antal 1,5 mm hål till några mm djup. I
varder a av dessa ins1tickes den skalade
ändan aven 1 mm, :isolIeradI kopplingstråd såsom fig. 7 och 8 antyde r. Trådarna föras till var sin kontaktsikruv
en!. nämnd a Jigurer och lödas till
skruvs petsarn a, som sticka ut på den
sida av stjärna n, där spolam a skola
s.itta. I fig. tänkes denna sida, insidan,
av resp. stjärna betrakt ad. Sedan detta
är klart, skruva r man fast spole efter
spole 'Och löder resp. sladda r till de närmast den fastskr uvade 5p'Olrbrsändan
sittande, i hålen instuck na kopplin gstrådarn a.
Man kan nu skruva fast den främre
spolsatsen, kopplax] en!. Hg. 7, vid eibonitstav en närmas t den 'l ängre axel-
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ändan. Axeln instickes ;j skärmb oxen
och det bakre spolsystemet fästes på
liknand e sätt. Härvid skola spolsysteII

m

då, som man skall finna placera d i ett
läge, som motsva rar spolens II i fig. 5,
d. v. s, de båda spolar, som samtid igt
äro inkopp lade i mott<llgaren, lig'g a fullständ:igtt V'in'ke1rätt emot varand ra.
Ett färd~gt spolsys tem <l!V den här 'beskrivna mekarä ska k011!struktionen visas
å bildern a fig. 900h 10. Omkop plingen
sker med en knapp, placera d på den
längre axeländ'an. Denna är så tång
för att hela system et icke skall
taga större utrymm e på frontl
plattan än som betinga s av
kn<l!ppen. Spolens dimensioner göra den lämplrig att användas i mottag are med minst
7/1 (178 mm) hög frontpl atta.
Den beskriv na spalko nstrukti onen skul'le även kunna
använd as för erhålla nde av
korta vågor. Man skulle då
kunna välja 2 korta område n odh 2 för
den vanliga 'rundra dion. Detta låter sig
nog även göra, men man får då göra
cylinde rn ooh båda ändväg garna av
presspa n, fiber el. dyl. och endast ha

Fig. 7. Främre spolsatsens koppling.

men ligga så att spolen I i främre
system et komme r preois miltt för och
parallell med !Spolen IV i det !bakre systemet. Skruvh ålen 'böra givetvi s redan förut vara upptag na. Slutlig en
påsätta s de båda ändväg garna sedan kontak tfjädra rna
böjts upp så mycket att de efter hopsät tningen komma att
ligga säkert an mot resp. kontaktskr uvar.
Såsom man finner av Eg.S
blir varje spole placera d fullt
koppli ngsfrit t i förhåll ande till
närmas te båda spolar och de
diamet ralt liggand e i ytterst
svagt kopplin gs förhåll ande. Någon störande verkan mellan spölarnia kan därför ej uppkom ma. När spole I i främre
system et ärinkd pplad står cren i dle1: läge,
Se'tt framif rån frontpl attan, som ~ig. S
anger. Samtid igt är spole I i det bakre
system et inkopp lad, men denna spole är

4°

I

II

m
Fig. 8. Bakre spolsatsens koppling.

~ R.A1[»nO=AMATÖRJEN~
mittvä ggen av plåt.
Eljest skulle dämpningen bli aHtför stor.
Man får i detta fall endast använd a andra
systemets spolar som
avstäm da anodikretsar
i förenJing med skärmgallerr ör och använd a
»primä r»-lind ningar na
i andra syS'temet såsom separa ta återkopplingsvarv.
A.P.

Fig.9.
Det färdiga transfor matorsy stemet.

Fig. 10.
Systeme t med
öppnat bakre lock.

RUNDR ADIOP ROGRA MMET I BERLIN
Å TERUT SÄNDE S I BUENO S A YRES.
Den 21 december 1928 kan anses såsom en milstolpe i den trådlösa relefoniens historia. Denna dag ägde det första offiiciella telefonsamtalet på korta vågor rum mellan Berlin och
Buenos Ayres. och i anslutning härtill översändes det fdn Berlins rundradi osändare utskickade program met till Buenos Ayres för att från
därvaran de rundradi ostation återutsän das. Avståndet mellan Berlin och Buenos Ayres är c:a
12,000 km. Det i Buenos Ayres utsända Berlinprogram met hördes lika tydligt och 's törnings fritt, som om detSlamma vore direkt utsänt av
den i Buenos Ayres befintliga rundradi osändaren.
Genom detta försö'k har det alltså bIivit praktiskt bevisat, att det för framtide n är möjligt
att utan större svårighe ter på trådlös väg även

