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DEN SVENSKA RUNDRADION 

1< 
ungl. Maj:t har fattat beslut 
i rundradiofrågan. Detta är 
ett faktum, som måste glädja 
varje radiointresserad svensk. 

Telegrafstyreisen har bemyndigats 
bygga de fem föreslagna sändaresta
tionerna. Förberedelserna skrida nu 
raskt framåt, och man kan ha grun
dade förhoppningar om att verksam
heten på allvar skall kunna upptagas 
tidigt på nyåret. 

Koncessionsfrågan avgjordes på så
dant sätt, att avtal kommer att träffas 
mellan Telegrafstyreisen och A.-B. Ra
diotjänst. I detta bolag, som bildats 
av vissa pressföretag, skall det s. k. 
Radiokonsortiet ha rätt att teckna en 
tredjedel av aktierna och att bli repre
senterade i styrelsen. Kungl. Maj:t 
utser styrelsens ordförande och en le
damot. 

En fråga som livligt intresserar all
mänheten är licensavgiftens storlek. 
Denna har fastställts till 12 kr. pr år, 
av vilket belopp staten och A.-B. Ra
diotjänst erhålla hälften var. Denna 
sänkning av avgiften från de föreslag
na 15 kr. har kunnat ske genom minsk
ning av antalet sändningstimmar pr 
dag från 5 till 4. 

Den sålunda fastställda avgi ften 
torde få anses samtidigt möjliggöra 
ett förstklassigt program och föran
leda ett lojalt erläggande av licensen 
från radiolyssnarnas sida. I varje fall 
måste allt göras för att förhoppnin-

garna härom icke skola komma på 
skam. Den svenska rundradion inträ
der sålunda snart i ett nytt skede. Den 
egentliga rundradion har låtit vänta 
på sig rätt länge, men man får nu 
hoppas, att den tid, som förflutit, icke 
skall ha försuttits till ingen nytta, utan 
att erfarenheterna från utlandet tillgo
dogjorts i största möjliga utsträckning. 
Vi våga också hoppas, att radioamatö
rernas hittillsvarande verksamhet satt 
sådana frukter i fråga om allmänna 
insikter i mottagningens teknik, att 
breda lager av det svenska folket stå 
redo att med gott resultat tillgodogöra 
sig utsändningarna. 

Mottagningstekniken kommer dock 
sannolikt att få i någon mån modifie
ras efter de nya förhållandena. Den 
egentliga långdistansmottagningen för
lorar i betydelse och konsten att er
hålla en distorsionsfri förstärkning 
upp till njutbar högtalning vinner i 
aktualitet. 

Väl inseende de krav, som härvid 
ställas på den populära radiopressen, 
komma vi att ägna de nya problemen 
all uppmärksamhet i våra spalter. 

Från och med nästa årgångs början 
komma vi sålunda att bl. a. införa fu ll
ständiga beskrivningar över billiga, 
hemmagjorda mottagare med ren för
stärkning och i övrigt på allt sätt söka 
undanrödja tekniska och ekonomiska 
hinder för den svenska rundradions 
allmänna tillgodogörande. 



EN SVENSK AMATÖRSTATION OCH 
DESS TVILLINGSYSTER 
AV CIVILINGENJÖR EDWARD GRAHAM 

För utförande av jämförande experiment med såväl sändning som mot
tagning har författaren till de1l1la uppsats jämte civilingenjör G. Lamm, 

Roslags-Näsby, byggt de här nedan beskrivna tvillingstationerna. 

S
tationernas elektriska data äro i 
det närmaste lika, men de skilja 
sig något i montering och upp
ställning. 

Vi börja med en beskrivning av 
mottagaren. De önskemål, som vid 
valet av typ kommo i främsta rummet, 
voro god avstämningsskärpa, stora om
kopplingsmöjligheter samt hög maxi
mal känslighet. Schemat, fig. I, visar 
den använda uppstäIIningen, med 2 

stegs högfrekvensförstärkning, detek
tor och 3 stegs lågfrekvensförstärk
ning. Genom switchar möjliggöres vil
ken kombination som helst, från ett till 
sex aktiva rör. Följa vi schemat från 
antenn- och jordklämmorna, så synes, 
att antennspole och kondensator kunna 
serie- eIIer paraIIeIIkopplas och att ap
paraten kan kopplas såväl direkt som 
indirekt till antennspolen. De från 
antennen inkommande svängningarna 
kunna sedan ledas tiII första eIIer an
dra högfrekvensröret eIIer till detek
torn. Kopplingen mellan rören å hög
frekvenssidan är anordnad med av
stämda anodkretsar och gaUerkonden
satorer. Denna koppling ger visserli
gen ej den enklaste och snabbaste in
stälIningen men har fördelen av stor 
avstämningsskärpa. För att medgiva 
skarpa inställningar ha aIIa kondensa
torerna fininstäIIning varjämte även 
spolstälIen för induktionsspolarna äro 
försedda med mikroreglering. Ater
kopplingsspolen kan kopplas antingen 
till primärspolen eIIer till första hög
frekvens rörets anodspoIe. 

Efter detektorn kunna de likriktade 
svängningarna passera antingen direkt 
tiII telefonerna eIIer ock föregångna av 
ett, två eIIer tre stegs lågfrekvensför-
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stärkning. För att få denna anordning 
att fungera väl ha endast förstklassiga 
transformatorer kommit till använd
ning, varvid det visat sig onödigt med 
de annars vanligen anvisade motstån
den om 500,000 il över sekundärlind
ningen. De tvenne sista stegen äro an
ordnade så, att vilket som helst av de
samma kan kopplas som andra steg, 
vilket gör, att man hastigt kan göra 
jämförelser meIIan tvenne rör genom 
att injustera vart och ett för sig på 
bästa förstärkning och sedan genom 
en enkel omkoppling lyssna än på den 
ena än på den andra. 

För kontroIIerande av gallerpoten
tialen på högfrekvenssidan är en po
tentiometer inlagd över glödbatteriets 
poler. Genom att justera gallerpoten
tialen erhåller man möjlighet att fullt 
utnyttja återkopplingen. Första låg
frekvens rörets galler är kopplat till 
nolIpotential, under det de tvenne sista 
ha uttag för inkopplande av lämplig 
negativ gaIIerspänning. Det har dess
utom anordnats med uttag för högfre
kvensrörens, detektorns, de två första 
och för det sista lågfrekvensrörets 
anodspänning, detta senare för att möj
liggöra bruk av kraftförstärkarrör. 

Då glödströmsreostaterna ha för
lagts i negativa branchen, ha glödt~å
darnas negativa sida förbundits med en 
av resp. rörhåIIares fästskruvar, så 
att man med en voltmeter kan mäta 
den verkliga glödspänningen på varje 
rör meIIan nämnda skruv på panelens 
framsida och den positiva polen av 
glöd batteriet. 

Från telefonklämmorna ha anslut· 
ning gjorts tiII några fördelningskläm
mor för flera telefoner. I en av an-
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Fig. 1. Schema för mottagare. 

slutningsledningarna har en strömbry
tare insatts, varigenom man kan stäm
ma in apparaten utan att övriga åhö
rare behöva besväras av något oljud, 
utan blott bliva tillkopplade, när allt 
är i ordning. 

Omkopplingarna mellan de olika 
kombinationerna av mottagarens kret
sar verkställas medelst omkring ett 
dussin enkla stickkontakter, vars slad
dar äro framdragna genom panelen. 
Detta utförande är visserligen ej det 
elegantaste men är elektriskt sett myc
ket gott och ur kombinations-, utrym
mes- och icke minst kostnadssynpunkt 
synnerligen förtjänstfullt. 

Då det vid val av induktionsspolar
nas utförande gällde att bestämma sig 
för honeycombspole eller fasta spolar 

O 

....... , . , : 

med uttag, blev naturligtvis den re
dan förut starkt utpräglade karaktären 
av experimentstation avgörande till ho
neycombspolens favör. De äro otvi
velaktigt besvärligare och mer skrym
mande än de fasta spolarna, men man 
har å andra sidan ingen skadlig in
verkan av "döda varv" och ingen be
gränsning i fråga om våglängden. Spo
larna äro monterade dels som plugg
spolar och dels som gimbalspolar. De 
senare äro försedda med s. k. adaptor, 
vilket möjliggör dels en mycket god 
finjustering och dels även en bekväm 
polväJ;1dning av ~polen, om så erfor
dras, som t. ex. vid omkoppling från 
ett till två stegs högfrekvens förstärk
ning, då ju återkopplingsspolen behö
ver vändas. 

