
., 

A 425, A425, 1\.415, B 443. Den i 
materialförtecklllingen upptagna ut
gångstransformatorn typ Fenranti skaU 
ha om.sättningsta1let 1-1. Mellanfre
kvenstrans1formatorernas plåtkåpor sko
la samtliga anslutas till apparatens noll
ledning. SkärmgaUerroren och dU'bbd
ga'HerrÖTet hava placerats på fjädrande 
rörsocklClir typ Baltic och de övriga rö
ren \p~ fasta socklar typ Alpha L 4. 

vändes till en annan detektor eller till 
pick-up. Den jack som. synes ungefär 
mitt på apparaten i frontplattans un
derkam är insatt omedelbart efter de
tektorröret A 415 (egentligen andra 
detektorn) för att användas vid ovan
nämnda: tiHfällen samt fo'r att lyssna 
på apparaten med hörtelefon. Härvid 
får man emeHert,id inte glömma att 
även Hytta utgångstransformatorn till 

Schema utvisande frekvensolllvnndlarens koppling. 

Batterianslutningarna äro utförda med 
Alphas sexpoliga kopplingsplint. An
slut11'ingskontakterna för ramamennen 
bestå av vanliga s. k. hylskontakter 
monterade på en iiist av isolit (4X3,5 
cm) med 19 mm mellanrum för att en 
vanlig tvåpolig stickkontakt skall kun
na a1llVändas. 

På frontvyn av apparaten, sid. 5, 
synes en extra strömbrytare under de 
båda reostatrattarna tiU vänster. Den
na bryter glödströmmen till högfre
kvenlssidan 'då lågfrekvenssteget an-

detta uttag, så att man fortfarande är 
skyddad av densamma för nätspän
ningen. De tre avstämningsrattarna 
som synas å frontplattan äro från vän
ster: den för avstämn.-kond. i A 441:s 
anodkreb, den för ramens avstämn.
kond. och den för ·avstämn.-kond. i 
A 441:s ·gallerkrets. I frontplart:tans 
övre kant synes i mitten en strömbry
tare i apparatens O-ledning 0ch till vän
ster därom neutra:1iseringskondensa
torn och till höger potentiometern. På 
apparatens vänstra kortsida synes även 
omkastaren för Baltic spolen. 
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~ 1R...A])llOeAMATÖREN~ 

RADIOMOTTAGARNAS UTVECK
LINGSTENDENS 

I 
den eng;elska tidskrifte~ Wireless 
World' lamnades helt nyIngen en sta~ 

. tistisk översikt över mottagaretek
nikens ståndpunkt och utveck1.ings

tendens inom enge1sk radioincLustri. 
~huru d~n engelska smaken ej helt 
overensstammer med den svenska ifrå
ga om radiomottagare är det dock av 
det största intresse att taga de~ av ut
redningen 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 skärmgaHer
ro:r, deteiktor och ett 3-gallerrör börjat 
bh ganska vanlig. Siffrorna i procent 
te sig på följande sätt: 

Mottagaretyp 1927 1928 
I röt.... .. . ... .. 3 % l % 
2 » • •.•.••••••• 21 % 30 % 
3 » •••.•••••••• 30 % 39 % 
4 » •••••••••••• 20 % 14 % 
5 » •••••••••••• 18 % 21 % 
Ö\'er 5 rör ...... 8 % 5 % 

Högfre'kvenskopplingarnas olika ut
bredning 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 lågfrek
venstrans.formatorerna har. gallerlik
riktningen i stort sett kunnat hävda 
sin stä!.\l1Jing, ehuru anodtikriktningen 
dock visar tendens att Oka. 

Likriktning 1927 1928 
Gallerlikriktning .••. 89 % 87 % 
Anodlikriktning .... 10 % 13 % 
Kristall . _ . . . . . . . . . . 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 gan
ska märkligt då denna metod är dy
rare än en vridbar spole och även svå
rare att omkoppla tiE olika våglängder. 

Statistiken visar följande siffror: 
Aterkoppling 1927 1928 

Kondensatorreglerad • . 43 % 64 % 
Vridbar spole.. . . . . . . 35 % 25 % 
Andra metoder.. .. .. 13 % I % 
Ingen återkoppling ., 9 % 10 % 

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

Lågfrekvenskoppling 1927 1928 
Transformator _.... . 70 % 72 % 
Motstånd .......... 27 % 27 % 
Drossel ...... ..... . . 3 % I % 

En anmärkningsvärd sak är att hög
talarna ännu i stor utsträckning äro 
anslutna direkt i ändrörets anodle\d
ning. Utgångstransformator samt dros
sel och kondensator äro ännu sällsynta, 
ehuru de något ökats. . 

Högtalareanslutning 1927 1928 
Direkt. . . . . . • . . • . . . . 83 % 76 % 
Transformator .....• 9 % 15 % 
Drossel ............ 8 % 9 % 

Utgångstrans.formatorn synes ha den 
största tendensen att komma till aJI
männare användning. Att den direlkta 
anslutningen successivt måste frångås 
är ju också ClIlildeles klart, då slutrö
rens effekt successivt ökas och nätan
slutl1Jingsapparater 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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J?II moderna PHILIIIP'S
i 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 

För likström .. Kr. 185:

För vmIström . » 290:-

o 

EL EKTRODYNAMISKA 
HÖGTALARE 

Avsedda för större lokaler såsom restau~ 
ranter, biografer, konditorier eller skol~ 

radio där stora ljudstyrkor och fulländad 
kvalitet krävas. 

Dessa moderna högtalare användas även 

M a g n o f o n e n. 

Begär katalog. 

cSvenska 9l.-93. 

TRADLOS TELEGRAFI 

------------------------------) 
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N ågra data för RECTRON likriktarrör 
Anodväxel. Tillåtet likströms- Maximallikspän, Glöd. Glöd. 

spänning uttag ig max. vid ning Eg max. vid spänning ström Rörtyp 
Ea max. I Ea min. Ea max. I Ea min. Ea max. I Ea min. 
Eff. v. Eff. v. Amp. Amp. Volt Volt 

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

exakt c:a 
Eff. v. Amp. 

Pris 
Kr . 

R 44 .......... 2x28 2x 18 

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

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

R 220 ........ 2x 185 2x24 

R 110 /1/ II .. 2x 135 --

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

R 45*) .... ... . 2x72 
R 1000 .... .... 2x 1000 
R 500 .. ...... 2x500 
R 200 /1.3/ II .. 2x260 
R 200 /1.3/ III . 3x220 

2X24 

') För laddning av maximalt 24 celler. 

1.3 

0.1 

0.2 

02 

1.0 

0.3 

1.3 
0.3 
0.3 
1.3 
1.3 

1.3 I 22 =1 12 =rI 2XO.9 3.5 13:-

1170 =\ ,-0.5 \105 ---' 6-10 ~ 2XO.9 2.8 16: 50 

1170 = rr 1.0 \105 =- 6-10 ---,2XO.9 2.8 17: 75 

1240 = .. 
1.0 \160 = 6-10 ""'- 2XO.9 2.8 19:-

110 = - 2XO.9 2.8 21:-

f350 =1 J 1.0 \250 = 6-10 -'12XO.9 2.8 23: -

1.3 50 =.6-10 """ 2XO.9 3.7 15: 50 
- 1000 =1 - I 2.1 4.5 92:-
- 500 = - 2.1 4.5 82: -

220 = - 2.1 4.5 82:-
220 =1 - - 88:-

= likspänning. ~ pulserande likspänning. 

R E C T R O N In O t: S t: å n d S r ö r. För närmare uppgifter begär vår broschyr. 

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

... """, .. """"""""""""" .. """""""""""""""""""""'1 

LOEWE-RADIO 
KONHOGTALARE 

~ 

Oöverträffad i kvalitet och prisvärdhet. 

Pris kronor 48: 50 

BERLIN-STEGLITZ. Wiesenweg 10 

" Antiigen 
en god nätmoitagare för växelström 

till rimligt pris 

Komp/. med rör och förstkla ssig högtalare 

Kr. 195:-

* Begär vår nya katalog, upptagande en mängd 
nyheter bl. a. den underbara Marbloid.högt.laren, 
elektrodyn. högtalare, Dux välkända mottagare och 
salmiak fria batterier m. m Katalog sändes mot 

15 öre i frimärken. 

