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Vad pressen sliger: 
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FRAMTIDENS RADIO OCH NUTIDENS 
AV MAX GRENANDER 

F
å uppfinningar ha så snabbt till
vunnit sig allmän popularitet som 
radion. Radioantennen är redan 
e j blott en oundgänglig ingre

diens i den moderna storstads bilden, 
utan man finner den även i lands
bygdens mest avlägsna och undangöm
da ängder. 

Förklaringen till detta snart sagt 
exempellöst snabba triumftåg ligger 
sannolikt till stor del i det underbara 
i uppfinningen. Det är underbart att 
här kunna lyssna till musik, samtidigt 
med att den exekveras någonstädes i 
Frankrike eller England. Det är un
derbart att på så sätt kunna göra sig 
oberoende av rummet, det kan ej be
stridas. Men - och nu vet jag, att 
alla radioentusiaster komma att hålla 
mig för kättare - är det ej mera 
underbart att, samtidigt med att man 
frigör sig från rummets inflytande, 
även göra sig oberoende av tiden? Och 
det är just vad grammofonen möj
liggör. Den låter oss lyssna till för 
länge sedan tystnade röster, och den 
i 9,ess plattor inristade ljudskriften 
kan i en avlägsen framtid åter väcka 
dessa till liv. Ett grammofonarkiv 
skulle därför mycket väl, i likhet med 
filmarkiven, kunna få kulturhistorisk 
betydelse. J a, herrar radioentusiaster , 
det är mycket sant, att grammofon-

föreställningen åtföljes av mer eller 
mindre störande biljud, men hur är 
det med radion? Åtminstone vid de 
tillfällen, jag haft nöjet avlyssna en 
radio, ha de störande ljuden spelat en 
ganska framträdande roll. Huru des
sa biljud både vid radio och vid gram
mofon skola tystas är tekniska pro
blem, och tekniska problem bruka förr 
eller senare bli lösta. En grammofon 
är emellertid ej bunden av vissa be
stämda tider och den erbjuder de 
mest vidsträckta möjligheter för val 
av program. Och däri 1igger ett vä
sentligt plus. 

Radion däremot sätter oss mera i 
direkt kontakt med våra medmänni
skor. Den låter oss, om ock på av
stånd och helt passivt, deltaga i vad 
som just nu sker i stora världen. Den 
låter oss njuta aven konsert i Paris 
och i nästa ögonblick lyssna till ett 
högaktuellt politiskt föredrag i Lon
don. Den kommer livet i de stora 
världscentra att rycka närmare inpå 
oss och utgör därigenom ett nog så 
kraftigt botemedel mot "tråkigheten 
på landsbygden". Och däri ligger nog 
en av de verksammaste orsakerna till 
dess popularitet. 

Men ännu en orsak finnes därtill, 
och den är kanske den mäktigaste häv
stången till radions snabba spridning. 
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När radioamatören sakförståndigt av
stämmer sin mottagare för en viss sta
tions våglängd, medarbetar han själv 
till åstadkommandet av det underbara 
resultatet. Han gripes av ett levande 
intresse för uppfinningen, studerar 
den och försöker olika kopplingar, 
som i snart sagt oändlig mängd mö j
liggöras av de modärna apparaterna, 
för att få sin mottagare att fungera 
allt bättre och bättre. Och ett talande 
bevis på detta intresse utgör den stora 
facklitteratur för radioamatörer, som 
redan sett dagen. 

Lyckligtvis äro de möjligheter ra
dion erbjuder, ej uttömda med det nu
varande utnyttjandet. För närvaran
de är radioapparaten, sådan den före
kommer i handeln, d. v. s. som mot
tagare, blott en, om ock så intresse
väckande, leksak för barn och vuxna. 
Men den kommer säkert att få en vida 
mera betydelsefull uppgift, att bli den 
nuvarande telefonens arvtagare. In
nan detta mål kan nås måste emeller
tid åtskilliga svårigheter övervinnas. 
Man måste bland annat kunna hindra 
att samtal uppsnappas av obehöriga 
eller störas. Detta är naturligtvis till 
stor del en avstämningsfråga. Men 
redan nu torde man hava nått den 
högsta grad åv finhet i avstämningen, 
som enligt våra brukliga metoder kan 
uppnås. Och ej heller torde utsändan
det av riktade vågor vara problemets 
lösning. Hur man än bär sig åt spri
da dessa sig alltmer, ju längre väg de 
tillryggalägga, och det skulle nog, även 
om detta ej vore förhållandet: bli en 

. rätt så besvärlig historia för de tele
fonerande att hålla reda på, i vilken 
riktning de borde sändas för att nå 
<len ena eller den andra abonnenten, 
och att sedan inställa antennen för av
sedd riktning. 

En annan möjlighet, och den synes 
mig ha större utsikt'er, ligger i det 
samtidiga avsändandet och mottagan
det av vågor av olika längder. Om 
inalles t. ex. 50 olika våglängder kom
me till användning, och dessa kom-
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binerades i grupper om 4 olika våg
längder i varje grupp, skulle man häri
genom få 23°,3°0 olika kombilla
tioner, motsvarande ungefär antalet 
telefon abonnenter i Sverige. Dessa 50 
våglängder kunna med lätthet väljas 
så, att de ej störa varandra vid mot
tagandet. 

Det samtidiga avsändandet av olika 
våglängder är en enkel sak, och att 
konstruera en mottagare, som påver
kas endast av en viss kombination av 
sådana, ligger ej heller utanfOr det 
möjligas område. 

Varje abonnentapparat skulle svara 
mot en viss kombination av vågläng
der, dess svängningskretsar skulle allt
så, i motsats till nuvarande förhållande, 
ej vara variabla. Härigenom vunnes 
en avsevärd förenkling, så att priset 
för en apparat för både avsändning 
och mottagning väl knappast" skulle bli 
högre än för den nuvarande mottag
ningsapparaten. Energien för drivan
det av avsändaren torde lätt kunna er
hållas från de numera så gott som 
överallt förekommande elektriska ljus
ledningarna. Varje affärs- eller bo
ningshus skulle vara försett med en 
enda antenn, som stode i förbindelse 
med i detsarruna befintliga radioappa
rater, vilkas våglängdskombinationer 
skulle bestå av sinsemellan olika våg
längder. Härigenom kunde anläggnin
gen bli betydligt både känsligare och 
kraftigare, än om varje abonnent hade 
sin egen lilla antenn. Och säkert ble
ve den också mera estetiskt tilltalande. 

Sedan kommer frågan, på vad vis 
alla dessa abonnenter med sinsemellan 
olika våglängdskombinationer skola 
kunna sätta sig i förbindelse med var
andra. Och här bli, alldeles som nu, 
centralstationer nödvändiga. En så
dans uppgift blir att transmittera med
delandena mellan abonnenterna på de
ras respektive våglängdskombinationer. 
Förmodligen kommer detta att kunna 
åstadkommas med lika enkla handgrepp 
som den nuvarande uppkopplingen av 
ett samtal på ett växelbord eller, v~r-
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för inte, rent automatiskt. Kanske 
våra nuvarande automatiska telefon
växlars princip även där kan komma 
till användning. Samtal på stora av
stånd, motsvarande våra långlinjesam
tal, komma att ske via två centralsta
tioner, en för vardera abonnenten. 

Om det blivande trådlösa telefonsy
stemet anordnas på här nämnt sätt, kan 
naturligtvis den riktade avsändningen 
komma till heders, dels vid abonnent
apparaterna, då ju varje sådan skall 
stå i direkt förbindelse med blott sin 
centralstation, dels vid samtal mellan 
dessa senare. Detta i och för energi
besparing. 

Nå än rundradion? Måste den då 
upphöra med sin verksamhet? N ej 
visst inte! Ingenting hindrar en abon
nent att bedja centralstationen sätta 
honom i förbindelse med vilken rund
radiostation som helst. Men härför 
bör han påföras avgift, alldeles som 

RADIOAMATÖRERNA OCH RUND
RADIOKONCESSIONEN. 

Kungl. Telegrafstyrelsens förslag till kon
trakt med A.-B. Radiotjänst har blivit före
mål för mycken kritik. Såväl Svenska Ra
dioklubben som Falu Radioklubb ha i skrivel
ser till regeringen framfört sina ' speciella syn
punkter. En av de viktigaste gäller möjlig
heten för klubbar och enskilda amatörer att 
fortfarande få bedriva utsändning från privata 
stationer. 

På en hel del håll ha ju radioklubbarna 
ordnat lokala sändare till fromma för dem, 
som ha begränsad räckvidd å sina mottagare 
- och dessa torde utgöra en stor majoritet. 
Vidare ha vi ju rena experiment- och ama
törstationer, vilkas verksamhet även har sin 
stora betydelse. 

nu är fallet vid inturbana samta!. Och 
genom dessa avgifter blir det möjligt 
att upprätthålla rundradioverksamhe
ten. 

Ej heller skulle hinder behöva läg
gas för rundradioamatörernas beröm
värda experimenteringsanda. At dem 
kan reserveras ett visst våglängdsom
råde, inom vilket de av hjärtans lust 
få pröva sin uppfinningsförmåga. 

Naturligtvis är det långt ifrån min 
mening att påstå, att radions framtid 
med säkerhet kommer att te sig så, som 
här skisserats. Men det synes mig san
nolikt att så blir fallet. Genom en så
dan utveckling skulle radion komma att 
fylla en verkligt viktig uppgih och nå 
den betydenhet, en så beundransvärd 
uppfinning verkligen förtjänar. Och 
säkert är det många, som bry sina 
hjärnor med hithörande spörsmål, alla 
sporrade av tanken på, att den, som 
kommer först till kvarn får först malet. 

Det är en lika självklar som enhällig och 
berättigad fordran från amatörhåll att det 
monopol, som Staten ger A.-B. Radiotjänst, 
begränsas till driften av de St:;tten tillhöriga 
rundradiostationerna, vilket ej blott bör un
derförstås utan även uttryckligen inryckas i 
kontraktet. En dylik bestämmelse torde vara 
alla parter till gagn. För koncessionsinneha
varen och Staten betyder den ökade licens
intäkter utan ökad kostnad och för amatör
världen betyder den möjlighet för tusenden att 
få deltaga i lyssnandet. 

Vi taga för alldeles givet att den nya rund
radioordningen icke är avsedd att innebära ett 
förbud för allt vad amatörsändare heter och 
äro övertygade om, att k. m:t kommer att för
tydliga kontraktet med den blivande konces
sionsinnehavaren. 

23 1 



REFLEXKOPPLING MED RÖRDETEKTOR 
AV A. BREDBERG 

Den mottaga/'e, som här beskrives, belönades m~d fÖI'sta pris i amatör
tävlin!]arna vid Radioutställllingen i Göteborg 1924 i den klass, som 
omfattade 1)'SSllareapparater av godtycklig konstruktion, R eflexkopp
lade mottagare med I,ördete.ktol' torde få betraktas såsom sYlmerligell 
goda, ehul'!/' svåra att konstruera. Denne pristagare har emellertid 

framgållgsrikt löst sin uppgift. 

R
eflexkoppling med rördetektor 
är utan tvivel svårare att an
ordna än dylik med kristalldetek
tor. En kort redogörelse för de 

rön undertecknad gjort under arbetet 
på den här nedan beskrivna apparaten 
torde därför ha sitt intresse. 

Mottagaren, vars yttre synes å fig. 
I, är monterad i en eklåda och har 
frontplatta av ebonit. Storleken av 
frontplattan är: längd = 450 mm, 
höjd = 125 mm och tjocklek = 6 mm. 

Avst~nningsspolarna bestå av utbyt
bara honeycombspolar, så att olika våg
längdsområden kunna erhållas. An
tenn- och återkopplings spolar äro mon
terade rörliga i en spolhålJare på lå
dans vänstra kortsida. Anodspolen är 
uppställd inuti lådan i en enkel hållare. 

Fig. 2 visar lådans inre sett upp
ifrån och fig . 3 är en vy bakifrån. Å 
dessa bilder ser man tydligt de olika 
delarnas placering och koppling. 

Såsom framgår av kopplingssche
mat, fig. 4, har mottagaren tre rör, 

av vilka det första är reflexkopplat ; 
det andra tjänstgör såsom detektor 
med återkoppling på antennkretsen och 
tredje röret är enbart lågfrekvensför
stärkare. 

I första rörets galJerkrets finnes se
kundärlindningen till en lågfrekvens
transformator, som är shuntad med en 
fast kondensator om 0.001 fI·F. Den
na kondensator tjänstgör som en pas
sage för de högfrekventa strömmarna 
iantennkretsen. 

I första rörets anodkrets är inkopp
lad primärlindningen på en annan låg
frekvenstransformator, likaledes shun
tad med en fast kondensator om 0,001 

fI·F. Denna primärlindning är place
rad mellan anodspolen och anoden. 
Denna koppling har jag efter flerfal
diga försök funnit vara den, som ger 
bästa resultatet, då tendensen till låg
frekventa svängningar med densamma 
blir avsevärt mycket mindre än om 
primärlindningen förlägges mellan 
anodspole och anodbatteriets pluspol. 

Fig. 1. E~pel'i1llentapparatells )'ttre. 
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Fig. 2. Apparatens inre, sett ttppifrån. 

I detta senare fall skulle ju de låg
frekventa spänningsvariationerna över 
lindningen komma att verka på detek
torns gallerkondensator med ty åtföl
jande kraftig lågfrekvent återkopp
lingsverkan. 

Inkopplingen av detektorns galler
Iäcka på olika sätt har även utpro
vats. Vid vissa rör var det omöjligt 
att få apparaten att återkoppla mjukt 
om läckan gick till glödströmsbatteriets 
pluspol. Anslutningen till glödtrådens 
negativa ändpunkt synes däremot ge 
bästa resultat vid de flesta rör. 

En mycket nyttig detalj vid reflex
kopplingar är en potentiometer. Med 
denna är det möjligt att ta bort even
tuella lågfrekvenstjut genom att gall
ret i första röret får en lämplig po
tential. 