/'1 
l.F. ch. + .,.,,, II 
~~~~--------~ö~ . 

......-...-....gF: I 4 a t:lv, 

<5 II . 

-:uo v. 
Fig. 2. Telegrafi- och telefonisälldm'e. 



Vi lämna nu mot'tagaren, vars när
mare beskrivning ej torde behövas, 
och övergå till sändaren. Denna av
sågs att kunna användas för såväl te
lefoni som telegrafi. Om vi kasta en 
blick på schemat, fig. 2, så synes att 
det uppdelats i tvenne huvuddelar, en 
till vänster, betecknad O ( oscillator) , 
och en till höger, betecknad M (mo
dulator) . Den förstnämnda av dessa, 
oscillatorn, har till uppgift att alstra 
den s. k. bärvågen, d. v. s. den högfre
kventa svängningsenergien, på vilken, 
de av den andra delen, modulatorn, 
till lågfrekventa elektriska svängningar 
omvandlade ljudvågorna, påtryckas. 
Den består av ett rör, anordnat som 
svängningsgenerator, med induktiv 
återkoppling mellan anod- och galler
kretsarna. Anodspolen (längst t. v.), 
som samtidigt utgör antennspole, är, 
för att taga minsta möjliga utrymme, 
spirallindad. Ledaren består av 10 X 
0.5 mm kopparband, upplagt i 30 varv 
på et't 6-armat kors av extra torr ma
hogny. Största diam. 36 cm och av
stånd mellan varven 5 mm. För varia
tion av våglängd och koppling mellan 
antenn och generator äro resp. uttag 
för anod och antenn utförda som flytt
bara klämmor. Bakom denna fasta 
spole är den rörliga gallerspolen mon
terad. Denna är en flatspole av 0-45 
BS koppartråd. Varvtalet på densam
ma, vars medellindningsdiameter är om-

Fig. 3. Statio/!, tillhörande civilingenjör 
Edward Graham. 
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kring 100 cm, är mycket kinkigt, och 
man får pröva sig fram till det bästa, 
som för ifrågavarande fall är omkring 
80 varv. Den för avstämning av gal
lerspolen vanligen förekommande kon
densatorn har uteslutits, enär åtskilli
ga prov med densamma ej förbättrade 
resultat'en, sedan gallerspolen en gång 
injusterats. De båda spolarnas anOl d
ning framgår fullt tydligt av fotogra
fien, fig. 3. 

Gallerläckan har utförts variabel i 
språng om 1,000 il med et't maximalt 
motstånd av 20,000 n. Den består 
av ett' antal seriekopplade mostånds
spolar, lindade med konstantantråd. I 
serie med densamma är inlänkad en 
nyckel för telegrafering, vilken vid te
lefonering måste hållas nedtryckt eller 
på annat sätt förbikopplas. 

Mikrofontransformatorn är utförd 
med primärt' 720 varv med mittuttag 
samt sek. 20,000 varv, upplagt på en 
16 mm järntrådkärna. Tråddimensio
nerna äro resp. 0.6 BS och 0.25 BS. 

Den i tilledningen från högspän
ningskällan inlagda lågfrekvensdros
selspolen har till uppgift att åstadkom
ma så stora spänningsvariationer som 
möjligt i anodkretsen. Om den ej 
funnes, skulle röret endast ändra sin 
anodströmst'yrka i takt med de på gall
ret påtryckta svängningarna, och bär
vågen bleve alldeles opåverkad. Den 
andra drosselspolen, som ligger mel
lan oscillatorns och modulatorns ano
der, hindrar högspänningskällan att 
verka som en ren kortslutning för de 
högfrekventa svängningarna men har 
mycket litet motstånd för de från mo
dulatorn kommande lågfrekventa im
pulserna. Lågfrekvensdrosselspolen be
står av 20,000 varv 0.3 BS koppClr
tråd på en järnkärna av 16 mm dia
meter och IS0 mm längd. Som hög
frekvensdrossel lämpar sig en vanlig 
honeycombspole på 300 a 400 varv. 

Såsom högspänningskälla för anod
spänningen användes belysningsnätets 
ytterpoler, d. v. s. 440 volt, varvid 
man emellertid måste iakttaga, att man 



behöver en blockkondensator i jord
ledningen för att ej direkt kortsluta 
nätets minuspol till jord. För undvi
kande av onödiga risker har inlagts en 
säkring i vardera branchen, tillika med 
tvenne strömbrytare, placerade på själ
va apparatbordet. Genom att tillkopp
la ett större torrbatteri, kan spänningen 
för kortare prov hållas upp så högt 
som 750 volt. Det är dock ej nödvän
digt att hava högre spänriing än 440 
volt, om man använder Mullards B
rör vilka äro avsedda för låga anod
spänningar. Effekten å dessa typer va
rierar från 5 till 40 watt; de hava myc
ket goda egenskaper. 

Stationens våglängdsområde är med 
nuvarande anordningar för mottaga
ren från 180 m och uppåt (så långt 
man vill skaffa spolar) och för sän
daren 230-450 meter, således efter 
nuvarande begrepp ej täckande de kor
tare våglängderna. Genom en tämli
gen enkel anordning med induktiv 
koppling mellan svängningsgenerator 
och antenn torde man emellertid kt1l1-
na komma ned till omkring 100 meter 
eller kanske lägre. Försök i denna rikt
ning vid Näsby ("SMZY") ha lyc
kats bra. Genom införande av mot
vikt reducerades även antennkapacite
ten till mindre än hälvten, möjliggö
rande en ytterligare sänkning av våg
längden. 

Fotografierna visa de båda statio
nerna i deras nuvarande utseende. Då 
de troligen komma att ändras om mer 
än en gång i följd av utvecklingen, 
ha de ej utförts såsom fullbordade lyx
pjäser. utan omsorgen har huvudsa~
ligen ägnats åt effektiviteten. Utöver 
de apparater, som ovan beskrivits, har 
SMZY nyligen utrustats med dels 
en kortvågsmottagare av Reinartztyp 
med I-stegs lågfrekvens förstärkning 
och dels en 100 watts sändare för en
bart telegrafi, även denna avsedd att 
arbeta på korta vågor. Den förra sy
nes å bilden, fig. 4, mitt på nedre hyl
lan, den senare mitt på bo'rdet ( de 
två stora rören). De övriga appara-

Fi·g. 4. Stationen "SMZY", tillhörande ci
vilingenjör Gustav Lamm, Roslags-Näsby. 

terna äro: t . v. telefonisändaren med 
mikrofon och antennspole och t. h. 
på bakväggen mottagarens avstäm
ningsenhet samt liggande framför dLl1-
na på bordet detektor och förstärkare, 
sammanbyggda i en apparat. Ackumu
latorer och anodbatteriet äro placera
de på hyllan under bordet. 

Utan anspråk på att vara någon typ 
för en amatörstation i allmänhet, tcr
de dessa stationer kunna betraktas så
som mycket trevliga och användbara 
provbord för allehanda experiment in
om radiogebitet. Det är visserligen ic
ke nödvändigt att som här montera 
apparaterna ordentligt för att nå goda 
resultat, därom vittnar utseendet av 
flertalet engelska amatörstationer, som 
man ser avbildade, men man undviker 
därmed de risker, som äro förenade 
med ett löst uppläggande av apparater 
och ledningar. Dessutom förlorar man 
nog i regel mera tid på att leta upp 
och avhjälpa fel i en slarvig lednings
föring än som behöves att göra arbe
tet ordentligt från början. 



LÄGET PÅ RADIOMARKNADEN 

I
ntresset för radion i vårt land har 
i och med inträdet av den nya sä
songen kunnat fira sin återupp
blomstring, om det också tagit sig i 

viss mån nya uttryck. Att det rena 
kurositetsintresse, som under förra 
vintern till stor del uppbar radioverk
samheten, snart skulle vara en över
vunnen ståndpunkt, var ju att förutse. 
Men radion börjar nu å andra sidan 
alltmera göra sig gällande som det 
nya och praktiska kommunikationsme
del, som den är ägnad att bliva. 

Under denna övergångsperiod till me
ra stadgade förhållanden gör sig där
för också en viss återhållsamhet ifråga 
om allmänhetens anskaffning av mot
tagningsmaterial märkbar. Radio
Amatören har hos några ledande ra
diofirmor efterhört vilka erfarenheter, 
som marknaden f. n. giver; resultaten 
därav återges i korthet här nedan. 

ASEA hade ingen anledning att beklaga sig 
över bristande intresse hos allmänheten, ehuru 
affärerna givetvis icke ännu i början av sä
songen nått eller ens beräknades nå den inten
siva grad av köplust, som kännetecknade mark~ 
naden förliden vinter. Proportionsvis gynnsam
mast hade försäljningen på landsorten utvecklat 
sig; särskilt köptes i stor utsträckning kom
pletta satser detaljer. Lågfrekvenstransforma
torer var kanske den största artikeln, utom rör. 
UppenbarLgen sysslade en stor mängd amatörer 
med att bygga om eller bygga ut sina appara
ter på lågfrekvenssidan. Omsättningen på hög
talare var ävenledes anmärkningsvärt stor -
denna omständighet står givetvis i samband 
med utbyggandet av apparaterna. Man bekla
gade, att sändningen från Telegrafverkets för
söksstation icke på allvar hade kommit igång. 
För Stockholms vidkommande medförde bristen 
på utsändning den, effekten, att radiointresset 
s. a. s. hölls latent. Som exempel nämndes, 
att den utsändning som gjordes av valtalen i 
Auditorium medförde en mycket tydlig omsätt
ningsökning de närmaste dagarna i förväg. 

På Nordiska Kompaniet ansåg man ävenledes, 
att en i full utsträckning upprätthållen sänd-

ning från Telegrafverket var den stimuläns, 
som nödvändigtvis behövdes, för att affärerna 
skulle komma riktigt igång. För närvarande 
v:tr det huvudsakligen endast den kategori lyss
nare, som sysslade med experiment - alltså 
amatörerna - som utgjorde kundkretsen. Den 
övriga stora mängden av intresserade, det fler
tal, som mera tänka på förströelsemomentet än 
på radions teknik, fQrhöll sig ännu tämligen 
passiv. F. ö. hade man haft den angenäma er
farenheten, att kundkretsen numera endast ef
terfrågar verkliga kvalitetsvaror, vilket icke pre
cis allt:d varit fallet föregående säsong. 

Hos Graham Brothers, vars radioavdelning 
till stor del är inriktad på försälj ning till 
landsorten, hade man enahanda erfarenheter 
som hos ASEA. Omsättningen var i sta
dig uppgång. På vår fråga, huruvida man 
kunde iakttaga någon anmärkn:ngsvärd för
skjutning av försäljningen av rör i riktning 
mot lågte111peraturtyp~n svarades, att detta var 
fallet, men att högtemperaturrören dock ha
de sin givna marknad. 

Forsners Aktiebolag kunde ävenledes kon
statera ett rätt livligt intresse - dock icke 
så stort, som man ansåg sig ha haft anled
ning att vänta. Man har funnit, att en stor 
del av dessa amatörer voro sysselsatta med 
byggandet av större apparater av superhete
rodyntyp o. dyl. En intressant iakttagelse var, 
att den i Radio-Amatörens augustinummer be
skrivna Unidynmottagaren hade föranlett mån
ga amatörer att försöka sig på byggandet av 
en dylik. Beträffande de mottagningsrör, som 
såldes kunde man säga, att de så gott som 
uteslutande voro av lågtemperaturtyp. 

V i ha även förfrågat oss hos ett par av 
våra större bokhandelsföretag angående in
tresset för radiolitteratur. Vad de populärt 
skrivna läroböckerna beträffar, sades köplu
sten ännu vara rätt obetydlig. För de ama
törer, vilka för närvarande representera det 
verksamma radiointresset synas nämI:gen des
sa läroböcker vara ett övervunnet stadium. I 
stället köper man radiotidskrifter - utländ
ska och svenska i ungefär samma utsträck
ning - rätt livligt. Längre framåt hösten 
väntade man emellertid, att omsättningen av 
de egentliga läroböckerna skulle ökas. 



-----------~@9~----------~ 
N. K:s KOPPLINGSSCHEMA nr 1/1924 

ENRORSM O TTAGARE: 
Avstämnings~ och detektorpanel 

- A-B 

2 st. färdigborrade ebonitpaneler, 
20 cm. böjlig tråd, 
Fullständigt kopplingsschema. 

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

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

15 st. polskruvar, 
1 spolhållare, 
1 " vridkondensator, 
1 " rheostat, 
1 " lampsockel, 
1 gallerkondensator, 
1 gallerläcka med hållare, 
1 " telefonkondensator, 
2 " spolar f. rundradiovåglängd, 
2 m. kopplingstråd. 

R A DIO AV D E LNING 
STOCKHOLM 

Radiosa tser 
i såväl enklare som bättre 

utförande levereras till 

lägsta dagspriser. Full~ 

ständiga konstruktionsrit~ 

ningar medfölja varje sats. 

Sorterat lager av radiotill~ 

behör från de förnämsta 

in~ och utländska 

fa briker. 

RADIO ~"'fELEFON 
REGEMENTSGATAN 6 

MALMO 
T E LEFON : 

4203 

RINGBOCKER 
ÄRO DE BÄSTA I 

MARKNADEN 

Erhållas hos alla bok
och pappershandlare 

Annonssida 3 



I 
MATERiAL 
av alla slag - Högsta kvalitet 

BYGGLÄDOR 
FOR SJÄLVMONTAGE 
1., 2., 3., 4.lampsapparater 

jämte förstklassigt 
kopplingsschema 

AKTIEBOLAGET 

EDG. THUNSTRÖM 
M A L M Ö GÖTEBORG 
N. Wallgatan 51: N. Hamngatan 6 
Telejon J597, 5197 Telefon 7112 

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

A.-B. SVERRE I 
GöTEBORG 

BUTIK: KYRKOGATAN 12 

en 
Sverre-b å f 
lir en pojkes 
kliras{e jul-

klapp! 

cJ:.riv efter vår 
ILLUSTRERADE 

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

och franko. 

Bästa inköps= 
källa för Julen! 

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

Annonssida 4 

T 

HÖOSANDER & BEROMANS 
ELEKTRISKA 

Nybrogatan 42 • Stockholm 

Telefon O. 551 

Radio~ 

apparater 
av såväl eget som 

förstkl. svenska o. 

utländska fabrikat 

Radiomateriel 

Antennuppsättning 

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

RADiO 
MATER][EL 

till förmånliga 

priser hos 

AKTIEBOLAGET 

JULIUS SLÖ öa 
}ärntorget 

STOCKHOLM 

TELBFON : NAMNANROP 

TELEGRAMADR: JARNSLOOR 



HURU INKOPPLA EN HÖGTALARE? 
AV CIVILINGENJÖR HÅKAN STERKY. 

U
nder den gångna våren och som
maren ha radioamatörerna i vårt 
land fått vara med om en rätt 
stor omvälvning på radioområ

det. Hösten I923 voro så gott som 
samtliga använda elekt"ronrör i såväl 
amatör- som fabriksapparater av hög
temperaturtyp, d. v. s. katoden utgjor
des aven volframtråd, som upphetta
des till vitglödning. Elektronrör med 
en dylik katod hava varit allenahär
skande i föregångslanden på rundra
dioområdet : Förenta Staterna och 
England under rundradions första ut
vecklingsår eller c:a 4 år. 

En strävan att nedbringa driftkost
naderna har alltid utmärkt teknisk ut
veckling. Endast några år efter det 
elektronrör börjat användas på radio
området, gjorde sig även en strävan 
att förminska driftkostnaderna för ett 
dylikt rör gällande. Snart voro också 
de stora världsbolagen färdiga med en 
förbättring av elektronrören. Oxid
och toriumglödtrådar ersätta nu allt 
oftare de förut vanliga volframtrådar
na såsom katoder i rör. Kostnaderna 
för driften hava nedgått 50-80 % 
utan att någon eftergift i kvalitativt 