SVENSKA RADIOAFF ÅREN 
Regeringsgatan 5, STOCKHOLM 



~ R.ADnO=AMATÖ~lEN~ 

SUPERHETERODYNMOTTAGARE 
MED HöGFREKVENSFöRSTÄRKNING 

F 
i&": 1 .visa: en ~super~me~ 9 rör, 
namlIgen. HF., Osc., 1 .sta de
tektor, 3 MF., 2 :dra detektor, 2 
LF. Detta rörantal kan tyckas 

onödligt stort, men så lämnar också ap
paraten en effekt i proportion härtill. 
Detta under föruts,ättning att delarna 
äro förnuftigt placerade och kopp
lingen sakkunnigt utförd. Högfre; 

kvadrati>sk form, i motsats till de flesta 
superheterodynmottagare, som vanligen 
äro g-anska lång.a. Om man nu under 
denna. mottagare monterar en nä1an
slutningsapparat med laddnings,3Jggre
gat (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 selekti
vitet, samt förhindrar en utstrålning 
genom antennen. Själva kopplingen är 
en moderniserad ~Armstrong~ och har, 
vissa likheter till trots, ingenting att 
g-öra med ~Tropadyn~ . 

Som första detektor användes ett 
dubbelgallerrör, vars innergaHer anslu
tes till mittuttaget på oscillatorns galler
spole (Obs.! ej kriti,skt). Helaoscilla
toranord!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 högfre
kvenssteget kunna få plats. Mellan
frekvensen 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 nega
tivt medelst läckan m2 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 ge
nom försök, och är kritiskt. KondJensa
torerna C1 och C2 äro varde,ra på 500 
cm; C3 däremot 250, mI = 2 megohm, 
C5 = 300 cm och C4 = 0,75 MF. 

Första meHanfrekvenstrans-formatorn 
är utbildad till luftfilter (f t), de 3 öv
riga däremot äro försedda med järn
kärna. Alla fyra äro avstämbara me
delst en inbyggd variabel glimmerkon-
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densator, 2 :dra detektorns läcka m3 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 LF
tran9formatorn !t1' j3).slutligen, sätter 
det sis~a röret i funktion, och appara
ten arbetar med sin fulla effekt. 

r1 är IgeneraIströmbrytaren, som bör 
vara motståndislind<lid. Önskar man 
skalbelysning monteras de tre miniatyr
lamporna SI' S2 och S3 över resp. rat,tar, 
och ytterligare en strömbrytare r2 , en 
tryckströmbryil:are, är då nödvändig. 

Naturligtvis kan -denna mottagare 

r- - - - - - - - - - -.., 
I )'/.t 

1,_ ..... " 
I 

lerförspänningarna är emellertid .eJ 
nödvändigt. h är en säkring. 

Jag vill nu ej närmare ingå på mon
teringen, men hoppas en annan gång få 
tillfälle återkomma tiU denna intres
santa koppling. Däremot skall jag här
nedan lämna anvisningar för byggan
det av ett högfrekvens steg med skärm
gallerrör, avsett för en modifierad 
dubbelgallersuper. För mel1anfrekven
sre11i -kan ovan antydda koppling med för
del använd'as. 

Vi.d användning av skärmgallerrör 
måste man tillse, att man ej får någon 
återverkan från utgångs- till ingångs-

soo till liller 

I 
I 

~ ____ ~~ ____ ~ ________ e-________ ~~:A 

I ~K 

LB~l<. ______ 1-_-_---'-:--------------... 120v: 
~ __________________________________________________ ~-c 

även drivas med ramantenn. Denna 
anslutes då till x, y -sedan spolen i2 bort
tagits. 

Lämpliga rör äro : Högfrekvens: 
RE-074 d, med 8-16 volt anodspän
ning, 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 lågfre
kvens: RE-134 me.d 120 volt. Den för
sta lågfrekvenstransformatorn har en 
omsättning av 1 : 5 och den andra 1: 3. 
Dessa böra vara av allra bästa konstruk
tion samt kaps1ade. Kondensatorerna C 
blockera anodströmmen och äro alla 0,5 
MF. Att användla dylika även för gal-
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sidan. Den med stor,a svårigheter ned
satta galler-anodkapacitete11i inom rö
ret, får ej äventyms genom olämplig 
ledningsföring utanför detsamma. Det
ta skulle ha till följd, att röret började 
svänga, och desm svängningar vore en
dast möjligt att undertrycka genom 
glödströmsreostaten. En förminskl!ing 
av glöj'strömmen skulle emellertid ned
sätta förstärkningen i avsevärd grad, 
och hela anordningen med skärmgaller
rör vore alltså förfelad. En utom
ordrentlig no,ggrannhet är därför ofrån
komlig. 

Fig. 2 vis-ar principschemat. Skärm
gallret fÖI'bindes högfrekvent med den 
negativa glödtråden över blockkon-



C =50oGm. 
1 

80voH Eig. 3. 

densatorn C2 = 0,75 MF. GalIerför- ledningar inkapslas isolerade i koppar
spänningen - C måste utprovas. Fig. röre11 nv n2 och 113 , och det senare fast-
3 åskådliggör kopplingen av denna lödes i boxen vid a. bl och b2 äro buss
~högfrekvenSlbox~, tillverkad av 0,8 ningar av ebonit, och gellOm dessa 
mm:s kopparbleck. GaIIer- och anod- föres de ledningar \Som ej få komma i 
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Fig. 4. 

m. m 

:t 
Fig. 5. 

beröring med - A. C2 :s ena belägg
ning står i direkt f öl1bi nde1s e med plå
ten genom en s.kruv d. CI:s rotor lig
ger 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 naturligt
vis ledningen 1. n2 synes på Hg. gan
ska lång, men i verkligheten blir den 
endast ett par cm. Plattorna PI och P2 

TJECKOSLOVAKIET ANSKAFFAR 
KORTVAGSSÄNDARE. TelegrafstyreJ.sen i 
Tjeckoslovakiiet har beslutat att i närheten av 
Prag i den 1111a byn Podeprady upprätta en tråd
lös stat ion med kortvågssändare. Till en bör
jan uppställas tvenne kortvågssändare om var
dera 20 kilowatt, vilka arbeta på en våglängd 
av 15-30 ffi. M'ed denna 'Station ämnar Tjecko
slovakiet förmedla telegramtnafiken med Ame
rika. Erfarenheten har näm1igen visat, att det 

bilda nämligen rät vinkel. Med till
hjälp av omkopplaren O kan man över
gå till de olika våglängdsområdena. 

Fig. 4 föreställer spolsatsen S. Stom
marna f äro av iso1it (40 mm. diam.) 
och fasthåll~s på plattan Z med till
hjälp av tvenne i vinkel böjda skruvar 
m (fig. 5). 

Fig. 6. 

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 vridkonden
sator, samt en fast d:o om 3,000 cm. 
På den andra sidan montera:s osciUator
modulatorn och de {ivriga rören. 

E. A. 

ekol1lOmiskt ställer 'sig gynnsammare att sköta 
telegramtrafiken från Europa till Amerika me
delst kortvågssändare än de hittills [ allmänhet 
använda stom sändareanläggningarna för långa 
vågor. Den ifrågavarande kortvågsanläggning
en kommer att levereras av det bekanta Tele
funken-bolaget i Berlin, och är avtalat att an
läggningen redan i juni månad 1929 skall öpp
ms f ör regulj är dri f t. 



~ R.A1I))llO~AMA TÖ~EN~ 

DUBBELT TRANSFORMATORSYSTEM 

FöR FYRA VÅGLÄNGDSOMRÅDEN 

O
mkoppling av högfrekvensikret
sar är al1ticl: ett problem. Rör 
det sig om flera våglängdsom
råden än två, avskärmning och 

Hera förstärkningssteg hlir saken gan
ska komplicerad. 

De spolsys'tem, som finnas i han
de1n 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 kon
struerat 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 högfrekvens
förstärkning odh består av två satser 
om fyra högfrekvenstransformatorer. 
Av dessa användes en ,i vade sats sam
tidigt, den ena i högfrekvensrörets gal
lerkrets, fig. 1, och den andra i anod
kretsen, resp. detektorns gal'lerkrets, 
fig. 2. Den sistnämnda kan givetvis 
kopplas på olika sätt, beroende på be
hov (l!V återkoppling el. dyl. 

Alla åtta spolarna äro fästa på en 
axel, fig. 3. Denna består av en 250 
mm lång, 4 mm grov mässingstråd, på 
vilken en 100 mm lång, genomborrad 
ebonits'tav av 15 mm diameter är fäst. 

Fig. 1. 

Vid ändarna <zv det1lna stav äro fast
skruvade två ebonitbrickor, sOIm dds 
uppbära spolarna ooh dels utgöra fäste 
för ett antal skruvar, som tjäna som 
kontakter. Axeln med spolar är lagrad 
i ändväggarna i en cylindrisk skärm
box, fig. 4. Den är gjord av 0,3 a 0,5 
mm mässings- eller kopparplåt ooh är 
i mitten avdelad aven plåtväJgg. Änd
väggarna äro gjorda av grövre plåt, 
0,75 a 1 mm. 