på avstånd, som uppgå till nära halva jordklotets omkrets överföra rundradi oprogram . Vi
kunna alltså förvänta o"s att [nom den närmaste framtide n rundradi oprogram , som utsändas t. ex. i N'ew York, fullt klart och tydligt
återgiva s av exempelvis Stockholmsstationen.
Den trådlöSla överföl"ingsanläggningen mellan
Berlin och Buenos Ayres är leverera d av Telefunken~bolag'et i Berlin, ooh består av på vardera 'Sidan en kortvågs sändare med zo- kw utgångs energi. Den tyska kortvågs sändaren bef.inner sig i Nauen utanför Berlin, och den
argentin ska ~ Monte Grande, utanför Buenos
Ayres. Mottagn ingsanlä ggninga rna åter befinna sig i Tysklan d vid Geltow i närheten av
Berlin och Ii Argentin a i Vi·lla Eliza, c:a 5 km
utanför Buenos Ayres. De använda vågläng derna äro i Nauen 14,8 och i Monte Grande
15,02 ni..
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DUB BEL T TRA NSF OR MA TO RSY STE M
n mycke t omtyck t mottag artyp kopplin gen skötes av konden
satorn C
den, som använd er .. endast tre om 75 cm, vilken är koppla d mellan 4
de
ror m~n som genom roret1's stora båda första rörens anoder
.
förstär kning ändå ger både känsKoppli ngen mellan högfre kvens- och
lighet och ljudvol ym. Hög'frcl<.vens- detekto rrör utgöre s
aven sekund ärt
röret är eH skärmg allerrö r ooh änd- avstäm d transfo rmator
. Man kan därr?ret ett 3-gaHe rrör med hög förstär k- för använd a 'kopplingen i
det närmas te
mng.
oförän drad även med ett vanlig t rör i
Fig. 1 är ett schema för en dylik högfre kvenss teget, liksom
man naturmottag are, som här skall närma re be- ligtv.is också kan ha
ett vanHgt ändrör
skrivas . I denna appara t anlV'ände·s det på slutet. Koppli
ngen för detta fall
på annat ställe i detta numme r beskfliv- framgå r av fig. 2.
na transfo rmator system et för fyra vågDrosse ln i detektornlS anodle dning
längds område n. På grund härav ha kan lätt framställ;rs
enligt heskriv ningavstäm niingsk ondens atorern a C l och C
en Ii Radio- Amatö ren n : r 11, 1928, Slid.
2
enmax imikap acitet av endast 225 cm. 309. Den är lindad
med 0,06 mm dubC 2 bör vara fb rsedd med fininstä llning. belt si.Jkesspunnen
koppar tråd på en
Detekt orn är 'kopplad på vanligt sätt stom.me, beståen de av
två 50 mm pressmed gall.erkondensator och läcka. Åter- pan- eller fiber'Sik1vor,
mellan vilka en 2

E

ä~

B2

Bt '

+

-'

F ig. 1.

C, och C,
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Kopplingsschema vid användning av skärmgallerrör.

= 225 cm, C. = 200 cm, C. = 75 cm, M = 5 megohm, T = 1: 3 ä. 1 : 5.

~ ~AID>nO=AMATÖlRllEN~

A

Fig. 2.

Koppling sschema vid användn ing av vanliga rör.

-c

180

Fig. 3.

Montage vinkelns
dimensioner.

1<------ ,250 ---~

I t - - - - - J H · - - - -_____

Fig. 4. Detalj av
kopplillg enl. jig. 2.

mm br'ed bricka av sarruna materia l
med 20 mm diamet er bada:r centrum .
Det sålund a bildade 2 mm breda och
15 mm djupa ~påret fylles i det närmaste med tråd.
För lågfrek vensf1örstärkn ingen användes en tranlS1format or T med omsättl1Jing 1: 3, men även 1: 4 eller 1: 5
kan använd as.

Rörtabell tör schemat tig. 1.
Steg

Telefunke n

Högfrek vens ... .
Detekto r ...... RE 084
Lågfrek vens. . .. RES 164 d

Philips

Triotron

A 442
A 415
B 443

SD 4

Rörtabell tör schemat tig. 2.
Steg

Högfrek vens ... .
Detekto r ..... .
Lågfrek vens ... .

Telefunke n

RE 084
RE 084
RE 134

Philips

A 415
A 415
B 405

Triotron

SD 4
SD 4
XD4 '
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I

B3 +A -A -C
100·

200

, I

I

300
I

mm
I

Fig. 5. Kopplingsritning till schenutt tig. 1.

För glödstr ömmen använd es i båda
fallen en 4-volbs blyack umulat or. Anodoch gallerspä11l!1ingarna bero av rörtyperna. För schema t fig. 1 bör Bl
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vara = 150 volt, B 2 = 75 volt, B 3 =
60 volt och - C = 6 a 12 volt.
V1d använd ande av RES 164 d bör
dbck extrag alIret icke anslutas till Bl

=

~

Q..A1D>llO=AMATÖ~1EN~

Fig. 6.

utan till B 2 • För schemat fig. 2 lämpar sig Bl = 120 volt, B 2 = 90 volrt,
B 3 = 60 volt och - C = 4,5 a 6 volt.
Mottagaren monteras på en vinkel

enligt de i fig. 3 angtivna måtten. Montage oth sammanlkoppling sker enligt
fig. 5 om schemat fig. 1 användes.
Väljer man schemat fig. 2 inkopplas

Fig.7.
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Ingeni örsfirm an Electric, Stockh olm.
»Lissem> trådlinda de högohm -motstån d. Fig.
1. Fqnnas med följande motstån d: 10 000, 20000,
25000, 50000, 80 000, 100 000, 150000, 200000
och 250000 oihm. Motstån det är i båda ändar
försett med klämskr uvar.
»Lissen» hållare 'f ör högohm -motstån d. Fig.
2. Försedd med kontaktb leck vid vilka motståndens klämskr uvar kunna fä stas.
»Lissen» Super Transfor mer. Lågf.rekvenstransfon mator i hakelith ölje. Omrsättning"tal
2 % : 1 od! 3"1:. : 1. Förstärk ning 30 a 40 ggr
vid frekvens er meNan 100 och 5 000 och 12 ggr
v,id 20 perioder.

Aga-L lIx i Göteborg.
Rectron likriktarerör. D ata för nyare typer
äro:
Rörtyp

R 250
R 2001l,3!1 I
R 500
R 1000

,

l
~

Fig. 1.

Ffg. 2.

Anodväxe l ..
spänning, volt

Maximal lik.
spänning

Glödspänn ing

Glödström

strömsutta g. amp.

2·340
2·220
2·500
2· 1000

0,3
1,3
0,3
0,3

350
200
500
1000

2.0,9
2,1
2,1
2,1

2,8
4,5
4,5
4,5

Tillåtet lik.

amp.

Pris

Kr.

