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Inga dyrbara och besvärliga ackumulator laddningar.

Äntligen kunna vi erbjuda en effektiv och
billig 3-rörsmottagare m\!d glödströmmen direkt
matad från belysningsnätet för växelström. I
stället för ackumulatorn insättes en liten transformator som lämnar den för lampornas glödtrådar lämpliga strömmen. Apparatens koppling är i huvudsak överensstämmande med den
redan så populära Duo-Reinartz apparaten N:r
VI D och lämnar högtalareffekt på de flesta europeiska rundradiostationerna.
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har medfört en fort satt stark utveckli ng
av radiotekniken,
ehuru denna utveckling icke i samma
grad som förut rört
o sig med principiella
o nyheter.
Man har i
b:::3::zs:::2!;;:;c:a~~~ stället kunnat iakttaga en konsolidering av den uppnådda
ställningen och en grundligare genomarbetning av konstruktiva problem.
Detta har också lett till att även vi i
Sverige kunnat glädja sig åt en lång
rad nya radiomottagare jämte delar och
tillbehör till dylika, vilka förena en
höjd kvalitet med ett i många fall nedsatt och för en större allmänhet överkomligt pris.
En naturlig följd härav har blivit att
den amatörmässiga framställningen av
olika detaljer i en mottagareanläggning
numera icke har samma intresse som
förr. De konstruktionsbe3krivningar,
som Rad:o-Amatören på senare tid publicerat ha därför också i allt större utsträckning förutsatt användandet av
färdigköpta delar. Detta kommer med
säkerhet även att bli fallet i den nu
påbörjade årgången 1928, vilket icke
hindrar att speciella saker, som med
ekonomisk fördel kunna hemtillverkas
all tjämt komma att i detalj beskrivas.
Visserligen kan man spåra en växande tendens till förmån för marknadens
kompletta mottagare, förklarlig med
hänsyn till de sänkta priserna och till
popular~tet.
rundradioutsändningens
men amatörbyggandet bjuder dock så
stora fördelar ej endast såsom en teknisk ~hobby» utan även därigenom att
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man snabbare och sm:digare kan följa
med i utvecklingen 9ch anpassa sin anläggning efter modernaste tendenser.
En viktig del av innehållet i den nya
årgången kommer därför alltjämt att
ägnas åt apparatbeskrivningar.
I den · redan avslutade årgången ha
vi in fört några nya textavdelningar,
såsom »Rad:opatent», »Nyheter på radiomarknaden» m. m., vilka det är tidskri ftens avsikt att göra permanenta,
varjämte ytterligare nyheter ifråga om
textinnehållet kommer att upptagas, allt
i avsikt att göra innehållet i RadioAmatören så omväxlande, intressant
och aktuellt som möj ligt.
Ett område, som v:i komma att ägna
särskild uppmärksamhet, är am1.törer':'
nas laboratorieutrustning. Radion såsom tekni k »hobby» kommer nämligen
till sin fulla rätt först då man själv blir
i stånd att verkställa uppmätningar av
apparaternas olika egenskaper och prestationsförmåga. Även för granskning
av den materiel som utbjudes på marknaden är det värdefullt att kunna verkställa åtminstone enklare mätningar.
Såsom alltid varit fallet äro vi även
i fortsättningen synnerligon tacksamma
för meddelanden om våra läsares intryck av vår tidskrift, kritik av eventuella brister och förslag till möjliga
förbättringar. Dylika me::lde1anden ha
alltid varit av stort intres ~e och bidragit till tidskriftens utveckling. Även
rapporter om resultat, uppnådda med
apparater, byggda enligt våra beskrivningar, äro mycket välkomna. Vi kunna i detta sammanhang ej neka oss
nöjet att citera vad en av våra läsare nyligen skrev om den av Radio-Amatören
konstruerade superheterodynmottagaI
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ANVÄNDNING AV KVARTSKRISTALLER
INOM RUNDRADIOTEKNIKEN
AV D:R FRIEDRICH, BERLIN.
varts- och andra kristaller, som
tillhöra det hexagonala kristallsystemet, ha mycket egenartade
egenskaper. Vid uppvärmning
bliva en sådan kristalls olika delar
elektriskt laddade, vissa positivt, andra
negat ivt. Detsamma inträffar om man
bearbetar eller bryter sönder en kristall. Delar man t. ex. upp en glimmerskiva i två blad, så blir fogytan
på ena bladet positivt och på det andra negativt elektrisk. Utövar man ett
tryck på en kristall av ifrågavarande
slag i en viss riktning eller utsätter
den för dragning, så bildas även elektricitet, som benämnes ~piezoelektricitet~ .
Detta fenomen iakttogs först av de
kände Nobelpristagarne M och Mme
Curie år 1880.
Omvänt uppstår även en sammandragning resp. töjning om man utsätter
de två motsatta sidorna på kristallen
för en elektrisk spänning. Båda egen-

skaperna kunna bringas till användning
inom radiotekn :ken.
Vid kvartskristallerna, liksom vid
alla hexagonala kristaller, särskiljer
man tre olika axlar, av vilka två, xoch z-axlarna, till sina lägen anges å
fig. 1. Det är i riktning av x-axeln,
som piezoeffekten uppstår, varför man
ur den ursprungliga kristallen utskär
ett stav, som ligger i denna riktning,
fig. 1. Ur denna stav tar man en platta,
som kan läggas mellan två metallplattor, fig 2, medelst vilken en elektrisk
spänning kan anläggas på kristallen. Är
det en växel spänning man anbringar,
så kommer kristallen att ömsom sammandraga sig och utvidga sig. Det
visar sig härvid, att det är blott en
spänning av viss bestämd frekvens, som
förmår framkalla de största längd förändringarna hos kristallen. Kristallen
ger alltså resonans vid en viss bestämd
frekvens. Denna frekvens beror av

ren, »fjärde systemet, modell 1927» :
~ Som jag varit i t ill fälle att ingående
prova Eder koppling »fjärde systemet»
vid en super, kan jag ej annat än gratulera Eder till den lyckliga lösningen
av oscillatorproblemet. Jag kan nämna
att jag pr.ovat samtliga svenska kommersiella 7- och 8-rörssuperheterodyner~ men funnit dem avgjort " underlägsna. Känner även en annan mycket
radiointresserad person, vilken har gett
Eder koppling ett oförbehållsamt erkännande. Erinrar mig även ett tillfälle då en fabriksbyggd super av ett
välkänt system och en hemmagjord super enligt Edert system stodo på samma bord och alternativt kopplades till
samma ram. Därvid visade sig den
kommers1ella apparaten avgjort under-

lägsen. Som undertecknad 'varit med
från början' och väl känner till de
flesta kopplingar, är det med nöje jag
konstaterar vad Eder koppling verkligen duger till.»
Men vi äro naturligtvis också tacksamma för kritik och äro övertygade
om att vi genom denna växelverkan
mellan vår medarbetarestab och våra
läsare skola kunna utveckla RadioAmatören till att bli den idealiska
svenska radiotidskri ften. Vi hoppas
den nu påbörjade årgången, den femte,
skall ' föra oss ett gott stycke på väg
mot detta mål.
Med dessa rader ha vi velat skissera
våra planer för den närmaste framtiden
och få i anslutning därtill tillönska
våra läsare och annonSÖTer
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kretsen befinner sig i resonans med oscillatorn börjar kristallen lysa om den
Kristallen lägges s.åsom i fig. 3 är innesluten i en lämpmellan två
hg gas. Givet är att en viss kristall en..x metallplattor.
~.ast kan a~vändas f~r en enda. våg/'
langd, varfor man maste använda ett
flertal kristaller för mätning av flera
våglängder. Fig. 4 och 5 visa olika sådana vågmätare.
Även amatörer kunna lätt bygga sig
vägmätare av detta slag, då de erforderliga kristallerna numera kunna erhållas i handeln, t. ex. från firman
Löwe-Audion, Berlin-Friedenau.
-..~-~
En kvartshistall kan även svänga på
övertoner. En kristall med 300 m
grund våglängd kan sålunda sväne-a
även på 150, 100, 75, 60, 50, 42~;
Fig. 1.
Fig. 2.
37.5, 33.3, 30, 27.3 meter o. s. v. Då
enligt vad som ovan sagts, en krist-all
k:'artsstavens längd resp. kvartsplattans , för t. ex. 20 m endast skulle bli 20!109
tjocklek. Våglängden i meter är så- = 0.187 mm tjock är det därför lämplunda ungefär 109 gånger så lång som ligt att använda en kristall, vars grundplattans tjocklek i millimeter. För re- vågslängd är en multipel av den önsonans vid t. ex. 100 m våglängd ford- skade våglängden.
En mycket vidsträckt användning
ras al.ltså en kvartsplatta av 100/109
mm tjocklek. Av största vikt är även har kvartskristallen funnit inom kortatt resonansläget är synnerligen skarpt vågstekniken, där ju en konstant frekvens är både svår att på annat sätt
utpräglat.
Man kan lätt faställa när reso- erhålla och av stor betydelse att vidmakthålla.
nans är förhanden,
Helt naturligt äro de mekaniska
exempelvis genom
svängningarna hos en kvartskristalI
att innesluta kristalutomordentligt små, isynnerhet om den
len i ett evakuerat
svänger
på övertoner. För att få en
glaskärl, som är
tillräcklig
energi är det därför nödvänfyllt med neongas,
digt att förstärka svängningarna i flera
fig. 3. Vid resosteg. Härvid insätter man i oscillatorn
nans kan neongasen
bringas att lysa.
Inom radiotekniken kan man nu använda kvartskristallen på olika sätt.
Såsom vågmätare
kan den användas
om man inkopplar
kristallen över en
svängningskrens . .j
vilken svängningar
framkallas medelst Fig. 3. Kvartskristall
Fig. 4. Vågmätare med tre kvartskristallrör.
en oscillator. Då
i neonrör.
Kristall av hexagonala systemet.
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Fig. S. Vägmätare med fem kvartskristallrör.

