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Experimentbok 
for Radioamatorer 

Av Sven Lampa 
Pris kr. 3: 50 

.... 
Ny upplaga 15: de tusendet 
Ful/3fåndigf omarbefad och ufokad med de 3i3fiJ 

kopp/ing3nyheferna. 

Vad prelIllen Jäger: 
Experimentbok för radioamatörer är en menterande amatörerna. Boken innehåller 

100 sidor stark volym som utgivits och därför en mängd tabeller och kopplings
~krivits av den kände . ingeniören Sven schemata som äro värdefulla för experi
Lampa. I sin firma har L. haft gott till- mentatorer, varför den rekommenderas till 
fälle att erfara vilka de frågor och upplys- det bästa. 
ningar äro, som mest intressera de experi- (Transmitter i Aftonbladet.) 
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ltAD I o~ AMATöREN 
cJiJskrift- för radiol-ekniska frågor 

REDAKTÖR: CIVILINGENIöR ARVID PALMGREN 
STOCKHOLMSREDAKTÖR: CIVILINGENIÖR ALVAR LENNING 

REDAKTIONENS ADR.: GÖTEBORG .. ANNONSER: SVENSKA TELEGRAMBYRÅN .. SE VIDARE SISTA TEXTSIDAN 

FÖRLAG : GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 

N:r 9 • 1 D EC EM BE R . 1924 

NASTA ARG A N G 

D 
etta är sista numret av år
gången I924. Det gångna året 
har för Radio-Amatören varit 
en introduktionsperiod, under 

vilken vi velat göra principerna för 
vår tidskrift kända och' uppskattade. 
Samtidigt ha vi haft tillfälle att samla 
värdefulla erfarenheter, vilka komma 
att tillgodogöras för nästa årgång . . 

Nästa årgång - ja, huru densamma 
kommer att gestalta sig är utan tvivel 
ett intressant spörsmål för alla radio
intresserade i Sverige och även i 
grannländerna. Vi vilja därför lämna 
en överblick över årgångens allmänna 
läggning. 

För att börja med tidskriftens yttre 
komma vi att bibehålla formatet så- ' 
som varande synnerligen praktiskt för 
läsarna. Omfånget kommer tills vidare 
även att bli i huvudsak oförändrat och 
utgivningen kommer som vanligt att 
ske den första -i varje månad. Omsla
get har varit föremål för en smula 
kritik ur vissa synpunkter och vi kom
ma därför att förändra detsamma så 
att det blir något mera dekorativt. En 
konstant färg kommer att användas för 
alla nummer, en tilltalande varm, röd 
ton. 

Vad innehållet beträffar kommer 
detsamma att grupperas på ett mera 
markerat sätt än förut. En grupp 
kommer att omfatta allmänintressanta 
spörsmål angående speciellt rundradio-

verksamheten, ävensom aktuellt bild
material. 

Sin huvudsakliga karaktär av tek
niskt lagd tidskrift kommer Radio
Amatören dock att bibehålla. En grupp 
kommer -att omfatta beskrivningar av 
utförda apparater, såväl mottagare som 
sändare och delar och tillbehör till 
dylika. Denna grupp kommer även 
att innehålla beskrivningar på enkla, 
billiga och effektiva lyssnareapparater, 
avsedda för den inhemska rundradion, 
och vilka kunna framställas av i största 
möjliga utsträckning hemmagjorda 
delar . 

En mera teoretisk grupp kommer 
att omfatta beskrivningar av olika 
kopplingsschemata, varvid alla nyhe
ter på detta område komma att be
handlas. Vidare komma givetvis, så
som hittills, olika mer eller mindre 
teoretiska spörsmål att behandlas, dock 
så att denna grupp hålles inom ett 
tämligen begränsat utrymme för att 
ej verka tröttande. 

En avdelning kommer att ägnas den 
i handeln förekommande radiomaterie
len. Här ha vi ämnat lämna data ej 
endast för delar, utan även för kom
pletta mottagare. Det är tydligt att vi 
härigenom kunna stå. de många till 
tjänst, som köpa färdiga apparater , 
men som önska lära känna sin mot
tagares tekniska egenskaper närmare. 
Våra uppmätningar av olika rörtyper, 
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till något misstag, använt felaktiga rör el. dyl. 
I varje fall förlora hans praktiska prov under 
sådana omständigheter sitt värde. 

De av oss använda rören voro: hög- och låg
frekvens förstärkare Philips D II, detektor Phi
lips D 1. I övrigt var apparaten i exakt sam
ma skick som då den överlämnades till oss och 
försedd med samma spolar och motstånd. 
Ingen som helst förändring å apparaten i något 
som helst avseende har av oss företagits. 

Mottagaren måste betecknas såsom väl mot
svarande de uppställda fordringarna och bär 
vittne om ett intresserat experimentarbete från 
konstruktörens sida. Vi vidhålla också vår 
uppfattning att denna mottagare är fullt värdig 
sitt första pris. 

På grund av vad som förekommit i denna 
sak anse vi att en ursäkt från herr Börjesson, 
ordförande i föreningen Radioamatörerna, vore 
fullt på sin plats, detta så mycket mera som 
herr Börjesson såsom medlem av Radioutställ
ningens styrelse negligerat den överenskommel
se, som träffades inom styrelsen, att alla med
delanden till pressen rörande utställningen 
skulle ske genom kommissariatet. Styrelsen 
har ännu icke upplösts, varför frågans andra
gande inom densamma utan svårighet kunnat 
ske. 

Göteborg den 10 nov. 1924. 

Karl G. Eliasson. Thomas Övergaard. 
Art,id Palmgren. 

Protokoll fört vid provningar 
med den vid Radioutställningen i 
Göteborg prisbelönade mottagaren 
E. S. 

Närvarande: Red. N. Hörle, fil. dr. G. H. 
d'Ailly, ing. Karl G. Eliasson, ing. Th. Över
gaard, ing. Arvid Palmgren. 

På grundval av vad som framkom vid prov
ningarna och i samband med desamma förd 
diskussion konstaterades följande: 

l) Trots att mottagaren på grund av ej ut
redda omständigheter icke kunde bringas i 
svängning vid de av undertecknad d'Ailly tidi
gare utförda proven, kunde återkopplingen vid 
under detta provningstill fälle rådande omstän
digheter bringa mottagaren i full svängning, 
även om antenn sakoades eller om antennen var 
starkt sidoavstämd. 

Denna konstaterade skillnad i apparatens 
verkningssätt vid olika till fällen anser under
tecknad d' Ailly skulle kunna undanrödjas, om 
den i d'Aillys utredning påpekade teoretiska 
bristen avhjälptes. 

2) Ljudstyrkan var betydligt nedsatt i jäm-
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förelse med en trerörsapparat med fullt av
stämd antennkrets och vanlig återkoppling. 

3) Konstruktionen kan givetvis förbättras, 
vilket enligt undertecknad d' Aillys åsikt bl. a. 
bör göras enligt de riktlinjer, som framhållits 
i den av honom utförda teoretiska utredningen. 
Huruvida emellertid apparatens egenskaper 
skulle kunnat utesluta densamma från pris, kun
de i brist på jämförelse med medtävlarna icke 
bedömas på grundval av de erhållna resul
taten. 

4) Med det utförande och den effektivitet, 
som mottagaren hade vid deltagandet i täv
lingen, anser undertecknad d' Ailly, att densam
ma icke är lämplig för inköp av den radio
förening, som konsulterat honom om lämplig
heten av dylikt inköp. En utredning om detta 
sistnämnda spörsmål var enligt undertecknades, 
Eliasson, Övergaard och Palmgren, mening ej 
lämplig att läggas till grund för bedömandet av 
riktigheten av prisdomarnas resultat, då pris
bedömningen måste ske med hänsyn till be
stämda förutsättningar. 

Göteborg den 13 november 1924. 
Arvid Palmgrm. Karl G. Eliasson. 
G. H. D'Ailly. Thomas Övergaard. 

Bevittnas: Nils O. Hörle. 

Radio-Amatören har alltid strävat 
att vara fullt saklig och har icke vid 
något tillfälle polemiserat på något 
sätt, allraminst mot enskilda personer. 
På grund av vad som förekommit i 
vår samtida "Radio-Bladet" tvingas vi 
dock nu att uttala oss, då Radio-Ama
tören av oförklarlig anledning utsatts 
för angrepp. Att vi icke redan i förra 
numret upptagit den kastade handsken 
beror helt enkelt på att nämnda num
mer redan hade gått i press. 

Av de handlingar, som nu föreligga, 
framgå följ ande. 

Det enda realfel, som mottagaren 
E 5 påstods ha, nämligen att återkopp
lingsverkan var praktiskt taget noll, 
har den visat sig icke ha. Återkopp
lingen verkade, i händerna på pris
domarna, fullständigt. Då detta är ett 
av båda parter konstaterat faktum, 
faller hela grunden för angreppet mot 
prisdomarekommitten. 

Att en mottagare har sådana egen
skaper, att en konsulterande sakkun
nig, värderad medarbetare i vår tid
skrift, avrått en förening med begrän
sade tillgångar :::.tt inköpa apparaten, 
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har givetvis ingenting som helst med 
prisdomarnas arbete att göra. Pris
domarna kunna icke klandras för att 
även den bästa av de tävlande var 
ofullkomlig. 

I "Radio-Bladets" nummer av d. 14 
d:s lämnas en ytterst intressant in
blick i vilka medel, som angriparen 
anser sig med bibehållen självaktning 
kunna använda. En ledamot av Radio~ 
utställningens styrelse och kommis
sarie för amatörutställningen uppträ
der helt ogenerat såsom provokatör 
- utan att lyckas få prisdomarna att 
falla i den grävda gropen. 

Prisdomarna ha undersökt herr 
Börjessons mottagare lika väl som alla 
de andra tävlande, vilket bestyrkes av 
prisdomareprotokollet. Men mottaga
ren erhöll ett extrapris, icke därför 
att den uppfyllde tävlingsbestämmel
sernas anda och bokstav (endast dylika 

fProvat avJ?adio-Qmafören 
WESTERN ELECTRICS LAGFREKVENS

TRANSFORMA TOR. 
Handels- & Ingenjörsfirman Gothia A.-B. 

har till oss överlämnat ett Western Electric 
lågfrevenstransformator. Omsättningstalet är 
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apparater erhöllo ordinarie pris), utan 
därför att vederbörande haft omdöme 
nog att välja en befintlig typ, som 
uppfyllde villkoren. Detta viktiga för
hållande bestyrkes av prisdomarekom
mittens förslag till fördelning av pri
serna, där det står att extrapris före
slås "på grund av lämpligt val av typ". 

Radio-Amatören ämnar icke hem
falla åt någon form av sensations
journalistik. Men vi kunna därför 
icke underlåta att uttala vår förvåning 
över att en svensk amatörpublikation 
bereder plats för av densamma helt 
och hållet okontrollerade, ytterst all
varliga anmärkningar mot institutio
ner och enskilda personer, anmärk
ningar, vilkas framställande ej kan 
rubriceras såsom annat än dunkla till 
sina motiv och ägnade att skada radio
saken i dess helhet. 

Red. 

1 : 3. Transformatorn har visat sig ha en syn
nerligen jämn förstärkningskurva (se figuren) 
och hög förstärkning och får på grund härav 
anses vara en av de bäst konstruerade låg
frekvenstransformatorerna på svenska mark
naden. 

BAL TICS BLOCKKONDENSATORER. 
A.-B. Baltic har tillsänt oss ett antal block

kondensatorer för undersökning. Desamma äro 
utförda med olika kapaciteter, nämligen SO, 
100, 200, 300, 500, 1,000 och 2,000 cm. Kon
struktionen är sådan, att de antingen kunna 
lödas direkt vid en kopplingstråd, eller också 
appliceras i en hållare, varvid de äro utbytbara. 
I en och samma hållare kunna tvenne kon
densatorer anbringas, varför en mängd olika 
kapaciteter kunna sammanställas. Hållarens ut
rymmesbehov är 50X22 mm, och höjden med 
insatt kondensator 30 mm. 