avseende eller hållbarhet och livslängd 
behövt göras. 

Införandet av dessa nya glödtrådar 
medförde emellertid ej blott en avse
värt ökad besparing i driftkostnader 
utan ock en betydande ökning i anod
ström vid en given anodspänning, ty 
elektronemissionen från t. ex. en to
riumtråd är, trots den lägre glödtråds
temperaturen, mångdubbelt större än 
för en volframtråd. Under det att de 
nya lågtemperaturrören, som olyck
ligtvis blivit en gemensam benämning 
på rör med torium- och oxidglödtrå
dar,* ofta giva en mättningsström av 
10-20 milliamp., erhöll man hos de 
äldre normala mottagarrären med 
volframglödtråd blott c:a 3-5 milli-

amp. Denna ökning av anodströmmen 
har en betydande fördel med sig. Utan 
svårighet kan man inkoppla betydligt 
flera hörtelefoner eller högtalare till 
ett lågtemperaturrör än till ett motsva
rande högtemperaturrör, förutsatt na
turligtvis att riktiga åtgärder vidtagas 
för övrigt. 

Så gott som varje hörtelefon eller 
högtalare består aven eller flera per
manenta stålmagneter, på vars polskor 
spolar, lindade med isolerad koppar
tråd, äro påsatta. Om utgångstrans
formator ej användes, vilket synes va
ra det vanligaste för amatör- och fa
briksbyggda apparater, kopplas anod
batteriet i serie med hörtelefonen eller 
högtalaren. Anodströmmens likströms
komposant för det sista röret flyter 
då genom magnetlindningarna på hör
telefonen eller högtalaren och ger upp
hov till ett magnetiskt fält. Om detta 
fält är motriktat de permanenta mag
neternas fält, försvagas detta, och re
sultatet blir sämre. Ljudstyrkan är 
nämligen proportionell mot det resul
terande konstanta fältets storlek och 
måste sålunda i detta fall sjunka. Man 
bör därför alltid tillse, att inkopplingen 
blir sådan, att de båda fälten samverka. 

Mot denna regel syndas det dock 
alltför ofta med resultat, att ljudvoly
men blir mindre och att de permanenta 
magneterna avmagnetiseras. Som en 
tröst för dem som emellertid veta med 
sig hava slarvat i detta hänseende kan 
man dock fastslå, att inverkan i all
mänhet ej är så kraftigt märkbar, ty 
anodlikströmmen för vanliga rör är 
ofta rätt låg. Så är emellertid långt 
ifrån fallet vid lågtemperaturrör, i all 

* Endast oxidkatodrören göra verkligen skäl 
för namnet lågtemperaturrör, då glödtråds
temperaturen hos dessa verkligen är låg (svag 
rödglödning) . Toriumglödtrådarna behöva upp
hettas betydligt mer, ofta ända till begynnande 
vitglödning. 
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synnerhet om man är litet för friko
stig med glödströmmen' och ano(lspän
ningen eller använder s. k. effektför
stärkarlampor med extra hög mättnings
ström. En anodlikström för en låg
temperaturlampa på uppåt 10 milliam
pere behöver e j längre betraktas som 
abnorm. Följaktligen ökar det mag
netiska fältet i styrka och kan, om det 
motverkar de permanenta magneternas 
fält, avsevärt försvaga detta. Samver
kar det i stället, skulle man vara hö j d 
att tro att allt är gott och väl, men så 
är ej heller alltid fallet. 

Förf., som under de sista veckorna 
sysslat en del med prov av Telefun
kens nya elektronrör, typ RE 88, för 
drift av högtalare, blev ganska förvå
nad, då det visade sig, att det ibland 
var svårt för högtalaremembranet att 
"släppa", även då spaken för reglerin
gen av känsligheten fördes i sitt yt
tersta läge. Vid närmare undersökning 
visade sig detta bero på den höga anod
likströmmens magnetfält, som samver
kade med högtalaremagneternas per
manenta fält. Ett flertal olika hög
talare provades, och det framgick här
av, vilket ju även är helt naturligt, att 
denna verkan blev dess mer utpräg1:ld, 
ju tunnare högtalaremembranet var. 

För att komma ifrån denna svårig
het utexperimenterades i fig. I angiv
na kopplingsschema. Med detta elimi
neras en hel del av de nackdelar, som 
vidlåda den direkta inkopplingen av 
högtalaren i det sista rörets anodkrets. 
Visserligen skulle man även kunna tän
ka sig en annan lösning av frågan, 
nämligen inkopplingen aven s. k. ut
gångstransformator med ett omsätt-

a C 

ningstal, avpassat efter förhållandet 
mellan högtalarens induktiva motstånd 
och motståndet i röret mellan anod 
och glödtråd (anod-katod-impedansen). 
Härigenom skulle man emellertid blott 
införa en apparat, som på grund av 
en egenskap, vilken alltid vidlåder en 
lågfrekvenstransformator, nämligen be
roendet av frekvensen, komplicerade 
och försämrade förstärkningen. Dess
utom blir en lågfrekvenstransformator 
tämligen dyrbar och är noga räknat 
blott användbar för en högtalare med 
ett visst ohmskt och induktivt mot
stånd. 

Kopplingen enligt fig. I är använd
bar för alla högtalare och har bland 
annat följande fördelar: 

I. Anodströmmens likströmskompo
sant går ej genom högtalarens mag
netlindningar. 

2. De permanenta magneterna i hög
talaren avmagnetiseras sålunda ej, hu
ru än högtalaren inkopplas. 

3. Högtalarsladdarna kunna inkopp
las hur som helst, utan iakttagande av 
polariteten. 

4. Glappkontakter vid anodbatteriet 
eller polarisationsfenomen i gamla 
anodbatterier, som vanligen giva upp
hov till knastrande ljud, förorsaka här 
på grund av induktansens (B) utjäm
nande inverkan ej så mycket störnin
gar vid m.ottagningen. 

5. Ljudet i högtalaren blir kraftigt 
och rent. Genom lämpligt val av kon
densatorns (D) storlek kunna reson
nans fenomen hos högtalarna (akusti sk 
återkoppling etc.) dämpas och ljud
kvaliteten förbättras. 

Av schemat, fig. I, framgår, att i 

A. Sista förstärkarröret 
B. Induktansspole 
C. Anodbatteri 
D. Stoppkondensator 
E. Högtalare 
F. Parallellkondensator 

Fig. 1. Fig.2. 
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serie med anodbatteriet kopplats en in
duktionsspole B med järnkärna, under 
det att i serie med högtalaren inkopp
lats en fast kondensator D. Induktan
sen hos spolen B bör vara större än 
20 Henry och kapaciteten hos konden
satorn D c:a 1 a 2 mikrofarad. Kopp
lingen fungerar på följande sätt: 
Anodlikströmmen passerar genom in
duktansspolen B till rörets anod på 
vanligt sätt men kan ej passera genom 
kondensatorn D, som utgör avbrott 
för likström. De lågfrekventa växel
strömmarna, som alstras i röret, kun
na ej passera genom den höga induk
tansen B, utan söka sig över konden
satorn 4 till högtalaren F. Villkoret 
för att anordningen skall fungera till
fredsställande är, att både induktan
sen B och kapaciteten D äro tillräck
ligt stora. Vid proven ifråga användes 
en vanlig lågfrekvenstransformators 
sekundärlindning som induktans Gch 
en kondensator om 2 mikro farad. 

Matematiskt kan man lätt visa, huru 
stora induktansen och kapaciteten böra 
vara för att kopplingen skall verka på 
bästa sätt. Den matematiska behand
lingen för emellertid utanför denna tid
nings ram, varför vi blott här vilja 
sysselsätta oss med resultatet. 

Då det är de lågfrekventa växel
strömmarna, som i högtalaren giva 
upphov till ljudet, måste man tillse att 
växelströmmarna så fullständigt som 
möjligt passera genom grenen c-d 
(se fig. I) och att blott en ringa bråk
del går genom a-b. Man bör därför 
göra växelströmsmotståndet i grenen 
a-b (impedansen Z ab) så stort som 
möjligt och i varje fall större än i gte
nen c-d (impedansen Z cd) även för 
de lägsta i ljudet förekommande fre
kvenserna. Vid 1-2 mikrofaraas ka
pacitet måste induktansen hos spolen 
B vara minst 20 Henry för att även 
vid ett periodtal av 100 per / sek Z ab 
skall vara större än Z cd. J u större 
induktansen i spolen B är, dess gynn
sammare ställer sig egentligen kopplin-

gen, dock blott intill en viss gräns. En 
stor induktans kräver ett stort varvtal 
å spolen B, och med detta följer, att 
det ohmska motståndet hos spolen sti
ger i hög grad. Man kan nämligen ej 
av praktiska skäl använda för grov 
tråd till spolen. Med ökat motstånd 
uppstår emellertid ett spänningsfall, 
härrörande från anodlikströmmen. Det
ta spänningsfall bör kompenseras med 
en ökning i anodspänning, vilken ök
ning ej i allmänhet är önskvärd. 

Som redan nämnts användes vid 
proven som induktans den sekundära 
lindningen aven lågfrekvenstransfor
mator med en självinduktion vid 800 
per. av c:a So Henry. Sekundärlind
ningens ohmska motstånd var c:a 1,000 
ohm och spänningsfallet vid S milliam
peres anodström sålunda endast S volt, 
vilket torde kunna försummas i jäm
förelse med anodspänningen 80 volt. 
Har man ej tillgång till en transforma
tor, kan l11jan lätt linda en induktions
spole själv. C:a 8,000 varv 0.1--0.15 
mm upplindade å en sluten järnkärna 
torde giva tillräcklig induktivitet. 

Förutom det i fig. I angivna kopp
lingsschemat kan man även tänka sig 
andra sätt, såsom t. ex. i fig. 2. Kon
densatorerna böra i så fall ej hava 
mindre kapacitet än 2 mikro farad. Pa
rallellt med högtalaren kan naturligtvis 
även, som ofta eljest i mottagare, in
kopplas en mindre kondensator F om 

. 1,000-3,000 cm :s kapacitet. Användes 
endast en kondensator, som i fig. I, bör 
högtalaren inkopplas närmast anodbat
teriets minuspol, ty eljest får högtala
relindningen an(1dbatteriets höga pIllS
potential i förhållande till jord. 

Vid de prov, som företagits med 
det beskrivna kopplingssättet, har en 
avsevärd förbättring i såväl ljudkva
litet som ljudvolym erhållits. Det är 
förf:s förhoppning, att de radioamatö
rer, som verkligen intressera sig för 
en förstklassig mottagning, skola med 
denna artikel hava erhållit ett gott 
uppslag att bygga vidare på. 
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KORTA VÅGOR HA MÖJLIGGJORT 
TR Å DLÖS TELEFONERING ÖVER 

STORA AVST Å ND 
En av Radio-Amatörens danska medarbetare, herr Llmd-J ohansen, 
har frå/I en nyligen avslutad studieresa i Europa lämnat Radio
Amatöl'm en o11lfattmule skildring fl'ån Mal'conis bekanta lyckade 
försök med korta våglängder. Vi återgiva häl' nedan ett samman
drag av de intressanta detaljer, där Marconi själv lämnar en inblick 

i sitt system och dess omfattande möjlighetel'. 

U
nder de senaste åren har Marconi 
varit livligt sysselsatt speciellt 
med de korta våglängderna för 
att utröna, i vad mån dessa kun

de vara lämpliga för trådlös telefone-
ring och telegrafering på långa distan
ser. Redan år 1916 blev han på det 
klara med, att långdistanstekniken med 
de allmänt brukliga långa vågorna på 
upp till 20,000 meter och än mera hade 
kommit in på avvägar. Vid sina ti
digare försök under åren 1895-1896 
hade han själv lyckats uppnå lo;vande 
resultat med våglängder på endast någ
ra få meter , och på grundval härav 
upptog han tjugo år senare sina försök 
med dessa. 

Vid dessa experiment koncentrerade 
sig Marconi på våglängder av omkring 
100 meter och utvecklade därvid det 
s. k. "strålsystemet" , varvid det är 
möjligt att medelst reflektoranordnin
gar rikta vågorna inom en viss vinkel 
från avsändningsstationen räknat. 

Det mest kända av de resultat, var
till denna hans verksamhet har lett, 
är den för kort tid sedan uppnådda 
lyckade telefonförbindelsen mellan Pol
dhu i E ngland och Sydney i Austra
lien. * Detta försök visar, liksom de 
föregående av samma art, att man 
med en efter förhållandena mycket 
ringa avsändningseffekt kan övervin
na även de största avstånd, något som 
ju även ligger i strålsystemets natur . 

En intressant belysning av de korta 
vågornas möjligheter lämna de mottag-

* Se n:r S av Radio-Amatören, sid. 166. 
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ningsförsök, som ägde rum ombord på 
Marconis lustjakt "Elettra" under må
naderna april-juni förra året. De be
räkningar som på grundval av därvid 
gjorda rön verkställdes av chefen för 
mottagningsstationen ombord, Mr Ma
thieu, kunna också sägas ha varit av 
en avgörande betydelse. 

Efter en del förberedande försök i 
Falmouths hamn avgick "Elettra" där
ifrån den I I april söderut. Fartyget 
mottog under hela sin resa regelbund
na signaler från den ovannämnda av
sändningsstationen i Paldhu. Alltef
tersom avståndet ökades blevo signa
lerna visserligen svagare men likväl 
fullt tydliga. Efter en ny serie för
sök vid Kap Finisterre fortsattes re
san mot Gibraltar. Ännu vid Seville, 
I AOO km från Poldhu, kunde signa
lerna klart urskiljas även mitt på 
dagen, detta ehuru vågorna då må
ste passera tvärs över Spanien med 
dess höga bergskedjor. Vid Gibraltar 
(1,535 km) blevo signalerna åter tyd
ligare; till denna punkt är också vå
gornas väg gynnsammare. Liknande 
resultat uppnåddes vid Algier och Ca
sablanca. Den 21 maj avseglade far
tyget till S:t Vincent och Kap Verde
öarna, och även på det sistnämnda 
stället var mottagning möjlig, dock ic
ke mitt på dagen. Avståndet var då 
över 4,100 km. 

De nattetid mottagna signalerna vi
sade sig emellertid under hela resan 
oväntat kraftiga och voro även på det 
sistnämnda avståndet obetydligt sva
gare än de som mottogos i Falmouths 



hamn på ett avstånd från Poldhu av 
endast 25 km. 

Avsändningsstationen i Poldhu blev 
därefter utvidgad till en 
effekt av över 20 kilowatt, 
och i februari i år gjor
des försök på ::å stora av
stånd, som överhuvudtaget 
är möjligt på vår jord. 
Marconi anmodade tele
grafmyndigheterna i Au
stralien och Sydamerika 
att föran stalfa om lyss
ning på Poldhu och mot
tog till sin stora glädje 
kort därefter från Mr Er
nest Fisk, chef för "The 
Amalgamated Wireless" i 
Australien, ett telegram, 
vari denne meddelade, af t 
han i sin bostad i Sidney 
varje dag hade mottagit 
Poldhu, som hörts med 
klara och konstanta sig
naler morgon och afton. 
Han hade därvid använt 
en vanlig amatörmottaga
re. - Dessa mottagnin
gar fortsaftes med allt 
bättre resultat ända till 
maj månad. 

På grund av gjorda er
farenheter med avseende 
på solljusets försvagande 
inverkan på vågorna kun
de det antagas, att vågor
na under morgontimmar
na huvudsakligen gingo i 
