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det rena och starka återgivandet.
För normala mottagare: L 415 D
För distansmottagare:
L 425 D
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PERT'R IX nästa gång!
batteri, som återhämtar sig, medan det står oanvänt, och alltså icke urladdas mellan " arbets"perioderna. Kostnaderna för Eder radiounderhållning minskas, och rätt skött ger batteriet
även efter längre tids användning perfekt återgivning av sårrg, tal och musik. Följ deras exempel, som endast godtaga det äkta PERTHlX·
batteriet. Fås i varje väls~rterad radioaffär.
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RADIOMOTT AGNING FÖRMEDELST
ULTRAKORTA VÅGOR
.-lV MAX VANTLER, TELEF UNKEN, BERLIN.

å sista tiden ha flera fötislag De kunna numera ersätta:s av ultrakortframstäiJlts för att minska över- vågssändare.
.
belastningen på nundra:diovågOmfångs1rika försök med ultrakorta
längds.o mrådet. Mottagnings:för- vågor ha blivit gjorda ,i flera länder.
hållandena i Europa bli allt Qck1ägligare; N umera föreligga redan praktiska erden bästa mottagare bl·i r vårdelös, då farenheter, som til1åta en objektiv
flertalet sändare ärQ överlagrade. Så- värdesättning av deras anväll'dlba,rhet
som åtgärd håremot föreslås bl. a . att f ör rund:r<l!dioändamål.
•
utvidga rundradioområdet. Härigenom .
De ultrakorta vågorna äga i det vätorde dock ej heller någon större fördel sentliga följande egeqskaper, varigevara att vänta. En utvidgning av om- nom der<l!s användning för rundradion,
rådet ända upp till 3000 m skulle t. o. m . försåvitt de tekniska förutsättningarna
på basis av frekvensintervallet 9 kHz äro givna, kunna rekommenderas :
från bärvåg till bärvåg icke resultera i 1) Slkarpt definierad räokvidd; möjligmer än 11 sändare mera än hittills;
heten av överlagringar är nästan ej
skulle man sträcka sig upp till 4 000 m.,
mer förhanden .
bleve vinsten också Ibara 19 sändare, 2) Rymd-vågens a<bsorption; fatEngfenomen kunna ej mer inträffa.
bortsett från, att ju just ett avstånd
av 9 kHz är fö'r litet och en verklig för- 3) En nästan fullkomlig störnings,frihet. Rundradiostöm,ingarna förlora
bättring endast kan inträda vid en sami betydelse åtminstone vid ortsmottidi.g förstoning av 'b ärvågsavstånden.
Dessut·om måste naturligtvis av flera
tagning.
skäl en sådan förändring av våglängds- 4) En stor våglängdsbredd ; förutsättfördelningen utföras långsamt, 00 åtningen fören god l111ll'sikkvalitet och än mer - möjligheterna för
skilli,ga för off.iciel1a tjänster använda
sändare och mottalg are mås,t e ändras.
telev,ision ökas väsentligt.
Räckvidden är något större än op-S jälvfallet slkume det innebära en
kännbar minskning av rundradiovåg- tiska synvidden. Sändaren befinner sig
längdsområdets överbelastning, ,om det aIatså i stadens centrum och antennen ä'r
lyckades, att därur borteliminera alla åtminstQne så högt upphängd, att man
de sändare, som visserI.igen för när- kan se den med blotta ögat vid perivarande i hög grad medverka vid den ferien även om murar möjligen skuUe
ömsesidiga överlagringen, men för öv- skymma utsikten. Denna fordran kan
r,i'g t icke prestera mera än ortsmottag- tillgodQses t. o. m. i storstäder. Man
ning i en blygsam radie. 'Antalet så- kan då vänta s,ig en god sändareprestadana sändare i Europa är tämligen stort. tion utav några få kW. De nedre yå-
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Antennanläggning på Tele/unkens laboratoriu.m.

mottagning. Man är - kanhända tvungen att ännu syssla en' SIIllula med
tändgnistor, vilkas störningsrnckvidd
dock tydks vara starkt begränsad.
Vi hava även elll kvalitativt utmärkt
lokalmottagning. De ultrakorta vågornas bandbredd är väsentligt stön e än
vad som är' nödvändigt för en perfekt
musik- och talå,tengivning. Den är till
och med tillräcklig för televisionsändamål. Man kan s·äga, att kortvågsrundradion banar väg för televisionen 'Och
detta mycket bättre än alla förut gjorda
försök .på lål1!ga vågor. Även den fpr
televisionens 'handling nödvändiga texten kan moduleras på samma bärvåg,
och fjärrmottagningen blir så mycket
bäntre, då man beslutar sig för att taga
bort alla lekaisändare utanför det nuvarande våglängdlsområdet. Även om
man ej utökar diet nuvarande rundradiovåglängdsområdet, kan man genom att
taga hort de små lokal- och relästationerna .för de kvarvarande komma upp
tiI! ett r,imligt avstånd ·i våg.längd. De
11IU så störande överlagrings- 'Och interferenstonerna försvinna, 'Och distansmottagarelll hlir biIIigare, emedan den
kan utföras mycket enklare. En förnuftig fördelning av de ultrakorta vågorna och av de kvarvarande normala
rundradiovågorna gör -det möjligt, att
en lyssnare kan 'höra ett tillräckligt antal
utländska program.

ningarna i höga hus komma att ha de
största svårigheterna vid met'tagningen,
.
dock blott i viss mån.
Rymdstrålningen,
som Heterodynetil/sats
för ..ltrakor/våg .
rundradiovågerna ha ' att Typ Telefunken .
tacka för sin räckvidd, men
också för sin fading, återvänder icke. Vi skulle t. o.
m. utan svårighet kunna införa samkörning av flera
sändare på samma våglängd
utan att behöva frukta för
några störningar. Men vi
behöva inte ens det. Några
få vågdecimeter upptaga på
ultrakorta vågor alla numera i drift bef.intliga rundradiosändare. Vi hava alItc
så från första början en
garanterat störningsfri orts114

Möjaigen är denna lösning av våglängds fördeln ingen inte så billig. RundradiOlbolageris kalkyl !kommer att utvisa
detta. Man måste räkna ut, om det lönar
sig att bygga ultrako rtvågss ändare i

minskas. Men det skulle hjälpa synnerligen litet, om endast ett land byggde
ultrako rtvågss ändare . Verkli gt lönande
bleve det först, om aHa europeiska stater enade sig om ultrako rtvågo rnas in-

Telefunk ens ultrakor tvågssän dare å 1 kW.

städer under 100 000 innevå nare eller
å platser, där inom en mils omkre ts en
lilkast or follkmängd, s·om den ovannämnd a, är bosatt. För styrnin gen av
sändar na behövs även ett v,i tt förgren at
kabelnät. För svensk a fötihållanden
komme r antagli gen ultra;l rortvåg srundradion ej att spela så stor roll som i de
tätare bebyggda mellaneumpeiska länderna, utan komma vi att få mest indirekt nytta av densamma genom att
trängse ln .i etern därige nom skulle för-

förande. Vi vilja även hoppas, att man
vid nästa internationella rundra diokon gress allvarl igt tar upp denna fråga till
diskussion. Vi kunna av diverse försök sluta oss till, att de tekniska förutsättnin.garna redan äro ·givna. Rundradiom yndigh eterna skulle väsentl igt
kunna underl ätta ultrako rtvågen s införand e härstäd es, därigen om att de
snarast möjlig t på prov installerade dylika sändar e i några städer. Risken härvid är liten. Frarnk omstm öjlighe terna
stora.
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AM AT öRG JO RD A
et är visst och sant att amatörerna få huvudb ry' var gång
det är fråga om att göra lämpliga omkop plare till sina radiomottagafle. I handel n finnas visserligen
några få typer, men de äro i regel dyra
och nästan\ aldrig riktigt passan de för
de föreko mmand e omkoppl,i ngarna .
En omkopplaretyp, som är mycket
önskvärd, men som ej torde kunna uppdrivas i öppha handeln, är den som har
tre lägen, ett för distansmottag~ng, ett
för lokalm ottagni ng och ett för grammofon förs,t ärkniu g. För att emeUertid
hjälpa amatör,erna att komma över
denna svårigh et ha vi konstr uerat en .
omkopplare, som med mindre ändrin gar
kan använd as för snart sagt vilket ändamål som helst. Vi återge här två utföri11lgsformer av denna omkop plare i
fig. 1 och ·fig. 2.
Omkop plaroo i fig. 1 har tre lägen,
som erhålla s geoom att man skjuter in
eller drar ut en slid. De enda materia l ,
som erfordr as, äro några bitar 5 mm
tjock trolit el. dyl. och ett stycke 0,5
a 0,75 mm mässingsplåt jämte en del
småskr uvar. Stomm en består aven f yr-
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OM KO PPL AR E

kantig ram, i vilken ångå 2 st. delar f,
en gav.eJ d och en gavel e. Dessa sammanfo gas med skruva r medl försänk ta
skallar på sätt fig 1 a, b och c närmar e
åskådli ggör. Mitt i ramen och styrd av
hålen i gavlarn a löper en slid g. Upptill och nedtill på gavelns sidor fastskruva s plåtkon takter, tillklippta enIigt
fig. 1 i och placerade så att deras nedvikta delar ligga in emot sliden. De
fästas med varder a en ~" skruv med
mnd skalle. På sliden fastskr uvas med
var,d era två liknand e skruva r kortslu tningsstyckena h, så att dessa Kunna göra
kontak t mot två motstå ende korutaktbleck på rameIllS sidor. Inkopplingsledningar na behöva sålund a ej föras tm
några röPliga kontak ter, utan endast till
fasta dylika.
.
Blecken på sliden bockas så att de
rätt kraftig t fjädra an mot de fasta
blecken på ömse sidor. För att slidens
förskju tning skall 'g å lätt, böra de ändar
av slidens bleck, som bilda kontak t,
bockas upp något vi·d kantern a såsom
framgå r av fig. 1 h.
Sliden, som t1Joga passas t111 de rektangulä ra hålen i gavlarn a, är försedd
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Fig. 1. 3X 4-polig radio-gr ammofon omkoppl are.
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Fig. 2. Våglängdsomkopplare tör 4 kortslutningar.

med en avrundad knopp i ena ändan.
Denna tjänar som handtag ech stickes
fram genom ett rektangulärt hål i front~
plattan av storleken 5 . 10 mm. På slidens skaft kan man göra märken, som
visa de olika lä~ena. Att göra något
slags »knäpp» för resp. lägen vore nämligen ganska besvärligt och är knappast
nödvändigt.
Ritningen angler dimefJIsUonerna för
en omkopplare med 4·3 förbind11lingar,
men intet hindrar ju att man bygger
ut den för flera kontakter. En överblick över kopplingsrnöjligheterna med
den visade typen erhålles av den schematiska framställningen i f'ig. 3.
Påpekas bör att de fasta kontaktblecken måste utföras väl och sättas
väl fast. En anordning som vore lättare
att få stabil och tillförlitlig vore att
ersätta ·die fasta blecken med kontaktstuds, som då kunde inborras i ramens
sidor och förses med muttrar på utsidan
av desamma. Men detta blir avsevärt
dyrare.

Omkopplaren i fig. 1 kan vara lämpLig för växling mellan distansmottagning, . lokalmottagning och grammofonförstärkning. För omkoppling mellan
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O

O
O
O
O
O
O,

o
O
O

Fig. 4. V åglängdsomkopplarens schema.

Fig. 3. Schematisk skiss av
omkopplaren i tig. 1.
117
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FILTRERING
ånga amatörer upprätta kopplingsschema, som äro mycket
väl genomtänkta vad själva
appara.tkoppling,en
beträffar,
men när det kommer till nätanslutningsdelen, visar de ofta en viss brist på förståelse, huru filterkretsarna egentligen
verka. En liten förklaring i största
enkelhet kan därför vara av intresse
för många.
Ett filter har till uppgift att ~ rena~
likström, d. v. s. från den användbara
likströmmen, vare sig nu denna kommer
direkt från belysningsnät eller från en
likriktare, avskilja onyttig och störande
växelström.
Vid ett filter kommer alltid till användning kondensatorer och drosslar
eller motstånd. Alla dessa tre saker
kunna betraktas som motstånd för
växelström. Den nyttiga likströmmen

M
.