Den mekaniska såväl som den elektriska håll
fastheten är god. Kapaciteten varierar på 
högt 10 %. 

• 

/ 
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Fig. 1. F örstärkarells kopplingsschema. Fig. 3. Lådan i sidoprojektion. 
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MATERIA L 

HDGSANDER & BERGMANS I 
ELEKTRISKA 

NÅGRA RIKTLINJER FÖR BYGGANDE 
AV 'SUPERHETERODYNMOTTAGARE 

AV INGENJÖR OLLE WIKSTRöM. 

D
e olägenheter, som förefinnas 
vid kortare våglängder i form 
av läcknings förluster samt ka
pacitiva och induktiva åter

kopplingar med därav följande benä
genhet för självsvängningar hos mot
tagaren, och vilka så gott som omöj
liggöra en effektiv högfrekvensför
stärkning med flera än två kaskad
kopplade rör, elimineras som bekant 
vid superheterodynmottagaren på ett 
lika enkelt som elegant sätt genom att 
de inkommande signalsvängningarna 
omvandlas till liknande svängningar, 
vilka dock ha väsentligt lägre frekvens. 
Dessa svängningar tillföras sedan en 
efter vanliga principer konstruerad 
mottagare, där de kunna göras till fö
remål för fullt effektiv högfrekvens
förstärkning utan att de omnämnda 
svårigheterna göra sig så starkt gäl
lande. 

Den genialiskt enkla teorien har för
ut behandlats i denna tidskri ft (n:r I, 

sid. 36), varför jag ej anser det nöd
vändigt att här närmare ingå på den
samma. Avsikten med denna uppsats 
är blott att angiva några riktlinjer för 
det praktiska utförandet av vissa de
taljer. 

Fig. 1. 
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En superheterodynmottagare kan 
sägas bestå av två huvuddelar: a) fre
kvensomvandlaren, som omformar sig
nalsvängningarna till svängningar av 
lägre frekvens (i det följande kallade 
mellan frekventa svängningar); b) den 
egentliga mottagaren, här nedan be
nämnd långvågmottagaren, som matas 
med de mellanfrekventa svängningarna 
samt förstärker och likriktar dem för 
att slutligen avgiva desamma till hör
telefonen eller högtalaren. 

Frekvensomvandlaren. 

En vanlig anordning av frekvens
omvandlaren visar fig. I. Här alstras 
i kretsen L 2 C2 på känt sätt (fast kopp
ling mellan L2 och La) svängningar, 
vilkas frekvens kan regleras medels 
kondensatorn C2• Genom koppling mel
lan L 2 och L4 överföras dessa sväng
ningar till gallerkretsen av röret I och 
framkalla där genom interferens med 
signalsvängningarna i L l C l de önska
de mellan frekventa svängningarna, som 
sedan från rörets anodkrets överföras 
till långvågmottagaren. Det bör kan
ske framhållas att man för att förebyg
g~ magnetisk induktion mellan oscilla
torspolarna och spolarna L l och LA bör 
montera de båda systemen i räta vink
lar mot varandra. 

Kopplingen mellan oscillationsspolen 
L2 och La kan även utföras som auto
transformator (se Radio-Amatören n:r 
I, sid 36, fig. I). Dock är i allmän
het det andra systemet att föredraga. 

En allvarlig olägenhet vidlåder dock 
denna heterodynkoppling. Till följd 
av de starka lokala oscillationerna må
ste kopplingen mellan antennspolen Qch 
L 2 göras rätt lös för att icke andra 
apparater i närheten skola störas ge
nom utstrålning från antennen; r isken 



härför finns dock all
tid. Genom denna lö
sa koppling reduceras 
signalstyrkan. Vidare 
behöves ju ett extra 
rör för lokalsväng
nmgarna. 

Dessa olägenheter 
ha borteliminerats ge
nom den s. k. tropa
dynkopPlingen, upp
funnen av amerikanen 
Fitch. Principen för 
densamma är följande 
(jämför fig. 2): Kretsen L 2 C2 -

den lokala svängningskretsen - är 
förbunden å ena sidan med gallret, å 
andra sidan över gallerläckan R med 
glödtrådens positiva pol. Kretsen L l 
C l , som kopplas till antennen, är an
sluten, dels över kondensatorn C3 till 
L2 :s mitt, dels till glödtrådens minus
pol. Svängningar i L l C l ha, som lätt 
inses, ingen inverkan på L 2 , ty de i 
denna spoles båda hälfter uppkomman
de kraftfälten upphäva varandra. Alst
ras å andra sidan svängningar i L 2 
C2 (genom att öka kopplingen mellan 
L 2 och återkopplingsspolen La), så 
kunna dessa svängningar ej heller in
verka på L l , enär mittpunkten av L 2 
är en nodalpunkt. Förutsatt sålunda, 
att spolarna L l LA och L 2 L 3 monte
rats i räta vinklar mot varandra för 
att omöjliggöra magnetisk induktion, 
så äro de båda svängningskretsarna L l -

Cl och L 2 C2 fullkomligt oberoende av 
varandra. De lokala svängningarna 
kunna därför ej heller påverka anten
nen, varför kopplingen mellan denna 
och kretsen L l Cl kan göras mycket 
fastare utan att störningar för andra 
apparater äventyras. 

Långvågmottagaren. 
Denna består aven detektor, före

gången av ett visst antal HF -rör och 
eventuellt följd av ett a två stegs LF
förstärkning. Kopplingen mellan HF
rören kan utföras antingen som rejek
torkoppling, motståndskoppling (se t. 

Fig.2. 

ex. fig. 2 i den förut omnämnda upp
satsen i Radio-Amatören n:r I) eller 
som transformatorkoppling. Med hän
syn till bekvämlighet, ljudvolym och 
selektivitet torde den sista formen vara 
att föredraga, varför endast densamma 
göres till föremål för undersökning i 
det följande. 

Innan vi gå vidare torde det kanske 
vara på sin plats att närmare redogöra 
för de faktorer som äro avgörande för 
valet av de gränser, inom vilka mellan
frekvensen och därmed långvågsmot
tagarens optimala våglängd bör för
läggas. De viktigaste av dessa fakto
rer äro moduleringen av sändningssta
tionens bärvåg, avstämningsskärpan, 
förekomsten av störningar, både at
mosfäriska och sådana inom appara
ten, samt slutligen inställningen av fre
kvensen hos de lokala svängningarna. 

Moduleringen av bärvågen medför, 
som bekant, att avsändningsstationen, 
utom bärvågen, även utsänder vågor 
med frekvenser, som med modulations
vågens frekvenstal under- och över
stiga bärvågens. Då det inom tal och 
musik kan förekomma frekvenser upp 
till omkring ro,ooo, så följer härav, 
att en mottagare för att icke det re
producerade ljudets kvalitet skall lida, 
måste vara i stånd att ungefär likfor
migt förstärka alla frekvenser inom 
ett område, som ligger mellan ro,ooo 
under och ro,ooo över bärvågens fre
kvens. Tabellen å nasta sida angiver 
detta områdes gränser och storlek för 

/ 



Varje Radioamatör 
borde alltid ha en burk Vim till hands. 

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

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

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

vmM 
Sunlight Sjptv.&l Aktiebol .... 

ORIGINAL= TELEFUNKEN 

VARFÖR ? försäJnra resultatet genolD 
1D1nderviirdlga elektronrör 
då vi nu på grund av utökad fabrikation kunna erbjuda de 

nya, förstklassig!. ORIGINAL-T ELEFUNKEN 
lågtemperaturrören till för envar överkomliga priser. • 

RE 79 0,06 amp. RE 89 0,2 amp. 
2.5 volt 2,5 volt RE 88 0.25 amp. 

1.5 volt 
Pris Kr. 12:- Pris Kr. 12:- Pris Kr. 11:-

Varje elektronrör omsorgsfullt utprovat i Telefunkenlaboratorierna. 
Finnas hos alla återförsäljare. 

Specialkatalog över elektronrör gratis på begäran. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLöS TELEGRAFI 
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att säga filtrera bort de våglängder, 
som man ej önskar få med. Resultatet 
aven sådan kombination mellan tre 
järntransformatorer och en filtertrans
formator visar fig. 5. 

Som sammanfattning av dessa an
märkningar kan det sägas, att om man 
~an få ett tillräckligt antal identiskt 
lika lufttransformatorer (en skillnad i 
egenvåglängd av 50 a 100 m vid 2,000 
m gör dock ingenting) så bör detta 
system användas. Som detta i en del 
fall kanske ej är så lätt, så föredrages 
i allmänhet systemet järntransformato
rer med filterkrets. 

En sådan filterkrets behöver ofta 
användas även för lufttransformatorer, 

Fig. 4 a. 

om dessas dämpning nämligen är så 
stor att förstärkningskurvan får en re
lativt bred form, t. ex. om transform,a
torerna lindats med fin motståndstråd. 

Filterkretsen kan givetvis även ut
föras som avstämd anodkrets. 

av ungefär 450 varv enkelt silkesiso
lerad tråd, 0.25 mm diam. vardera. Vid 
lindningen iakttages blott att lindnings
riktningen inom alla tre spolarna blir 
densamma. Våglängdsmåttet för en 
sådan transformator är vid parallell
koppling aven 0.0005 p.F kondensator 
omkr. 2,000--7,500 m. 

Induktiv koppling mellan de olika 
transformatorerna bör undvikas genom 
att de monteras i räta vinklar mot var
andra. 

Transformatorernas sekundärlindnin-

o-
.!:; 

.§ 
~ 
;:; 
~L-~ ______ L-____ __ 

vdqliinqd 

Fig. 4 b. 

gar ha i det återgivna kopplingsschemat 
anslutits till en över glödströmsbatte
riet kopplad potentiometer för att kun
na kontrollera den emellan kretsarna 
alltid förefintliga återkopplingen. Detta 

En speciell form av järntransforma
torer är den som användes i den ur
sprungliga tropadynmottagaren, vars 
kopplingsschema återges i fig. 6. Dessa 
transformatorer ha en betydligt spet
sigare förstärkningskurva än vanliga 
järntransformatorer. På grund härav 
erfordras ingen särskild filterkrets. 
Transformatorerna äro här avstämda o
medels variabla kondensatorer, som .~ 
dock, sedan de en gång inställts, ej ~ 
behöva förändras. Transformatorns ;:; \ 

, -

konstruktion framgår av fig. 7· Kär- ~L.,-.....,..,.-.,.......-----_-L_-----
nan består av tunna plåtlameller av vdQlänqd 

kisel järn (lackerade). Spolarna bestå Fig.5. 



sätt är, ehuru enkelt, dock att betrakta 
som en nödfallsutväg, ty de för för
hindrande av ev. självsvängningar er
forderliga gallerströmmarna verka för
sämrande på ljudkvaliten. Bättre är 
det då att införa en eller annan form 
av neutrodynkoppling mellan rören. 
Därigenom blir det möjligt att under 
alla omständigheter arbeta med en till
räckligt stor negativ spänning å HF
rörens galler. 

Vad övriga detaljer angår, såsom 
LF-förstärkningen etc., så anser jag 
det ej nödvändigt att här närmare 
dryfta desamma, då de äro likadana 
som å varje annan mottagare. En sak 
bör kanske ytterligare påpekas, att, för 

A. B. C. i Radio. Handbok för nybörjare 
av Axel Larsson, Byråingenjör. J. A. Lind
blads förlag, Uppsala. 202 sidor, 99 bilder i 
texten, 10 tabeller, 12 kurvblad och diagram. 

ernående av bästa resultatet, i synner
het vid stor ' ljudstyrka, likriktningen 
icke bör ske med galler kondensator och 
läcka,. utan, såsom i fig. 6, genom att 
ge detektorns galler en så stor negativ 
spänning, att röret kommer att arbeta 
vid karakteristikens undre knä. 

Primdr 
till anoden 

~I' ---55-+---::::>w-

Fig. V. 