västlig riktning över At
lanten och Stilla havet 

land, tillverkare av de kända Philip
radiorören. Som av bilden framgår 
är rörets anod, vilken utgöres aven 

stor sluten metallcylinder , 
nedsänkt" i en kanna av 
mass mg ; genom denna 
pressas kallt vatten i och 
för anodens avkylning. 

Även från Sydamerika 
inrapporteras lyckade mot
tagningar från Poldhu. I 
Argentina motfogs denna 
station fullt regelbundet 
och tydligt. Som bekant 
äger också felegrafförbin
delse mellan detta land 
och Tyskland numera rum 
på en mycket kort våg
längd: 75 meter. 

Uppmuntrad av dessa re
sultat övergick Marconi till 
att avsända telefoni från 
Poldhu. Efter vidtagna 
förändringar och förbätt
ringar av avsändaren fö
retogs den 30 maj det 
första felefonförsöket. Det 
lyckades omedelbart: mot
tagningsstationen vid Syd
ney hördes klart och tyd
ligt. För första gången i 
världshistorien hade sålun
da den mänskliga rösten 
överförts trådlöst över en 
distans, som motsvarar 
jordens halva omkrets; 
den sista gränsen var 
övervunnen. 

men under aftonen den D et v id försöke1~ använda 

Nämnas bör, att varken 
avsändare eller mottagare 
härvid använde några re
fJektoranordningar. Resul
tatet" betyder ett rekord 

kortare vägen över Euro
pa och Asien; dessa sträc

sälldareröret. 

kor äro resp. 22,600 och I7,400 km. 
Radio-Amatören är i detta nummer i 

tillfälle att återgiva ett fotografi av 
det sändarerör, som användes vid des
sa försök. Det arbetade med en av
sändningseffekt av intill 28 kilowatt. 
Röret har som bekanf uppfunnits och 
tillverkats vid Philip-fabrikerna i Hol-

även såtillvida, att räckvidden uppgick 
till ej mindre än I89,ooo gånger våg
längden. Poldhu-antennens höjd var 
likamed halva våglängden, och dess 
längd var tre våglängder. 

Av alla dessa försök, varav endast 
de viktigaste antytts härovan, såg sig 
Marconi överbevisad om att använd-
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Nrsseo 
SPOLOMKOPPLARE 
finnes monterad i den av Ing. 
A. Palmgren konstruerade, och 
i detta nummer beskrivna: 
») H et erotr om ~ motta g a rt;n») . 
Omkopplaren är ensam i sitt 
slag och har vunnit fackmännens 

odelade gillande. 

BLAND VÅRA ÖVRIGA TILLVERKNINGAR FRAMHÅLLAS; 

11 ESSCO-R UNDRADIOMOTTAGARE 

11 ESSCO-LAMPHÅLLARE 

11 E S S C O - SERIE ~ PARALLELLOMKASTARE 

11 ESSCO-AVSTAMNINGSSPOLE 

11 ESSCO-KONTAKTANORDNING 

11 ESSCO-VARIOMETER 
11 E S S C 0- SPO LHÅLLARE för 1, 2 el. 3 spolar 

Illustrerad K A T A L O G sändes gratis och franco på begäran. 

HUGO SVENSSON ~ COlI 
TEL.<ADR: »KAMERA» 

TEL. : 7886.13853 
RADIOAVDELNING 

GÖTEBORG 
BUTIK : STORGAT. 13 

TEL.: 15878 

ALLA SLAGS RADIOARTIKLAR I PARTI OCH MINUT FRÅN 

VALSORTERAT LAGER TILL MODERATA PRISER 

OBSERVERA! 
För radiointre3serade, vilka 3jälva ämna montera sina apparater, hava vi inrett lämplig 
monteringsverkstad, vilken jämte behövliga verktyg grafi3 stllr till vika ärade kunders 
förfogande. Sakkunniga anvisningar och råd lämnas under arbetet av vår radioexperl 

Vidare meddelas per telefon UNJ eller 13853. 
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HETEROTROMMOTTAGARE 

R
ubriken härovan skulle möjli
gen kunna föranleda många att 

. tro, att någon ny uppfinning på 
radiomottagningens område sett 

dagens ljus. Så är emellertid icke fal
let. Det system, som i Radio-Amatö
ren kommer att benämnas H eteratram, 
är principiellt känt, men däremot icke 
mera allmänt tillämpat. 

Vad själva namnet beträffar är det
samma härlett från de grekiska orden 
eteras, olika, och tramas, svängning, 
vibration. Ett speciellt namn har konst
ruerats för att möjliggöra en kort be
nämning på ett system, som eljest skul- . 
le vara omständligt att definiera. Just 
namnet heterotrom har valts därför 
att man har svängningskretsar i mot
tagaren, som ha olika egensvängningar. 

En heterotrommottagare har en an
tennkrets, vars egensvängning ligger 
på sidan om den våglängd, å vilken 
mottagning sker, under det att en eller 
flera till nämnda våglängd avstämda 
kretsar befinna sig efter mottagarens 
första rör. Detta system har t idigare 
omnämnts i Radio-Amatören, t. ex. i 
uppsatsen "Experiment med oavstämd 
antennkrets" (n:r 4, sid. I39), men 
detsamma har nu ytterligare under
sökts. 

Ändamålet med anordningen är del
vis att undvika utstrålning från an
tennen när självsvängningar uppstå på 
grund av för fast återkoppling. Detta 
uppnås också i hög grad, då något ut
präglat resonansfenomen icke kan upp
träda iantennkretsen. 

En viktig egenskap hos systemet är 
också att avstämningen blir skarpare 
än om den avstämda kretsen ligger 
direkt i antennen eller är kopplad till 
antennen på vanligt sätt. Detta för
utsätter att i båda fallen samma antal 
avstämda kretsar är för handen. Om 
man av enkelhetsskäl endast vill ha 
en avstämd krets, är det alltså ur se
lektivitetssynpunkt fördelaktigare att 
ha den i form aven anodkrets än så-

som antennkrets. Den ökade selektivi
teten minskar störningar av olika slag. 

Utom dessa fördelar uppnår man 
även, att antennen icke kopplar sig 
med mycket närliggande andra anten
ner, som mottaga på samma våglängd. 
Vidare får man en av antennens be
skaffenhet fullt oberoende avstämning, 
så att densamma kan graderas en gång 
för alla. 

Fördelarna köpas på bekostnad av 
ljudstyrkan i förhållande till rörens 
antal, så att man måste kosta på större 
förstärkning i mottagaren. En rad 
omständigheter medverka emellertid 
till att kompensera förlusten. En anod
krets får, om den är väl utförd, en 
skarpare avstämning än en antenn
krets, och återkopplingen kan drivas 
längre å densamma än å en antenn
eller sekundärkrets. Till antennkret
sen sker ingen nämnvärd energiför
lust från anodkretsen i denna kopp
ling, då ju antennkretsen icke är av
stämd till samma våglängd. 

Förlusterna i anodkretsen äro såle
des mycket små. Men även i antenn
kretsen äro förlusterna minskade, då 
densamma går obelastad, vilket icke 
vore fallet om den vore kopplad till 
en sekundärkrets. Förlusterna i en av
stämningskondensator äro även OOrt
eliminerade från antennen. 

Ett exempel på en mottagare enligt 
detta system utgör den, som här skall 
närmare beskrivas. 

Kopplingsschemat till densamma 
framgår av fig. I. Iantennkretsen 
finnes endast en spole, vilken med 
tvenne omkopplare kan regleras från 
I6 till I42 varv med 2 varv i varje 
steg. Spolens diameter är 50 mm och 
består av 0-4 mm dubbelt bomullsspun
nen koppartråd i enkelt lager. Spol
omkopplarna ha vardera 8 steg och äro 
av Hessco-typ, vilken illustrerades å 
sid. 202 i n:r 6 av Radio-Amatören. 

Så täta uttag, som här gjorts äro 
överflödiga och ha gjorts för att de-
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Fig. 1. Mottagatrens kopplingsschema. 

monstrera inverkan av olika vågläng
der i antennen. Ett uttag på vart ti
onde varv från 30 till 100 torde vara 
tillfyllest, varvid en omkopplare räcker. 
Vill man för enkelhets skull ha en oför
änderlig spole i antennen för mottag
ning å 300-600 m, är det lämpligast 
att välja ett antal varv, som, med den 
antenn man har, ger en våglängd över 
600 m. Vid en genomsnittlig utomhus
antenn torde härför fordras c:a 75 
varv. 

A anodkretsen har i denna mottaga
re särskild omsorg nedlagts. Spolen 
är en s. k. skelettspole, lindad i st järn-

Fig. 3. Detalj av anodspolens stomme. 

form, för att dels nedbringa förluster
na och dels minska inre kapaciteten. 
Spolen är lindad av I mm oisolerad, 
försilvrad koppartråd å en stomme, 
bestående av ett 70 mm presspanrör, 
försett med 7 st. långsgående, 25 mm 
höga ribbor av ebonit, såsom närmare 
framgår av fig. 2. I dessa ribbor äro 
nedsågningar gjorda, enligt fig. 3, med 
2 mm avstånd, varannan till ett djup 
av I mm och varannan till 10 mm. 
Spolens längd är 260 mm och har 130 
varv, av vilka med en omkopplare 

~-~o·~~----~ 
I '_ J.3O kunna inkopplas 80 eller 130 varv. 

Ebonitribborna äro fästa vid gavlar av 
ebonit, varigenom spolstommen blir 
synnerligen stabil. Spolen är lindad så 
att tråden vid varannan ribba lägges i 
ett djupt spår och vid varannan i ett 
grunt. 

I _ 

I /_ 

:-."I..s· -_ 

5 

1<-------_120------_ 
Fig. 2. Genomskärning av anodspolen. 

Anodkretsen avstämmes med en Bal
tic mikrokondensator om 75 cm kapa
citet, vilken med den angivna spolen 
ger våglängdsområdena 225 till 406 m 
och 340 till 550 m. Gör man spolen 
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Fig. 4. FroHtplattans undersida. 

300 mm lång med ISO varv och uttag 
å 100 och ISO varv, erhålles områdena 
270 till 460 m och 400 till 625 m. 

Aterkopplingsspolen består av 80 
varv o. IS mm silkesspunnen tråd, Uf'P
lindad å 70 mm diameter. Spolen är 
placerad vridbar vid ändan av anodspo
len och är shuntad med en kondensator 
om c:a 100 cm kapacitet. 

Övriga detaljer framgå av kopplings
schemat och deras placering av fig. 4. 
Monteringen har måst anpassa sig ef
ter den högtalare, med vilken appal a
ten är sammanbyggd. Såsom framgår 
av fig. 5 är nämligen frontplattan in
satt i bottnen till en "Violina" -högta
lare, vilken har formen aven platt ma
hognylåda, där locket utgör det svän
gande membranet. 

På grund av detta arrangemang har 
delarnas placering måhända ej blivit 
idealisk. Vinkel montage kunde t. e l. 
ej användas. Då ifrågavarande högta
lare knappast torde kunna erhållas på 
den svenska marknaden för närvaran
de, ha måttangive1ser å frontplattan och 
närmare angivande av den praktiska 
kopplingen icke här medtagits. 

Med kännedom om alla i konstruk
tionen ingående delar och deras erfor
derliga dimensioner torde det för de 
flesta icke stöta på större svårigheter 
att utformera mottagarens allmänna 
anordning enligt egen smak. 

I mottagaren ingå följande delar: 
4 st. rör, 
4 " rörsocklar, 
4 Baltic-reostater med 8 ohms motstånds

element, 
1 " Baltic mikrokondensator om 75 cm, 
2 " Hessco spolomkopplare (den ena eller 

eventuellt båda kunna utelämnas), 
1 " 2 stegs spolomkopplare, 
2 " lågfrekvenstransformatorer, t. ex. Sven

ska Radios typ TW II 132, 
1 
1 
1 
2 

" gallerläcka, 2 megohm, 
" blockkondensator, 100 cm, 

200 " 
1000 " 

1 " 2 p. F, 
3 " telefonjackar, 
1 " spolrör, 50 mm diam, 120 mm längd, 
1 70 " 260" 
1 "70",, 50" 
1 " spindel till återkopplings spolen, 
45 m 1 mm försilvrad koppartråd, 
25 " 0.4 mm bomullsspunnen koppartråd, 
6 st. klämskruvar, 
ebonit, kopplingstråd, mahognyiåda. 

Fig. 5. Högtalarelocket uppfällt. 
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Denna apparat, sådan den utförts, 
ger på kortare distanser en ljudvolym i 
högtalaren, tillräcklig för vanliga bo
stadsrum. Engelska och tyska statio
ner komma in med lagom styrka för 
hörtelefon. Denna styrka är större än 
om en 3-rörs koppling med avstämd 
antennkrets och återkoppling på den
samma användes. Till styrkan hos en 
fyrarörsmottagare med avstämda an
tenn- och anodkretsar och återkoppling 
på antennen når den dock, helt natur
ligt, icke upp. 

Fig. 6. Apparatens yttre. 

Till apparaten lämpa sig följande 
rör: Såsom HF-förstärkare och de
tektor D II, RM 2, B II, Radio-Micro 
eller liknande rör med högt omsätt
ningstal. Såsom LF-förstärkare ge E 
eller R större volym, vilket även är 
fallet med RE 89, DE 3 och liknande. 
Givetvis måste anod-, galler- och glöd
strömsspänningarna och reostatemas 
motståndselement avpassas efter rören. 
A fig. S visas RT Special i alla fyra 
stegen. 

&adioliHeralur 
ASEAS NYA KATALOG OCH KOPP

LINGSSCHEMATA. 
Asea har nu utsänt en ny katalog på radio

materiel, omfattande tillbehör till mottagare, 
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Beträffande apparatens skötsel är 
att märka, att inställningen av anod
kondensatorn måste göras med största 
noggrannhet, då stationerna komma 
in och försvinna vid en ytterst obetyd
lig vridning av kondensatorn, trots att 
kapaciteten hos densamma är så ovan
ligt liten. Detta beror givetvis på, att 
anodspolens egenkapacitet är ytterst 
obetydlig. 

Vidare bör första röret givas endast 
måttligt med glödström för att mot
tagaren skall fungera så väl som möj
ligt. 

Kondensatorn över återkopplingsspo
len bör avpassas så, att mottagaren 
återkopplar lätt över hela sitt våg
längdsområde. 

Vid utföring av heterotrommotta
gare torde det vara lämpligast att för
lägga antennkretsens egenvåglängd 
ovanför den mottagna våglängden, åt
minstone vid användning av induk
tionsspole mellan galler och glödtråd, 
då självinduktionen i själva anten
nen därigenom får mindre ofördel
aktig verkan än om gallerspolen göres 
alltför liten. Det torde emellertid böra 
påpekas, att skillnaden i de två våg
längderna ej bör göras alltför stor, 
emedan då de signaler man vill upp
fatta försvagas mera än de atmosfä
riska störningarna. Huru stor sidoav
stämning man bör ha för bästa möj
liga resultat bör därför utprovas. Med 
en omkopplare för spolen i antennkret
sen är detta lätt att göra. 

A.P. 

lösa delar för montage av radioapparater samt 
mätinstrument. Den innehåller, förutom gamla 
välkända saker, även en hel del nyheter. Dess
utom har Asea släppt ut nya kopplingssche
mata för radioapparater, upprättade med spe
ciell hänsyn tagen till att apparaterna skola 
bli så lättskötta som möjligt. 

Delarna till dem härstamma från katalogen. 



KRISTALLMOTTAGAREN 
uMIXENu 

Lagl. skyddad 

F INNES HOS ALLA R A DIOFIRMOR 

Marknadens förnämsta märke Kr. 20:
Enrörsförstärkaren " Mixen" " 35: 
END AST TILL ÅTER FÖRS A LJARE HOS : 

JOEL OLSSON 
STOCKHOLM .. STADSGÄRDEN U 

Tel. %4369 

B E C Ä R C I R K U L A R N:r I 3 o f 

KRXSTALL
MOTTAGARE 

MED AVSTAMNINGSVARIOMETER. 

300- 600 METERS VAGLÄNGD. MON. 

TERAD I PO LERAD MAHOGNYLADA. 

AGA KRI STALLD ETEKTOR 
GE DI GE T SVENSKT ARBETE. 

GASACCU MULATOR 