Följande materiel erfordras: 

3 st. glödströmsmotstånd, 
l variabel kondensator 0,001 p. F, 
l" 0,0005 ILF med 

fininställning, 
l " potentiometer, 
2 " passagekondensatorer 0,001 fl. F, 
l " gallerkondensator 0,0003 p. F, 
l " gallerläcka, 2 megohm, 
l " telefonkondensator, 
8 " klämskruvar, 
3 satser rörkontaktshylsor, 
l st. dubbel spolhållare, 
l " enkel, fast spolhållare, 
l " lågfrekvenstransformator l: S, 

l " " l: 3, 
Låda, ebonitpanel, kopplingstråd. 

Apparaten arbetar med såväl hög
som lågtemperaturrör. Särskilt lämp
liga visade sig Radio Micro (lågtem
p~ratur) och Mazda (högtemperatur), 
vtlka gåvo hög förstärkning 
och stor 'Volym. 

Fig. 3. Panelens baksida. 
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Fig. 4. Kopplillgsschemat. 

De resultat jag erhållit med denna 
mottagare äro synnerligen goda. Dock 
kunna de icke jämföras med en god 
fyrarörsapparat. Vid försök har det 
visat sig, att samma station har kom
mit in ett par gånger starkare med 

reflexkoppling än med vanlig koppling 
med avstämd anodkrets. Vid mottag
ning av lokal rundradio ger den full 
volym på en stor högtalare och fullt 
lika mycket som en apparat med fyra 
rör. 

~-:::Y1 

c!Radio Ii H era Iu r 
SVEN LAMPAS KATALOG. 

Svenska instrumentfabriken Sven Lampa har 
utsänt en ny katalog över radiornateriai och 
tillbehör. Katalogen innehåller utom tekniska 
data och fullständiga prisuppgifter även tek
niska upplysningar, som genom sträng sak
lighet göra katalogen särskilt· värdefull. 

SVENSKA RADIOKLUBBENS ORGANI
SATION OCH STADGAR. 

Svenska Radioklubben har i en nyligen ut
given broschyr publicerat redogörelser för 
klubbens verksamhet och organisation. Den
samma upptager sammansättningen av klub
bens styrelse ävensom styrelserna för samt
liga till klubben anslutna lokalavdelningar, 22 
till antalet. I styrelsens berättelse för kalen
deråret 1923 redogöres för fjolårets verksam
het inom klubben. 

Vid 1923 års slut hade 847 personer an
mält inträde .i klubben, av vilka i runt tal 
hälften voro bosatta i huvudstaden. Seder
mera har melflemsantalet ökats, så att det nu 
överstiger 1,500. 
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WETTERGREN & KERBERS "RADIO
KUVERT". 

Wettergren & Kerbers Bokhandels A.-B. 
har utgivit s. k. Radiokuvert, d. v. s. detal
jerade beskrivningar över olika mottagareap
parater. Dessa apparater äro konstruerade av 
fil. d:r G. d'Ailly och omfatta en kristall
mottagare, en l-rörs-, en 2-rörs- och en 3-
rörsmottagare. 

Dessa beskrivningar äro avsedda att utgöra 
en ledning för de amatörer, som själva bygga 
sina mottagare, och visa med enkla linjer huru 
mottagaren skall monteras. Varj e kuvert in
nehåller sålunda kopplingsschema, teckenför
klaring, diagram över kopplingarna mellan de 
olika apparatdelarna, .en avbildning av appa
ratdelarnas montering å ebonitskivan samt be
skrivande text. 

GRAHAM BROTHERS A.-B. KATALOG. 
Graham Brothers A.-B.:s omfattande radio

katalog har utkommit i ny utvidgad och mo
derniserad upplaga. Vi ha redan tidigare re
kommenderat denna katalog såsom uppslags
bok för amatörer, då den innehåller en mängd 
tekniska data, kopplingsschemata o. dyl. Den 
nya upplagan är en förbättring av den gamla. 



OM ACKUMULA T ORER 
AV CIVILINGENJÖR ALVAR LENNING 

E 
huru utvecklingen av radioappa
raterna synas gå i de s. k. låg
temperaturrörens tecken och då 
man sålunda i många fall kan 

reda sig med torrelement i stället för 
de jämförelsevis dyra ackumulatorer
na, torde dock de senare i många fall 
- särskilt för drivande av större appa
rater - alltjämt komma att användas. 

Ackumulatorer behöva emellertid i 
längden icke bli dyrare än torrelemen
ten, åtminstone icke på sådana platser, 
där uppladdning kan ske billigt, - un
der förutsättning nämligen att man 
handskas rätt med dem. 

Av ackumulatorer finnas som be
kant tvenne skilda slag: blyackumula
torn, som är den äldsta uppfinningen 
och som knappast undergått några vä
sentliga förändringar på de sista 30 
åren, samt Edison-(]ungner)-ackumu
latorn, som är ungefär 20 år gam
mal. Vi vilja till att börja med up
pehålla oss vid den förra. 

En blyackumulator består av ett an
tal positiva och negativa elektroder, 
vilkas huvudbeståndsdel är bly, samt 
aven elektrolyt, som utgöres av ut
spädd svavelsyra. De positiva plåtarna 
äro vanligen utförda som massaplåtar. 
De bestå av ett blyramverk, som är 
utfyllt med en massa, vari blymönja 
är huvudbeståndsdelen. Dessa plåtar 
äro, då ackumulatorn är laddad, bruna 
till färgen, under det att de negativa 
hela tiden äro .grå. Den bruna sub
stansen utgöres av blysuperoxid, den 
grå av blysl/amp, d. v. s. uppluckrat, 
rent bly. 

Blysuperoxiden bildar jämte bly
svampen och svavelsyran ett galva
niskt element, som har en jämförelse
vis hög spänning, i runt tal 2 volt. 

Då ström uttages från elementet 
sker detta på bekostnad av den i plå
tarnas ytbeläggning upplagrade ke
miska energien, som härvid övergår 

till elektrisk energi. Detta sker un
der följande kemiska reaktioner. 

Positiva plåtarna: Pb02 + H 2 + 
H 2S04 = PbS04 + 2H20. 

Negativa plåtarna: Pb + S04 
PbS04· 

Svavelsyran sönderdelas sålunda i 
H 2 och S04, vilka verka reducerande 
resp. oxiderande på superoxiden och 
blysvampen så att blysulfat och vatten 
bildas. Den elektriska 'energien repre
senteras av skillnaden mellan den ke
miska energiminskningen vid" blysulfa
tets bildande och energiökningen vid 
svavelsyrans sönderdelande. Man inser 
av formlerna, att svavelsyreiösningens 
koncentration minskas då ackumula
torn urladdas. 

Vid laddning tillföres istället elekt
risk energi och reaktionen förlöper 
precis i omvänd ordning ända tills allt 
det amorfa blysulfatet blivit återfört 
till Pb02 resp. Pb. Då så har skett, 
är ackumulatorn helt uppladdad och en 
fortsatt strömtillförsel resulterar en
dast i att elektrolyten sönderdelas under 
utveckling av vätgas och syrgas. S04 
existerar nämligen ej som självstän
digt kemiskt ämne utan angriper, då 
det frigöres, genast en molekyl H 20 
under bildning av H 2S04 , medan istäl
let syrgas utvecklas. 

Övergången från laddning till över
laddning sker emellertid ingalunda 
tvärt - och det beror på, att den 
verksamma substansens inre delar icke 
om vandlas i samma tempo som de yttre. 

Laddningskurvorna för en blyacku
mulator se ut ungefär som fig. I visar. 

Den övre kurvan representerar en 
starkare laddningsström än den nedre. 

Vid urladdning får man kurvor un
gefär som på fig. 2. 

Den övre kurvan representerar här
vid på motsvarande sätt en suagare 
urladdnings ström än de båda andra. 

När spänningen sjunkit till I.85 
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volt per cell, kan man icke utan att 
skada ackumulatorn fortsätta med ur
laddnin.~e? Man ohar heller icke myc
ket gladJe av sadan urladdning då 
spä~ningen härefter sjunker mycket 
hastIgt och glödkatodrörens motstånd 
oupphörligt måste justeras. 

. Att sp~nningen ~ver huvud taget 
sJu?ker VId urladdmng beror på, att 
de mre delarna av de positiva plåtarnas 
massa fyllning bli fattiga på syra, då ju 
d~nna oupphörligt sönderdelas. Spän
nmgen på elektroderna är nämligen 
b:roend~. I?å syrans. koncentration på 
sadant satt, att en hogre koncentration 
ger högre spänning. 

Man håller emellertid koncentratio

g!vetvis mest då ackumulatorn länge 
far vara helt urladdad men icke alls 
då den är uppladdad, emedan i senare 
fallet intet blysulfat finnes i densam
n:a. Det är därför av mycket stor 
VIkt, att man icke låter en ackumulator 
stå .. urladdad länge. 

Aven då den efter uppladdning läm
nas någon längre tid åt sig själv, kan 
den .~aga skad~, nämligen på grund 
a:r sJalvurladdnmg. Denna sker på så 
s~tt, a~t lokala urladdningsströmmar 
b~!da~ mom de positiva plåtarna, då 
naml:gen fyllmassan och blyet bilda 
ett, lat vara mycket svagt, galvaniskt 
e!.ement. Sedan urladdning på detta 
s::tt skett, äro de positiva plåtarna åter 
dIsponerade för sulfatisering. Man bör 
av denna anledning alltid laga, att acku
mulatorn uppladdas fullständigt åtmin
stone varannan månad, även om den 
under mellantiderna icke begagnas. 

Säkraste sättet att konstatera ladd
ningstillståndet är med tillhjälp aven 
areometer; voltmetern är icke alldeles 
tillfyllest, · vilket framgår vid studium 
av fig. 2 härnedan. 

Med tiden slites emellertid en acku
mulator liksom varje annan apparat. 
Detta beror utom på sulfatiseringen 
även på, att fyllmassan ramlar bort 
från plåtarna och på att de negativa 
elektroderna förlora sin svampighet 
och "sintra". Denna sintring påskyn-

VOLT nen relativt låg (speci fika vikten hos 
syran brukar vid fulladdning vara c:a 
1,24, vid urladdad ackumulator I 18) 2,1 

d~tta dels beroende på, att elektroiyte~ 
VId denna koncentration har minsta 2,0 

o?ms~~ ledningsmotstånd, dels på, att 

~ 

VId hogre koncentrationer ackumula
torn har benägenhet att "sulfatisera" . 

1,9 

Sulfatiseringen innebär, att det på de 
h~lt ~ller delvis urladdade plåtarna be- 1,11 

fmthga, amorfa blysulfatet med tiden 
övergår i kristallinisk form vilken 1,1 

icke ~idare kan sönderdelas ~id upp
l~ddnmg. Detta medför, att den ak
tIva substansen minskas och att som 
f?ljd härav ackumulatorns kapacitet 
sjunker. Detta fenomen framträder 

-

o 10 

~-~ \ 
\ \ 

30 40 50 60 

TIMMAR 
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das i hög grad om man av någon an
ledning tar upp plåtarna och låter dem 
torka. Härav torde framgå, att syran 
väl bör täcka elektroderna och helst 
stå något över desamma. 

Syrans koncentration i en ackumula
tor stiger med varje laddning, emedan 
vatten förloras vid gasutvecklingen. 
Påfyllning bör då ske med destillerat 
vatten eller mycket svag elektrolyt som 
ersättning för den ringa kvantitet syra, 
som gasen river med sig. För säker
hets skull bör man någon gång helt 
tömma ackumulatorn från syra och 
slam 'Samt giva den en ny påfyllning. 
Var ackumulatorn urladdad skall så-
11!nd~ den nya fyllning~n h~ en speci
fIk vIkt av c:a 1.20. VId laddning och 
omladdning bör man dessutom alltid 
se till, att den angivna maximala 
strömstyrkan icke överskrides. Sker 
detta, så skadas ackumulatorn dels ge
n?m alltför häftig gasutveckling, dels 
p~ ~rund av de volymförändringar 
(okn~ng .. av volymen vid laddning) 
s?m mtrada hos fyllmassa på de posi
ttva plåtarna. Dessa volymförändrin
gar kunna ge till följd, att plåtarna 
slå sig och åstadkomma kortslutning 
eller att fyllmassan spricker av. 

* 
En ackumulators kapacitet uttryc

kes vanligen i det antal amperetimmar, 
den vid given strömstyrka kan avge 
utan att spänningen sjunker under ett 
visst värde (vanligen 1,85 volt). Un
der ~et att den enligt Faradays elekt
rolyttska lag beräknade viktsmängc1en 
aktivt material icke utgör mer än 12 

gram per amperetimme, så kan man 
i verkligheten icke ens med stora acku
mulatorer komma under c:a 50 gram 
totalvikt per amperetimme på grund 
av de stora mängderna inaktivt ma
terial (blyskelett, vatten, kärl m. m.) 
som äro nödvändiga. Räknar man 
med en medelspänning av 2 volt per 
cell och angiver kapaciteten i watt
timmar (vid t. ex. !O tim!llars urladd-

ningstid) så har en vanlig portativ 
ackumulator om 100 amperetimmar ett 
energiinnehåll av c:a IS wattimmar 
per kg. av sin vikt, motsvarande 135 
gram per amperetimme. 

Egendomligt nog varierar det antal 
amperetimmar, man kan taga ut från 
en ackumulator, mycket starkt med 
strömstyrkan. Endast vid särdeles 
svag strömstyrka kommer man upp i 
närheten av det antal amperetimmar, 
som laddats in. Något över 90 % 
torde utgöra den praktiska gränsen för 
"amperetimme-verkningsgraden" hos 
en blyackumulator. Denna verknings
grad bör väl skiljas från "energi
verkningsgraden" , där hänsyn är ta
gen även till spänningen. Denna totala 
verkningsgrad kan knappast i prakti
ken bli högre än 7 5-80 %. 

Ändringen i kapacitet (i amperetim
mar) med strömstyrkan är större hos 
ackumulatorer med massafyllning i de 
positiva plattorna än hos de för radio
bruk mindre vanliga ackumulatorerna 
med stor positiv yta, utan massafyll
ning. Fig. 3 åskådliggör hur kapaci
teten varierar med urladdningsstyrkan 
för en Tudor-ackumulator om maxi
malt 2-4 amperes urladdningssträm. 