en kristall av lämplig tjocklek, som ger
en våglängd av låt säga 300 m. Den
erhållna svängningen förstärkes så i
flera steg, men samtidigt uttages för
varje steg närmast högre överton. Man
kan också direkt från oscillatorkretsen
uttaga den överton, man slutligen önskar få, och förstärka densamma i
lämpligt antal steg. Fig. 6 visar en
sändare av förstnämnda slag, som skall
sända ut en våglängd av 19.95 m. Liknande sändare användas numera ofta
av amatörer, isynnerhet i Amerika.
Även kortvågsstationen i Nauen tillämpar en sådan kristallstyrning.
Kvartskristallen kan även användas
både såsom mikrofon och telefon. Tänka vi oss en kristall utsatt för ljudsvängningar i luften, så uppstå elekt-

riska impulser av motsvarande storlek,
förutsatt att kristallens resonansläge
ligger utanför området för tonfrekvenserna. Dylika mikrofoner arbeta mycket distorsionsfritt, men tyvärr äro de
erhållna elektriska impulserna synnerligen små och måste genomgå en kraftig förstärkning.
Vid kristallens användning såsom
telefon anlägger man växelspänningen
från ett förstärkarerör över kristallen
och får då mekaniska svängningar av
motsvarande styrka. Energien är emellertid så ringa att man skulle behöva
ett stort antal kristaller för erhållande
av tillräcklig ljudstyrka. Av dessa skäl
ha varken kvartstelefoner eller kvartsmikrofoner kommit till någon större
användning.

Fig. 6. Kris/al/styrd kor/vågssälldarl'.
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A 442

B 443

det skärmade högfrekvensröret
med förstärkningsfaktorn 150

slutröret 'med 5 elektroder
och förstärkningsfaktorn 100

NU
A 441

I

MARKNADEN

*

Dessa båda rör i kombination med A415 som

kronor

detektor och Philips

%0: -

lågfrekvens~

transformator göra

B 443
kronor
%5: -

DEN IDEALA MOTTAGAREN

KOPPLINGSSCHEMOR MATERIALUPPGIFTER
OCH BESKRIVNINGAR
••

o

over vara
omtyckta

"C O N C E R T O N"
MOTTAGARE
och ett flertal andra effektiva apparater finner Ni i vår nya broschyr:

"MODA'RNA OCH EFFEKTIVA KOPPLINGAR
FOR RADIOA PP ARAT ER," PRIS 50 O RE.

A ... B. STERN

~

STERN, Sf'ockholm

i Finland: A.-B. AF FORSELLES INCENIEURBUREAU, Helsingfors

.

BEGÄR BROSCHYRl

Högtalare.
mottagning
utan antenn
inte blott av utsändaren på platsen utan även
av avlägsnare stationer gives vid sakkunnig
hopsättning aven endast för kort tid sedan i
Amerika utvecklad fullkomligt ny superheterodynekoppling, vars princip och verkningssätt beskrevs i de senaste numren av Radio
News och Des· deutschen Rundfunks. I mitt,
speciellt för högfrekvenskopplingar inrättade
laboratorium äro genom ingående, systematiska försök, såväl specialmellanfrekvenstransformatorer som specials polar för denna nya

Strobodyne-mottagare
utvecklade. För hela våglängdsområdet från
2oo-200U m. behövas 2 satser spolar om 3 st.
Komptett radiosats 200·600 met.. .. • Mk.
Komplett Ungvägssat. 600·21100 me!. "
FEF·Strnbol"rmerblock med vrid·
kondensatoravstämning komplett..
Byggnadsbeskrivn. m. planritningar..
Broschyren "Strobodyne" ........"

12.18.60.2.50
0.50

F. EHRENFELD
Frankfurt a. M. 803 •

En god högtalare
kan nu en var bygga
med tillhjälp av vårt nya

MAGNETSYSTEM

A ..L 575
som inklusive fullständig
konstruktionsbeskri vning betingar ett pris av

Kr. 11: -

per sats

Numera a tt tillgå i varje
radioaffär etc.

•

I PARTI FRAN:

ZEIL 100

Använd i Edra radioapparater

PANEL AV TROLIT
i vanlig ~F.- eller ,)B,)- kvalitet eller i de modärna dessinerna 30 och 40.
Nutidens förnämsta isolalionsmateriel för
rad,o- och svagslrömsändamål.
Djupsvart högglansig yta, garanterat oföränderlig ifråga om färg och utseende. Obrännbart och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta.
Elektr. genomslagshållfasthet 25.UOO V. pr 1
mm. tjocklek. Inre motstånd över 1 million
megohm. Levereras i plattor om 3. 4. 5. 6
och 8 mm. tjocklek Sågade. färdigborrade
och graverade paneler i varje .önskat utförande offereras på begäran.

Rattar av Trolit
i en stor mångfald olika utförande. även
av s. k. Alpha-typ .

RHEINISCH WESTFALlSCHE
SPRENGSTOFF A. G.

A.-B. AGA-LUX

Abteilung TrolIt • Troi:Jdorf b. Kåln

GÖTEBORG

Prover och offerter på begäran (rån generalagenterna
för Sverige:

Telefon:
Gruppanrop 70245

R.-B. Svcn:Jlr.-Sch",clzi.kd Hdndcbkompdnict
Kl.T. NOTT. KIIT""g.t. 34. Stockh.lm
eller (ör Göteborg och västra Sverige:

R.-B. Hdrdld Wdllgrcn, U6tcborg

:l

4~RÖRSMOTTAGARE

MED SKÄRM~

GALLERRÖR
ed de nya skärmgallerrören,
vilkas teoretiska egenskaper
belysts i november- och decembernurnren av Radio-Amatören, är det möjligt att erhålla en
högfrekvens förstärkning, 'SOm gör det
möjligt att utan neutraliseringsanordningar nå upp till en känsl1ghet, som
närmar sig superheterodynens. Redan
med ett stegs högfrekvensförstärkning
når man högst anmärkningsvärda resultat. För att draga den fulla nyttan
av de nya rören kan man emellertid
utbygga ännu ett steg på högfrekvenssidan och därigenom driva upp både
känslighet och selektivitet avsevärt.
Trots försenad leverans av de nya
rörtyperna har det lyckats R3Jdio-Amatören att utexperimentera en 4-rörsmottagare med 2 steg högfrekvens förstärkning med skärmgallerröret A 442,
detektor med anodlikriktning och ett
stegs motståndskoppling med 3-gallerröret B 443. Denna mottagare, som
får anses vara fullkomligt ouppnå.dd i

M

effektivitet i förhållande till det pris
den betingar, är ej särskilt svår att
framställa eller manövrera. Emellertid
tillråda vi dem av våra läsare, som
ämna bygga efter den följande beshivningen, att följa densamma så noggrant som möjligt till undvikande av
obehagliga överraskningar.
Vi betrakta först det teoret<iska schemat, fig. 1. Vi se då att båda högfrekvensstegen äro kopplade med en vanlig enkel avstämd anodkrets, ehuru
denna liksom antennkretsen innehåller
två spoldelar, en för kortare vågor och
en för längre. Våglängdskopplingen
sker för varje krets med en strömbrytare. Alla tre kretsarna avstämmas
med 475 cm vricllkondensatorer med
fininställningsrattar.
Antennen bör kopplas till första kretsen över en mycket liten förkortningskondensator, som bör vara utbytbar.
25 cm är lämpligt för längre antenner.
För mycket korta rums antenner är det
möjligt att ansluta den direkt, för vil-
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120 volt och 60 volt resp. Skärmgaller-spänningen kan dock för ernående av
större stabilitet sänkas till 25 a 30 volt.
Vid de angivna höga spänningarna
är .det givetvis lämpligt att använda
nätanslutningsapparat i stället för batterier. Då härvid emellertid stabiliteten av detektor och lågfrekvensförstärkare vid de använda höga omsättningstalen lätt kan riskeras, ha tvenne
åtgärder vidtagits, som synes ge full
stabilitet under alla förhållanden. Dels
har detektorns anodmotstånd ökats från
vanliga 3 megohtn till 10 megohtn och
elels har en drossel 1nsatts i stället för
gallerläcka vid ändröret. Då det är
mycket viktigt att denna drossel har
hög självinduktion, kan man ej använda
de vanliga högtalare- eller nätanslutningsdrosslarna, men Sv. Radios TW

k-et ändamål en andra anslutning finnes.
De tre högfrekvensstegen äro helt inkapslade i varsin box, formade på sådant sätt att rörens överdelar sticka upp genom ett
I
I
hål i en balkongliknande utI
Js
byggnad på nästföljande
~
box. Boxarna äro ledande förbundna med varandra g-e- - .$SI )OJ
8~
nom lödning och dessutom
förbundna med negativa sidan av högfrekvensrörens
60 ISO
glödtrådar och jordanslut- ningen.
Detektorn utgöres av ett hogmyrör,
t. ex. RE 054, som arbetar med en
negativ gallerförspänning av 1 a 1.5
volt. Lågfrekvensröret B 443 har 150
Fig. 3.
volts anodspänning och 15 vol ts galler- Avskär1m~ingsbox.
förspänning. Även övriga rör h a nämn.da anodspänning och skärmgal lren i de
två första rören böra då ha 75 volt.
Goda resultat kunna även erhållas med
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el

IV 211 har visat s'i g ge gott resultat.
Tillkopplingen av högtalaren sker medelst en jack i anodkretsen på ändröret.
Detta är lämpligt vid högtalare, som äro
konstruerade så att de fungera bäst då
anodlikströmmen får passera genom
högtalarelindningen. Vid användande
av högtalare med balanserat magnetsystem däremot är det gynnsammast att

insätta en utgångstransformat~r med
nedtransformering 4: 1, varvid större
effekt erhålles vid de flesta högtalare.
För att i möjligaste mån förhindra återkopplingsverkan genom de ur
boxarna utgående ledningstrådarna ha
på fyra ställen inkopplats 1 flF blockkondensatorer, vilkas ena sida förenats
med boxplåten.

