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Kapaciteten 
hos Pe rtrix 

ar oöverträffad 
Det syre- och salmiakfria Pertrix
batteriet är det mest ekonomiska bat
teri Ni kan använda - det urladdar 
sig icke när det står oanvänt, utan 
laddar i stället delvis upp sig och varar 
därför längst. Pertrix skänker perfekt 
återgivning av sång, tal, musik; an
tingen Ni tar in en svensk eller avläg
sen utländsk station. Begär uttryckligen 

P~!!!!lt 
NEKO, Skeppsbron 16, Stockholm. 6 

Nyheter 
för idealisk 

radiomottagning 

Avskärmad 
antenntråd. 
utestänger störningar. 

Bandfiltret »Licoma» inbyggt i mot~ 
tagaren, möjliggör knivskarp avstämning 
av stationerna. Pris kr .. 22:-

Hegra Högtalare M. D. 2. Hyper .. 
modern. Världspatenterad. Frisvängan~ 
de ankare. Klar, underbar ton, som en 
elektrodyn. högtalare. Pris kr. 25:-

Begär prospekt! 

4 . .;.8. TR4KO 
Regeringsgatan 40 • Stockholm 

Grammofon 
genom Er radio 
Grammofontimmarna i radio 
äro populära. Lika god musik 
kan Ni få ur Edra skivor ge
nom att spela dem med en elek
troljuddosa och Er radio som 
förstärkare. Men då skall det 
vara en Philips elektroljuddosa. 

PHILllpll$ 
R A D o 

L ao n å växlar, aktier, obi , livförs, 
lösöre. varulager,'inteckn., 
lönefulIm. , borgen m. m. gen. 
Sveriges Affärs. Jur. Byrå. 
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litAD I o~ AMA TOREN 
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Rundradiosta- R E S E B R E v tionerna utgöra 
märkligt nog en 
liten ljuspunkt i 

FRÄN 

i Europa är min
dre än man skulle 
vänta. Ingredi
enserna äro prak
tiskt taget de
samma; propor
tionerna äro gi
vetvis svårare att 

depressionens 
mörka tavla. Re
klamkontot tycks 
vara det sista de 
amerikanska af-

u. S. A. 
AV CiViLINGENJöR GUNNAR HÖK 

färsföretagen vilja beskära i kampen 
för att få debet och kredit att gå ihop, 
åtminstone den del därav, som offras åt 
det modernaste annonsonganet, rundra
dion. Rundradiostationernas inkomster 
ha fortsatt att växa, ävensom de~as pro
gramutgifter, och det höga pris en rund
radiostation i allmänhet betingat vid 
under det gångna året företagna över
låtelser visar förtroendet för deras 
räntabilitet. 

Annonseringen som rundradions eko
nomiska .grundval utsättes då och då 
för häftiga angrepp. Dr Louis de 
Forest, elektronrör'ets upphovsman, rik
tade sålunda för någon tid sedan i pres
sen en fördömande kritik mot det rå
dande systemet, och senaten i Washing
ton har fattat beslut om utredning av 
annonseringen i rundradion. Vältaliga 
försvarare och förespråkare av den be
stående ordningen finnas emellertid i 
överflöd, och en ändring synes fort
farande synnerligen osannolik. 

Programmens rikhaltighet och kva
litet bestämmes givetvis av den livliga 
konkurrensen mellan såväl rundradio
för,etagen som annonsörerna, vilken 
borgar för att publiken får just de pro
gram den vill ha. Skillnaden mellan 
programmens sammansättning här och 

jämföra. Pro
gramveckans tyngdpunkt är förlagd till 
lördagen och söndagen, då de förnämsta 
konserterna, radiodramerna, operaut
sändningarna, föredragen, reportagen 
m. m. äga rum, medan programmen 
under den övriga veckan är av något 
lättare karaktär, särskilt under de se
nare kvällstimmarna, då de populära 
sångerna och jazzmelodierna äro täm
ligen förhärskande. Grammofonutsänd
ningarna, »electrical transcriptions» 
som de numera kallas, äro lika upp
skattade här som hemma. 

De amerikanska rundradio stationerna 
ha under 1931 genomgått en avsevärd 
modernisering på grund av de väsent
ligt skärpta fordringar, som Federal 
Radio Commission fastställt. För att 
ej göra intrång på närliggande statio
ners våglängdsband måste sålunda varje 
rundradiostation hålla sin bärvåg lika 
med den tilldelade våglängden på SO 
perioder när, och för att större avvikel
ser i tid skall kunna förekommas, måste 
kontrollmätning med tillförlitlig mät
anordning företagas varje halvtimme. 
Vidare måste fullständig modulering 
kunna uppnås, så att förhållandet mel
lan det område, inom vilket utsändnin
gen kan avlyssnas, och det, inom vilket 
stationen stör avlyssningen av andra 



stationer på samma våglängd, blir det 
största möjliga. 

Denna modernisering torde vara or
saken till att den genomsnittliga ljud
kvaliteten av utsändningarna från de 
amerikanska rundradiostationerna är 
överlägsen Europas, medan de bästa 
och modernaste anläggningarna å ömse 
sidor av Atlanten säkerligen äro lik
värdiga. Jag har besökt ett flertal sta
tioner och studios här i Boston utan att 
finna, att de vare sig till sin storlek eller 
sina tekniska anordningar överträffa de 
europeiska. En intressant nyhet, som 
håller på att införas här, är Western 
Electrics nya elektrodynamiska mikro
foner, vilka ha en betydligt jämnare 
frekvenskarakteristik men avsevärt 
mindre avgiven effekt än hittills använda 
kondensator- och kolkornsmikrofoner. 

Tack vare Federal Radio Commls
sions våglängds fördelningsplan och de 
stränga kraven på våglängdsprecision är 
tillståndet i etern - åtminstone i den 
här delen av landet - i allmänhet till
fredsställande. Närbelägna stationer 
samt mera avlägsna, som använda ex
klusiva våglängder, kunna avlyssnas 
utan störningar från andra stationer. 
Rundradiostationernas effekt och an
språken på fältstyrka äro här i super
heterodynernas förlovade land icke så 
stora som i Europa, ehuru en viss ten
dens mot större effekt gör sig gällande 
även här, då härigenom starkströms
störningarna skulle bli av mindre be
tydelse för mottagningen. 

Emellertid medger våglängdsplanen 
mycket små utvecklingsmöjligheter, och 
man kan därför icke förvåna sig över 
att ett förslag i förbundssenaten, yr
kande att 15 % av alla förefintliga till
gängliga rundradiovåglängder skall re
serveras för undervisningsväsendet, 
väckt en storm av opposition i rund
radiovärlden. I flera av förbundets 
stater har förslaget omedelbart funnit 
gehör och motioner väckts om upp
rättandet av statliga stationer för under
visningsändamål. 

I övrigt har affärslivet inom radio
branschen i hög grad fått känna på de 

88 

hårda tiderna. Trots det att radioappa
raterna och rören äro billigare än 
någonsin och erbjuda alla teknikens se
naste finesser har omsättningen avtagit 
högst väsentligt, och praktiskt taget alla 
fabriker inom radiogebitet gå med för~ 
lust. När därför presidenten i sina för
tvivlade ansträngningar att balansera 
budgeten kastat sina blickar på rund
radion och ställt i utsikt en 5 % skatt 
på försäljningen av radioapparater, 
mötte han ingen förståelse från fabri
kanternas sida utan istället ivriga och 
välmotiverade protester. 

Förhqppningarna att · televisionen 
skulle komma som en räddande ängel 
och lyfta radioaffärerna från förluster
nas träsk till en dräglig räntabilitet 
synas icke komma att infrias inom den 
närmaste framtiden. Intresset för tele
vision är emellertid synnerligen stort 
och allmänt, Qch ett oförtrutet arbete 
pågår för att få fram system och appa
rater, som kunna ge ett mera tillfreds
ställande resultat än det som hittills 
uppnåtts. En viss sekretess vilar över 
detta arbete, men ryktet vet berätta, att 
utvecklingen på de flesta håll synes peka 
hän mot :»electrical scanninp i stället 
för :»mechanicab, d. v. s. användning 
av katodstrålsrör i stället för den ro
terande perforerade skivan för bildens 
uppdelning i element. von Ardennes . 
katodstrålsrör har hastigt vunnit sprid
ning här, och Western Electric och Ge
neral Electric ha ävenledes utarbetat 
nya och förbättrade typer. Vad mot- . 
tagaresidan beträffar, synes man mer 
och mer övergå till superregenerativa 
apparater för television. 

I Empire State Building i N ew York, 
som bekant världens högsta byggnad, 
pågår installation av televisionsändare, 
som äro föremål för allmänt intresse 
men om vilka mycket litet ännu med 
säkerhet är känt. Våglängden blir 4--5 
meter och effekten 2,5 kw. Men upp
gives till en början komma att arbeta 
med en »scanning» av 120 linjer och 24 
bilder pr sekund, för att sedermera så 
småningom komma upp till 180 och 240 
linjer, vilket betecknar ett stort fram-



Q...ADIOeAMATÖRlEN 

DEN MODERNA 
KORTVAGSMOTTAGAREN 

Kortvågsmottagaren av i dag är en 
synnerligen trevlig pjäs. Den är lätt
hanterlig alldeles som en rundradiomot
tagare och den ser snygg ut. Forna 
dagars åbäke till radiokoffert existerar 
inte längre. Åtminstone är den inte att 
f inna i kortvågsmottagarnas f amil j. 

Och inuti är den lika förändrad som 
utanpå. De gamla hederliga treelek
trodrören ha fått lämna plats åt de mera 

SG 4/0 (LlSSenJ 

moderna skärmgallerrören och pen
toderna. N aturligtvis är den moderna 
kortvågsmottagaren helt nätansluten. 

Högfrekvensförstärkningen har all
tid utgjort ett tvistefrö mellan kort
vågskonstruktörerna. S.enare tiders rön 
ha emellertid visat, att den förstärkning, 
som ett skärmgallerrör kan lämna, då 

steg utöver nu i allmänhet använda 48 
linjer. Ehuru detta givetvis kommer 
att · ge betydligt biittre bildkvalitet, blir 
man fortfarande ej istånd att återge 
mera detaljrika bilder utan får in
skränka sig till att framställa en eller 
ett par uppträdande i halvfigur och 
andra scener av motsvarande karaktär. 
Detta framsteg vinnes emellertid inte 
för ingenting; en liten ~ming om de tek
niska svårigheterna ger vidden av ett 

det kopplas som högfrekvensförstärka
re, är synnerligen ringa, så snart det 
gäller kortvåg. Under 40 m kan man 
räkna med att även det finast konstru
erade högfrekvenssteg lämnar en för
stärkning, som knappast kan mätas. 
Och ännu mindre märkas med örat. 

Detektorn är fortfarande kopplad på 
gammalt hederligt sätt. Och ännu an
vändas vanliga treelektrodrör i denna 
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del av mottagaren. Men även här göra 
skärmgallerrören intrång och åter får 
trioden maka åt sig. Förutom att det är 
känsligare, har skärmgallerröret som de
tektor den fördelen, att störningsnivån 
är betydligt lägre än vid vanlig detektor. 