För att 'lätt kunna göra cylindern 
kan man såga till en cirkelrund skiva 
av t. ex. trä av 160 mm diameter. På 
ena sidan av denna fastskruvas mitt
väggsplåten, vilken är försed1d med en 
uppklippt och utvikt fläns i ytterkanten 
och ett c:a 16 mm hål i centrum. Cy
linderväggen kan nu rullas över skivan 
ooh fästas med några skruvar vid kan
ten av densamma medan den hoplödes 
och mittväggens fläns fa,st~ödes inuti 
cylindern. Sedan detta är gjort kan 
man borttaga träskivan. 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 
fastskruvas ehonitlister, jämför f,ig. 4 

Fig.2. 
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.~----~100----~ 5. .5 
u.------~O ------~ 

~------------------250----------------~ 

Fig. 3. Axel med kontaktskivor. 

och 5, vid v:ilka man fäster kontakt
fjädrar, gjorda av 0,5 a 0,75 mun hård 
mässing, eller hellre nysi'lver. Dessa 
fjädrars dimeniSioner anges i fig. 6. 
Den nedre skruven i varje fjäder göres 
så lång, att den skjuter c:a 5 mm utan
för gavelväggen, som på dessa ställen 
är genomborrad med 6 mm hål. De ut
skjutande skruvändarna tjäna som löd
bleck vid spolsystemetJs <inkoppling. 

Gavelväggarna 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 vardera två från 
varandra isolerade Endningar, som vi 
~ö r enkeLhets skull kunna kalla primär 
och sekundär. Sekundär lindningarna 
äro avstämningsspolar och deras antal 
varv få sålunda ' väljas efter de våg
längdsområden man ömkar täcka. Vi 

välja här fyra områden, som täcka all 
vanlig rund'rad~o, nämligen 200~00, 
300-600,700-1400 0.1000-2000. 
Dessa områden kunna täckas med 
användande av endast 225 cm vrid
kondensatorer. Härigenom vinner man 
den fördelen att avstämning~kapacite
ten alltid äT Eten, V'ilket är gynnsamt 
för ljudstyrkan. Vi numrera spolarna 
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 sistnämn
da tråd till 45 mm längd. Samtliga i 
enkelt, tätt lindat lager. 

PrimädindningaTna 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------250--~~ 

o 
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I 
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Fig. 4. Skärm box. 
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TRIOTRONS 
nya elektromagnetiska högtalarsystem har förvånat 

världen, men så är magneten också tillverkad av 

finaste volframstål, som har obegränsad förmåga 

att bibehål\a magnetismen, och det fyrpoliga dubbel

verkande systemet sörjer för att det reproducerade 

ljudet ej förvränges även vid största belastning. 

Säljes i alla radioaffärer 

Fabriksnederlag : 

A.~B. NICKELS &. TODSEN 
STOCKHOLM 16 

I MALMö I GöTEBORG 

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

Rotorspolen 
vinner alltmer terräng! 

Hundratals äldre mottagare nu ombyggda. 

Resultatet glänsande! 

Ob , Vi föra rikhaltigt lager av: 

S. • Transformatorer och Orossiar , 

»Weilo» för växelströmsfilter. Likriktarrör 

»Rectron». Kondensatorblock »Frako». 

Kondensatorer »F r a k o», provspänning 

500 och 1000 v. växelström, 1500 v. lik

ström, alla brukliga spänningar i lager. 

Spänningsdelare, trådmotstånd, på pors

linsrör med 8 uttag . Fabrikanter hög rabatt. 

ELEKTRISKA A.-B. SKANDIA 
STOCKHOLM 

Malmö I Växiö I Gävle / Östersund / Sundsvall / Umeå 
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Aristokraten 
bland moderna mottagare 

A. V. HOLM AKTIEBOLAG 
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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. Primärlindningar
na placeras utanpå sekundärlindningar
na vid dessas »jordsida», endast med 
ett mellanlägg av presspan el. dyl. 

c:: 

;:::: 

70 

--'> 6 i-

I", 

11 
...., 

~ " 5 
...., -

T 
Fig. 6. KontaktfjiWer. 

Lin'd:niingarnas ändar betecknas med 

p l' P 2' Sl och S2' vilkas läge framgår 
av fig. 5. 

Lindn~nlgarnas samm.ankoppHng med 
kontaktskruvarna på den »s t j ärna» , 
som uppbär spolarna, måste göras i två 
tempon för att man skall komma åt att 
löda. I 1Stjärnans kant inborr~s ett an
tal 1,5 mm hål till några mm djup. I 
vardera av dessa ins1tickes den skalade 
ändan aven 1 mm, :isolIeradI kopplings
tråd såsom fig. 7 och 8 antyder. Trå
darna föras till var sin kontaktsikruv 
en!. nämnda Jigurer och lödas till 
skruvspetsarna, som sticka ut på den 
sida av stjärnan, där spolama skola 
s.itta. I fig. tänkes denna sida, insidan, 
av resp. stjärna betraktad. Sedan detta 
är klart, skruvar man fast spole efter 
spole 'Och löder resp. sladdar till de när
mast den fastskruvade 5p'Olrbrsändan 
sittande, i hålen instuckna kopplings
trådarna. 

Man kan nu skruva fast den främre 
spolsatsen, kopplax] en!. Hg. 7, vid eibo
nitstaven närmast den 'längre axel-

39 
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ändan. Axeln instickes ;j skärmboxen 
och det bakre spolsystemet fästes på 
liknande sätt. Härvid skola spolsyste-

II 

m 

Fig. 7. Främre spolsatsens koppling. 

men ligga så att spolen I i främre 
systemet kommer preois miltt för och 
parallell med !Spolen IV i det !bakre sy
stemet. Skruvhålen 'böra givetvis re
dan förut vara upptagna. Slutligen 
påsättas de båda ändväggar-
na sedan kontaktfjädrarna 
böjts upp så mycket att de ef
ter hopsättningen komma att 
ligga säkert an mot resp. kon
taktskruvar. 

Såsom man finner av Eg.S 
blir varje spole placerad fullt 
kopplingsfritt i förhållande till 
närmaste båda spolar och de 
diametralt liggande i ytterst 
svagt kopplings förhållande. Någon stö
rande verkan mellan spölarnia kan där
för ej uppkomma. När spole I i främre 
systemet ärinkdpplad står cren i dle1: läge, 
Se'tt framifrån frontplattan, som ~ig. S 
anger. Samtidigt är spole I i det bakre 
systemet inkopplad, men denna spole är 

4° 

då, som man skall finna placerad i ett 
läge, som motsvarar spolens II i fig. 5, 
d. v. s, de båda spolar, som samtidigt 
äro inkopplade i mott<llgaren, lig'ga full
ständ:igtt V'in'ke1rätt emot varandra. 

Ett färd~gt spolsystem <l!V den här 'be
skrivna mekaräska k011!struktionen visas 
å bilderna fig. 900h 10. Omkopplingen 
sker med en knapp, placerad på den 
längre axeländ'an. Denna är så tång 

för att hela systemet icke skall 
taga större utrymme på front-

l plattan än som betingas av 
kn<l!ppen. Spolens dimensio
ner göra den lämplrig att an
vändas i mottagare med minst 
7/1 (178 mm) hög frontplatta. 

Den beskrivna spalkon
struktionen skul'le även kunna 
användas för erhållande av 
korta vågor. Man skulle då 

kunna välja 2 korta områden odh 2 för 
den vanliga 'rundradion. Detta låter sig 
nog även göra, men man får då göra 
cylindern ooh båda ändväggarna av 
presspan, fiber el. dyl. och endast ha 

I 

II 

m 

Fig. 8. Bakre spolsatsens koppling. 
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mittväggen av plåt. 
Eljest skulle dämp
ningen bli aHtför stor. 
Man får i detta fall en
dast använda andra 
systemets spolar som 
avstämda anodikretsar 
i förenJing med skärm
gallerrör och använda 
»primär»-lindningarna 
i andra syS'temet så
som separata återkopp
lingsvarv. 

A.P. 

RUNDRADIOPROGRAMMET I BERLIN 

Å TERUTSÄNDES I BUENOS A YRES. 
Den 21 december 1928 kan anses såsom en mil
stolpe i den trådlösa relefoniens historia. Den
na dag ägde det första offiiciella telefonsam
talet på korta vågor rum mellan Berlin och 

Buenos Ayres. och i anslutning härtill översän
des det fdn Berlins rundradiosändare utskicka
de programmet till Buenos Ayres för att från 

därvarande rundradiostation återutsändas. Av
ståndet mellan Berlin och Buenos Ayres är c:a 

12,000 km. Det i Buenos Ayres utsända Berlin
programmet hördes lika tydligt och 'störnings
fritt, som om detSlamma vore direkt utsänt av 

den i Buenos Ayres befintliga rundradiosän
daren. 