AV NÄTBRUS
behöva vi icke taga hänsyn till vid beräknandet av filtrets effektivitet, men
däremot är likspänningen bestämmande
för huru stor provspänning, som fordras på kondensatorerna, och vid val
av drosslar och motstånd måste man .
taga hänsyn till apparatens likströmsförbrukning.
Fig. 1 visar ett filter ' av enklaste
slag. Det utgöres aven drossel L och
en kondensator C. Vid a förefinnes en
viss växelspänning, som vid b bör hava
sjunkit avsevärt, om filtn,t är effektivt.
Vi tänka oss drosseln och kondensatorn
ersatta av motstånd, så få vi fig. 2.
Den vid a påtryckta växelspänningen
orsakar en ström genom MI och M 2.
Denna ström orsakar i sin tur ett spänningsfall över M 2, som bliver lika med
den kvarvarande växelspänningen vid
b. Resten av den ursprungliga spän-

två våglängdsområden kan man an- pen vid mottagarens ena sida. Sliderna
vända en förenklad typ, fig. 2. Med komma då-aH ligga parallellt med frD.n tdenna kan man göra fyra korts~utnin plattan. N åg.on svårighet med en dyJik
gar, vilket i regel är tillräckligt för en an'Ordning finnes ej, då .omkopplarna
anJtel1lnkrets med bancllfilter eller en' hög- utan vidare kunna ställas på montagefrekv,e nstransformator med åt'e!1kopp- brädan .och med små plåtvinklar fästas
lingslindnil1lgar. Utförandet är alldeles vid densamma. Vid behov av förlänganalogt med den ovan beskrivna typens, ningsstycken mellan de olika .omkoppmen längden är mindre och kOl1ltakt- larna får man givetvis utföra sliderna
bleoken, färre . Den har endast två lägen, så långa att dyJika förlängningsstycken
ett för vardera våglängdsområdet. kunna anbringas vid desamma.
Schematish tar sig denna .omkopplare
En sak, som bör påpekas, är att konut på sätt fig. 4 anger.
taktblecken: på sliderna komma aH göra
Vid, omkoppling av ett flerta'l hetsar k'Onta'kt vid alla fyra fasta blecken vid
samtidi,g t är det ,oftast olämpligt att slidens förskjutning. Man får därför
föra sladlclarna till en och samma om- '. ej ha 'Olika spänningar på de bleck, som
k.opplar,e på grund av risken för åter- höra till en .och samma grupp, emedan
kopplingsverkan. I detta .fall kan man kortslutning då skulle uppstå. Har man
använd:a sig av ett flertal .olika .om- behov aven omkopplare, där .olika
kopplare av den här beskrivna typen, spänningar förekomma på två närligO'm man plaoerar dem i rak Linje med gande par, får man öka avståndet melvarandra .och förbil1lder sliderna med lan dem, så att blecket på sliden blir
varandra, så att de alla kunna för- isolerat från båda två i mellanläget
skjutas med en .och samma knapp. Ofta mellan dem.
är det lämpligt att härvid placera knapA. P.
I
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ningen vilar över M l ' N u måste vi taga
reda på huru stor del av spänningen,
som är lägrad över MI och hur stor del
över M 2' För att vi skola kunna hålla
oss inom gränserna för den enklaste
räkneläran, skola vi göra detta i exem-

dem, 'som ej äro vana vid algebraiska
formler skola vi taga ett exempel. Vi
hava en kondensator på 2 mikrofarad
och önska veta vilket motstånd den erbjuder en ström av 50 perioders frekvens. Istället för n i ovanstående formel insätta vi 50 oah istället för c insä,ttes 2. Alltså:
M

Fig. 1.

pelform. Antag att den vid a pårt:ryckta
växel spänningen är 25 volt. Antag vidare att MI är 9 000 ohm och M 2 är
1 000 ohm. Enligt Ohms lag bliver
..
. k
25
strommen l retsen = 1000 9000

+

~-OOO?5
'
10000, - ampere.
Spänningen,
som lägrar sig över M l' är enligt samma lag = 9000·0,0025=22,5 volt,
under det att spänningen över M 2 är =
1000·0,0025 = 2,5 volt. Av de 25 volten vid a har vi alltså endast 2,5 volt kvar
vid b eller; blott 10 %. LM oss säga,
att vi äro nöjda med detta resultat. Hur
stor drossel och huru stor kondensator
skola vi då välja, för att ersätta motstånden som vi nyss räknade med. För
att kunna avgöra detta måste vi först
taga reda på vilken frekvens den störande spänningen har. Om den kommer
från en helvågslikriktare, som matas
med 50 periodig växelström är den
lägsta och besvärligaste frekvensen 100
perioder. Sedan finnes en massa andra
Sltörningsspänningar, som hava en högre frekvens, men dessa försvinna lättare
än grundfrekvensen. Formeln för be'räknandet aven kondensators motstånd
ar
o
1000000
Motstandet = ---6,28· n· c

där n är lika med frekvensen och c är
lika med kondens<1ltorns kapacitet i mikrl'>farad. För att förtydliga detta för

o
d. otstan et -

1000000
6 ,28 . 50 . 2

1590ohm,

Vi kunna nu återgå till vårt exempel.
Vi sökte där en kondensator, som erbjöd 1000 ohms motstånd för en ström
av 100 perioders frekvens, Vi få då
fT
d r"
1 000
1000000
o Jane osnIng:
=6,28.100. c
eller c =

l 000000
6,28· 100· l 000

1,59 mik.

rofarad.
N u kommer frågan till drosseln.
Formeln för beräknandet aven dross'els motstånd ser ut på följande sätt:
Motståndet = 6,28· n . L där L betyder drosselns induktans i Henry och n
som förut frekvens·en. Vi taga även
här ett exemp~l. Antag att vi hava en
drossel på 50 Henry, huru stort motstånd erbjuder då denna mot en ström
på 50 perioder? 6,28 . 50 . 50 = 15 700 •
ohm. N u gäller det att söka huru stor
induktans en drossel bör hava, som er-

Fig.2.

bjuder 9000 ohms motstånd mot 100
perioder. Vi få då följande: 9 000=6;28
9000
·100· L eller L= - -- = 14,3
6,28· 100
Henry. N u hava vi alltså vårt exempel
fullständigt löst. Vi hade en 100 periodig störningsspänning på 25 volt, som
vi önskade filtrera ned till 2,5 volt,
därfor fordrades en drossel om 14,3
Henrv och en kondensator om 1,59
mikr~farad kopplade enligt fig. 1. Nu
I
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måste i rättvisans intresse erkännas, att
de på så sätt funna värdena ej äro absolut riktiga, utan något för små. Vid
växelström inträder nämligen något
som kallas fasförskjutning och som gör
att kvarvarande . störningsspänningen i

Fig.3.

detta fall bliver 3,1 volt istället för 2,5,
som den blev vid vånt exempel med
ohmska motstånd. Men för bekvämlighets skull taga vi oss en dr'Ossel på
15 Henryoch en kondensat'Or på 2 mikrofarad och då äro vi i alla fall långt
på den säkra sidan.
I föregående exempel beräknade vi
alltså ett filter, som sänkte en förhandenvarande störningsspänning med 90
%. Denna filtrering räck,er nödtorftigt
för ett slutrör, men för övriga lågfrekvensrör och detektor räcker den inte
alls. Vi måste därför öka filtreringen.
Detta kan givetvis ske genom att öka

Fig.4.

drosseln eller öka kondensatorn eller båda två samtidigt men det kan också ske
genom att filtrera en gång till. Vid en
radioapparat f'Ordrar ju slutröret minsta
filtrering,en medan näst föregående rör
fordrar noggrannare filtrering o. s. v.,
detta emedan de störningar, som inkomma t. ex. på detektorn förstärkas genom
hela lågfrekvenskedjan, innan de nå
högtalaren. Därför är det mest logiska,
att filtrera slutrörets an'Odström så
120

mycket genom en filterkrets, att detta
ej orsakar störande n~tljud och sedan
nästför,egående rörs anodström genom
en annan filterkrets o. s. ,v. Man får
då en s. k. fiIterkedja. Fig. 3 visar en
sådan. När vi nu hava lärt 'Oss att beräkna en länk i kedjan, är det inte svårt
att beräkna hela kedjan. Låt oss antaga,
aH vi såsom i första exemplet har en
störningsspänning vid a av 25 volt och
att denna vid b har sjunkit till 2,5. Är
andra länken i kedjan utförd likadant
som den förMa sänker även den störningsspänninge~ med 90 %, VIlket gör
att vi vid c har endast 0,25 volt kvar.
Fortsätter vi så med len likadan länk
till hava vi 0,025 volt vid d. Mindre
vanligt är att bygga en lång filterkedja
med endast drosslar, utan man brukar
öv,ergå till motstånds filtrering. Vi skola nu se, huru vi skola tillämpa ovanstående på en radioapparat, om 3 rör.
detektor och 2 lågfrekvens. Apparatens
principschema visas å fig. 4. Apparaten
skall matas från en li'kriktare enligt fig.
5. Högsta .anodspänningen vi behöva
är 150 volt. Därav bortgår en del
genom gallerförspänningsmotståndet,
vidare orsakar alltid drosseln ett likströms spänningsfall o. s. v. Vi välja
därför en transformator, som lämnar
2· 180 volt.
Låt oss antaga, att slutröret drager
15 mA i glödström och näst för,e gående 5 mA samt detektorn 1,5 mA. Vi
få då tillsammans en belastning på 21,5
mA, som transformatorn och likriktarröret måste tåla. Som likriktarrör kunna vi välja t. ex. Philips 506 eller motsvarande typ. Filterkedjan börjar vi i
detta fall med en kondensator. Denna
första kondensat'Or gör utomordentligt
stor nytta, emedan den tjänar som uppsamlare av de impulser, som likriktaren
lämnar. Vore likrikjtaren 'Obelastad
skulle denna kondensator ladda upp sig
nära nog till transf'Ormatorspänrungens
maximal värde, vilket ligger ungefär
1,44 gånger högre än 180 volt, ty ingen
ström kan ju så att säga gå baklänges
genom likriktaren.
Men när likriktaren belastas sjunket-

kondensator spänningen och samtidigt
uppträder de upprepade impulserna från
likriktaren som en störande över lagrad
växelström. Istället för att nu förirra
oss i en massa svårfattliga beräkningar, nöja vi 'Oss med att antaga följandJe :
1) Kondensatorn C l rt:ages på 4 fl F.
2 ) Nyttig likspänning över densamma
vid belastning är 180 volt.
3) Störande växelspänning är 40 volt
100 perioder.
Dessa värden äro tillräckligJt noggranna för att vi · skola kunna räkna
med dem. Om vi för slutröret räkna
med en gaIJ.erförspänning på 15 volt,
så måste vid ifrågavarande koppling
alltså 165 volt tillföras slutrörets anod,
för att anodspänningen skall bliva 150
volt. Drosseln får nu :till uppgift förutom att lämna nöjaktig filtrering för
slutröret även sänka likspänningen 15
volt vid 21,5 mA, som var apparatens
totala ström förbrukning. Vi få då
drosselns likströmsmotstånd bestämt.
Det bliver lika med 0,~:15 = 700 ohm
ungefär. N u skola vi undersöka huru
stor induktans vi behöva i drosseln. Låt
oss då antaga, att vi skola ·tillåta högst
2 volt störningsspänning på slutröret
eller 5 % av den störningsspänning,
som fanns kvar vid kondensatorn C l .
Efter drosseln k'Ommer givetvis en
kondensator och vi välja denna till 2fl
F . Denna kondensator erbjuder ett
motstånd mot hundraperiodig ström
..
1 000 000
:800 h
som ar 6,28.2.100 =.
o m ungefär. För att filtrera bort 95 % måste
drosselns växelströmsmotstånd vara
cil"'ka 20 gånger, större, d . v. s. 16000
'Ohm. Detta motstånd vid 100 perioder
. d k
..
16000
ger en 111 u tans, som ar 6,28. 100 =
24 Henry ungefär. - I en lista över
drosslar hitta vi en drossel, som har 43
Henry vid 30 mA belastning och 2 . 130
ohms likströmsmotstånd. Denna är_
mycket användbar. Induktansen räcker

mer än · väl till. Likströmsmotståndet
är däremot litet knappt, men det betyder endast, att vi få några v'Olts högre
anodspänning på slutröret. Slmlle den
saken vara mycket kritisk, kunde vi inkoppla ett Sleriemotstånd, men det be-

et

Fig. 5.

hövs ej i detta bli. N u hade vi alltså
första länken i filterkedjan bestämd.
Så komma vi till andra. Likspänningen skall vid slutet av andra länken
vara 100 volt för första lågfrekvensröret. Vi välja här ett motstånd istället
för drossel. Genom detta motstånd skall
andra rörets och detektorns anodström
flyta. Vi få alltså en ström på 6,5 mA.
MCl!tståndets storlek fås då utan vidare:

0,g~65 =:8 000

ohm ungefär.