Och så komma vi till lågfrekvensen. 
Låt oss då först och främst komma 

av sändarens sidoband : det kommer att 
omfatta ett frekvensområde av mera än 
1 000 000 perioder pr sekund. Distor
tionsfri förstärkning och modulering 
erbjuder under sådana omständigheter 
intet lättlöst problem, och televisionens 
tidsålder, då radiovågorna skall kunna 
ge oss något liknande vad filmen och 
teatern ger nu, synes fortfarande syn
nerligen avlägsen. 

Cambridr;e, Massachusetts, i ffUJrs 1932. 



EN NY UNIVERSAL

RADIO-GRAMMOFON 

DR. NOA CK 

Vid fjolårets radio~tställningaT 
i olika länder visades många an
ordningar och utrustningar för 
amatörupptagning av grammo
fonskiv'or. I allmänhet voro dessa 
endast avsedda såsom tillsatsappa
rater till redan befintliga för
stärkare- resp. radiomottagare. 
De förutsatte också i r-egel en 
rätt betydande omställning mellan 
upptagning och återgivning, som 
kunde vara ganska besvärlig för 
den tekniskt oskolade. 

Industrien har emellertid arbe
tat vidare och på vårens Leipzig
mässa i år visades en apparat ' 
med namnet »Schacktograph», 
som är en genomkonstruerad 
kombination av rundradiomotta-

överens om att den avstämda låJgfre
kvensförstärkningen eller s. k. peakför
stärkaren inte är modern längre. Selek
tiviteten räcker ändå tycker man. Pen
toden är väl inte ännu, men blir väl snart 
ensamrådande i denna del av mottaga
ren. Man lägger alltid pentoden direkt 
efter detektorn. Naturligtvis. 

Tip-top kortvågsmottagaren skaU 
alltså ha endast två rör. Skärmgaller
detektor och pentodslutsteg. Skärm
gnllerröret är naturligtvis motstånds
kopplat till pentoden. Det är det enda 
tänkbara. Såvida man inte ämnar 

Universalapparaten med tillhörande mikr%n. 

ruinera sig på lågfrekvensdrosslar. 
En appa:rat enligt dessa riktlinjer har 

en massa fördelar. Stor känslighet. 
LåJg störningsnivå tack vare skärmgal
lerdetektorn. Finfin ljudkvalitet - tack 
vare den motståndskcopplade pentoaen. 
Och det sistnämnda är absolut inte att 
förakta, som man skall märka när man -
får in en kortvågs-rundradiostation. 

Aven avstämnings detaljerna ha t ör
enklats och förbättrats. Tre rattar är 
högsta tillåtna antalet, varav två för 
avstämningen och en för återkopplin
gen. Man använder två avstämnings-



gare, grammofon och inspelningsappa
rat. Då denna är den första i sitt slag 
och synes kunna :»bilda skola» på sitt 
område, toQrde en närmare beskrivning 
icke vara utan intresse. 

Apparaten liknar mycket en rese
grammofon ehuru den är något större. 
Den innehåller en rundradiomottagare 
och en kraftförstärkare med 2,5 watts 
utgångseffekt samt dessutom en växel
strömsmotor, som driver skivtallriken. 
Alla nödiga omkopplingar kunna göras 
ytterst bekvämt och utan att några tek
niska kunskaper erfordras. I locket är 
en goOd magnetisk högtalare inbyggd, 
men dynamisk högtalare kan anslutas 
och få sin fält ström från apparaten. 
Apparaten kan anslutas till 110, 127 
eller 220 volts växelströmsnät. 
. Omkopplingar kunna ske för vanlig 

rundradiomottagning, för grammofon
spelning, för upptagning av grammo
fonskivoQr genom mikrofon och för 
grammofonupptagning av rundradio
program. Under upptagningen kan 
man även i högtalaren kontrollera 
ljudet. 

Av de två på bilden synliga gram
moQfondosorna är den ena avsedd för 
upptagning och den andra för återgiv
ning. Upptagningsdosan kan arbeta 
med stål-, safir- eller diamantspets. 

De för upptagningen använda skivor
na, äro böjliga, obrytbara och fram
ställda aven gelatinartad massa. De 

kond~nsatorer; en stor .och en liten. Med 
den stora kondensatorn ställer man in 
på det önskade våglängdsbandet och 
med den lilla skötes fininställningen 
inom bandet. Återkopplingen har man 
allmänt övergått till att reglera med ett 
variabelt högohmmotstånd. Man får då 
en mjuk och fin reglering utan inverkan 
på avstämningen. Vid vanliga detek
torer lägger man moQtståndet (100 000 
ohm är ett lagoOm värde) i detektorns 
anoQdtilledning och vClrieras återkopp
lingen således med anodspänningen. Vid 
skärmgallerdetektorer varieras åter
kopplingen bäst med skärmgallerspän-

kunna spelas på båda sidor, ha en dia
meter av 25 cm, och kunna omedelbart 
användas för återgivning. Hållbar
heten är lika stor som vid vanliga gram
mofonskivor. 

Det är givet att ljudkvaliteten hos de 
hemupptagna skivorna är beroende av 
mikrofoQnen resp. rundradiosändningen, 
ett riktigt handhavande av förstärka
ren m. m. Med någon övning och en 
god mikrofon bör man emellertid kunna 
framställa skivor, som ej stå de köpta 
allt för långt efter. Användningsmöj
ligheterna för grammofonupptagningen 
äroQ rätt mångskiftande. Utom att man 
kan fixera viktigare eller mera intres
santa rundradioOsändningar , kan man 
spela in eller tala in egna prestationer, 
för att sedan kunna kritisera sig själv. 
Man kan tala in diktat för en för ögon
blicket ej närvarande stenograf, ja, man 
kan tala in ett br·ev, och skicka den böj
liga skivan direkt till adr,essaten, som 
sedan genoOm att :»spe1a upp:» skivan, får 
brevet i muntlig form. Vilka möjlig
heter erbjuder ej denna korrespondens
metod för t.ex. älskande par, nära an
höriga eller intima vänner! 

Det är emellertid nu att vänta att 
liknande apparater komma att konstru
eras för olika behoQv, i olika former och 
prislägen, i .olika kvalitetsklasser, och 
att upptagningen av grammofonskivor 
inom kort är lika vanligt förekommande 
som återgivningen hittills varit. 

ningen, som då uttages från en poten
tiometer på 0,5 megohm. 

Till slut skall lämnas ett schema (sid. 
89), som fyller alla krav, som kunnastäl
las på en nutida kortvågsmottagare. Som 
synes är det den omtalade kombina
tioQnen skärmgallerdetektor-pentodslut
steg det är fråga om. Alla värden på 
ingående delar äro angivna i schemat. 

Kanhända får jag tillfälle att i ett 
kommande n :r av denna tidskrift lämna 
en konstruktions beskrivning på en mot
tagare enligt denna koppling och helt 
ansluten till likströmsnät. 

F. H edström. 
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EN ENKEL OCH 
EFFEKTIV 
KORTVÅGSSÄNDARE 

AV 

INGENIÖR ARNE LINDBERG 

SM6VR 

Det t.orde vara allmänt bekant, att 
man med användande av korta våg
längder kan åstadkomma radioförbin
delser över mycket stora avstånd med 
synnerligen blygsamma effekter i sän
darna. Kortvågssändning har också 
blivit ett omtyckt arbetsområde för de 
experimenterande radioamatörerna, och 
.lyssnar man i en kortvågsmottagare på 
de för sändaramatörerna upplåtna våg
längdsområdena, finner man nästan all
tid amatörer i samspråk med varandra. 
Kortvågssäooning är en intressant och 
lärorik hobby, och till tjänst för dem, 
som ämna börja därmed, beskrives här 
nedan en sändare, som är enkel att 
bygga och handhava, varför den lämpar 
sig bra för nybörjare. 

Till sändarkoppling har valts en mo
difierad T. P . T. G., det vill säga med 
avstämd anod- och gallerkrets, enligt 
kopplingsschemat. Den skiljer sig från 
den vanliga T. P. T. G. därigenom, 
att gallerkretsen ej är avstämd med en 
spole och variabel kondensator, utan i 
stället finnes i gallerkretsen en avpas·sad 
spole, som tillsammans med rörkapa
citeten ger den önskade våglängden. 
Sändaren svänger, när anodkretsen 
stämmes till resonans eller nära res.o
nans med gallerkretsen, 'varvid åter
koppling uppstår gen.om kapaciteten 
mellan rörets anod .och galler. An
märkas bör, att man med en viss galler
spole kan få sändaren att svänga över 
ett ganska br-ett frekvensband genom 
att variera på anodkondensatorn. På 
grund härav behöver man endast en 
gallerspole till vart och ett av de för 
amatörtrafik upplåtna våglängdsbanden. 

Vi skola nu närmare granska de olika 
detaljerna i kopplingsschemat. A v
stämningskondensatorn L l och den va-' 
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riabia kondensatorn C l bilda den av
stämda an.odkretsen. Denna krets bör 
utföras så förlust fri som möjligt. Kon
densat.orn är av mottagaretyp, givetvis 
luftkondensanor och med en maximal 
kapacitet av ungefär 450 cm. Avstäm
ningsspolarna äro utförda av blank 
koppartråd, 5 mm i diameter och fri
bärande. Kopparrör med 5---6 mm dia
meter är också mycket lämpligt material 
och är lättare att handskas med än tråd. 
Spolarna anslutas till sändaren medelst 
kraftiga klämskruvar, och spoländarna 
tillplattas .och förses med hål, som passa 
till klämskruvarna. För att ge spolarna 
ett trevligt utseende kan man putsa dem 
med fin smärgelduk och sedan förs·e 
dem med ett tunt lager lack, exempel
vis saponlack, vilket hindrar kopparn 
från att oxideras på ytan. Angående 
dimensioner och varvtal på dessa spolar 
för olika våglängder hänvisas till spol
tabellen. 

Gallerspolen L 2 lindas på en rörsockel 
med ett lager 0,3 mm bomullsomspunnen 
koppartråd. Början .och slutet av lind
ningen lödes till var sitt kontakt ben. 
För att spolarna skola bliva bekvämt 
utbytbara är på basplattan monterad en 
rörhållare passande till de använda rör
socklarna. Ungefärliga antalet lind
ningsvarv för de olika våglängdsbanden 
finnes angivet i spoltabellen. Exakta 
antalet varv kan ej angivas, då det va
rierar något med olika rörtyp i.sändaren 
och med uppställningen av delarna i 
övrigt. Här måste man prova sig fram 
till ett varvtal på spolen, som passar för 
den önskade våglängden. 

Dr.osseln Dr är en högfrekvensdrossel 
och har till uppgift att hindra högfre
kvensen i kretsen C l L l att gå in i anod
strömkällan. Den består av ett spolrör 
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Fig. 1. Sändaren med glödström från ackumu
lator och anodspänning från likströmsnät ev. 

anodbatteri. 

av papp eller bakelit, 2,5 cm i diameter, 
pålindat med ett lager 0,3 mm bomulls
omspunnen koppartråd. Lindningens 
längd är 9 cm. Monteras på basplattan 

l ~ 
~ 
~ l, 
~ 

-t

L iksJ,.';",.sn,fj 
Fig. 2. Sändaren ansluten till likströmsnät. 

enligt fotografiet · och på ungefär en 
halv cm avstånd från plattan. 