ST O CKHOLM 

R E P R E S E N T A N T F O R V. S V E R I G E: 

A .• B. AG A. L UX, GÖ TE BORG 

T 

ELTAX 
ANODBATTERIER 

30, 60, 90, 108 

MIN STA I N R E M O TSTAN D 

SVENSKA AKTIEBOLAGET HACKETHAL 
MA STERSAMU E LS G A TA N 54 

STOCKHOLM 
T ELEGRAMADR.: . H ACKETH AL» 

TELEFON: 9200, 2888 

rikt illuslr. och med marknadens lägsta 
priser nu utkommen. Innehåller dess
utom 13 av de nyaste och modernaste kopp· 
lingsschemorna för kristall samt 1-6 rör 
med tillhörande delalJspecifikationer t. ex. 

l -rör "TRI-CELL REFLEX" . . ... .. .. . Kr. 71: 10 
2-.. "HARKNESS REFLEX" .. . ..... .. 8%: 95 
2-.. "SOLODYNE", ulan anodbatterI .. 61: SO 

3- .. "ALL CONSERT" .. .. • .. .. .. .. . .. 7%: 50 
4- .. "ALL BRITAIN" ...... .. .... .. .. 9%: 65 
5- .. "EfAFON TRANSATLANTIC" . . .. 114: 10 
5- .. "NEUTRODYNE" . .. . . ... . .. . .. .. lH: 15 
6-.. "TROPA-SUPERHETERODYNE" .. %16: 55 

m. fl. 

NYA ELEKTRISKA 
INDUSTRI-AKTIEBOLAGET 

Västra Trädgårdsgatlln 19 

STOCKHOLM .. BOX 675 

Sändes m ot 15 6re i f rim lirken . .. Bliv agent ! 

Annonssida 7 

T 



-
HÖGTALAREN 

Enastående i effekt och tydlighet. 

Förstärkningen till. eller från. 

kopplingsbar. Fordrar inga extra 

batterier. - Begär prospekt! 

AKTIEBOLAGET 

RADIO-TEKNIK 
MALMO 
TELEFON: 

9519 

AKTIEBOLAGET 

INGENIÖRSFIRMAN "TURBO" 
KALENDEGATAN 14 • MALMÖ 

TELEFO N 7070 

Levererar som s p e c i a U t e t till billigaste priser: 

RAD IOSATSER 
SAVAL FOR MOTTAGARE I ALLA STORLEKAR 

SOM OCKsA FOR LAGFREKVENSFORSTARKARE 

____ SISTA NYHET!~_ 

APPARATER &. FÖRSTARKARE 
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. 
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·NOACK 
RADIO-BATTERIER 

V ID 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 
radiobatteri: 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. 

Begär våra prislistor 

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

T .................... _ 1 __ .......................... ___ 

RADIOAPPARATER I ALLA PRISLÄGEN 
A.-B. AGA-LUX I GOTEBORG • 

<II 
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GOTEBORG 
o 

RADIOBVRAN 
MAGNAFON 
NYA ALLEN l Telefon 15008 

STOCKHOLM 

A.-B. AUD.IO 
FREDS GATAN 2 Tel. Norr 9447 

Generalagent för 

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

RADIO-RUNDRADIO 
POPULÄR ÖVERSIKT OCH HANDLEDNING (MED KOPPLINGSSCHEMA) 

* 
PRIS HÄFT. ENDAST 

75 öre 

AV 

ing. SVANTE WENNBERG 
FRANCO MOT FÖRSKOTTSLIKVID PÅ POST

ANVISNING 

-
* PRIS HÄFT. ENDAST 

75 öre 

MA ZETT/§ 
CH C K-O LAD 

•• och 

DGDN-CACAD 
delika 1- kraflig -hä/soso,!, 

HÖGSTA NÄRINGSVÄRDE - LÄMNAR INGEN BOTTENSATS 

T 

T 

('fl 
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DE 
FÖR 

FYSIKALISKA GRUNDPRINCIPERNA 
LJUDETS ÖVERFÖRING MEDELST 

ELEKTROMAGNETISKA VA GOR 
AV CIVILINGENJÖR OSCAR LINDEN. 

Forts. från föreg. n:r. 

Ele ktronröret. 

D 
et av Fleming uppfunna 2-

elektrodröret består som be
kant aven väl evakuerad glas
ballong, innehållande en vanlig 

glödtråd och en anodplatta. Då glöd
tråden medelst en elektrisk ström 
bringas i glödning, komma en del 
elektroner att hoppa ut ifrån tråden 
och därefter återvända t ill densamma. 
För att få elektronerna att fo rtsätta 
mot anoden anbringas en extra kraft 
mellan glödtråden och anoden i form 

Fig. 25. 

av ett elektrostatiskt fält; som gör 
anoden positivt elektrisk, så att den
samma attraherar elektronerna, vilka 
då gå vidare genom batteriet tillbaka 
till glödtråden, fig. 25. 

Omkastar man anodspänningen, blir 
anodplattan negativ och bidrager till 
att bortstöta elektronerna enligt den 
kända lagen att liknämliga elektriska 
laddningar bortstöta varandra. 

Om en växelström, se fig. 25, an
bringas i stället för anodbatteriet, fin
ner man, att en elektronström erhålles 
under den halvperiod, som gör anod
plattan positiv, men att ingen elektron
ström erhålles under den negativa 
halvperioden. Röret kan alltså lik-

rikta en enfas växelström till en bru
ten pulserande likström. 

Förhållandet mellan anodström och 
anodspänning angives av kurvan, fig. 
26. Vid närmare granskning av den
samma frågar man sig kanske, var
för elektronströmmen icke ökar pro
portionellt mot anodspänningen, enär 
rummet mellan glödtråden och anoden 
vid vacuum knappast erbjuder något 
motstånd. Man skulle därför vänta, 

Anodsp linning 

Fig. 26. 

att några få volts anodspänning skulle 
istadkomma, att alla elektronerna 
gingo till anoden. Att så icke blir 
fallet, beror på att rummet mellan 
glödtråden och anoden är fyllt med 
ett moln av negativa partiklar, elek
troner. Dessa verka på samma sätt 
som en negativt laddad kropp. Man 
har en s. k. rumsladdning, vilken sö
ker att repellera elektronerna tillbaka 
till glödtråden, fig. 27. 

Antalet elektroner, som emitteras 
från glödtråden, beror för en given 
lampa endast på glödtrådens tempera-

28 1 



tur och kan endast regleras genom att 
ändra glödströmmen. 

Med anodspänningen däremot reg
leras det antal från glödtråden emit
terade elektroner, som framkomma till 
anoden. 

När en elektron blivit utslungad 
från glödtråden, angripes den av två 
krafter, nämligen det elektrostatiska 
fältet från anoden och repulsionen från 
de i rummet mellan glödtråden och 
anoden förut utstötta elektronerna. 

Den första kraften söker föra elek
tronen till anoden, och den andra sö
ker föra den tillbaka till glödtråden. 
Den sistnämnda kraften uppträder 
starkast omkring själva glödtråden. 
Elektronerna komma därför att allt 
efter den hastighet, med vilken de ut
slungas, antingen vända tillbaka till 

Fig. 27. 

glödtråden i närheten av densamma 
eller fortsätta till anoden. Är anod
spänningen liten, vänder största delen 
tillbaka i närheten av glödtråden, men 
om anodspänningen ökas, komma allt 
flera att uppnå anoden. 

Rumsladdningen är starkast i när
heten av glödtråden och avtager mot 
anoden, under det att fältkraften från 
anoden är starkast vid anoden och av
tager mot glödtråden. I ett plan mel
lan glödtråden och anoden äro alltså 
krafterna under vissa förhållanden 
lika stora. Har en elektron tillräcklig 
levande kraft för att passera detta plan, 
föres den alltså av fältkraften till ano
den. Planets avstånd från glödtråden 
bestämmes för ett givet rör av glöd
strömmen och anodspänningen. 

Rumsladdningens verkan på elek
tronerna upphör dock på ett visst av
stånd från glödtråden, enär i ett visst 
läge de bakom liggande elektroner
na stöta de utslungade elektronerna 
framåt med lika stor kraft som de 

framför liggande bakåt. Genom att 
man på lämpligt sätt avpassar anod
spänningen kunna de flesta av de ut
slungade elektronerna föras fram till 
anoden, vilket bidrager till att rums
laddningen minskar och att emissions
strömmen även därigenom ökas. Vid 
fortsatt ökning av anodspänningen 
kommer man till en gräns, då alla 
elektronerna nå fram till anoden. 
Elektronströmmen ökar då icke vidare 

Fig.28. 

T 
Fig. 29. 

R 

vid ökad anodspänning, varför kur
vans översta del förlöper parallellt med 
.-r-axeln, jämför fig. 26. 

Kurvans övre böjning beror på att 
anodspänningen, sedan början till 
mättning är uppnådd, jämförelsevis 
fortare behöver ökas för att bringa en 
del elektroner med liten utgångshastig
het över till anoden. Vidare beror 
den på att glödtrådens ändar äro sva
lare än dess mittpunkt och sålunda 
fortare uppnå mätningstillståndet vid 
ökning av anodspänningen. 

Sammanbindes anoden med glöd
batteriets positiva ända, fig. 28, får 
anoden vid ett rör, avsett för 3.5 
volt en potential i förhållande till glöd
tråden, som varierar från O i dess 
plus ända till 3.5 volt i dess minusända. 



Fig. 29 visar hur ett 2-elektrodrör 
kan användas för mottagning av tråd
lösa signaler. Ersättes växelströms
källan i fig. 25 med sekundära sväng
kretsen i en mottagningsstation, kom
mer anodplattan av de inkomna sväng
ningarna att bliva ömsom positiv och 
ömsom negativ och en mot de posi
tiva halvperioderna svarande elek
tronström erhålles i kretsen genom rö-

Fig. 30 

ret och lindningen L 2 • Ehuru dessa 
svängningar äro av mycket högt pe
riodtal kommer elektronströmmen i 
röret att till fas och intensitet exakt 
motsvara de positiva halvperioderna. 

Verkan av denna anordning blir 
följande: Inkommer en gnistsignal, 
kommer anoden att bliva ömsom posi
tiv och ömsom negativ, och en pulse
rande likström erhålles, jämför fig. 30. 

Fig. 31. 

Denna uppladdar telefonkondensatorn, 
Ca, vilken efter en kontinuerlig kurva 
urladdar sig genom hörtelefonen, i 
vilken då ett ljud höres. För varje 
dylik strömurladdning gör hörtelefon
membranen en svängning, och en ton 
fås med samma höjd som antalet dylika 
urladdningar per sekund. 

Verkan av kondensatorn Ca är föl
jande : 

Om telefonen bortkopplades, skulle 
svängningarna från kretsen L 2C2 stå 
i förbindelse med glödtråden och ano-

den, alldenstund en kondensator ge
nomsläpper väx~lström, men tjänar 
som isolator för likström. För varje 
positiv halvperiod komme elektroner
na att strömma till anoden och genom 
L 2 till vänstra beläggningen av Ca, 
som alltså skulle få negativ laddning. 
Den negativa halvcykeln inverkar icke 
på laddningen hos Ca, enär då ingen 
elektronemission förekommer, men näs
ta positiva halvperiod ökar laddningen 
på vänstra beläggningen, o. s. v. 

För varje vågtåg komme alltså c. 3 :s 
vänstra beläggning att uppladdas till 
en viss spänning. Då telefonen in-

Anodsp /inning 

Fig. 32. 

kopplas, går laddningen genom den
samma och ger därstädes ett ljud. 
Ligger en telefon med stort induktivt 
motstånd samtidigt inkopplad, genom
släpper denna praktiskt taget ingen 
växelström, varför kondensatorn även 
då uppladdas, ehuru då kondensatorns 
urladdning över telefonen börjar sam
tidigt med uppladdningen av den
samma. 

3-elektrodröret. 
Ar 1907 införde amerikanaren Lee 

de Forest en tredje elektrod i det förut 
av Fleming uppfunna röret, som be
nämnes galler eller gitter. Dess ända
mål är att kontrollera elektronström
men från glödtråden till anoden. Så
väl gallret som anoden utföras av 
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varierande form. Detta inverkar dock 
obetydligt på verkan av anordningar
na ifråga. 

Låt fig. 31 föreställa ett 3-elektrod
rör inkopplat som schemat visar. Från 
en potentiometer påsläppes gallret en 
spänning. Denna kan fås antingen 
negativ eller positiv, beroende på om 
kontakten 8 1 skjutes ovanför eller 
nedanför punkten M. Då gallerspän
ningen är = o försiggår en ständig 
strömning av elektroner från glödtrå
den, och elektronströmningen minskas. 
Okas den negativa spänningen, repel
leras elektronerna än kraftigare mot 
glödtråden o. s. v. Då gallerspän
ningen fått tillräckligt stort negativt 
värde, repelleras alla av glödtråden 
utstötta elektroner tillbaka till den
samma. 

Giva vi nu gallret en positiv poten
tial, attraherar det elektronerna, som i 
större mängd strömma från glödtråd 

DIR. REUTERSWÄRD OM RUNDRADIO
ORGANISATiONEN. 

Med anledning av regeringens beslut i rund
radiofrågan har dir. G. Reuterswärd i A.-B. 
Radiotjänst lämnat en del uppgifter rörande 
de närmaste planerna. 

Som det är meningen att stockholmspro
grammen i stor utsträckning skola gå ut över 
hela landet, komma de viktigaste posterna inom 
ledningen att förläggas till Stockholm med lo
kala ombud, scm programchefen skall an
ställa på de olika orterna, och det kan även 
tänkas, att programråd upprättas där, fast då 
naturiigtvis i mindre skala. Däremot har man 
ej tänkt sig att anordna någon återutsändning 
av program från de större landsorts stationerna, 
exempelvis Göteborg eller Malmö. De tek
niska anordningarna för s. k. reläsändningar 
äro nä!TIligen så pass omfattande, att man ej 
gärna, åtminstone i början, vill anordna dylika 
från någon annan ort än Stockholm. 

Vad programrådets organisation beträffar 
räknar man med 6 a 7 medlemmar, varav en 
representant för bolagets styrelse, en för folk-

till anod än då gallerspänningen var 
= o. En del av dessa fastna vis
serligen på gallret och gå runt i galler
kretsen, men sedan gallret börjat ut
föras aven smal tråd med tämligen 
stora öppningar mellan trådarna, går 
största delen elektroner genom öpp
ningarna till anoden och träffa icke 
gallret. Man kan sålunda genom att 
på lämpligt sätt öka gallerspänningen 
öka elektronemissionen till anoden. 
Anodspänningen hålles konstant och 
elektronströmmen varieras med till
hjälp av glödströmmen och galler
spänningen. 

Genom att avståndet mellan gallret 
och glödtråden är mycket mindre än 
mellan anoden och glödtråden, komma 
små variationer i gallerpotentialen att 
förorsaka ett kraftigt fält mellan glöd
tråden och gallret och därmed minskad 
rumsladdning och stark variation i 
anodströmmen. 

Forts. i nästa n;1·. 

bildningsintressen, d. v. s. A. B. F. Folkbild
ningsförbundet, Arbetarinstitutet m. fl., en 
för musiken, som då skulle företräda Musi
kaliska akademien, Konsertföreningen och Ope
ran, en för Stockholms stad, ett par för de 
tekniska radiointressena etc. Programrådets 
verksamhet kommer ingalunda att vara rent 
pro forma, utan rådet skall sammanträda ett 
par gånger i veckan under säsongen för att 
både själv för.eslå radioprogram och utöva sin 
granskande verksamhet. 

STATENS REPRESENTANTER I A.-B. 
RADIOTJÄNST. 

Regeringens beslut i rundradio frågan inne
håller uppgift om statens blivande represen
tanter i A.-B. Radiotjänsts styrelse. Under för
utsättning att överenskommelsen mellan tcle
grafstyreisen och Radiotjänst kommer till stånd 
har nämligen k. m:t till ledamöter i Radio
tjänsts styrelse förordnat generaldirektören P. 
G. Södermark samt chefen för telegrafstyrel
sens radiobyrå, Set Lj ungqvist, och till supp