Med

hänsyn till att 100 volt vid andra röret
. är ganska överflödigt tilltaget och att
vi vid slutröret hade några volt i överskott, kunna vi för bekvämlighets skull
öka detta motstånd till 10 000 ohm.
N u komm,a vi till bestämning av kondensatorn i andra länken. Låt oss säga,
att slutröret förstärker 5 gånger. Om
vi i slutrörets anod kunde tillåta 2 volt,
så kunna vi alltså på dess galler tillåta
en femtedel därav eller 0,4 volt. Men
störningsspänningen på andra rörets
anod överföres via en transformator
till slutrörets galler och Dm denna transformator har ett omsättningstal på 1 :3,
121
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kunna vi alltså på andra rörets anod
tillåta en störningsspänning av;

0~4 volt

störningsspänning. Om vi antaga att
detta rör haren förstärkningsfaktor

d
11 tI'11 ata 0,14
pa 15 k unna VI. paess
gaer
"""i""5
o

eller 0,14 volt ungefär. Detta betyder
att vid andra röret får blott 7 % av
störningsspänningen vid slutröret finnas kvar. Kondensatorns motstånd
måste alltså vara 7 % eller cirka en

o

0

= 0,01 volt ungefär. Som vi ej hava
någon transformator mellan detektorn
och andra röret, så kunna vi approximativt räkna med, att den störnings-

Fig.6.

femtondel av motståndets s-torlek. AlIto

sa

10000

~15- =

.

700 ohm ungefar.

Men

som vi förut hava räknat ganska approximativt och hela tiden hållit oss på
den säkra sidan, kunna vi utan risk öka
detta värde till 800 ohm, varvid vi även
här kunna använda en kondensator på
2 fl F.
Så komma vi till tredje och sista länken i kedjan. Detektorn antogs draga
1,5 mA anodström och vid denna
strömstyrka skall likspänning,en sänkas
från 100 till 50 volt d. v. s. med 50 volt.
o
d
50
Motstan
et = 0,0015 =33000 oihm ungefär. Vi välja 30000 ohm. Vi kunde
i andra rörets anod tillåta 0,14 volts

spänning, som tillföres anoden i detektorn, kommer direkt till andra rörets
galler. Vi tillåta oss alltså en störningsspänning på 0,01 volt. Detta betyder
att även sista länken måste filtrera ned
störningsspänningen till cirka 7 % av
dess värde vid länkens början. Vi behöva då en kondensator, som erbjuder

301~O

= 2 000 ohms motSitånd. Vi be-

räkna då på vanligt sätt kondensatorns
kapacitet.
c= l 000000 =08 F
6,28.2000.100
' fl .
En kondensator på l fl F är alltså tillräcklig. Därmed hava vi mottagarens
hela fil,t erkedja beräknad. Fig. 6 visar
resuLtatet.
N-n.

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast
under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives.
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RADIO'rELEGRAFI MED CENTIMETERVAGOR ÖVER ENGELSKA KANALEN
AV DR. F. NOACK.

m ultrakortvågorna, d. v. s. Le Mater,iel Telephonique lyckats uppvå~or mellan 1 och 10m. har
nå telefonifÖrlbindelse över engelska
man numena en reJ.atJivt god kaoo'len mellan Dover och Calais med
.
kännedom. De ha en mycket en vågloängd om endåst 18 om. Härkort räckvidd, varigenom de ,kunna an- med är det för första gåI1Jgen påvisart:
vänd<l's som lokalsändare utan att störa att centimetervå~orna förmå överlängre bort belägna o rter. De äro vi- brygga stora avst'ånd. Den använda
dare myoket störningsfria och lämpa provsträckan uppgår till ej mindre än
sig väl för te1ev,ision och kombinerad 50 km. Enligt vad som m~dde1ats var
televi's ion och rundradio. Men man mottagningen fullständigt störnings1fri
nöjer sig icke med kunskapen om dessa
PtJfäbolisk
vågor. Nu har vetenskapen även slagit
reflektor
Sli:g påSltJudiet av ännu kortare vågor.
som man med skäl kan kaUa centimeterEnergiledTliTlg
vågor.
I• Tyskland har prof. BarkhaJlls·
en anu I .~" . k Dipol
•
•
•
IltJ VSJCJflS
gIvIt en metod att generera dylIka centJ- reflektor
?;;
V&gmåtllre
metervåJgor med hj1älp av rör. R)"ska
IJ
fOf'skare ha för samma ändamål använt
gnistsändar·e. Des's a försOk voro emellert,id rena laborauor,ieexperiment. Någon praiktisk användni'11ig hade man ej
tänkt silg för des'SIa vågor. Prof. Kahl
i EJilangen synes emellertid vara den
förste som insett cen1limetervågornas
praktiska fördelar. Han har också
byg~ både sändare och mottagare med
vilka han lyckas erhålla förbindelse över
a V's'evärdJa a vstånKi.
N u m~dtdelas från Enlgl'and att Inter- Fig. 2. Schematisk sektion genom en sändare.
national TeIephone and Te1egraph Co. r centrum är d.en endast några centimeter långa
dipalantennen markerad.
i sama!1bete med den franska firman

O

I

A

DOVER

CALAIS

Fjg. 1. Anordning för samtidig dubbelsidig telefoni över engelska kanalen.
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ma mänskligheten till
nytta·.
Våra bilder visa en
del närmare detaljer
om den använda apparaturen. På vardera
stranden var en sändare 'Och en mottagare
uppställd,
sändaren
snett framför mottagaren på sätt fig. 1
antyder. Både sändare
och mottagare voro·
utrustade med paraboliska speglar för att
f å sändningen riktad
resp. för att få kraftigaste möjliga mottagning. Fig. 2 är ett
Fig. 3. Närbild av sändaren. Närmast den halvsfäriska spegeln
schema över sändaren
med rör och antenn och bakom den paraboliska reflektorn
och fig. 3 och 4 äro
med hål för effektmätningsanordningen.
närbilder av' sändaren
resp. mottagaren. Vår
och uppfat1Jades bätrt:re än ett samtal ge- omslagsbild visar dessutom en totalvy
l1JQm förhandenvarande telefonkaJbel. över anläggningen i Dover. Båda sänEmellertid gjordes ju fÖ11Söken över en darna arbetade på samma våglängd.
vattenyta där inga hinder mätte vågorAnl~ggningen var, ·som man finner,
na, varför man nag gör klokt i att av- Slå byg,gd, att man kunde tala och höra
vakta de försök, som
komma att ·göras över
land, innan man närmare bedömer värdet
av detta våglängdsområde. Om det kommer
att kunna användas
för något slags rundradio är ovisst så länge man ej ens k~ner
till om vågorna även
förmå intränga i byggnader.- Redan med ultrakortvågor hade man
avsevärda svårigheter
härmed.
Med känneaam om
de otaliga svårigheter
inom
radiotekniken,
som övervunnits, kan
F1g. 4. Mottagaren. Den vänstra kortsid6n av den i reflektorns
man emellertid icke
mitt synli9,a rektangeln är mot tagareantennen, som genom en
tvivla på att även desenergiledning står i förbindels e med detektorröret bakom den
sa vågor skola kunna
sfäriska spegeln.
bemästras och kom12 4

KA LIB RER ING SM ETO D FöR KOR TVÅ GSM OT TAG AR E
För annan inställn ing på rundra dioöljande metod för kalibre ring av
kortvå gsmott agare kan möjlig en appara tens konden sator fås A' n 2 = A2'
På så .sätt bestämmes största möjlig a
ha sin praktis ka betydelse. Förutnogvåglän gder, där interfe renston en
en
har
antal
man
att
sättnin gen är
er.
uppträd
tagare.
diomot
rundra
rad
kalibre
grant
Man erhålle r på så sätt system et:
Metod en grunda r sig på föreko msten
av överton er hos ett återkop plat detekA n1 =A1' A n 2 =A 2, A n 3 =As' ...
torrör. Som bekant utsänd er ett svänHär är endast Al. ~, Ås ... bekanta,
gande rör vanligen ej endast svängn inman vet även, att n 1 , 112 , n s ... äro
men
svängvilken
gar av den våglän gd för
Det gäller nu att bestäm ma Å.
ett
tal.
även
hela
utan
d
avs.täm
är
ningsk retsen
Subtra heras ekvatio nerna två och två
antal överton er, vilkas frekvens är en
varand ra fås:
från
multipel av grundt onens.
tillväga
man
går
ringen
Vid kalibre
A(n 1 - nt ) Å12} Au _ Ål - A2
A23 - Å2 - 2a
på följand e sätt. Rundra dioapp araten
A (n 2 - ns) - Å23
placeras tätt intill kortvå gsappa raten,
Å34 = A3 - Ai
Å (ns - n4) = AS!
och båda återkopplas. Genom a;tt vrida
Här är 212 , A28 .,. bekanta. Ur detta
på rundra dioapp aratens avstäm ningsnssystem kan man i de flesta
ekvatio
sappakonden sator, hör man i kortvåg
ut A på följand e sätt.
lösa
fall
interfe
en
ingar
raten vid vissa inställn
vore säker på att man ej
man
Om
rens
interfe
av
s
orsaka
som
,
renston
någon interfe renston vid
över
hoppat
mellan svängn ingar från kortvåg sappavore saken enkel. I s~
,
ningen
bestäm
dioaprundra
från
raten och överton er
n 2 = l och därmed
n
1
paraten . Samba ndet mellan dessa an- fall vore
är
A=)12'
gives av likhete n: A' n1 = Al där A
Tyvärr upptf'äda överto nerna lej med
kortvå gsappa ratens våglän gd, Al är
och en del äro
rundra dioapp aratens våglän gd och n ett samma idartiva styrka, med följand e
men
ryckta,
undert
alldeles
helt tal (1,2, 3 ... ).