Gallerkondensatorn C2 har en kapa
citet av ungefär 400 cm oc.h är en van
lig mottagarekondensator, glimmeriso
lerad. Gallerläckan R1 :s storlek är 
6000 ohm och består av ett stavmot
stånd, som duger bra vid de små effekter 

L
2 

på sändaren, det här gäller. Det angivna 
värdet på gallerläckan har i modellappa
raten använts vid en anodspänning av 
120 volt och med Philips rör B 405 som 
sändarrör. Vid högr.e anodspänningar 
väljer man större motstånd i galler
läckan. Vid 220 volt är 10 000 ohm ett 
passande värde. 

Som sändarrör användes ett mottaga
reslutrör. I sändaren ha provats Philips 
B 405, Telefunken Re 134 och Re 604. 
Det sistnämnda ger större effekt än de 
båda andra, men även dessa ha givit 
mycket goda resultat. 

Sändaren är byggd på en basplatta 
av trä, storlek 21OX320 mm. Glöd
strömskopplingen är gjord på under
sidan av plattan, övriga förbindningar 
på översidan. Den inbördes placeringen 
av de olika delarna framgår av foto
grafierna. Anslutning av anodspänning, 
glödspänning och telegrafnyckel sker 

Ca. 

'--f:--- 1,1/ !l;;;t!..Jro~.s. 
J.c-,,! /!"/lfl'" 9..1o'/s!ro'ms. 
!"dn. ~J /101J,,Qns. 
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Fig. 3. Sändaren ansluten till växelströmsnät. 
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medelst bananhylsor eller klämsKruvar 
monterade på en ebonitiist. Vid byggan
det bör man eftersträva att få det hela 
så stabilt som möjligt, vilket medverkar 
till att sändarens våglängd blir stadig. 

----- D 2 :9 -------'.".~ , 

~ ?iiI ~"agrt! 
Fig. 4. Enkeltråds Herzantenn. 

N u några ord om glödströms- och 
anodströmskällorna. Modellapparaten 
har provats med ackumulat?r ti~~ glö~
strömmen och 12'0 volts ltkstromsnat 
till anodspänning. Ävenså har den körts 
helt nätansluten med glödströmmen över 
ett motstånd från likströmsnätet. Har 
man växelströmsnät till sitt förfogande 
kan man taga ut anodspänning från lik
riktare med efterföljande filter. Glöd
tråden matas i detta fall lämpligen med 
växelström från en transformator. Då 
är emellertid att märka att man bör ha 
ett motstånd med mittpunktsuttag över 
glödtråden jämte två extra fasta kon
densatorer. Angående dessa detaljer 
hänvisas till kopplingsschemorna över 
de olika alternativen. 

Slutligen skall nämnas något om an
tennen och dess koppling till sändaren. 
För amatörändamål är en enkeltrådig 
herzantenn en av de lämpligaste. Den 

Fig. 5. %o-vy av 

sändaren utan rör. 
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består aven i det närmaste vågrät, 
strålande del och tilledningen, som är 
fästad på visst avstånd från mitten. 
För bestämning av den vågräta delens 

A d" längd användes formeln L = 2,09' ar 

L och A betyda resp. antenniängden och 
våglängden. mätt~ i meter.. Aystå~~et 
från antennens mIttpunkt tIll ttllednm
gens fästpunkt är 0,139 L. Tillednin
gens längd är godtycklig. Med ~.essa 
uppgifter är det nu enkelt att berakna 
en antenn för den våglängd, man vill 
använda. Anmärkas bör, att en antenn, 
som enligt dessa formler är beräknad 
för en viss våglängd, även arbetar bra 
för en våglängd, som är hälften, fjärde
delen etc. av grundvåglängden. 

Antenntilledningen kopplas via en 
fast glimmerkondensator på cirka 1 000 
cm medelst en krokodilklämma till av
stämningsspolen. Antennen kopplas 
fastare till sändaren ju närmare anod
sidan av spolen, vi fastsätta klämman. 

Sändarens skötsel är mycket enkel. 
Om anod- och glödspänningarna äro in
kopplade, få vi, om vi sluta telegraf
nyckeln ett utslag på milliamperemetern 
i anodkretsen. Vid variation på anod
kondensatorn finna vi, att anodström
men inom ett visst område sjunker till 
ett lågt värde, 8-15 milliampere, vilket 



Fig. 6. Sändaren sedd uppifrån. 

visar att sändaren svänger. Detta kan 
även påvisas medelst en liten provan
ordning, bestående av ett varv koppar
tråd, ungefär 8 cm i diameter, till vilket 
en vanlig ficklampsglödlampa är in
kopplad. Koppla vi trådvarvet induktivt 
till anods polen genom att hålla det i 
spolens fält, finna vi, att lampan lyser, 
när sändaren svänger. I en kortvågs
mottagare, uppställd på något avstånd 
från sändaren kunna vi höra sändarens 
bärvåg mycket starkt, och vi avpassa 

Q..ADIOeAMA TÖREN 

nu antalet varv på gallerspolen, tills 
sändaren svänger bra på den våglängd, 
vi önska använda. Koppla vi antennen 
löst till sändaren enligt ovan, finna vi, 
att anodströmmen stiger något, och 
provlampan lyser svagare, om vi koppla 
den till anodspolen. N u är att märka, 
att man får efterjustera på anodkonden
satorn, eftersom inkopplingen av an
tennen inverkar något på våglängden. 
Göres antennkopplingen fastare stiger 
anodströmmen, och vi få ut mera hög
fr·ekvenseff.ekt i antennen. Detta gäller 
emellertid endast till en viss gräns. Vid 
alltför fast antennkoppling kan det 
hända, att sändaren slutar svänga, eller 
att den utsända vågen blir ostabil. Det 
är därför alltid fördelaktigt att arbeta 
med lös antennkoppling, även om vi då 
ej få ut största möjliga effekt i an
tennen. 

Angående denna sändares räckvidd 
skall nit sägas några ord. Med modell
apparaten har på 40-metersbandet 
åstadkommits förbindelser med amatör
stationer i så gott som alla Europas 
länder. Under gynnsamma eterför
hållande ligger det ej utom möjligheter
nas gräns att även nå främmande kon
tinenter med densamma. 

Konstruktionsdata för spolarna. 

Våglängd 
(Ainatörband) 

Anodspole Gallerspole 

20,8-21,4 meter 

41,0-42,8 meter 

75,0 -- 85,0 meter 

3 varv, 6,5 cm diam, frihärande 

6 varv, 6,5 cm diam, fribärande 

12 varv, 6,5 cm diam, fribärande 

15 varv, 0,3 mm tråd lindad på rärsockel 

29 varv, 0,3 mm tråd lindad på rärsockel 

50 varv, 0,3 mm tråd lindad på spolrär 

monterat på rärsockel. Spolrärets ytter· 

diam=34 mm. 

I kopplingsschemorna ingående detaljer: 

e, = Var. kondensator max. kapacitet ung. 450 

cm. e2 = Gallerkondensator ung. 400 cm. Ca = 
Fast kondensator, spänningsprovad för minst 

dubbla anodspänningen, kapacitet l 000--10000 

cm. e. = Fast kondensator, ung. 1 000 cm med 

små förluster. es och e. = Fasta kondensatorer, 

lika stora och med ung. 500 cm kapacitet. R, = 
GallerIäcka 4000-10 000 ohm. Se texten! R. = 

N ätmotstånd, avpassat så att röret får rätt 

glödspänning. R, och R. = Vart och ett på 

SO ohm. Lämpligen asbestlindad motståndstråd. 

Lot = Anodspole. 1-. = Gallerspole. Dr = Hög

frekvensdrossel. M = Milliilmperemeter, mät

område 0---80 milliamp. Ef~brtdgängligen nöd

vändig men dock att ~ekommendera. Ett billigt 

instrument är tillfyllest. ~~ 
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TELEVISION 
ENLIGT VON ARDENNES SYSTEM 

MED HASTIGHETSMODULERING 

PRAKTISKT FÖRVERKLIGAD 

Televisionen . synes nu göra större 
principiella framsteg än någonsin tidi
gare och man synes verkligen börja 
närma sig en praktisk lösning. En av 
pioniärerna på området, den för Radio
Amatörens läsare välkände M. von Ar
denne, har utvecklat för ändamålet 
lämpliga katodstrålsrör ävensom anord
ningar för desammas användande för 
televisionsändamål. 

Samtidigt med genomarbetningen av 
synkroniseringen och den med konstant 
strålförflyttningshastighet arbetande in
tensitetsmetoden har v. Ardenne under 
det gångna året praktiskt förverkligat 
detav Thun föreslagna hastighetsmodu
leringssystemet och förenklat detsamma 
i hög grad. 

Vid hastighetsmodulering (tyska : 
Linidlsteuerung, engelska : Speed mo-

Fig. 1. En katodstråls-sändare i drift. Den utsända bilden är synlig på katodstrålsrörets skärm. 

96 



Fig. 2. Försöksapparatur för genomförande av hastighetsmoduleringsmetoden 
i M. von Ardennes laboratorium. 

dulation), vars genomförande tidigare 
stötte på utomordentliga svårigheter, 
uppnås olika ljusintensitet genom va
rierande hastighet hos katodstrålens 
förflyttning. Detta system erfordrar 
praktiskt masslösa styrningsanordnin
gar varför katodstrålsrör erfordras bå
de på sända;r·e- och mottagaresidorna. 
Det har i sin nya form fördelarna att 
synkroniseringen sker genom själva 
ljusstyrningen och att mottagaresidan 
blir ytterst enkel. Vidare är det en 
praktisk fördel att inga särskilda strål
styrningselektroder erfordras vid mot
tagarerören och att man erhåller den 
redan av Thun förutsagda ökade ljus
styrkan på bilden. 

En egendomlighet med den nya me
toden är att bilden blir synlig redan på 
sändarens skärm. 

Systemet är redan så långt utveck
lat att man kan erhålla 10 000 bild-

punkter pr bild, varigenom en rätt god 
detaljrikedom framträder på bilderna. 

Genom dessa resultat, som uppnåtts 
med anordningar, som grundväsentligt 
skilja sig från den eljest vanliga tele
visionsteknikens, har v. Ardenne med 
framgång beträtt en väg soOm under de 
senaste år-en rätt mycket teoretiskt 
diskuterats. 

I vad mån den vidare utvecklingen 
av hastighetsrnoduleringen kan komma 
att öva inflytande på televisionens slut
liga gestaltning kan man givetvis ännu 
ej spå något om. Säkert är emellertid 
att detta system redan nu tydligt visat 
sig besitta synnerligen löftesrika prak
tiska möjligheter och det är med stor 
tillfr·edsställelse vi mottagit v. Ardennes 
löfte om att han skall hålla oss a jour 
med de viktigaste resultaten han kom
mer att uppnå. 

Då ett synnerligen intressant arbete 
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Fig. 3. Ringfigurer med äldre rör (t. v.) och 
rör med nykonstruerade katoder (t. h.). 

Fig. 4. Störning genom jonsvängningar. 

li·gger bakom de framsteg, som gjorts, 
skola vi här samtidigt lämna en redo
görelse för en del detaljproblem, som 
måst lösas och som huvudsakligen rört 
sig om stegring av katodstrålsrörets 
precision. 