Genom detta försö'k har det alltså bIivit prak
tiskt bevisat, att det för framtiden är möjligt 
att utan större svårigheter på trådlös väg även 

Fig.9. 

Det färdiga transformatorsystemet. 

Fig. 10. 
Systemet med 

öppnat bakre lock. 

på avstånd, som uppgå till nära halva jordklo
tets omkrets överföra rundradioprogram. Vi 

kunna alltså förvänta o"s att [nom den när
maste framtiden rundradioprogram, som utsän
das t. ex. i N'ew York, fullt klart och tydligt 

återgivas av exempelvis Stockholmsstationen. 
Den trådlöSla överföl"ingsanläggningen mellan 

Berlin och Buenos Ayres är levererad av Tele
funken~bolag'et i Berlin, ooh består av på var
dera 'Sidan en kortvågssändare med zo- kw ut
gångs energi. Den tyska kortvågssändaren be
f.inner sig i Nauen utanför Berlin, och den 
argentinska ~ Monte Grande, utanför Buenos 
Ayres. Mottagningsanläggningarna åter be
finna sig i Tyskland vid Geltow i närheten av 

Berlin och Ii Argentina 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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TRERöRSMOTTAGARE MED 
DUBBELT TRANSFORMATORSYSTEM 

En mycket omtyckt mottagartyp 
ä~ den, som använder .. endast tre 
ror m~n som genom roret1's stora 
förstärkning ändå ger både käns

lighet och ljudvolym. Hög'frcl<.vens-
röret är eH skärmgallerrör ooh änd
r?ret ett 3-gaHerrör med hög förstärk
mng. 

Fig. 1 är ett schema för en dylik 
mottagare, som här skall närmare be
skrivas. I denna apparat anlV'ände·s det 
på annat ställe i detta nummer beskfliv
na transformatorsystemet för fyra våg
längdsområden. På grund härav ha 
avstämniingskondensatorerna Cl och C2 enmaximikapacitet av endast 225 cm. 
C2 bör vara fb rsedd med fininställning. 

Detektorn är 'kopplad på vanligt sätt 
med gall.erkondensator och läcka. Åter-

kopplingen skötes av kondensatorn C4 
om 75 cm, vilken är kopplad mellan de 
båda första rörens anoder. 

Kopplingen mellan högfrekvens- och 
detektorrör utgöres aven sekundärt 
avstämd transformator. Man kan där
för använda 'kopplingen i det närmaste 
oförändrad även med ett vanligt rör i 
högfrekvenssteget, liksom man natur
ligtv.is också kan ha ett vanHgt ändrör 
på slutet. Kopplingen för detta fall 
framgår av fig. 2. 

Drosseln i detektornlS anodledning 
kan lätt framställ;rs enligt heskrivning
en Ii Radio-Amatören n : r 11, 1928, Slid. 
309. Den är lindad med 0,06 mm dub
belt si.Jkesspunnen koppartråd på en 
stom.me, bestående av två 50 mm press
pan- eller fiber'Sik1vor, mellan vilka en 2 

B2 Bt ' 

+ 

- ' 

F ig. 1. Kopplingsschema vid användning av skärmgallerrör. 
C, och C, = 225 cm, C. = 200 cm, C. = 75 cm, M = 5 megohm, T = 1: 3 ä. 1 : 5. 
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A 

Fig. 2. Kopplingsschema vid användning av vanliga rör. -c 

180 

Fig. 3. Montagevinkelns 

dimensioner. 

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

It-----JH·----_____ 

Fig. 4. Detalj av 

kopplillg enl. jig. 2. 

mm br'ed bricka av sarruna material 
med 20 mm diameter bada:r centrum. 
Det sålunda bildade 2 mm breda och 
15 mm djupa ~påret fylles i det när
maste med tråd. 

För lågfrekvensf1örstärkningen an
vändes en tranlS1formator T med om
sättl1Jing 1: 3, men även 1: 4 eller 1: 5 
kan användas. 

Rörtabell tör schemat tig. 1. 
Steg Telefunken 

Högfrekvens ... . 
Detektor ...... RE 084 
Lågfrekvens. . .. RES 164 d 

Philips 
A 442 
A 415 
B 443 

Rörtabell tör schemat tig. 2. 
Steg 

Högfrekvens ... . 
Detektor ..... . 
Lågfrekvens ... . 

Telefunken 
RE 084 
RE 084 
RE 134 

Philips 
A 415 
A 415 
B 405 

Triotron 

SD 4 

Triotron 
SD 4 
SD 4 
XD4 ' 
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~. ~ B3 +A -A -C 
O 100· 
I , I 

200 
I 

300 
I 

mm 
I 

Fig. 5. Kopplingsritning till schenutt tig. 1. 

För glödströmmen användes i båda 
fallen en 4-volbs blyackumulator. Anod
och gallerspä11l!1ingarna bero av rör
typerna. För schemat fig. 1 bör Bl 

44 

vara = 150 volt, B2 = 75 volt, B3 = = 60 volt och - C = 6 a 12 volt. 
V1d användande av RES 164 d bör 
dbck extragalIret icke anslutas till Bl 
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utan till B2 • För schemat fig. 2 läm
par sig Bl = 120 volt, B2 = 90 volrt, 
B3 = 60 volt och - C = 4,5 a 6 volt. 

Mottagaren monteras på en vinkel 

Fig. 6. 

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

Fig.7. 

45 
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NYHETER pA RADIO MARKNADEN 
Ingeniörsfirman Electric, Stockholm. 

»Lissem> trådlindade högohm-motstånd. Fig. 
1. Fqnnas med följande motstånd: 10 000, 20000, 
25000, 50000, 80 000, 100 000, 150000, 200000 
och 250000 oihm. Motståndet är i båda ändar 
försett med klämskruvar. 

»Lissen» hållare 'för högohm-motstånd. Fig. 
2. Försedd med kontaktbleck vid vilka mot
ståndens klämskruvar kunna fä stas. 

»Lissen» Super Transformer. Lågf.rekvens
transfonmator i hakelithölje. Omrsättning"tal 
2 % : 1 od! 3"1:. : 1. Förstärkning 30 a 40 ggr 
vid frekvenser meNan 100 och 5 000 och 12 ggr 
v,id 20 perioder. 

Aga-LlIx i Göteborg. 
Rectron likriktarerör. Data för nyare typer 

äro: 

Rörtyp 
Anodväxel .. Tillåtet lik. 

spänning, volt strömsuttag. amp. 

R 250 2·340 0,3 
R 2001l,3!1I 2·220 1,3 

R 500 2·500 0,3 
R 1000 2· 1000 0,3 

Rectron-likriktarna få ej drivas med högre 
spänning än den angivna maximala anodväxel

spänningen. Glödspänrungen måste även V'id 
fullt belastad trans fonmator uppnå det före
skrivna värdet. Inga variabla motstånd få in
kopplas i likrikttarerörens glödströmskrcts. 
Kontrol1 av rörebs glöds!lröm bör verkstäl1as 

högfrekvensrör~bs anod'krets m.ed led
ning av fåg. 4 medan koppl,ing'en i öv
rigt är oFö,rändrad en!. fig. 5. 

Vill man insätta en reostat i glöd
strömsledlnnngen tiH ett eller Hera av 
rören kan densamma bäst placeras un
der spolens omkopplarelknapp på front
plattan. Mattagaren går emellertid bra 
utan -reostat. Även en strömbrytare 
kan insättas, om man så önskar. 

Den färdiga apparatens utseende 
framgår a:v bilderna fig. 6 och 7. Givet 
är att mottagaren blir långt effektivare 
om skärmgallerrören komma till an
vändning, va:r'för man om möjligt bör 

Maximal lik. 
spänning 

350 
200 
500 

1000 

Fig. 1. 

Glödspänning 

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

Ffg. 2. 

Glödström 
amp. 

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

Pris 
Kr. 

23: -
82:-
82:-
92:-

medlel'st spänningsmätning och ej strömmätning. 
Rörets livslängd förkortas, om act·samma be
lastas innan katoden kommit i gLö:!ande til1-
stånd. Rectronrören få endast anbeta i upp
rättstående stäl1ning, al,lts·å ej hängande eller 
liggande, emedan avkylningen då Mir ot:il1fred.s
stäl1ande. 

använda schemat i fig. 1. En fördel är 
emellert,id att man kan ha apparaten 
med eventuellt till hand!s varande van
liga rör i väntan på att man får råd till 
inköp av de eff~tivare men dyrbarare 
rörtyperna. 