F

o

samtid igt;' alLdeles 150m vid ett vanligt
telefonsamtaJI. Trots aH 's amma våglängd använd es uppkom mo inga störnin.gar, beroende på appara ternas inbördes placeri ng.
Följan de data kunna yttedig are va~a
av intresse. Såväl sändar e som mottagare voro försedd a med parabo liska
speglar av 3 m diamet er, varvid varje
sändar es spegel va'r n'oggra nt riktad mot
den på andra !sidan uppställda mottag aren. Framf ör varder a av dessa sl?eglar
var dessuto m en mindre sJärisk spegel
uppsatt. Inom denna befann sig både
vid sändar e och mottag are en liten

o

o

dipolah tenn f'råh v:illken vågorn a dels
direkt och dels via den sfärisk a spegeln
träffad e den stora ref.1ektorn. Härige nomer!höILs, givetvis 'största möjlig a
verknings,grad. Sändar eeffekt en uppmättes till endast 0,5 watt. Denttla effekt
uppmä ttes med hjälp av ett termoelement och en galvan ometer , som uppstäHts bakom reflekt orn. Genom .ett hål
i mitten av denna kunde man med en
liten antem uppfån ga vågor, som tillfördes tenmoelementet och vilkas styrka
man kunde avläsa på den på förhan d
kaIi:brerade galvanOlllletern.
12
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metod kan man dock i de flesta fall få denna tydlige n inställd på c:a 13 m:s
reda på kortvå gsappa ratens våglängd. våglängd. I annat fall kan man
vara
Vad noggra nnhete n beträff ar är den be- ganska säker på, att appara ten svänge
r
roende på hur noga bestäm ningen av Ål' på c:å 27 m.
~, Åg ... . på rundradioapparart:en kan
Man måste se till att man ej blanda r
ske. I allmän het kan man kanske räk- ihop rundra diomot tagaren s överton er
na med en felbest ämning av max. 2 m, med bärvåg en från svaga rundra dioåtmins tone inom område t 200-3 00 m, sändar e, i vilket fall hela resulta tet nai vilket fall kalibre ringen kan ske på turligtv is blir förryckt. Man skiljer
0,2 a 0,1 meter när.
dem enklast åt genom att efter exakt
Ett konkre t exempel torde bäst klar- inställn ing av rundra diomot tagar,e n närgöra tillväga gångss ättet. Antag att i ma handen till dennas avstäm ningso rkortvå gsappa raten är insatt en spole, gan i vilket fall interfe renston ens höjd
som man beräkn at skall täcka våg- ändras , om man har med en överton
längds område t 20-40 m. Kortvå gs- att göra.
appara tens avstäm ningsk ondens ator inFör att få ett noggra nnare värde på
ställes på ett lågt värde och appara ten kortvå gsmott agaren s våglän gd kan man
åt.erkopplas. Vid försöke t måste natur- gå till väga på följand e sätt. Först
beligtvis appara terna arbeta under nor- rä!knas med vilken överto n i ordnin gen
mala förhållanden, varför antenn en i kortvå gsmott agaren interfe rerat genom
. allmänhet måste vara tillkopplad, i vil- en enkel divisio n: 237 :27=8, 8, således
ket fall man måste tillse, att experim en- 9 :de övertonen, 288 :27 = 10,7, således
ten ej göres under tider, då radiout - 11 :te övertonen. På samma sätt
fås
sändni ng pågår. Med rundra dioapp a- 14 :de och 17 :de övertonen. De avlästa
raten bestämmes största möjlig a antal våglän gderna divider as sedan
med
våglän gder, där interfe renston er upp- resp. nu beräkn ade hela tal. Då
fås:
träda. Antag, att dessa äro 445, 367, 237:9 = 26,33; 288:11 = 26,19
o s. v.
315, 288 och 237 m. På förut angive t På så sätt fås talserien 26,33;
26,19;
s~tt fås system et
26,25; 26,21 och 26,18. Medelv ärdet
.
Å(ni - n 2 ) = 445 - 367 = 78 '" 3 . 27
av dessa ger det mest sannol ika värdet
Å (n 2 - n3 ) = 367 - 315 = 52 'X. 2·27
på kortvå gsmott agaren s våglängd.
Å (ng - ni) = 315 - 288 = 27 '" l ·27
.. 26,33 + 26, l g + 26,25 + 26,2.1 + 26,18
.
5
Å (ni - n5 ) = 288 ~ 237 = 51 '" 2·27
Av detta framgå r omedelbart, att A
ej kan vara större än 27 m, och eftersom (n 3-n 4 ) måste vara et?t helt tal,
kan endast ifrågak omma 27 eller 27:2
= 13 eller möjlig en 27:3 = 9 m. Av
spolens storlek kan man säkert direkt
avgöra , att detta sista värde ej kan
ifrågak omma. Det åtel1står således att
avgöra , om kontvå gsappa raten är avstämd för c:a 13 !eller c:a 27 m:s våglängd, vilket tillgår på följand e sätt.
Rundra dioapp araten bringa s att svänga
på en våglängd, som angives av ett tal,
som fås aven udda multipel av 13, .
t. ex. 13·19 = 227, 13·21 = 273,
13·23 = 299 etc. Höres på någon av
dessa våglän gder en interfe renston härrörand e från kortvåg sappar aten, är

=26,2 m.

Beräkn as e,u maxim alt fel vid bestämni ng av resp. våglän gder på 2m,
kan vid mest ogynns amma kombin ation
felet uppgå till 0,2 m. I allmän het kan
man räkna med omväx lande för högt
och för lågi vär.de, varför värdet i allmänhe t ISlår fel på endast en tiondel s m.
För att få en hel kalibre ringsku rva,
måste ett flertal bestäm ningar göras,
men dessa bli naturli gtvis lättare att
göra, då man direkt kan avgöra , vilken
öv,erton man har att göra med. Metoden kanske vid första påseendet verkar
omstän dlig, men då det endast är fråga
om ytterst enkla uträkn ingar, går hela
proced uren fort att utföra, och noggrannih eten är i allmän het tillräck ligt
stor för praktis ka behov. S. H-t.
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ST A T IONSV ÄLJAREANORDNINGAR
AV FIL . KAND. BERTIL WOLLERT.
TVA AMERIKANSKA ENHETER FÖR FJÄRRINSTÄLLNING.
U tah automatislw fjärrkontroll.
järrinställning,e n utgör höjdpunkten i stationsväljareanordningarnas utveckling. För att få en allmän föreställning .om mekanismen i ett dylikt på avstånd alrbetande inställningssystem berördes, i den senaste
artikeln (okt. 1930) en känd amerikansk kommersiell radiomottagare, Colonial, vilken var försedd med denna
hypermoderna bekvämlighet, som för
övrigt numera återfinnes hos en hel
rad amerikanska apparater. Men sådanadär f j ärrinställningsanordningar ,
s'Om äro en specialitet för någon viss
mottagarefabriikant och följaktligen väl
som regel ej kunna erhållas annat än
genom köp aven komplett radioapparat,
ha ej samma intresse för amatören som
sådana enheter, vilka aro fritt till gäng- .
liga i marknaden och sålunda ev. kunna
anskaffas och inmonteras i hans m'Ottagare. Om kassan det tillåter, vilket
kanske inte är så alldeles säkert. Men
låt oss nu antaga, att så verkligen är
fallet och att det bara gäller att välja
ut en av de bästa bland dessa pjäser för
att ·e rfara tillfredsställelsen av att vara
långt före sin tid här hemma. Vilken
enhet skulle han då välja? J a, val är
ofta förenat med kval, men såvitt jag
förstår kan det bland de nuvarande
amerikanska anordningarna endast bli
fråga om två, vilka i det följande skola
pr.esenteras.
Först en liten inledning och uppfriskning av minnet. Förut har nämnts
aJtt man i stort sett kan indela anordningarna för fjärrinställning i 5 stora
grupper. A v dessa är det endast två,
som äro av intresse just nu. I den första av dessa båda grupper är lyssnarens
möjligheter inskränkta, i det att han

F

vid valet är i första hand begränsad
till ett visst antal förut inställda stationer, vilka sedan erhållas genom nedtryckning aven knapp eller vridning på
en ratt till mot avsedd station svarande
läge. Därigenom öppnas en liten motors
krets genom en kontakt, som påverkar
ett relä. Den andra av de båda ifrågavarande grupperna utgör.es av de s. k.
steg- för steg-systemen, där en motor
med tandad rotor fås att rotera stegvis
genoOm att fältströmmen flyttas SUCdesivt från spole till spole genom vridning aven liten switch.
Därmed äro vi redo övergå till de två
amerikanska f j ärrinställningsenheter ,
vilka synas mest intresseväckande bland
de nu i fria marknaden försålda. De
representera var sin av de två nyssnämnda grupperna.
Den första av dessa apparater 'ä r
Utah automatiska fjärrkontroll, som
tillverkas av Utah Radio Products Co.,
1737 S. Michigan Ave., Chicago. I fig.
1 visas de i denna anordning ingående
delarna. Längst till vänster synes den
på avstånd från mottagningsapparaten
arbetand·e lilla inställningsdosan eller
manöverorganet, som genom kabel
förbindes med en plint, vilken anslutes oförväxelbart till
motsvarande dosa i mottagaren, varigenom erhålles fönbindelse med
hjärtat i det hela, drivenheten längst till höger.

Fig. 1. .
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Detta är eru metallpanel, bakom vilken
bl. a. finnes en enda motor. På framsidan av panelen märkes en ratt och
visare samt överst ett antal i ett halvcirkelf ormigt segment plaoerade flyttbara .små knappa r, vilka vi känna igen
från det föregåe nde och förstå tjäna till
förhan dsinstä llning av önsk<l!de stationer.

I fig. 2 se vi den e~entliga drivenheten, monter ad horison tellt på kortsidan aven mottag are från den amerikanska firman Silver- Marsha ll. Trumskalan är placerad vid ga"Q"eln av apparaten, vilket givetvis är betinga t av '
dess byggna d i övrigt, men det för anslutnin gen till fjärrins tällnin gsenhe ten
väsentliga, den förläng da konden satoraxeln, med vilken motorn är förena d
genom 'e n rörlig koppling, framgå r ej
av bilden. I övrigt kan om mottag aren
antecknas att den är försedd med automatisk ljudsty rkereg lering, kraftde tektor och push-pull-kopplade slutrör med
avstäm da lågf rekven strans f ormato rer
av cloughtyp.
Vi skola nu mer ingåen de studera
denna fjärrko ntrolle nhet, som synes vara en bland de i Ameri ka mest spridda
inom denna grupp. Denna oorma re
gransk ning är möjlig tack vare en av
de briljan ta servioeanvisn ingar, som så
många amerik anska firmor utgiva.
DeSSa! äro förvån ansvär t detalje rade
och karakte riseras. bl. a. av fullstän dig
frånva ro av den fabrilm:tionshemlighetspsykos, v~rav man på sina håll lider
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på andra sidan det stora vattnet ! E.fter
den handle dning, som det amerik anska
bolaget U. S. Radio utgivet, skall nu i
detalj redogö ras för utah-en hetens byggnad och arbetss ätt, varvid som illustra tionsm aterial tjäna två ur samma källa
hämtad e bilder, fig. 3-4. Den förra
visar kopplingschemat för den speciella station sväljar edelen i en av firmans fjärrst yrda mottag aremod eller.
r denna bildar den egentliga stationsväljare delen en självst ändig enhet för
sig bredvi d mottag arecha ssiet. Den är
genom en särskil d axd 'Och trissor mekanisk t förbun den med avstäm ningskonderusa·t orerna s rotorax el och genom
en ka'bel med S-polig plint och dosa
elektriskt kopplad till mottag aren. Utom
ett par switch ar innehåller denna väljaredel ,bl. a. volymkontroll, skärma d
ringled ningstr ansfor mator för avgivande av lågspän d ström till en omkast bar växels trömsm otor med hjälpfa s,
med kuggvä xel Qch lösbar koppling.
Det största av kugghj ulen har ett par
halvcir kelform ade switch segmen t, vilka
med fjädran de kontak ter bilda erforderliga elektri ska förbindelser vid f j ärrinställningen. Då denna väsentl igen
bygger på motorn samt den lösbara
kopplingen, skola dessa detalje r grans- .
kas först.
Kuggh julet, som uppbär nyssnä mnda
switchsegment, vrides av motorn , vilken
saknar borstar och därför uppgives arbeta störnin gsfritt. Motor n har två separata fältlind ninga.r, för rördse framåt
resp. bakåt, vilka löpa genom spåren
mellan samtlig a poler, vars hela polyta
är effektiv åt båda hållen. Rotorn s vridning framåt och bakåt kontro lleras med
endast tre ledning ar till motorn . Den
ena av dessa går till ,en g·emensam förbindelse med de båda fältlind ningarn a,
i fig. 3 tecknad såsom ett mittutt ag på
denna lindnin g. De övriga två gå till
ändarn a på de båda fältlind ningarn a.
Rotorn , av kortslu tstyp, är fastsat t vid
el1 hylsa som löper på en fast axel, vilket avvike r från den vanliga motortypen med roteran de axel och två
lager.