Boken omfattar en kortfattad poulär över
sikt av de enklaste teoretiska grunderna för 
radiotekniken. Vidare en genomgång av de 
vanliga delarna i en mottagare. Senare delen 
av boken ägnas åt tabeller och kurvor av olika 
slag, av vilka formler och diagram över öppna 
antenners kapacitet och r,"mantenners själv
induktion och kapacitet ger boken värde även 
för den mera försigkomne radioamatören. 

Glöm ej att förn y a prenumerat ionen på Radio
Amatören för 1925 i Eder bokhandel eller på posten 
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TvARÖRS REFLEXMOT TAGARE MED 

KAPACITIV ATERKOPPLING 

R
eflexkopplade mottagare, d. v. s. 
mottagare där ett eller flera rör 
samtidigt tjänstgöra både som 
hög- och lågfrekvens förstärkare, 

äro berättigade om. och i den ' mån en 
förbättrad driftsekonomi med desam
ma kan uppnås. 

En dylik ekonomi skulle givetvis 
uppnås, om varje stegs förstärkning 
kunde göras lika effektivt som om rö
ren endast hade den ena av sina två 
funktioner. Problemet att uppnå ett 
dylikt resultat hör till de svårare, och 
man har också hittills fått nöja sig 
med att endast delvis kunna uppnå det 
eftersträvade målet. 

Ett steg i riktning mot effektivite
tens höjande i reflexmottagare är an
vändandet av rördetektor, där den för 
återkoppling erforderliga energien kan 
tagas ur detektorns anodkrets. An
vändandet av rördetektor försvårar 
emellertid apparatens konstruktion i 
flera avseenderi, varför dylika kopp
lingar ännu icke kommit till någon 
mera allmän användning. 

Svårigheten består huvudsakligen i 
att få mottagaren fullt stabil, så att 
lågfrekventa självsvängningar överhu
VLldtaget icke uppkomma och så att 
högfrekventa självsvängningar kunna 
fullt kontrolleras med förhandenvaran
de manöveranordnin-
gar för återkoppling. At :4.2 
Denna stabilitet måste 
emellertid, för att ef
fektiviteten icke skall 
lida, uppnås utan an
litande av avsiktligt 
tillfogade anordningar SI 
för dämpning i en el-
ler annan form. 

Den mottagarekon
struktion, som Radio
Amatören här fram
lägger för sina läsare, 
är ett framgångsrikt J -c 

• 

försök att erhålla full stabilitet utan nå
gon som helst extra dämpande anord
ning. Någon sådan räddningsplanka 
som en potentiometer eller ett dämpan
de motstånd el. dyl. ha i densamma ej 
behövt tillgripas. 

Schemat framgår av fig. I, där stor
leken av ingående konden;;atorer an
ges i V-VF och motstånd i megohm. 

Mottagaren kan kopplas på olika 
sätt och för att erhålla en klarare 
överblick häröver visar fig. 2, 3 och 4 
dessa olika kopplingar i förenklad 
framställning. 

Vid kopplingen i fig. 2 innehåller 
själva antennkretsen endast en spole 
SI' som får avpassas efter antennens 
beskaffenhet. Vid en genomsnittlig 
utomhusantenn kan användas t. ex. 15 
varv för mottagning å 300-600 m 
våglängd. Även 100 varv och mera 
ha givit goda resultat, varför en ut
provning inom mycket vida gränser 
bör verkställas. 

Antennspolen är placerad tätt bred
vid sekundärspolen S2' som för våg
längder mellan 300 och 600 m bör ha 
50 varv. På grund av önskvärdheten 
av att utan komplicering av mottaga
ren kunna förändra samtliga spolars 
storlek ha duolateralspolar i enkla, 
fasta spolhållare kommit till använd-
r---------------------------~+B.2 

o-~----~1nRR~--------_o +8 , 

- B 
-ur--v+A 2 

~------------~--~--o +Al 

L---------------L-~r_o -A 

+C 

Fig. 1. 
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förbunden med anten
nen för åstadkomman

- + de av återkoppling. 
För anslutning av 

antenn, jord, batterier 
och telefon ha an
vänts tickkontakts
hylsor. För telefonen 
äro tvenne dylika pla
cerade på frontplattan. 
Alla övriga sitta å en 
ebonitribba å appara

- + tens baksida, där även 
f-...L_~-----------------' tvenne hylsor för tele-

ning. De använda spolarna ha varit 
av Elektromekanos konstruktion. 

Sekundärkretsen avstämmes aven 
500 1'.[l.F kondensator med fininställ
ning. I första rörets gallerkrets be
finner sig även sekundärlindningen av 
en lågfrekvenstransformator, Svenska 
Radio typ TWI ros, med en I,OOO 
(l'I'.F passagekondensator. De använda 
blockkondensatorerna äro av Baltics 
nya, utbytbara typ. 

Första röret, som sålunda tjänstgör 
både som hög- och lågfrekvens för
stärkare, har i sin anodledning dels en 
hörtelefon med passagekondensator och 
dels en avstämd krets för första rörets 
koppling till detektorn. 

Den avstämda anodkretsen innehål
ler en 500 (J.(1.F kondensator med fin
inställning och en spole Sol' som för 
300-600 m våglängd bör 
ha 50 varv. 

l detektorrörets anod
krets finnes först primär
ledningen till ovannämnda 
lågfrekvenstransformator , 

med passagekondensator , 
och vidare en högfrekvens
drosselspole S3' som för 
närru1da våglängdsområde 
bör ha 75 a roo varv. 

Vid en punkt mellan 
transformatorn och dros
seln är detektorns anodled
ning genom en 200 I'.:J.F 
Baltic mikrokondensator 

3 12 

fon eller anslutning 
av ytterligare lågfre

kvensförstärkning anbragts. 
Fig. 3 visar mottagarens k~pplin~ 

vid anslutning av antennen direkt 1 

gallerkretsen och med seriekopplad ay
stämningskondensator. I flg. 4 ar 
kondensatorn parallellkopplad. Dessa 
omkopplingar göras enkelt genom 
motsvarande anslutning av de olika 
kontakthylsorna. 

Jämför man kopplingarna oj fig. 2, 

3 och 4, finner man att fig. 2, som 
kan användas på alla våglängder, med
för en större selektivitet än de båda 
senare och att lågfrekventa störningar 
icke göra sig så gällande, då låg
frekvenstransformatorn icke ingår i 
an tennkretsen . 

Med fig. 3, som är lämplig på kor
tare våglängder, och fig. 4, som endast 
bör användas på de längre, erhålles 

Fig.3. 
• 

, 



Fig. 4. 

något större ljudstyrka på bekostnad 
av störningsfriheten. 

Fig. S är en ritning till frontplattan 
och apparatens framsida. Å front
plattan sitta de båda avstämningskon
densatorerna, reostaterna, åter kopp
lingskondensatorn och de två telefon
kontakthylsorna. I rät vinkel mot 
frontplattan är en 10 mm tjock trä
botten fäst, å vilken de övriga detaljer
na äro uppställda. I bakre kanten av 
denna botten är ebonitribban för kon
takthylsorna anbragt. 

Denna "montagevinkel" inskjutes i 
en trälåda med uppfällbart lock. Di
mensionerna av denna låda framgår 
av fig. 6. 

vändning, något om emel
lertid icke på något sätt 
menligt inverkar på funk
tionen. 

För mottagarens fram
ställning erfordras följande 
materiel: 

2 st. rör, 
2 " socklar till d :0, 
2 " 500 P-!LF vridkondensato~er 

med fininställning, 
" 200 ILplF vridkondensator, 

lämpligen Baltics mikro
kondensator, 

2 " reostater, 
1 st. lågfrekvenstransformator, omsättn. 
4 " fasta spolhållare, 
3 " blockkondensatorer 1,000 1J.p.F, 

200 "'p.IF, 

1 :3." 

" läckagemotstånd med hållare, 2 megohm, 
14 " kontakthylsor, 

" ebonitskiva 280X160X5 mm, 
260X35X5 

Trälåda, duolateralspolar, 
mm diam. 

kopplingstråd 1,5 

Vid konstruktion av refIexmottagare 
spelar valet av lämpliga rör en myc
ket stor roll. Det eller de rör, som ha 
dubbel funktion, måste ovillkorligen 
vara så injusterade, att man ej under 
några omständigheter genom de stora 

Fig. 7 är en ytter ~-------------290--------------------~ 

vy av den kompletta L-H:.-.:::.-.:::.-.:::.========::::::::::_2_8_0::::::::::_-_-_-_-_-_-_-_-_-.>I~----..._ 
mottagaren, som onek- !;l10:L--'1h-------------------r-1rL-~ 

ligen har ett tilltalan-: • $-
de utseende, samti- I . " - 'Ii 
digt som dimensioner- do- ~f 
na äro praktiska. De- I 

larnas placering och 160 : 
sammankoppling sy- I I 
nes å fig. 8 och 9, som I

r
-

visa montaget bak- H' 1 _ 1191 
ifrån och från sidan ~! - - - ~ I-f" -
och av fig. 10, som är ~ - - - - f- - lu- _' . _ ~Is - -
en vy uppifrån med 1.15~-;z:t:====l=~f:::=:i==:!===i====~..'L 
borttagna rör och spo
lar. Såsom synes har , 
ett utomorden tligt kon
centrerat byggnads
sätt kommit till an-

10 -->1<---- lO ,j, lO 
, 

300 
Fig. S. 
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" Den ideala 
radiof6rpackningen " 

COLUMBUS 
KARTONGER 
ha befunnits vare ända~ 
målsenligare än varje 
annan förpackning för radiomateriel. De äro starka och lätta och äga 
ännu många fördelar, varom vi gärna giva Eder upplysning. Begär offert! 

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

GOTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 

AKTIEBOLAGET 

INGENJÖRSFIRMAN "TURBO" 
KALENDEGATAN 14 • MALMö 

TELEFON 7070 

Levererar som s p e ci a ii t e t till billigaste priser: 

RADIOSATSER 
SAVAL FOR MOTTAGARE I ALLA STORLEKAR 

SOM OCKsA FOR LAGFREKVENSFORSTARKARE 

____ SISTA NYHET1 __ -

APPARATER &. FÖRSTÄRKARE 
MED INBYGGD HöGTALARE 

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

T 
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l'tOAGl\ 
RADIO 
13ATTE~IE~ 

SVENSK TILLVERKNING 
BEGÄR VÅR PRISLISTA R3 

Nordiska Ackumulatorfabriken 
Stockholm / Malmö / Göteborg · 

T 
.. __ .a ______________ .. ________________________ ~ 

I 

Våra 
.. 

Radio-Enheter 
utmärka sig för stor effektivitet 
och gediget arbete. Säljes på 
f ö r m å n l i g a betalnings villkor. 

I 

Begär prospekt n :r 11. 

RADIO==DELAR 
för självbyggare i största urval. 
Billigaste priser. Begär katalog 

n:r 116 

RADIOLAHPOR lf BATTERIER lf TELEFONER lf H6GTALARE 

E TABLERAD 

1884 
STÖLTEN &. SON 

RADIOAVDELNINGEN 

MALMÖ R 

TELEFONER 

5420, 1498 

~ 
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1- GOTEBORG l D 

Fig. 10. 

Vad detektorröret angår, är typen 
här av underordnad betydelse. A bil
derna visas Philips B II, men en mängd 

. andra rör ha provats med gott resultat. 
A v stort intresse är att studera, vil

ka medel, som användas i denna mot
. tagare för att uppnå full stabilitet utan 

extra dämpning. 
De lågfrekventa svängningarna mås

te, för att ej lågfrekvent återkoppling 
skall uppstå, hindras att från första 
röret återföras till detektorns galler. 
Det säkraste sättet att göra detta är att 
inskjuta telefonen mellan den avstäm
da anodkretsen och anoden i första 
röret. Detektorns galler kondensator 
blir då ansluten till ' en punkt på för
stärkarens anodledning, där inga 
nämnvärda lågfrekventa spännings
variationer uppstå. 