Vad mottagarens prestationsförmåga 
beträffar är den god nog för erhåol
lande av högtalarestyrka på alla stbrre 
europeiska stationer och selektiviteten 
är fullt tillräcklig för all distansmot
tagning. Däremot kan man ej beräJkna 
att kunna ute"tänga en lokal sändare, 
åtminstone ej om denna sändare är 
någorlunda·kraftig. A. P. 

l~ ______________________________________________________________ __ 



Kr. 55:-

$venska fll.-fJJ. 

Nyllet! 
* 

ARGOPHON4 

TELEFUNKENS 
uppseendeväckande 

högtalarenyhet 

är tack vare sitt stora tonom

råde sin enastående klang

skönhet och ljudstyrka 

TRÅDLÖS TELEGRAFI 
Musikvännens 

högtalare 

Vår prislista RB 12 å extra billig 

Radiomateriel 
och diverse 

Lågtemperaturrör 
tillsändes alla amatörer gratis och 

franco på begäran, liksom tillägslistan 

RT 28_ Lista RB 12 omfattar diverse 

provapparater, udda delar och diverse 

lågtemperaturrör som ej tillhöra vår 

standardmaterial och därför utförsäljes 

till synnerligen lå ga priser, dock under 

full garanti för användbarhet. Ett ut

märkt tillfälle för alla 

experimenterande amatörer 

att erhålla radiodelar till sällan före

kommande priser. 

GRAHAM BROTHERS 
Telefon: Namnanrop. STOCKHOLM. 

85 m. Amp. 

Utrustar: 

Baltic K . 23 V. 
K . 24 V. 

Sv. Radio A .-B. HV. 

Stern & Slem lIV. 

Olof Gyld{!n 

Lidingö, Tel. 985 

III V. 

20 Kr. 

Finnes 

överallt. 

Bertil Gräsman 

Göteborg, Tel. 39835 



ELEKTRISKA 
RADIOMOTTAGARE 

3- och 4-rörsapparater för direkt nätanslutning. - Inga batterier! - Ena
stående känslighet och ljudvolym. - Ytterligt förenklad 
inställning. - Anslutning för grammofonförstärkning. 
~_' II'III ' " 1'1 1'111'1 UI' 1.1' l.tI'l. II" 111 .. 11111.1111111111111111 11111.1 1'1'11 t t 1111'1111111111' 111111.1111 111 1'.1 ••• 11 .. 1.' ~:' 

3,rörsmottagare K: 23fV för växelström. . . . . . . . . . Kr. 280:-
§ 3,rörsmottagare K: 23fL för likström . . . . .. . . . . . . ), 235: - § § 4,rörsmottagare K: 24ty för växelström . . .. .. . . . . » 340:- § § 4,rörsmottagare K :24/L för likström . . ..... , . . .. ), 275:- § .~ Samtliga priser inklusive rör. ~ 
:: •• 1111 ••••• 1111111 1 1111111111111111111111111 1 1111111111111111111 1 1111 111 11111111 1 111111111111111 1 1111111""1111111111 •• 111.: 

BAL TIC RADIO 
STOCKHOLM 

Göteborg * Malmö * Sundsvall 
Repr. för Finland I O.Y.Radiovox A.-B ., N. Esplanadsg. 33. Helsingfors 

Baltic »Kon» 
Förnämsta konhögtalare 

Pris kr. 75:-

Lösa delar till nät.. Lågfrekvens .. och ut .. 
anslutnings apparater: gångstransformatorer 

Blockkondensatorer från 0.1 Mf till 14 Mf. Pye med omsättningstal 1.8:1, 1.5:1, 1:1, 
Drosslarfrån 100 H vid 30 rnA till 1 H vid l. 3 A. 1 :2.5, 1 :4, 1:6 samt pus h-pull. 
Motståndstråd 250, 500, 1000 o. 12000 ohm/m. Multraformer med omsättningstal l : l, 3, 4, 
Likriktartransformatorer för alla rörtyper. 5, 6, och variabelt. 
A.-B. I N G E N 10 R S F I R M A N T H E R M A 

Norra Kungstornet, Kungsgatan SOa STOCKHOLM 



LIKRIKTAREKOPPLINGAR 

D
e moderna likriktarer'ören, som 
numera finnas i handeln i en 
mångfClild olika typer, möjEg
göra användande av växelström 

för alla de ändamål, som en amatör kan 
fordra. Dessa äro: laddning av gllöd
ströms- ocih anodackumulatorer och 
J.ikPiktning av ström för direkt erhål
lande av anod-, glöd- och gaHer'för
spännlingar till mottagare och förstär
kare. 

Tyvär:r kan man icke ange allmän
giltiga kopplingsschemata för a,lla dessa 
ändamål, emedan likriktarerörets kon
struktion inverkar på schemat. För att 
kunna ange data för detaljerna i kopp
lingen är det även n!Ödvändigt att för
uvsätta en v,iss rörtyp. 

En synnerligen god lik1"'iktare är Rec
tron, av vi'lket märke ailla erforderliga 
typer ftrnnas. För att göra följande 
framstäHning av praktisk nytta för våra 
läsare, ha vi utgått från detta märke, 
för vi'Lket en hel del fabrikanter till
verka passande transformatorer. 

En vanlig laddningslikriktare för 
glödströmsackumullatorer kan göras 
enl. fig. 1. Tran"formatorn skall vara 
byggd fö,r det per~odtal nätet har och 
prrimärlinJdningen för den spänning nä
tet har. Sekl1ndärllindnJingama däremot 

+ 

Fig. 1. Laddningslikriktare för glödströms

ackumulatorer. 

skola vara avpassade efter likriktare
röret. Ett lämpIigt dylikt är R 44, med 
vilket man kan ladda ackumulatorer om 
1 a 6 ceHer (2 a 12 volt) ~ed en ström
styrka av 1,3 ampere. Den sekl1ndär
Endning, som matar rörets glödtråd, 
SIkall ge en effektiv spänning om 1,8 
volt, f.ördelad med 0,9 volt på var sida 
av mittuttaget. Rörets glödströms
styrka är 3,5 ampere, va'i:ill man får 
taga hänsyn ",id transformatorns di
menSlioner:ing. De båda sekundärlind
ningar som ge 'likriktaren anodspän
ning, skola ge vardera 26 volt, vHket 
värde emeUertid icke är kritiskt om 
man endast vill laidda 4 a 8 volts acku
mulatorer. För att man skall kunna 
ansluta olika anta:l ackumulatorceller 
utal1i att tilrlåtna strömstyrkan överskri
des är ett motståndsrör M insatt r:å sätt 
schemat anger. Detta hör vara ,av typ 
Rectron W. E. 44. 

I serie med batteriet kan man insätta 
en amperemeter A, men detta är icke 
nädvändcigt om man använder det 
ovannämnda, automatiskt verkande 
motstånds röret. 

Önskar man större lcuddningsström
styrka kan man koppla enligt fig. 2, där 
samma typer av rör användas, som i 
fig. 1, d. v. s. R 44 och W. E. 44. Den
na figur visar en voltmeter parallellt 
över batteriet, medelst vi,lken man be
kvämt kan fälja laddningens fortskri
dal1'&~. Denna koppling ger dubbe~t så 
stor strömstyrka som den första, d. v. s. 
2,6 ampere. 

Har man behov av att ladJda både 
glöd- och anodackumulatorer, kan man 
arrangera en laddningsapparat enligt 
f.ig. 3. Genom en trepolig tvåvägs om
kastare kan man här använda samma 
rör för båda laddningarna. Transfor
matorn har först den vanliga glöd
strömsEndningen om 2 g;gr 0,9 volt. 
På anodspänningslincl:ningarna finnas 
uttag för erhåNande av 24 volt. Den 
tråd, som ingår i dessa båda dellind-
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gatre röret R 250, 
som ger 0,3 ampere 
(300 mA) vid 350 
volt. Detta är givet
vis i'nte nödvändigt 
att tillgripa annat 
än i de fall man ön
skar exceptioneJllt 

rov kraftig högtalare
styrka. 

Fig. 2. Laddnillgs1ikriktl1re 1Iled fördubblad strömstyrka. 

De till själva lik
riktaren i fig. 4 hö
rande filter'kret:sar
na äro ju srt:rängt 
taget en 'his,toria för 
sig, men ha med
tag~ts för fullsbn
dighetens skull. Antllingar måste vara väsentligt grövre än 

i de övriga delarna av nämnda lind
ningar, emedan strömstyrkan är större 
vid den lägre spänningen. 