Kapaciteten är icke heller alldeles 
oberoende av om urladdningen sker 
intermittent eller kontinuerligt - den 
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är nämligen större vid intermittent be
lastning. Man måste sålunda vid köp 
av ackumulatorer vara noga på sin 
vakt, att den uppgivna kapaciteten icke 
till äventyrs är en "ignition capacity" 
- tändningskapacitet, utan att den all
tid hänför sig till den normala eller 
maximala strömstyrka, för vilken acku
mulatorn avsetts. 

* 
J ungner-ackumulatorn skiljer sig så

tillvida i princip från blyackumulatorn 
att dess elektroder utgöras av nickel
oxid (+) resp. järn-ferrooxid (-), 
under det att elektrolyten består 
av kaliumhydratiösning. Denna acku
mulator har analoga upp- och urladd
ningskurvor till blyackumulatorn, ehu
ru normalspänningen per cell endast är 
1,20--1,25 volt. Dess energikapacitet 
per kg. är något högre än blyackumu
latorns och dess volym något mindre. 
Istället är dess maximala amperetim
me-verkningsgrad lägre (c:a 70 %) 
och dess wattimme-verkningsgrad vid 
normal ström avgjort lägre (c:a 55 
%) beroende på det högre inre mot
ståndet. Däremot är antalet ampere
timmar icke i så hög grad beroende av 
strömstyrkan, vartill kommer, att man 
kan överbelasta eller rent av kortsluta 
ackumulatorn utan fara för dess be
stånd. Den bör påfyllas med rent, 
destillerat vatten. 

* 
Beträffande laddning av ackumulato

rer för radiobruk förtjänar det påpe
kas, att densamma, om den utföres 

direkt (under inkoppling av motstånd) 
med t. ex. 220 volts belysningsström 
a 40 öre per kwh, ofta torde ställa sig 
dyrare än om arbetet sker på en ladd
ningsstation med tillhjälp aven om
formare, vars sekundär spänning är 
bättre lämpad för ackumulatorn. Om 
vi antaga, att den ackumulator, som 
avses i fig. 3,. fordrar 60 amperetim
mar för uppladdning, blir kostnaden 
under de valda förutsättningarna kr. 
60 . 220 .. 0Ao = kr. S: 30, vilket pris 
torde vara väsentligt högre än det för 
detta fall av laddningsstationerna i all
mänhet tillämpade. Är den tillgängli
ga spänningen 110 volt, vilket torde 
vara den lägsta i praktiken förekom
mande belysningsspänningen, sjunker 
uppenbarligen den nyss uträknade 
självkostnaden till hälften. 

Då en ackumulator laddas, är det 
givetvis av största vikt att den anslu
tes med rätta poler till strömkällan; 
den skall då naturligtvis anslutas så, 
att den positiva ackumulatorpolen in
kopplas på den positiva polen av 
strömkällan. För att undersöka pola
riteten hos en likströmskälla kan man 
begagna s. k. polpapper, vilket fuktas 
och beröres med bägge tilledningstrå
darna. Den negativa polen färgar då 
papperet rött i beröringspunkten. (Den 
reagerande substansen i papperet är 
fenolftaleittJ som rödfärgas av baser.) 
Har man tillgång till en lämplig volt
meter, kan man även ansluta ackumu
latorn på måfå och se efter hur spän
ningen ändrar sig då ström påsläppes. 
Stiger den, är ackumulatorn rätt in
kopplad. 

Prenumeration å Radio -Amatören mottages å posten samt hos alla bok
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A vstämnings~ och detektorpanel 

~ KOMPLETT SATS 
av nedanstående delar kostar 
i kvalitet A ........ Kr. 40:-
i kvalitet B .. ...... Kr. 58:-

I 
15 st. polskruvar, 

TELEFON 1· spolhållare, 

-A -8 
1 

" 
vridkondensator, 

1 
" 

rheostat, 
·A 1 lampsockel, 

" ·8 1 gallerkondensator , 

2 st. färdigborrade ebonitpaneler, 
1 gallerläcka med hållare, 
1 telefonkondensator, 

" 20 cm. böjlig tråd, 2 
" 

spolar f. rundradiovåglängd, 
Fullständigt kopplingsschema. 2 m. kopplingstråd. 

"K O M P A N I E T S" RADIOAVDELNING 
STOCKHOLM 

Varje Radioamatör 
borde alltid ha en burk Vim till hands. 

När Ni slutat att syssla med Er 
mottagare, så rengör Edra händer med 
litet Vim. 

Med Vim kan Ni också hålla Er 
radioapparat i ett förstklassigt skick. 

Litet Vim på en fuktig lapp avlägs
nar rost . smuts och fläckar på appa
ratens alla delar, och efterlämnar en 
vacker glans. 

vmM 
Sunlight Siptv.il Aktiebol.lR. 

Annonssida 3 



I 
MATERIAL 
av alla slag - Högsta kvalitet 

BYGGLÅDOR 
FOR SJÄLVMONTAGE 
1~, 2~, 3~, 4~lampsapparater 

jämte förstklassigt 
kopplingsschema 

AKTIEBOLAGET 

EDG. THUNSTRÖM 
M A L M Ö GÖTEBORG 
N. Wa/lgatan 54 N. Hamngatan 6 
Telejon 3597. 5197 Telefon 7Il2 

B E G A R V A R A P R I S E R! 

A.-B. SVERRE 
GÖTEBORG 

ln 
Sverre-båt 
är en pojkes 
käraste jul

klapp/ 

~riv efter vår 
ILLUSTRERADE 

KATALOG 
på leksaker, elektr. 
material och radio, 
som sändes gratis 

och franko. 

Bästa inköps= 
källa för Julen! 

T 

'--, FÖRSTA PRIS __ 
VID MODELLBATSUTSTALL. 
NINGEN I STOCKHOLM 1924 
för utmärkta och billiga leksaksbåtar ' 

(!) 

Annonssida 4 

HÖ8SANDER & BEROMANS 
ELEKTRISKA 

Nybrogatan 42 ~ Stockholm 
T e l e f o n O. 5 5 l 

Radio:: 
apparater 
av såväl eget som 

förstkl. svenska o. 

utländska fabrikat 

Radiomateriel 

Antennuppsättning 

RAD][O 
MATER][EL 

till förmånliga 

priser hos 

AKTIEBOLAGET 

JULIUS SLÖÖR 
Järntorget 

STOCKHOLM 

TELB FON : NAMNANROP 

TEiEGRAMADR: JARNSLOOR 



DIMENSIONERING AV KONDEN SATORER 
Kondensatorer av olika slag höra till de vanligaste delanla i en radio
mottagare. För att vara amatörerna behjälpliga vid framställningm 
a'v dylika, meddela vi här nedan tabeller över erforderliga dimensioner 
fö l' itppnående av viss kapacitet dels vid luft- och dels vid glimmer-

kondensatorer. 

L
uftkondensatorer, d. v. s. konden
satorer med luft som dielektri
kum, äro alltid at't föredraga, 
och dylika användas därför mest 

då det är fråga om variabla kondensa-
torer. Vid framställning av fasta kon
densatorer får man emellertid ett vä
sentligt enklare utförande om man väl
jer något fast ämne såsom dielektri
kum. Lämpligast' torde härvid prima 
glimmer vara. 

En kondensators kapacitet beräknas 
ur formeln 

e· (m- I) a . 
C = d mtkrofarad (fl·F) , där 

1,130 ,000 . 

e = dielektricitet'skonstanten, 
m = totala antalet plåtar eller blad i 

kondensatorn, 
a = ytinnehållet pr plåt i kvadrat

centimeter, 
d = avståndet mellan plåtarna i mil

limeter. 
Såsom enhet för kapacitet använder 

man även centimeter. En mikro farad 
motsvarar 900,000 cm. För att' erhålla 
bekväma siffror kan man i stället för 
mikrofarad använda mikromikrofarad 
(fl·fl·F), d. v. s. en miljondels mikro
farad. I fl·I'·F är då lika med 0,9 cm. 
Uttryckt i mikromikrofarad blir allt
så en kondensators kapacitet 

C = e· (m-I) . a 
1.13 d . 

Om man för enkelhets skull adderar 
alla de enskilda plåtarnas verksamma 
ytinnehåll, eller, rät'tare sagt, ytinne
hållet av alla skikten av dielektrikum 
och betecknar denna tot'ala yta med A 
kvadratcentimeter, så erhålles" formeln 

C= e.A 
I73d' 

I 300 66600 33300 22200 16600 
350 77700 38800 25900 19400 
400 88800 44300 29500 22200 

I 450 99900 50000 33200 25000 

I 500 111100 55500 36900 27700 
600 133200 66500 44300 33200 
700 155400 77600 51600 38800 
800 177600 88700 59000 44300 
900 199800 99800 66400 49800 

1000 222000 111000 73800 55400 

Dielektricitetskonstanten e är för luft 
= I och kan för glimmer i genom
snitt sättas = 5. Man erhåller alltså 
för luftkondensatorer 

A 
C = --d fl·fl·F 

1. 13 

och för glimmer kondensatorer 

A 
C = 4·43 d fL(l·F. 

Enligt dessa formler äro tabellerna 
I och 2 uträknade, vilka alltså ange 
sambandet mellan total yta n i kvcm, 
t'jockleken hos die1ektrikum i mm och 
kapaciteten i fl·fl·F för resp. typer av 
kondensatorer. 

Exempel I. Huru skall en glimmer
kondensator dimensioneras för att den 
skall få en kapacitet av c:a 1,000 
(l.(l.F, och sålunda vara lämplig såsom 
passagekondensator ? 

Enligt tabell 2 kan nämnda kapa
citet erhållas om man väljer en viss 
tjocklek på glimmerskivorna och gör 
de ledande beläggen, stanniolbladen, 
med den sammanlagda verksamma yta, 
som tabellen utvisar. Har man exem
pelvis glimmerskivor av 0.1 mm tjock
lek, erfordras enligt' tabellen en yta av 
nära 25 kvcm. . 

För att erhålla denna yta kan man 
t. ex. välja 2 st. kvadratiska stanniol
blad med 5 centimeters sida. Den 
verksamma glimmerytan blir då 25 
kvcm. Vill man åstadkomma en kon
densator av mindre dimensioner kan 
man göra stanniolbladen med endast 2 

cm:s sida, varvid man får taga 7 dy
lika blad. Verksamma glimmerytan 
blir då 6X4 = 24 kvcm. Av de 
sju stanniolbladen förbindas varannan 
med den ena och varannan med den 
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13300 11100 9480 8300 7380 6660 
15500 12900 11100 9700 8600 7770 
17700 14800 12600 11100 9850 8880 
40000 16600 14200 12500 11100 9990 
22200 18500 15800 13800 12300 11100 
26600 22200 19000 16600 14800 13320 
31000 25800 22200 19400 17200 15540 
35500 29500 25300 22200 19700 17760 
40000 33200 28400 25000 22200 19980 
44300 36900 31600 27700 24600 22200 

~~A~~.~""'A"~v.vv.V.IV\I'\I\~ 

Ännu är det ej för sent att prenumerera på Radio-Amatören för I92 4· 
Samtlz'ga nummer av denna årgång kunna fortfarande erhållas. 
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Tabell 1 

Kapaciteten fLOS luJtkondensatorer. 

C mikro mikro farad (IJp.F) 

A d millimeter 

kv.-cll1. 0.25 0.50 I 0.75 I 1.0 I 1.25 I 1.5 I 1.75 I 2.0 

5 17.7 8.8 5.9 4.4 3.5 3.0 2.5 2.2 

10 35.4 17.7 11.8 8.8 7.1 5.9 5.1 4.4 

15 53.1 26.5 17.7 132 10.6 8.9 7.6 6.6 

20 70.8 35.4 23_6 17.7 14.2 11.8 10.2 8.8 

25 88.5 44.2 29.5 22.1 17.7 14.7 12.6 11.0 

30 106.0 53.0 35.5 26.5 21.3 17.7 15.2 13.3 

35 124.0 62.0 41.2 31.0 24.7 20.7 17.7 15.5 

40 142.0 71.0 47.2 35.5 28.3 23.6 20.2 17.8 

I 45 160.0 79.6 53.0 39.8 31.8 26.6 22.8 20.0 
<;0 I 1110 s:ts:t<; I ';00 dd ? q <; d. ?O <; ?<; q ?? I 

OM LAGFREKVENSFÖRSTÄRKNING 
AV FRANS FRANSSON 

F
lertalet radioamatörer torde an
se lågfrekvensförstarkning vara 
ett synnerligen enkelt problem, 
som e j är värt en närmare diskus

sion. Att köpa ett par rör och ett par 
transformatorer ock koppla ihop dessa 
på känt sät"t innebär inga svårigheter. 

Skulle ljudstyrkan bli otillräcklig 
går man åter in i radioaffären och kö
per ännu ett rör och ännu en trans
formator och bygger till ännu ett steg. 

I princip är det ingenting att invän
da häremot, men en långt" driven låg
frekvens förstärkning fordrar verkligen 
vissa försiktighetsmått, som måste be
aktas om man skall kunna uppnå bästa 
möjliga resultat. J ag vill därför med 
några bilder illustrera vad som händer 
i en lågfrekvensförstärkare samt i kort
het söka klarlägga villkoren för att" en 
lågfrekvens förstärkare skall arbet"a dis
torsionsfritt. 

Första villkoret är att röret arbetar 
utan gallerström. Vi börja alltså med 
at"t se på rörets statiska karakteristik 
för att fastställa den för undvikande 

9-
~6 EA = c50 vo/f 
;§ EA = 22 volt 
1: 5 

Fig. 1. DE 3. Statisk karakteristik samt dy. 
namisk karakteristik för max.-effekt vid 

distorsionsfri förstärkning. 

av gallerström nödvändiga gallerpoten
tialen. 

Fig. I visar tvenne anodström-galler
spänningskurvor , den ena upptagen vid 
80 volts och den andra vid 22 volts 
anodspänning. Ur dessa båda kurvor 
kan sedan med lätthet beräknas en s. 
k. dynamisk karakterist"ik, (den raka 
linjen å fig. I), förutsatt att vi känna 
den belastning, som är ansluten till 
röret. 

I detta fall är ant"aget att ett yttre 
motstånd förefinnes, som är så be
skaffat, att maximal effekt är uttagen. 

Såsom nämnts bestämma vi oss för 
att arbeta utan gallerström, d . . v. s. vi 
hålla oss hela tiden på negativa sidan, 
eller med andra ord, vi gå ej över till 
positiva gallerspänningar. 