Säkerheten mot lågfrekventa själv-

3 16 

svängningar uppnås emellertid härvid 
i viss mån på bekostnad av den av
stämda anodkretsens effektivitet. Tele
fonlindnirtgarna ha en viss kapacitet 
mot jord, som verkar som en ökning 
av kapaciteten i den avstämda anod
kretsen. Induktionsspolen får i stället 
tagas i motsvarande grad mindre, i 
detta fall 50 varv i stället för 70 a 75, 
som eljest torde kunnat användas. 
Denna olägenhet reduceras dock om 
man utnyttjar minsta möjliga kapaci
tet i anodkondensatorn och sålunda 
genom utbyte av spolar använder stör
sta möjliga självinduktion i anodkret
sen. 

Mottagarens stabilitet mot hög
frekventa självsvängningar är upp
nådd genom sekundärkretsens förlägg
ning mellan lågfrekvenstransforma
torns sekundärlindning och första rö-



RUNDRADION I FINLAND 

I 
Finland finnes, liksom i de flesta 
andra länder som ännu ej ha egen 
rundradiosändning, ett spirande 
intresse för radio. Mottagningen 

från andra länder är ju möjlig, i syn
ner het från Tyskland, men de många 
lyssnare, som endast ha tillgång till 
enklare apparater, ha hittills fått nöja 
sig med mera provisoriska utsänd
ningar från en militär sändare, som 
mestadels använt grammofonskivor. 

Styrelsen för Finlands radioförening 
har emellertid numera beslutat att vid
taga anstalter för rundradiering av 
goda inhemska program. För detta 
ändamål har styrelsen vänt sig till uni
versitetets rektor med anhållan om 
rätt att i Solennitetssalen anbringa en 
mikrofon . Liknande underhandlingar 
hava inletts med Helsingfors musik
nämnd, Finska operan m. fl. institutio
ner. Med Helsingfors telefon förening 
underhandlar styrelsen om anbringan
de aven ledning från dess central 
till radiobataljonens utsändningsstation l 

samt om apterande av ledningar mel
lan centralen och de platser, varifrån 
programmen komma att upptagas, så
som Solennitetssalen, riksdagens ple
nisal, operan, Svenska gårdens kon
sertsal samt Rotel Fennias restaurang. 

rets galler. Den som provar denna 
mottagare kommer emellertid att fin
na, att vid en viss skillnad i avstäm
ning hos sekundär- och anodkretsar, 
anodkretsen under vissa omständighe
ter kommer i så kraftiga högfrekventa 
svängningar, att tack vare detektorn 
ett skalept tjut uppstår. 

Vid riktig avstämning av kretsar
na och varsam hantering av åter kopp
lingskondensatorn är det emellertid 
möjligt att få mottagaren att övergå 
mjukt till och från den svaga själv
svängning, som uppstår i det ögon-

För iordningsställande av ovannämn
da ledningar och för anskaffande av 
en modern mikrofon samt för bekos
tandet av utsändningar tvenne aftnar 
i veckan under en tid framåt har sty
relsen anslagit ett belopp av intill 
12,000 Fmk. 

A vsaknaden aven tidsenlig mikro
fon har hittills utgjort ett av de svå
raste hindren för åstadkommandet av 
kvalitativt tillfredsställande utsänd
ningar. Denna brist blir nu avhjälpt. 
Dessutom förstoras f. n. antennanlägg
ningen vid radiobataljonens utsänd
ningsstation betydligt, varjämte inom 
närmaste framtid därstädes kommer 
att inställas ett nytt avsändarrör av 
väsentligen större styrka än de hittills 
använda. För den av radioföreningens 
styrelse planerade rundradieringen 
komma sålunda betydligt förbättrade 
tekniska hjälpmedel att stå till för
fogande . 

Av allt att döma innebär radioför
eningens stxrelses beslut ett gott bidrag 
till rundradioväsendets befrämjande i 
Finland. De program, som · skola ut
sändas förmedelst de nya anordningar
na, torde komma att med lätthet kunna 
avlyssnas inom vidsträckta delar av 
landet med relativt enkla rörmottagare. 

blick återkopplingen överskrider den 
kritiska punkten. Någon s. k. "död
gång" i återkopplingens verkan före
kommer icke, om mottagaren är rätt 
injusterad, vilket gör att man kan nå 
en hög grad av känslighet. 

Vid inkoppling av antennen direkt i 
gallerkretsen, såsom i fig. 3 och 4, 
blir denna krets ej så skarp i avstäm
ningen, vilket medför en något ökad 
benägenhet för svängningar i dessa 
fall. Genom ett lämpligt val av spo
larna Sl och S3 kan dock alltid åter-
kopplingen fullt behärskas. A. P. 

I 



STORSTATIONEN CH E LMSFORD 
AV O. LUND-JOHANSEN. 

D
en nya stora engelska radiosta
tionen Chelmsford, vars ut
märkta utsändningar ju äro väl 
'kända av varje radioamatör, 

kommer nu att ingå som permanent 
led i det engelska radioväsendet. De 
förberedande experiment, som på 
grund av de säregna förhållandena i 
dylik stor avsändningsstation måste 
företagas, äro nu i det närmaste av
slutade. 

Chelmsfordstationens uppgift är att 
vara -en huvudutsändare för hela lan
det och att hava en sådan avsändnings
effekt, att den kunde avlyssnas med 
kristallmottagare av alla dess inne
vånare. Våglängden, 1,600 meter, är 
vald med hänsyn till att de många 
radiolyssnare, som bo vid kusten och 
som äro utsatta för den livliga far
tygstelegraferingen, icke skola behöva 
bli störda. 

Vid byggandet av denna station stod 
man emellertid inför ganska vanskliga 
uppgifter. För de vanliga radiostatio
nerna hade man redan frambringat en 
enhetlig typ, men här saknade man nu 
på grund av stationens dimensioner 
mycket av den erfarenhet, som kunde 
vara behövlig och som kunde ernås 
endast genom praktiska försök. 

Antennkonstruktion uppbäres av två 
140 m höga master; själva antennen 
har L-form och äger en naturlig egen
svängning av mellan 1,300 och IAoO 
meter. 

Ovanstående fotografi visar själva 
avsändaren. Energien till densamma 
erhålles genom att upptransformera 
växelström, vilken därpå sändes genom 
de två stora likriktarrör , som synas 
nederst till höger. Svängnings genera
torn består av fyra rör, varav de två 
första, som äro parallellkopplade, åstad-



MARCONIS RADIOSTATION FÖR 
FLYGMASKINER 

E 
n av Marconis senaste sJ<apel

----1 ser är en kombinerad radiosta
tion för flygmaskiner, innehål
lande både sändare och motta

gare. Båda apparaterna äro monte
rade i en gemensam låda, i vilken man 
ser de två sändare- och de fyra mot-

komma den rätta våglängden under 
det att de två övriga verka som för
stärkare. Rören arbeta med en anod
spänning av 9,000 volt. De äro för
sedda med vattenkylning. De plattor 
med luftmellanrum, som synas bakom 
rören, bilda svängningskretsens kon
densatorer. Till höger därom ser man 
avstämningsspolarna. Avsändningsef
fekten uppgår till omkring 15 kilowatt. 

tagarerören. Ovanpå lådan är en spän
ningsregulator för huvudgeneratorn 
placerad, vilken även kan användas tm 
att generera anodspänningen till mot
tagarerören, varigenom man sparar in 
ett separat batteri för detta särskilda 
ändamål. 

På bilden finner man även ett bat
teri, vilket med en spänning av 1,150 

volt tjänar till att tillföra modulations
rörens galler krets den nödvändiga 
motspänningen. Modulationen sker 
medelst ett speciellt dämpningssystem, 
varvid den tillförda strömmen sändes 
genom ett antal trådvarv runt om en 
järnkärna, varpå den fördelas mellan 
modulations- och förstärkarrören. 
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I diagrammen användas föl· 
janäe beteckningar: 

fl = omsättningstal, 
Vg = gallerspänning, 
R = inre motstånd, 
la = anods tröl1lstyrka, 
Va = anodspänning . 

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

i 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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II 

a) system med en ständig våg, 
b) " "" vilande antenn. 
Det första systemet grundar sig, 

som namnet anger, på att en konti
nuerlig våg ständigt utsändes, som, 
då ljud tillföres mikrofonen, module
ras av densamma. Då ljudtillförseln 
till mikrofonen upphör, utgår den 
kontinuerliga vågen omodulerad och 
åstadkommer enligt principen för in
terferensmottagning en ton i hörtele
fonen. Då detta måste betraktas som 
en olägenhet och dessutom vid av
sändningen förbrukar energi i onödan, 
måste man söka få bort den omodule
rade vågen, då sändning icke äger 
rum. 

Detta kan ske på flera olika sätt, 
men ett av de lämpligaste sätten är 
att avpassa amplituden av den konti
nuerliga vågen så i förhållande till 
mikrofonströmmens inverkan, att mo
duleringen kommer att ske emellan o 
och maximum, d. v. s. den konti
nuerliga vågens amplitud skall med 
hänsyn till moduleringen vara så av
passad, att den icke kommer att modu
leras under noll, men jämväl ned till o. 
Detta är ett önskemål, som i praktiken 
dock icke på långt när kan uppfyllas. 

Vilande antenn innebär att bort
koppla sändarapparaten från antennen 
så snart sändningen ' upphör. För 
pauser och kortare uppehåll har emel
lertid detta vissa olägenheter, emedan 
sändarapparaten efter varje dylik ur
koppling ånyo måste igångsättas och 
inställas för den rätta våglängden. 

Fig. 34 visar kopplingsschemat för 
en mindre avsändare, avsedd för ex-

Fig.34. 
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perimentändamål. Ett vacuumrör, V 1> 

tjänar som generator för de kontinuer
liga svängningarna. Anodkretsen i 
båda rören matas från batteriet B2 
genom transformatorlindningarna T 31 
T 4 och induktionsspolen Z, vilken se
nare har till ändamål att hindra radio
frekvensen från V l att inkomma till 
V 2 :s anodkrets. Röret V 2 tjänar som 
lågfrekvens förstärkare. De strömva
riationer, som åstadkommas genom 
mikrofonen, transformeras genom Tll 
T 2 så att lägre strömstyrka och högre 
spänning erhålles varefter de inkomma 
till gallret i röret V 2' där de förstär
kas. Spänningen upptransformeras 
ytterligare i T 3/T 4 och inkommer där
efter till anoden i V 1> vars spänning 
härigenom kommer att variera högst 
avsevärt. Om den normala anodspän
ningen från B2 är = 500 volt, skulle 
spänningen på anodplattan i V l genom 
denna anordning kunna fås att variera 
mellan 0-1,000 volt, se fig. 35. En 

~ 
~ -- ----- - ---------- - _ . 

IODDJlIIJ.r 

Fig. 35. 

så kraftig modulering kan emeUertid 
ej uppnås praktiskt utan man får nöja 
sig med att modulera 15 a 20 ro av 
bärvågen. Härigenom kommer ström
styrkan i kretsen L l i hög grad att på
verkas, vilket gör, att amplituden hos 
de högfrekventa svängningarna kraf
tigt kommer att moduleras efter for
men av den mikrofonen påverkande 
ljudvågen. Kondensatorn el har till 
ändamål att avstänga batteriströmmen 
B2 från antennkretsen. 

Vill man giva gallret i V 2 negativ 
M spänning, kan ett batteri B3 insättas, 

då understundom därigenom en viss 
förbättring kan erhållas. Fig. 36 visar 
en sändareanordning med tre rör, 
som kan användas för en sändnings-



effekt upptill 15 kw. Verkan av den
samma är följande: Ett vacuumrör 
V 1, verkande som generator är genom 
spolen L l kopplat till antennspolen L 3 . 