Så länge katodstrålsröret huvudsak
ligen endast användes för demonstra
tionsändamål var det ingen större 
olägenhet att fluorescens fläcken icke 
var fullt skarp, och att den hade en 
relativt stor diameter. För noggranna 
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mätningar och för television är däremot 
en liten skarp fläck av största betydelse. 
För att uppnå detta måste man övergå 
till en ny katod form, med vilken man 
kunnat skärpa en linje till den grad som 
fig. 3, högra bilden visar. En linje, 
erhållen med förut vanliga rör, synes 
till vänster å samma bild. Skillnaden 
är ju mycket klart framträdande, och 
man kan nu verkligen få lika skarpa 
kurvor med katoostrålsoscillografer 
som med spegeloscillografer, och för 
televisionen betyder ju detta resultat att 
man kan åstadkomma långt bättre och 
detaljrikare bilder än förut. 

Men vid denna större precision göra 
sig också en del felaktigheter och 
anomalier i rörens verkningssätt tyd
ligare märkbara. Vid gasfyllda rör, 
som köras med c:a 2000 volts spän-

Fig. 5. J ordad metallbindel omkring röret tör 
kapacitiv fixer1ng av väggllJ.ddningen. 

ning, kunna tillskottssvängningar upp
träda, som ha en rätt bestämd frekvens 
oberoende av gastryck och strålström
styrka. Frekvensen ligger vid omkring 
50 000 perioder ' och dessa svängningar 
äro ytterst störande trots att deras 
amplitud är liten. Linjerna få nämligen 
ett knottrigt utseende, såsom framgår 
av fig. 4. Att med sådana linj.er åstad
komma en televisionsbild är ju tydligen 
uteslutet. En närmare undersökning av 
fenomenet visade att det beror på jon-
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svängningar, vilkas frekvens bestäm
mas av jonernas temperaturhastighet 
och rörkolvens dimensioner. 

Detta slag av störsvängningar kunna 
emellertid relativt enkelt förhindras om 
man kapacitivt fixerar väggladdningar
na genom att utanpå glasväggen an
bringa en jordad metallbeläggning. Ut
föra.ndet av denna beläggning framgår 
tydligt av fig. 5. Efter vidtagandet 
av denna åtgärd får man ett fullt jämnt 
linjeraster såsom i fig. 6. Emellertid 
företer detta raster vissa skavanker. 
Utom linjen för kippspänningens åter
gång ser man ett lysande kors, vilket 
visar att strålen rör sig långsammare 
inom vissa zoner. Då styr spänningen 
hade en kontinuerlig variation måste 
detta fel bero på själva rörets förhållan
de. I själva verket beror det på jon-

Fig. 6. Linjeraster med användande av den i tig. 

5 Visade metallbindeln. 

uppladdningar. En negativ förspänning 
av plåtarna i f9rhållande till anoden var 
ett enkelt botemedel mot detta . . För
spänningen drar nämligen bort de stq-

Fig. 7. Skarp linje (t. v.) vid 50 perioder och 

suddig (t. h.) vid 1 mill. perioder. 

rande jonerna från strålens närhet. 
En annan intressant anomali som ob

serveras vid mycket snabba rörelser hos 
strålen, speciellt vid högfrekvent st yr
spänning alltså, är att linjerna bli 
oskarpa. Linjen till vänster å fig. 7 
erhölls med 50-periodig styr spänning 
och är skarp men den högra linjen har 
blivit suddig enbart därför att st yr
spänningens frekvens ökades till 1 mill. 
perioder. Denna bristande skärpa in
träder ungefär då strålens sidoförflytt-

- ningshastighet blir lika stor som gas
hastigheten. Genom införande aven 
lättare gas kunde också styrfrekvensen 
fyrdubblas innan oskärpan inträdde. 
För televisionen har detta dock ingen 
betydelse emedan punkthastigheten här 
knappast kommer att uppgå till mer än 
några hundra meter per sekund var
vid gränsen för oskärpans inträdande 
ej fullt uppnås. 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast 

under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angwes. 
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Z-RöRS TRANSPORTABEL 
,RUNDRADIOMOTT AGARE 

Även för den mest inbitne kortvågs
lyssnare kan det ibland finnas tillfällen 
då han, antingen hemma eller ute på 
camping, skulle vilja hava en transpor
tabel rundradiomottagare. I februari
numret av Radio-Amatören beskrevs 
en transportabel kortvågstvåa, och 
denna beskrivning är avsedd att utgöra 
ett komplement till denna apparat, d. v. 
s. en enhet som utan vidare arrangemang 
kan utbytas mot kortvågsmottagaren, 
så att samma väska m. m. kan användas. 
För den skull är apparatpanelen och 
batteriplinten av samma format som 
kortvågsmottagarens. Dessutom kunna 
ju också samma rör användas, varför 
priset för de andra i apparaten ingående 
delarna blir relativt ringa. Flertalet 
delar äro också i likhet med den förra 
apparatens hemtillverkade så att priset 
håller sig till omkring 25-30 kr. 

Apparaten har två rör, och schemat 
är inte särskilt märkvärdigt. Aterkopp
lingen är induktiv och regleras genom 
den rörliga återkopplingsspolen. Våg
längdsområdet omfattar hela rundradio-

Tr. 

AV SVEN GRANBERG, SM-2-028 

området 200-2 000 meter och omkopp
ling sker genom att en liten ström
brytare kortsluter långvågsspolen till 
jord. A vstämningskondensatorn är 
placerad inuti trumman och är av liten 
glimmerisolerad typ. Vid byggandet av 
transportabla mottagare har man ju all
tid att brottas med utrymmet i för
ening med god detaljplacering, varför 
en sådan valts. Fördelen med att hava 
truminställning är delvis utrymmet, men 
kanske viktigare att man genom att 
kondensatorn för en sådan placering 
undviker handkapacitet, som vid trans,
portabla mottagare gör sig rätt mycket 
kännbar då man ibland har ingen eller 
dålig Jordledning. Glödströmbrytaren 
är ~halvautomatisk~ d. v. s. den bryter 
strömmen automatiskt när locket ned
fälles, men får man trycka ned h'ö.gra 
knappen när apparaten skall ·användas. 
Därigenom behöver man ej 'riskera att 
man glömmer bryta strömmen vid hop
packningen, och å andra sidan kan man 
även använda apparaten utan väskan, 
d. v. s. stationärt. Även denna apparat 
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Fig. 1. Mottagarens 

kopplingsschema. 

c, = 500 cm; C, = 300 

cm; C3 = 100 cm; R = 
2 meg. Tr. 1: 3, 1: 4. 



är utförd med skalbelysning, placerad 
inuti trumman och matad från glöd
ströms batteriet. . Regleringen av denna 
strömkrets sker medelst strömbrytaren 
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Fig. 2. Spolsystemet. 

å sidopane1en, eller också kan man göra 
en strömbrytare lik den andra på appa
ratens högra sida för symmetriens skull. 

Spolsystemet är utfört på 50 mm. 
spolrör med en längd av 90 mm. I dess 

Fig. 4. Strömbrytaren. 
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Fig. 3. Trumman och inställningsanordningen. 

övre ända finnas tre skruvar för för
bindningen med spoländen och kopp
lingstråd. På mitten finnes dessutom 
två skruvar för återkopplingsspolen, se 
fig. 2. Spolen för 200-600 meter har 

Fig. 5. Antennkopplingsanordningen. 

60 varv 0,3 mm bomullsomspunnen 
koppartråd och 1 000-2 000 meters
spolen har 180 varv 0,2 mm silkes-
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spunne~ tråd. Inuti spolröret är åter
kopplingsspolen rörligt placerad. Denna 
är lindad med 40 varv 0,15 mm tråd 
på ett 30 mm spolrör av 30 mm längd. 
Dennas ledningar gå till de båda skru
varna på spolrörets mitt. F. ö. framgår 
konstrukti'Onell bäst av figuren. 

A vstämningskondensatorn el är av 

Fig.7. 

Plan över 

detaljplaceringen. 
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Fig.6. 

Apparatpanelens mått. 

minsta typ 'Och placeras inuti trumman. 
Den fastsättes medelst en kraftig mäs
singsvinkel både vid panelen och bas
plattan och stöder härigenom samtidigt 
panelen. 

Trumman är svarvad av trä med en 
yttre diam. av 85 mm och utseendet 
framgår av fig. 3. För att fästa kon-



Fig. 8. Apparatens interiör. 

del1satoraxeln på skivan kan man exem
pelvis såga ett litet jack i axeln och i 
detta en tunn plåtskiva som fastskruvas 
på &kivan och därigenom förhindrar 
glidning åt alla håll. Utanpå den yttre 
flänsen är den graderade remsan fast
klistrad. På vinkeln för ~ondensatorn 
är ävenså skal belysningen anordnad. 
Denna kan antingen vara färdigköpt 
eller också gjord aven ficklampsfatt
ning.För avstämningen finnes endast 
fininställning, och denna verkar genom 
friktion mellan trumman och en konisk 
fiber- eller gummiskiva som meddeist en 
fjäder trycker mot trumman. Se fig. 3. 

Strömbrytaren består aven vipparm 
av ;nässing, monterad på en ebonitribba 
medelst en vinkel. Vid ändarna av ebo
nitribban finnas tvenne mässingshleck 
mellan vilken armen ned tryckes. Den 
ena är ju strängt taget ej nödvändig, 
men tjänar till att hålla vipparna uppe 
vid öppet läge. Knapparna äro tagna 
från en kasserad tryckströmbrytare. 
Mått och utförande framgår av fig. 4. 

Anmärkas kan att LF -röret har 5-
polig rörhållare i modellapparaten. 
Detta för att man t. ex. vid stationärt 
bruk, då man kanske har tillgång till 
högre anodspänning, skall kunna an
vända pentod. Anslutningslisten har 
därför också S stift. Denna är för öv
rigt exakt lika den i förra apparaten, 
och måste placeras på samma plats. 

I stället för att använda en separat 
om~opplare eller såsom vanligt flera an
tennuttag har en liten anordning gjorts 
för antennförkortningskondensatorns 
inkoppling. Hylsan är avsågad och i 
stället är en fjäder a fastskruvad vid 
den lilla panelen. Fjädern till denna är 
tagen ur en gammal Alpha rörhållare 
där särskilt lämpliga fjädrar finnas, 
men man kan givetvis lika lätt klippa 
en av mässing. Se fig. 5. 

N'är således banankontakten är helt 
inskjuten är antennen direktkopplad, 
men om den endast är halvvägs inne är 
antennkondensatorn C inkopplad. 

Slutligen återstår panelens mått och 

1°3 
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Fig. 9. Apparatens framsida. 

b'OrrniIl!g. Panelen är av kryssfaner 
240 . 140 . 5 mm 'Och är klädd med 
läderimitati'On s. k. pegamoid. Bas-

Fig. 10. 

Den 

kompletta 

mottagaren. 