Vi kunna nu bestämma oss för en 
operationspunkt på denna dynamiska 
karakteristik, och som ett exempel är 
här antaget", att en växelspänning av 
sådan storlek tillföres gallret, att rö
rets kapacitet utnyttjas fullständigt 
utan att positiva gallerspänningar er
hållas. 

Vi se, att ju längre den negativa de
len av rörets statiska karakteristik är, 
dess högre spänning kan tillföras gall
ret och ju mera effekt kan tagas ut. 

Watt 
:l4- 1O 
oU 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
:z 

5 6 7 Vg 11011 

Fig. 2. DE 3. Växelströmskarakteristik vid be
lastning med Zy = !O' Q • EA = 80 volt. 
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Om man nämligen gir över till po

sitiva sidan, erhålles samtidigt delvis 
likriktning och därav följande orent 
ljud. Detsamma inträffar om man går 
under nollvärdet för anodströmmen. 
Vi kunna nu projiciera gallerspännings
variationerna och erhålla då variatio
nerna i anodström, såsom synes å fig. 
I. En fullständig växelströmskarakte
ristik för röret ifråga kan nu beräk
nas. Denna visas å fig. 2, som anger 
effektivvärden a växelström, växel
spänning och effekt såsom funktion av 
varierande växelspänning å gallret. 

6 
5 

4 

3 

1. 

4 
5 

MI 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

5 

Dessa kurvor äro beräknade för 10,000 
ohms belastning å anoden och 80 volts 
anodspänning. 

Den streckade linjen anger den ef
fekt resp. ström och spänning, som 
kan uttagas utan att distorsion till 
följd av gallerström eller likriktning 
uppstår. Effektmaximum är vid den
na belastning c:a 0,023 watt vid en 
växelspänning av cirka 4,7 volt å 
gallret. 

Vi kunna med lätthet kontrollera, 
att vi ej överskrida rörets prestations
förmåga genom att insätta en milli
amperemeter i anodkretsen, och se ef
ter, att den e j ändrar sitt utslag. Vad 
röret beträffar ar man då säker på att 

. distorsion ej förefinnes. 
Vi gå nu vidare till lågfrekvenstrans

formatorn och studera densammas 
egenskaper. Å fig. 3 visas primär och 
sekundär reaktans vid olika frekven
serC"X). Reaktansen är 27t" "-l. L, där L 
är resp. lindnings skenbara självinduk
tionskoefficient. Denna re akt ans är 
som synes liten och positiv i början, 
stig~r därpå till ett mycket högt värde 
och får sedan hastigt ett mycket stort 
negativt värde, vilket liksom på positi
va .sidan sjunker så småningom. 

JOX1Q3 
_ w=.:.l.."-,,,, · 

Fig. 3. Transformator TW II 1"32. Primär reaktans X, (sekundärlindningen öppen). 
Sekundär rektans X. (primärlindningen öppen). 
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Den punkt, där reaktansen vänder 
från positiva till negativa värden, är 
resp. lindnings resonans frekvens. Att 
reaktansen blir negativ betyder, att 
lindningen ej längre verkar såsom en 
självinduktionsspole utan istället så
som en kondensator. 

I fig. 4 visas resp. lindnings impe~ 
dans, eller populärt: växelströmsmot
stånd. Vi ha här tvenne resonanskur
vor av den välkända formen, fastän de 
ej äro så spetsiga som de bruka vara, 
d. v. s. vi ha här rätt avsevärd dämp
ning. 

Fig. S visar primär- och sekundär
spänningar då transformatorn är an
sluten till ett DE3 rör, som vi förut 
undersökt. Detta rörs galler mata vi 
med en växelspänning av I volt. Här 
se vi, att förstärkningen ej längre är 
Z,x1()lf). 

ZJX10' fl 

500 

fullständigt distorsionsfri. Såsom sy
nes varierar sekundärspänningen V 2 i · 
förhållande till periodtalet. 

Förstärkningen är således ej lika 
stor för alla periodtal, utan vissa ljud 
förstärkas mera än andra. Vid ett 
eller två stegs förstärkning gör sig det
ta förhållande ej så starkt märkbart, 
men värre blir det j u flera steg vi ha. 

Om emellertid transformatorn be
lastas sekundärt med ett lämpligt 
ohmskt motstånd, avpassat efter trans
formatorn ifråga, få vi betydligt bätt
re resultat. 

Å fig. 6 synes en annan kurva över 
transformatorns impedans, mätt pri
märt då transformatorn belastas med 
100,000 ohm sekundärt. Denna im
pedans är betydligt mera konstant än 
vad som var fallet i fig. 4. 

Röret är nu belastat med en nära 
nog konstant impedans, och detta ger 
oss anledning förmoda att även sekun
därspänningen borde bli mera konstant. 

Fig. 4. Transformator TW II 132. Primär impedans Zl (sekundärlindningen öppen). 
Sekundär impedans Zt (primärlindningen öppen). 
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Enkel L. F.-förstärkning Balanserad L. F.-först. 

Typ 
EA J. Ek Jk Ek 

V. I Zy vid I Effekt Vg I 2 Zy vid I Effekt volt amp. volt watt 
ma·x. max. eff. watt max. I max. eff. watt 

DE3 .... · .. · .... 1 80 
1 

0.06 
1 

3.0 I 0.18 II 4.1 j 14000 1 0.025 6.3 
1 

20000 
1 

0.07 

DE5 ... . . . ... .. 1 120 
1 

0.2 
1 

5.0 I 1.0 6.5 
1 

8000 1 0.09 8.5 
1 

12000 
1 

0.25 

LS5 ...... .. 1 300 
1 

0.8 
1 

5.0 
1 

4.0 22 
1 

4000 1 1.2 3.0 
1 

6000 
1 

3.5 

EA = anodspänning. 

Jk = glödström. Vg = gallerspänning (effektiv-värde). 

Ek = glödspänning. Zy = yttre impedans i ohm. 

I fig. 7 visas pnmar- v" V~ voll 
och sekundärspänningarna 14 
vid I volt å gallret. Här 
ha vi nu uppnått nära 
nog distorsionsfri för
stärkning, förutsatt att rö
rets prestationsförmåga ej 
överstiges. 

~~ 
v~-- r 

. Vl 

* 
Önska vi nu viss ljud

intensitet eller med andra 
5 10 

V, 

15 .20 ord en viss högtalared- o 
fekt, måste sådana rör an
vändas, som lämna till
räcklig effekt. Det räcker 

Fig. 5. Transformator TW II 132. Sekundärlindningen öppen. 
(DE 3 rör). 

ej att öka förstärkningen 
exempelvis genom att sät-
ta in ytterligare ett stegs ~ 
förstärkning. V

" 
V~ voll 

Genom användande av 9 V.
O 

- - - - _ _ V1_ 1B1-_;_o_-s Q V.z 
tvenne samverkande rör 8 ej, 
kan emellertid effekten 1 

ökas, så att tillräcklig hög- 0---------___ _ 
talareeffekt kan erhållas 6 ___ 

med relativt små rör. 5 V~ 
En dylik koppling med 4 

användande av s. k. ba
lanserade transformatorer 3 

visas i fig. 8 Härigenom .2 

erhålles nära tredubbla ef- 1 

fekten. 

~------------------------V~, 

En sammanställning av 
data för olika Marconi
Osram-rör finnes i ovan
stående tabell. 

o 5 10 15 .20 .25 30 · 103 

Fig. 6. Transformator TW II 132. Impedans mätt primärt 
med 100.000 Q sekundärbeiastning. 
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1.8 x l()4Jt 
1.11 
1.4 1.2 ~ ~ ______ _ 

1.0 r ~ 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 

göra radion alltmer er
känd och alltmer uppskat
tad även i kretsar, där ra
dion får sin huvudsakliga 
värdesättning efter graden 
av sin förmåga att tjäna 

30 x l()3 konstnärliga ändamål. 0~--~~5~~~~10~~~1~5~~~~~~~~~~1n~ 

w ",.;l 'IT~ 

Fig. 7. Transformator TW II 132. Sekundärlindningen be-
lastad med lO· Q. (DE 3 rör). 

Önskvärt vore, att varje 
rörfabrikant eller återför
säljare ville publicera dy
lika uppgifter å sina rör, 
så att amatören kunde ve
ta vad han köper och om 
röret ifråga lämpar sig för 
det ändamål, för vilket 
det är avsett. 

+ 

Vi få även uttrycka vår 
förhoppning, att amatörer
na, genom ett riktigt val 
av rör och transformato
rer, skola i vad på dem 
ankommer bidraga till att 

Fig. 8. Koppling med balan
serad transformator. 

KONKURRENS OM KONCESSIONEN. 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 

Allmänna telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, 
Aktiebolaget Nordiska kompaniet, Svenska ra
dioaktiebolaget, Ahlen & Holms aktiebolag, 
Svenska aktiebolaget Gasaccumulator och kom
mendörkapten Olof Gylden ha till regeringen 
ingivit ännu en framställning i det på k. m :ts 
prövning beroende ärendet angående konces
sion å rundradiorörelsen. I skrivelsen fram
hålles, att sökandena äro villiga att, om k. m:t 
skulle finna de av telegrafstyreisen föreslag
na koncessionsvillkoren i ett eller annat av
seende skäligen böra ändras, foga sig däref-

C +A +8 

ter. Särskilt framhålles, att, om den före
slagna licensavgiften av 15 kr. skulle anses 
vara alltför hög för att väl motsvara syftet 
att i möjligaste mån utbreda och populari
sera radioverksamheten, sökandena äro viJliga 
att åtnöjas med ett något lägre belopp, exem
pelvis 6 kr. pr licens, än det som telegrafsty
reisen föreslagit skola utgå till koncessions
innehavaren. Slutligen tillägga sökandena, att, 
om de erhålla koncessionen, de ha för avsikt 
att bereda möjlighet icke blott för represen
tanter för pressen utan även för den radio
intresserade allmänheten att bli delaktiga i 
företaget och dess ledning. 
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BYGG EDER MOTTAGARE EFTER 

BALTIC RADIO 
KO N STR U KTI o N SBESKRIVNI N G 
Fullständiga arbetsritningar och anvisningar 

N:r 1. a) Kristallmottagare - av" I N :r 2. a) Rördetektor 
stämningsenhet b) Högfrekvensför. 

b) Lågfrekvensförstärkare s t ä r k a r e 

Hos bok~ och radiohandlare 

Kr. 1:90 
Ytterligare beskrivningar följa inom kort. lf BAL TIC RADIO Konstruktionsbe
skrivningar spara tid och pengar och tillförslikra sliker och effektiv mottagning 

AKTIEBOLAGET BA L T I C STOCKHOLM. 16 
III ®IJ 

Jluuul:inaviska 

~dilahtieholayet 
GOTEBORG / STOCKHOLM / MALMO 

C57 

Avdelningskontor 
över hela landet 

EGNA FONDER KR. 

182.000.000 
Alla slags bdnk

affärer 
C57 

T e l e g r a m a d r e s s: »K r e d i t b o l a g e f» 

Annonssida S 
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HÖGTALAREN 

~~.&RI~~ 

Enastående i effekt och tydlighet. 

Förstärkningen till- eller från_ 

kopplingsbar. Fordrar inga extra 

batterier. - Begär prospektl 

AKTIEBOLAGET 

RADIO-TEKNIK 
M A L MO 
TELEFO 

9519 

PHILIPS 

Annonssida 6 

RADIORÖR äro alltjämt de ledande. 
N I H A R S J Ä L V D E N S T Ö R S T A F Ö R
DELEN AV ATT ANVÄNDA DESAMMA. 

PRISERNA NYLIGEN SÄNKTA : 
D I . .......... . Kr. 6: 50 B II . . . . .. .. .. .. Kr. 10: -
D II, E ....•... D Vi. ... ..... . ,,9: 50 

BVI .... . ... .. ,,13: -

Begär vår broschyr med 
PHILIPS olika kopp
lingar, gratis och fra nco. 
Åberopa denna tidning. 

STOCKHOLM 16 



NOACK 
RADIO-BATTERIER 

VID RADIO gäller det gamla axiomet 
mer än eljest: Ingen kedja är starkare 

än den svagaste länken. 
Våra specialbyggda radiobatterier äro 

tillverkade under aktgivande på alla fak
torer, som fordras för ett förstklassigt 
radiobatterl: Avgivande av jämn och full 
ström utan uppträdande av de störningar, 
som uppstå vid ojämn cirkulation i plat
torna, lång livslängd, ekonomi. 

Stort urval av batterier ständigt på lager. 

Betär våra prislistor 

A.-B. NORDISKA ACKUMULATORFABRIKEN G. C. FAKE 
Blasieholmstorg 11, Stockholm Söderg. 19, Malmö 

T 

.. __________________ I .. __________________________ ~ 

RADIOAPPARATER I ALLA PRISLÄGEN 
A.-B. AGA-LUX I GOTEBORG ®I .. ------------------------.... --------------------Annonssida 7 



GOTEBORG 
o 

RADIOBVRAN 
MAGNAFON 
NYA ALLEN l Telefon 15008 

STOCKHOLM 

A.-B. AUDIO 
FREDSGATAN 2 Tel. Norr 9447 

Generalagent för 

J O E L O S T L I N D & Co. 

T 

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

MA ZETTI 
CHDKDLAD 

och .. , 

s ... 

DGDN-CACAD 
de/i kal- kraflig -hälsosam 

HÖGSTA NÄRINGSVÄRDE LÄMNAR INGEN BOTTEl" 

Annonssida 8 



TILLVERKNING AV EN 
LAGFREKVENSTRANSFORMATOR 

De ganska låga priser, som nu gälla för lågfrekvenstransformatorer, 
medföra, att det i regel ej lönar sig att tillverka sådana själv. bir 
köpskostnaden för koppar-' och järntråden kommer ungefär upp till 
det belopp, man ger ut för en vanlig transformator. Många amatörer 
sätta emellertid en ära i att utföra alla detaljerna i sin mottagare 
själva, och för dessa kan möjligen efterföljande beskrivning erbjuda 

något av intresse. 

P
å en lågfrekvenstransformator, in
kopplad mellan två rör, enligt fig. 
I, ställes följande villkor: 

a) Primärlindningen P:s växel
strömsmotstånd bör vara så stort 
som möjligt. Härigenom erhålles stör
sta spänningsfallet över primärlindnin
gen med motsvarande hög spänning på 
sekundärsidan. 