Parallellt med antennspolen är ett rör, 
V 2' kopplad, som upptager ström 
från La' 

Moduleringsspänningen erhålles från 
mikrofonen M, som ligger inkopplad 
till glödbatteriet Bl' Spänningen upp
transformeras genom transformatorn 
T l/T 2 och går därefter till gallret i 
röret V 3' I V 3 förstärkes de från 
mikrofonen inkomna variationerna på 
vanligt sätt och gå vidare till T a/T 4' 

där de upptransformeras och inkomma 

Fig. 36. 

slutligen till V 2 under ganska hög 
spänning, där de ytterligare förstär
kas. Härigenom kommer anodström
men i V 2 att mycket kraftigt variera 
och påverka amplituden på de i L 3 av 
V:l uppväckta kontinuerliga sväng
mngarna. 

M ottagning av elektromagnetiska 
vågor och deras transformering 

till ljud. 
För mottagning av de elektromag

netiska vågorna användes en luftled
ning eller antenn liksom vid avsänd
ning av densamma. Då vågorna träf
fa mottagningsstationens luftledning, 
framkalla de, under förutsättning att 
de ostörda fått passera den mellanlig
gande sträckan, exakt samma ström
förlopp, som vid avsändningen tillförts 
avsändningsstationens luftledning, ehu
ru flera tusen gånger svagare. 

· ..-

Verkningsgraden på lOO km. av
stånd, räknat i ett bestämt vertikal
plan, uppgår nämligen endast till c:a 

15 
10,000,000,000' 

Om man sänder med en effekt av 
1,340 watt, framkommer endast 
0.00005 watt till en antenn på 100 km. 
avstånd, motsvarande 0.005 amp. vid 
0.001 volt. 

Är emellertid strömmen i mottag
ningsantennen av tillräcklig styrka, 
kan den utan vidare mottagas medelst 

Fig.37. 

kristall detektor enligt ovanstående 
schema, fig. 37. 

Kristalldetektorns användbarhet som 
mottagare grundar sig som bekant på 
att vissa kristaller, blyglans, koppar
glans, kopparkis m. fl. vid beröring 
med t. ex. en spetsig bronstråd i be
röringsstället genomsläppa högfre
kventa strömmar i endast en riktning. 

Fig. 30 i det föregående visar mot-o 
tagnings förloppet vid mottagning av 
gnistsignaler medelst kristalldetektor 
och fig. 24 förloppet vid mottagning 
av trådlös telefoni. 

Mottagning av trådlös telefoni på 
stort avstånd skulle emellertid icke 
vara möjligt vid de relativt små effekt
belopp, som från de jämförelsevis sva
ga rundradioavsändarna framkomma 
till mottagnings antennen, om man icke 
förfogade över betydligt känsligare 
mottagningsanordningar än kristall-



detektorn. Rundradioverksamheten tog 
därför först fart sedan elektronrörets 
användbarhet för såväl avsändning 
som mottagning av trådlös telefoni 
utexperimenterats. 

c 

Fig. 38. 

Fig. 38 visar ett enkelt schema över 
en s. k. enrörsmottagare med induk
tiv koppling. C3 är den s. k. galler
kondensatorn, som bör hava en kapa
citet av 200 a 300 cm och vara shuntad 
medelst ett motstånd, gallerläcka, om 
c:a 2 megohm. Kondensatorn C4 tjä
nar som telefonkondensator och shun
tar samtidigt anodbatteriet. 

Till att börja med vilja vi studera 
schemat utan hänsyn till gallerläckan. 
Kondensatorn Ca verkar som isolator 
för likström och hindrar därför spän
ningen från batterierna att stå på 
gallret. Potentialen hos gallret är 
därför i allmänhet noll eller något 
negativ. 

Elektroner på väg från glödtråden 
till anoden komma, som förut nämnts, 
alltid att i någon ringa grad fastna 
på gallret och upptagas av detsamma. 

Dessa elektroner uppladda gallret 
negativt, alldenstund de av konden

·satorn Ca hindras att komma tillbaka 
till glödtråden. Denna negativa ladd
ning minskar elektronernas benägen
het att fastna på gallret, enär de bort
stötas av detsamma. Verkan av galler
kondensatorn blir sålunda, att gallret 
erhåller . en normal negativ potential, 
som hm drar gallerströmmens upp
komst. Denna potential ligger mellan 
o och - I volt, och skulle, om den 
varit positiv, vara fullt tillräcklig för 
att igångsätta gallerströmmen. 

Antaga vi nu, att svängningarna 

från mottagna signaler inkomma i 
kretsen L 2C2 , kommer gallret jämfört 
med glödtråden att bliva ömsom po
sitivt och ömsom negativt, emedan en 
kondensator, i detta fallet C3 , genom
släpper växelström. 

Om gallret har positiv potential, 
jämfört med glödtråden, attraherar 
det en del elektroner, vilka på väg till 
anoden hava att passera detsamrria. 
Dessa elektroner stanna på gallerkon
densatorns högra beläggning och för
bliva där efter den positiva halvperio
dens slut och giva gallret en svagt 
negativ laddning. Den negativa halv
perioden gör gallret momentant mera 
negativt, men som inga elektroner un
der denna halvperiod komma till 
gallret, varar den ökade sänkningen av 
galler spänningen endast under den 
negativa halvperioden. Nästa positiva 
halvperiod övervinner gallrets från 
föregående positiva halvperiod erhåll
na svaga negativa laddning och gör 
gallret positivt. Härigenom upptager 
detta ytterligare elektroner, och C3 :s 
vänstra beläggning blir ännu mera 
negativt laddad. Vid slutet av den 
andra positiva halvperioden har gall
rets konstanta laddning sålunda blivit 
mera negativ, o. s. v. 

Vid slutet av ett vågtåg har därför 
gallret fått en tämligen hög konstant 

Fig.39. 

negativ spänning, vilken haft till följd, 
att anodströmmen minskat och skulle 
förbliva vid detta mindre värde eller 
minska ännu mer under nästa våg
serie, om gallrets negativa laddning 
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tilläts att ytterligare stiga. Efterföl
jande vågserier skulle icke producera 
någon effekt, och följaktligen skulle 
anordningen bliva oanvändbar för 
mottagning av trådlösa signaler. Det 

Fig.40. 

är därför nödvändigt att vid slutet av 
varje våg tåg åter bringa röret till sitt 
föregående ·känsliga tillstånd, för att 
detsamma skall kunna mottaga nästa 
vågserie. Detta sker genom att kopp
la ett motstånd på c:a 2 megohm 
parallellt med gallerkondensatorn, så 
att de elektroner, som uppladda galler
kondensatorns vänstra sida och gallret, 
hinna att läcka över till glödtråden, 

Fig. 41. 

innan nästa våg serie kommer. G aller
läckan får dock icke heller tagas för 
stor, d. v. s. med för litet motstånd, ty 
då erhåller man icke på gallret den 
negativa laddning man önskar under 
varje vågserie. 

Fig. 39 visar strömförloppet vid 
mottagning av dämpade vågor (gnist
signaler) medelst ovan beskrivna an
ordning. Kurva r visar de i antennen 
av de elektromagnetiska vågorna 
alstrade strömsvängningarna och kur
va 2 hur gallerpotentialen gradvis 
faller under ett vågtåg. Kurva 3 visar 
hur den normala anodströmmens kon-

Fig.42. 

stanta värde, I = C, samtidigt varierar. 
Den 4 :de kurvan visar strömvariatio
nerna genom telefonen. Vid ovan be
skrivna mottagningsanordning medelst 
gallerkondensator erhåller man bäst 
resultat genom att arbeta på den raka 
delen av rörets karakteristik i när
heten av punkten F, fig. 32, under det 
man vid en anordning utan galler
kondensator måste arbeta på kurvans 
nedre eller övre böjning. 

Mottagning av medelst kontinuerliga 
vågor översända telegraf tecken kan 
~~ke .. ske. med föregående anordning, 
]amfor ftg. 40, emedan man vid över
sändandet av ett streck endast skulle 
höra en knäpp i telefonen vid streckets 
början och slut. För att få telefonen 
vid en mottagare av detta slag att ge 

~ig. 43. 

en ton måste man avbryta den konti
nuerliga vågen lika många gånger per 
sek. som den önskade tonens höjd, 
vanligtvis sker detta r ,000 gånger per 
sek. A vbrytningen åstadkommes me
delst en mekanisk brytanordning, an- " 
tingen genom att bryta sändarström
men eller genom att bryta telefon
strömmen. Dylika avbrytaranord
ningar arbeta emellertid icke tillfreds
ställande, varför man i stället begagnar 
sig av interferensmottagning. 

Denna verkar på följande sätt: Om 
man i en ledare insänder 2 kontinuer
liga, i fas liggande vågsystem med 
samma våglängd och amplitud, komma .. 
de att förstärka varandra, så att dubbla 
amplituden erhålles, fig. 41. Ligga de 
r80 0 fastförskjutna, upphäva de helt 
och hållet varandras verkan, jämför 
fig. 42. 

Hava systemen olika våglängd, t. 
ex. 600, resp. 601.2 m. motsvarande 
500,000 resp. 499,000 perioder per 
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sek. och vi börja betrakta dem i ett 
ögonblick, då de äro i fas med var
andra, finna vi, att fasskillnaden mel
lan dem efter I/2,000 sek. uppgår till 
1/2 per., varför de båda systemen upp
häva varandras verkan, och efter 
ytterligare I/2,000 sek. äro de åter i 
fas och förstärka då varandra. Man 
erhåller på detta sätt I,OOO svävningar 
per sek., jämför kurvan fig. 43, vilka 
kunna mottagas på vanligt sätt med 
en kristall- eller rördetektor. Antalet 
svävningar per sekund är bestämman
de för tonens höjd. 

De interfererande vågorna erhållas 
från en särskild strömkrets i motta
garen, som kan inställas i förhållande 

Radio-Amatörens Redaktion, Göteborg. 
l n:r 7 av Eder tidskrift finnes intagen en 

artikel om "Lågfrekvensförstärkning". Under
tecknad skulle med anledning av artikeln önska 
göra några anmärkningar. Till en början 
torde beräkningen av den dynamiska karakteri
stiken för ett elektronrör något böra vidröras. 
Man utgår ju därvid, som även framgått av 
artiklar i föregående n:r av tidskriften från 
ekv. Va = Ia.R-p..Vg . De i densamma in
gående konstanterna R = inre motståndet och 
p. = omsättningstalet erhållas därvid ur två 
statiska karakteristikor för olika anodspän
ning. Författaren till artikeln har nu till
lämpat detta på ett DE-3 rör. För att i qet 
följ ande ej förlora kontakten med artikelför-

.,. fattarens siffror förbigår jag här det faktum 
att de statiska karakteristikorna ej överens
stämma med dem som förut publicerats i 
"Radio-Amatören" och "Radio", ty dessa visa 
samstämmande att för E a = 80 volt och 
V g = O är la = 3 mA och ej såsom i fig. 1 
5 mA. Ur de kurvor som publicerades i sam
band med artikeln kunna följande värden be
räknas: 

till den mottagna vågen, så att ett 
lämpligt antal svävningar per sekund 
erhållas. Eller också kunna de vågor, 
som interferera med den mottagna 
vågen erhållas, från en mottagare med 
regenerativ koppling, fig. 44, vilken 
som bekant kan generera kontinuerliga 
svängningar. 

Fig. 44. 