För koppJ.ingen lämpar slig R 33 som 
likriktare och W. E. 33 som motstånds
rör. 2 a 6· volts ackumulatorer kunna 
laddas med 1 ampere och anodackumu
latorer med maxima<1t 0,2 ampere. För 
att begränsa strömstyrkan i sistnämnda 
fall bör man ,insätta en strömbegrän
sande lampa N på sätt schemat anger. 

Alla laddningsapparater ha eme.ner
tid inl1:resse endast så länge man an
vänder ackumulatorer. När man trött
nat på att pyss'la om dessa eller kanske 
önskar få höglre anod spänningar, är det 
ju numera ej så svårt att bygga en an
sllutningsapparat. 

Ett schema för en dylik, som ger 
anod- odh gaHerspänningar, är det i 
fig. 4 angivna. Sekundärspänningarna 
äro här avsedda för 
röret R 220, som ger 
en likström av 0,2 
ampere (200 milliam- + 
pere) vid maximalt 
240 volt. Ökar man 
de båda sekundär'lind
ningar, som i schemat 
anges till 185 volt, 
till 340 volt, kan man 

Glöd 

+ 

slutningarna kunna lämpligen använ
das på följande sätt: + Bl = anodspänning på ändröret 

ensamt, 
anocLspänning på förs'ta låg
frekvensrör·et ooh ev. hög
frekven9rör, 
anodspänning på detektor-
r'or 

A ne;at. glödströmsledningen, el = ga'11edörspänning för första 
LF-röret, 

använda det krafti- Fig. 3. Laddning a1' anod- o. glödack1l1llulatorer med ett likriktarerör. 
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Fig. 4. Växelströmsanslutning för erhållande av al1od- och galler spänningar . 
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- Cz = gallerförspäif1ning för 
röret. 

änd- vlilka måste ha mycket grov tråd och 

I sdhemat äro motstånden angivna i 
ohm och kapaciteterna i miikrofarad. 
Schemat kan Ilätt Uitökas med en sekun
därlindnLng på transformatorn för 4 
volt med mittuttag. Denna lindning, rätt 
dimensionerad, kan då tjäna till att 
'lämna glöd'Växelström till mottagare
rör med .indirekt uppvärmd katod. 

ViE man emellertid nödvändigt bibe
halla eventuellt befintliga liks.trömsrör 
i mottagaren, kan man likrikta ooh 
filtrera även gIö.dströmmen. Detta kan 
ske med en koppling enligt fig. 5. 
Translformator och likriktare kunna 
vara desamma som vid en laddnings
apparat eniligt fig. 1. Sekundärlind
ningen 2 . 28 volt mås,te dock ovillkor
ligen ge denna den för röret högsta 
tillåtna spänning. Strömmen silas ge
nom två drosslar om vardera 1 Henry, 

lD'I 

grov kärna, så aä ohmska motståndet 
blir endast några få ohm. Mellan 
drosslarna passerar stl:r:ömmen ett 
strömbegräl1Jsande järn-vätgasmotstånd 
M. En stor del ay den ström Hkrik
taren levererar shuntas bort genom ett 
variabelt motstånd om 10 ohm, som 
måste tåla ända tm 1,3 ampere. Olöd
spänn:ingen kan avläsas på voltmetern 
V ooh ,regi enas med lO-ohmsmot
ståndet. 

Vad transformatorerna för de antyd
da likriktarna bebräffar, så böra de om 
möjIigt köpas färdiga, då de numera 
kunna erhållas ganska billigt och lik
värdiga hemgjorda transformatorer 
äro svåra aä beräkna och bygga för 
amatörer ooh ej heHer bE nämnvärt 
bi1.1igare. Vrill man emellertid av in
tresse för saken försöka ett bygge, kan 
man lämpligen följa de anvisningar, 

som lämnats i Ra
dio-Amatören n:r 
10, 1928, sid. 286. 

De här beskrivna 

[

kopplingarna kun
na givetvis även ut

---- föras med andra 
typer av likriktare
rör, men transfor
matorspänningarna 

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

och övriga detaljer 
få då givetvis mo
diEeras att passa 

Fig. 5. Anordning för likriktning och silning av g.lödström. roren. 
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OM RöRDISTORSION 
STÄRKARE 

VID FöR-

l en uppsats i »Zeitschrift fur technische Physik» har Manfred von 
Ardenne lämnat en värdefull redogörelse för mätningar av amplitud
distorsion, förorsakad av förstärkarerör. M ed benäget tillstånd med-

dela vi här ett sammandrag av undersökningen ifråga. 

D 
is.torsion i förstärkarerör upp
kommer, om röret icke på något 
sätt är överbelastat, genom den 
krökning, som den verksamma 

arbetskarakteristiken har. Genom den
na krökni.ng blir anodströmsv.ariatio
nen icke proportionell mot gallerspän
ningens variation, eller som man även 
kan uttrycka det, uppstå övertoner eller 
inträder en likriktningseffekt samtidigt 
med den rena förstärkningen. Känner 
man den verksamma arbetskarakteri
stiken, kan man ur denna beräkna 
övertonernas amplitud. Av praktiska 
skäl är det emellertid gynnsammast att 
definiera distorsionen såsom förhållan
det mellan amplituden hos den galler
spänning, som skulle ha åstadk.ommit 
distorsionen ifråga vid rak karakteri-

O,~S 

O" 
0,75 

- 1,0 

ro 9 8 1 C S f 3 2 I o f z 
Fig. 1. Karakteristiker för RE 054 vid 150 volls 

al10dspällning. 

50 

stik .och amplituden hos den rent sinus- . 
formade .gallerspänning som förut
sättes verkligen tillföras gallret. Är 
detta förhållande = ° är det sålunda 
ingen dist.orsion. 

Genom försök med användande av de 
bästa högtalare har utrönts, att distor
sionen vid återgivande av orkester
musik kan tillåtas uppgå ,til1 4 a 6 % i 
sista steget och c:a 4 i näst si~ta steget. 

A v stor betydelse är att kunna be-
stämma förhållandet :\ d. v. s. förhål-

a 
landet mellan rörets inre motstånd odt" 
anod'kretsens växelströmsm.otståTId, på 
sådant sätt att den tillåtna distorsionen 
ej överskrides. En beräkning häröver 

. verkställes för näst sista steget i en för
~tärkare, till en vanlig rundradiomot
tagare. 

- Om vi antaga att ändröret tillåter en 
maximal gallerspänningsvariation av + 10 volt .och att näs-t sista steget ger 
20-faldig förstärkning, så kan alltså 
+ 0,5 volt tillåtas på näst sista rörets 
galler. Vi antaga att näst sisna röret är 
en spänning.s1förstärkare av Telefun
kens typ RE 054 med ett anodm.otstånd 
om 3 megohm. Med kännedom om 
detta rörs statiska karakteristik vid 
150 vOllt, A i fig. 1, och villkoret att 
dist.orsionen ej får överskrida 4 % ge 
räkningarna att R i får vara högst 0,75 
Ra. Enligt den dynamiska karakteri
stiken B i fig. 1 är detta fallet vid - 5,5 
volts gallerförspänning. 

Vid en amplitud av + 0,5 volt sträc
ker sig alltså den i detta fall tillåtna 
gallerspänningsvariati.onen mellan - S 
och - 6 volt. Arlbetskarakteristikens 
krökning är inom detta område endast 



c:a 1/4 av den statiskia karakteristikens. 
I :spänningsförstärkaresteg med ohm
ska anodmot:stånd med här ifråga
varande värden, sträcker sig således 
den användbara delen av karakteristi-
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Vid ett högmyrör, sådwt som 
RE 054 får man visserligen en rätt liten 
frekvensdistorsion, men förstärkningen 
blir ej större än vid ohmskt anodmot
stånd, vilket kurvan A i fig. 2 visar. 
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Fig. 2.. Förstärkning pr steg med RE 054 och drossel resp. transformatorer. 

ken från den punkt, där R = Ra upp 
till en punkt, där märkbam galler
srämmar börja f.1yta. Lämpligen bör 
man då lägga gallerförspänningen mitt 
i detta . område, d. v. s. i detta fall vid 
ungefär - 3 volt. Detta resonemang 
gäller givetvis endast för rent ohmska 
anodmotstånd. Vid induktivt anod-

o d k R j d" "'11 0 
o motstan an Renast II ata:s uppga 

a 

til.J 0,6. 
För flö:rstärkare med! induktiva anode.. 

motstånd! ((Lrosslar och transformato

.lOmA 

10 

s 

rer) kan man uppställa en enkel regel f-----l--+-----+-------' o 

för längden <lV karakteristikens an- 30 :10 10 volt O 

vändbara del. Den sträcker sig från 
cl;en galJerförspänning, där rörets inre 
mobstånd R; är lika med 80· L (där 
L = drosselns resp. transformatorpri-

. märens induktans) upp till den galler
spänning där märkbara gallerström
mar börja uppkomma, d. v. s. till nära 
noll. Härvid förutsättes att aHa fre
kvenser över 100 pr sek. skola förstär
kas utan distorsion. Den lämpliga vilo
spänningen ligger då mitt 'i detta om
råcl;e. 