leant undervisningsrådet N. Fredrikson. 
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DE ELEKTRISKA SVÄNGNINGARNAS 
"MEKANIK" 

AV FIL. D:R G. H. D'AILLY 

D
en alltmer ökade utvecklingen av 
rundradio rörelsen har visat, att 
relativt korta vågor äro synner
ligen användbara för överföran

det av särskilt telefoni men även tele
grafi utan tråd. I själva verket har 
uppfattningen i detta hänseende på se
nare tider undergått en mycket stor 
förändring. Förut har man ansett, 
att vid överföring av budskap på långa 
håll relativt långa vågor med stor ener
gi givet vora att föredraga, men denna 
åsikt har till stor del jävats av de ex
periment, som på senare tiden utförts 
med korta vågor. Det tyckes till och 
med, som om utvecklingen skulle leda 
därhän, att framtidens trådlösa tele
grafi och telefoni möjligen kommer 
att till mycket stor del bygga på våg
längder, som röra sig från 100 meter 
och ända nedåt så små vågor som 10 

a IS meter, eller kanske mindre. 
För var och en, som något sysslat 

med radio, torde det vara bekant, att 
de elektromagnetiska vågorna erbjuda 
många likheter med vanliga vattenvå
gor och att de alstras av elektriska 
svängningar. Dessa svängningar i sin 
tur kunna anses till stor del analoga 
med en pendels svängningar. 

Till sin innersta natur är en elekt
risk svängning intet annat än en fram
och återgående rörelse hos elektrici
teten i en ledare; med andra ord en 
växelström. En sådan alstras aven 
växlande elektromotorisk kraft i le
daren eller en del därav. 

Såsom ett första exempel skola vi 
tänka oss att fig. I är en rak ledning, 
som börjar i A och sträcker sig oänd
ligt långt åt höger. Vi antaga nu, att 
i ett visst ögonblick tillföres ändpunk
ten A en viss laddning; denna kom
mer då att som en impuls fortplanta 
sig längs ledaren. Det streckade om
rådet i fig. I låta vi schematiskt re
presentera denna laddning, som i det 
ifrågavarande ögonblicket hunnit en 
bit in på tråden. I fig. 2 se vi, hur 
laddningen efter en liten stund hunnit 
en bit längre åt höger på tråden, dels 
till följd av att de olika i laddningen 
ingående elektricitetsmassorna bortstö
ta varandra, och dels genom att själv
induktionen motsätter sig upphörandet 
av den strömstöt, som den framskri
dande laddningen representerar. Slut
ligen visar fig. 3 ett ännu något se
nare moment; laddningen har då yt
terligare förflyttat sig ett visst stycke 
åt höger. Samtidigt med sin förflytt
ning breder laddningen ut sig. Den 
hastighet, varmed elektriciteten på det
ta sätt rör sig i tråden är mycket nära 
lika med ljusets hastighet, nämligen 
300,000 km pr sekund, och vi kom
ma i det följande att helt bortse från 
den lilla hastighetsskillnad, som fin
nes, och säga, att laddningen förflyt
tar sig i tråden med en hastighet av 
3°0,000 km pr sekund. 

Annorlunda ställer sig däremot för
hållandet om tråden icke är oändligt 
lång. 

A ..411l1ll1l!!o. ' ~A 

Fig. 1. 

Fig.2. 

Fig.3. 

b 
B A ,. .... ----·" B 

Fig. 4. 
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Vi tänka oss då en enkel rak tråd, 

som är fritt och isolerat upphängd, 
och som befinner sig på långt avstånd 
från ledande föremål. Om en tillfäl
lig elektromotorisk kraft skulle påver
ka denna tråd, visar det sig, att elektri
citeten i densamma kommer i sväng
ning på alldeles samma sätt som en 
pendel, vilken genom t. ex. en stöt 
bringas ur sitt jämnviktsläge. Sväng
ningstalet blir härvid så gott som ute
slutande beroende på trådens längd. 

Huru förloppet utspelar sig kunna 
vi finna av fig. 4, som visar ~ågra 
faser av detsamma. I a tänka Vi oss 
då, att av någon anledning, t. ex. 
en tillfälligt verkande elektromotorisk 
kraft, elektriciteten blivit förskjuten åt 
ena hållet, i detta fall åt vänster, så 
att ett överskott av elektroner (i för
hållande till det normala elektriska till
ståndet) råder i trådens vänstra halva, 
under det att elektronbrist råder i trå
dens högra sida. Här stödja vi oss 
således på den modärna elektronteorien, 
enligt vilken elektriciteten består av 
ofantligt små negativa partiklar -
elektroner - och att en anhopning av 
sådana utgör negativ laddning medan 
en brist i förhållande till det hos krop
parnas atomer normala tillståndet ut
gör en positiv laddning Enligt gammalt 
hävdvunnet bruk beteckna vi (fas~ i 
grund och botten oegentligt) den förra 
med - och den senare med +. 

Den elektromotoriska kraft, som å
stadkommit rubbningen i det elektriska 
tillståndet i tråden AB, anse vi endast 
ha verkat ett ögonblick för att där
efter helt och hållet upphöra, och vi 
skola nu studera, huru förloppet ut
vecklar sig så att en elektrisk sväng
ning uppstår. I fig. 4 aj låta vi då 
den punkterade kurvan föreställa huru 
laddningen fördelar sig utefter tråden 
just som den nyssnämnda elektromo
toriska kraften upphört. 

Emellertid sträva elektronerna att 
åter intaga sina jämnviktslägen, var
för desamma komma att röra sig åt 
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höger från "överskottet" och till "bri
sten". Genom varje punkt på tråden 
måste då strömma en viss elekt6ci
tetsmängd, vilken är dess mindre ju 
mera åt trådens ändpunkter ifråga
varande punkt är belägen. J ust när 
laddningarna utjämnats har strömmen 
i varje punkt uppnått sitt maximum, 
och strömstyrkan i trådens olika punk
ter framställes grafiskt förmedelst den 
"streck-prickade" kurvan i fig 4 b. 
Emellertid upphör strömmen ej nu, 
utan den fortsätter på grund av vad 
man skulle kunna bildlikt kalla sin 
"fart", så att omedelbart därpå ladd
ningen fördelar sig så som fig. 4 c 
visar, d. v. s. rakt motsatt den ur
sprungliga fördelningen i a. Den punk
terade kurvan i c åskådliggör denna 
motsatta fördelning och kan även an
ses representera spännings fördelningen 
utefter tråden. Att strömmen fortsät
ter på grund av farten, såsom en ma
teriell kropp, innebär, att densamma 
skulle besitta något som motsvarar 
trögheten; denna motsvarighet har 
man i självinduktionen, vilken som be
kant motsätter sig och fördröjer varje 
ändring aven ströms styrka. Sedan 
det i c framställda tillståndet uppnåtts, 
vänder förloppet om och fortsätter 
åt motsatt håll, och resultatet blir, att 
elektriciteten kommer att pendla av och 
an i tråden, eller med andra ord, en 
elektrisk svängning har uppstått. 

Detta elektricitetens pendlande eller 
svängande av och an i ledningen sker ett 
antal gånger med avtagande styrka, 
tills slutligen svängningarna helt dö 
bort. Den energi, som desamma repre
sentera, blir nämligen så småningom allt
mer omsatt i värme, varigenom sväng
ningsenergi går förlorad och slutligen 
intet återstår och svängningana upp
höra. Även andra energiförluster bi
draga härtill. 

I detta så småningom skeende ut
döende av svängningarna ha vi ännu 
en likhet med en pendel. Denna stan
nar också så småningom på grund av 
att här rörelseenergi går förlorad ge-



nom friktion, dels i upphängningspunk
ten och dels mot luften. 

En sådan alltmera avtagande sväng
ning benämnes dämpad. Skulle emel
lertid svängningarna, t. ex. genom att 
energiförlusterna ersatts genom någon 
utifrån verkande växlande elektromo
torisk kraft, fortgå med oförminskad 
styrka, ungefär så som pendelns sväng
ningar i en klocka (där energiförlu
sterna på grund av friktionen bli er
satta genom urverkets inverkan), så 
benämnas svängningarna odämpade. 

Om vi närmare granska det sväng
ningsförlopp, som vi nu genomgått, 
och varav fig. 4 framställer trenne 
faser, så finna vi, att såväl spänning 
som strömstyrka äro periodiskt verk
samma och detta så, att strömstyrkan 
har sitt maximum när spänningen är 
noll, under det spänningen har maxi
mum då strömstyrkan är noll. Ävenså 
se vi, att denna senare är störst i trå
dens mitt men alltid noll i dess änd
punkter, under det spänningen hela ti
den är noll i trådens mitt men växlar 
mellan omväxlande positivt och nega
tivt maximum i ändpunkterna. Att 
strömstyrkan alltid är noll och spän
ningen varierar mellan resp. maximi
värden i en ändpunkt på en tråd, som 
utsättes för elektromotoriska krafter, 
är helt naturligt, ty en ström kan icke 
uppkomma i själva ändpunkten på en 
ledning; där anhopas i stället elektri
citeten, varigenom spänningen erhåller 
maximivärden. 

Vi skola nu visa, huru längden på 
den använda tråden utgör halva våg
längden för de elektromagnetiska vå
gor, vilka svängningarna i densamma 
ge upphov till. Fördenskull erinra vi 
oss, att med våglängd menas avstån
det mellan tvenne på varandra följan
de vågberg, och att svängningstalet är 
det antal hela svängningar, d. v. s. från 
ett maximiläge (t. ex. fig. 4, a) till 
det motsatta (fig. 4, b) och därpå till
baka till det ursprungliga maximivär
det, som utföras under en sekund. 
Svängningstalet blir därigenom även 

antalet hela vågor, som med en hastig
het av 300,000 km pr sekund passera 
en viss punkt. Om vi då kalla sväng
ningstalet n och våglängden l (meter), 
så få vi tydligen: 

n . l = 300,000,000 ...... (I) 

Se vi åter på elektriciteten i den för
ut behandlade tråden, så har densam
ma under en sekund utfört n stycken 
hela svängningar, d. v. s. passerat n 
gång~r från den ena ändan av tråden 
till den . andra och tillbaka igen. Kalla 
vi så trådens längd för L (meter), så 
har elektriciteten i tråden under en se
kund rört sig en väglängd = n . 2 . L. 
Vi ha nu förut framhållit, att elektri
citeten härvid rör sig i ledare med prak
tiskt taget samma hastighet som lju
set eller de elektromagnetiska vågorna 
i rymden. Sålunda få vi: 

n . 2 . L = 300,000,000 ... (2) 

varIgenom 

n . l = n . 2L. .. ... ...... (3) 

vilket slutligen leder till: 

l = 2 L ........... ...... . (4) 

eller 
l 

L = - ...... ....... ..... (5) 
2 

d. v. s. längden på den tråd, där sväng
ningarna utspela sig enligt fig. 4 ut
gör jämnt halva våglängden för mot
svarande elektromagneti;;ka vågor. 

Det här genomgångna svängnings
exemplet är det enklaste, och vi skola 
nu studera ett par andra fall för att 
därigenom vinna full klarhet i sväng
ningarnas "mekanik". 

Låt oss då först antaga, att vi ha
va tvenne lika långa trådar uppspända 
omedelbart efter varandra i rät linje, 
så att desamma utgöra förlängningar 
av varandra. De mot varandra pekan
de ändarna av dessa trådar skola be
finna sig alldeles intill varandra, men 
få dock ej vara i kontakt eller stå i le
dande förbindelse med varandra. I fjg. 
5, aJ ha vi fntmställt de båda trådarna 
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Fig. 5. 

i enlighet med ovanstående, dock med 
den skillnaden, att avståndet mellan de 
mot varandra vända trådändarna för 
tydlighets skull är överdrivet; de få 
istället tänkas vara placerade omedel
bart intill men isolerade från varandra. 

Vi skola nu söka åstadkomma såda
na svängningar i de båda trådarna, att 
det är likgiltigt, om de nyssnämnda 
mot varandra nämnda trådarna äro, 
som här, isolerade från varandra eller 
stå i ledande förbindelse med varan
dra. Ett sådant svängnings förlopp 
framställes av fig. 5 b, c och d, som 
ange tre faser av detsamma. Av figurer
na framgår, att svängningarna i den ena 
tråden få utspela sig åt rakt motsatt 
håll mot i den andra tråden. Härige
nom komma de mot varandra vända 
trådändarna alltid att ha exakt samma 
spänning. Om de således sättas i ledan
de förbindelse med varandra, korruner 
ingen ström att passera från den ena 
tråden till den andra, då detta förut
sätter en skillnad i spänning, och det 
är således likgiltigt, om denna ledande 
förbindelse förefinnes eller icke. Vi 
kunna även uttrycka detta så, att en 
tråd, vars längd är lika med hela den 
mot vissa svängningar svarande våg
längden, kan sätt'as i dessa svängnin
gar, varvid vardera hälften svänger 
för sig, som om han vore skild från 
den andra. Spänningsförloppet i det 
ena maximiläget får således grafiskt 
det utseende som fjg. 6 a, visar, un
der det att strömförioppet blir enligt 
fig. 6 b. Det är lätt att' inse, att sam
ma tankegång kan tillämpas för en 
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tråd, som har en längd av tre halva 
våglängder, varav fig. 7 visar ett exem
pel, och detsamma gäller om trådarnas 
längd är fyra, fem, eller vilket helt tal 
som helst, halva våglängder. 

Då svängningarna förlöpa enligt fig. 
4, d. v. s. trådens längd är lika med 
halva våglängden, säger man att sväng
ningarna ske enligt grundtonen (fun
damentalsvängning) ; svängningar en
ligt fig 6 sägas vara första övertonen, 
enligt fig. 7 andra övertonen, o. s. v. 

Tänka vi oss nu, att vi jordförbinda 
mittpunkten å den enligt fig. 4 å grund
tonen svängande tråden, så blir enligt 
ett med det föregående analogt reson
nemang ingen ändring hos svängnin
garna i tråden; vi ha ju endast med 
varandra förbundit tvenne punkter, 
som hela tiden ha samma spänning; 
såväl trådarnas mittpunkt som jorden 
ha nämligen spänningen noll. Vi kunna 
anse själva jord förbindelsen oändligt 
kort och betrakta endast den ena hälf
ten av tråden; denna får då ett sväng
ningsförlopp, varav fig. 8 anger några 
faser. a och c visa spänningens båda 
maxima, under det att b och d visa de 
båda strömmaxima. Av det föregående 
se vi lätt, att trådarnas längd i detta 
fall är lika med en fjärdedels våglängd 
och att detta motsvarar den förut nämn
da grundtonen. Men även trådar, vil
kas ena ända jordförbundits, kunna 
svänga enligt övertoner, och det torde 
nu vara tillräckligt att härför endast 
ange det grafiska utseendet, vilket 

... -._--

Fig. 6. 
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gjorts i fig. 9 (andra , 
, 

övertonen) och fig. 10 
, , 

( f j ärde övertonen). Av / 
, I 

dessa figurer framgår 
tydligt, att det är omöj- , 

C), ligt att erhålla de udda 
, 
I .5 , 

övertonerna med i t:: en t:: 