R = 14 ,000 ohm; V = 6. 
Den yttre impedans, som skall inkopplas, för 

att den däri utvecklade effekten skall bliva 
maximum, är som bekant = R = 14,000. 
Med tillhjälp av att i detta fall Va = - I a R 
fås I~ V g = 2 la.R som är ekv. för den 
dynamiska karakteristiken i detta fall. Det bör 
dock observeras och det är på denna punkt 
artikelförfattaren mest syndar, att den "dy
namiska" ekvationen är härledd under antagan
de att de statiska karakteristikorna äro räta lin
jer. Man finner härvid att om hänsyn tages till 
den dynamiska karakteristikens begränsade ut
sträckning åt det negativa hållet, så blir ampli
tuden på den växelspänning, som kan tillföras 
röret utan att distorsion inträder = 3 volt mot 
i artikeln uppgivna = 6 volt. Effektivvärdet på 

denna växelspänning blir 3: vr = 2.1 volt. 
Växelströmmens effektivvärde blir la e If. = 
0.4SXlO- 3 Amp. Växel spänningen på ano
den har ett effektivvärde av 6x2.1 = 6.3 volt. 
Effektivmaximum erhålles enligt samma beräk
ningsgrund till 6.3X0.4SXlO-~ = 2.8XlO-3 watt 
d. v. s. något mer än '/,0 av den siffra artikel
författaren angiver. De för de övriga rören 
angivna siffrorna har jag ej kunnat kontrollera, 
då jag ej haft tillgång till de statiska kurvorna. 
Då emellertid författaren i slutet av den för 
övrigt mycket välskrivna, ehuru kanske väl 
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R A D I O A M T O R E R! 
Den enklaste lösningen av Eder antennfdga är 

användandet av den flätade, smidigd koppartuben 

" AlVTUBUS " 
Detta antennmaterial består av tunna band av 

elektrolytisk koppar. flätade samman till ett smidigt 
rör, som erbjuder stor mottagningsyta, tillförsäk" 
rande Eder maximum av mottagen effekt och före" 
byggande all interferens härrörande från induktion . 
Giver utmärkta resultat som inomhusantenn om upp .. 
lagd i en vanlig taklist, bättre än de .'tom ernå,' med 
en utomhuuntrnn av vanligt material. Billig i 
anskaffning och upplagd på mindre än 10 minuter. 

Pris kronor 7: 50 per 30 meter. Till salu i alla 
välförsedda radioaffärer. Kan »Antuhus» ej erhållas 
hos Eder radiohandlande tillskriv direkt oss. 
A_-B. ADOLF FAXE. Malmö 
R Ikstelefon I 4822. - Tel . ·aPr. I ADOLFAXE T 

1:a klass 
RADIO 
billigt! 

Ombud för försäljning 
privat av förstkl. radiomot. 
tagare och delar antages. 
Tillskriv »Hög provision», 
Box 218, Stockholm 1. 

2:dra betydligt utökade 
upplagan, 312 sidor, 
illustrationer, tabeller, 
nya kopplingssche. 
ma och apparater, nu 

utkommen. 

Pris 1 kr. -1- 2S ör~ i porto. 

~ 

GI2AH6M Br<OTHIRS % 5IbOOlOUV1 
L ; 

RADIOAPPARATER 
OCH RADIOMATERIEL 
av förstklassigt fabrikat ständigt på lager T 

SVENSKA 
•• 

RADIOAFFAREN 
REGERINGSGATAN 12 

STOCKHOLM 
Telefon Norr 5429 
GEN ERALAGENTE R 

VI anbefalla: 

MAZDA, Metall. eller Radio. 
Micro låg.temp. rör ...... Kr. 12.50 

JUNOR, 0,5 med . en extra 
glödtråd i reserv ........ » 6.75 

KOLPULVERREOSTATER (30 ohm), 
TRADSPIRALSREOST ATER, 
VOGELS HONEYCOMBSPOLAR, 

förstklassigaste utförande 
RTR LAGFREKVENSTRANSFOR. 

MATOR, kapslad ........ Kr. 9.75 
Dr. NESPER HÖRTELEFON» 14. -
ALLOPHONE HÖRLUR » 6.-
HÖGTALARTRATTAR » 7.-
RTR. MICA.kondensator »0.50 
Alla slags Polskruvar, Anodbatterier etc. 
Förmånligil51e inköpskiil/il för Hrr Återför-
5iiljilre. Hög rilbilll å oVilnstående pri5er. G? 

Tillverka sjlilv Eder 
II Ö G-I AJL A\.RJI) 

Ny högeffektiv konstruktion. 
Enkel att tillverka. Prisbillig. 
Inga telefonarrangement. Full. 
ständiga ritningar och arbets. 
beskrivning Kr. 3.- portofritt 

firma K. G. ANDERSSON 
Brunnsgatan 14 B. GÖTEBORG 
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Systematiska 
anteckningar 

äro värdefulla 

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

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

GÖTEBORGS LITO GRAFISKA A.-B. 

Rabatt vid pa rlirekvisition. 

( ) 
0 '-'" '-' '-' '-'" '-'" '-'" '-"" '-"" "-'" '-'" '-'" '-"" '-" '-' o '-'" '-'" '-'" '-" "-'" "--" '-'" '-'" '-" '-" '-" '-" '-" "-" o 
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mycket firmabetonade artikeln gör ett uttalan
de angående önskvärdheten att alla radiofirmor 
publicerade fullständiga data för de salubjudna 
rörtypema, må det kanske tillåtas undertecknad 
att hysa den fromma önskan att de därvid 
lämnade uppgifterna bliva strängt sakliga och 
att ej mer eller mindre "idealiserade" siffror 
därvid av affärssynpunkt medtagas. 

Stockholm den 9 okt. 1924. 
Torstm Bjömeryd. 

Som svar på den ärade insändarens anmärk
ningar beträffande min artikel om Lågfrekvens
förstärkning får jag anföra följande: 

1) Den dynamiska karakteristiken är icke 
lieräknad ur den ytterst approximativa lineära 
ra[ationen Va = lu R- 1'. V g. so m herr Björ. 
neryd tager för givet utan ur en bättre 
approximation av den korrekta formeln 

V 
Ja = k ( a + \' g)x. Exponenten x har 

". jag nämligen antagit = 2, vilket även stämmer 
ganska bra, då endast negativa delen av statiska 
karakteristiken behandlas. Jag ber att särskilt 
få betona, att jag således icke antagit att de 
statistiska karakteristikorna äro ens närmelse
"is räta linj er. 

2) Att några idealiserade värden å DE3-
röret använts måste jag på det bestämdaste be
strida. De kurvor, som finnas angivna i fig. 
1, äro upptagna för ett rör n:r 56467 med en 
glödspänning av 3.0 volt och de å fig. angivna 
anodspänningarna. Rören kunna givetvis va
riera något och kvarstående förändringar kun
na uppkomma vid för hög anodström. Detta 
kan ske exempelvis vid upptagande av statiska 
kurvor om röret under för lång tid utsättes 
iör hög anodspänning och samtidigt hög posi
tiv gallerspänning. 

Detta rör är emellertid identiskt lika med 
det amerikanska röret UV 199 och jag får för 
jämförelse hänvisa till en kurva i Proc. lnst. 
Radio Eng., Vol. 11 - No. 6. 

3) Var den ärade insändaren kan finna nå
got "fi rmabetonande" i artikeln ifråga, kan jag 
icke förstå. Undersökningar ha utfarts å 
transformatorer av Svenska Radios tillverk
ning och rör av Marconi Osrams tillverkning 
utan någon närmare diskussion av dessas 
h"Valitet. F. FrQ/Isso1l. 

Herr Redaktör! 
Med anledning av Edert schema för reflex

kopplad tvårörsmottagare i senaste numret av 

Radio-Amatören, sid. 228, ber undertecknad få 
meddela något angående försök med dylik 
koppling, vilket möjligen kan vara av intresse 
för Edra läsare. 

Vid användning av den av Eder föreslagna 
kopplingen var det icke möjligt att få appa
raten att lämna från sig något annat än ett 
ihållande tjut. Detta var för ovrigt ganska 
naturligt, enär även lågfrekvensen överfördes 
till detektorröret. För att förhindra detta lät 
jag telefonen med tillhörande kondensator och 
anodsvängningskretsen byta plats. N u funge
rade mottagaren, men den var mycket käns
lig för handkapaciteten, tydligen beroende på 
att en del av högfrekvensströmmen från för
stärkarröret läckte ut genom ledningen till te
lefonen. För att stänga denna väg för hög
frekvensströmmen insattes självinduktionsspo
lar vid båda telefontiIledningarna och motta
garen fungerade nu bra. 

Dessa försök ledde emellertid till en annan 
förenklad koppling, varå schema bifogas och 
vilken måhända är ny. Mellan förstärkarrö
rets anod och telefonen är såsom förut en 
självinduktion insatt för att hindra den hög-

frekventa strömmen att taga denna väg. För
stärkarrörets anodström passerar icke längre 
genom svängningskretsen, vilken är direkt för
bunden med detektorrörets glödtråd. Denna 
koppling, som av mig använts någon tid, har 
visat sig fungera mycket bra. 

Högaktningsfullt 

Anton Sebelius, 
fil. kand. 

Östra Karup. 



Tidskriften Radio-Amatören, Göteborg. 
Då jag i Eder tidning n:r 4 läste om mot

iagaren med oavstämd antennkrets, beslöt jag 
att försöka med denna koppling och tillåter 
jag mig härmed sända Eder ~ågra rader om 
mina experiment. J ag försökte först med Z 
rör, en HF, och ett D, enligt fig. l. 

Efter olika ' försök med kopplingen av an
tennspolens minusledning, galler läckan och ut
jämningskondensatorn, erhölls bästa resultaten 
med kopplingen enligt detta schema. 

Delarna som användes voro: 

Fig. 1. 

l1:r 1 Duolateralspole 50 varv, 
Z 50 
3 150 

" 4 blockkondensator 200 cm, 
" 5 variabel gallerIäcka 0.5-5 megohm, 
" 6 blockkondensator 4,500 cm, 
" 7 vridkondensator med f.ininställn. 500 cm, 

1 :sta röret, Philip E, 
2:dra D II. 
Beträffande spolen n:r 3 erhölls återkoppling 

endast med denna storlek, och beträffande gal
lerläckan fann jag, att det spelade absolut in-

Fig. Z. 

gen roll om läckan var 0.5 eller S megohni, 
men gallerIäcka måste det vara. 

Då denna koppHng fungerade utmärkt, i det 
att de engelska och tyska stationerna ävensom 
Eliassons sändning kunde höras i högtalaren, 
samt att gniststationer på högre våglängder. 
t. ex. Nya Varvet, endast svagt hördes, så be
slöt jag att försöka tillsätta ytterligare ett 
steg högfrekvensförstärkning enligt fig. 2. 

S.amma delar som förut användes plus 1 
Radiobolagets HF -trans formator j ämte en 

blockkondensator om 200 cm och ett engelskt 
Cossorrör, röd topp som 1 :a rör, men då denna 
koppling ej på något vis ville fungera så änd
rade jag om kopplingen enligt fig. 3. 

Delar: 
n:r 1-7 samma som förut, 
" 8 vridkondensator utan fininställning SOO 

cm, 
" 9 duolateralspole 50 varv, 
" 10 blockkondensator 200 cm, 
" 11 gallerIäcka 2 megohm, 

1 :sta röret engelsk, Cossor, röd topp, 
2 :dra röret Philip E. 
3 :dje 

Denna koppling fungera
de utmärkt. Vid försök 
med densanuna erhöllos 
bästa resultaten då detek
torrörets gallerIäcka kopp
lades enligt fig. 3 och kon
densatorernas (n:r 7 och 8) 
fasta plattor förenades och 
de rörliga plattorna koppla
des till var sin spole (n: r 
2 och 9). 



Resultatet erhölls även då spolen 2 var oav
stämd och kondensatorn 8 avstämde spolen 9, 
fastän rundradion då var något svagare. 

Som synes av fig. 3 påverka de båda hög
frekvensspolarne 2 och 9 varandra och åter
kopplingsspolen n:1" 3 påverkar högfrekvensspo
len n:r 9. 

Antennen går i riktning öster till väster. 
Den befinner sig 12 meter över marken 
på västra sidan och 8 meter över marken 
på östra sidan, har tre trådar på vardera 
22 meters längd med 1 meters mellanrum. 
Nedledningen är tagen 4 meter från östra si
dan. Antennen går parallellt med en enfasig 
växelströmsledning 25 per:oder på c:a 20 me
ters avstånd. At vilket håll den än sättes kom
mer den alltid att gå parallellt med någon dy
lik ledning. Trots dessa nackdelar var den 
förut beskrivna kopplingen utmärkt, i det att 
det s. k. transformatorsurret knappast hör
des i denna koppling; men med avstämd an
tenn krets är surret så starkt att det emellanåt 
omöjliggör all slags radioemottagning. 