~ig.

Ett karakte ristiskt drag för motorn
i denna station sväljar e är det enkla och
effektiva sätt, på vilket kopplingen för
kugghj ulssyst emet lös'es, när strömm en
brytes i fältlindningen, vilket är av
största betvdelse då man arbetar med
fjärrinställ~ing, där det gäller att fort
kunna 'Stoppa kondensatoraxelrilS vridning. För detta ändam ål använd es en
lång smäcker fjäder, som är införd i
ett spår vidJ ena änden av rotorhy lsan.
Då fältlind ningen är strömlös, håller
fjädern rotorn förskju ten ur rätt sidoläge, men när ström flyter, drager det
magne tiska fältet mellan polern a rotorn
rätt, varigen om kopplin gsanor dninge n
träder i funktio n och rotorns rörelse
överfö res på drivax eln. När fältströ mmen brytes, drager omkop plarefj ädem
rotorn tillbaka, kugghj ulssyst,emet slås
ifrån och drivaxe lns rörelse upphör genast, medan rotorn på grund av tr~g
heten fortsät ter en stund.
Nu kasta vi en blick på fig. 4, som
vi's ar de yttre kontro llorgan en i den
speciella station sväljar,eenlheten i nyssnämnd a mottaga1"e. Den mitt under
visaren på bilden synliga ratten, betecknad Manua l station sdecto r, är avsedd
för omkoppling från automa tisk fjärrregleri ng till vanlig inställn ing vid apparaten dler omvän t. Ratten är fäst
på ett skaft, som skjubes in och ut. I
inskjut et skick är en serie kugghj ul mellan rotorn och drivaxe ln urkopp lad och
dessu.tom har en switch inrättn ing ordnat för station sinstäl lning och ljudsty rkeregle ring på vanligt sätt från möbelns
framsid a. När ratt.en drag'es ut, kopplas kuggvä xeln in och switchen ombe-
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sörjer den behövliga kopplingen för
f j ärrinst ällning .
På , drivaxe lkuggh juIet finna's två
metalliska halvcir kdform ade switch segment, vilka äro isolerade från varand ra
vid ändarn a. Ena änden aven av motorns fältlind ningar är alltid elektriskt
förbun den med ett av segmenten. Kretsen genom motorn s fältlind ning fullständig as genom en av de 9 fjädran de
kontak ter till siegmentet, vilka marker as
med pilar i diagram met i fig. 3. Läget
av dessa kontak ter, vilka tjäna till förutinstä llning av station er, kan föränd ras
genom att man lossar: de öv'e rst på bild
4 'Synliga, med 1-9 betecknade runda
muttra rna, varigen om kontak ten kan
flyttas till höger eller vänster.
Så var det nyssnä mnda switch, varmed avses den i fig. 3 synliga, snett
nedåt till vänste r om motorn belägna,
m.ed Transf er switch :betecknade omkopplingsanondningen. Den består av
en enpolig envägs - och en dito tvåväg senhee När det förutnä mnda skaftet

Fig. 4.
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till ratten för övergå ng från manuell
till fjärrin ställni ng skjutes in, öppnas
envägs jacken och brytes kretsen mellan
ringled ningstr ansform atorns sekund är
och motorn s fältlind ning och samtid igt
erhå\1es den för manuell volymkontroll
"id mottag ningsa pparate n erforde rliga
kopplingen. Vid skaft,ets utdrag ning
inställes mottagar,en för fjärreg lering,
envägs jacken
slutes och ska'p ar
fönbindelse mellan motom s fältlindnin g
och
transfo rmator ns
sekund är, så att
motorn kan arbeta. Det mellersta 'bladet (n: r
4) i tvåväg sjacken gör kontak t
med n:r 3, var,igenom uppstå r
den för fjärreg lerirug erforde rliga kretsen.
Väljar,emekanismen i mottaFig, 5,
garehö ljet förbindes med inställn ingsdo san genom
en flat, böjlig kabel med 16 'lednin gar,
varav ' 14 använd as. Av dessa äro 9
för samma antal stationslägen, 2 for inställnin g på andra än förutva lda stationer, 2 för regleri ng av ljudsty rkan och 1
för krafttil lförs,eln. Det är denna dosa,
avbildad i fig. S som nu skall grartskas.
Detta behänd iga organ för fjärrm anövrerin g består till det yttre av två rattar, en övre för volymkontroll och en
nedre för stationsinställning, samt mellan dem 2 tryckkn appar, marker ade DX.
Station sratten är förbun den med en
switch med 18 kontak tpunkte r, till vilka
dragits ledning ar på sätt, som framgå r
av fig. 3, längst till' höger. Nio av dessa
använd as för samma antal på förhan d
utvalda favorit station er och av de övriga kontak tlägena äro åtta, betecknade
DX, förenad e inbördes och avsedd a för
inställn ing på andra station er genom
alterna tiv a'n slutnin g till en av de båda
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DX-kn apparn a mellan rattarn a, varigenom man kan vrida konden satorax eln
på känn. Den återstå,ende kontak ten är
för nollställning, »Off». Switch ens arm
är jämt förbun den med den från ringledning stransf ormato rns sekund är kommande \.ecLningen (i diagram met mar~
kerad »line»). När denna arm intager olika lägen, kompletteras kretsen
från kraftledningenI till den kontak ttjäder i mottag arens stwtionsväljaremekanism, som svarar mot det läge, på
vilket armen inställts.
Av dosans :b åda DX-kn appar är den
med minus betecknade förbun den med
station sväljar eratten s nolläge. Ställles denna i något av DX-Iäg ena och
nedtryckes sa:mtidigt minusk nappen ,
vrider motorn kugghj ulet med det halvcirkel formig a switchsegmentet motsols
och allra längst till visaren (i fig. 2, 4)
pekar rakt åt vänster , då en vid drivaxelkopplingen fäst arm påverk ar en
andra, i fig. 3 synlig mindr,e switch,
varigen om kraf.tlinjen till en transfo rmator i mottag arecha ssiet brytes. Ned-'
tryck,es där'emot den med plus marker ade DX-kn appen, uppstå r kontak t med
fjädern vid motsat t ände av switchhjulet, varigen om den andra fältlindningen träder i funktio n och motorn
roterar i motsat t riktnin g samt vridet'
konden satorax eln på samma sätt. I båda
fallen fortsät ter vridnin:gen tills t1"yckningen på knappen upphör, då kretsen
genom fältlind ningen öppnas ooh kugghjulssy stemet slås ifrån genom omkopplaren ~ Rotorn själv fortsät ter en stund
på grund av tröghet en.
När dosans station sväljar earm ställes i nolläget, funger ar appara ten på
här ovan i samban d med minusk nappen
skildra de sätt.
Detta om station sväljar eratten . Dosan har också en andra ratt, den högst
upp i fig. S, för regleri ng av ljudsty rkan, vilken anordn ing nu skall beröras.
Härfö r använd es icke en andra motor,
som man kunnat vänta sig, utan ett
variabe lt motstå nd i dosan på 8000
ohm, vilket använd es alterna tivt med
ett annat lika stort i den med mottag a-
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2. Delar och tillbeh ör.

Rör.

l praktike n är det vanligtvi s bäst att koppla
en kondens ator med en l,apacite t på omkring
0,005 tiU 0,01 mfd i serie med R såsom visas
i fig. 6 och 7. På d etta sätt undvikes R:s
shunt effekt på högtalar en vid l åga frekvens er,
så att ljudstyrk an ej minskas genom detta motstånds införand e. I des sa schemor äro C, = 2
mfd, R = 10 000 ohm och C = 0,01 mfd. De
båda sistnämn da värdena variera dock avsevärt, beroende på högtalare n.
Då pentoden fordrar en större belastndn~ på
anodkret sen, än . fallet är med genomsn ittshögtalaren, måste en utgångst ransform ator för nedtransform ering eUer choke med uttag använda s
såsom koppling mellan högtalare n och röret,
om dess fulla växelströ mseffekt skall överföras tiU högtalare n. Ehuru man kan kalkyler a
lämpligt omsältni ngstal, är det i praktike n vanligt alt köpa en dylik transform ator med många
omsättni ngstal eUer choke med åtskillig a ultag
för att experime ntera sig till lämpligt omsättningstal med ifrågava rande rör och högtalare .
Pentoden är otvivelak tigt bättre än treelek-

ren förenad e station sväljaredelen . Förut berörd a omkop plingsa nordni ng genom in- och utdrag ning av kontrol lskaftet verkstä ller också, såsom framhållits i det föregåe nde, fullstän digt
automa tiskt för ljudreglering,en erforderlig omkop pling vid övergå ng från
manöv r,e ring på avstån d till vanlig vid
appara ten, i vilket senare fall det andra,
vid mottag aren befintl iga variabl a motstånde t använd es.
Ljudst yrkan reglera s i båda fallen
genom föränd ring av gallers pänuin gen
på mottag arens 3 högfre kvensr ör. Därför använd es ett 250 ohms fast motstånd i mottagar·echassiet samt alterna -

trodröret för matning av dynamis k högtalare ,
där strömme n genom spolen skall vara konstant, oavsett frekvens en. Med Ireelektr odröret
återgivas varken de högsta eller lägsta tonerna
med full styrka; med pen loden undgår man
denna olägenhe t. De flesta dynamis ka högtalare
ha konstrue rats för att använda s i förenillg med
treelektr odrör. I,onen är därför vanligtvi s konstruerad av ett papper, som tenderar att accentuera de höga tonerna tillräCkl igt för at!
uppväga deras annars svaga återgivan de. När
en pentod kopplas till en sådan högtalare , kommer denna accentue ring klart till uttryck och
musiken blir oangenäm t gäll. Samtidig t saknas
ej de låga tonerna; i själva verket återgivas
de bättre än m ed ett treelektr odrör. Om man
utbyter denna kon möt en annan av mjukare
papper eUer t. o. m. av linne, kan man undvika
denna överdriv na accentue ring av hög,a toner,
vilken synes bero på något slags resonans er
i konen. Jämför man en sålunda förändra d
pentoddr iven konhögta lare med en a nnan med
kon av hårt papper och kopplad till ett treelektrodrör, utfaUer jämförel sen h elt till den förras
förmån. D et är inte bara så att basregis tret
återgives m era fylligt i förhållan de till meJlan-

tivt ettdera av de två nu berörd a 8000
ohms variabl a motstå nden.
Därme d känna vi maskin eriet. Det
återstå r nu endast tillägga , att utah-en heten i Amerik a kostar 50 $ med 35
fots kabel och för 110 volts växelst röm.
Fabrik ens export sker uteslut ande
genom firman Ad. Auri·ema, 116 Broad
Street, New York City U. S. A.
Med den andra station sväljar eenheten, vår studier esas sista bekant skap,
med vilken man på avstån d manöv rerar
mottag aren lika bekväm t och med lika
många möjlig heter, som om man hade
den alldeles framfö r sig, skola vi sysselsätta oss nästa gång.

området, utan de höga tonerna likna långt mera
originali nstrumen tets, ty de bero nu på av
spolen från apparate n mottagna impulser i
stället för på resonans er i papperet . Vad toppregistret beträffa r, hör man därför snarare
orkestern s övertone r än högtalar emembra nets.
För att öv~rföra största möjliga energi från
pentoden är det vanligt att den för användn ing
tillsamm ans med detta rör avsedda högtalar ens
spole har ett större antal varv, än vad som
skulle behövts för ett treelektr odrör. Därigeno m

Fig. 6.