ändan jordförbun- · "ll ena ~ · · den antenn; de som så- , , , 
ledes kunna erhållas aro 
därför den andra, fjär-
de, sjätte o. s. v. över- Fig.9. 

tonen. 

* 
l det här genomgångna kunna vi an

se oss ha lagt grunden till förståelsen 
av svängningar i antennen; i själva 
verket äro de behandlade trådarna in
tet annat än antenner i sin enklaste 
form. I praktiken komma dessa enkla 
antenner med någon modifikation just 
till användning vid arbete med mycket 
korta vågor. 

Vi skola nu med några ord beröra 
svängnings förhållandena i de ännu så 
länge mer vanliga antennerna, bestå
ende bland annat även av spolar och 
kondensatorer. Fördenskull skola vi 
fastställa vad som menas med den 
elektriska längden hos en antenn. Med 
elektriska längden hos en antenn mena 
vi längden aven rak tråd, sådan vi 
nyss behandlat, vilken svänger på sam
ma sätt och med samma våglängd som 
antennen ifråga. 

Vi skola då finna, att med tillhjälp 
av självinduktionsspolar och kondensa
torer kan man förändra den elektriska 
längden hos en given antenn så, att in
kopplingen aven spole ökar och in
kopplingen aven kondensator (i serie) 
minskar den elektriska längden. Detta 
innebär i själva verket att inkoppling 
aven seriekondensator minskar våg-

il b' c d 
Fig.8. 
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Fig. 10. 

längden, något som är bekant för var
je radioamatör. 

I fig. I I föreställer då AB en an
tenn, endast bestående aven rak tråd, 
i vars mitt inkopplats en kondensator. 
De båda prickade kurvorna framställa 
spänningen i ett av maximilägena ; att 
desamma måste skära antennen i när
heten av kondensatorn, t. ex. i resp. 
punkter Al och Bl, framgår genom 
ett enkelt resonemang. Elektriciteten 
kommer ju att vid svängningarna rö
ra sig av och an i vardera halvdelen 
av antennen, varvid laddningen i än
dan A måste få motsatt tecken mot 
vad den får på vänstra kondensator
belägget ; fullt analogt blir förhållandet 
med ändan B och högra kondensator
belägget. På grund av kondensatorns 
stora kapacitet i förhållande till an
tennens· ändar blir emellertid spännin
gen å dessa senare betydligt högre än 
på kondensatorbeläggen, varför punk
terna Al och Bl, där spänningslinjen 
skär antennen komma att ligga rela
tivt nära kondensatorn. Den elektriska 
längden blir här endast lika med sum
man av de båda styckena AA I och 
BB I , således kortare än AB, vilket ju 
är den elektriska längden om konden
satorn saknades. 

Se vi åter på fig. 12, så är AB åter 
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Fig. 12. 

en antenn, vars mittpunkt inkopplats 
en självinduktionsspole. Spänningslin
jen är här kurvan a CD etc., vilken 
av symetriskäl måste skära antennen 
mitt i spolen i punkten D. Kurvan 
får en mycket brant lutning i stycket 
CD E, beroende på att spänningsfallet 
här är mycket stort till följd av spolens 
höga självinduktion. Skulle vi med 
början i a utrita spänningskurvan så 
som den skulle förlupit om det endast 
vore fråga om en rak tråd, skulle vi 
få kurvan a CA l , med skärningspunk
ten Al; den elektriska längden är så
ledes dubbla stycket AA l , således be-

EN RADIOBRAGD I POLARISEN. 
Från den danska Grönlandsfararen "Teddy", 

som tillhör danska Grönlandskompaniet, och 
som för ej länge sedan blev nedskruvad av 
isen i polarhavet, berättas följande radiohisto
ria, som visar hur mycket som kan åstadkom
mas av ytterst enkla materialier, då rådighet 
och teknisk skicklighet förenas. 

Av radioapparater fanns ombord å "Teddy" 
endast en mottagare men ingen sändare och 
ingen utbildad telegrafist. Då skeppet kom i 

. nöd i Ishavet och man ansåg det nödvändigt 
att komma i förbindelse med yttervärlden, lyc
kades det den ombordvarande ingenjören Th. 
Rostgaard att av tillgänglig material konstrue
ra en sändare. Medan kaptenen och styrman
nen började lära sig Morse-alfabetet med hjälp 
aven buzzer genomletade ing. Rostgaard hela 
fartyget, för att se vad som kunde användas 
till olika delar i sändaren. 

I proviantförrådet fann han diverse tobaks
och konservburkar, ölflaskor, några kilo chok
lad med stanniol på och sist men icke minst 
en del järntråd, avsedd till en hönsgård. 

Under resans lopp hade burkar och flaskor 

Fig. 13. 

tydligt längre än AB, vilket varit den 
elektriska längden om spolen saknats. 

På fullt motsvarande sätt kunna vi 
göra oss ett begrepp om förändrin
garna i den elektriska längden hos en 
i ena ändan j ord förbunden antenn ge
nom att betrakta fig . I3 a visar det 
förut behandlade fallet med endast en 
rak tråd, AB; b visar förhållandet då 
en kondensator inkopplats, och således 
den elektriska längden minskats från 
AC till AB, och c visar slutligen hu
ru genom inkoppling aven självinduk
tionsspole den elektriska längden ökats 
från AC till AB. 

tömts, och kunde nu användas vid konstruk
tionen av "Teddys" radiostation. 

Antenn och vatten förbindelse fanns redan 
för mottagaren och dessutom fat;ns ombord 
en stor gnistinduktor och en avstämningsspole 
till 600 meter. 

Ölflaskorna användes till isolatorer och ap
paratens olika delar sammanfogades så små
ningom med hjälp av det övriga; stanniolen 
kom naturligtvis till pass vid framställning 
av kondensatorerna. Då stationen, som ' säkert 
är elen första i sitt slag, var färdig, överläm
nades den till kaptenen, som efter slutad kurs 
i morsesignalering började utsända nödsigna
ler och telegram om hjälp efter ett av honom 
själv förbättrat morsesystem. 

N orske ångaren "Konrad Holmbo" hörde 
verkligen dessa signaler, men var icke i stånd 
att tyda dem. Telegrafisten kunde icke få 
någon riktig mening i den blandning av streck 
och prickar, som han mottog från en mystisk 
och okänd station. Trots detta ganska nega
tiva resultat får man dock säga, att det var 
en verklig radiobragd, som under dessa för
tvivlade omständigheter utfördes. 



ETERN AR FYLLD AV MUSIK, TAL OCH SÅNG 
- nu som aldrig förr - från Europas alla Rundradiostationer. 
De kunna med det alltmer påfallande mörkret utan svårighet 
avlyssnas t. o. m. med ' enkla enrörsapparater. N i intresserar 
Eder säkert i allra högsta grad härför, men då Ni köper en 
radiomottagare eller själv bygger en sådan: Köp endast det bästa! 

VI ANFÖRA SARSKILT: 

»RT SPECIAL» är marknadens 
effektivaste vacuumrör för såväl 
detektor. som H. F.. och L. F .• 
förstärkning. Glödspänning 2,5 
volt, glödström 0,5 amp ., anod. 
spänning 30-100 volt Kr. 7: 50 

»RT MICRO» är ojämförlig vad 
livslängd och låg strömförbrub 

". 

ning beträffar. För att minska 
värmeutstrålningen är den helt 
försilvrad. Glödspänning cirka 
2 volt. glödström 0.15 amp .. 
anodspänning 30-100 volt. Rö. 
ret matas lämpligast frå n 2 
vanliga torrelement il 1.5 volt var. 
vid vanliga glödströmsmotstånd 
kunna användas.... Kr. 10: -

THE »LONG LIFE " 
ANODBATTERIER 

världs märket med högsta livs. 
längd och kapacitet: j . .. :e;.;:s ;::. 2i 

zc6n'ti;,~' '''' & 

MINSTA DAMPNING 
OCH HÖGSTA EFFEKT 

ernås om Ni lindar Edra spolar 
med silkesspunnen »Emaljlitz. 
tråd". Pris per meter för 60. 60 volt Kr. 10: --

100 .. ............... " 18: - trådig .. ......... .. ..... . Kr. O: 50 

LAGFREKVENSTRANSFORMATOR med helt sluten järnkärna. speciallindad. o. metallkapslad. 
En kvalitetstransformator som står ouppnådd i elegant utförande. förstärkning o. renhet Kr. 15:-

TRANSFORMATOR FÖR »U NIDYNE» mottagare utan anodbatteri i samma utförande som 
ovanstående. Omsättning l : 10 .......... .... ....................... ...... ........ .... ............ Kr. 18: -

Alla slags mottagare och delar i högsta kvalitet och till billigaste 
priser. Rekvirera vår katalog. Order expedieras pr postförskott. 

Återförsäljare erhålla rabatt. 

A.~B. RADIOINDUSTRI 
KUNGSGATAN 46 GÖTEBORG 

Telefon 11141 
(Viktoriateatern 1 tr.) 

Göteborg 1924. Göteborgs Litografiska Aktiebolag. 
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R.215. A 
0.8-1.1 volt 

0.20- 0.25 amp. 

radiomottagning 
ar erfarenhet nödvändig, ej blott 
vid apparatens handhavande utan 
ännu mer i dess konstruktion. 

Western Electric har den längsta 
erfarenheten inom radiobranchen. 

Genom att använda dess radioma~ 
teriel tillgodogör Ni Eder denna. 

En förstklassig mottagning ernås 
lättast och bäst med radioappa~ 

rater, vacuumrör, telefoner 
och högtalare från 

~ c 
R e pr es e n t a n t er: 

HANDELS· &. INGENIöRSFIMAN 

GOTHlA A.::B. 
GÖTEBORG 

KA N A LT OR G ET 1- 2 
J:"EL. 10305 

INGENIöRSFIRMAN 

FOLKE HAIN 
MALMÖ 

TELEGRM1ADRESS: FOLKEH A. IN 
TEL. 2432 

B E,G ,\ R v Å R S E N A S T E R A D [ O K A T A L O G I 

III 

b dl 



SVENSKA VELOCIPED - BOLAGE.T. GÖTGATAN 18 STOCKHOLM 

hos 
A/B FERD. LUNDQUIST & CO:S 

RADIOAVDELNING 
GÖTEBORG 

Kasta ej bort /orbdinda radiolampor. De kunna sliljas. 

TRYCKSAKER FÖR 
RADIOFIRMOR 

CRadiokataloger, prislistor, kopp= 
lingsschemata, appa ra tbeskrivn inga r och 
allt reklamtryck för ra diofirm or ut= 
föres av oss som specialitet. Anlita 
den firma, som äger erfarenhet och 
resurser. Vi trycka denna tidskrift. 

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA A.~B. 
Boktryck /" Litografi /" Offsettryck 

Annonssida 16 

:-r. 



~t..Ar1tf 
_~_"\1.:..-~_ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PÄRMAR TILL 

RADIO .. AMATÖREN 

v 
cJI.TT fulla värde erhåller 

denna tidskrift först när en 

komplett årgång av den. 

samma i inbundet skick 

och försedd med en full . 

ständig innehållsförteck. 

ning kan tjäna som upp. 

slagsbok, vari man är istånd 

att steg för steg följa tek. 

nikens landvinningar. För 

detta ändamål komma 

smakfulla pärmar jämte in. 

nehållsförteckning att till. 

handahållas vid årets slut. 

Varje nummer bör sålunda 

omsorgsfullt tillvaratagas. 

Hela årgången kommer 

att omfatta över 

300 textsidor. 

-------

Bästa sättet att med säkerhet komma i besittning 
av samtliga nummer är att prenumerera hos närmaste 
bokhandlare eller på posten . Pris till årets sl ut 

kr. 4: 50. Prenumerera i dag! 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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NEUTRODYNE 
OCH ULTRADYNE 

F ör den verkligt kunnige amatören 
utgör väl dessa mottagaretyper 
i d e a l e t . Vi hava därför nöjet offe_ 
rera byggsatser till följande priser: 

Fullständig 
S-rörs Neutrodyne-byggsats 
med byggnads beskrivning. Innehåller 
alla erforderliga delar jämte borrad och 
graverad panel... . ... . . . Kr . %50: -

Neutrodyne-sats, 
bestående av 3 netroforme r (= kond . 
+ transf.) och 2 neutrodon Kr. 85: -

Uliradyne-sats, 
bestående av 4 st. högfrekvenstransfor .. 
matorer (med sigi ll av Lacault . kopp .. 
lingsschemats u ppfinnare) och 2 fasta 
kondensatorer. . . . . . . . . . . . Kr. 9%: -

Neutrodyne-mottagare av fabrikerna 
Malone-Lemmon, Ware- och Thompson. 

A merikas 3 förnäms ta netrodyne .. märken. 
Pris på begäran . 

SVENSKA MASKIN AFFÄREN A.B. 
TR O LLHÄ TTA N 

Tel. 177 
('f) 

SVENSKATTELEGRAMBYRÄN I 
FILIALEN I GÖTEBORG 

Tel. : 184 8, 1739, 9 139 

CD 
Förmedlar annonser till 
alla svenska och ut
ländska tidningar och 
tidskrifter till deras egna 
annons priser. Uppgör 
smakfulla och effektiva 
annonsteckningar. För. 
medlar utsändning av 
annonser per radio. Be. 
gär förslag från oss. All 
annonsering i Radio. 
Amatören besörjes av 

A,·B. Svenska Telegrambyrån 
Filialen i Göteborg 

Annonssida 15 
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endast under c:a 1,000 m våglängd. Systemet 
är ju konstruerat enkom för korta vågor, där 
H. F .-förstärkningen eljest stöter på svårig
heter. 

3) Huru korta vågor som helst kunna mot
tagas, om man blott kan avstämma antenn
och generatorkretsarna till desamma, vilket sker 
genom minskning av spolar och kondensatorer 
i dessa kretsar i erforderlig grad. Mellanfre
kvenstransformatorerna förbli desamma. 

4) De vanligen i handeln förekommande 
transformatorerna kunna ej utan vidare använ
das. Dels äro de icke noggrant avstämda till 
viss våglängd, dels äro de i allmänhet ej av
sedda för längre våglängder än c:a 3,000 m. 
Transformatorerna i superheterodynmottagaren 
böra ha 10,000 m våglängd och avpassas efter 
varandra. 

E. B., Stockholm, vill bygga en 6-rörsmot
tagare enligt beskrivning i Radio-Amatören 
n:r S, sid. 18S, för avlyssning både på de 
vanliga rundradiovåglängderna och på vågläng
der upp till 2,900 m, och framställer bl. a. föl
jande frågor: l) Vad bör beaktas beträffande 
lindnings riktningen av spolarna och transfor
matorerna? 2) Huru böra L, och L, inkopplas? 
3) Gäller beteckn:ngen "In" och "Ut" för trans
formatorerna resp. begynnelseändan och slut
ändan av lindningen? 6) Vilka delar böra ut
bytas för apparatens användn:ng för högre våg
längder upp till 2,900 meter och hur många 
uPP3ättningar sådana delar erfordras för effek
tiv mottagning? 

S var: l) Generatorspolen lindas å ett och 
samma håll med början vid anslutningen till 
anoden ända till anslutningen till gallret. Vid 
avbrottet efter SS varv kopplas till + SS 
volt och - 4 volt på sätt fig. 2 å sid. 186 vi
sar. Transformatorernas lindningar lindas alla 
åt samma håll. Sekundärspolens båda delar 

seriekopplas. Slutet på primärlindningen går 
alltid till anod och slutet på sekundärlindningen 
till nästa galler. 

2) L, och L2 lindas åt samma håll. Början 
på L, till antenn och början på L2 till galler. 

3) "In" är liktydigt med början och "Ut" 
slutet på lindning. 

6) Apparaten är lämplig endast under 1,000 
m. För mottagning å upp till 3,000 m måste 
en helt annan koppling användas, vilken icke 
är superheterodyn. 

I detta samband vilja vi nämna, att ett fel 
förefinnes i kopplingsschemat å sid. 18S. Ge
neratorns avstämningskondensator bör inkopp