7

Spolarna till denna mottagare äro
lätta att framställa, då de alla äro lindade i enkelt lager. Fig. 2 anger spolarnas dimensioner. Kortvågsspolarna
ha 75 varv 0.3 mm dubbelt bomullsspunnen tråd. För spolen i antennkretsen bör antalet varv reduceras något
700 r-------------------------~

denna sistnämnda saknar dylik urskärning. Första boxen saknar utbyggnad.
Mottagaren är monterad med vinkelrnontage. Dimensionerna framgå av
-Eg. 4. Bottenbrädan ä~ placerad ovanför panelens underkant, så att ett utrymme av 20 mm uppkommer under
2~ r-----------------------7r~
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6. Ka/ibreri1lgskurvor för kortare vågor.

Fig. 7. Kalibreringskurvor för längre vågor.

för att få kondensatorerna att följas
åt så mycket som möjligt. Med 68
varv torde man få en lämplig avvägning vid normala antenner. Långvågsspolarna äro lindade med 300 varv (275
varv för antennspolen, 0.15 mm dubbelt
silkesspunnen tråd. Spolarna uppställas
bredvid varandra i resp. boxar.
Avskärmningsboxarna äro i den utförda apparaten utförda av 0.3 mm
mässingsplåt, vilken är lätt att löda.
Önskvärt är emellertid att man använder koppar, vilken bör tagas något
tjockare, t. ex. 0.5 mm. Dimensionerna av mellanboxen framgå av fig. 3·
Vid ena hörnet finnes ett utbygge med
ett 42 mm runt hål i bottnen, genom vilket röret i föregående box sticker upp.
Vid kanten av detta hål är pålödd en 10
mm hög plåtring, som kommer att omgiva röret i höjd med skärmgallret.
Första boxen har en urskärning, som
passar till andra boxens utbyggnad, och
andra boxen har en likadan urskärning för tredje boxen, under det att

densamma, så att 1 ,uF -kondensatorerna
kunna placeras på brädans undersida,
vilket även är fallet med batterikontakten och diverse kopplingstrådar.
Delarna till de tre högfrekvenskretsarna monteras på var sin 10 mm tjocka
bräda, som passar inuti resp. box. Alla
de förbindningar som kunna göralS innan dessa enheter nedsättas i boxarna
böra göras då, emedan det sedan blir
svårt att komma åt kontaktskruvar och
lödställen. Sammankopplingen av hela
apparaten framgår av ritningen fig. 5.
De på brädans undersida liggande ledningarna och kondensatorerna angivas
å figurens nedersta deJ.
Tm mottagaren har följande materiel
använts:

8

1
2
l
3
3

s t. trolitpanel, 61OX200X 5 mm.
" stödvinklar.
" bottenbräda, 600X 200X lO mm.
"
150X 195X lO mm.
" 475 cm vridkondensatorer med fin inställningsrattar.
4 " tryckströmbrytare.
1 " jack.

· FÖRBÄTTRA EDER MOTTAGNING
MEDELST

RE 074 OCH RE 134
DE EFTER HELT NYA PRINCIPER

N

KONSTRUERADE

TELEFUNKENRÖREN

Tag Telefunkenrör härnäst - De äro ändock bäst

4; i liN ~~4lt.)'
radiorör äro oöverträffade!

L. K. Högtalaren
Ljudren". Elegant. Lj udstark
Pris kr. 55:-

Katalog TKD 27 gratis och franco
på begäran. Närmare upplysningar
om detta kvalitetsrör erhålla Ni frän
Eder radiohandl. eller direkt från oss.
Förutom dessa radiorör föra vi ett
stort, synnerligen välsorterat lager
av all slags radiomateriel.
.J.terförsi:iljal·e

erhdlla
villkor.

förmånliga

GRAHAM BROTHERS
Malmö

Tel. Namnanrop. Stockholm.

/

Wada Radiomöbel
Utom Tävlan
Utan Konkurrens
6-rörs Neutrodyne
Svensk kvalitetsprodukt
En enda omkopplare för
hela våglängdsområdet
Överlägsen ljudstyrka
Selektivitet If. Ljudkvalitet
Vågl.: 190-2000 mtr.
Inga lösa spolar

Wada
SalonesApparat
(Utförande i mörk mahogny eller ljus björk)

WA D A är den elegantaste
apparaten.
WADA SALONGSAPPARAT (radiomöbel).
Inkl. 'rör. telefon- och högtalareproppar
WA D A är ytterst selektiv.
jämte inbyggd MUSICONE högtalare (plats
Avlägsna
stationer komma in
för samtl. batterier resp. nätanslutningsmed högtalarestyrka - oberoapparater) . . . . . . . . . . . . . . kr. 700:ende av pågående sändning
WADA i vanligt utförande. inkJ. rör. telefon- och högtalareproppar kr. 475:- från lokalstationen.
PRIS:

Ensamförsäljare antagas i städerJ där vi ej förut äro representerade
o

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN
GÖTEBORG 1

TELEFONER: 9579.9759. 15079

Fig. 8. Frontvy av mottagaren.
6 st. spolrör, 50XIIO mm.
4 " fjädrande rörhållare.
l " 25 cm, 2 st. 200 om, l st. 300 cm, l st.
3 000 cm blockkondensatorer med hållare.
2" 2 megohms Loewemotstånd med hållare.
1 JJ 1 0 "
"
"
l " drossel, Svenska Radio · TW IV 21l.
4 " l f,tF blockkondensatorer.
2 " 35 ohms reostater med rattar.
l " 6-polig kontaktplint, Baltic.
l " 2- " antennkontakt, Baltic.
l " kontaktJhylsa.
Plåt till avskärmningsboxar m. m.
2 st. Philips A 442.
l " Telefunkens RE 054, l st. Philips B 443.

Den färdiga mottagarens utseende
framgår av bilderna fig. 8, 9 och 10.
Vid utförandet av boxarna iakttages,
att urskärningar göras för tredje vrid-

kondensatorns fästanordningar och axel
ävensom för de tre strömbrytarna, så
att kortslutningar förebyggas.
På grund av att antalet avstämnlngsrattar är tre är uppsökandet av stationer ej fullt så enkelt som vid mottagare
med endast en avstämning, men man
gör dock lätt upp en tabell eller kurva,
efter vilken det sedan är lätt att avstämma. Till ledning vid den första
utprovningen meddelas i fig. 6 och 7
ungefärliga kalibreringskurvor för de
båda våglängdsområdena. Dessa äro
ungefär 200-650 och 800-2 700 meter. Vill man lägga områdena något
annorlunda, kan man ju ändra lindningstalen i proportion härtill.

Fig. 9. Montagevinkeln sedd bakifrån.

Fig. 10. M antagel sett uppifrån med boxlo ckelI bortlaglla.

Den utförda mottagaren har visat
sig ge en acceptabel högtalarestyrka på
ett synnerligen stort antal stationer.
För att reglera såväl ljudstyrkan som
högfrekvenssidans stabilitet användes
g löds,t römsreostaten M 5 , vilken måste
regleras noggrant för varje station.
Man bör hålla sig ett stycke under återkopplingsgränsen, emedan eljest den
resulterande resonallskurvan blir så
skarp, att distorsion inträder. Selektiviteten är synnerligen stor, så att det
icke är någon svårighet att skilja de
olika stationerna åt eller utestänga 10kalsändaren . Störningarna från 10kalsändaren äro mindre an vid en oka pslad superheterodyn och vid mottagning
på långa vågor förekommer ingen som
helst störning från lokalsändaren.
Ljudkvaliteten vid måttl,iga ljudstyrkor är god, men vid mycket stora ljudstyrkor blir ljudet gärna hårt. Detta
kan emellertid regleras med den kondensator, som förbinder detektorns
anod med. skärmboxen. Denna är i
schemat angiven till 300 cm, men kan
ökas om man vill ha ett mjukare ljud.
Vill man ha en fullkomlig ljudkva:litet
vid de största ljudstyrkorna förefaller
det som om man skulle vara tvungen
att återgå till två stegs lågfrekvens förstärkning med vanliga rör, t. ex. B 406
JO

och B 403, sista steget transformatorkopplat. Vill man göra detta kan drosseln ersättas med ett läckagemotstånd,
och de erforderliga nya delarna insättas på tillgängligt utrymme till höger
om skärmboxarna. Enligt uppgift kan
man förbättra kvaliteten i den utförda
apparaten genom att använda ett Philips ton filter, men något dylikt ha vi
ännu ej varit i tillfälle att prova.
Påpekas bör att man kan använda
gallerIikriktning och röret A 409 eller
liknande såsom detektor och då transformatorkopplat lågfrekvenssteg. Härvid blir selektiviteteri något måttligare
-och förstärkningen något större. I detta
fall bör särskilt uttag göras för detektorns anodspänning, : som blir c:a 40
volt. Detektorns gallerläcka förenas då
med glödspänningens plus .
Kostnaden för den i apparaten ingående materielen utgör c:a 150 .. kr.,
vartill komma rören; som kosta 75 kr:
Vill man ytterligare . anskaffa en låda,
betingar denna ett pris av c:a 17 kr.
Mottagaren är, trots att rörens antal
endast är fyra, ytterst effektiv, men
kan dock ej slå en 8-rörs superheterodyn. Största svagheten ligger, som
nämnt, i lågfrekvens förstärkningen, som
med fördel skulle kunria ersättas med
två steg med vanliga lågfrekvensrör.