Detta villkor gäller under förutsätt
ning att sekundärsidan är obelastad, d. 
v. s. röret II :s gallerspänning skall un
der dri ft ständigt vara negativt. En 
enkel förklaring härtill lämnas i Ra
dio-Amatören n:r 4, sid. 12 I och följ. 

b) Sekundärlindningen S:s varvtal 
bör vara så stort som möjligt i för
hållande till primära varvtalet, detta 
för att erhålla så hög spänning som 
möjligt mellan lindningens ändpunkter. 
M. a. o. transformatorns omsättnings
tal bör vara högt. 

c) Transformatorn bör överföra 
energi en från röret I till röret II med 
så små förluster som möjligt. 

d) Vid överföringen skall ljudet 
deformeras så litet som möjligt, d. v. 
s. spänningarna på transformatorns se
kundärsida skola troget följa variatio
nerna av ankommande gallerspännin
garna å rör r. 

Variationerna gälla här växelspän
ningens storlek vid varierande tonhöjd. 

Ovanstående villkor kunna uppfyl
las endast till en viss grad. Vill man 
t. ex. tillgodose villkoret b) finner 
man, att sekundära varvtalet ej kan 
ökas mer än till en viss gräns, vilken 

bestämmes av varvkapaciteten. Sekun
dära varvtalet bör ur denna synpunkt' 
ej gärna ligga över 30,000 a 40,000 
varv. 

Antages en sekundärlindning på 
30,000 varv och betraktas villkoret a) 
finna vi, att ju högre primärvarvtal vi 
ha, dess bättre utnyttjas röret I:s för
stärknings förmåga, men samtidigt kom
mer förhållandet mellan sekundära- och 
primära varvtalen att sjunka och såle
des villkoret b) att försämras. Pri
mära varvtalet bör alltså ej vara för 
högt, men ej heller för lågt. 

Tillkommer nu villkoret d), vilket 
vid mottagning av musik bör vara av 
dominerande vikt, blir beräkningspro
blemet ytterligare komplicerat. Den i 
samband med villkoret b) omnämnda 
varvkapaciteten orsakar nämligen till
sammans med lindningens självinduk
tion resonans fenomen, vilka kunna av
sevärt snedvrida den musik, som skall 
överföras genom transformatorn från 
röret I till röret II. 

En snedvridning av ljudet orsakas 
även på grund av att transformatorns 
primärspole har olika växelströmsmot
stånd vid ·olika periodtal. Motståndet 
är lägre, och alltså erhållna spännin
gen på sekundärsidan lägre, då växel
strömmen har lägre periodtal. M. a. o. 
transformatorn genomsläpper de höga 
tonerna bättre än de låga. 

Denna snedvridande verkan hos 
transformatorn åskådliggöres genom 
kurvorna, fig. 2. Man tänker sig här 
röret I åverkat aven gallerspänning 
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Fig. 1. Lågfrekvenstransform{/,torns 
inkoppling. 

med konstant amplitud Vg, men med 
periodtalet, tonhöjden, variabelt mellan 
o och 5,000 pr sek., inom vilket fre
kvensområde de viktigaste "musik
strömmarna" ligga. Om nu transforma
torns sekundärspänning, Vs, troget 
följde inkommande gallerspänningen 
Vg, skulle Vs bliva den räta linjen A, 
eftersom Vg ju hela tiden är oföränd
rad till sin amplitud. På grund av den 
förut omnämnda variationen i primär
spolens växelströmsmotstånd vid olika 
periodtal erhålles nu för transforma
torn (tänkt kapacitets- och förlustfri ) 
istället för kurvan A kurvorna B, C 
och D. 

Kurvan B hänför sig till en trans
formator med högt primärt varvtal, 
kurvan C för normalt primärt varvtal 
och kurvan D för lågt primärt varvtal. 
Av kurvorna framgår, att primära 

Vs 

Fig. 3. Måttuppgi ft er å tråd
spolen. 

varvtalet bör vara rätt högt för att de 
lägre tonerna skola återges något så 
när i förhållande till de högre. Vill
koret c) uppfylles genom att utföra 
transformatorns järnkärna av urglcd
gade tunna järntrådar, så tunna som 
möjligt. Dessa trådar böra isoleras 
från varandra. I regel räcker det med 
den isolation, oxidskiktet på järntrå
darna erbjuder. 

Av ovanstående framgår, att exakta 
beräkningar aven lågfrekvenstransfor
mator ej låta sig göra, så länge man 
ej kan beräkna varvkapacitetens in
flytande på sekundärspänningen. Man 
får alltså prova ut den lämpligaste ty
pen. Det visar sig därvid, att omsätt
ningstalet, förhållandet mellan primära 
och sekundära varvtalet, ej är av så 
stor betydelse, som man först skulle 
förmoda . 

% 
100 A - l'1 ekef sfort anodliksfr6msmofsfånd 

90 

80 

10 

60 

SO 

40 

30 

20 

10 

B: sforf vtixelstr6msmotstånd = r6rets inre motstånd vid V = 400 per/sele. 
C: normalt " V = 800 " " 
D: lifet " V =1600 " 

Vg' konstant amplitud 
OK-__________ ~ ____________ ~ __________ ~ ____________ ~ ___ v~p~e~q~s~e~k.~ 

.0 1000 2000 3000 4000 5000 

Fig. 2. Kurvor, angivande sekundärspänningen Vs beroende av periodtalet ( tonhöjden) och 
primäl'lilldningens växelströmsmotstånd. 



Det omsättningstal, som befunnits 
bäst lämpat för rundradioändamål är 

, ' 
3 a 4· 

Vid tillverkning aven transforma-
tor, passande för vanliga förstärkare
rör, förfares på ungefär följande sätt: 

Man tillverkar en rulle av presspan 
och schellack eller svarvar en av trä 
enligt dimensionerna, fig. 3. Däref~ 
ter pålindas primärspolen 10,000 varv 
med ett lager tunnt papper för varje 
~,ooo-de varv. Utanpå primärspolen 
isoleras med papper ordentligt (t. ex. 
5 varv) varefter sekundärlindningens 
30,000 varv pålindas. Här isoleras t. 
ex. för varje 5,000-de varv. 

Båda lindningarna utgöras av sam
ma slags tråd, vilken å den här utförda 
transformatorn utgjordes av emaljerad 
koppartråd, 0.07 mm diameter. Unge
f~rliga trådlängden för 40,000 varv 
bhr 

7t • 0.024 • 40,000 m. 00 3,000 m. 

Varje lindningsände bör skarvas till 
en grövre mjuk tråd, vilken föres ut 
genom ett hål i någon av spolens gav
lar. · Om emalj tråden skulle brista vid 
pålindningen, skrapas ändarna försik
tigt blanka och viras tillsammans. 
Skarven isoleras genom att en lagom 
stor (ungefär 2 kvcm), pappersbit vi
~es <?rnkring skarven. Någon annan 
isolatlOn än papper är ej att rekom
mendera. Paraffin är ej lämpligt, bl. 
a. därför att egenkapaciteten uppökas. 

Man bör under pålindningens gång 

1 d .2 lager 111m/rådens 
cm. 

Fig. 4. H tw järntrådarna böra v ikas. 

Fig. S. Spolens }Ittre utseende. Järntrådarnas 
ändar böra avklippas jämnare. 

då och då förvissa sig om, att det man 
lindat på är helt, vilket lämpligen un
dersökes med ett torr element och en 
hörtelefon. 

S.~.dan lindningen är klar inköpes i 
en Jarnhandel "blomstertråd" så tunn 
som möjligt, ej över 0.5 m~ i dia
met~~. D~~n~, som bör hava minst 17 
cn; lan~~, ar. Just utgl?dgad mjuk järn
trad, lamphg som Järnkärna. Man 
stoppar så många trådar, som kunna 
få plats, in i spolens centrum. Där
efter vikes trådarna runt gavlarna och 
kapas, enligt fig. 4. 

. Sedan trådarna från ena gaveln vi
kits runt efter cylinderytan lindas ett 
a två lager isolerband runt ytan för 
att hålla trådändarna väl tryckta mot 
densamma. 

Trådarna från andra gaveln vikes 
nu runt på samma sätt. Mellan tråd
ändarna från de båda gavlarna kom
mer alltså att finnas ett lager isoler-
band. . 

Spolen med järnkärna omlindas se
dan med snöre, eller helst omges den 
med en kopparcylinder, vilken natur
li~tvis isoleras från beröring med järn
tradarna, varefter transformatorn är 
färdig. 

Den nu beskrivna transformatorn 
har. lämnat mycket gott resultat. Fig. 
5 Visar utseendet av den färdiga trans-
formatorn. Th. Ö. 
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NEUTRODYNKOPPLINGENS PRINCIP 

V
id högfrekvens förstärkning er
hålles det bästa resultatet om 
kopplingen mellan rören består 
av avstämda svängningskretsar. 

Principiellt har man då, såsom fig. 
l visar, en avstämd gallerkrets och en 
avstämd anodkrets vid varje rör. I 
praktiken utför man sällan en så kom
plicerad koppling som denna, men verk
ningssättet blir mera påtagligt om man 
tänker sig en dylik. 

Vid mottagning skola alla kretsarna 
vara noggrannt avstämda till samma 
våglängd. De svängningar, som genom 
impulser från föregående krets upp
komma i galler kretsen a, fig. l, över
föras av röret under samtidig förstärk
ning till anodkretsen b. 

Var och en som vet vad som menas 
med återkoppling förstår nu, att om 
kretsen b får tillfälle att återverka på 
kretsen a, så uppstår en återkopplings
verkan, som, om densamma är tillräck
ligt stark, kan försätta kretsarna i 
självsvängning och omöjliggöra mot
tagningen. 

Man skulle tycka, att kretsarna a 
och b utan svårighet skulle kunna an
ordnas så, att de icke inverka på var
andra, med andra ord så, att de icke 
bli kopplade till varandra. Så som an
ordningen är angiven i fig. l, är detta 
emellertid ej möjligt. Kretsarna äro 
nämligen kopplade till varandra genom 
den kapacitet, som förefinnes mellan 
galler och anod i röret. Principiellt 
sett äro kretsarna förenade med var
andra så som fig. 2 visar. 

Vid mottagning å korta våglängder 
blir denna svaga kapacitiva koppling 
tillräckligt fast för att möjliggöra att 

b 

svängningarna i kretsen b återverka i 
skadlig grad på svängningarna i kret
sen a. 

Genom den s. k. neutrodynkopplin
gen kan man emellertid frigöra kret
sarna från varandra, så att mottaga
ren kan fungera utan att komma i 
självsvängningar. Denna kopplings 
princip är framställd av den amerikan
ske professorn Hazeltine och har vun
nit en mycket vidsträckt tillämpning. 

Vi tänka oss en enkel svängnings
krets, bestående aven självinduktions
spole och en kapacitet, som är sam
mansatt av tre kondensatorer, på sätt 
fig. 3 visar, av vilka de två till vän
ster å fig. visade tvenne seriekopplade 
kondensatorerna äro lika stora. Vid 
svängningar i denna krets bli de elekt
riska spänningsväxlingarna kraftigast i 
punkterna c och d, under det någon 
spänningsvariation i punkterna e och f 
icke uppkommer. Punkterna e och f 
äro svängningskretsens neutrala punk
ter. Punkten e är belägen mellan de 
noggrannt lika stora kapaciteterna. och 
f å spolens mitt. 

Om man nu förenar dessa båda neu
trala punkter med ett par punkter på 
en annan svängningskrets a, fig. 4, 
så inverka svängningarna i kretsen b 
ej på kretsen a; kretsarna äro icke 
längre kopplade till varandra. 

Omsatt å ett kopplingsschema för 
en mottagare får denna anordning det 
utseende, som framgår av fig. 5. Detta 
är en utföringsform av neutrodynkopp-
lingen. 

Kondensatorn n, som benämnes neu
trodynkondensator, har samma kapa
citet som den, som förefinnes mellan 
galler och anod, varför punkten e blir 
en neutral punkt i kretsen b. 

Fig.2. 



Fig. 3. d Fig.4. 

Om man tänker sig svängningar 
vara för handen i kretsen b, så väx
lar ju spänningen i punkten c i för
hållande till spänningen i punkten d, 
så att då den är som högst i c är den 
som lägst i d och tvärtom. Om man 
nu observerar att spänningen i punk
ten f är konstant på grund av dennas 
anslutning till anodbatteriets pluspol, 
så kommer alltså spänningen i c i 
varje ögonblick att ha ett lika stort 
negativt värde som spänningen i d har 
positivt, och tvärtom. Spänningarna i 
c och d komma att vara vad man med 
en teknisk term kallar fasförskjutna i 
I80 grader. 

En dylik fasförskjutning kan emel
lertid erhållas även på annat vis. I 
fig. 6 visas en anordning som ofta till
lämpas vid utförandet av neutrodyn
mottagare. Den erforderliga fasför
skjutningen erhålles här genom neutro
dynkondensatorens anslutning till se
kundärlindningen i den avstämda trans
formator, som bildas av anodkretsen 
och efterföljande gallerkrets. 

Denna anordning föredrages därför 
att själva anodkretsen kan göras min
dre skarpt avstämd, så att svängnin
garna bli mindre kraftiga och risken 

Fig.5. 

l' 
Fig.6. 

för återkopplingsverkan därunder ock
så mindre. 

För att kunna ge neutrodynkonden
satorerna en lämplig kapacitet, ansiu
tas de oftast till en punkt på sekun
därspolen, som ligger närmare mitten 
av densamma, t. ex. på en tredjedel 
av spolens längd från dess ända, såsom 
synes å det fullständiga kopplingssche
mat, fig. 7. 

Den kapacitet mellan rörets elektro
der, som genom neutrodynkopplingen 
skall neutraliseras, är mycket liten (det 
rör sig om c:a 5 cm). Neutrodynkon
densatorerna bli därför också mycket 
.små och kunna göras ytterst enkla. 
Fig. 8 och 9 visa tvenne utföringsfor
mer av dylika. 
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Fig.8. 