Fig. 7.

försämra s icke ljudkval iteten märkbar t, om antalet varv ej är alltför stort. net vanliga antalet på 2 500 är i praktike n fullt tillfredsställande . Med en för treelektr odrör avsedd
spole måste man använda utgångst ransform ator
för ned trans formerin g eller choke med uttag,
såsom föreslagi ts för den elektrom agnetisk a
högtalare n.
Författa ren sa=anf attar slutligen sin uppfattning så, att pentoden tillsa= ans med en
för detta rör konstrue rad dynamis k högtalar e
är det slutsteg, som varje lyssnare med kritiskt öra kan önska äga. Med en elektrom agnetisk högtalar e och pentod i slulstege t kan kvaliteten fås lika god som med ett treelektr odrör,
förutsatt man gör sig besväret därmed, under
det att pentoden s större effektivi tet och högre
känsligh et erbjuder klara och obestridl iga fördelar. Om anodströ msförbru kningen ej är absolut begränsa d och det är stor förstärkn ing i
mottagar en, _ väga dessa speciella fördelar hos
pentoden ej längre så tungt och det är möjligt
att företräde t ges åt treelektr odröret. )
Pentoden och kraftsteg et, Wireless World, 23 juli
1930, s. 79--82. (På grund av pentoden s egenartade karakter istik är beräknin g av lämplig
högtalar eimpeda ns och tillgängl ig distorsio nsfri
utgångse ffekt ej möjlig efter sa=a linjer som
vid treelektr odrör. Ofta är distorsio nen genom
tredje övertone n större än genom den ,andra.
I artikeln beskrive s en metod för distorsio nsmätning och lämnas följande anvisnin gar för
huru man med hjälp aven milliamp eremeter
kan påvisa andra och tredje övertons komponenterna samt huru de förhindr as.
Olika högtalare skilja sig åt så mycket Ifråga
'om impedan s och frekvens karakter istik, att det
är omöjligt lämna någon allmän regel för pentodens användn ing.
Lättast ko=er man
underfun d med vad som sker genom att placera en milliamp eremeter i rörets anodkret s.
Om nålen går uppåt vid en stark signal, före-
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ligger distorsio n genom andra övertone n. Genom större belastnin g kan denna distorsion reducera s och utgångse ffekten ökas. Om å
andra sidan nål,m dyker nedåt, föreligge r distorsion genom tredje övertone n och belastnin gen
måste minskas i motsvara nde mån. Om denna
distorsio n genom tredje övertone n endast
uppträde r vid höga frekvens er, kan den förhindras genom att variera värdena på shuntmotstånd et och seriekon densator n. net bör ihågkommas att den maximal a utgångsi mpedans en
beror på de använda anod- och skärmga llerspänning arna. Med många chokar och utgångstransform atorer för pentoder förloras så mycket som 40 till 50 volt, vadan den erforderl iga
spänning en måste vara så mycket större.)
Vilken elektrisk energi måste förstärka ren avgiva till högtalare n?, Die Sendung , 2 maj 1930,
s. 291-292 . (Författa ren kommer till följande
uppskatt ning av den maximie nergi, som fordras
för en högtalar e i ett genomsn ittsrum om 60
m': elektrom agnetisk kon typ 0,66 W., elektrostatisk 1,0- w. och dynamis k 2,0 w. Han antager
att den tillgängl iga växelströ mseffekt en i ett
kraftrör varierar från 10 till 20 % av anodströmska pacIteten , så att de nödvänd iga värdena för den senare med ovannäm nda högtalare typer bli resp. 4,4, 6,66 och 13,33 w.)

Spolar, drossla r. transfo rmator er.

Hur man gör en choke på 30 henry, Konstruk tionsdetaljer för en lågfrekve nschoke för 50 ma.
likström , Wireless World, 28 jan. 1931, s. 9192. (Förf. har här velat åstadkom ma en choke
med mÖjligas t mångsid iga användn ing. Utan
Jtrtgon likström men med approxim ativt 1 ma.
växelströ m genom _choken utgör induktan sen
30,2 henry, vilket värde .håller sig till likström men överskri der omkring 25 ma. Med stigande
ström faller kurvan, men ännu vid 50 ma. utgör
induktan sen 27 henry.)

3. Fel och störnin gar.
Lokalise ring av radiostö rningar med oscillogr af,
Proc. lnst. Radio Eng., juli 1930, s. 1216-12 25.
(Ylssa slags radiostö rningar kunna fortplan tas
många km på ledninga r och störa radiomot tagningen. Dessa störning ar uppstå ofta i ett system, som är kopplat till ett annat, och Rå gruncJ
av klagomå l börjar störning sundersö kningen
från en punkt nära det senare. nen vanliga
metoden att lokaliser a störning ar är inte mycket
effektiv i sådana fall. nen oscillogr afiska metoden analyser ar störning en exaktare och angiver dess storlek, frekvens och fasförhå llande.
Författa ren visar, hurusom olika störning styper
giva karakter istiska oscillogr am och ett antal
sådana avbildas för att illustrer a , de vanliga
störning arna vid radiomot tagning. Det är sålunda möjligt att avgöra, om en störning på två
från varandra långt avlägsna punkter ha samma ursprung . Bland de avbildad e - störning soscillogr ammen märkas sådana för pendellik riktare, apparat för violetta strålar, kontakt
med gnistbild ning etc.)

4. Ström källor.

-Ackum ulatore r.

Automat iska övervakn ingsanor dningar för kontroll av laddning s- och urladdni ngsförlo ppet
hos ackumul atorbatte rier, Bull. ASSDC. Sulsse
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d'Elec., 22 juni 1930, s. 389-396. (Särskild
uppmärksamhet ägnas de speciella laddningsoch urladdningsmätarna från firman Landis &
Gyr.)
Drummbatteriet. Är det revolutionerande? Elec.
Review, 22 aug. 1930, s . .290-292. (Kritisk
granskning aVen snabbladdande alkalisk ackumulator.)

Torrbatterier.
Amerikanska regeringens normer för torrbatterier,
Commercial Stds Monthly, aug. 1930, s. 35-39.

5. Nätanslutning och nätanslutningsapparater.
Silning. Vinkar vid val av delar för nätanslutningsapparater, Wireless World, 19 noV. 1930,
s. 564--568. (Silningsproblemet vid nätmottagare för växelström har på senare tid nästan
ställts i skuggan av den uppmärksamhet, som
ägnats strävandena att göra sig oberoende av
glödströmsackumulatorn och gallerspänningsbatteriet. Detta beror på att det cj finnes någon
verklig svårighet att undertrycka nätljuden hos
aQodspänningskällan med nuvarande metoder
och varje undersökningsarbete ifråga om silnlngskretsar måste därför ha till uppgift större
ekonomi med delarna. I denna artikel ägnas
uppmärksamhet åt problemet progressiv silning, varvid varje steg i apparaten skärskådas
med hänsyn till storleken av efterföljande förstärkning. )

6. Grammofon och radiogrammofon.

Grammofondosor.
•

Akustiska.

En revolutionerande ljuddosa, Wireless Magazine,
okt. 1930, s. 268. (Så kallar tidskriftens grammofonexpert Edison Bells nya ljuddosa Electrotone Grand. Han har prövat den på alla slags
skivor och på apparater med olika slags akustiska system. Till hans »oerhörda överraskning» blev resultatet alltid ett och detsamma:
Den enligt hans tidigare provningar bästa ljuddosan för varje maskin, vanligen en särskild
dosa för varje typ, överträffades av den nya
dosan över hela tonskalan, Ifråga om ljudstyrkan med 20-50 % och dessutom alldeles
avgjort beträffande ljudkvaliteten. Dosan synes
ha' självjusterande effektiv diam. för att passa
för vilken typ av akustiskt system som helst.
Dosans konstruktion beskrives i artikeln och
Illustreras med fotografier. Den är stor, 55 mm
I diarn., har mycket tunt memhran och nålhållaren [the stulys har] är monterad på en
styv fjäder. Utanför memhranets pistonliknande
och relativt fasta mittelparti finnes en serie
koncentriska, vinkelformiga korrugeringar, vilka förmodas ha något slags reflexverkan mot
dosans bakre del, varigenom erhålles den ' generella justering I effektiv diameter, ifråga om
vilken dosan är enastående. Ehuru nålhållarens
fjädrande montering är styv, hindrar den ej
återgivnlng av djupa bastoner så långt ned, som
de kunna upptagas på skivorna, och likväl :.mystlskt och ännu för mig obegripligt", 'skriver
författaren - synes på samma gång denna styvhet kommit memhranet att gynna vissa frekvenser och giva en . utomordentlig klarhet åt de
höga svängningar, som bilda konsonantljud och
giva instrumentalmusiken dess karaktär. Dosan

fordrar mera än 90 grams tryck på nålen, när
vanliga starktonsnålar ·användas. Den ger »verkligen häpnadsväckande» resultat, slutar författaren.)
Elektriska.

Grammofondosekonstruktion. Vad man bör beakta vid bedömning av de kommersiella typernas egenskaper, Wireless World, 17 sept. 1930,
s. 269- 270.
.
Huru fulländade äro de elektriska grammofondosorna?, Revista Telegr., nov. 1929. (Ehuru den
piezoelektriska grammofondosan för närvarande måhända blott är en laboratoriekuriositet,
blir den utan tvivel fulländad.
Den elektrostatiska principen kan användas
på två sätt: laddningsmetoden [använd av
Western Electrlc för rundradio], i vilken den
laddade kondensatorn påverkar gallret i första
förstärka r e röret och den metod, vid vilken dosan påverkar avstämningen aven oscillatorkrets
eller en högfrekvens-ströms passage. Teoretiskt
och praktiskt kan den elektrostatiska dosan anses fulländad genom frånvaron· av tröghet och
egenfrekvens.
I fråga om den mera va'2liga elektromagnetiska typen diskuteras dess olika brister. Författaren föreslår att motorn skulle lmntrollera
dosans rörelser i sidled genom en ändlös skruv
mot kugghjul [worm gear], så att nålen kunde
följa . skårans mitt utan friktion. Dosans vikt
kunde då starkt reduceras utan risk för att den
simlJe hoppa ur.)

Heminspelning.
Upptagning i hemmet av rundradioprogram etc.
på grammofonskivor, Radio, Bildfunk, Fern.sehen f. Al1e, maj 1930, s. 235-236, 298-299.
(Bland de behandlade -skrivmaterialen anteekIlas »celJesta», som är en gelatinJiknande, ej
eldfarligt och obrytbart; vidare aluminium,
zink oeh ett särskilt ämne, som efter inspelningen härdas genom en vätska.)
Utrustning för heminspelning, Provning och beskrivning av Kingstons heminspelare, WIrele ..
World, 28 jan. 1931, s. 86-87.

7. Korta och ultrakorta vågor.
Praktiska experiment med kommunikation på
ultrakorta vågor, Exp. Wireless, okt., nov. 1930,
s. 542-551, 612-620.
Ultrakorta vågor för kommunikation på begränsade avstånd, Proc. lnst. Radio Eng., juli 1930,
s. 1129-1143.
.
Radiotelefonisändning på 17 cm:s vågor, Comptes
Rendus, 18 aug. 1930, s .. 313--314.
Ultrakorta vågors inverkan på levande väsen,
Radio, Bildfunk, Fernsehen f. Alle, sept. 1930,
s. 420-425.