Voltmetrar. Mätområden 6, 10, 13, 120, 150
volt och dubbla områden 6-120 och 6-180 volt.
Pris sh. 25/-.

N Y H ETER
PÅ R AD IOMA RK N A DEN
R. I.-Varley, Kingsway House,
Kingsway, London W. C. 2.

103,

Anodmotstånd med universalhållare, fig. l.
BifilarIindat trådmotstånd med värden upp till
500000 ohm. Liggande el'er stående montering.
Pris shi!ljngs 5/6 fl 17/6.
Extra kraftig typ: shillings 8/6 fl 20/6.
Högohmmotstånd med uttag, fig. 2. Bifilarlindat trådmotstånd. 10000 ohm med 4 uttag
pris sh. 12/6, 60000 ohm med 6 uttag pris sh.
15/-, 150000 ohm med 6 uttag pris sh. 17/6.

Fig.3.

John Trägårdh & Co., Göteborg.
Elektrisk IIpptagningsdosa för utspelning av
grammofonskivor Ined högtalare. Fig. 4. Påsättes grammofonens tonarm och kopplas till
en 2-rörsförstärkare med högtalare. Pris kr. 60.

Fig. 4.

P . J. Berglunds Snickerifabrik, Torsåker.
Fig.2.

Sifam Electrical Instrument Co., Ltd.,
10 a, Page Street, Westmivster, London S. W.l.
Milliamperemefl'ar, fig. 3. Mätområden 2,
3, 5, 10, ZO, 50, 100 och 300 milliampere, pris
sh. 25/-.

Radiobordet »To1'». Fig. 5. Bordskivans dimensioner äro: längd 675 mm, bredd 400 mm,
höjd 750 mm: Bordet har ett rymligt fack för
batterier med invändiga måtten längd 580 mm,
bredd 315 mm och höjd 250 mm. Dessutom
finnes en öppen hylla för hörtelefoner m. m.
Levereras i följande färger: mörkbrunt (motsvarande mörk ek), gulbrunt (motsvarande Polerad björk), blått (s. k. allmogeblått), benvitt
I I

•

sta förstärkningen, d. v. s. 45 gånger vid frekvenser mellan 200 och 10000. Vid 50 perioder har förstärkningen endast ned gått till 25.
Pris kr. 20.
N)'G

rörtyper.

A 442 är det väntade nya skyddsgallerröret
för högfrekvensförstärkning. Rörets data äro:
glödspänning .4 volt, glöd-ström 0.06 amp., anodspänning 120-150 volt, skyddsgallerspänning
60-75 volt, mättningsström 20 mA, omsättningstal 150, branthet 1.0 mA pr volt, inre
motstånd 150000 ohm, normal anodström 4 mA,
effektiv kapacitet anod-galler 0.05 cm. Skyddsgallret är anslutet tilI det vanliga anodstiftet

Fig. 5.
(vitt med svag brytning åt gult), grågrönt
(neutral färg). Pris kr. 25. Med två dörrar
på gångjärn framtill kr. 2:1.
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Fig.8.

L ouis Holz'I1wn, 109, Kingsway, London .
W . C. 2.
Milliamp eremeteI', fig. 6. Pris sh. 17/ 6.

A.-B. Philips, Stockholm.
L ågf rekvenstrallsformatol', typ 4003. Fig. 7.
Transformatorn är avsedd för rören A 415,
B 406 och B 409. Med A 415 erhålles den stör-

å sockeln, som är europeilsk, under det anoden
är fÖl'bunden med en skruv upptill på glaskolven. Röret, som i allmänhet endast kan användas i mottagare med skärmade kretsar, insättes i skärmningsboxen på sätt fig. 8 visar.
Pris kr. 20.
B 443 är ett ändförstärkarerör med ej mindre
än tre galler. Data äro följande: glöd spänning
4 volt, glödström 0.15 amp., anodspänning 120
-150 volt, hjälpgallerspänning 120-150 volt,
mättningsström SO mA, ornsättningstal 100,
brant!het max 1.8 mA pr volt, normal anodström 12 mA. Sockeln är vanlig europeisk.
Det ena hjälpgallret är anslutet inuti röret,
under det att det andra står i förbindelse med
med en skruv på sockelns sida. Vid 150 volts
anod- och hjälpgallerspänning erfordras 15 volt
negativ gallerförspänning. .Pris kr. 25 .

Vilken är världens bästa lågfrekvenstransformator ?
Jämför kurvorna nedan och svaret blir endast
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Förstärkningskurvor för
I. FERRANTI AF5, mätt efter ett
rör med Il- = 14,5 och R = 17000
ohm.
2. FERRANTI AF5, mätt efter ett
rör med Il- = 9,5 och och R =
10000 ohm.
3. en lågfrekvenstransformator med
låg primärinduktans (= billig
transformator).
4. ett motståndsk0eElat steg .
5. FERRANTI AF3, mätt efter
PM3, ett rör med Il- = 13,5 och
R = 19000 ohm.
6. en i marknaden nyligen utsläppt
transformator, betecknad såsom
"världens bästa", mätt efter Philips A 415, ett rö~ med Il- = 15
och R = 7500 ohm.
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Generalagenter: BERGMAN & BEVING
Stockholm 7

Lägg märke till den överlägset
jämna förstärkningen mellan 50-200
per. Ingen "omvälvning" har hitin• tills inträffat, som omkastat förhållandet mellan pris, vikt och förmåga
av hög och jämn förstärkning vid
låga periodtal.

R A D lOT E C H N I Q U E,

P A R I S

EUROPAS Ä LDSTA OCH STÖRSTA SPECIAL FABRI K FÖR

AU DIONR ÖR

Vi förlora penear
emedan våra rör hålla alldeles för länge och ej behöva ersättas.

Men Ni blir rik
ej blott på erfarenheten om våra rörs uthållighet, utan
även på besparingen, h ur beklaglig den än är för oss.

DYRT MAN HÖR MED ANDRA RÖR
Generalagentur:

Agentur :

OLOF GYLDEN

BERTIL GRÄSMAN

LIDINGÖ " T elefon 98S

GÖTEBORG " Telefon 98H

RU 2 • PHILIPS
B
443
G

ENOM PHlLIPS NYHET - B 443
har RU 2 blivit en högmodern mot...,

tagare. Detta märkliga rör läq:mar nämligen tillräcklig högtalarestyrka och utmärkt
ljudkvalitet då det apteras i RU 2.

Den 10 januari 1928
kommer min nya
Lyx-mottagare, försedd med ett stegs
H. F.-förstärkning.
Förutom en fullt
acceptabel s e l e k ti vi tet är styrkan
och ljudkvaliteten
hos denna mottagare enastående. Den
blir dessutom billig.

Apparaten hår icke konstruktivt förbilligats, utan är allt fortfarande mark-

Fö·r fråga Eder i god tid

nadens erkänt förnämsta 2-rörsapparat.

Till en hel del andra s. k. billiga 2-rörsapparater kan röret däremot på grund av
sin form och användningssätt icke nyttjas.
RU 2 har alltjämt samma höga kvalitet.

RALF A. UDDENBERG
GÖTEBORG
T e l e f o n: 5 3 7 3 7, 5 3 7 l 7

~ QADIO-"AMA'fÖ~EN~

LADDNING AV ACKUMULATORER
FRÅN LIKSTRÖMSNÄT
addning av ackumulatorer är en
synnerligen enkel sak om man
har likström i belysningsnätet.
Schemat för laddningsanordningen framgår av fig. 1. Det hela består egentligen endast aven eller flera
parallellkopplade lampor av lämplig
styrka. Det viktigaste man har att iakttaga är att nätets pluspol ledes till ackumulatorns pluspol och ej till densammas
minuspol. I senare fallet skulle nämligen ackumulatorn snabbt fördärvas.
Undersökningen av nätets poler kan
ske med ett s. k. polpapper, som fuktas.
Vid beröring av polpapperet med en
tråd från vardera polen bildas en röd
fläck vid den negativa polen. Vid detta
liksom vid nedannämnda prov bör
man ha en lampa inkopplad i ena ledningen enl. fig. 2 för undvikande av
kortslutning. Ett lika enkelt prov, som
kanske för de flesta är bekvämare, är
att taga ett glas med vatten, i vilket
man häller några droppar ättika. Sticker man ned de båda trådarna i vattnet
uppstår gas utveckling vid den tråd, som
leder från nätets negativa pol. Denna
skall sålunda kopplas till ackumulatorns
minuspol.
Påpekas bör kanske att det är likgiltigt i vilkendera ledningen, den positiva
eller den negativa, som motståndslamporna inkopplas.
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Fig. 1.