Isolalion 
il 

Kopplings/råd 

Då rörets kapacitet är oföränderlig 
kunna neutrodynkondensatorerna av
passas en gång för alla. Denna inju
stering sker på följande sätt: 

Mottagaren avstämmes på en kraf
tig lokal sändarestation, eller på en 
till antennspolen kopplad svängnings
krets, i vilken svängningar genereras 
aven summer el. dyl. Första röret 
släckes därefter. Som antennkretsen 
fortfarande är kopplad till andra rö
rets gallerkret's genom första rörets 
kapacitet, höres ljudet alltjämt, ehuru 
svagt. 

N eutrodynkondensatorn över första 
röret inställes nu tills ljudet helt och 
hållet försvinner, vilket är ett tecken 
på att den skadliga kopplingen mellan 
kretsarna neutraliserats. 

Första röret kan nu åter tändas och 
andra röret släckes i och för injuste
ring av neutrodynkondensatom över 
detta rör. 

Ett villkor för att neutrodynkopp-

RADION PÄ LEIPZIGERMÄSSAN. 
På årets höstmässa i Leipzig vor o de tyska 

radiofirmorna talrikt representerade och er
bjödo tillsammans en ganska god överblick av 
vad den tyska radioindustrin för närvarande 
presterar. Särskilt kunde man lägga mär
ke till, att tillverkningen av radiodelar numera 
tagit fart. De utbjödos också till sådana bil
liga priser, att hemtillverkning av delar i 
de flesta fall kan antagas bli mindre lönande. 

Hela radiomässan var givetvis blott anord
nad som provlager, vari dock verkliga ny
heter voro ganska sällsynta. Högtalareproble
met hade fått en ny lösning genom firman 
Rud. Ibach & Sohn, som konstruerat en s. k. 

Fig. 9. 

lingen skall ge en stabil mottagare är 
givetvis att de olika kretsarna icke äro 
kopplade till varandra på annat vis än 
genom rörkapaciteten, t. ex. induktivt. 
Samtliga spolar i mottagaren måste 
därför vara så placerade i förhållande 
till varandra, att nollkoppling dem 
emellan erhålles. Detta uppnås genom 
att ställa dem i ett snett läge i en 
viss vinkel, vilken även måste noga 
avpassas. 

Genom neutrodynkopplingen har 
man lyckats uppnå utmärkta resultat 
därigenom, att 2 a 3 steg högfrekvens
förstärkning med avstämda kretsar 
mellan rören kan utföras. 

Neutrodynkopplingen har sin bety
delse huvudsakligen för de kortare våg
längderna, då rörkapaciteten har stör
re inverkan ju högre svängningsfre-
kvensen är. A . P. 

"Radio-Tonspegel". Denna består aven på 
tre fötter vilande rund ljuddosa av 30 cm:s 
diameter, försedd med hål i likhet med en 
fiol. Ljudet var anmärkningsvärt klart och 
rent. En sista nyhet ifråga om miniatyrkri
stallmottagare salufördes av firman J. Sprin
ger & Co., Miinchen, i form aven "radio
kapsel" i västficksformat. 

Tillverkningen av färdiga mottagningsappa
rater hade mera inriktat sig på specialappa
rater för olika behov. Priserna voro emel
lertid särdeles ojämna; det torde ännu dröja 
en tid innan konkurrensen hinner göra sig 
gällande och markn<tdsläget bli någorlunda 
klart. 
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I diagrammen användas fö l· 
jande beteckningar: 

fl = omsättningstal, 
Vg = gallerspänning, 
R = inre motstånd, 
l a = anodströmstyrka, 
Va = anodspänning. 

Å diagrammen angivas rör
typ, spänning över glödtråden, 
glödströmstyrka, energiförbruk
ning i glödtråden, o111sättnings
tal, inre motstånd, kvantiteten 

2 i samt kurvor över anodström-

styrka vid olika anodspänningar 
och gallerströmstyrka vid viss 
anodspänning. 

Observeras bör att ka
todens negativa ändpunkt 

oJ V/,o ~ ' fI.V överallt anses ha o-spän

ning. 
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AMATÖR-HADlO-ApPARATUR 
I 

Radioapparater, 
Audionlampor 

Södra Larmgatan 12 1 

GöTEBORG 
TeL-adr,: "ARA» 

TeL 5761 

C5? 

Goteborgs blist sorterade 
afflir inom branschen. 
Allt från en kontaktskruv 
till en komplett flerrors-

mottagare. 

och 

Hörtelefoner 

av hög kvalifl: i olika 
prislägen 

Obs.! 
Affären äges och förestås av radiotele
grafister med flerårig praktisk erfarenhet 

JOHNTRÄGÅRDH~Co. 
GÖTEBORG 

CD 

AKTIEBOLAGET 

INGENIÖRSFIRMAN "TURBO" 
KALENDEGATAN 14 • MALMÖ 

TELEFON 7070 

Levererar som s p e c i a l i t e t till billigaste priser " 

RADIOSATSER 
SAVAL FOR MOTTAGARE I ALLA STORLEKAR 

SOM OCKsA FOR LAGFREKVENSFORSTARKARE 

____ SISTA NYHETl __ -

APPARATER &. FÖRSTÄRKARE 
MED INBYGGD HöGTALARE 

Genom att bygga själv av våra prima tillpassade delar sparar Ni avsevärt. 
och Ni får med obetydligt besvär en absolut förstklassig apparat. Begär offert. 

CD 

Annonssida 9 



FÖRSTKLASSIGA 

RADIOAPPARATER 
GÖTEBORG .. S. HAMNGATAN %5 OCH RA DIOMATERIEL 

Tel. 5739, 15326 Välsorterat lager. Ny katalog utgiven. 

~---------------------

GÖTEBORGS 
AFTONBLAD 

Lösnummerpris endast 10 öre 

C i v i lingeniör 

OSCAR GRAHN 
H A M N G A T A N 1 A (Norrmalmstorg) 

STOCKHOLM 
Tel,14906 

Ny prislista N:o 5 med reducerade 
priser gratis mot porto. 

Komplett sats delar med radiopanel 
och monteringsritning till : 

Kristallmottagare .... från Kr. 15:
I·rörsmottagare .. . . . . ,. » 22: -
2·" » » 33:-
3· » :. » 55:-
4· » » » 66: -
5· '" "Eiafon 

Transatlantic" ...... » » 113:-

Rör, telefon, batterier och låda extra. 
Apparatkontroll till självkostnadspris. 

Nya Elektriska Industri-Aktiebolaget 
Västra Trädgårdsgatan 19, Stockholm 

Telegr .• adress: EJA. Box 675. 
Tel. 11598, N. 14213. 

Agenter antagas. 

~-------------------------~ 
Annonssida 10 

Innehåller dagligen 
program och nyheter 

rorande radio 

PATENTBYRÅ 
Specialitet: 

RADIOTEKNIK 

'Den btista. 
eboniten tör radio} 
underbart lätt att bearbeta, känd för 
sin renhet, seghet och styrka, eboniten 
som kan sågas, borras, fräsas och 
svarvas u t a n a t t s P l i t t r a s, är 

TRELLEBORGS 
EBONIT 

I N R~(j ISTRE.R.AT 

W· Gediget Gediget 
material a r be t e 

Trelleborgs Gummifabr. A.-B. 
Stockholm I Tr elleborg I Göteb~ 



DE FYSIKALISKA GRUNDPRINCIPERNA 
FÖR LJUDETS ÖVERFÖRING MEDELST 

ELEKTROMAGNETISKA VAGOR 
AV CIVILINGENJOR OSCAR LINDEN. 

forts. från föreg. n:r. 

De elektriska induktionslinjerna 
komma att gå i olika riktning, alltef
tersom antennens övre del erhåller po
sitiv eller negativ laddning, och det 
magnetiska fältet ändrar riktning med 
strömmens rörelse uppåt eller nedåt i 
antennen (från eller mot jorden). För 
varje halvperiod avsnöra sig vågorna, 
skilja sig från antennen och sprida 
sig radiellt omkring densamma, fig. 
II, varvid de också uppnå en viss höjd 
över jordytan. Att vågorna uppnå en 
i förhållande till jordens diameter myc
ket ringa höjd över jordytan, beror 
dels på att de från luftledningens nedre 
ända ledas ut i marken, vilken, om den 
är fuktig, tjänar som ledare för de
samma, och dels på vissa atmosfäriska 
förhållanden, förorsakade av de från 
solen utstrålande elektronerna och den 
därav uppträdande joniseringen i de 
högre luftlagren, Heavisideskiktet 
m. m. 

Vågornas närliggande sidor få sam-

Fig. 11. 

ma polaritet, varför de komma att re
pellera varandra. 

Med vissa antennkonstruktioner kan 
man åstadkomma, att de utsända vå
gorna icke sprida sig cirkelformigt 
omkring antennen, varigenom verkan 
.av desamma kan fås kraftigast i en 
viss riktning. 

Fig. I2 visar en dylik antennkon
struktion och fig. I3 ett diagram över 
ekvivalent vågs t yrka på ett visst av
stånd från antennen. Den längsta vek
torn i diagrammet, från medelpunkten 
till 360, motsvaras av pilriktningen å 
fig. I2. I denna riktning blir alltså 
avsöndringen starkast. 

Fig. I4, IS och I6 visa några olika 
antennkonstruktioner. Fig. I4 är Y t
tervy över den för trafik över Atlan
ten avsedda stationen Poldhu i södra 
England. Stationen är numera om
byggd. Fig. IS visar tyska stationen 
Nauen i närheten av Berlin och fig. 
I6 en antennkonstruktion på ett itali- . 
enskt krigsfartyg. 

På stort avstånd från antennen kan 
man säga, att följande gäller för de 
elektromagnetiska vågorna: riktningen 
av de elektriska induktionslinjerna är 
praktiskt taget vinkelrät mot jordytan 
och för de magnetiska parallell med 
jordytan, och båda dessa riktningar 
äro vinkelräta mot den sammansatta 
vågens fortplantningsriktning. 

Höjder på jordytan, som icke äro 

Fig. 12. 
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Fig. 13. 

ledande för den elektriska strömmen, 
(trähus etc.) utgöra intet hinder för de 
elektromagnetiska vågorna. De passe
ra nämligen utan att störas rätt igencm 
dylika föremål, fig. 17. Breda, lång
branta höjder av ledande material pas
sera vågorna utan vidare över, fig. 18. 
Höga, tvära, branta av gott ledande ma
teriel kunna däremot åstadkomma av
skärmning eller skuggning i våg fältet, 
fig. 19. 

De elektromagnetiska vågorna kun
na antingen vara dämpade eller odäm
pade. De alstras på flera olika sätt. 
De dämpade vågorna alstras medelst 
överslag i gniststräckor och hava en
dast användning inom telegrafien. De 
odämpade vågorna däremot hava an
vändning såväl inom telegrafien som 
telefonien. 

Fig. 20 visar överst odämpade och 
nederst två dämpade vågsystem med 
olika dämpningsfaktorer. Fig. 21 vi
sar en av svenska ingenjören Alexan
dersson för trådlösa telegrafstationer 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

konstruerad generator, utförd av Ge
neral Electric, avsedd att lämna en 
kontinuerlig effekt vid 500 per./ sek. 

För alstrandet av högfrekventa kon
tinuerliga vågor använde Poulsen sin 
bekanta ljusbåge, men numera använ
das uteslutande de s. k. elektronrören. 

Ljudvågorna. 
Medelst trådtelefonen och rundra

dion har man erhållit ett medel, ge
nom vilket man kan få ljudvågor från 
avstånd flera tusen gånger större än 
som motsvarar ljudets fortplantnings
avstånd, att nå fram till örat. Detta 
sker genom att omtransformera ljud
vågen vid trådtelefonen i elektriska 
strömimpulser och vid rundradion 
elektromagnetiska vågor. 

Fig. 16. 



Fig. 17, 18, 19. 

En ljudvåg består som bekant av 
longitudinella svängningar i luften, d. 
v. s. förtätningar och förtunningar av 
luften, alstrade av våra talorgan, av 
musikinstrument eller på otaliga andra 
sätt. Tonhöjden bestämmes av anta
let svängningar per sekund hos grund
tonen och klangfärgen av övertoner
na, vilka utgöras av svängningar med 
högre periodtal lagrade på grundtonen, 
fig. 23. 

Den mänskliga röstens svängnings
tal ligger mellan 200--2,000 sväng
ningar pr sekund och de musikaliska 
tonerna mellan c:a 200-15,000 sväng
ningar pr sekund. Tonen a i ettstruk
na oktaven, den s. k. normaltonen, har 
ett svängningstal = 435 pr sekund och 
en våglängd = 0.78 m. 

I " -~ 
'i-----YtoooSpk. I 

~'---1 - __ o ---~ 
Fig. 20. 

Fig. 21. 

Ljudet fortplantar sig med en has
tighet av c:a 340 m/ sek. 

Telefonering genom tråd. 
Vid telefonering genom tråd tillgår 

det som känt så, att man talar fram
för en mikrofon, varvid de luftför
tunningar och förtätningar, som be
nämnas ljudvågen, åstadkomma väx
lande tryck och därmed växlande mot
stånd mellan mikrofonens kol korn och 
membran samt mellan kolkornen inbör
des, varvid den elektriska strömmens 
styrka i ledningen kommer att variera 
i enlighet därmed. 

Vid mottagningsstationen påverkar 
strömmen hörtelefonens magnet så, att 
dess styrka kommer att va-
riera på samma sätt, varför 

Fig.22. 
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Fig.23. 

telefonmembranen och därmed även 
luften sättes i samma svängningar som 
vid talandet i mikrofonen, och samma 
ljud höres. 

Långa telefonledningar medföra 
emellertid vissa svårigheter. i det att 
ljudets klangfärg och tidsmellanrum
met mellan orden hava benägenhet att 
ändras, beroende på det förhållandet, 
att ledningarnas självinduktion .. och ka
pacitetsmotstånd ändras vid olika peri
odtal, och som ovan nämnts varierar 
periodtalet vid vanligt tal mellan 200 

-2,000 per/ sek. Den trådlösa över
föringen har emellertid den fördelen, 
att den icke är beroende av dylika för
hållanden, varför överföringsavståndet 
och tydligheten icke begränsas på 
grund av denna omständighet. 

Radiovågornas användning för över
färing av ljud. 