las mellan anod och galler i stället för såsom 
å fig. mellan anod och katod. 

K. G., Råslmda, är mycket intresserad av 
Ultradyne och frågar bl. a.: Anser Ni, att 
apparaten även på "Stockholms horisont" skulle 
kunna upptaga europeisk rundradio med ram
antenn? Eller är apparaten i detta fall lika 
lämplig att koppla till utomhusantenn och jord? 

S var: Ultradyne torde utan svårighet taga 
de europeiska stationerna å ram i Stockholm, 
om den är rätt utförd och meIlanfrekvenstrans
formatorerna äro avpassade tiIl varandra. 

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) 

~ QA1D>nO=AMATÖR.EN~ 
Utkommer den 1 i varje månad 

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

P R E N U M E R A T lON mottages av bokhandlare och 
å alla postanstalter. Prenumerationspris till lrets 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, Ostra Hamngatan 4<6-48, 
tel. 1848, 1739. 

Radio·Amatörens annonsJlvdelning är dt l'ärdeFulit uppslaRsregiJter, 80m alltid bör ~btropas vid inköp. 

Göteborg 1924. Göteborgs Litografiska Aktiebolag. 
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SVA~ PÅ FRÅGOR.. 
I 

RADIO-AMATÖREN står sina läsa- I 
re till tjänst med besvarande av frågor 
rörande allt, som sammanhänger med ra-
dio, varvid följande bestämmelser gälla: 
l) Alla frågor 1l1tmreras och skrivas på 

var sitt papp ~r och endast på e~ta 
sidan av papperet. Varje papper för
ses med den frågandes namn och 
adress, tydli!}t utskrivna. Frågorna 
adresseras till: Radio-Amatören, avd. 
"Svar på /I'ågor", Box 55, Göteborg. 

2) För varje fråga bifogas 50 öre i fri
'Itlärk~n. 

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

I. T., Falt!!l. Då jag hade tänkt tJIverka 
den i n:r 5 av Eder tidskrift beskrivna Ultra
dyne mottagaren, får jag anhålla om ett kopp
lingsschema över densamma, i vilket hänsyn 
tages till följande förenklingar. Då samma 
sorts rör komma till användning, behöves ej 
några olika anodspänningsuttag och av samma 
skäl ej heller mera än en glödströmsreostat. 
Vidare önskas omkopplaren abcd å det införda 
schemat förtydligad. I beskrivningen uppgives, 
att man istället för att tillverka en särskild 
spole i stället för L, skulle kunna använda 
ena lindningen aven lågfrekvenstransformator. 
Då jag emellertid anser det vara lyx att för 
detta ändamål anskaffa en transformator, an
hålles om beskrivning å en lämpl:g spole för 
detta ändamål. 

S var: Vi meddela här ett kopplingsschema, 
som är förenklat så långt vi anse det möj-

ligt. Att ha mindre än tre reostater, insatta 
som schemat visar, torde ej ge goda resultat. 
Den omkopplare, varom närmare upplysning 
önskas, består helt enkelt av klämskruvar, pla-
cerade i närheten av varandra på sätt vi visat. 
I schemat ha vi till fogat ett anodbatteri för 
första röret, vilket förbättrar resultaten. Där
jämte ha vi ändrat generatorns kretsar för att 
få bästa möjliga anordning. En beskrivning 
på en lämplig drosselspole finnes på sid. 6S 

n:r 3 av Radio-Amatören. 

A. K., Stockholm, har med intresse . tagit del 
av den i Radio-Amatörens augustihäfte be-
skrivna 6-rörsapparaten "Ultradyne" och frågar: 

l) Kan för enkelhets skull enbart Radio-
Micro-rör användas - eller blir resultatet av
gjort bättre om också rör R-215-A användas? 

2) Inom vilka våglängder kan mottagning 
ske med beskrivna spolar och H. F.-transfor
matorer? Vad är att göra för att komma upp 
i c:a 3,000 m:s våglängd? 

3) Kan mottagning med denna apparat ske 
å mycket korta våglängder? Vilka förändr in
gar böra då göras? 

4) Kan med fördel H. F.-transforrnatorer 
av t. ex. "Ashleys", "S. R." eller Igranics 
fabr:kat (se Graham Brothers katalog) använ
das? 

S var: l) Radio-Micro kan användas en
bart, men funktionen blir då ej så lugn och 
fri från brus o. dyl. som när R-215-A använ
des på angivet sätt. Med enbart Radio-Micro 
böra filteranordningarna medtagas. 

2) Superheterodynmottagare äro lämpliga 

~( + 
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adio -Amatören återgi
ver i detta nummer 
de karakteristiska kur

vorna för följande mottagare
rör: 

Mullard ......... »DFA 2 » 
» »DF Ora » 

Undersökningar av rör 
fortsättas alltjämt i vårt la
boratorium. Ytterligare kur
vor komma att publiceras 
i nästa nummer. 
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I diagrammen användas föl -
jande beteckningar: 

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

Å diagrammen angivas rör
typ, spänning över glödtråden, 
glödströmstyrka, energiförbruk
ning i glödtraden, omsättnings
tal , inre motstånd, kvantiteten 
• 
~ samt kurvor över anodström-

styrka vid olika anodspänningar 
och gallerströmstyrka vid viss 
anodspänning. 

Observeras bör att ka
todens negativa ändpunkt 
överallt anses ha o-spän
ning . 
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vecklingen utom filtret och samtidigt 
använda energien på nyttigt sätt, t. ex. 
i en eller flera lampor för belysni~g 
eller i en kamin. I sådant fall kan 
strömfiltret anordnas enligt fig. 5. Ge
nom dämpspolen och anodspännings
motståndet behöver därvid ej passera 
mer än en bråkdel av hela strömmen. 
Några papperskondensatorer av stor 
kapacitet böra insättas enligt figuren 
för att utjämna anodspänningsvaria1.io
ner och minska bullret från glödström
men, som ej passerar någon dämpspole 
alls. N aturligtvis skulle en dämpspole 
för glödström även vara till fördel. 
En dylik blir emellertid alldeles för 
stor och dyrbar; dessutom är dämp
ningen där av mindre betydelse än för 
anodspänningen. 

Ett ström fi lter av denna senare typ 
skulle säkerligen få stor åtgång, om 

cY:än lasekretsen 
Till Redaktionen av Radio-Amatören, 

Göteborg. 

I septembernumret av Eder ärade tidskrift 
återfinnes under rubriken "Svar på frågor" 
ett kopplingsschema å en S-rörs mottagare, 
kopplad för 2 H. F. - D - 2 L. F . Då jag per
sonligen är mycket intresserad av den oav
stämda antennkretsen och länge sysslat med 
transformatorkopplade högfrekvensförstärkare 
roade det mig att utföra nämnda mottagare. 
Arbetet var mycket lätt, då schemat ej angi
ver en massa omkopplare utan endast de er
forderliga apparatdelarna. Monteringen gjor
des å en ritbräda och tog 6 timmar i anspråk. 

Den använda Baltic-spolhållaren visade sig 
vara utmärkt, då fininställningen här är nöd
vändig. Kondensatorn fordrar en kolossalt nog-

den funnes i handeln, utförd av eld
säkert och stadigt material. Antag t. 
ex. att någon har en radiomottagare, 
som erfordrar 0.5 amp. glödström. 
Belysningsspänningen är 120 volt. 
Han sätter då in i en vanlig flyttbar 
bordstake en 50-ljus lampa, ev. något 
kraftigare, sticker in bordlampans 
propp i de därför avsedda hålen på 
strömfiltret och förbinder detta i sin 
tur med väggkontakten medelst en van
lig förlängningsledning. Sedan kan 
han höra på rundradioprogrammen, 
medan bordslampan lyser upp hans 
rum, samtidigt som den tjänstgör som 
batteri för radioapparaten. 

Uppslaget överlämnas härmed till 
ärade radioamatörer och eventuella ti1l
verkare för att utnyttjas på bästa sätt. 
J ag hoppas, att det kan komma någon 
till gagn. 

grann inställning, och även densamma var av 
Baltics fabrikat. Jag parallellkopp!ade dcn
samma med en variabel kondensator om c:a 
30 cm kapacitet samt förlängde axeln medelst 
ett 10 cm långt ebonitrör. 

Resultatet var utmärkt. Den använda hög
frekvcnstransformatorn var hemgjord, men med 
järnkärna. De vanliga engelska och ty~ka 

stationerna avlyssnades med styrkan R 9. Bort
kopplades lågförstärkningen var styrkan: (den 
29 sept.) för Manchester (375 m) R 8, för 
Cardiff (3S1 m) R 7, för tvenne tyska statio
ner R6å7. 

Antennen utgöres av 12 m 3 mm koppar
tråd, dragen i taket. Rummet ligger i övre 
våningen å ett 3 våningars hus, vars plåttak 
även uppbär en större centralgalge för riks
telefon. J ordledningen var ansluten till vat
tenledningen. 

I förhoppning att dessa rader varit Eder till 
nytta och nöje, tecknar jag med högaktning 

R. Ohlsson. 
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Fig, 4. Måttskiss till strömfiller enl. fig. 1. 
Låda av trä eller eternitskifJer med öppningm' 
nedtill och upptill för htftväxling (nederst). 
Lock av ebonit eller etemitskifJer (över~t). 

någon tid ej användes, samt att man 
ej, när man åter vill börja lyssna, be
höver förarga sig över att batterierna 
äro obrukbara. + 

lingsdiagrammet, fig. 3, och ritningen, 
fig, 4, Glödströmmen uttages mellan 
2, 3, 4 eller 5 uttag, beroende på huru 
mycket rören förbruka. Ingen konden
sator är nödvändig här, 

Ett shömfilter är mera ekonomiskt 
ju mindre ström rören förbruka samt 
ju lägre spänning belysningsnätet har. 
Så t. ex. lönar det sig bättre i Göte
borg, som har I20, än i Stockholm, 
som har 220 volts belysningsspänning , 

För att kunna anslutas 611 220 volt 
bör ovannämnda strömfilter utföras 
med samma motstånd men med en spo
le, som innehåller samma vikt (c:a I. I 

kg) 0.20 i stället för 0.35 mm koppar
tråd. Därvid blir värmeutvecklingen i 
strömfiltret ungefär samma, under det 
att strömmen endast blir hälften mot 
förut. Anodspänningen blir även en
dast hälften mot förut, d, v. s. 40 i st. 
för 80 volt, såvida e j längre eller tun
nare motståndstråd kan användas, vil
ket det givna utrymmet · eller den me
kaniska håll fastheten av tråden knap
past tillåter. 

Denna typ och dimension av ström
filter har således ett begränsat anvär,d
ningsområde. Vill man göra ett ström
fi lter, som skall räcka till för en fler
rörsmottagare med stor glödströmsför
brukning, I a 2 amp., vi lket vid 220 

volt fordrar en effekt på 250 a 500 

watt, måste man förlägga värmeut-

-- Uttag for 
anodspiinning 

Fig. I och 2 visar en strömfilter , ii! ~ 
'med vilken kan matas tvenne rör ~ ~'i: r::-=n=:="~' .. ~...... . 
med en glödströmsförbrukning av ~::::] } 

•• o ~o ....... 1'1) 

0.06 amp. varder~,. eller ett ror a ~ ~.~...,.... . .:< P-F ~_ 
O. I 5 amp. SamtidIgt kan erhål- ~.5 t: 

las vilken anodspänning som helst t: 

upp till 80 volt. Ström fi ltret är utfört 
för I20 volts belysningsspänning. De 
närmare detaljerna framgår av kopp-

Uttag for 
g[ochtrom 
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Uttag for 
negativ galler

spiinning 
Fig. 5. Strömfilter för flerrörsmottagare med 

stor glödsfrö11lsfÖrbrukning. 



BELYSNINGSSTRÖM I STALLET FOR 
BATT ERIER 

AV CIVILINGENJÖR HARALD SJÖVALL. 

Radio-Amatören är här i tillfälle att läm1Ut ett nytt bidrag till den vid 
all radiumottagnillg ställdigt aktuella batterifrågan: en praktisk hand
ledning för tillverknillg av ett enkelt strömfilter, som ersätter både 

glödströms- och anodbatteri. 

B
atterier äro besvärliga och kost
samma att hålla i fullgott skick, 
det torde var och en, som någon 
längre tid arbetat med rörmot

tagare, kunna vara ense med mig om. 
Det är därför naturligt att se sig om 
efter ett mera bekvämt sätt att få anod
spänning och ström till glödtråden, och 
det närmaste till hands är då belys
ningsnätet. På de platser, där detta 
har likriktad spänning, har man ju 
därmed ett synnerligen välskött, leve
ranskraftigt och alltid redo radiobatteri 
mitt för näsan, d. v. s. vid varje lampa 
och väggkontakt. Det gäller endast att 
utnyttja batteriet på lämpligt sätt. 

N u kan det invändas, att belysnings
ström åstadkommer buller i radioappa
raten, man hör, i synnerhet på dagen, 
ett maskinsurr, som är besvärande. 
Detta är sant, ehuru bullret kan min
skas genom att använda en god dämp
spole. Min erfarenhet har emellertid 
varit den, att detta maskinsurr ej spe
lar någon roll vid lokal mottagning; 
möjligtvis stör det vid långdistansmot
tagning. Sent på kvällarna, vilket är 
den tid man vanligen lyssnar på ut-

Fig. 1. 

Fig. 2. 

ländska stationer, bruka även elektrici
tetsverken leverera ströin nästan ute
slutande från ackumulatorbatterier, var
vid endast enstaka surr från cellom
kopplare störa, och belysningsledningen 
därför praktiskt taget är likvärdig med 
ett separat batteri. Fördelarna med att 
taga ström från belysningsnätet är 
framför allt, att det ej innebär några 
kostnader, när radioapparaten under 

120 volt 

:U5 ohm 

0.163 llmP-l 

490 ohm 

o volt 

D ä mp sp ole av I , I kg. emal
j erad 0J5 m m. koppar t,,!d, 
uppli1ldad p å m Irär" tle och 
f örsedd 'nud järnkärna. 

Motst~lld av III ,"m . kou
stantantråd, c:a J8 cm. lång . 
p r steg. 2f st. lI.flaK (24 stoK). 

Pr steg : JJJ volt; 204 ohm. 

Fig. 3. Strömfilter tör radioapparratel· med liten 
glödströmsförbruk,~ing, avsett att ersätta glöd
ströms- och anodbatterier. Anslutet till 120 

volts likriktad spän/ling (bel}'wingsledning). 
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"Den ideala 
radiojörpackningen" 

COLUMBUS 
LÖSER EDRA FÖRPACKNINGSPROBLEM 

Radioapparater äro sammansatta utav 
idel sköra och ömtåliga smådelar. All 
förpackning av radio materiel måste där
för ske på betryggande sätt för att va
rorna icke skola äventyras vid transport. 

Intet lämpar sig bättre för detta ändamål 
än Columbuskartonger. De äro starka, 
utrymmesbesparande och lätta. Ledande 
radiofirmor använda dem i stor skala. 

Det lönar sig även för Eder att taga känne
dom om Columbuskartongens alla fördelar. 
Prover och prisuppgifter lämnas gärna. 

STOCKHOLMS KARTONG .. & LITOGRAFISKA A.B. 
REPRESENTANT FÖR GÖTEBORG OCH VÄSTRA SVERIGE : 

GÖTEBORGS LITOGRAfiSKA AKTIEBOLAG I 
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n Bör finnas 
vid varje 
radioapparat l" 

Systematiska 
anteckningar 

äro värde/ulla 

~D 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" er hållas i varje 
bokhandel eller direkt från förlaget : 

GÖTEBOR GS LITO GRAFISKA A-B. 

Rabatt vid pa rtirekvisition. 
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