9. Ljudfilm.
Jämförelse mellan de tekniska proqJemen vid
rundradio och tonfilm, Proc. Inst. Radio Eng.,
. aug. 1930, s. 1316-1337. (Av chefsingenjören
hos Eastern Studios, Warner Brothers-Vitaphone
Corporation. Några brottstycken må anföras.
För en musiker med myc~et gott öra kunna
förändringar i hastigheten om mindre än 1,1, %
lätt uppfattas, men hastIghetsvariationer om
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% eller mindre synas vara tillfreds!>tällande.
Synkroniseringen var ett av de lättaste problemen. En god frekvenskarakteristik och en
exceptionellt jämn hastighet voro de verkligt
svåra problemen. Beträffande den senare saken
fordras ännu förbättringar vid filmreprodukUonen.
Vitaphone använder endast grflmmofonskivor.
»Om i framtiden resultaten vid kommersiell
användning av film bli lika goda ·som med
grammofonskivor, skola vi övergå till film.»
Författaren diskuterar sedan frekvens-amplitudförhållandena vid grammofon- och filmupptagning samt betydelsen därav. »Vid filmupptagning är det av vikt att ljud med en enda
frekvens registreras med en rela.tivt låg styrka
[leve!] för aH förhindra överbelastning vid
komplexa ljud.» Men han medgiver att de höga
frekvensernas låga amplituder vid grammofonupptagning medföra olägenheter på grund av
nålraspet. Genom att reducera amplituden vid
upptagnitlg av låga frekvenser kunna de höga
registreras med betydligt starkare ljudstyrka
och sålunda proportionen mellan ljudet och
nålraspet ökas. Sedan detta skett, blev tea~er
reproduktionen bättre, än när de låga frekvenserna upptogos och återgåvos i riktigt förhållande. Detta beror på akustiken i den ty~
piska teatern, för vilken visas kurvor över eko
och absorption.
»Att döma av de hö~alarekarakteristiker, som
publicerats av andra, synas frekvenskurvorna
ej sträcka sig mycket om ens något utöver det
för vaxskivorna visade frekvensområdet. Det
är därför tvivelaktigt om i praktiken under
gynnsammaste förhållanden något ljud med
frekvens mycket över 5 000 per. eller mycket
lägre än 100 per. någonsin når auditoriet, detta
såväl vid grammofon- som filminspelning» och
det synes vara akustiken i själva ' teatern, som
torde vara den begränsande faktorn, då det
gäller att erhålla bästa resultat med nuvarande
anordningar. Ytterligare . svårigheter för tillfogande av ännu en oktav vid grammofon- och
filmsystemen behandlas.)

1/10

10. Television.
Hurn kan man avgöra, om en mottagare är lämplig för television?, Die Sendung, 18 april 1930,
s. 270-271. ·
(1. Mottagaren gynnar inom intervallet 3006500 per. de höga frekvenserna, d. v. s. de låga
förstärkas ej tillräckligt i förstärkaren. Bilden
blir då tämligen hård och efter mörka kanter
kommer ofta, såsom visas i fig. 8 a, en .något
ljusare skugga, vilket av fackmännen kallas
plastilL Vid likformigt mörka ytor tar sig
plastiken uttryck i lätta, skarpt avgränsade
schatteringar.
2. De höga frekvenserna återgivas för svagt,
de låga däremot för starkt. Bilden är då mycket
flau och vid kanten avtager den starkt. Sålunda kunna t. ex. vid ansikten ögon, mun o.
s. v. knappast urskiljas.
3. Il~den tar sig bra ut, men har framför ett
mörkt parti en ljus skugga [fig. 8 b l. Detta.är
en företeelse, som mestadels tyder på för s.,rk
återkoppling. En ändring däri måste sålunda
förstärka detta Jel eller komma det att försvinna.
4. Det händer att felet i fig. 8 a förekommer
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i förening med det i fig. 8 b [fig. 8 el. Bilden
är då omgiven aven ljus ram. För dess avlägsnande måste återkopplingen göras lösare.
5. Fig. 8 d visar ett fall, som beror på inre,
oavsiktlig återkoppling 1" förstärkaren. Efter
det egentliga tecknet med normal styrka kommer
på ringa avstånd en annan, ljusare bild. Man
måste då taga reda på, i vilket steg felet börjar
och försöka få bukt med svängningen genom
högre gallerförspänning.
6. Man ser bara konturerna av bilden, som

1:1 eJ l:lIeJ
Fig. 8.
är mycket hård och utan ' alla fina detaljer;
dessutom är den omgiven aven ljus inramning. Aterkopplingen är för fast och förstärkaren är mycket överlastad. Botemedlet är Hjsare
återkoppling och ev. min~kning av antennkopplingen.
Televisionsbilder äro särskilt känsliga för
återkoppling och överbelastning. Därför bör
man framför allt vara på sin vakt däremot och
hellre ta ut för litet än för mycket av förstärkaren. Regleringen av mottagnings st yrkan
och bildens kvalitet sker enklast genom anteonkopplingen.
7. Vidare måste framhållas .ytterligare et!
fel, som inte har något med mottagarens dimensionering att göra., men ofta tillskrives denna.
Man ser i bilden starka mörka streck, som utan
något samhand med själva bildförloppet uppträda här och där och försvinna. Detta är fallet
när för·stärkarens utgångs effekt är mycket stor
och glimlampan bara har så mycket förspänning, att den lyser svagt. Genom gliml ampans
överbelastning utsläckes glimlj uset. Förhöjning av förspänningen eller nedsättning av st yr·spännlngen avhjälper felet.)
Universaltelevisionsmoltagare System Fries, Radio, Bildfunk, Fernsehen f. Alle, aug. 1930, s.
360-365. (Illustrerad beskrivning av denna
televisionsapparat, som konstruerats för at!
utan förändring kunna mottaga antingen tyska
eller engelska televisionssändningar med deras
olika slag av bilduppdelning och bildformer.
Ett mera invecklat system har också utexperimenterats, vilket kan arbeta med ännu flera
sändningstyper, när dylika kunna mottagas.)
Televisionsbilder på gran:imofonskivor, Die Sendung, 18 juli 1930, s. 457. (BehandJar Bairds
bildgrammofon, där televisionssignalerna upptagits såsom ljud på en grammofonskiva, vilka
se"'an förvandlas till elektriska impulser genom en pick-up och efter förstärkning påverka
en i det inre av instrumentet placerad glimlampa, vilken betraktas genom en nipkowskiva,
som placerats under grammofonskivan och sticker fram under kanten på den senare.)
Bilduppdelning och television, Reducering av
sidobandens bredd genom varierande skärpa,
Wireless World, 5 nov. 1930, s. 527-529. (En
av s.vårigheterna vid televisionen är det stora
frekvensband, som blir resultatet vid försök
att uppdela bilden i tillräckligt antal i ljus-

punkter för att erhålla skärpa. En betydande
besparing erhålles genom en avvägning i bildskärpan, så att ingenting förloras i centrum av
det parti, som är föremål för intresse, medan
bakgrunden har mindre skärpa.)
Ljudanalys medelst television, Die Sendung, 11
april 1930, s. 253. (När musik mottages i en
televisionsapparat, uppstår en stor mängd fignrer, beroende på musikens karaktär. Såsom
exempel visas bilder av sopran och baritonröster, båda med pianoackompanjemang, samt
av violinsolo och en orkester.)
Intressanta televisionsproblem, Radio, Bildfunk,
Fernsehen f. Alle, nov. 1930, s. 502-507.
De senaste framstegen vid konstruktion av fotoelektriska celler, L'Onde Electrique, aug. 1930,
s. 366-388.

11.

Motta~nin~

i allmänhet.

Möjligheterna för bättre radiomottagare, Exp.
Wireless, nov. 1930, s. 593-594. (Utgivaren av
ovannämnda förnämliga engelska tidskrift skrIver därom följande:
Under de senas te få åren ha så stora framsteg
gjorts i konstruktionen av rundradiomottagare
att man lämpligen kan överblicka läget och
undersöka, i vilka riktningar ytterligare förbättringar mest behövas. Införandet av den
helt nätanslutna mottagaren har i stor utsträckning undanröjt den begränsning ifråga om
strömförbrukningen, som var en av de avgörande faktorerna vid den batteridrivna mottagaren. Detta har lett till en rikligare dimensionering av slutsteget, emedan kompromissen
mellan strömkonsumtion och ljudkvalitet numera i mycket större utsträckning kan ske till
förmån för kvaliteten. Användandet av lågfrekvensförstärkaren för både radio- och grammofonåtergivning har lett till införandet av tonjusteringsanordningar med frekvenskarakteristiker, som i någon mån äro molsatta grammofonskivans. Samma synpunkter beträffande
strömkonsumtionen ha också tillämpats på detektorn och i nyare artiklar ba visats alt t. o. m.
den galler likriktande detektorn under rätta förhållanden kan lämna en stor utgångseffekt av
hög kvalitet.
Det är emellertid på högfrekvenssidan, som
den mera revolutionerande utvecklingen ägt
rum. I England voro förhållandena sådana, att
superheterodynen ej blev lika populär som i
Amerika och därför koncentrerades uppmärksamheten på skapandet av ett, två eller tre högfrekvenssteg, som giva hög förstärkning i förening med stabUitet, selektivitet på samma gång
som kvalitet och enkel avstämning genom användande av endast en ratt. De båda milstolparna på vägen mot nuvarande utvecklingsstadium vara neutralisering av rörkapaciteten och
skärmgaJlerrörets fulländruing,
silln gjorde yttre neutralisering överflödig.
Såsom vidare f,ramsteg kunna nämnas sådana anordningar som en switch, använd av
åtminstone en tysk firm·a, varigenom man kan
gå över från galler- till anodlikriktning, när
kvaliteten är av större betydelse än känsligheten
- ett onödigt steg enligt P. K. Turners nyare
undersökningar rörande _ gallerlikriktning eller switchen pt. den högklassiga Lorentzappa-

raten, genom vilken 'motstånd kan införas i de
avstämda högfrekvenskretsarna, varigenom deras resonnanskurvor vidgas och inindre av de
höga övertonerna avskäras, eller vidare bandfiltret, som nyligen införts i apparater, beskrivna i WIreless World, för att nå samma resultat
utan att få med något som ligger alldeles utanför det önskade frekvensbandet.
Sedan utvecklingen nått detta stadium, kan
man väl fråga sig, åt vilket håll konstruktörer
eller uppfinnare med största utbyte kunde rikta
sin uppmärksamhet. På grund av vår egen
personliga erfarenhet skulle vi vara böjda att
giva obetingat företräde åt konstruktion av anordningar för fadingutjämning. Huru känslig
och selektiv mottagaren än är och huru utmärkt
lj udkvaliteten må vara, så är dock en tillfredsställande mottagning av relativt kraftiga stationer på några få hundra [eng.] mils avstånd
ofta fullständigt omöjlig, såvida man inte vill
sitta bredvid appa"",,1en och nästan jämt reglera
ljudstyrkan, varigenom man i stor utsträckning
går miste om tonernas nyansering, som så mycket bidrager till musikens kvalitet. Det är under
sådana förhållanden omöjligt att njuta av ett
program. Till all olycka är . denna utomordentliga fading ej begränsad till mycket avlägsna
stationer, ifråga om vilka mottagningen alltid
kan vara utsatt för störningar av andra slag,
utan den är värst för stationer på några få
hundra mils avstånd, för vilka stationer mottagningsförhållandena annars voro utmärkta
och vilkas program sannolikt intressera mest.
Som exempel kan nämnas att i Glasgow styrkan
från Londons regionalstation ofta varierar mellan utomordentligt kraftig och ohörbarhet åtskilliga gånger under loppet av några få minuter. Författaren tror ej att det finns någon enkel
lösning för att få bukt med en stations försvinnande på detta sätt, då det enda kända
medlet, bestående av åtskilliga antenner med
rikligt utrymme, ligger utom räckhåll för det
stora flertalet lyssnare. Måhända kunde något
göras genom samtidig mottagning på en vertikal och en horisontell antenn.
Begränsning av apparatens känslighet, när
signalstyrkan överskrider ett visst värde, är ett
mycket enklare problem, varåt ägnats en viss
uppmärksamhet och för vilket åtskiiJiga patent beviljats. Problemet är icke fullt så enkelt,
som det kan synas vid första påseende. Anordningen får icke på något sätt inverka ' störande på de normala variationerna i musikens
styrka mellan ppp och fff eller så mycket av
detta område, som en vältränad radioorkester
tillåtes att röra sig över. Det är den genomsnittliga ljudstyrkan, som vi önska bibehålla
konstant, och hemligheten därmed synes ligga
i ett skiljande mellan bärvågen och sidobanden.
LjudstyrkevarOOionerna i sändareantennen motsvaras av förändringar i sidobandens amplitud,
under det att bärvågens amplitud förblir oförändrad, eller, om man så vill, ljudstyrkevariationerna ~edföra förändringar i modulationsgraden utan att inverka på högfrekvensströmmens medelamplitud. Vid den vanliga mottagaretypen är det sålunda likströmskomponenten i likriktarerörets output, som skall kontrolleras för att låta den inverka på och modifiera högfrekvensstegens känslighet.
(Forts.)