JO 

Fig.3. 

ZO% 

13 

JO 

s 

jO lO 

Karakteristik och distorsionskurva för 

RE 504, matande en högtalare. 

sr 

J 
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Vid transformatorkoppling kan man 
däremot öka förstärkningen. KUtvM 
B i fig. 2 avser en transformator med 
omsättningen 1: 2,15 och C en dylik 
med .omsättning 1: 6,5, båda mätta vid 
en konstant frekvens. Emellertid in
träffar en betydande frekvensdistors'ion 
i des·sa fall. Vid 1 : 2,15 är sålunda för
stärkningen vid 100 perioder c:a 25 
gånger, vid 1 000 perioder c:a 57 
gånger och vid 10 000 perioder c:a 15 
gånger. Vidl omsättningen 1: 6,5 är 
förstärkningen v:id 100 perioder c:a 25 
gånger, vid 1 000 perioder c:a 85 och 
vid 10 000 perioder c:a 7,5 gånger. 
Samtliga värden äro mätta vid - 1 
volts gallerförspänning. En trans for
matorkoppting kan cl:ärför ej anses till
freds'stäl1ande vid högmyrör. 

Vid tid1ig'are förstärkningssteg än det 

RUNDRADIO FRÅN SYDNEY MOTTA
GET I HöGTALARE I BERLIN. För kort 
tid sedan lyckades det för en radioamatör i 
Bedin att oklanderLigt taga in telefoni-kort
vågssända,ren i Sydney. Den austml~ska sända
ren höll på moo försökSlsändning till Kootwijk 
i Holland och Bandoeng på Java, och var det 
möj1.igt för amatören i Berlin att under en hel 
timmas tid, under vilken sändningen påg:ick, 
fullständigt tydligt taga in densamma, och kun
de han t. o. m. avlyssna den utsända grammo
fonmusiken på högtalare. Mottagaren var en 
4-rörs kortvågJsa'pparat, utrustad med Telefun
ken-rör. Det är trol.igen för första gången en 
tysk amatör [ högtalare lyckars få in en tele
fonisändare från Australien, d. v. s. över prak
tiskt taget diet största möj liga avståndet på 
jorden. 

I detta sammanhang kan det vara av intresse 

näJst sista är gallerspänningsvariationen 
vanlligen ej större än 2

1
0 v:olt, varför 

amplitudldist.orsionen här ej spelar nå
gon roll, utan man kan gå upp till 
större förstärkningsgrader. 

Slutligen anföras även kurvor för ett 
äJndrör, Telefunken RE 504. Pig. 3, 
kurva A är den statiska k,arakterist'iken 
och B den dynamiska vid 150 volts 
anod:spänning och användande aven 
högtalare med 2 000 .ohm och 2,7 
Henry. Undre delen av figuren anger 
amplituddi,storsionens variation med 
gallerspänl1ingen. Tlillåtes en distorsio~ 
av högst 5 ro får alltså - 23 volt ej 
överskridas. Gallerförspänningen bör 
då vara - 12 volt och gal1erspännings
variationen högst + 11 volt. 

att påpeka, att telefo!1lföI'binddsen från å ena 
sidan Berl·in, Hamburg och Frankfurt am Main 
samt Buenos Ayres å andra ,sidan sedan en tid 
tagits i hruk av allmänheten. Samtalen ledas 
över den av Telefunkenbo.1aget vid Nauen upp
förda kortvågs stationen. 

RADIO-LITTERA TUR 
[ng. Joachim Winckel111ann. »Fiinf Hoch

leistungs-Empfänger». Förlag Deutsch
l;iterari'sches Institut, Berlin W 35. 50 sid. 

Kons.truktionsbeskrivningar över fem olika 
radiamottagare med 'scthemata, koppl,ingsrit
ni ngar och materiaHörteckningar. »Universal
Schaltungsbuch». 60 s.id. Olika slag av kopp
lingar för mottagare, förstärkare, vågfällor, 
nätanslu,tningsapparater m. m. 

Den bästa radioapparaten 

',: 

är det bästa tidsfördrivet. Prova Elektromekanos 
E 13 

kombinerad med högtalarnas konung . LEJON. 
(för vilken vi äro g~neralrepresentant) och Ni blir stormförtjust över resultatet. Denna mottagare är idealisk, speciellt på landsbygden. där 

ej lokalstation finnes i närheten. 
Radioapparater OCh tillbehör ständigt på lager vid samtliga kontor. Aterförsäljare 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. 



Världens 
Kvalifefsmoffagare 

ÄRO UTRUSTADE MED 

WEILO) 

TRANSFORMATORER OCH DROSSLAR 
2 års garanti 

När Ni köper en mottagare, se till att den är utrustad med 

WEILO transformatorer och drosslar. 

Auktoriserade engros{ö"rså"ljare : 

GRAHAM BROTHERS A.-B., Stockholm 

A.-B. NICKELS & TODSEN, Stockholm 

SÖRENSSON & SON, Stockholm 

Push-Pull-tr ansformator 

typ AF 5e 

A. V. HOLM A.-B., Stockholm 

ELEKTR. A.-B. SKANDIA, Stockholm 

A.-B. HARALD WALLGREN, Göteborg 

Vad våra kunder säga om Ferranti= 
transformatorn: 

,>De i apparaten tidigare använda trans
formatorerna lämnade icke, trots noggrant 
val av rör och spänningar, tillfredsställande 

resultat. Med ledning av de fullständiga upp
gifter, som lämnades betr. Ferrantitransfor
matorn AF3, tyckte jag mig finna, att dess 

väl avvägda konstruktion ... 
Transformatorerna ha nu varit i bruk en 

längre tid, och de resultat, som erhållas mot
svara 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 be
tingar gentemot andra i marknaden före
kommande lågfrekvenstransformatorer.» 

'> ... är det oss ett nöje meddela, att de av 
Eder till oss levererade transformatorerna typ 

F erranti utfallit till vår synnerliga belåtenhet.» 

Bergman &. Beving 
Stockholm 7 

------------------~------------------/ 
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Viktigt meddelande! 

Den populära 
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 

RE 604 

RALF ~ UDDENBERG 
GÖTEBORG 

~~.------------------------------------------~ 



RADIO-AMATöRENS INNEHÅLL 1928 
Systematisk innehållsförteckning av 

FIL. KAND. BERTIL WOLLERT 

1. Radiovågorna och deras utbredning. 

Intressanta försök med ultrakorta vågor, okt., 

s. 285. 

2. Kretsar och deras egenskaper. 

Allmänt. 
Rör- och ledningskapaciteter och deras återverk

ningar i förstärkare, april, s. 123- 124. 

Om selektiviteten och medel för dess höjande, 

sept., s. 252- 255. 

Likriktning. 
Galler- eller anodlikriktning?, juni, s. 176- 178. 

Förstärkning. 
II ögfl'ekvensförs täl'kning. 

Ny metod för högfrekvensrärstärkning, febr., 

s. 41-42. 
Högfrekvensförstärkning med skärmgallerrör, 

april, s. 111- 112. 
Modern högfrekvensförstärkning, sept., s. 256-258. 

Lågfl'ekvensförslärkning. 

Stabilitete cl hos lågfrekvens förstärkare vid nätan

slntning, april, s . 118- 119. 
Filterteoriens tillämpning å lågfrekvensförstär

kare, maj, s. 135-136. 
Ett trick vid transformatorkoppling, ang., s. 222. 

3. Sändning i allmänhet. 
Amatörsändarens strålningsstyrka i olika rikt

ningar, juni- nov., s. 182- 185, 207-210, 231-

235, 263-267, 298-300, 331-333. 

4. Beskrivningar av rörmottagare. 

Allmänt. 
Om radiomöbler, febr., s. 35-41; mars, s. 83-88. 

Några ord om en radiovrå, juni, s. 171- 175. 

Om avskärmning, maj, s. 152-154. 

Mottagning i skuggan aven storstation, nov., 

s . 306-307. 

Mottagare utan högfrekvensförstärkning 

men med återkoppling. 
Mottagare m ed 3-gallerrör, mars, s. 72- 73. 