För att kunna överföra ljudvågor 
med tillhjälp av andra svängningar 
måste de svängningar, som skola bära 
ljudvågen, ha avsevärt högre period
tal, fig. 24. Har en radiovåg 300 m 
längd, är svängningstalet = 1,000,000/ 

sek. På en ton med 1,000 svängningar 
pr sekund hinner alltså radiovågen att 
utföra 1,000 svängningar pr ljudvåg. 
Vid sändandet av telefonmeddelanden 
medelst till sin längd konstanta radio
vågor låter man som vid vanlig tele
fonering ljudvågen påverka en mikro
fon samt mikrofonströmmen i sin tur 
radiovågornas amplituder, vilka sålun
da komma att följa ljudvågornas va
riationer. Radiovågorna bliva vad man 
kallar modulerade i audio- eller vokal-
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Fig.24. 

frekvens och bliva på detta sätt bärare 
av ljudvågorna, jämför fig. 24. 

Att vid trådlös telefonering begag
na sig aven våglängd av t. ex. 30,000 

m går ej bra, ty svängningstalet är då 
endast IO,OOO pr sek. Vid en musika
lisk ton av t. ex. samma svängnings
tal, blir ljudvågen icke uppdelad på 
flera radiovågor, utan endast en radio
våg kommer på varje ljudvåg, varför 
varken ljudvågens grundform eller dess 
övertoner kunna återgivas. 

Det viktigaste medlet för sändning 
och mottagning av kontinuerliga radio
vågor är det av Fleming och de Forest 
uppfunna elektronröret, varför här ne
dan lämnas en kortfattad redogörelse 
för elektronteorien, innan rörets verk
ningssätt behandlas. 

Elektronteorien. 
Elektronteorien är numera en av fy

sikens och kemiens mest bärande teo
rier. De flesta som stiftat någon be
kantskap med kemien torde erinra sig, 
att alla ämnen enligt den moderna upp
fattningen anses bestå av smådelar, 
som benämnas molekyler, vilka i sin 
tur äro uppbyggda av ännu mindre de
lar, som benämnas atomer. Moleky
lerna kunna vara sammansatta av fle
ra i kemiskt avseende enhetliga äm
nen, men atomerna utgöra alltid delar 
av ett grundämne. 

Atomen anses vidare bestå aven po
sitivt laddad kärna, omkring vilken 
ett visst antal mycket små negativt lad
dade massdelar, som benämnas elektro
ner, kretsa med mycket stor hastighet 
på ungefär samma sätt som planeterna 



kring solen. Är summan av elektro
nernas laddning = den positiva kär
nans laddning, är atomen oelektrisk, 
men om någon elektron borttages från 
atomen, visar den positiva egenskaper, 
och om någon elektron tillföres den
samma, visar den därefter negativa 
egenskaper. Atomer, från vilka någon 
elektron borttagits eller tillförts, be
nämnas positiva, resp. negativa joner. 

Olika ämnen, som t. ex. bly och 
koppar, skilja sig till egenskaper och 
färg från varandra genom olika, ladd
ningar hos atomkärnan och genom att 
ett större eller mindre antal elektroner 
på olika sätt kretsa kring densamma. 

Olika teorier ha som bekant tidigare 
uppställts beträffande elektricitetens na
tur. Symmer ansåg den utgöras av ett 
positivt och ett negativt ämne, fludium, 
under det att Franklin ansåg, att en
dast ett ämne förelåg och att det po
sitiva tillståndet berodde på överskott 
av ämnet samt det negativa på under
skott. Numera är dock elektronteorien . 
den allmänt omfattande. 

Elektricitetens strömning genom en 
metalltråd antages bero på att det ut
om de vid metallatomerna. bundna 
elektronerna alltid finnes en del, som 
icke äro bundna vid någon sä'rskild 
atom, utan äro i ständig rörelse mel
lan atomerna och som bilda den elekt
riska strömmen, då ledaren blir utsatt 
för en elektromotorisk kraft. Ström
men tillgår så, att atomerna i en le
dare ständigt byta plats och utväxlas 
mot från i ledaren utifrån insläppta 
elektroner. Man kan helt enkelt tänka 
sig saken så, att elektronerna röra sig 
fram mellan molekylerna i ledaren på 
samma sätt som luft, vilken blåses ige
nom ett med grov sand fyllt rör och 

i vilket sandkornen representera ato
merna. Då blåsningen upphör, stannar 
luft kvar mellan sandkornen, och då 
lufttrycket fortsätter, rör den sig från 
sandkorn till sandkorn och ersättes så 
småningom med ny inblåst luft. Det 
bör dock observeras och ihågkommas, 
att elektronernas strömning sker från 
den negativa till den positiva polen, 
alltså rakt motsatt den riktning man 
menar, då man talar om den elekt
riska strömmens riktning i en ledare. 

Att en isolator icke kan leda den 
elektriska strömmen, anses bero på att 
dylika fria elektroner icke finnas i iso
lerande ämnen, utan alla äro bundna 
vid atomerna på ett sådant sätt, att 
de icke kunna vandra från atom till 
atom. 

Genom upphettning aven ledare 
ökas motståndet i densamma, vilket 
beror på att ledarens molekyler öka 
sin hastighet, så att elektronerna på 
sin väg mellan dem oftare stöta emot 
resp. molekyler och bliva därför hind
rade i sin rörelse. Drives denna upp
hettning så långt, att ledaren glöder, 
bliva sammanstötningarna mellan de 
då mycket hastigt roterande moleky
lerna och elektronerna så häftiga, att 
en del elektroner, om ledaren icke är 
utsatt för atmosfärtrycket utan inne
sluten i vacuum, komma ah lämna le
daren och hoppa ut i rummet för att 
omedelbart därefter till största delen 
på grund av molekylernas attraktion 
återvända till ledaren. Såväl de ström
mande elektronerna som de vid ato
merna bundna elektronernas hastighet 
ökas ju högre temperaturen är; kol
lisionerna mellan dem bliva därför allt 
häftigare, varför elektronemissionen 
ökar med glödtrådens temperatur. 

Forts. i nästa n:r. 
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~ AADIO-"AMATÖR....EN~ 

"Radio-Amatörens" Red. 
Göteborg. 

I n:r 3 av Eder ärade tidskrift beskriver 
Ni "En trerörs lyssnareapparat" och uppma
nar i slutet av artikeln amatörerna att utföra 
och avprova densamma samt till redaktionen 
inkomma med erfarenheter och kritik. 

Efter att hava genomläst Eder artikel och 
granskat kopplingsschemat, beslöt jag mig för 
att ändra nlin, efter ett ganska vanligt schema 
kopplade 2 stegs lågfrekvensförstärkare, och 
utbyta honeycombspolarna mot de i artikeln 
beskrivna cylinderspolarna. Har nu grundligt 
provkört apparaten, och måste verkligen säga, 
att den fullkomligt överträffade alla förvänt
ningar! Gävle är eljest att betrakta, om icke 
som stumt område, dock som dålig radioort, 
och av alla de olika kopplingar (inom ramen 
3-rörs) som jag undan för undan provat, har 
ingen varit så genomgående god som denna 
av Eder publicerade. 

I någon mån har jag avvikit från Eder be
skrivning, dels i själva utförandet, som delvis 
måste låta sig ledas av den panel jag hela tiden 
provat mina olika kopplingar på, dels även 
några smärre ändringar i varvantalet å spo
larna samt kapaciteten i kondensatorerna. 

Den fasta återkopplingens 25 varv har jag 
minskat till 18, och den rörligas 75 varv till 
60. Apparaten återkopplar ändock så kraftigt, 
att vid den rörligas vridning på rent noll-läge 

så att lindningarna mot-verkar varandra 
får jag upp stationens musik direkt, om 

än svagt. Att sedan öka ljudstyrkan med spo
lens vridning, är ju den enklaste avstämning 
jag kan tänka mig, avgjort bättre än med 
honeycombspolar. Kond~nsatorn mellan andra 
och tredje röret uppgives i Eder tidning till 
3,000 cm, bästa resultat fick jag med en kon
densator på 10,000 cm. Som drosselspole har 
jag hittills endast använt sekundärlindningen i 
en hemmagjord L. F.-transformator, 16,000 
varv, 0,1. Endast hårda rör kommo till an
vändning, l st. Philips och 2 st. Telefunkens. 

Apparaten är som sagt utmärkt, och jag 
skulle vilja tillråda varje amatör, som sitter 
och tummar på sina honeycombspolar, att ut-

byta dessa mot de i detta schema beskrivna 
cylinderspolarnå ; återkopplingsanordningen blir 
därigenom idealisk att sköta. 

Ett tack till tidningen och artikelförfattaren, 
han har löst sin uppgi f t mycket fört j änstfullt. 

Gävle den l sept. 1924. 

* 

Högaktningsfullt 
Gottfrid Llt11dh . 

Det är med mycken tillfredsställelse som 
Red. emottager skrivelser från läsekretsen av 
ovanstående slag. Samtidigt som Red. därige
nom får värdefulla fingervisningar, ha även 
amatörerna här ett sätt att utbyta erfarenheter 
i våra spalter. 

Beträffande den här åsyftade 3-rörsmotta
garen hade vi också väntat att många amatö
rer skulle få goda resultat. Den är enkel, 
lättskött och effektiv. Kapaciteten i tredje 
rörets gallerkondensator kan gott ökas ända 
till 100,000 cm, men en dylik är ej bekväm 
att framställa amatörmässigt. En kondensator 
om 10,000 cm torde utgöra en gyllene medel
väg, som gott kan rekommenderas. 

Red. 

!Provat avJ?adio-amatören 
AGA PRECISlONSKONDENSATOR. 

A.-B Gasaccumulator tillverkar vridkonden
satorer med fininställning i storlekar om 500 
och 1,000 cm. Av dessa ha vi undersökt ett 
exemplar av den större typen. 

Det fasta och det rörliga systemet äro var 
för sig gjutna i ett stycke med största pre
cision. Spindeln är lagrad i väldimensionerade, 
stabila lager, så att luftskickten utan någon 
som helst risk för kontakt mellan systemen 
kunnat hållas synnerligen tunna och konden
satorns dimensioner därigenom små. Finin
ställningen sker genom ett enda separat blad, 
anbragt på en i den genomborrade spindeln 
lagrad axel. Det hela inneslutes i ett cellu
loidhölje till skydd mot damm. 

Kondensatorn gör genom sin stabila kon
struktion och gedigna utförande fullt skäl för 
beteckningen precisionskondensator . 



EUROPEISK RUNDRADIO 
Station Läge 

Radio·Belgique ...................... Bruxelles, Belgitn ................... . 
Sheffield . •. ... ....... .. . .. .... . • .. .. Sheffieid, Eng land ............•....• 
Leeds·Brad ford ...... . ...... . .. . . . ... Leeds ... . ............. . 
Liverpool . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. Liverpool " ................. . 
Edinburgh .......................... Edinburgh, Skottland . . . . ...•. . .. .... 

Plymouth ..................... . ...... Plymouth, England . ......•....... .. . 
Petit Parisien ................•....... Paris, Frankrike .. . . .. ..... .. . .. ... . 
Leeds·Bradford ... . ...... . . . . . ..•.... Leeds, England ...•.................. 
Cardiff .........•.................... Cardiff, .•.... . .... ..... .•.... 
London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. London, ... .. .. .••. . .• . ....•.. 

Manchester. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Manchester, E~gland .......... .. •.. . 
»Ecole Superieure» ...........•.•.... Paris, Frankrike ................... . 
Bournemouth ........................ Bournemouth, England . ...... .. .. . . . 
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. Hamb urg, Tyskl and . ................ . 
Radio Iberica.. .. . . . . . • . . . . . . . . . . • . .. Madrid , Spanien .. . . ............... . 

Newcastle .......................... NewcastIe. Engl and ....... . . . ....... . 
MUnster •...............•.... . . .. . .. MUnster, Tysklan d ... • ........ . ..... 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Madrid, Spanien ., . •..... ......•.... 
Bresiau ................... . ..... . .. Breslau, Tyskland ........... .. .... . 
Glasgow . .................... . ...... Glasgow, Skottland . . . . ..... . .. ... .. . 

Berlin I, Voxhaus .... . .•........ .... . Berlin , Tyskland ........•........... 
Bel fast ................. , . . . . . . . . . . .. Bel fas t, Irland •........•............ 
S tuttgart .. ... .................... . .. Stuttgart, Tyskland ................. . 
Telegrafverket ..... .. . .. ..... . . . .. . . Stockholm, Sverige ..... . ........... . 
Leipzilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Leipzig, Tyskland .. ••. . ... . ...... .. .. 

Königsberg ..•....•.................. 
Eliassons Laboratorium ........•..... 
Frankfurt a. M . . .... . .... .•. • .. ..... . 
Svenska Radio A.·B . . ... . .......... . 
Lyon .... .. . . . .. .. .. .• . .........•.... 

Rom ..... .. . . ......•................ 
Köpenhamn ...... . ...... . .. .. ....... . 
Birmingham ............... .. ... .. . . 
MGnchen .. ... .... . . •......... . ..•... I Aberdeen . . . . .. . .................... . 

Berlin II ........................... . 
ROIn ............................... . 
Radio· Hekaphon .... . .•... . .......... . 
Königswusterhausen ... . .......... . .. . 
Lausanne ....... . . .................. . 

Ned. Radio Industrie •... . ...... . .... 
VeIthuisen ....•..................... 
Middleraad ................. . .. . . . . . . 
Heussen Lab . . .... .... ....... ...... . . 
Ned. Seinteestellen Fabr . ............. . 

Smith & Hooghoudt . . ... .... . .. ..• ... 
Geneve .....•.. . .. .. .. . ........... ... 
Haren •........•. . .• . .... . .. . ..... . . 
Kbel ........................•....... 
Cartagena ... . .. ... .•............... 

Chelmsford . . ...... . ....•...•........ 
l?adio·Paris .......... . ..•....... . .... 
Prag ........ . ..........•.... . .. . . . . , 
BrOnn .. . . . . .... ...... . . ... . ....... . 
Vas·Diaz ..... . ................. . ... . 

Madrid . .. . .. .•. , ................... . 
Lyngby ....... . ................. .. . 
Boden ............................. . 
Eiffeltornet ......................... . 
Nauen . . .. . .......... . .. . . .. ..... . . . 