Högaktningsfullt 
Gustaf E. Henriks. 

RADIP - VÄSTRA SVERIGES RADIO
INTRESSENTERS F6RENING. 

Allt sedan c:a ett år tillbaka har av ett fler
tal firmor inom radioindustrien och handeln 
önskemål uttalats om bildande av lämpliga för
eningar såväl här i Göteborg som Stockholm 
m. fl. platser. Firmorna äro ju på det när
maste berörda av att radiointresset hålles vid 
makt samt äro därföre villiga att för sin del 
göra vad på dem ankommer härför samt för 
radions befrämjande och lösande av med ra
dions utveckling sammanhörande frågor. En 
förening mellan firmor som äga fackkunnig 
personal är ju en särdeles lämplig instans, till 
vilken mångt och mycket kan hänskjutas för 
utredning och yttrande. 

Uppmanad härti1! av ett flertal intresserade 
utlyste därföre undertecknad ett sammanträde 
den 10 sept. samt konstituerades därvid "Västra 
Sveriges Radiointressenters Förening", kort 
kallad "RADIF". 

Det förslag till stadgar, som utarbetats, an
togs att gälla för föreningen . Som sitt mål 
har "Radif" satt befrämjande på bästa sätt av 
radions utveckling. Som en förelöpare till 
föreningen är att betrakta det samarbete som 
funnits beträffande upprätthållandet av den 
radiosändning som sedan längre tid pågått från 
ing. Eliasons laboratorium. Denna utsändning 
bekostas ju av ett antal firmor, vilka ock ut
sett en programkommitte härför. "Radif" står 
med all den fackkännedom och erfarenhet som 
dess medlemmar besitta, of fentliga verk och in
rättningar till t j änst med yttrande etc. Skri
velser härom ha avlåtits åt olika håll. 

Vid sammanträden den 31/10 utsåg föreningen 
cn kommitte för en allsidig utredning av an
tenn frågan. Denna kommitte fick i uppdrag 
att införskaffa upplysningar om nu gällande 
förordningar i olika länder, sätta sig i förbin
delse med berörda myndigheter, tariff-förening
en, fastighetsägare-förcningen etc. samt upp
göra förslag ti1! hela frågans lösning. T. v. 
står denna kommitte till tjänst med råd och upp
lysningar för dem, som så önska. Till medlem 
i föreningen antagas endast inom radion fullt 
kvalificerade firmor. Föreningen håller på att 
dess medlemmar skola föra verkligt goda varor 
samt stå den köpande allmänheten till t j än st 
med råd och upplysningar efter bästa förmåga. 
Allmänheten kan därföre med fullt förtroende 
alltid vända sig till föreningens medlemmar. 

Föreningens medlemmar komma ej att an
ordna offentliga radiodemonstrationer utom i ett 
eller annat undantagsfall samt då endast när 
den demonstrerande firman är säker på att 
resultatet är fullgott. 

Under senaste året har nämligen på många 
platser hållits demonstrationer som alltför ofta 
varit långt ifrån lyckade. Intresset bland all
mänheten har härigenom minskats i stället för 
ökats samt har allmänheten ofta bibringats upp
fattningen att radion ännu ej kommit till den 
utvecklingspunkt som den nu verkligen har. 

Göteborg den 3 november 1924. 

Jolm B. Ouchterlony. 

~ 

CHELMSFORDS RÄCKVIDD. 
En fransk amatör i närheten av Paris har 

uppfattat sändningen från Chelmsford, 5 XX, 
med en kristallmottagare och inomhusantenn. 
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EUROPEISK RUNDRADIO 
Station ~,j Läge Signal Våglängd 

----------------------7---------------------~--------~--------

Radio·Belgique ..............•..•.... Bruxelles, Belgi.n ................... . 
Sheffield ••.......................... Sheffieid, England .......•.......... 
Leeds·HraMord ...... ........... ..... Leeds ................. . 
Live' pool. . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Liverpool " ................. . 
Edinburgh .....................•.... Edinburgh, Skottland ..... • .. .... .... 

Bremen. .. . ... . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Bremen, Tyskland .... ....•. . ...... ... 
Plymouth.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . Plymouth, England ................. . 
NUrnberg ..............•.. •...... ...... NUrnberg, Tyskland .... •....•.. ... ..• 
Petit Parisien. . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .. Paris, Frankrike ..................•. 
Leeds·Bradford ...........•. . . .... ... Leeds, England ..................... . 

Cardiff •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cardiff, . ........ ... .. .. . .... . 
London. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. London, " ..............•....... 
Manchester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manyhester, England ................ I 
:oEcole Superieure» .................. Paris, Franknke ................... . 
Bournemou th ............•.... '. . . . . .. Bournemouth, England ... . ........ . . 

Radio Iberica ....•..... ... .. . ... ..... 
Hamburg...... . .. . .............. . 
Newcastle .... ... .... . .. .......... . 
Madrid.. ........ . ..... .... .. . . 
MUnster 

Bresiau . .......... . .......... ..... . 
Glasgow ............. ... ... . ..... .. . 
Unione Radiofonica Ita lieno .. .....•. 
Berlin l, Voxhaus .... .... ...... ..... . 
Belfast ......................•..... 

Telegrafverket ... . ..••. r. .1 ... .. . 
Stuttgart ........•................... 
Leipzi~ •. .........................•. . 
Eliassuns Laboratorium .. . .• . . ..... . . 
Königsberg .... ............. .. .. .... . 

Frankfurt a. M ... ...... .. .... ... .... . 
Svenska Radio A.·B . . ..•............ 
Lyon ............................... . 
Köpenhamn ....... .... . .•. . . .. ....... 
Birmingham .......... . .... ... ..... . 

Mlinchen .......•..•................. 
Aberdeen ......•..•.....•............ 
Berlin II ........................... . 
Rom . •. ....... ... .. .... .... ... .. ... . 
Radio· Hekap hon ..................... . 

Königswusterhausen ................. . 
Lausanne .............. ........... .. . 
Ned. Radio Industrie ............... . 
Velthuisen .. ...•.......... ..... . .... 
Middleraad ..... .. .... ... .•.. ........ 

Heussen Lab ....................•.... 
Ned. Seinteestellen Fabr .............. . 
Smith & Houghoudt ..........•.....•. 
Geneve ......•........ . .......•.. ... . 
Haren • .... . . .•... ... ....... •.. .. . .. 

Kbel ..• ...... .. ...••.......... ... .. . 
Cartagena .........•.. ... ... ... ....• 
Chelmsford ......................... . 
Hadio·Paris ........................ .. 
Prag •...•.........................•• 

BrOnn •. •.... .............•. . ....... 
Vas·Diaz ........................•.•. 
Madrid ......•.••.•.......... . .. • ••.. 
Lyngby •..............•.•.......••• 
Boden •......•............ ... ...•.•. 

Eiffeltornet ..•...•......•.•........•. 
Nauen ............................. . 
Rom •...••....•......•.......••.•.•. 
Königswusterhausen ............•••.•• 

Madrid, Spanien ................... . 
Hamburg, Tyskland ....... . 
Newcasll •. England... . • . . . . .' .... .... '. I 
Madrid, Spanien .... ..•. CS 
MUnster, Tyskland ...•... ,. 

Bresiau ,Tyskland . ... .... ......... . 
Glasgow, Skottland . ............ . ... . 
Rom, Italien •••..................... 
Berlin, Tyskland ................... . 
Helfast, Irland ..... ....... ......... . 

Stockholm, Sverige ..... ro. ....... . 
Stuttgart, Tyskland ................. . 
Leipzig, Tyskland ................... '1 
Göteborg, Sverige •.. •..... .. ..... .. 
Königsberg, Tyskland .. ... .....•.. . . . 

Frankfurt a. M., Tyskland ........... . 
Stockholm, Sverige .... .. ........... . 
Lyon, Frankrike ...............•..•. 
Köpenhamn, Danmark . .... ........... , 
Birmingham, England . . . ...... .' .... , . 

Mlinchen, Tyskland . . ...... ...... . .. . 
Aberdeen, Skottland ............... . 
Berlin. Tyskland ...........•........ 
Rom, Italien •..................•.... 
Wien, Österrike ................... . 

Königswusterhausen, Tyskland .... ... . 
Lausanne, Schweitz .............. ... . 
Haag, Holland •................•.... 

tI " •••• ••• ••••••••••••••• 

Ijmuiden, Holland ........ .... .....•.. 

Haag, " .. ......... ........ . 
Hilversum, " .. .... . ............ . 
Amsterdam, Holland .............. . . 
Geneve, Schweitz •.......... . •. .... .. 
Bruxelles, Belgien ................. . 

Prag, Tjeckoslovakien ................ , 
Cartagena, Spanien ........ . ....... . . l 

Chelmsford, England ... .......... .. . 
Clichy, Frankrike .•.... . .........•..• 1 
Prag, Tjeckoslovakien ............... . 

BrUnn, " ............... . 
Amsterdam , Holland .......•......•• 1 
Madrid, Spanien ......•............. 
Lyngby, Danmark .................. 1 
Boden, Sverige ...... . ..•...•........ 

Paris, Frankrike .. . ........ . ...... .. 
Berlin, Tyskland .................... , 
Rom, Italien ....................... . 
Königswusterhausen. Tyskland .••... 

SRB 
6 FL 
2 LS 
6 LV 
2 EH 

5 PY 

2 LS 

;; WA 
2 LO 
2 ZY 
PTT 

6 BM 

NO 

5 SC 
IRO 

SMZX 

YN 

5 1T 

2 BO 

HB 2 
PCGG 
PCKK 
PCMM 

PCUU 
NSF 
PA 5 
HB 1 
BAV 

EBX 
5 XX 
SFR 

PRG 

PCFF 
ELiC 
OXE 
SAl 

FL 
POZ 
ICO 
LP 

262 
:lO:: 
1\10 
~lR 

325 

:330 
335 
340 
340 
346 

351 
365 
375 
335 
335 

:192 
a95 
400 
40R 
410 

418 
420 
42~ 
430 
435 

«O 
443 
454 
460 
463 

470 
470 
470 
471 
47!) 

485 
49~ 
50~ 
540 
600 

680 
800 

1050 
1050 
1050 

1050 
1050 
1050 
1100 
1100 

1150 
1200 
1600 
1780 
1800 

1800 
2000 
2200 
2400 
2500 

2600 
3100 
3200 
4000 

33° 



SVAR. PÅ F~ÅGOR 
I RADIO-AMATöREN står SiM läsa

re till tjänst med besvarande av frågor 
rörande al/t, som samt11lanhänger med ra
dio, varvid följande bestä1llmelser gälla: 
1) Alla frågor 1U1111reras och skrivas på 

1'ar sitt papper och endast på eM 
sidan av papperet. Varje papper för
ses med del~ frågandes namn och 
adress, tydligt utskrivIla. Frågama 
adresseras till: Radio-Amatören, avd. 
"Svar På frågor", Box SS, Göteborg. 

2) För varje fråga bifogas 1 kr. i fri
märken. 

1-

3) Alla frågor beS'"Jaras pr post. De, 
som öro av allmännare intresse, p!,bli
ceras dess1ltom tinder "S'//o'r på frågor". 

H. N., Ramvik. Jag har en 3-rörs apparat 
(1 D., 2 L. F.), som jag tänker utöka med 
ett H. F.-rÖr. Skall jag välja avstämd anod
krets eller transformator? Med vilkendera er
håller man bättre förstärkning? Hur många 
varv av 0.1 d. s. spunnen tråd skall det vara 
i en H. F.-transformators primära och sekun
dära lindningar? Spolens diameter är 30 mm. 
Kunna Ni rekommendera något schema ur Ra
dio-Amatören, med vilket man i Ångermanland 
kan höra England med utomhusantenn? 