23: -

82:82:92:-

Rectron -likrikta rna få ej drivas med högre
spänning än den angivna maximal a anodväx elspänningen. Glödspänrungen måste även V'id
fullt belastad trans fonmator uppnå det föreskrivna värdet. Inga variabla motstånd få inkopplas i likrikttarerörens glödströ mskrcts.
Kontrol1 av rörebs glöds!lröm bör verkstäl1as

medlel'st spänningsmätning och ej strömmä tning.
Rörets livslängd förkorta s, om act·samma belastas innan katoden kommit i gLö:!ande til1stånd. Rectron rören få endast anbeta i upprättstående stäl1ning , al,lts·å ej hängand e eller
liggande, emedan avkylnin gen då Mir ot:il1fred.sstäl1ande.

högfrekvensrör~bs anod'krets m.ed ledning av fåg. 4 medan koppl,ing'en i övrigt är oFö,rändrad en!. fig. 5.
Vill man insätta en reostat i glödströmsledlnnngen tiH ett eller Hera av
rören kan densam ma bäst placeras under spolens omkopplarelknapp på frontplattan. Mattag aren går emellertid bra
utan -reostat. Även en strömb rytare
kan insättas, om man så önskar.
Den färdiga appara tens utseende
framgå r a:v bildern a fig. 6 och 7. Givet
är att mottag aren blir långt effektivare
om skärmg allerrö ren komma till användni ng, va:r'för man om möjlig t bör

använd a schemat i fig. 1. En fördel är
emellert,id att man kan ha appara ten
med eventuellt till hand!s varand e vanliga rör i väntan på att man får råd till
inköp av de eff~tivare men dyrbar are
rörtype rna.
Vad mottag arens prestat ionsför måga
beträff ar är den god nog för erhåollande av högtal arestyr ka på alla stbrre
europe iska station er och selektiviteten
är fullt tillräcklig för all distansmottagning. Därem ot kan man ej beräJkna
att kunna ute"tän ga en lokal sändare,
åtmins tone ej om denna sändar e är
någorl unda·k raftig.
A. P.

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ ___ _

Ny lle t!
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ARGOPHON4
TELEFUNKENS
uppseendeväckande
högtalarenyhet
Kr. 55:-

är tack vare sitt stora tonområde sin enaståen de klangskönhet och ljudstyr ka

Mus ikvä nnen s
högtalare
TRÅ DLÖ S TELEGRAFI
$vens ka fll.-fJJ.

85 m. Amp.

20 Kr.

Vår prislista RB 12 å extra billig

Radiomateriel
och diverse

Låg tem pera turr ör
tillsände s alla amatöre r gratis och
franco på begäran , liksom tillägslis tan
RT 28 _ Lista RB 12 omfatta r diverse
provapp arater, udda delar och diverse
lågtemp eraturrö r som ej tillhöra vår
standard materia l och därför utförsäl jes
till synnerli gen lå ga priser, dock under
full garanti för användb arhet. Ett utmärkt tillfälle för alla

experi mente rande amatö rer
att erhålla radiode lar till sällan förekomman de priser.

GRA HAM BRO THE RS
Tel e fon: Namnan rop.

STOCK HOLM.

Utrusta r:
Baltic

K . 23 V.
K . 24 V.
Sv. Radio A .-B. HV.
Stern & Slem lIV.
III V .

Olof Gyld{! n
Lidingö, Tel. 985

Finnes
överall t.
Bertil Gräsm an
Göteborg, Tel. 39835

ELE KTR ISK A
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3- och 4-rörs appar ater för direkt nätans lutnin g. - Inga batter
ier! - Enaståend e känsli ghet och ljudvo lym. - Ytterl igt förenk lad
inställ ning. - Anslu tning för gramm ofonfö rstärk ning.
~_' II'III ' "

1'1 1'111'1 UI' 1.1' l.tI'l.

3,rörsm ottagare
§ 3,rörsm ottagare
§ 4,rörsmottagare
§ 4,rörsmottagare

.~

II" 111 . . 11111.1111111111111111 11111.1 1'1'11 t t 1111'1111111111' 111111.1111 111 1'.1 ••• 11 .. 1.'

K: 23fV för växelstr öm. . . . . . . . . .
K: 23fL för likström . . . . .. . . . . . .
K: 24ty för växelstr öm . . .. .. . . . .
K :24/L för likström . . ..... , . . ..
Samtliga priser inklusiv e rör.

:: •• 1111 ••••• 1111111 1 11111111111111 11111111111
1 11111111111111

Kr. 280:), 235: » 340:), 275:-
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BALTIC RAD IO
STOC KHOL M

*

Repr.

Baltic »Kon»

*

Göte borg
Malm ö
Sund svall
för Finland I O.Y.Ra diovox A.-B ., N.
Esplana dsg. 33 . Helsingf ors

Förnä msta konhögtal are

Pris kr. 75:-

Lösa delar till nät..
Lågfrekvens.. och ut ..
anslu tning s appa rater :
gångstransformatorer

Blockkondensatorer från 0.1 Mf till 14 Mf.
Drosslarfrån 100 H vid 30 rnA till 1H vid l. 3 A.
Motståndstråd 250, 500, 1000 o. 12000 ohm/m.
Likriktartransformatorer för alla rörtyper.

A.-B .

Pye med omsättningstal 1.8:1, 1.5:1, 1:1,
1:2.5, 1:4, 1:6 samt pus h-pull.
Multraformer med omsättningstal l :l, 3, 4,
5, 6, och variabelt .