Fig.2.

vända för laddning aven ackumulator
av viss storlek vid den nätspänning man
har för erhållande aven viss önskad
laddningsströmstyrka. Vi meddela därför i nedanstående tabeller vilka lampor, som de olika fallen kunna användas.
Tabell r.
Laddning från 110 volts nät.
Ackumula. Laddnings.
Metalltråds.
Koltrådslampor
torspän_
ström ..
lampor
ning
styrka
antal ljusstyrka antal
styrk.
volt
ampere

2 å 6

l

40

+

60

Molslånds-

lampor

+v---

En annan fråga, som ej alltid är så
lätt att avgöra, är huru starka och hur
många motståndslampor man skall an-

Ad<umuhttor

20

80
100

0.5
2
5
0.05
0.10
0.05
0.10
0.05
0.10
0.06
0.10
0.05
0.10

2
3

16 ljus
32 »
50 »

5 ljus
5 »
10 »
10 »
16 »
32 »
50 »

I . 50 watt
I 200
500
5
10
5
10
5 »
15
10
25
25 »
50
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Tabell II.
Laddning från 220 volts nät.
Ackumula. Laddnings.
torspän..
ström..
Koltrådslampor
ning
volt

2

a6

styrka
ampere
0.5

1.5
3
20

antal

1
2
4

Metalltråds.
lampor
ljusstyrka antal
styrka

32 ljus
50 >
50 »

0.05

25

0.10

40
60

0.05

15

0.10

25

0.05

0.10

80

1 100 watt
1 300
2 300
10

1O ljus

0. 05

0.10

10 ljus

100

0.05

120

010
0.05
0.10

150

0.05

16 ljus
10 »

0.10

25

16 ljus

>

15
30
15
30

25
40
25
40
25
60

De för 110 och 220 volts nätspänning
angivna lamporna kunna användas även

för 120 och 240 volt respektive. Givet
är att de angivna strömstyrkorna endast äro ungefärliga. De lampor, som
användas vid de olika spänningarna
böra vara avsedda för nätspänningen
ifråga.
Av stort värde vid skötseln av ackumulatorer är att ha en någorlunda noggrann voltmeter till sitt förfogande. En
dylik kan fås för kr. 7: 50 a 8: 50. Mätområdet 0-6 volt är i regel fullt tillräckligt, då man gör klokt i att kontrollera varje cell för sig. En blycell är
urladdad då spänningen sjunkit till 1.85
volt. Den bör då genast omladdas. Fullt
laddad är den då spänningen stigit till
c :a 2.5 volt. I samband med laddningen
t~llses att syran står över plattorna. Har
den avdunstat för mycket påfylles destillerat vatten. Har man tillfälle att
mäta syrans specifika vikt har man att
minnas att den skall vara c:a 1.24 vid
full laddning och att den sjunker till
1.18 efter urladdning.

KOPPLI NG FÖR JÄMFÖRANDE AV TvA
HÖGTALARE
et händer inte så sällan att man
vill undersöka en högtalare genom att jämföra den med en annan. Man bör då anordna en bekväm omkoppling, med vilken man kan
hastigt få än den ena, än den andra i
tjänstgöring vid samma mottagare.
En dylik koppling anges i vidst. fig.
Den har fördelen att anodströmmen genom röret icke brytes vid omkopplingen, vilket icke heller skulle vara riktigt
hälsosamt för apparaten. Dessutom får
man i omkopplarens medelläge båda högtalarna samtidigt i verksamhet, så att

D

man även kan få höra vilken ~ffekt det
har att blanda ljudet från dem båda.

WASHINGTON KONFERENSENS
RESULTAT
Den internationella konferens, som öppnades i Washington den 5 oktober för överläggning om nya regler för all radio trafik, avslt,tades
de sista dagarna i november. Den S"<lenska delegatiolle1l återkom till
Sverige i medio av december, varefter Radio-Amatörens medarbetare
har varit i tillfälle att samtala med en av dess medlemmar, förste
byråingenjör S. Litström, samt taga del av den nya konventionen
jämte tillhörande reglemmte.

en uppgift, som mötte den i
Washington sammanträdande raradiokon ferensen, var att på
grundval av den förra internationella radiokonventionen av år 1912
samt ur det kaos av olika, delvis mot
varandra stridande förslag till ändring
och tillägg, som insänts till konferensen, framskapa en ny konvention och
ett nytt reglemente för radiotelegrafien
och radiotelefoni en, vilka fullt motsvarade behovet av allmän mellanfolklig
lagsti ftning på detta område. Lägges
härtill, att denna lagstiftning måste
smidigt anpassas efter förhållandena
inom vitt skilda delar av världen och
även motsvara utvecklingens krav, åtminstone under det närmaste decenniet,
måste erkännas, att konferensen icke
hade ett lätt arbete framför sig.
Emellertid gick man till verket med
god vilja att i bästa samförstånd och
med minsta möjliga överskridande av
den för konferensen avsedda tiden nå
fram till ett . lyckligt resultat. Konferensens arbete gick därför i kompromissens tecken med så stort hänsynstagande som möjligt till alla deltagande
makters särskilda intressen och önskemål. Konventionen och speciellt den
till densamma fogade innehållsrika reglementet utarbetades artikel efter artikel i ett stort antal kommitteer, varefter artiklarna föredrogs i plenum och
efter eventuella ändringar och tillägg
antogos av konferensen.
Utom kommittearbete och plena med-
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hunno deltagarna även att se · sig litet
om i det stora landet i väster och besöka ett flertal anläggningar inom telegraf- och telefontekniken med och utan
tråd. Så voro större delen av konferensens deltagare under en utflykt gäster hos det världsbekanta BeUbolaget
i New York, från vilket tillfälle vi återgiva en bild, tagen på taket av bolagets skyskrapa. Vidare besöktes Radio
Corporations storartade radioanlägningar vid Rocky Point å Long Island m. m.
Den nya radiokonventionen, som
jämte till densamma fogade allmänna
regler träder i kraft den 1 januari 1929,
efter ratificering av de deltagande ländernas regeringar, innehåller inga sensationella nyheter. Den har framvuxit
ur behovet att reglera de nuvarande
förhållandena med minsta möjliga ändringar samt att möta ·teknikens utveckling och radiotrafikens expansion efter
ett för .hela världen gemensamt program, som i möjligaste mån jämnar
vägen för framstegen och deras fulla
utnyttjande.

Rundradion.
En av de viktigaste uppgifterna var våglängds fördelningen, och det kunde vid dennas
behandling icke undvikas, att rundradion, som
särskilt i Europa utbrett sig över synnerligen
stora våglängdsområden, i viss, grad måste
stryka på foten. Alla rundradiostationer, som
sända på våglängder över 1 000 m skola inom
ett år efter konventionens ikraftträdande ha
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Fig. 1. Washingtonkonferense1'1s deltagare som Bellbolag
förflyttats inom de för rundradio upplåtna
våglängdsbanden 200-545 m och 1 340-1 875
m, eller rättare frekvensbanden 550-1300 och
224-160 kiloeykler pr sekund (d. v. s. tusental
perioder pr sekund, som är den av konferensen
fastslagna enheten för frekvens), eftersom en
station hädanefter skall karakteriseras av sin
frekvens uttryckt i kels med motsvarande approximativa våglängd i m angiven inom parentes. Inom det sistnämnda området få inga nya
stationer förläggas, ej heller få redan förefintliga stationers effekt ökas, såvida detta ej kan
ske utan olägenhet för övriga stationer.
För våra svenska förhållanden betyda sålunda dessa bestämmelser föga förändringar.
Smärre våglängdsändringar å Motala och de
av våra relästationer, som sända med våglängder under 200 m, ha ju icke så mycket
att betyda. Tack vare de regelbundna försöksändringarna från Karlsborg har Sverige
så gamla anspråk på en våglängd mellan 1 300
m och 1 400 m att Motalas framtida verksamhet under alla förhållanden torde vara säkerställd.
Rundradion har vidare tillerkänts ett flertal
smärre intervall å kortvåg. Beträffande frekvenser mellan. 6000 och 23000 kels (50- 13
m) anmärkes i reglementet, att de böra reserveras för långdistanstra fik.

16

Amatörerna.
Tack vare amatörernas stora insatser och
anseende j Amerika voro särskilt de amerikanska delegaterna synnerligen måna om att
icke amatörernas intressen blevo åsidosatta.
Vid våglängds fördelningen blevo de icke heller
bortglömda utan tilldelades följande band:
1715-2000 kels (175-150 m), 3500-4000
kels (85-75 m), 7000-7300 kels (42.8- 41
m), 14 000-14 400 kels (21.4-20.8 m) samt
frekvenser över 28 000 kels, vilka dels tilldelats amatörer oah experimentstationer, dels
ännu icke reserverats. De kursiverade banden
äro exklusiva, d. v. s. förbjudna för andra
stationer, medan de övriga få användas även
för. andra ändamål.
Det nya reglementet inneh~lIer vidare beträffande amatörerna och den större grupp enskilda försöksstationer, till vilken de höra, följande bestämmelser:
Art. S, § 18. Varje förvaltning kan tilldela
amatörstationerna vissa utvalda frekvenser inom de intervall, som upplåtits åt amatörerna
enligt fördelningstablån (§ 7 ovan).
Den största effekt, som dessa stationer få
nyttja, skal! fastställas av förvaltningarna i de
länder, som beröras av stationernas verksamhet,
varvid hänsyn skall tagas till den tekniska kompetensen hos de personer, som sköta statio-

er samlade på taket av bolagets skyskrapa i New York.

nerna, samt till de förhållanden under vilka
stationerna måste arbeta.
Alla de allmänna regler, som i Konventionen och Reglementet fastställts, gälla för amatörstationerna. I synnerhet måste de utsända 'vågornas frekvens vara så konstant och så fri från
övertoner, som tekniken medgiver.
Medan dessa stationer sända, måste de ofta
upprepa sin anropssignal.
Art. 5, tillägg 1) Utbyte av meddelanden (d.
v. s. »ömsesidig förbindelse». Red:5 anm.) är
förbjudet, om förvaltningen i något av de berörda länderna tillkännagivit, att den motsätter
5>ig detta utbyte.
2) När sådan förbindelse är medgiven, måste
meddelandena, såvida icke de berörda länderna
sinsemellan träffat andra överenskommelser, givas på klart språk och begränsas till underrättelser rörande försöken eller anmärkningar av
privat natur, vilka man på grund av deras
betydelselöshet icke kan kräva att avsändaren
inlämnar till befordran genom den allmänna
telegra ftj änsten.
3) Å en enskild försöksstation, som erhållit
tillstånd att sända, måste varje person, som
sköter apoaraterna, vare sig för egen eller annan persons räkning, ha bevisat sin förmåga
att sända text med det internationella MorseaI fa,betet och att med hörsel läsa på samma

sätt sänd text. Han får endast ersättas med en
annan person som innehar vederbörligt tillstånd och samma kvalifikationer.
4) Förvaltningarna skola vidtaga sådana åtgärder, som de anse nödvändiga, för att övertyga sig om kompetensen ur teknisk synpunkt
hos de personer, som handha apparaterna.
En annan bestämmelse, som i sinom tid
kommer att medföra vissa förändringar för
amatörerna är genomförandet av ett enhetligare system för anropningssignalerna. Signaler bestående av tre bokstäver reserveras sålunda för landsstationer av alla slag samt för
förkortningar, fyra bokstäver uteslutande för
fartyg och fem för flygmaskiner, medan amatörernas signaler sammansättas aven eller två
bokstäver, betecknande nationaliteten, följda av
en siffra och en bokstavsgrupp på maximalt
tre bokstäver. De svenska amatörernas anropssignaJer måste alltså ändras i överensstämmelse
med det utomlands brukliga systemet.