1°4 

plattan har st'Orleken 235 · 95 . 10 mm, 
'Och för att slippa få synliga skruvar är 
det lämpligt att först skruva fast pa
nelen 'Och sedan klistra på pegam'Oiden. 
Den lilla sid'Opanelen för antenn och 
telef'Onuttag är av eb'Onit 'Och med 
måtten 105 . 50 mm 'Och fastsättes me
delst vinklar vid panelen. Borrningen 
av panelen synes å fig. 6. 

Detaljplaceringen är ej synnerligen 
kritisk, men en ur både utrymmes- 'Och 
ledningsskäl förmånlig placering synes 
å fig. 7 samt av f'Ot'Ografiet. All k'OPp
ling utför'es med syst'Oflexis'Olerad tråd 
'Och skruvarna böra tilldragas 'Ordentligt. 

Skalfönstret är klippt av 0,5 mm alu
minimumplåt och kan varieras 
efter var 'Och ens smak. 

Med den beskrivna apparaten 
kan man med en 15 meters an
tenn få in ett 15-tal stationer 
även under de mest 'Olikartade 
antennarrangemang. Den har 
provats å alla upptänkliga 
ställen 'Och alltid givit vad man 
vid 'Olika tillfällen kan fordra 
aven tvårörs transportabel 
mottagare. 



DEN FADINGFRIA 
ANTENNEN 

Fading är ju, som bekant, en ganska 
oangenäm sak vid radiomottagning. 
Den yttrar sig oftast såsom en sakta 
minskande och sedan åter ökande styrka 
hos den mottagna signalen. Variatio
nerna kunna vara mer eller mindre 
hastiga och mer eller mindre starkt ut
präglade, men de genera alltid mottag
ningen och göra den ibland alldeles 
omöjlig. 

Orsaken tiII fading torde ligga i att 
det inträffar en fasförskjutning mellan 
markvågen och rymdvågen på grund av 
att den sistnämnda tillryggalagt en 
längre väg i båge genom rymden än 
den rätliniga markvågen. Om väg
längderna stå i visst förhållande till 
våglängden, så kan det hända att de 
båda vågorna helt upphäva varandras 
verkan på mottagareantennen. 

1R...AD[O~AMATÖREN 

DR. NOACK 

Man har emellertid gjort en viktig 
iakttagelse vid kortvågsmottagning, 
nämligen att fading icke inträffar sam
tidigt i alla punkter i närheten av mot
tagaren. Detta har man utnyttjat på 
så sätt att man satt upp flera från var
andra skilda antenner, som kopplas tiII 
samma förstärkare och som mottaga 
samma sändare. Fadingen inträder ej 
samtidigt vid alla antennerna, varför 
det alltid är någon av dem, som kan 
leverera den önskade signalen. Har 
man tiUräckligt många antenner kan 
man sålunda få en tämligen konstant 
ljudstyrka. 

Men varför ej ordna sändaren så att 
besväret med de många antennerna 
koncentreras dit? Det är just vad man 
tänker förs,öka. Rundradiosändaren i 
Miinchen håller på att byggas ut och 

En fadingfri sändareantenn enligt Lorentz. Energiledningen från den å bilden ej synliga sän
darebyggnaden delar sig i mittbyggnaden till alla de vertikala antennerna. Dessa uppbäras 

av horisontellt mellan masterna sträckta linor. 
IOS 



KOPPLINGAR MED HöGVOLTSRöR 
Redan i förra numret lämnade vi en 

första beskrivning över en förstärkare 
med högvoltsrör, d. v. s. rör med in
direkt upphettning, vilkas glödström ut
tages direkt från belysrungsnätets spän
ning. Dessa rör, som för närvarande 
endast finnas av märket Ostar, äro av 
det allra största intresse för alla slag 
av radioapparater, och vi skola därför 
här lämna några anvisningar om deras 
användning. 

En bland mottagarefabrikanterna 
länge närt önskemål är att slippa ifrån 
att göra skilda apparattyper för lik- och 
växelström. Detta har nog även sin 
tillämpning för amatörernas del, då det 
ej så sällan förekommer att belysnings
näten omläggas från lik- till växelström 
eller att man flyttar till ett ställe med 
anmt strömslag än det man haft förut. 

Och för Radio-Amatören vore det ock
så bekvämt att slippa lämna dubbelbe
skrivningar av samma mottagare för 
olika ström. Den· idealiska mottagaren 
är universell och kan göras sådan om 
man blott hade rör, som ginge lika bra 
och lika ekonomiskt på båda ström
slagen. 

Med hänsyn till växelströmmen måste 
rören vara direkt upphettade och vid 
likström kan man ej använda någon 
transformator. Lösningen blir då ett 
indirekt upphettat rör, som kan matas 
direkt med nätspänningen utan trans
formator. Och ett sådant är just Ostar
röret. Strömekonomien blir med dessa 
lika god vid lik- som vid växelström 
och apparatkostnaden blir nästan lika 
låg i båda fallen, då ingen nättransfor
mator erfordras. 

~~~---------------7-L----------~~----~----~~~----o+ 

Fig. 1. Trerörsmoftagare med högvoltrör. A B 

~NYVV''''''''N,lV~VAIV~~~""",~''~VVN<N 

förses med nya master. Här ämnar 
man nu försöka med en fadingfri an
tenn av den typ, som framgår av bilden. 
Den består av ett flertal, i detta fall sju 
från varandra skilda antenner, som 
matas med en och samma våg från en 
gemensam sändare. Från dessa anten
ner komma sålunda olika svängningar 
att utgå, så att alltid någon av dem 
har sin fulla styrka på mottagnings
stället, under det de övriga nå fram 
med mer eller mindre reducerad styrka. 
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I ena ögonblicket kan det sålunda vara 
den ena antennen, som når fram bäst 
och i nästa ögonblick en annan. Total
resultatet skulle emellertid bli en täm-

·ligen jämn mottagning. 
Såsom antenner använder man lod

räta enkla trådar, vilkas längd stå i ett 
visst förhållande till våglängden. Hur 
systemet verkar i praktiken är ännu ej 
känt, men de teoretiska beräkningarna 
utvisa att en ganska långtgående utjäm
ning av fadingen är att påräkna. 

/ 



Gt öds tröm L-____________ ~ 

Fig. 2. Likriktare för erhålland.e av dubbel 
spänning. 

Men anoderna måste ju alltid matas 
med likström! Ja, visserligen, men även 
denna kan åstadkommas utan nättrans
formator, om man hade likriktarerör, 
som även äro indirekt upphettade och 
matade direkt från nätet. Och det är 
just vad man har. Ostar likriktarerör 
finnas av två typer, EG HJO, som ger 
125 mA och EG 50, som ger 50 mA, 

- 8 -1.; o volt + 1.; 

Fig. 3. Högfrekvens- och detektorrör A 520. 

och som båda finnas för samma glöd
spänningar som mottagarerören. 

Huru en 3-rörsmottagare med dessa 
rör kan taga sig ut visar fig. 1. Mot
tagarekopplingen såsom sådan är ju helt 
vanlig. Alla gallerförspänningar er
hållas genom motstånd i resp. rörs 
katodledningar, överbryggade av kon
del1Jsatorer. Alla rörens glödtrådar 
ligga i parallell direkt över nätspän
ningen. Röret R 4 längst till höger är 
ett likriktarerör. Den likriktade anod
strömmen silas genom en dubbe1drossel 
D med en stor ~ondensator Cz resp. C3 
på vardera sidan. Att just en dubbel
drosseI användes beror på att likströms
kretsen skall kunna fixeras till nätets 
elekfriska mittpunkt. Detta, som är av 
vikt för den effektiva utjämningen av 
nätbrus, sker medelst en spännings
delare bestående av två lika stora fasta 
motstånd MI och M z och en mellan 
dessa inkopplad potentiometer M3 , till 
vars uttag den för rören gemensamma 
nolledningen är ansluten över en kon
densator CI. 

Om man ser närmare på likriktarens 
koppling, finnf'f man att apparaten i 
fullt oförändrat skick kan anslutas både 
till likströms- och växelströmsnät. I 

-/6 -/,Q -8 o -rlf 
volt 

Fig. 4. Universalrör U 920. 
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förra fallet kommer givetvis en konstant 
ström att passera likriktareröret. Om 
man uteslutande håller sig till likströms
nät är det ju onödigt att sätta in något 
likriktarerör. Om man sålunda utför 
mottagaren i full överensstämmelse med 
schemat men ej insätter likriktareröret, 
kan man för likström helt enkelt kort
sluta sträckan anod-katod vid R4 :s 
rörsockel. Man kan även placera ett par · 
extra kontakter, A och B i schemat, som 
kunna förbindas med varandra. 

Det är tydligt att man vid en sådan 
koppling som fig. 1 ej kan erhålla 
högre anodspänning på rören än nät
spänningen. Är denna 220 volt, räcker 
den ju val till, men vid endast 110. volt 
blir den knapp. Vid likströmsnät finns 
det ju som vanligt ingenting att göra 
åt saken, men vid växelström kan man 
använda sig aven koppling med två 
likriktarerör enligt fig. 2. Punkterna + 
och -- i detta schema kopplas då till de 
båda sidorna av kondensatorn C3 i fig. 
1. Denna dubbla likriktare ger dubbla 
spänningen på anoderna, som man ser 
utan tillgripande av nättransformator. 
De båda kondensatorerna i fig. 2 böra 
vara om vardera 4 .uF. 

Då de här avhandlade rören ännu äro 
nästan okända i Sverige skola vi här 
meddela data för de typer, som komma 

-6 
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/0 
mA 

o ~fJ. +4 
volt 

Fig. 5. Motståndsrör W 310. 

r---------.---------.--.~--_.w 
mA 

~------~~------~T-------~~O 

~------_7~------~~------~~O 

-30 -/0 volt O 

Fig. 6. Effektrör L 1525. 

att finnas tillgängliga inom den när
maste tiden. 

A 520 är ett högfrekvens- och detek
torrör, vars karakteristik anges i fig. 3. 
Förstärkningsfaktor 22, branthet 2,5 
mA pr volt, inre motstånd 8 800 ohm. 
Röret är speciellt lämpligt såsom kraft
detektor. Röret U 920 är ett universal
rör som i första hand är avsett till låg
frekvens förstärkare. Inre motstånd 
3700 ohm, förstärkningsfaktor 11, 
branthet 3 mA pr volt. Av karakteri
stiken fig. 4 ser man att röret även kan 
användas för mindre högtalarestyrkor. 

Motståndsröret W 310, karakteristik 
fig. 5, har en förstärknings faktor av 
32, en branthet av 1 mA pr volt och ett 
inre motstånd av 31000 ohm. Hög
talareröret L 1525 slutligen är ett rätt 
kraftigt slutrör, karakteristik fig. 6. 
Inre motstånd 1 850 ohm, branthet 3 
mA pr volt, förstärknings faktor 6,5. 
Rörets största tillåtna anodförlusteffekt 
uppgår till 6 watt. 

Urvalet av rör är ju som synes ej så 
stort som önskvärt vore, men det är 
väl att räkna med att det skall bli rik
haltigare inom kort. De möjligheter 
dessa rör öppna för mottagarekonstruk
tionernas förenkling och standardise
ring äro så stora att man ej kan annat 
än önska att de måtte bli tillgängliga 
för alla ändamål snarast möjligt. 



KORTVÅGSSÄNDARE 
Till tjänst fö·r lyssnare på kortvågs

telefoni meddelas här våglängder och 
sändningstider för de viktigaste sän-

s t a t i o n Anrop KC 
Bandoeng J·ava ..... . ... ..... . ... PMB 20689 
Buenos Aires .... .... . ............ LSF 19 960 
Nancy •...... ...... ... ..... .... .... . . F 8 KS 19851 
Bandoeng Java . ................. PLE 18821 

Mexico City ... . . ... .. . . .... . ... . . 
Huizen ..... .... ..... . .... ... ... .... . 

Schenectady ..................... . 
Pontoise . . ... ... . ...... .. .. .. .. .. . . 
Pontoise .... .... ........ ...... .... . 
Pontoise .......................... . 
PiUsburgh ....................... . 
Rom. Vatikanen ................. . 
Mexico City •................. .. . . 
::"uva (Fidji) .................... . 
Sonning-on-Thames .. ... ...... . 
Bukarest ............ ....... ..... . . . 
Schenectady ......... ............ . 
Oakland ......... .... ............. . 

Rabat. Marocko ... .. ......... . .. . 
Funchal ....... ....... ... ... .... .. . . 
Havanna ... ..... .. . ... ... . .. ...... . 
Oporto ........... . ....... . .. ... .... . 

PiUsburgh .. ..... . ... . .. .. ....... . 
Havanna . ....... ... ............... . 
Rom ........ . ............. . ...... . .. . 
Wien ............................ •... 

Chelmsford .. .............. .. .. : . . 

Winnipeg ......................... . 

Bandoeng Java ..... .. .. ... ... .. . 
Buenos Aires .................... . 
Saigon ..... ... ... . ..... ........... . . 
Bankok .... .. .... .. .... .... ... .... .. 

Heredia ........................... . 

Posen .. .... ........ . ... .. ......... . . 
Sidney .. . ............... .. ..... .. . . . 
Philadelphia ...... . .......... . . .. 
Havanna ..... .. ............... . ... . 
Westinghouse Corp ............ . 
Königswusterhausen .. . . . .... . 
Königswusterhausen ......... . 
Schenectady .... ................. . 
Lyngby ... ................ ........ . . 
Melbourne .............. . ..... . .. . 
Buenos Aires .................... . 
Mexico City ....... ......... ..... . 
Rabat. Marocko ................. . 
Paris. Radio-Vitus . .......... . 
Long Island .... .. . ....... . . . . .. . 
Oakland .. ... ........... . ... ...... . 

Tokio ........... . ... ........ .. ... .. . 
Paris .................. . ............ . 
Prado ......... ...... .. . ............ . 
Bogota ............................. . 

Lyon ................................ . 
B~n.k0k. Siam ................. . 
·ZuI'lch ... ..... . . .. ..... . ......... .. . 
Singapore .. . . .... ...... . ......... . 
Perth ............... . .............. .. 
Madrid ......... ... ... . ... .......... . 
J{öthen ............................. . 
Georgtown .. . .................... . 

XDA 
PHI 

W2 XAD 

W8XK 

XAD 
VPD 
G2NM 

W2XO 
W6XN 

CT3AG 
KZRM 

W8XK 
K1XR 

G5SW 

CJRX 

LSF 

HS2PJ 

NHR 

2FC 
W3XAU 
K1XR 
W2XAZ 

W2XAF 
OXY 
VK8ME 

XDA 

W2XV 
W6XN 

J1AA 

HFK 

HSP2 
HB9XD 

VK6AG 

D4AFF 
VQY 

18750 
17769 

15340 
15244 
11904 
11 705 
15210 
15120 
14 634 
1-1430 
14320 
1~ 950 
13661 
12845 

12605 
12500 
12245 
12000 

11886 
11829 
11811 
11800 

11 751 

11 716 

10642 
10380 
10346 
10167 

9836 

9836 
9590 
9590 
9584 
9569 
9560 

15227 
9529 
9520 
9508 
9465 
9376 
9299 
9091 
8650 
8650 

8108 
8108 
7613 
7557 

7463 
7814 
7230 
7195 
7142 

' 6977 
6881 
6726 

darna. Såväl tider som våglängder 
ändras emellertid ofta, varför de med
delas under reservation. 
ro 

14,50 
15,03 
15,50 
15,93 

16,00 
16,88 

19,56 
19,68 
25,20 
26,63 
19,72 
19,84 
20,50 
20,79 
20.95 
21,50 
21,96 
23,35 

23,80 
24,00 
24,50 
25,00 

25.25 
25.36 
25,40 
25,42 

25,53 

25,60 

28,20 
28,93 
29,00 
29,50 

30,50 

30,50 
31,28 
31,28 
:n,30 
31,35 
31 ,38 
19,7 
31,49 
31,51 
31,55 
31,70 
32,00 
S2,20 
33,00 
34,68 
34,68 

37,00 
37,00 
39,40 
39,70 

40:20 
41,00 
41,50 
41,70 
42,00 
43,00 
43,60 
44,60 

Dag 
månd.-Iörd. .. .... .. ............ . 

1:!1Ök"::::::::::::::::::: :::::: ::::: 
mån d .• torsd .• lörd. . .......... . 
tisd .• fred .... ... ... .............. . 
tisd ... .... ... ........... ............ . 
dagl .................. ............... . 
månd.,--lörd. . .......... .. ... . ... . 
torsd., fred. .. .................. . 
månd.-Iörd. . ..... .. . .. .. ... . . .. . 

} fransk rundradio ........... . . 

sönd., onsd .• torsd .• lörd. .. . 

dag!. .. . . ..... .......... ............. . 