I N G E N 10 R S F I R M A N
Norra Kungsto rnet, Kungsga tan SOa
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rörtyp.
uvsätta en v,iss
tyrkan överskriströms
tilrlåtna
att
En synnerligen god lik1"'iktare är Rec- utal1i
M insatt r:å sätt
ndsrör
motstå
ett
är
des
rliga
tron, av vi'lket märke ailla erforde
vara ,av typ
hör
Detta
anger.
t
schema
e
följand
göra
att
För
typer ftrnnas.
44.
E.
W.
n
framstäHning av praktis k nytta för våra Rectro
I serie med batteri et kan man insätta
läsare, ha vi utgått från detta märke,
ampere meter A, men detta är icke
en
tillnter
fabrika
del
för vi'Lket en hel
nädvändcigt om man använd er det
verka passande transfo rmator er.
mnda, automa tiskt verkande
ovannä
En vanlig laddnin gslikri ktare för
röret.
nds
motstå
göras
kan
torer
glödströmsackumulla
man större lcuddningsströmr
Önska
vara
skall
rn
ormato
Tran"f
1.
enl. fig.
koppla enligt fig. 2, där
man
kan
styrka
byggd fö,r det per~odtal nätet har och
rör användas, som i
av
typer
samma
näng
spänni
den
prrimärlinJdningen för
och W. E. 44. Den44
R
tet har. Sekl1ndärllindnJingama däremo t fig. 1, d. v. s.
na figur visar en voltmeter parallellt
över batteriet, medelst vi,lken man bekvämt kan fälja laddningens fortskridal1'&~. Denna koppling ger dubbe~t så
ströms tyrka som den första, d. v. s.
stor
+
2,6 ampere.
Har man behov av att ladJda både
glöd- och anodac kumula torer, kan man
arrang era en laddnin gsappa rat enligt
f.ig. 3. Genom en trepoli g tvåväg s omkastare kan man här använd a samma
rör för båda laddnin garna. Transf ormatorn har först den vanliga glödströms Endnin gen om 2 g;gr 0,9 volt.
På anodspänningslincl:ningarna finnas
msglödströ
för
are
uttag för erhåNande av 24 volt. Den
Fig. 1. Laddningslikrikt
ackumulatorer.
tråd, som ingår i dessa båda dellind-

D

47

gatre röret R 250,
som ger 0,3 ampere
(300 mA) vid 350
volt. Detta är givet+
vis i'nte nödvän digt
att tillgrip a annat
än i de fall man önskar exceptioneJllt
rov kraftig
högtalarestyrka.
De till själva likriktare n i fig. 4 hörande filter'kret:sarna äro ju srt:rängt
taget en 'his,toria för
sig, men ha medFig. 2. Laddnillgs1ikriktl1re 1Iled fördubbl ad strömsty rka.
tag~ts för fullsbn dighetens skull. Antllingar måste vara väsentl igt grövre än slutnin garna kunna lämplig
en använi de övriga delarna av nämnd a lind- das på följande sätt:
ningar , emeda n ströms tyrkan är större
Bl = anodsp änning på ändrör et
vid den lägre spänni ngen.
ensamt,
För koppJ.ingen lämpar slig R 33 som
anocLspänning på förs'ta låglikrikta re och W. E. 33 som motstå ndsfrekven srör·et ooh ev. högrör. 2 a 6· volts ackum ulatore r kunna
frekven9rör,
laddas med 1 ampere och anodac kumuanodsp änning på detekto rlatorer med maxima<1t 0,2 ampere. För
r'o r
att begrän sa ströms tyrkan i sistnäm nda
A
ne;at. glödstr ömsled ningen ,
fall bör man ,i nsätta en strömb egränel = ga'11edörspänning för första
sande lampa N på sätt schemat anger.
LF-rör et,
Alla laddnin gsappa rater ha eme.nertid inl1:resse endast så länge man använder ackum ulatore r. När man tröttnat på att pyss'la om dessa eller kanske
önskar få höglre anod spänni ngar, är det
ju numer a ej så svårt att bygga en ansll utning sappar at.
Ett schema för en dylik, som ger
anod- odh gaHerspänningar, är det i
fig. 4 angivn a. Sekund ärspän ningar na
äro här avsedd a för
röret R 220, som ger
Glöd
en likströ m av 0,2
+
ampere (200 milliam+
pere) vid maxim alt
240 volt. Ökar man
de båda sekundär'lindningar , som i schemat
anges till 185 volt,
till 340 volt, kan man
använd a det krafti- Fig. 3. Laddnin g a1' anod- o. glödack1l1llulatorer med
ett likriktar erör.
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Fig. 4. Växelstr ömsansl utning för erhållande av al1od- och galler spänning
. 'fi!I!JI

vlilka måste ha mycket grov tråd och
grov kärna, så aä ohmska motstå ndet
blir endast några få ohm. Mellan
drossla rna passera r stl:r:ömm en ett
strömbegräl1Jsande järn-vä tgasmo tstånd
M. En stor del ay den ström Hkriktaren leverer ar shunta s bort genom ett
variabelt motstå nd om 10 ohm, som
måste tåla ända tm 1,3 ampere. Olödspänn:ingen kan avläsas på voltmetern
V ooh ,regi enas med lO-ohmsmotståndet.
Vad transfo rmator erna för de antydda likrikta rna bebräffar, så böra de om
möjIigt köpas färdiga , då de numera
kunna erhållas ganska billigt och likvärdig a hemgjo rda transfo rmator er
äro svåra aä beräkn a och bygga för
amatör er ooh ej heHer bE nämnv ärt
bi1.1igare. Vrill man emellertid av intresse för saken försöka ett bygge, kan
man lämpli gen följa de anvisn ingar,
som lämnat s i Radio-Am atören n:r
lD'I
10, 1928, sid. 286.
De här beskrivna
koppli ngarna kunna givetvis även ut---- föras med andra
typer av likrikta re[
rör, men transfo rmators pännin garna
och övriga detalje r
få då givetvis mo----~
o-~------------~-------------diEeras att passa
m.
g.lödströ
av
silning
och
roren.
ng
likriktni
för
ng
Fig. 5. Anordni

gallerförspäif1ning för ändröret.
I sdhemat äro motstå nden angivn a i
ohm och kapaci teterna i miikrofarad.
Schem at kan Il ätt Uitökas med en sekundärlindnLng på transfo rmator n för 4
volt med mittutt ag. Denna lindning, rätt
dimensionerad, kan då tjäna till att
'lämna glöd'Växelström till mottag arerör med .indirek t uppvär md katod.
ViE man emellertid nödvän digt bibehalla eventuellt befintl iga liks.trömsrör
i mottag aren, kan man likrikta ooh
filtrera även gIö.dströmmen. Detta kan
ske med en koppling enligt fig. 5.
Translf ormato r och likrikta re kunna
vara desamma som vid en laddnin gsappara t eniligt fig. 1. Sekund ärlindningen 2 . 28 volt mås,te dock ovillkorligen ge denna den för röret högsta
tillåtna spänni ng. Strömm en silas genom två drossla r om varder a 1 Henry,