S var: Vid ett stegs högfrekvens förstärk
ning är det effektivast med avstämd anodkrets. 
Vid ' användning av transformator får man hava 
flera stycken med olika antal varv. Med de 
av Eder angivna dimensionerna bör Ni då 
pröva med primärt 80, 100 och 125 och se
kundärt 100, 125 och 150 resp. 

Å sid. 195 i n:r 5 av Radio-Amatören finnes 
ett schema, som torde fylla Edra önskemål. 
I detsamma bör anodkondensatorn ha finin
ställning. Visar sig apparaten mycket känslig 
för kroppskapacitet, bör Ni sätta kondensatorn 
i antennkretsen mellan antenn och antennspole. 
Gallerläckan torde kunna göras fast och med 
c:a 2 megohms motstånd. 

S. c., Norrköping. Vore tacksam om Radio
Amatören ville upplysa mig om var man kan 
genomgå en kurs för utbildning till radiotele
grafist. 

S va r: För närvarande finnes endast en 
kurs, där utsikt till inträde finnes, nämligen 
en privatkurs i Stockholm, vilken förestås av 
civilingenjör E. Malmgren, Telegrafverkets 
undervisningsanstalt, Malmskillnadsgatan 19 B, 
~tockholm. Kostnaden för kursen belöper sig 
till ungefär 600 kr. och varar ungefär 6 må-
nader. 

H. K., Malmö. Bor i fjärde våningen i ett 
hus med biograf på n. b. Så snart biograf
maskineriet är i gång, höres i radioapparaten 
endast ett förskräckligt brus, som omöjliggör 
all mottagning. Apparaten är en 2-rörs med 
högfrekvenssteg med avstämd anodkrets. 

Finnes något sätt att bli fri från dessa stör
ningar? 

S var: Störningarna från biografmaskinen 
härröra från likströmsmotorn, som driver bio
grafmaskinen. Störnin-
garna från motorn bru
ka kunna borttagas ge
nom att tvärs över mo
torns borstar inkoppla 
två seriekopplade kon
densatorer om 2 mikro
farad ' vardera, vilkas 
gemensamma förbind-

ning jordförbindas. 
Kopplingen framgår av 
vidstående figur. 

~h-* 
-l -- Fäll 

Linje Jord Ankare 

Att bli kvitt störningarna genom att ändra 
på cr egcn apparat torde vara omöjligt, utan 
Ni bör vända eder till biografägaren. 

K. J. Karlstad. Jag har byggt en Ultradyne
apparat enligt beskrivning i Radio-Amatören, 
men kan ej få den att fungera ordentligt. 

Jag använder luftantenn å c:a 75 meter. 
Första och andra detektorn äro Philips D II 
ävensom oscillatorn, de tre förstärkarna äro 
Philips E. Den är mycket svår att stämma 
av; lyckas det få in en station, så är den gan
ska kraftig och ren, men för det mesta tar 
den in 2 a 3 stationer på en gång och det är 
så gott som omöjligt att skilja dem åt. 

Med ramantenn hörs inte ens telegrafi. 
Transformatorerna har jag lindat själv och 
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de äro vad storleken beträffar lika. Dock torde 
det hända att lindningarna skilja på några 
varv. De två spolarna äro något större i dia
meter och så har jag på grund av utrymmes
skäl placerat dem i 90° vinkel tätt intill var
andra. 

Nu vore jag mycket tacksam om Radio
Amatören kunde påvisa var felet ligger, om 
det möj ligen är transformatorerna. Var skall 
man kunna få sådana? 

s var; Såsom vi redan i n;r 8 påpekat 
förekommer i kopplingsschemat å sid. 185 i 
n:r 5 ett fel. Kondensatorn C, skall förbinda 
anod och galler vid generator röret i stället för 
såsom å figuren anod och katod. 

Då Ni emellertid fått in signaler, synes Ni 
redan ha observerat detta. 

Att Ni hör flera stationer samtidigt tyder 
på att mellanfrekvenstransformatorerna icke 
ha samma våglängd. Ni bör sålunda noggrant 
avpassa alla transformatorerna till samma våg
längd, vilket kan ske med hjälp aven anord
ning, som anges i ovanstående figur. 

En summer kopplas till en svängningskrets, 
vilken kopplas till ett enda trådvarv, utgörande 
gallerkrets i provanordningens första rör. Mel
lan de båda rören placeras den transformator, 
som skall undersökas. Genom vridning å sum
merkretsens kondensator får man en viss av-

läsning, där ljudet i hörtelefo
nen har sitt maximum. De öv
riga transformatorerna provas 
på samma sätt och skola ge 
maximal ljudstyrka på exakt 
samma delstreck å kondensatorn. 
Möjligen räcker en mindre spo
le än den å 1,000 varv, som 
angivits å figuren. - MeIlan
frekvenstransformatorer annon
seras i Radio-Amatören. 

A. G., Malmö. I julinumret av Radio
Amatören finner jag en artikel "en omkopp
lingsbar fyrarörsmottagare". Dithörande kopp
lingsschema är emellertid förkastligt, då en 
amatör, som använder det, utsätter sig för 
risken att få 46 volts spä,rming på glödtrådarna. 

F. ö. ser det ut som om en ledning fattades 
mellan C, på serieparallellomkopplaren och den 
jordade ändpunkten av spolen. 

Det står mig ej heller riktigt klart om vid 
kopplingen I b och II c (sekundärkrets) sekun
därspolens ena ändpunkt skall vara förenad 
med primärspolens ena, medan dessa spolars 
andra ändpunkter ej äro förenade. 

S var: Förbindningen mellan C. och jord 
är uteglömd å schemat fig. 5 sid 144. Vid 
kopplingen I b och II c (sekundärkrets) erhål
les överföring av svängningarna från antenn
kretsen till sekundärkretsen lika väl, vare sig 
sekundärspolens med nolledningen förbundna 
punkt jordförbindes eller ej, eftersom det är 
spolarnes magnetfält som överföra svängningar
na. Vid jordförbindning av sekundärspolens 
nolledningspunkt vinnes emellertid, att hela 
mottagarens nolledning (negativa polen på 
glödbatteriet) blir jordförbunden, varigenom 
man undviker kapacitetsverkan mellan noll
systemet i mottagaren och jorden med de, 
visserligen små, förluster detta kan medföra. 

~ Q..A1I))~O=AMATÖR.EN~ 
Utkommer den 1 i varje månad 

R ed. och ansvarig utgivare: Civilingenjör Arvid Palmgren, Göteborg. Tel. 16448. Träffas säkr. kl. 6--7 em. 
Stockholmsredaktionen: Civilingenjör Alvar Le"ning, Vinkelgatan 9 IV. Tel. N. 16474. 

P R E N U M E R A T I O N mottagas av bok
handlare och å alla postanstalter. Prenumerations
pris för 1925, 12 n:r, kr. 6: -. Lösn:r 50 öre. 

A N N O N S E R upptagas av A.·B. Svenska 
Telegrambyrån, filialen i Göteborg, östra Hamn· 
gatan 46-48. Tel. 1848, 1739. 

Radio·Amatöre"s annonsavdeZ"ing är elt värdefullt uppslagsregister, som alltid bör åberopas vid i"köp. 

~--------------------~---------~. --------------------~ Göteborg 1924. Göteborgs Litografiska Aktiebolag. 
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p Ä R M A R 
TILL RADIO~AMATÖREN 

Sitt fulla värde erhåller denna tidskrift först när en 
komplett årgång av densamma i inbundet sk~ck och 
försedd med en fullständig innehållsförteckning kan 
tjäna som uppslagsbok, vari man är istånd att steg för 
steg följa teknikens landvinningar. För detta ända_ 
mål tillhandahållas smakfulla pärmar jämte titelblad 
och innehållsförteckning. Rekvirera dem i dag! 
Använd rekvisitionsblanketten å omstående sida. 

Samtliga nummer av Radio.Amatören 1924 kunna fortfarande erhållas för 
årgångens komplettering. 

TRYCKSAKER FÖR 
RADIOFIRMOR 

~adiokataloger, prislistor, kopp" 

lingsschemata, apparatbeskrivningar och 

allt reklamtryck för radio/irmor ut= 

föres av oss som specialitet. Anlita 

den /irma, som äger erfarenhet och 

resurser. Vi trycka denna tidskrift. 

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA A.~B. 

1 ________________ B_o_k_t_r_Y_C_k_~_,_~_,,:_~_:~_r_:a_l~_:_~_k~_~_,t.f_,f_s_e_t_t_rY __ Ck ______ ~ 



Undertecknad rekvirerar härmed från ..................... ............... . 

........ ex. pärmar till Q,A.DIO...:AMÅ TÖR.EN årg. /924. 

Kostnaden, kr. 2: 50, bifogas / får uttagas mot postförskott. 

Namn: ..... 

Adress: ....... ............................................................................................ . 

Denna rekvisition kan ställas antingen till Eder bokhandlare eller direkt 

till förlaget ,' Göteborgs Litografiska A.=B., Lasarettsgat. 4- 6, Göteborg . 

. - - ----------- - --------------- ---------------- ----- -- - ---------------------------- -- -1 

Undertecknad prenumererar härmed ........................................ .. 

på AADKO....:AMATÖR.EN för år 1925. Prenumera= 

tionsavgift, kr. 6: -, bifogas I får uttagas mot postförskott. 

Namn : .... ...... ................................ .. ................................... .. ............................... .. 

Adress: . ... 

Denna rekvisition kan ställas antingen till Eder bokhandlare eller direkt 

till förlaget ,' Göteborgs Litografiska A.-B ., Lasarettsgat. 4- 6, Göteborg. 

1 
I 
1 
I 
I 



Wesrern Electric 

VACUUMRÖR 
R-215-A 
har följande fördelar: 

1. Erfordrar endast 0.25 amp. vid 0.8-1.1 volt. 
Arbetar således effektivt med endast en 
torreel!. 

2. Har en livslängd av cirka 2000 timmar, så. 
ledes, trots priset, det mest ekonomiska rör 
i marknaden. 
Låg egenkapacitet. Arbetar utan något som 
helst )}SUS och brus», som förekommer hos 
andra lågtemperaturrör. 
Tjock glödtråd, varför okänslig för ovar. 
samt handhavande. 

5. Lika användbar som detektor, låg' och hög. 
frekvensförstärkare. 

" DET RöR NI SLUTLIGEN KOMMER ATT ANVANDA" 

Representanter: 

HANDELS. OCH INGENIÖRSFIRMAN 

GOTHlA A.-B. 
KANALTORGET 1-2 

GÖTEBQRG 
TEL. 10305 

INGENIÖRSFIRMA 

FOLKE HAIN 
MALMÖ 
TEL. 2432 
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Ultra -He terodyn e I 

U
LTRA ~ HETERODYNE 

är en 6~ eller 8~rörsmottagare 
i en klass för sig. Den överträffar l 

varje annan mottagare i känslig~ 

het, selektivitet och ljudvolym. 

Med en UltrafHeterodyne kan 
den k r a f t i g a s te lokalsändare 
stämmas bort och samtidigt, på 
endast en liten ramantenn , vilken 
europeisk station som helst tagas 
in kraftigt och klart på högtalare. 
Med denna apparat kan Ni fylla 
en hel salong med musik från 
Amerika. 

J ust en sådan mottagare öns. 
kar Ni Eder. Vi kunna leverera 
Eder en färdig sådan eller delar 

och anvisning att bygga den
samma. Men i en dylik mottagare 
måste alla delar vara vetenskapligt 
beräknade, balanserade och kon
trollerade och de kunna levereras 
endast av oss. Tillskriv oss i dagl 

JI-------------------------------------------------C 
A.=B. RADIOINDUSTRI 
KUNGSGATAN 46 G 6TEB ORG TELEFON 11141 

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

Begär vår katalog • Återförsäljare antagas 

BASTA JULKLAPP - EN RADIOAPPARAT' 

~=====:~~~~~~~=====~II r / • 

Göteborg 1924. Göteborgs Litografiska Aktiebolag, 