Bestämmelser angående fartygsstationer m. m.
Av övriga .beslut kan väl gHiststationerHas
öde påräkna allmänt intresse. Som väntat var
avgjordes detta på konferensen och i full överensstämmelse med vad man kunnat förutse.*
* Jämf. "Inför Washingtonkonferensen" i septembernumret 1927.
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Efter den 1 jan. 1930 få inga gni~tstationer
sända på våglängder över 800 m, såvida icke
den till sändarens transformator avgivna effekten vid sändning med stationens fulla kraft
högst uppgår till 300 watt. Efter samma tidpunkt få inga gnistsändare med en effekt överstigande nyssnämnda siffra installeras å fartyg
eller flygmaslåner, samt förbjudes uppförande
av landsstationer med gnistsändare omedelbart.
Den 1 jan. 1940 utgår respittiden för alla
gniststationer över ovannämnda styrka, medan
la.ndsstationer redan 1935 måste upphöra att
använda dämpade våglor. ~tstörningarnas
saga är således snart all. På grund av sin enkelhet o~h driftsäkerhet ha gnistsändarna dock
bevarats för nödsändning och liknande ändamål, där låg effekt kan användas och störande
inflytande å andra stationer icke riskeras.
A v övriga bestämmelser ,beträffande fartygsstationerna och deras betjänande märkas höjda
fordringar å telegrafisternas kompetens. För
andra klass certifikat ökades sålunda den erforderliga telegraferingshastigheten från 60
tecken pr minut till 100 för klar text på modersmålet samt 80 tecken för chiffer, code och
utländsk text, medan för första klass certifikat
hastigheten endast ökades för text på modersmålet från 100 till 125 tecken pr minut. För,
första klass certifikat erfordras även kännedom
om radiotelefoniens teori och praktik, de enskilda ländernas förvaltningar obetaget att
fordra detta även för andra klass certifikat.
I dagspressen synliga uppgifter att de nordiska delegationerna med svårighet förhindrat
ytterligare höjning av fordringarna äro i någon
mån missvisande. Det rörde sig nämligen mindre om de egentliga kompetens fordringarna än
om ett förslag till obligatorisk elevtid, vilket
i de mindre nationernas huvudsakligen av last-

Om effektiviteten och allmänna värdet av konferensens resultat är ännu
för tidigt att döma. Praktiken kommer väl så småningom att säga sitt ord
i den saken. I många fall, speciellt
beträffande våglängds fördelningen, är
äet väl omöjligt att svårigheter och
missnöje skall utebli helt och hållet,
men detta måste till stor del tillskrivas
uppgiftens natur och omöjl'igheten att
finna en lösning som helt och fullt tillfredsställer alla parter. Värdet av att
slentrian och prioritet som uteslutande
rättsgrunder avlöses aven utförlig internationell överenskommelse är oomtvistligt och skall otvivelaktigt bli av
största betydelse för radiokommunikationernas utveckling både som teknik
och som trafik.
G. H.

RADIOINDUSTRIEN har nu nått ett läge
där icke endast dess snabba utveckling utan
även dess verkliga omfattning gör den av påtaglig betydelse skriver Svensk-Amerikanska
Nyhetsbyrån. I ett nyligen hållet föredrag
konstaterade direktör Frank A. Arnold i National Broadcasting Company att radioindustrien
direkt eller indirekt bereder arbete åt 300,000
personer, medan antalet fabrikanter och försäljare uppgår till 3,500. Tillwrkning av

radioapparater hade år 1920 ett värde av
2,000,000 dollars och under 1926 av 500,000,000
dollars. Den totala försäljningen under åren
1920-26 beräknas utgöra 1,492,000,000 dollars.
Av Amerikas 27,000,000 hem ha 6,000,000 radiomottagare och av hela världens 950 rundradiostationer finnas 678 i U. S. A. Uppskattas antalet lyssnare till fem per apparat finnes möj1ighet att med mänsklig röst samtidigt nå
30,000,000 människor i Amerika.
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fartyg bestående handelsflottor är omöjligt att
praktiskt och ekonomiskt genomföra.
De höjda fordringarna sakna ioke sin betydelse. De öka svårigheterna att, som nu ofta göres, förena telegrafistsysslan med en styrmansbefattning, då utbildningen för erhållande av
certifikat blir långvarigare och mera fordrande.
Några strängare bestämmelser angående fartygsstationernas tekniska utrustning, för vilka
fartyg radiostation är obligatorisk, vilka passningstider, som skola iakttagas å fartyg av
olika klasser etc., ha icke fastställts, utan har
avgörandet härav överlämnats till en troltgen
under år 1928 sammanträdande konferens för
revidering av konventionen angående skyddande
av människoliv till sjöss.
I övrigt innehåller konventionen och reglementet huvudsakligen bestämmelser av administrativ och trafikteknisk natur, som icke kunna påräkna något allmännare intresse.

~ ~ R,ADnO=-AMA TÖREN~

EN DUBBELGALLERSUPER
AV ERIK BERGSTRAND.
vsilkten med följande artikel är gallerkretsen, så som vanligen sker vid
att visa, hur man för en gan- denna koppling.
ska rimlig penning kan åstadOm vi så övergå till att granska det
komma en effektiv och ~ston fullständiga kopplingsschemat, fig. 2,
mottagare. Den koppling, som valts, till den föreliggande mottagaren, se vi
och som för övrigt väl litet uppmärk- att fortsättningen är fullt ordinärt
sammats, är den s. k. dubbelgallersu- byggd med tre mellanfrekvenssteg, depern. Den hör till det slags superhe- teldor och ett lågfrekvenssteg. För staterodyner, som slopa ett särskilt oscil- biliteten visade det sig nödvändigt att
latorrör, va.rigenom mottagarens alla shunta mellantre'kvenstransiormatorerrör användas till förstärkningen . .verk- nas sekundärer med fasta kondensatoningssättet påminner om ultradynens rer om 100 cm. Våglängden blev häridäri, att den inkommande och den lo- genom 7 700 m. Denna kan tyckas
kala vågens frekvenser »bland.as» i ovanligt hög, men någon olägenhet har
första rörets anodkrets. Detta rör, dub- ej förmärkts_därav. Vid beskrivningbelgallerröret, tj~nstgör både som oscil- en av mottagarens olika delar kunna
lator och modulator enligt fig. 1. Till vi i huvudsak följa schemat.
det ordinära gallret är antennkretsen
Antennkretsen.
kopplad som vanligt. Oscillatorkretsen
utgöres aven spole i anodkretsen och
Som mottagaren endast är avsedd att
en spole kopplad till det extra gallret. användas .i samband med ram, finnes
I serie med anodspolen är så inlänkad ingen särskild antennspole, utan denna
primären till mellanfrekvens förstärka- utg'5res direkt av ramen. Skall av nårens ingångstransformator. Denna är, gon anledning antenn användas, så är
som vid liknande kopplingar, shuntad denna lätt att koppla till ramen, ett par
med en kondensator för genomsläppanr - - -- - ----{) +
de av de ?;höga högfrekvenserna?;·
Mellanfrekvensförstärkaren bör i
denna mottagare avstämmas till en relativt hög våglängd, 6 000-8 000 m.
Därigenom vinnes speciellt en stor fördel. Första rörets anodkrets, som bestämmer den lokala frekvensen kommer
att avstämmas till en våglängd, som
ganska litet skiljer sig från den inkommande vågens (frekvensskillnaclen skall
vara liten). Antennkrets plus anodkr~ts -,
komma då att verka som ett vanligt"
högfrekvenssteg med avstämd anodkrets, och gör det i själva verket så
väl, att antennkretsen målste stabilise- '
ras för att ej råka i svängning. Av detta
resonemang förstår man vilken fördel,
som vinnes genom att oscillatorkoppFig. 1.
lingens anodkrets avstämmes, och ej

A
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varv från dennas jordsida. En till denna mottagare synnerligen passande ram
finnes redan förut beskriven i RadioAmatören, n:r 5, 1927. För den, som
nöjer sig med mottagning på ett begränsat våglängdsområde, är dock en
enklare ram tillfyllest. Till modellapparaten har använts en ram med 70 cm
sida, 13 varv och lindad på med systoflexrörstumpar klädd kopparnubb slagna i ett träkors. Varvmellanrum 6 mm,
tråd 0.8 d. b. Våglängdsområdet blir
med 300 cm kondensator ungefär 220
'-575 m.