-
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OM Rö RD IST OR SIO N

VID FöR -

STÄ RK AR E
l en uppsats i »Zeitsch rift fur technische Physik» har Manfred
von
Ardenne lämnat en värdeful l redogörelse för mätning ar av amplitud
distorsion, förorsak ad av förstärka rerör. M ed benäget tillstånd
meddela vi här ett samman drag av undersö kningen ifråga.

is.t orsion i förstär karerö r upp- stik .och amplituden hos den rent sinus.
kommer, om röret icke på något formad e .gallerspänning som
förutsätt är överbelastat, genom den sättes verklig en tillföra s gallret.
Är
krökning, som den verksa mma detta förhållande =
är det sålund a
arbetsk arakter istiken har. Genom den- ingen dist.orsion.
na krökni.ng blir anodströmsv.ariatioGenom försök med använd
nen icke proportionell mot gallerspän- bästa högtala re har utrönts ande av de
, att distorningens variati on, eller som man även sionen vid återgiv ande
av
orkeste rkan uttryck a det, uppstå överton er eller musik kan tillåtas uppgå
,til1 4 a 6 % i
inträde r en likriktningseffekt samtid igt sista steget och c:a 4 i näst
si~ta steget.
med den rena förstär kninge n. Känne r
A v stor betydelse är att kunna beman den verksa mma arbetsk arakter istiken, kan man ur denna beräkn a stämm a förhållandet : \ d. v. s. förhåla
övertonernas amplitud. Av praktis ka
landet mellan rörets inre motstå nd odt"
skäl är det emellertid gynnsa mmast att
anod'kretsens växelströmsm.otståTId, på
definie ra distorsionen såsom förhållansådant sätt att den tillåtna distorsionen
det mellan amplituden hos den gallerej översk
spänning, som skulle ha åstadk.ommit . verkstä rides. En beräkn ing häröve r
lles för näst sista steget i en fördistorsionen ifråga vid rak karakte ri~tärkare, till en vanlig rundra diomo ttagare.
- Om vi antaga att ändrör et tillåter en
maximal gallers pännin gsvaria tion av
+ 10 volt .och att näs-t sista steget ger
20-fald ig förstär kning, så kan alltså
+ 0,5 volt tillåtas på näst sista rörets
galler. Vi antaga att näst sisna röret är
en spänning.s1förstär kare av Telefu nkens typ RE 054 med ett anodm.otstånd
om 3 megohm. Med kännedom om
detta rörs statisk a karakt eristik vid
O,~S
150 vOllt, A i fig. 1, och villkoret att
dist.orsionen ej får överskrida 4 % ge
räknin garna att R i får vara högst 0,75
Ra. Enligt den dynam iska karakte riO"
stiken B i fig. 1 är detta fallet vid - 5,5
0,75
volts gallerf örspän ning.
- 1,0
Vid en amplitud av + 0,5 volt sträcro 9 8 1 C S f 3 2 I o f z ker sig alltså den i detta fall tillåtna
gallerspänningsvariati.onen mellan - S
Fig. 1. Karakte ristiker för RE 054 vid 150 volls
och - 6 volt. Arlbetskarakteristikens
al10dspällning.
krökni ng är inom detta område endast
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c:a 1/4 av den statiskia karakte ristiken s.
I :spänn ingsför stärkar esteg med ohmska anodmot:stånd med här ifrågavarande värden , sträcke r sig således
den använd bara delen av karakte risti-

Vid ett högmy rör, sådwt som
RE 054 får man visserligen en rätt liten
frekvensdistorsion, men förstär kninge n
blir ej större än vid ohmsk t anodmotstånd, vilket kurvan A i fig. 2 visar.
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Fig. 2.. Förstärk ning pr steg med RE 054 och drossel resp. transfor

ken från den punkt, där R = Ra upp
till en punkt, där märkb am gallersrämm ar börja f.1yta. Lämpligen bör
man då lägga gallerf örspän ningen mitt
i detta . område, d. v. s. i detta fall vid
ungefä r - 3 volt. Detta resonemang
gäller givetvis endast för rent ohmska
anodm otstånd . Vid indukt ivt anod-