Tvårörs kort- och långvågsmottagare för belys

ningsström, april, s. 113- 117. 

Radioväskan. En 3-rörs bärbar mottagare, juni, 

s. 161-165. 
Selektiv 2-rörsmottagare, sept., s. 241- 246. 

Mottagare med rotorspole, dec., s. 343-346. 

Sammanbyggd växelströmsmottagare, dec., s. 355 

-360. 

Mottagare med högfrekvensförstärkning 

u t a n neutralisering. 
4-rörsmottagare med skärmgallerrör, jan., s. 5-10. 

RU-4, en modern fyrarörsmottagare, mars, s. 

75-80. 
Den s. k. »heterotrom»-mottagaren dyker upp l 

Amerika, april, s. 104. 

En skärmgallermottagare för 30-600 meter, maj, 

s. 137-141. 
»Silverskrinet», en kraftig 6-rörsapparat, juli, s. 

193-200. 
Anteckningar om »Silverskrinet», aug., s. 223-225. 

Selektiv skärmgallermottagare, nov., s. 308-313, 

315. 
Superheterodyner. 

En dubbelgallersuper, jan., s. 19-25. 

En högkänslig superheterodyn, april, s. 105-108. 

Ny superkoppling, dec., s. 342. 

Diverse rörmoltagare. 
Kortvågs tillsats till vanliga rundradiomottagare, 

okt., s. 277-280. 

5. Beskrivningar a-v sändareapparater. 

Ett besök hos de svenska sändareamatörernas 

»Grand old man», mars, s. 89-90. 

Kortvågsstationen EK-4ADC, juli, s. 205-206. 

6. Apparatdelar och tillbehör. 

Antenner. 
Om åskskydd för antenner, aug., s. 220. 

En hopfällbar ramantenn, aug., s. 221. 

Några mätningar rörande ramantenners riktnings

verkan, dec., s. 360-363. 

Elektronrör. 
Rörkarakteristiker och rörkonstanter samt deras 

praktiska användning, jan.-april, s. 30-33, 

58-62, 98-100, 129- 133. 
Några ord om mottagare med växelströmsrör, 

mars, s. 80-81. 

Hörtelefoner OeJl högtalare. 
En förstklassig hemmagjord högtalare, febr., s. 

47-49. 
Hemmagjord högtalare, juni, s. 175. 

Koppling för jämförande av två högtalare, jan., 

s. 14. 
Induktanser. 

Högfrekvensdrosslar för korta vågor, mars, s. 82. 

Hemmagjord utgångsdrossel, april, s. 121. 

En billig drossel som yddar hörtelefonen, maj, 

s. 136. 
Dimensionering av nätanslutningstransformato

rer, okt. s. :!86- 288. 

Kondensatorer. 
l(apaciteten vid kombination av kondensatorer, 

sept., s. 246. 
Mikrofoner. 

En hem tillverkad kolkornsmikrofon med för

stärkare, juli, s. 201-205. 

Strömkällor. 
Laddningsapparater och likriktare. 

Experiment med kemisk likriktare, juni, s. 165 

-167. 
Laddning av ackumulatorer från likströmsnät, 

jan. s. 13-14. 
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Laddning av anodackumulatorer från växel
strömsnät, aug., s. 229. 

I\opparlikriktaren, en intressant ny likriktare, 
okt. s. 291- 294. 

La ddningsapparat m ed koppariikriktare, okt., s. 
283-285. 
Nä/anslutning och nätanslutningsapparater. 

Allmänt. 
Regler och råd rörande anslutning av radio

apparater och dyl. till belysningsnät, utgivna 
av Stockholms Radioklubb, maj, s. 156-157. 

Om filter för nätapparater, mars, s. 91-95. 
Stabiliteten hos lågfrekvensförstärkare vid nät

anslutning, april, s. 118- 119. 
Försök med likriktning och filtrering av 25-

periodig växelström, nov., s. 316-319. 
Iakttagelser vid nätfilter, nov., s. 329-331. 

.i~ 

Fö,' likström. 
En ny nätanslutningsapparat för glödström, april, 

s. 122. 
Nätanslutningsapparat för likström, aug., s. 215 

-219. 
En ny kopplingsprincip för nätapparater, sept., 

s. 251-252. 
En enkel anodspänningsapparat för likström, dec., 

s. 354. För växelström. 
Uttagning av glödström från växelströmsnät, 

febr., s. 51-55. 
Mottagare för växelströmsnätanslutning och et! 

.filter till dylika, nov., s. 319- 323. 

7. Mätinstrument och mätningar. 
Allmänt. 

Ohms lag, dec., s. 347-350. 
En universalmätbrygga, okt., s. 296-298, nov., s. 

326-328. 
Ett känsligt likströmsinstrument, dec., s. 364-365. 
Ett intressant radiolaboratorium, okt., s. 281-282. 

Frekvens, våglängd. 
En billig rörvågmätare, maj- juni, s. 149- 151, 

179-181. 
Rörvågrnätare med nätanslutning, sept., s. 247-250. 
Absorptionsvågmetern och dess användning vid 

kortvågsrundradio, nov., s. 324--325. 
Användning av kvartskristaller inom rundradio

tekniken, jan., s. 2-4. 
Mätning av ultrakorta våglängder, juli, s. 190-192. 

Spänning. 
Mätning av anodspänningen hos nätanslutnings

apparater, okt., s. 289-290. 
En rqrvoltmeter för amatörer, febr., s. 43-47. 
Rörvoltmeterns praktiska . nvändning, mars, s. 

73-74. 
Ström. 

En· vanntrådsamperemeter, aug., s. 225-227. 

Förstärkaremätningar. 
Motståndsförstärkares 'beroende av frekvensen 

och mätning av detsamma, jan." s. 26- 28; 
febr., s. 55-57. 

Rörkarakteristiker. 
En rörprovningsapparat för universalinstrument, 

maj, s. 146-148. 

8. Fel och störningar. 
Felsökning i mottagare, april, s. 109-110. 
Atmosfäriska störningar vid åskväder, jan., s. 25. 
En störningseliminator, sept., s. 262. 
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9. Rundradio i allmänhet. 
Rundradiosändare på korta vågor (tabell), april, 

s . 133. 
Ny våglängdsfördelning i Europa?, aug., s. 213 

- 214. 

10. Radions övriga anv.ändningar. 
Bildtelegrafi och television.' 

Huru den fotoelektriska cellen arbetar, okt., s. 
275-276. 

llildtelegrafien i polisens tjänst, april, s. 103-104. 
Alexandersons televisionsexperiment, mars, s. 

70- 71. 
Vad kan man vänta sig av televisionen under dcn 

närmaste framtiden?, sept., s. 239- 240. 
Amerikansk television, okt., s. 294--295. 
Rundradiering av film , nov., s. 314-315. 
Telefunken-Karolus televisions system, dec., 

351-353. 
Diverse. 

»Graf Zeppelins» radioanläggning, nov., s. 305-
:~ ()6. 

11. Radiomarknaden. 
Allmänt. 

Hadiopatent, s. 28, 65, 128, 228. 
Nyheter på radiomarknaden, s. 11- 12, 63-64, 97, 

125- 127, 154, 186, 211 , 268- 269, 301, 303, 
366-367. 

Provat av Radio-Amatören, s. 67, 303-304. 
Detaljförsäljningen av radioapparater i Amerika, 

nlars, s. 88 . 

Utställningar och tävlingar. 
Stockholms Radioklubbs utställning, mars, s. 

69-70. 
Till Sveriges radioama törer, sept., s. 271. 
Radioutställningen i Stockholm, dec., s. 341-342, 
Femte tyska radioutställningen i Berlin, okt., 

s. 273- 275. 
Hadioutställningen i Paris 25 okt.- 4 nov. 1928, 

dec., s. 337--341. 

Diverse. 
Telefunkens 25-årsjubileum, juli, s. 187-190. 

12. Diverse. 
Böcker, tidskrifter. 

Radio-Amatören 1928, jan., s. 1-2. 
Radio-Amatörens innehåll 1924- 1926, febr. 
Radio-Amatörens innehåll 1927, sept. 
Från läsekretsen, maj , s. 155; juli, s. 206 'h, 304, 

336, 367-368. 
Kvartalsrevy över utländsk radioliUeratur, sept., 

s. 259- 262. 
Tidskriftsrevy, s. 29, 50, 96, 120, 158, 236, 270, . 

302, 334. 
Radiolitteratur, 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. 

Föreningar, kongresser. 
Washingtonkonferensens resultat, jan., s. 15-18. 

Diverse. 
Hörandet, maj-juni, s. 142-146, 168-170. 