~~~~ .. ::::::: :: :::: ::::::::::::::::::: 
onsd .• lörd .. ...................... . 
månd .• torsd ...... .. ..... ..... .. .. 
tisd .• onsd .• fred ........... . ... . 
onsd . .......... .. .................. .. 
sönd ... .... ......... . . .. ......... . .. . 
sönd.. onsd.. fred., !örd. . .. 
dag!. ................................ . 
dag!. ................................ . 
dag!. ...... . ...... . .. .. . . ... .. . ..... .. 

~:!:Ök··::::::: :::: :::: ::: :::::::::::: 
tisd ............ .. .... .... ..... ...... . 

f~rss~: ~~.~:.~: .. ::::::::::::::::::::: 
månd.-fred. . .... .. ............. . 

dag!. .... .. ....... . .. ........ . ... .... . 
tisd .• torsd .• lörd ...... ... ... ... . 
dag!. ................................ . 
dag!. .. ..... ....... . ................. . 

dag!. ... .. ...... . .... ... . ....... .... .. 

dag!. .......... . .............. .. ..... . 

dag!. .... ... ... .... .............. . ... . 
sond ........... . ................. . .. . 

1:!:Ök"::::::::: :::::::::::::::::::: : 
dagl ........ .. ....................... . 

} tysk rundradio ............... . 

dagl • .. ............ . . .. .. . .. .. . ....... 
tisd ., fred ....................... .. 
onsd .• lörd .. ..... .. ... ..... .. ...... . 
dag!. ........... .. . ...... .... . ....... . 

~~1: .. :::::::::::::::::::::::::::::::: 
dag!. .... . ..................... .... .. . 
fred .• lörd .......... . .. ........... . 
tisd .• onsd •• fred . ........ . .... .. 
onsd . ............................... . 
försök ................... . .... .... .. 
sönd.. onsd.. fred. .. ...... . .. . 
torsd.. fred. . .................... . 
dag!. ............ ... ................. . 