.lOmA

10

o
d"st "'11
Rj
II ata:s uppga
motstao nd kan Rena
0

s

a

til.J 0,6.
För flö:rstärka re med! indukt iva anode..
motstånd! ((Lrosslar och transfo rmatorer) kan man uppställa en enkel regel
för längden <lV karakte ristiken s användba ra del. Den sträcke r sig från
cl;en galJerförspänning, där rörets inre
mobstånd R; är lika med 80· L (där
L = drosselns resp. transfo rmator pri. märens indukta ns) upp till den gallerspänni ng där märkb ara gallerströmmar börja uppkomma, d. v. s. till nära
noll. Härvid förutsä ttes att aHa frekvenser över 100 pr sek. skola förstär kas utan distorsion. Den lämpliga vilospänni ngen ligger då mitt 'i detta områcl;e.
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Fig.3. Karakte ristik och distorsionskurva för
RE 504, matande en högtalare.
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Vid transfo rmator koppli ng kan man näJst sista är gallers pännin gsvaria
tionen
däremo t öka förstär kninge n. KUtvM
1
B i fig. 2 avser en transfo rmator med vanlligen ej större än 20 v:olt, varför
omsätt ningen 1: 2,15 och C en dylik amplitu
dldist.orsionen här ej spelar nåmed .omsättning 1: 6,5, båda mätta vid gon
roll,
utan man kan gå upp till
en konsta nt frekvens. Emelle rtid instörre förstär knings grader .
träffar en betydande frekvensdistors'ion
Slutligen anföra s även kurvor för ett
i des·sa fall. Vid 1 : 2,15 är sålund a föräJndrör, Telefu nken RE 504. Pig. 3,
stärkni ngen vid 100 periode r c:a 25
kurva A är den statisk a k,arakterist'iken
gånger, vid 1 000 periode r c:a 57
och B den dynam iska vid 150 volts
gånger och vid 10 000 periode r c:a 15
anod:spänning och användande aven
gånger. Vidl omsätt ningen 1: 6,5 är
högtala re med 2 000 .ohm och 2,7
förstär kninge n v:id 100 perioder c:a 25
gånger, vid 1 000 periode r c:a 85 och Henry . Undre delen av figuren anger
amplituddi,storsionens variati on med
vid 10 000 perioder c:a 7,5 gånger .
gallerspänl1ingen. Tlillåtes en distorsio~
Samtli ga värden äro mätta vid - 1
får alltså - 23 volt ej
volts gallerförspänning. En trans for- av högst 5
överskridas. Gallerförspänningen bör
matorkoppting kan cl:ärför ej anses tilldå vara - 12 volt och gal1erspänningsfreds'stäl1ande vid högmy rör.
variati onen högst + 11 volt.
Vid tid1ig'are förstär knings steg än det

ro

RUNDR ADIO FRÅN SYDNE Y MOTTA GET I HöGTA LARE I BERLIN . För kort
tid sedan lyckades det för en radioam atör i
Bedin att oklanderLigt taga in telefoni-kortvågssända,ren i Sydney. Den austml~ska sändaren höll på moo försökSlsändning till Kootwij k
i Holland och Bandoeng på Java, och var det
möj1.igt för amatöre n i Berlin att under en hel
timmas tid, under vilken sändningen påg:ick,
fullständ igt tydligt taga in densamma, och kunde han t. o. m. avlyssna den utsända grammo fonmusik en på högtalare. Mottaga ren var en
4-rörs kortvågJsa'pparat, utrustad med Telefun ken-rör. Det är trol.igen för första gången en
tysk amatör [ högtalar e lyckars få in en telefonisändare från Australien, d. v. s. över praktiskt taget diet största möj liga avstånde t på
jorden.
I detta sammanhang kan det vara av intresse

att påpeka, att telefo!1lföI'binddsen från å ena
sidan Berl·in, Hambur g och Frankfu rt am Main
samt Buenos Ayres å andra ,sidan sedan en tid
tagits i hruk av allmänheten. Samtale n ledas
över den av Telefunkenbo.1aget vid Nauen uppförda kortvågs stationen.
RADIO -LITTE RA TUR
[ng. Joachim Winckel111ann. »Fiinf Hochleistung s-Empfä nger». Förlag Deutschl;iterari'sches Institut, Berlin W 35. 50 sid.
Kons.t ruktions beskrivn ingar över fem olika
radiamo ttagare med 'scthemata, koppl,ingsritni ngar och materiaH örteckni ngar. »Univer salSchaltungsbuch». 60 s.id. Olika slag av kopplingar för mottaga re, förstärk are, vågfällo r,
nätans lu,tnings apparate r m. m.

Den bäst a radi oapp arat en
är det bästa tidsfördrivet. Prova Elektromekanos
E 13
kombinerad med högtalarnas konung . LEJON.
(för vilken vi äro g~neralrepresentant) och Ni blir stormförtju
st över
resultatet. Denna mottagare är idealisk, speciellt på landsbygde
n. där
ej lokalstation finnes i närheten.

Radioap parater OCh tillbehör ständigt på lager vid
samtliga kontor. Aterförs äljare antagas.
E L E K T R O M

E K A

N O. A

V

d. S.

Hälsingborg, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad. [Jrebro, Nässjö,
Växiö, MuonapHelsingjoTs.
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Vär lde ns
Kv alif efs mo ffa gar e
ÄRO UTRU STAD E MED

WE ILO )

TRA NSF ORM ATO RER OCH DRO SSL AR
2 års gara nti

När Ni köper en mottag are, se till att den är utrusta d med
WEILO transfo rmator er och drossla r.

Auktoris erade engros{ö"rså"ljare :
GRAHAM BROTHE RS A.-B., Stockhol m
A.-B. NICKEL S & TODSEN , Stockhol m
SÖRENS SON & SON, Stockhol m

A. V. HOLM A.-B., Stockhol m
ELEKTR . A.-B. SKANDI A, Stockhol m
A.-B. HARALD WALLGR EN, Göteborg

Ferranti=
transformatorn:

Vad våra kunder säga om

,>De i apparaten tidigare använda transformatorerna lämnade icke, trots noggrant
val av rör och spänningar, tillfredsställande
resultat. Med ledning av de fullständiga uppgifter, som lämnades betr. Ferrantitransformatorn AF3, tyckte jag mig finna, att dess
väl avvägda konstruktion ...
Transfor matorern a ha nu varit i bruk en
längre tid, och de resultat, som erhållas motsvara väl förväntningarna.'>
»Efter inbyggandet av Ferranti AF3 erhöll
jag en avgjord förbättring av ljudkvaliteten,
vilken - om man värderar korrekt musikalisk
reproduktion - mer än väl uppvägde den
relativt stora merkostnad F erranti AF3 betingar gentemot andra i marknaden förekommande lågfrekvenstransformatorer.»
'> ... är det oss ett nöje meddela, att de av
Eder till oss levererade transformatorerna typ
F erranti utfallit till vår synnerliga belåtenhet.»