135

.. ,

~ Q..ADVo-AMATORJEN~

S \1 A R PÅ FRÅGOR

;

S. F. Ön~kar schema över 4-rörs apparat
aVlSedd att allJSLutas till 22{) valt li~strömsnät.
Våglängdsområde 180-2000 meter.
S var: Lämpligt schema visas å fig. 1. Som
spole torde Baltic SPO bliva lämplig. Rör B
442, B 415, B 415, B 543 eller motsvarande twer.

1:1

J. E. S. Undrar om Aperiodic Pento, beskriven i n:r 11 1930, är tillräckligt selektiv
för att kunna skilja de viktigaste stationerna
på en plats med mycket goda mottagningsförhållanden.
Svar: Aperiodic P,e nto är ej så selektiv
som en mottagare med
5'OO.n..
2 avstämda kretsar och
vi råda därför till byggandet aven dylik.

:100

6h

'tOn

Fig. 1.

b

D. A. Innehar en Balric K 24, men önskar
utbyta slutröret för att
få större utgångseffekt ..
Vilket slutrör kan rekommenderas?
S var: Re 604 torde
giva tillräckligt effekt.
Se till att .slutröret får
tillräckI.ig anodspänning
200 volt och 25 volts
gallerförspänning.

220 v

N. A . Anhåller om schema över S-rörs apparat att matas från 120 vojt likström. Apparaten
skall innehålla 2 högfrekvensrör med avstämd
anodkrets, detektor och 2 lågfrekvens, varav
s.ilsta steget transformator kopplat.
S var: Lämpligt schema återger fig. 2. Rör
B 442, B 442, B 415" B 415 och B 543.

H. B. HaT tänkt bygga en billig lokalmottagare, beskriven i Radio-Amatörens februarinummer, men önskar använda rören A 209, B
203. Vil!ka förändringar måJs.te göras å schemat.
.s var: M, ändras till 1 270 ohm med uttag
efter 400 ohm. M, ändras till 10 000 ohm, M.
60 ohm, M. 25 ohm, M, 2 megohm.

T. S . Anhåller om schema över 3-rörs apparat H. F., D., L. F. Apparaten skall matas från
växelströmsnät medeLst separat glödströmstransformator, och separat anodaggregat.
100000
r-~~--.-----------,---,--,--o+,SO

G. C. L. Har med gott resultat .byggt ett univer,satfilter för likström beskrivet i Radio-Amatören n:r 11 1927, men önskar nu utbyta motståndslampan M. mot ett trådmotstånd. Vidare
önskar jag ett lämpligt filterschema för en 3rörs apparat med rör A 409, B 406, B 406.
Rören äro paral1ellkopplade .

.s var: Istället för motståndslampan M. kan
ett trådmot'Stånd på 185 ohm insättas. Det bör
lindas av motståndstråd 250 ohm per meter.
Schema för det andra filtret finnes å fig. ~.
H. N. Anhåller om data för utgång,stransformator til! B 443.

Fig.3.

s var:

Lämpligt schema visas å fig. 3. Som
spole kan Baltic SPO eller någon i Radio-Amatören beskriven spoltyp användas. Rör E 442,
E 415, B 443 eller motsvarande typer.

.s var: Kärna: 40 st. Tjernefds M •. Primärt:
2300 varv 0,15 mm. Sekundärt: 1150 varv
0,15 mm.
J. T.

Huru många varv och vilken trådbör fältspaten i den i n:r 6 1929 be+-A2------II-./~~~~~>--'O+-!iO skrivna dynamiska högtalaren ha, då den skall
matas med 190 volt likström.
+- At--"""IAA.f\/\,..J
var : '10000 varv 0,25 mm tråd.
dimens~on

.s

+4

---~---~r---.--~c---,

-6 1

____

----o~

-G2-------~--~-1~OOyO~O~On~--~---O

Fig.4.

K. T. ÖMkar schema över den i n:r 7/8
1930 beskrivna växe1s.1rämsförstärkaren försedd
med avstämning enLigt 2-rörs mottagaren i n:r
9 1928 samt dessutom försedd med ett steg högfrekvensförstärkning.
Elektrodynamisk högtalare skal! icke användas.

S var: Ett föns'lag till lösning av Edert
problem visas å fig. -5.

Fig.S.
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Fig.6.
T. H. Önskar schema över den i n:r 3 1931
beskrivna 4-rörs mottagaren, men för drift från
separat anodaggregat samt glödströmsaccumulator.

.s var: Fig. 6 visar det ön~kade schemat.
Lämpliga rör bLiva A 442, A 442, A 415, B 443.
o.

N. Önskar schema över en 4-rörs apparat
_ /80
med .skärrngallerrör, detektor, 1 steg niotståndskopp~
lad lågfrekvens samt pushpullikopplat slutsteg. .
S var:
Schema återfinnes å f1g. 7. Lågfrekvenssteget före slutröret går
givetvis ej att motståndskoppla med mindre Ni använder fasvändare. Vi hava
därför gj ort det transfor ··
matorkopplat.

I[

O.'

1

000

Fig.7.

A. S. Anhåller om ett
schema på en motståndskopplad 3-rörs apparat, där man
kan använda A 425 och -B 405.
S var·: Det önskade schemat
finnes å fig. 8.

:1.20 V
A~25

Fig.8.

Fig.9.

8'105

G. A . Har byggt en l-rörs
apparat med dubbelgallerrör enligt schema i Radio-Amatören
n:r 3 1927. Har tänkt bygga ut
den med ett steg högfrekvensförstärkning och anhåller därför
om ett lämpligt schema.
S var: Fig. 9 visar lämpligt
schema. Spolsystemet i högfrekvenssteget bliver precis likadant
som det Ni har förut. Den i höganod
inlagda
frekvensrörets
drosse1n är en vanlig HF-drossel,
upprepade gånger beskriven i
Radio-Amatören, t. ex. i n:r 2
1930.

ULTRAHETERODYNE

1931

årsmodell
med de

NYA

Ultrafiltren!

Perfekt • 6. 7. 8 eller 9 rör • Växelström. likström eller
LångdistansnJottagning
••
Overlägsen Selektivitet

batterier •

SUPERNÄTANSLUTNINGSAPPARATER
Gl6ddr6m aamt anod- och Itallerapiinning till alla slag av moUagare upp till de allra d6rda.
Radioaktiebolaget Uno St1rnmarlc. GlJI."tIrf
istansmottagaren av i dag måste fylla allt större
- - - Den stora apparaten till skolan
anspråk, som omöjligen kunna tillgodoses med min.
går alldeles utmärkt. dre apparater. 3. a 4.rörsapparaterna bliva allt mer
Den fyller nu den stora hör.alen med
hänvisade till att tjänstgöra som endast lokalrnot.
musik och tal på ett helt enkelt utomordentligt .Att, .om NI riktigt borde hllra.
tagare. Den moderna mottagaren måste arbeta enligt
SjAlv har jag aldrig hört något liknande
»frekvensomvandlingsprincipen», medgivande såväl högfrekeller trott en radioapparat vara I stlnd
vens-, mellanfrekvens-, som lågfrekvensförstå·rkning. - Arne.
:111 något dylikt.
rikas ledande radiofirmor hava för den kommande radioMed utmärkt högaktning
säsongen övergått till denna princip. BERNHARD HEGARDT

D

Just en sådan apparat finner Ni i Särnmark»S 9» eller
Ultraheterodyne av 1931 års modell med de Nya Ultra{iltren.
Dessa i förening med det speciella detektor. och oscillator.
systemet giva en högfrekvensförstärkning, en selektivitet och
en distans som vida överträffar vad som hittills varit möjligt.

Rektor vid Norra I{almar LAn. FOlkhll,skola och Lantmannaskola.

Ni ta'r med lätthet in vilken distansstation som
helst, fullständigt oberoende av alla avstånd och störningar
från lokalstationer och andra sändare.
Bygg Eder redan nu efter nedanstående ritningar
den nya moderna mottagaren med de nya Ultra{iltren eller
köp den färdig och Ni får en apparat som är oöverträffad i
Dbtans, Selektivitet och Ljudvolym!

Många intressanta nyheter!
RADIO A..B. UNO SARNMARK, GOTEBORG
Ber,iita mig mera om Edra övriga nyheter och sand mig
följande (Overstryk det ej ånskadeJ
BroIChYl . . .. .. .. ... . • . . .•.. .. .•• . • .. ••.. .. . .. . . . kosinadsj'c-iti

J.ilningar och schemor .Sämmark S 9> ••• • •••••••• • 2.85 + porto
Gllldslrömupp ., Anod. och GaJJerspänningsapparat
umt Komb. glöd .. och anodströms .. samt g~ller ..
• pänningsapparat för växolström ..• • . . ••. • ... . • 2.85 •
Samma apparatfr får ........ likström .. ....• .. • å 2.85
Återförsäljning önskas, önskas ej.

N .. mn __ ..... .

Adress . .
Skriv tydligt

Slind kupongen idag!

SÄRNMARK >-S9>- Ultrahcterodyne
Rrbtokraterna bland radiomottagare!
Tveka ej! Bliven Särnmarkägare!

RADIO A •• B. UNO SÄRNMARK, Göteborg C. Tel. 11894
Begär vår broschy r idag, den sändes kostnadsfritt och franco .. Aterförsäljare antagas.

(,

Illductor-Dynanlic
Högtalare
(Iicenscd under FARRAND inductor
speaker patents and applications).
Jämförlig med elektrodynamiska högtalare - men ingen fältmatning - därför billigare i drift. Polavstånd endast 0.10 mm.
GrÖIl typ föl' vanliga slutrör och röd
typ föl' pentoder.
Chassis, endast.... . . .. .. Kr'. 60:Bakelithlls föl' inbyggnad av ovanst.,
komplett mcd alla detaljcr Kr. 30:-

llldllclor-

Dynamic,
iII byggd

Loftin-White
kraftförstärkare 3 watt. Lämplig föl'
biografel" kafcer, danslokaler m. m.
Den f. n. mest omtalade kopplingen i
tJ. S. A. Frekvensområde 30-10000.
Komp!. med röl' RENS 1204,
R V 218 och Ph 1562 ... Kr.

400:-

Pick-Up
Vikt endast 100 gram. Ny konstl".
med 4-pol. vridankare, som icke
kan slå mot poler·na.
Kr. 25:-

Pick-Up
komplett med arm och volymkontroll.. ......
Kl'.

Hö.·telefon Kt 5
förnicklad, lädel'k1ädd dubbelbygel ..................... Kr.

45:B.,

15:-

Hö.·telefon Kt 5 b.,
svartlackerad,

enkel bygel

Kr.

13:-

Tre·olika kapaciteter ... Kr.

4: 50

Tonrörädla.·e
Chassis

I paJ'fi f""(in geneJ'(dagente'll
fÖJ~ Sverige: .

A..-D. Bar-aldDTåll_·ren
Götebo"a- l
Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1931
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