(rättare: neutrodynlindningen) lägges
under skruvmuttern inuti spolarna innan skruven drages åt. Uttaget från
anodspolen föres till fattningens anodben, början av samma spole föres till
gallerbenet. Gallerspolens början och
slut föras till de lediga glödströmsbenen. Spolarna sättas så att lindningarna gå åt samma håll. Vill oscillatorkopplingen ej verka, så får tillledningarna till gallerspolen byta plats.
Spolparet sättes i apparaten i en vanlig
rörhållare. Ledningarna till denna klargöras av fig. 4 a. För erhållande av

.-------------------.:--r--------r---o+90(B.~)
r-----~------._----------F_------~~_o+60~J

Fig.2.

o scillator kopplingen.
Till oscillatorspolar användas vanliga
honeycombspolar. För våglängdsområdet 220-580 m äro 75-varvsspolar
lämpliga. Spolen i anodkretsen har uttag efter 15 varv, vilka bilda den
neutrodynlindnång, som tillsammans
med den lilla kondensatorn N är nödvändig för antennkretsens stabilisering.
Kondensatorn N bör vara variabel från
någon cm. upp till 20 a 25 cm. Spolarna monteras tätt tillsammans på en .
gammal rörfattning enligt fig. 3. Skruven, som sammanhåJIler spolarna med
fattningen (genom dennas centrum),
bör vara en smal mäsSJingsskruv med
kullrigt huvud. Slutet på anodspolen
20

kontakt med neutrodynlindningen anbringas en smal mässings f j äder, som
stickes in mellan rör- (spol-) hållarens
ben och gör kontakt med spolarnas
sammanhållningsskruv. Fjädern monteras på en liten ebonitbit, som fastskruvas i apparatens monteringsplatta.
Fig. 4 b förtydligar anordningen.
För våglängdsområdet 850-2 000
m användas 300-varvsspolar; anodspolen har uttag efter 50 varv.
Till modulator- och oscillatorrör har
använts ~hilips A 441.
Mellanfrekvensförstärkaren.
Transformatorerna, 4 stycken, äro
lindade på en stomme av trä, svarvad

äro numera
DUX RADIOROR
kända och erkända över
hela landet.
DUX amp.,2
UNIVERSALROH-0:06
och 4 volt Kr. 6.W. MOTSTANDSROR
DUX 0.06 amp., 4 volt Kr. 8:-

MAVOMETERN

DUX,KRAFTFORSTÄRKARROR med tredubbel effekt
Kr. 10:-

GENERALAGENTER:

Reklamerbjudande för att envar skall kunna övertyga sig
om Duxrörens förträffliga
egenskaper (effektivitet, långa
livslängd, frihet från mikrofondeffekt) utlämna vi provrör för kr 4: - (kraftförstärkarröret dock kr. 6: -).
Rekvirera vår nya katalog
och prislista med över 1,000
artiklar därav många sensationella nyheter. Byggsats
för jättekonhögtalare, moderna drosslar, chokar m. m.

BERGMAN & BEVING

A.-B. Svenska Radioaffären K/B
Landets stöma specialaffär i branschen
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ALLDELES FÖR MANGA VOX-AR TJUTA
MEN BLOTT EN

Sferavox
LJUDER

KRISTALLRENT

*
Begär

dem

BERTIL

hos

VOX-handlarna

G:RÄSMAN

GÖTEBORG .. Telefon: 9835

samt

hos

STÖLTEN t\l SON
MALMÖ. T,elefon: 568

JVya typen

KONHÖGTALARE LK 20
Pris Kr. 55:-

Marknadens främsta. Kondiameter
380 mm. Omkastare för olika lamptyper. Självreglerande inställning.
Dekorativt och vackert utseende.

Begär broschyr och prislista å ö·vrigt
radiomateriel för säsongen 1927/28

AKTIEBOLAGET ELEKTROKOMPANIET
KRONHUSGATAN 14 /

GÖTEBORG

NOACK

ACKUMU

DEN
POPULÄRA
HöGTALAREN
Finnas i mdnga nya
modeller i alla välsOt'terade radioaffärer.

AKTIEBOLAG
STOCKHOLM
"OR~"SKA ACKUMULATORFABRIKEN

MALMÖ

Göteborg - Malmö
Linköping

Honeycombspole

1IiI. . . . . ._

Gallerben

\'Ehonit......~./ strimla

Anodben

Fig. 3.

i ett stycke enligt Hg. 5. Vart och ett
av stommens tre spår fylles med 800
varv 0.2 emaljerad och en gång bomullsomspunnen tråd. En transformator,
ingångstransformatorn, har blott 500
varv i mittspåret. Alla tre lindningarna
ske åt samma håll och kunna göras
samtidigt om tråden fÖfldelas på tre
spolar. Början av varje lindning uttages genom hål borrade utifrån snett in
till boHen av varje spår. Alla tre hålen borras från ena sidan. Genom transformatorns centrum går även ett hål.
I detta får· ej någon ledning dragas
då det är avsett för en genomgående
skruv. På den sida av transformatorn,
där tilledningarna komma ur sina hål,
lägges en ebonitbit i form aven halv
kvadrat med räta vinkeln i transformatorns centrum och med fem kläm-

skruvar monterade efter längsta sidan.
På transformatorns andra sida lägges
en . 2 cm. bred aluminiumstrimla, vid
transformatorns kant böjd i rät vinkel
utåt och försedd med ett par små hål
för fastskruvning i monteringsplattan.
Ebonitbiten och alumil1liumstrimlan
faSil:hållas med mässingsskruv och mutter genom transformator_ns centrum.
Lindningen i mittspåret är primären.
Början avena sekundärhalvan förbindes med slutet på den andra. Till
klämskruvarna föras:
Till n:r 1: Början av primärl\indningen. Sedan vidare till anodbatteriet.
Till n:r 2: Början av sekundärlindningen . Sedan vidare till potentiometern.

7111 Nrors b
platta
(GlJllerben)

Fig. 4 a.

-> Til/J! fransform.
" Rörhållare (Anodben) :

Fig. 4 b.
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Till n:r 3: Förbindelsen mellan de
två sekundär halvorna.
Till n:r 4: Slutet av primärlindningen. Sedan vidare till plaJttan.
Till n:r 5: Slutet av sekundärlindningen. Sedan ",idare till gallret.

formator TW III har använts. Rör:
Philips B 406 eller, ännu kraftiga:e,
B 403. Lågfrekvenssteget ur- och mkopplas medelst en i detektorns anodkrets insatt jack. Denna sluter vid telefonpluggens uttagande glödstrÖffimen
till sista röret samt inkopplar transformatorn.

Sista tran formatorns sekundär kopplas till glödströmsplus. Över alla sekundärerna äro 100 cm. fa:sta shuntMontering och lednings/öring.
kondensatorer lagda. Bäst äro Baltics,
Monteringen är som vanligt utförd
som äro provmiLtta. Fyra lika utväl-· i vin~elmontage. Panelen utgöres av 2
jas alltså. Kondensatorerna lödas vid mm plan aluminiumplåt. De delar, som
apparatens montering direkt på tilled- måste isoleras från denna, ha alltså
ningarna. Vid lödningen bör man vara först monterats på ebonitbitar, vilka
sedan fastsatts å panelen. FastsättI.> 5
ningen kan ske antingen med skruv,
J <; l
utifrån gängad in i eboniten, eller med
c::::====~> 't
~ 't
skruv och mutter. Aluminiumpanelens
J
framsida bör fernissas eller lackeras
~-----4J ------~~------~ 5
för isolationens skull eller eventuellt be- 30 ~
klädas
med en hel ebonitpanel.
r----- -- 85 - - - - - - > 1
Ledningsförningen
är utförd med
Fig. 5.
försilvrad kopplingstråd och enligt den
mycket förS'iktig, så att kondensatorn vanliga principen: kortaste möjliga väg
ej tar skada av värmen och kapacite- samt räta vinklar mellan närliggande
ten ändras och helst använda s. k. lätt- ledningar, som kunna ha skadl'iga inverkningar på varandra, t. ex. gallermetall (smälter vid omkring 70
och
anodledningar.
Över första transformatorns primär är
Mitt
i apparaten ' står dubbelgallerlagd en 1 400 cm fast kondensator.
röret
med
inledningen från ramen rätt
Som rör till metallfrekvensförstärin
från
mottagarens
baksida. Till vänkaren ha Philips A 425 ",isat sig goda.
ster antennkondensatorn, till hög-er
oscillatorkondensatorn. Mellan dessa
neutrodynkondensatorn (åtkomlig utiAndra detektorn.
från), potentiometern och en för alla
Detektorn har som vanligt en 300 rören gemensam strömbrytare. Till höcm gallerkondensator med 2 megohms ger om oscillatorkondensatorn spolarna
läcka i shunt. Här kan samt,idigt näm- och direkt från dessa längs mottaganas, att Philips B 406 som detektor rens hela baksida från höger till vänlämnar ett kvalitativt sett utmärkt ljud. ster (alltså »baklänges») mellanfreAnnars äro även de vanliga A 410 el- kvensförstärkaren. Apparatens vänstra
ler A 409 goda.
del upptages av lågfrekvenssteget (även
detta är alltså »fel» placerat). För
o-lödstrÖInmen användas två reostater,
Lågfrekvensförstärkaren.
~n av dem ensamt för srista röret. ReoLågfrekvenssteget är transformator- staterna äro monterade på panelen och
kopplat. Då endast ett steg användes, ej åtkomliga utifrån. De reglera:s en
blir kvaliteten i alla fall tillfredsstäl- gång för alla.
lande. Radiobolagets lågfrekvenstransFig. 6 klargör placeringen av delarna.
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Fig. 6.
Teckenförklaring till kopplingsritning :
Ct = antennkondensator, 300 cm.
C2 = oscillatorkondensator, 300 cm.
N = neutrodynkondensator, max.
25 cm.
Ca = passagekondensator, block,
l 400 cm.
C, = gallerkondensator, 300 cm. med
läckan M, 2 megohm.
C. = telefonkondensator, 2 000 cm.
C. = block-kondensator, 100 cm,
över första transformatorns sekundär. De andra transfor-

matorerna ha kondensatorer
på samma sätt, men dessa äro,
för att göra figuren tydligare,
ej utritade.
T. = lågfrekvenstransformator.
Klämskruvraden står, utom på
den liggande transformatorn, på
kant, varför endast den översta
klämskruven, n:r l, synes.
R t = Ph A 44l.
R1 = Ph A 425.
R. = Ph A 425.