Push- Pull-t r ansformator
typ

AF 5e

Berg man &. Bev ing
Stockho lm 7

-/

c3----------------------------------------~;

Viktigt me dd ela nd e!

De n po pu lär a

RU4
levereras numera även för direkt anslut~
ning till växelströmsnät. Alltså - en
propp i väggkontakten och allt är klart.
Fullständigt oberoende av lokalstatio~
nen kan Ni avlyssna utländska stationer.
R U 4 W är försedd med T ele~
funkens nya ändrör
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RA DIO -AM ATö REN S INN EH ÅLL 1928
System atisk innehållsförteckning av

FIL. KAND . BERT IL WOLL ERT
1. Radiov ågorna och deras utbred ning.
Intressan ta försök
s. 285.

med

ultrakor ta

vågor, okt.,

2. Kretsa r och deras egensk aper.
Allmän t.
Rör- och lednings kapacite ter och deras återverk ningar i förstärka re, april, s. 123- 124.
Om selektivi teten och medel för dess höjande,
sept., s. 252- 255.

Likriktn ing.
Galler- eller anodlikr iktning? , juni, s. 176- 178.

Förstär kning.
II ögfl'ekve nsförs täl'kning .
Ny metod för högfrekv ensrärstä rkning, febr.,
s. 41-42.
skärmga llerrör,
med
Högfrek vensförs tärkning
april, s. 111- 112.
Modern högfrekv ensförstä rkning, sept., s. 256-258.
Lågfl'ekv ensförslä rkning.
Stabilite te cl hos lågfrekv ens förstärka re vid nätanslntning, april, s. 118- 119.
Filterteo riens tillämpn ing å lågfrekv ensförstä rkare, maj, s. 135-136 .
Ett trick vid transform atorkopp ling, ang., s. 222.

3. Sändn ing i allmän het.
Amatörs ändarens strålning sstyrka i olika riktningar, juni- nov., s. 182- 185, 207-210 , 231235, 263-267 , 298-300, 331-333 .

4. Beskri vninga r av rörmo ttagare .
Allmän t.
Om radiomö bler, febr., s. 35-41; mars, s. 83-88.
Några ord om en radiovrå , juni, s. 171- 175.
Om avskärm ning, maj, s. 152-154 .
Mottagni ng i skuggan aven storstatio n, nov.,
s. 306-307 .

Mottaga re utan högfrek vensfö rstärkn ing
men med återkop pling.
Mottagar e m ed 3-gallerr ör, mars, s. 72- 73.
Två rörs kort- och långvågs mottagar e för belysningsströ m, april, s. 113- 117.
Radioväs kan. En 3-rörs bärbar mottagar e, juni,
s. 161-165 .
Selektiv 2-rörsmo ttagare, sept., s. 241- 246.
Mottagar e med rotorspo le, dec., s. 343-346 .
Samman byggd växelströ msmotta gare, dec., s. 355
-360.

Mottaga re med högfrek vensfö rstärkn ing
u t a n neutral isering .
4-rörsmo ttagare med skärmga llerrör, jan., s. 5-10.
RU-4, en modern fyrarörsm ottagare, mars, s.
75-80.
Den s. k. »heterotr om»-mot tagaren dyker upp l
Amerika , april, s. 104.

En skärmga llermotta gare för 30-600 meter, maj,
s. 137-141 .
»Silversk rinet», en kraftig 6-rörsap parat, juli, s.
193-200 .
Anteckn ingar om »Silversk rinet», aug., s. 223-225.
Selektiv skärmga llermotta gare, nov., s. 308-313 ,
315.

Superh eterody ner.
En dubbelga llersuper , jan., s. 19-25.
En högkänsl ig superhet erodyn, april, s. 105-108 .
Ny superkop pling, dec., s. 342.

Diverse rörmolt agare.
Kortvågs tillsats till vanliga rundradi omottag are,
okt., s. 277-280 .

5. Beskri vninga r a-v sändar eappar ater.
Ett besök hos de svenska sändarea matörern as
»Grand old man», mars, s. 89-90.
Kortvågs stationen EK-4ADC , juli, s. 205-206 .

6. Appar atdela r och tillbeh ör.
Antenn er.
Om åskskyd d för antenner , aug., s. 220.
En hopfällb ar ramanten n, aug., s. 221.
Några mätning ar rörande ramanten ners riktnings verkan, dec., s. 360-363 .

Elektro nrör.
Rörkarak teristike r och rörkonst anter samt deras
praktisk a användn ing, jan.-apr il, s. 30-33,
58-62, 98-100, 129- 133.
Några ord om mottagar e med växelströ msrör,
mars, s. 80-81.

Hörtele foner

OeJl

högtala re.

En förstklas sig hemmag jord högtalare , febr., s.
47-49.
Hemmag jord högtalare , juni, s. 175.
Koppling för jämföran de av två högtalare , jan.,
s. 14.

Indukta nser.
Högfrek vensdros slar för korta vågor, mars, s. 82 .
Hemmag jord utgångsd rossel, april, s. 121.
yddar hörtelefo nen, maj,
En billig drossel som
s. 136.
Dimensi onering av nätanslu tningstra nsforma torer, okt. s. :!86- 288.

Konden satorer .
l(apacite ten vid kombina tion av kondens atorer,
sept., s. 246.