vard ........................... . ..... . 
försök ............................. . 
lörd ...... ................ . .......... . 
månd .• onsd .• fred ............ . 

~~~~: 'iÖ~d':':::::::::::::::::::::: :: 
sönd •• onsd .• torsd. .. ......... . 

Tid 
11,00 
14,00-16,00 
21,00-23,00 
11,40-12,40 
8,40-12,40 

14,40-16,40 
17,00,-20,00 
15,00-17,00 
19,00-21,00 
19,00- 21,00 
15,00-18,00 
18,30-21,30 
22,00- 1,00 
1,00- 5,00 

16,00-18,00 
20,30-21,00 
21,00-28,00 
19,30-21,00 
20,00-23,00 
20,00-22,00 
19,00-23,00 
4,00-10,00 

14,00 
0,00- 3,00 

12,00-16,00 
18,00-14,00 
20,00- 2,00 
20,CO- 5,00 
7,00-1600 

16,00-18,00 
0,00- 2,00 

12,00-14,00 
13,30-14,30 
20,00- 1,00 
23,30- 2,30 

- 4,30 
14,00-16,00 
2,00- 4,00 

14,00- 21,00 
3,00- 6,00 

23,00-24,00 
4,00- 5,00 

14,00-22,00 
8,00-13·,00 

13,00- 3,00 

0,00- 5,00 
15,00 
11,00-13,00 
23.00- 1,00 
20.00-22,00 
21,00 
20,00 
0,00- 2,00 

19,00-23,00 
4,00-10,00 

11,00-15,00 
21,00-22,00 
3,00- 5,00 

23,00- 1,30 
5,00- 7,00 

20,30- 0,30 

22,00-24,00 
14,30-17,00 
13,00-17,00 
21,30-24,00 

1,00- 3,00 
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MEDDELANDEN FRÅN 

DELEGATIONEN MOT 

SAMARBETS-

RADIOSTöRNINGAR 
N:r 2 

Exemplifiering av skydd 

mot radiostörningar från 

liks trömsmaskiner 

Allmänt. 
De i Meddelande N:r 1 * lämnade an

visningarna rörande val av störnings
skydd vid likströmsmaskiner och angå
ende skyddets utförande och inkoppling 
skola i föreliggande Meddelande N:r 2 
förtydligas genom några exempel, 
grundade på av telegrafstyrelsens radio
byrå utförda undersökningar. Exem
plen, som äro att betrakta som »typiska 
fall», kunna tjäna som utgångspunkt, 
då det gäller att med ledning av an
visningarna i Meddelande N:r 1 ut
prbva och anbringa störningsskydd i 
praktiken. 

* Se Radio-Amatören N:r 1, 1932. 

Station 

Bogota ............................. . 
Tcgucigalpa ................... . . . . 
Havanna ...... ... . ... .. .... ..... . . . 
Pittsburgh ....................... . 
Saigon ............................. . 
Richmond ........................ . 
'Bound Brook . . ...... . .......... .. 

Bowmannville .................. . 

Bankok .... ............ . . .. . . ...... . 
Chicago . .... .. . ............ . ...... . 

Wien ......... .. .. . .. ........ .. ..... . 

Clncinnatl ... .... .... .......... .. . 

Philadelphia .................... . 
Soerabaya .......... ....... .. .... .. 
Chicago ........................... . 
Motala ................... . ......... .. 
Nairobi ........................... . 
Moskwa ....................... .... . 
Barcelona ......................... . 

Rom, Vatikanen ........... . ..... . 
Toulouse .......... .. . . ..... .. ..... . 
Rugles ............................. . 
Prag ................................ . 
Pittsburgh ...... .. . ... ... .. . .... . . 
Chaborowsk ...... ........ ....... . 
Stockholm .. ...... ... . ........... . 

110 

Anrop 

HKC 
HBR 
KZRM 
W8XK 

W2XE 
W3XAL 

VE9GW 

HS2PJ 
W9XAA 

W3XAU 
PK3AN 
W\JXF 

EAJ25 

Ke 
6237 
6170 
6144 
6140 
6123 
6120 
6100 

6095 

60S5 
6080 

6123 

6060 

6060 
6036 
6020 
6012 
6000 
6000 
6000 

11 673 
5968 
5550 
5455 
5172 
4800 
4280 
2149 

Undersökningarna ha i första hand 
omfattat laboratorieprovningar, varvid 
störningarna från olika maskiner stu
derats vid varierande rundradiovåg
längder och med användande av stör
ningsskydd av olika utförande. Ma
skinen har vid provningarna körts så
väl i tomgång som med belastning. För 
störningarnas avlyssnande har använts 
en nätansluten radiomottagare med an
tenn och jordledning och ansluten till 
samma gruppledning i nätet som den 
störande maskinen. Mottagaren har vid_ 
proven varit inställd för lokalmottag
ning utan kritisk återkoppling och av
ståndet mellan densamma och den stö-

ro 

48,11) 
48,62 
48,83 
48,86 
4g,OO 
49,02 
49,18 

49,22 

49,30 
49,34 

r49,OO 

: 49,50 

49,50 
49,70 
49,38 
49,90 
50,00 
50,00 
50,00 
25,7 
50,25 
54,00 
55,00 
68,00 
67,50 
70.10 

135,00 

Dag 

vard ................................ .. 

dagl. . ............... ..... ... ........ . 
onsd., torsd., lörd. . .......... . 

dagl. ................................ . 
dagl. . .............. .. ............... . 

dagl. ................................ . 

dagl. ................................ . 
dagl. ...... ..... ... ....... .. .... ..... . 

tisd., torsd. . .................... . 

dagl. ................................ . -
1t!;Ök"::::::::::::::::::::::: ::: ::: : 
dagl. ............................... .. 
dagl. .... ........ .................... . 
dagl ................ .... ............ . . 
dagl. ................................ . 

Iörd ............................... .. . 
försök ............................. . 
dagl. ................................ . 
dagl. ................................ . 

. ~~i: .~~~.~: .. :::::::::::::::::::::::: 
dagI •...... .. ....... ... ............. . . 
dagl. ............................... .. 

Tid 

2,00- 5,80 
3,00- 6,00 

10,00-17,00 
23,00- 5,30 

14,00- 6,00 
23,00-24,00 
4,00- 6.00 

13,00-15,30 
23,00- 6,00 
12,00-14,00 
13,00-16,00 
1,00- 4,00 

14,30-19,00 
20,00-22,00 
19,00-21,00 
0,00- 7,30 
0,00- 7,00 

12.00-16,00 
16,00- 8,00 
18,00-23,00 
17,00-20,00 
20,00 
15,00-19,00 
22.00-23,00 
18,00-22,00 

0,30 
22,00- 1,00 
20,30-23,30 
23,30 
6,00-13,00 
18,oo-~00 



rande maskinen har utgjort c:a 2 a 3 
meter . . 

De på grundval av laboratorieprov
ningarna fastställda reglerna för lämp
ligaste utförande av störningsskydd i 
olika fall ha sedermera tillämpats och 
kontrollerats i praktiken med i regel till
fredsställande resultat. 

E%empel på dimensionering och inkopp~ 
ling av störningsskydd. 

En del av resultaten från radioObyråns 
undersökningar ha sammanställts i ta
bell 2. Tabellens koOlumner 2-5 inne
hålla allmänna uppgifter om den stö
rande maskinen. I kolumn 6 angives 
den enligt vad proven utvisat, lämp
ligaste skyddsanordningen genom hän
visning till i Meddelande N :r 1 angivna 
principdiagram (fig. 1-5), och ko
lumnerna 7 och 8 innehålla uppgifter 
om lämplig stoOrlek på kondensatorer 
och dämpspolar. 

De i tabell 2 föreslagna störnings
skydden äro såväl beträffande koppling 
som dimensioner på kondensatorer och 
dämpspolar att betrakta som typiska 
för ifrå:gavarande slag av maskiner. 
Dock må framhållas, att även andra an
ordningar - t. ex. enba:rt kondensatorer 
vid frisörapparater (ex. 10 och 11) -
i vissa fall kunna ge tillfredsställande 
r·esultat. S(örningsintensiteten kan näm
ligen variera, ej blott vid olika motor
typer för samma slag av wpparater utan 
även vid olika exemplar av samma mo
tortyp. 

Störnings fallen kunna därför icke 
generellt graderas med hänsyn till den 
störande maskinens beskaffenhet utan 
endwst helt allmänt uppdelas i ?llättare'll 
och »svårare:» fall. I de lättare fallen 
kunna störningarna i allmänhet elimi
neras med enbart kondensatorer, medan 
i de svårare fallen dämpspolar eller 
både kondensatorer oOch dämpspolar er
fordras . 

I Meddelande N:r 1 har framhållits, 
att dämpspolar skola dimensioneras så, 
att de icke antaga en otillåten tempera
tur vid normal strömbelastnin'g. I detta 
sammanhang skall påpekas, att en motor 

i en apparat kan vara sammanbyggd 
med exempelvis ett värmeelement, soOm 
förbrukar betydligt st'örre effekt än 
själva motorn. Användes störnings
skydd med dämpspolar, måste dessa då 
vara dimensionerade så, att de tåla den 
sammanlagda strömmen. Ett dylikt fall 
är exempelvis hårtorkningsapparaten, 
ex. 11 i tabell 2, vars motor förbrukar 
c:a 70 W, under det att apparatens to
tala effektförbrukning uppgår till c:a 
550 W. 

I tabell 2 har medtagits endast två 
störningsfall berörande generatorer på 
grund av att dylika störningar ej före
komma lika talrika som vid motorer, 
varför även undersökningsmaterialet är 
mindre omfattande. 

Förutom sådana störningar, som här
röra från gnistbildning vid kommuta
torn, alstra generatorer ofta störande 
lågfrekventa lamelltoner. Ä ven motorer 
kunna ge upphov till dylika toOnfre
kventa störningar. Pumpmotorn, ex. 
14 i tabell 2, är anf'örd som exempel 
på denna sak. Motorströmmen pulserar 
i detta fall med en viss frekvens, sam
manhängande med motoOrns varvtal och 
lamell tal m. m. och ger därigenom upp
hov till motsvarande pulsationer i nät
spänningen. 

Störningar på grund av lamelltoQner 
kunna ofta undertryckas medelst lämp
ligt dimensionerade koOndensatorer, 
kopplade på vanligt sätt över borstarna 
(fig. 2.) Om lamelltonerna äro särskilt 
framträdande, är det dock nödvändigt 
att därjämte inkoppla dämpspolar i ma
skinens anslutningsledningai (fig. 5). 
Dämpspolar, avsedda att borttaga låg
frekventa lamelltoQner, utföras i regel 
med jämkäma, under det att dämp-

. spolar för eliminering av högfrekventa 
störningar, exempelvis förorsakade av 
gnistbildning, vanligen sakna järn
kärna. 

Till sist må nämnas, att enligt de 
verkställda undersökningarna intensi
teten hos störningarna från likströms
maskiner i allmänhet är större vid av
lyssning på kortare våglingder än på 
längre. 

I I I 



Tillämpning av principdiagram i M ed
delande N:r 1 och 2. 

I exemplen i tabell 2 har den allmänna 
anordningen av störningsskydden be
skrivits genom hänvisning till i Med
delande N:r 1 angivna principdiagram 
(fig. l-S). Desa äro i regel exakt till
lämpliga, då det är fråga om stationärt 
uppställda serie- eller shuntmotorer (och 
generatorer). Gäller det däremot moto
rer, som äro inbyggda i flyttbara appa
rater, exempelvis dammsugare, golv
bonare, frisörapparater m. f1., där mo
torns borstkontakter äro svåråtkomliga, 
kan det inträffa, att det är praktiskt out
fi;irbart att följa diagrammens anvis
nmgar. 

Ovanstående åskådliggöres av Hg. 6 
här nedan, som visar en seriemotor, på 
vilken en dubbelkon:densator skall an
bringas som störningsskydd. Fig. 6 a 
visar dubbelkondensatorns riktiga in
koppling med ytteruttagen anslutna di
rekt till motorns borstar. Är denna 
koppling omöjlig på grund av appa
ratens konstruktion, måste skyddet in-

kopplas till motorns anslutningslednin
gar, antingen invid eller på ' apparaten 
(fig. 6 b och 7 a) eller omedelbart efter 
väggkontakten (fig. 7 b). 

Kopplingen en1. fig. 6 blir osymme
trisk, om ' magnetlindningen i sin helhet 
är förlagd på ankarets ena sida, men 
undersökningar ha visat att, även 'om 
detta är fallet, nöjaktig störningsreduk
tion ofta ernås med ett skydd kopplat 
till motorns tilledningar. 

Störningar, som förorsakas av lik
strömsmaskiners tillbehör. 

Såväl i Meddelande N :r 1 som i före
liggande Meddelande har uteslutande 
behandlats st'örningar, som härrö·ra di