Königsberg, Tyskland ............... . 
Göteborg, Sverige .. ............ .. . . 
Frankfurt a. M., Tyskland . ... . .... .. . 
Stockholm, Sverige . . .. . .. . ......... . 
Lyon, Frankrike ..•....•............ 

Rom, Italien .. , .................... . 
Köpenhamn, Danm ark ............... . 
Birmingham, England ............... '1 
MUnehen, Tyskland .... .. .. . .. . ..... . 
Aberdeen, Skottland ............... . 

Berlin. Tyskland .. . . ... ..... ....... . 
Rom, [t.alien ..................... .. . 
Wien, Österrike ..•.............. .. . . 
Königswusterhausen, Tyskland ....... . 
Lausanne, Schweitz. ........ . .... .. . . 

Haag, Holland ..................... . 
II " ••• ..•. ..•••. .•• •• . • • • 

Ijmuiden, Hollan d .... .. ........ . .... . 
Haag, " ..... . . ............ . 
Hil versum", ............ ....... . 

Amsterdam, Holland ....•....•...... 
Geneve, Schweitz • . •. ... ............. 
Bruxelles, Belgien ................. . 
Prag, Tjeckoslovakien ............... . 
Canagena, Spanien . . ...... . ........ . 

Chelmsford, England .... ... . .. ..... . 
Clichy, Frankrike .. . ......... . .. ... . . 
Prag, Tjeckoslovakien ..... . ....... . . . 
BrUnn, " ............... . 
Ams terda m, Holland . ........ . ..... . 

Madrid, Spanien ... .. . . .. ... .... . .. . 
Lyngby, Danmark . .. . . .......... .. . 
Boden, Sverige •.•..... . ............. 
Paris, Frankrike .................•.. 
Berlin, Tyskland .... . .. . .......... .• 

Rom. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. Rom, Italien ,., ...... . . ............ . 
Königswusterhausen . . . . . . . . . . . . .. . . . . Königswttsterhausen. Tyskland .... . . 

Signal 

SRB 
6 FL 
2 LS 
6 LV 
2 EH 

5 PY 

2 LS 
5 WA 
2 LO 

2 ZY 
PTT 
6 BM 

5 NO 

5 SC 

SMZX 

YN 

5lT 

2 BD 

HB 2 

PCGG 
PCKK 
PCMM 
PCUU 
NSF 

PA 5 
HB 1 
BAV 

EBX 

5 XX 
SFR 
PRG 

PCFF 

ELiC 
OXE 
SAl 
FL 

POZ 

lCD 
LP 

Våglängd 

262 
303 
310 
SI R 
'325 

335 
340 
346 
351 
365 

375 
385 
385 
392 
392 

tOO 
407 
408 
415 
420 

430 
435 
437 
440 
452 

460 
460 
467 
470 
470 

4.70 
471 
475 
486 
495 

500 
540 
600 
680 
800 

1050 
1050 
1050 
']050 
1050 

1050 
1100 
1100 
1150 
1200 

1600 
1780 
1800 
1800 
2000 

2200 
2400 
2500 
2600 
2800 

3200 
4000 



SVA~ PÅ FQÄGOR. 
RADIO-AMATöREN står sina läsa- o 

re till tjänst med besvarande av frågo r 
rörande allt, som sammanhänger med ra
dio, varvid följande bestämmelser gälla: 
l) Alla frågor numreras och skrivas på 

var sitt papper och endast på ena 
sidan av papperet. Varje papper för
ses med den frågandes namn och 
adress, tydligt utskrivna. Frågorna 
adresseras till : Radio-Amatörm, avd. 
"Svar på frågor", Box SS, Göteborg. 

2) För varje fråga bifogas SO öre i fri
märken. 

3) Alla frågor besvaras pr post. De, 
som äro av allmännare intresse publi
ceras dessutom under" Svar på frågor". 

E. P., Falkenberg. l) J ag tänker tillverka en 
reflexmottagare med den i augustinumret av 
Radio-Amatören beskrivna såsom norm. Vid 
byggandet har jag dock tänkt göra ett vin
kelmontage samt göra spolarna utbytbara och 
den ena av dem rörlig för reglering av åter
kopplingsspolen. Vilken spole bör jag gcra 
rörlig, antenn- eller anodkretsspolen? Är det 
kanske också tillräckligt, om jag endast gör 
den fast monterade spolen utbytbar? Och 
var skall den tredje passagekondensatorn pla
ceras? På kopplingsschemat ser jag endast 
tvenne sådana. 

2) Vilken anodspänning anse Ni vara lämp
ligast å ett RT -Mikrorör i omnämnda ap
parat? 

3) Hur bör man' inkoppla buzzer i denna 
apparat för att få reda på kristallens käns
ligaste punkt ? 

S var: 1) Edra riktlinjer för byggande 
av ifrågavarande apparat äro goda. Vilken 
spole som göres rörlig är fullkomligt lik
giltigt. Låt de praktiska detaljerna vid ut
förandet bestämma detta. Det är ej tillräck
ligt att göra spolarna utbytbara; de måste 
även vara rörliga i förhållande till varandra 
för att man skall komma till återkopplings
gränsen vid alla våglängder. 

Den tredje passagekondensatorn skall sitta 
mellan telefonklämskruvarna. 

2) RT -M icro fordrar c:a 60 volt. Bättre 
resultat erhålles dock om man tar 100 volt 
och kopplar in ett gallerbatteri, så att man 
får 1.5 il 3 volt negativ gallerspätming. Rätta 
värdet utprovas. 

3) Någon buzzer är knappast erforderlig. 
Man hör mycket väl en dylik förutan när 
kristallen är inställd på en känslig punkt. 
Bäst skulle en dylik kunna utföras efter ett 
liknande schema som fig. 6 å sid. 5 i n:r l 
av Radio-Amatören, varvid svängningskretsen 
avstämmes till samma våglängd som motta
garen och spolen lägges i närheten av den
samma. Sättas svängningar upp direkt i an
tennkretsen blir bullret i telefonen så starkt, 
att man ej kan finj ustera kristallen. 

G. L., Norrtälje. Hur många varv tråd, 
och vilken dimension å densamma, bör an
vändas på resp. rotor och stator i en vario-
meter för våglängder 200-600 m? Rotorn 
är sfärisk med 69 mm:s diameter. Stator-
lindningen är upplagd på statorns likaledes 

. inre sida. 

S var: En variometers våglängdsområde är 
tämligen begränsat. Det mesta man kan 
åstadkomma är ungefär så att längsta våg
längden är dubbelt så stor som den minsta. 
Vill man ned till 200 m, kommer man därför 
ej över 400 m. Lämpligt torde emellertid 
vara att välja 300-600 m, inom vilket om
råde alla rundradiostationer i Sverige komma 
att ligga. 

Våglängd och våglängdsområde äro mycket 
beroende av variometerns konstruktion, varför 
det exakta antalet varv får provas ut. Vi 
föreslå försök med c:a 40 varv på vardera 
statorn och rotorn. En ytterligare variation 
av våglängd kan erhållas genom en förläng
ningsspole med lämpliga uttag. 

Radio-Amatörens prenumeranter stå i ständig kontakt med de senaste tekniska 

fmmstegen. Bliven av dem - prenumerera i dag på posten eller i bokhandeln 
~~Y>IV;';~~~~~V<I".~ •• 'VVlI'+.~~ 



A. S., Lalldskrona.. Vad är skillnaden på 
duolateral- och unilaterallindade honeycomb
spolar? V ore tacksam för arbetsbeskrivning 
över de förstnämnda. 

S var: Vid honeycombspolar eller s. k. 
uni laterallindade spolar följa trådarna i två 
på varandra följande varv rätt över varan
dra såsom fig. 1 å bifogade skiss antyder. 

0000 

0000 

0000 

0000 

Fig. 1. 

Vid duolateralspolar däremot komma trå
darna i: ett varv att falla förskjutna i för
hållande till föregående varv, såsom fram
går av fig. 2. 

Fig.2. 

Lindning av unilateralspolar tillgår på föl
jande sätt: Den cylindriska formen förses 
med två rader pinnar av för spolens storlek 
passande längd. Raderna sättas på 25 mm 
avstånd från varandra. Pinnarnas antal i 
varje rad kan lämpligen vara 36 och sättas 
förskjutna i förhållande till pinnarna i mot
satta raden enligt fig 3. Börja lägg tråden 
om pinnen O; därifrån går den till pinnen 

185, i motsatta raden p'å rullens motsatta sida, 
vidare till 10, 195 o. s. v. 

Fig.3. Fig.4. 

För lindning av duolateralspolar kan man 
lämpligen ha 45 pinnar pr rad en!. fig. 4. 
Lindningen går här från O ti ll 188, 16, 204 
o. s. v. Pinnarna äro numrerade efter de
ras avstånd i grader från utgångspunkten. 

N ästa nummer av Radio::Amatören 

utkommer 1 november 

H. A., Sveg: Kan Radio-Amatören giva 

mig en adress på någon billig och bra 

inköpskälla för radiotillbehör? 

S var: Oss veterligt säljer ingen 

billigare och bättre varor än Firma Oscar 

B. Anderssons Eftr., Hornsgatan 64 B, 

Stockholm. Prislista därifrån sändes 

gratis mot porto och olika kopplings

schemata mot 20 öre plus porto. 

(Annons) 

U tkommer den 1 i varj e m åna d 

Red. och ansvarig utgivare : Civilingeniör ARVID PALMGREN, Göteborg. Tel. 16448. Träffas säkrast kl. 6-7 em. 

P R E N U M E R AT lON mottages av bokhandlare och 
å alla postanstalter. Prenumerationspris till årets slut, 
9 nummer, kr. 4: 50. Lösnummerpris 50 öre. 

A N N O N S E R upptagas av A .• B. Svenska Telegram. 
byrån, filialen i Göteborg, Os!ra Hamngatan % -48, 
tel. 1848, 1739. 

Rad io·Amatörens annon5avdelning är ett l'ärdtfullt uppslagsregister, som alltid bör i btropas v id inköp. 

Göteborg 1924. Göteborgs Litografisk. Aktiebolag. 



KRISTALLMOTTAGAREN 
uMIXENu 

Lagl. skyddad 

FINNES HOS ALLA RADIOFIRMOR 

Marknadens förnämsta märke Kr. ZO: 
Enrörsförstärkaren "Mixen" " 35: 
ENDAST TILL ÅTERFÖRSÄLJARE HOS: 

JOEL OLSSON 
STOCKHOLM ... STADSGÄRDEN U 

Tel. %4369 

SEGAR CIR KULAR N r I 30 I 

(;j~ 
]LÅGFREKVENS 
FÖRST ÄRKARE 

FOR LÅGTEMPERATURROR 

30 OHMS GLODSTROMSREO. 

STAT. MARKNADENS EFFEK. 

TIVASTE FORSTÄRKARE FOR 

KR ISTALLMOTTAGARE. 

FRANSK FATTNING. 

GASACCUMULATOR 
STOCKHOLM 

REPRESENTANT FOR V. SVERIGE: 

A.~B. A G A.L U X, G Ö T E B O R G 

T 

ELTAX 
ANODBATTERIER 

30, 60, 90, 108 

MINSTA INRE MOTSTAND 

SVENSKA AKTIEBOLAGET HACKETHAL 
MÄSTERSAMUELSGAT AN 54 

STOCKHOLM 
TELEGRAMADR. : »HACKETHAL» 

TELEFON : 9200, 2888 

Jordens blista och billigaste hostpastill 

l påse 10 öre 

Annonssida 11 



ANTENNTRAD 

L 

SKRUVAR OCH MUTTRAR 
KONDENSATORPLATAR 

högsta kvalitet från 

A/ B Svenska Metallverken 
Västerås, Stockholm, Göteborg, Malmö 

SVENSKA VELOCIPED - BOLAGET. GÖTGATAN lB STOCKHOLM 

hos 
A/B FERD. LUNDQUIST & CO:S 

RADIOAVDELNING 
GÖTEBORG 

Prislistor, Kopplingsschemata och allt Reklamtryck för radiofirmor utföres av oss som 
specialitet. Anlita den firma, som har erfarenhet och resurser. Vi trycka denna tidskrift. 

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 
" D e t mod e r n a rekla m try c k eriet " 

Annonssida 12 

T 
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"Bör finnas 
vid varje 
1'adioapparat I" 

Systematiska 
anteckningar 

äro värdefulla 

YrD Edra radioförsök är det av vikt, att de mång
skiftande resultat, som Ni därvid uppnår, samlas på 
ett systematiskt sätt. Ni kommer därigenom att allt 
bättre behärska både teori och praktik. Radio-Ama
tören har för ändamålet utgivit en praktiskt uppställd 
anteckningsbok ; genom att införa Edra iakttagelser 
och rön i dess kolumner erhåller Ni snart en värde
full översikt av hur Eder apparat och dess olika 
delar fungera . Denna bok, med sitt bekväma format, 
kommer därför också att bli välkommen hos alla, som 
syssla med radio, speciellt inom vårt lands många 
radioklubbar. Priset är endast 50 öre. 

"Radio-Amatörens anteckningar" erhållas i varje 
bokhandel eller direkt från förlaget: 

GÖTEBO R GS LITO GRAFISKA A.-B. 

Rabatt vid partirekvisition. 

( ) 
( ) 
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HÖSTEN HAR KOMMIT 

D AGARNA bli allt kortare. Envar 
börjar åter hålla sig mera inomhus och 

inrättar sig för de långa , mörka höstkvällarna. 

Radiounderhållningen är nu mera välkom. 
men än någonsin. In. och utländska rund. 
radiostationer utöka sina program för att 
på bästa möjliga sätt sörja för alla radio. 
lyssnares trevnad. Etervågorna nå även 
Eder - är Ni redo att taga emot dem? 

Låt vår firma leverera vad Ni nu behöver. 
Från oss erhåller Ni färdiga mottagnings. 
apparater såväl som alla delar till sådana. 
Vi föra ENDAST varor av erkänt förstklassig 
kvalitet. Våra priser äro låga. Tillskriv oss 

idag; vi stå gärna till tjänst med alla 
råd och upplysningar. 

A.~B. RADIOINDUSTRI 
KUNGSGATAN 46 GöTEBORG (Victoriateatern 1 tr.) 

Telefon 11141 II 
!======== 

Göteborg 192! . Göteborgs Litografiska Aktiebolag. 