Mikrofo ner.
En hem tillverka d kolkorns mikrofon
stärkare , juli, s. 201-205 .

med

för-

Strömk ällor.
Laddnin gsappara ter och likriktar e.
Experim ent med kemisk likriktar e, juni, s. 165
-167.
Laddnin g av ackumul atorer från likström snät,
jan. s. 13-14.
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Laddnin g av anodack umulato rer från växelströmsnä t, aug., s. 229 .
I\opparli kriktaren , en intressan t ny likriktar e,
okt. s. 291- 294.
La ddningsa pparat m ed kopparii kriktare, okt., s.
283-285.
Nä/anslu tning och nätanslu tningsap parater.
Allmänt.
Regler och råd rörande anslutnin g av radioapparate r och dyl. till belysnin gsnät, utgivna
av Stockhol ms Radioklu bb, maj, s. 156-157 .
Om filter för nätappar ater, mars, s. 91-95.
Stabilite ten hos lågfrekv ensförstä rkare vid nätanslutnin g, april, s. 118- 119.
Försök med likriktni ng och filtrering av 25periodig växelströ m, nov., s. 316-319 .
Iakttagel ser vid nätfilter , nov., s. 329-331 .
Fö,' likström .
En ny nätanslu tningsap parat för glödström , april,
s. 122.
Nätanslu tningsap parat för likström , aug., s. 215
-219.
En ny koppling sprincip för nätappar ater, sept.,
s. 251-252 .
En enkel anodspä nningsap parat för likström , dec.,
s. 354.
För växelströ m.
Uttagnin g av glödström från växelströ msnät,
febr., s. 51-55.
Mottagar e för växelströ msnätan slutning och et!
.filter till dylika, nov., s. 319- 323.

7. Mätins trumen t och mätnin gar.
Allmän t.
Ohms lag, dec., s. 347-350 .
En universa lmätbryg ga, okt., s. 296-2 98, nov., s.
326-328 .
Ett känsligt likström sinstrum ent, dec., s. 364-365.
Ett intressan t radiolab oratorium , okt., s. 281-282.

Frekve ns, vågläng d.

~.

En billig rörvågm ätare, maj- juni, s. 149- 151,
179-181 .
Rörvågrn ätare med nätanslu tning, sept., s. 247-250.
Absorpti onsvågm etern och dess användn ing vid
kortvågs rundradi o, nov., s. 324--325 .
Användn ing av kvartskr istaller inom rundradi otekniken , jan., s. 2-4.
Mätning av ultrakor ta våglängd er, juli, s. 190-192.

I

I

Spänni ng.

r

Mätning av anodspä nningen hos nätanslu tningsapparate r, okt., s. 289-290 .
En rqrvoltm eter för amatörer , febr., s. 43-47.
Rörvoltm eterns praktisk a . nvändnin g, mars, s.
73-74.

Ström.

.i~

En· vanntråd sampere meter, aug., s. 225-227 .

Förstär karemä tningar .

Motstånd sförstärk ares 'beroend e av frekvens en
och mätning av detsamm a, jan." s. 26- 28;
febr., s. 55-57.

Rörkar akteris tiker.
En rörprovn ingsappa rat för universa linstrum ent,
maj, s. 146-148 .

8. Fel och störnin gar.
Felsökni ng i mottagar e, april, s. 109-110 .
Atmosfä riska störning ar vid åskväder , jan., s. 25.
En störning selimina tor, sept., s. 262.

l
\-
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9. Rundr adio i allmän het.
Rundrad iosändar e på korta vågor (tabell), april,
s . 133.
Ny våglängd sfördelni ng i Europa? , aug., s. 213
- 214.

10. Radion s övriga anv.än dninga r.
Bildtele grafi och televisi on.'

Huru den fotoelekt riska cellen arbetar, okt., s.
275-276 .
llildteleg rafien i polisens tjänst, april, s. 103-104.
Alexande rsons televisio nsexperi ment, mars, s.
70- 71.
Vad kan man vänta sig av televisio nen under dcn
närmaste framtide n?, sept., s. 239- 240.
Amerika nsk televisio n, okt., s. 294--295 .
Rundrad iering av film , nov., s. 314-315 .
Telefunk en-Karol us televisio ns system, dec.,
351-353 .

Diverse .
»Graf Zeppelin s» radioanlä ggning, nov., s. 305:~ ()6.

11. Radiom arknad en.

Allmän t.
Hadiopat ent, s. 28, 65, 128, 228.
Nyheter på radioma rknaden, s. 11- 12, 63-64, 97,
125- 127, 154, 186, 211 , 268- 269, 301, 303,
366-367 .
Provat av Radio-A matören, s. 67, 303-304 .
Detaljför säljninge n av radioapp arater i Amerika ,
nlars, s. 88 .

Utställn ingar och tävlinga r.

Stockhol ms Radioklu bbs utställni ng, mars, s.
69-70.
Till Sveriges radioam a törer, sept., s. 271.
Radiouts tällninge n i Stockhol m, dec., s. 341-342 ,
Femte tyska radiouts tällninge n i Berlin, okt.,
s. 273- 275.
Hadiouts tällninge n i Paris 25 okt.- 4 nov. 1928,
dec., s. 337--341 .

Diverse .
Telefunk ens 25-årsju bileum, juli, s. 187-190 .

12. Divers e.
Böcker , tidskrif ter.
Radio-A matören 1928, jan., s. 1-2.
Radio-A matörens innehåll 1924- 1926, febr.
Radio-A matörens innehåll 1927, sept.
Från läsekrets en , maj , s. 155; juli, s. 206 'h, 304,
336, 367-368 .
Kvartals revy över utländsk radioliU eratur, sept.,
s. 259- 262.
Tidskrif tsrevy, s. 29, 50, 96, 120, 158, 236, 270, .
302, 334.
Radiolit teratur, mars s. 102, april s. 117, maj s.
151, aug. s. 238, nov. s. 325, dec. s . 346.
Svar på frågor, s. 66-67, 101-102 , 159, 237-238 ,
335-336 .

Förenin gar, kongres ser.

Washing tonkonfe rensens resultat, jan., s. 15-18.

Diverse .
Hörande t, maj-jun i, s. 142-146 , 168-170 .