rekt från likströmsmaskiner. Äro dessa 
kombinerade med start- och reglerings
anordningar, vilket merendels ä'r fallet 
med stationärt uppställda maskiner för 
större effekt och även med en del små
motorer ingående i exempelvis sy
maskiner, räknemaskiner etc., kunna 
störningar uppkomma, som härleda sig 
från kontaktanordningar , stegvis vari-

Tabell 2. 

Undersökningar. rörande störningsskydd vid likströmsmaskiner. 

Ex. 
nr Maskin eller apparat Motortyp Effekt 

kW 
Varvtal 

v/m 

Diagram i Kondfn
Medd.Nrl sator 

fig. p.F 

1 Symaskin (hushållsbruk) Is/vs-setie 
2 Räknemaskin (kontin. gå-

ende typ) Is-kompound 
3 ;l''lndläkareborrmaskin.. . Is-shunt 
4 Symaskin (skrädderi) .) 
5 Golvbonare ...... . . ..... ..... Is/vs-serie 
6 Dammsugare ............... ~ 
7 Kylskåp .... .. ........ .... ... Is-kompound 
8 Kassaapparat . ..... ..... . ... Is-serie 
9 Pumpmotor (för värme-) 

0,06 

0,08 
0,1 
0,2 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

variabelt 

1725 
1000-4000 

1400 
800-2000 

9000 
1500 

1 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

system) ... .. .......... • 0,35 1400 2 
10 Hårklippningsmaskin . ,. Is/vs..serie 0,01 2000 3 
11 Hårtorkningsapparat ... 0,07 2500 3 
12 Haodborrmaskin »0,25 1000-1500 3 

0,01-0,5 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,01-0,1 
0,1 
0,1 

0,1 

13 Hiss (person-l ............... Is-kompound 2-2,5 900 5 0,1 
14 Pumpmotor...... ........... . Is-shunt 7 2100 5 0,1 
15 Ls-generator ............... 15 1300 2 4 
16 Ls-generator ............... 10 1450 5 0,1- 2 

Bokstavsbeteckningen enligt SEN2 (Sv. Teknologföreningens Handbok XXVIII). 

Dämp
spole 
mH 

0,1-1,5 
0,5-1,5 
0,5-1,5 
1,0-1,5 
1,0-1,5 

1,0 

Is/ vs betecknar användbar för både likström (Is) och växelström (vs), s. k. universalmotor. 
Störningsskydden avse endast likströmsdrift. 

I 12 
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abla motstånd etc. Dessa störningar, 
som ge sig till känna som momentant 
uppträdande skrap, knaster och knäppar, 

I 
( 

\. 

'--
\ 
\ 
j 

.4- Stomme 

kondensatorer ökar, vid seriekoppling minskar 
kapaciteten, under det att förhållandet vid dämp
spolar är det omvända, så att vid parallellkopp-

I 
I 
\ 
\ 
\ ;-Stomme 

/ '".-----. _."" 

b 

.0g.6 

D 

/ 
I 
\ .4-.5 lomme ". / ,--._.-. 

a 

D 

'- ./ "_.--

\. 
\ 
J 

j-Sfomme 

Fig.7 

tillhöra emellertid en annan grupp av. 
radiostörningar , vilka skola behandlas i 
ett kommande Meddelande. 

* 
Obs.! Vid utprovning av störningsskydd, då 

flera kondensatorer eller dämpspolar användas, 
bör ihågkommas att vid parallellkoppling av 

ling av dämpspolar minskar, vid seriekoppling 
åter ökar induktansen. 

Kondensatorers kapacitet mätes i farad eller cm 
mikrofarad = 1 I1F = 900000 cm 
mikromikrofarad = 1 I1I1F = 0,9 cm. 
Dämpspolars induktans mätes i henry eller cm 

1 millihenry == 1 mH = 1 000 000 cm 
1 mikrohenry = 1 I1H = 1 000 cm. 

I 13 
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SVAR pA FRACOR 

H. H. J ag har en mottagare enligt Radio
Amatörens beskrivning i januarinumret 1926, 
sid. 1 L Ämnar bygga om densamma med skärm
gallerrör i högfrekvenssteget samt pentod som 
slutrör. Anhåller om schema för modernisering 
samt beskrivning å nya spolar. Två våglängds
områden önskvärt. God selektivitet. 

A. K. Önskar beskrivning å en nättransfor
mator primärt 127 volt, sekundärt 10 volt l amp. 

S var: Kärna 50 st. Tj ernelds M,. Primär : 
1270 varv 0,3 mm emalj . Sekundär : 107 var,v 
0,7 mm bomullsp. 

J. P. Vore tacksam för svar å följande be
träffande apparat i Radio-Amatören n:r 9 1928, 
sid. 251. 1) Motståndens storlek för 120 volt 
likström? 2) Inkoppling av SPM spole? 

S var : 1) Samtliga motstånd oförändrade 
utom 8-9, som får ett värde av 375 ohm istället 
för 1110. 2) Återkopplingen lägges till 2 och 3, 
galler till 4 och j ord till 7. Antenn på 1 eller 4. 

E. G. K. Tacksam för ett schema över en 
3-rörs mottagare för 220 volt likström. Stort 
avseende fästes vid att utlandet kan tagas medan 
lokalsändning ·pågår. 

+ 'ISa bO 
+ 60 

~ ____________________ ~ ______ .-____ -r __ ~ ____ ~+f~50QjOO 

-o 

Fig. 1. 
-15 

S var: Fig. återger lämpligt schema. 
Spolar enligt Radio-Amatören n :r 7/ 8 1931, 
sid. 172. Lämpliga rör bliva A 442, A 4-15, 
A 415, B 443, eller motsvarande. 

114 

S.v a r : Fig. 2 återger lämpligt schema. 
Spolar enligt Radio-Amatören nummer 7/8 1931 
sid. 172. Lämpliga rör bliva A 442, A 415 och 
B 443 eller motsvarande typer. 

20000n 

-o 

....... 

" ,r-



20000n 

H. E. Undertecknad önskar schema å en appa
rat med rören A 442, A 415 och B 443, samt 
med spolarna l och 3 i Radio-Amatören n:r 
7/8 1931. Apparaten skall anslutas till 220 volt 
likström. 

S var: Fig. 3 visar lämpligt schema. 

B. L. Vore Eder tacksam för erhållande av 
kopplingsschema för nätansluten mottagare till 
220 volt likström. Apparaten skall innehålla 
3 steg och kraftigt push-pul1kopplat slutsteg. 
Anslutning för grammofonförstärkning och 
mikrofon med volymkontroll. 

S var: Fig. 4 anger lämpligt schema. Lämp
liga rör i apparaten bliva A 425, A 415, 2 st. 
RE 604. Apparaten är försedd med uttag för 
grammofon och mikrofon. Mikrofontransfor
matorn får givetvis avpassas efter den mikrofon 
man använder. Utgångstransformatorn får göras 
låg- eller högohmig beroende på högtalaren. 
Skal1 flera högtalare användas samtidigt är det 

.JOH /'fon 
-o 

lämpligt att parallellkoppla dessa och använda 
en transformator med relativt låg utgångs
impedans. 

A. E. Undertecknad erhöll för en tid sedan 
schema ö.ver en apparat RF., D., LF., Låg
frekvenssteget motståndskopplat, men tycker nu 
att Ij udet blir för svagt och önskar därför 
schema öven en apparat D + 2 LF. Rören i 
första apparaten voro E 442, E 424 och B 443. 

S var: Vi avråda Eder från att ombygga 
. Eder apparat om den för övrigt går bra, då 
HF., D ., LF., ju är en vida förnämligare appa
rattyp än D. + 2 LF. Anordna istället trans
formatorkoppling (omsättning l: 6) mellan de
tektor och slutrör. 

B. M. Undertecknad anhåller om schema för 
en kortvågsapparat med ett högfrekvens-skärm
gal1errör, detektor och 2 steg lågfrek;vens. 

S var: Fig. 5 visar ett schema, som torde 
passa Eder. Som spolsats kan Ni använda de 

I[ 

Fig. 4. 
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'N Y H E T E R 
PÅ RADIOMARKNADEN 

Firma Radiokonsultation, Göteborg. 
ADA elektrodynamiska högtalare. ADA-hög

talarna äro av amerikanskt fabrikat och av hög
klassig konstruktion och gediget utförande. 
Trots det moderata prisläget ha de en även bland 
dynamiska högtalare ovanligt god ljudkvalitet 
och stor ljudstyrka. De tillverkas i två huvud
modeller, nämligen modell »Elite» med fil/,," 
kondiameter och modell »Symphony» med 113

/." 

kondiameter. Baffelöppningen bör vara il resp. 
l ()1/2". 

Var och en av modellerna ti11.verkas för såväl 
lik- som växelström, 110 och 220 volt. Växel
strömsmodellerna äro försedda med kopparlik
riktare. Samtliga modeller äro försedda med 
utgångstransformatorer. Sådana finnas fö'r så
väl vanliga ändrör som pentoder och i båda 

5000.n 

fallen för så väl enkla som push-pul1-kopplade 
ändsteg. Alla likströms varianterna av modell 
»Elite» betinga ett pris av 45 kr. och av modell 
»Symphony» 65 kr. Den mindre modellen kostar 
för växelström 95 kr. för 110 ,volt och 100 kr. 
för 220 volt och den större resp. 115 och 120 kr. 
Samtliga typer kunna även levereras inbyggda 
i skåp mot 40 kr. prisförhöjning. 

Philips Radio A.-B., Stockholm. 
Nytt indirekt likströmsrör B 2038. I serien 

av 20-volts indirekta likströmsrör har Philips 
slopat B 2024 och i stället infört den förbättrade 
typen B 2038. 

Data för detta rör äro: 
glödspänning 20 volt, 
glödström 0,18 amp., 
anodspänning, max. 2oo volt, 
förstärkningsfaktor 38, 
branthet, max. 3 mA/volt, 
inre motstånd 12500 ohm, 
gallerförspänning (va = 200) - 3 volt. 
anodström (vg = - 3, va = 200, Ra = O) 3 mA. 

r---.-~~----~-----------o+SO 
5000n. 

f-----,--o + 150 

~--~----------~f-~--~--~~--~----~~~~+4 

Fig. 5. 

spolar, som äro beskrivna i Radio-Amatören 
n:r 2 1932, sid. 42. ,Samma spole iantennkrets 
och anodkrets. 

N. S. Undertecknad önskar schema över en 
anodspänningsapparat med envägslikriktning att 
användas. till kristallförstärkare som förut dri-

I 16 
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vits med torrelement. Innehar 4 volts ackumu
lator och tänker använda densamma för glöd
strömmen samt torrelement för gallerförspän
ningen. Ämnar linda nättransformatorn själv 
och innehar plåt enligt skiss. Samt anhåller 
om data för lindningen. Önskar även data över 
nätdrossel. Tänker inköpa Philips 1802, som 
likriktarrör, om det bl~ver lämpligt. Nätspän
ningen är 127 volt sa per. 

S var: Fig. 6 visar schema över Eder anod
spänningsapparat. 
Transformator: Kärna 40 ~t. av Eder plåt. 
Prim. 127 volt: l 270 varv 0,2 mm emalj tråd. 
Sek. 220 volt: 2300 varv 0,2 mm emalj tråd. 
Sek. 2· 2 volt: 2· 21 varv 0,5 mm bomullsp. 
Drossel : K;ärna 50 st. Tjernelds M2 med luftgap 
(från Tj ernelds Radio, S,veavägen 123, Stock
holm). Lindn. : 2·2500 varv 0,25 mm emalj tråd. 



Gott papper som passerar ge

nom tryckpressen har därvid för

vandlats till sådant reklamtryck, 

som giver Eder firma vinst. Den 

erfarenhet samt de tekniska re

surser som erfordras fI'Ilner Ni 

hos oss. Har Ni några reklam

och försäljningsproblem, som be

höva lösas - tillskriv då oss! 

Specialitet: Moderna reklam

broschyrer i massupplagor. 

G O T E B O R G S L I T O G R A F I S K A -A.- B. 
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Modell 75 '> A D A", "SYlllphony" fi1l1lCS 

fö r både växelström och lil~ström. Växel
strömshögtalama äro försedda med llop
parlileriktare. Utan risll för överbelastning 
tål" S)'lIlphony" tvmne pllsh-pullkopplade 
l,raftrör. 

som levande musik 
Lika klar, lika fyllig ton, som om 

orkestern vore i samma rum. 

Man kan verkligen njuta av radioprogrammen om man har en 
högtalare av den nya förstklassiga konstruktionen, mod. 75 " ADA" 

Alla iakttagelser, som gjorts under årens lopp , ha tillvaratagits 
yid tilh-erkningen av den nya högtalaren. 

Till s~h'jl radiomottagare S0111 större eller mindre förstärkare är 
denna tidsenliga konstr:uktion Umpligast. Den reproducerar så
dl höga S0111 låga tonet utomordentligt naturtroget . 

• ;)1 : Geneft ,,·entfö, sk.nd,nav;e~, 

a~,oLonsultatlon , r 

GÖTEBORG 
Södra Hamngatan 23. Tel. 32552 • 32553 

Offerter å 0110 slog av amerikanska radioartiklar lämnas på begäran. 

Götebcrgs Litcgrafiska Aktiebolag, Göteborg 1932 ---j, 
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