R, =P h A 425.
R. = Ph A 409.
R. =Ph B 406.
Mt=reostat,10ohm.
M2 = reostat, 20 ohm.
p = potentiometer,
300 ohm.
S = strömbrytare.
A =4 volt.
Bt = 60 volt.
Bt = 90 volt.
C =6 volt.
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Följande material har
vänts:

f.

Ö.

an-

2 st. 300 cm variabla BW-kondensatorer (helst
med finis t.) .
1 " newtrodynkondensator (1-25 cm) .
1 "blockkondensator 300 cm.
1
1400 "

4

100

1

2000

" kond.
2 " hållare till

1 " rör, Philips A 441.
3
A 425.
1
A 409.
1
B 406 (el. 403).
7 :: rÖrhåll~~e.
1 " rörfattning.
5.5 hg. 0.2 emaljerad, en gång bomullsomspun-

nen koppartråd.

0.8 d. b. (för ramen).
1 st. Loewe gallerläcka, 2 megohm.

2.5

"

1 "Radiobolagets

lågfrekvenstransformator
TW III, 1: 3.
1 " glödströmsreostat, 10 ohm.
1
"
20 "
20 " klämskruvar.
1 " aluminiumfrontplatta, 2X150X450 mm.
1 " monteringsplatta, kryssfaner, 10X160X
450 mm.

2 " jackar.
Kopplingstråd, skruv m. m.

ter, regleras dessa försöksvis till ett
avstånd av 1.5 a 2 mm från varandra.
Stationerna uppsökas sedan genom
långJSam vridning av osaillatorratten,
under det att antennratten relatiVil: hastigt vrides fram och tillbaka. Alltid
får man då in någon statJion, varefter
inställningen finjusteras och potentiometern och neutrodynkondensatorn
regleras. Dessa äro nämEgen något
beroende av varandra. För all vanlig
mottagning kan neutrodynkondensatonn
stå orörd på ett medelvärde för hela
våglängdsområdet. Vid särskilt känslig mottagning kanske den får regleras
något för varje våglängd. Den bör
även öka:s något vid oscillatorns inställning på det ~övrE:~ av de två lägen,
vid vilka varje station inkommer, om
mottagningen skall ske på detta läge, vilket ibland kan visa sig nödvändigt för
att stämma bort någon kraftig station.
Lokalstationen bör ej störa mer än 15
-20 m över eller under våglängden.
Void mottagning på våglängder strax
. under Idkaistationen användes oscillatorns ~övre~ inställning och strax över
stationen den ~ undre~ inställningen.
Mottagarens selektivitet är sålunda
ganska god. Den inverkar dock ej
oförmånligt på ljudkvaliteten, vilken är
utmärkt, i synnerhet om lågfrekvens ej
användes.
Slutligen kan nämnas att apparaten
även arbetar på de korta våglängderna.
Med kortvågsspolar svänger den lätt
åtminstone ner till omkring 20 m. Vid
dessa de allra kortaste vågorna sker
mottagningen dock bäst med en något
förändrad koppling, nämligen enligt
fig. 7. Dubbelgallerröret utbytes mot

Fig.7.

M ottagarens manövrering.
Vad manövreringen av denna mottagare beträffar, är den lika enkel som
vid andra suprar. Om neutrodynkondensatorn exempelvris består av två
cirkelrunda plattor med 25 mm diame-
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Fåg. 8. Den färdiga apparaten.

Den nya typen av M T G - k o n d e n s a t o r n
med sin speciella mikra"ratt. har erhållit goda lovord av kritiska
fackmän samt även provats vid Radio News Laboratorier i
New York. som tillerkänt den sitt Certijicate of Merit.
Den användes numera i de allra modernaste radiomottagare och exporteras även till utlandet.

Pris med mikroratt

500 cm Kr. 5: 50 • 300 cm Kr. 5: - • 200 cm Kr. 4: 50
F:a MAGNETTÄNDNING
PATENTS KY DDAD

KL . Ö.KYRKOG.l ,.

STOCKHOLM ,. TELELFON: 2515

AMERIKAS FRÄMSTA

RADIOTIDSKRIFT
GRATIS

I

•

Radio News, den största radiotidskriften i
världen, utgiver nu en särskild upplaga för åter·
försäljare vilken medföljer den vanliga upp'
lagan. Vi sända Eder gratis provexemplar av
4.enna nya stora amerikanska handelstidskrift.
Over ISO sidor,mer än 200 illustrationer allt vad den amerikanska radiomarknaden har
att bjuda på ifråga om instrument, delar och
mottagare. Lär känna den amerikanska radio·
industriens vinstgivande uppslag och ideer.

Om Ni önskar prenumerera på båda
d essa tidskrifter så
sänd $ 3.00 i check
eller interna tionell
post mone y order.

35°.000 radioen·
tusiasteri U.S.A.
kunna ej vara utan
Ra d io News.
30.000 återför·
säljare i radio·
branschen äro
beroende av
Radio News
Dealen Penonai
Edition. Låt Eder
affär dra nytta a v
Radio News.
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HALSINGBORG
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ett vanligt rör. Oscillatorgallerspolen
föres alltså direkt till den vanliga gallerkontakten och antennkretsen frånkopplas helt med kondensator och allt.
Ävenså få glödström9batteriets poler
byta plats, så att negativ gallerförspänning på första röret erhålles. Det lustiga är emellertid, att mottagningen nu
bäst sker utan någon som helst 'antenn
eller ram, endast direkt på kortvågsspolen. Med en 8-varvsspole i anodkretsen och en lO-varvs spole i gallerkretsen ('sporarna några cm från varandra) mottogs sålunda vid S-tiden på
eftermiddagen ett 30-tal sändare. För
interferens hölls förstärkaren svängan-

Fig. 9. Apparatens uwe sett uppifrån.

de. Möjligen vore det lämpligare att
ha ett särskilt oscillatorkopplat rör, interfererande med förstärkarens våglängd. Som första rör i st. för dubbelgallerröret svänger A 425 lätt.

A v tryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast
under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives.
SMUA MEDDELAR FöLJANDE: I »c.
Q.», häfte 7, 1927, finnes angivet ett nytt
system för rapportering av tonkvalitet, som
redan tillämpas av EA, EB, EO, EE, EF, EJ,
EK, EQ, ER och EW.
T 1 = AC, 25 å 50 perioder,
T 2 = AC, 500 å 1000 perioders ton,
T 3 = RA C, icke filtrerad = AC 100 perioder,
T 4 = RAC, dåligt filtrerad,
T 5 = nästan DC, väl filtrerad, ton ostabil,
T6 =
"
" , ton stabil,
T 7 = ren DC, ton ostabil,
T 8 = " '" ton stabil,
T 9 = bästa DC, kristallstyrning.
ATMOSFÄRISKA STöRNINGAR v:d
åskväder. Amerikanska regeringens radioexperter äro övertygade om att det finnes ett intimt
samband mellan atmosfäriska störningar och
åskväder, skriver Sv.-Am. Nyhetsbyrån. Detta
gäller vid såväl lokala åskväder som när ett allmänt åskväder drager fram inom hundratals
mils avstånd. Iakttagelserna äro gjorda under
de observationer som under åtta månader företagits av doktor L. W. Austin vid Bureau of
Standards radioforsknings laboratorier i Washington. Dr Austin som anses vara en av världens förnämsta auktoriteter ifråga om atmosfäriska störningar har under observationstiden
uppdragit kurvor, utvisande åskväder inom 200
miles från huvudstaden och samtidigt uppmätta
störningar. Praktiskt taget · motsvaras varje
åskvädersmaximum av ett störningsmaximum.
Liknande motsvarighet framträder för minima.
Samma väderleksförhållande som framkallar
åskväder synes således även alstra störningarna.

"Det är otvivelaktigt sant", säger dr Austin,
"att åskväder skapa störningar men det är
ingalunda säkert att blixtarna själva äro den
verkliga källan. Det är en rådande föreställning hos radiomännen att blixten ofta endast
åstadkommer en oskadlig knäppning i telefonmottagaren men mina instrumentobservationer
under åskväder visa att blixtar även på få miles
avstånd icke alltid ha så kraftiga verkningar på
mottagaren som de störningar som inträffa utan
skönjbar blixt." Engelska amiralitetets undersökningar ge vid handen att moderna apparater
kunna lokalisera åskväder på 1 500 miles.
VÄRLDENS KRAFTIGASTE VACUUMRöR, beräknat för 100 kilowatts ström har
tagits i bruk vid WGY -stationen i Schenectady
och ersätter åtta 20-kilowattsrör, skriver
Svensk--Amerikanska Nyhetsbyrån. Det är
första gången en vacuumtub av denna storlek
kommit till användning vid en broad castingstation. Vacuumröret som utexperimenterats
av General Electric Company mäter inmonterat
i vattenkåpan och färdigt till bruk en höjd av
7'/2 fot och väger cirka 100 pounds. Wolframtråden är 8 fot lång och ungefär lika tjock som
blyertsen i en penna. Till trådens uppvärmning åtgå 6 a/. kilowatt motsvarande den energi
som förbrukas av 170 fyrtiowattslampor. Ledningarna som föra strömmen till glödtråden
är aven blyertspennas tjocklek. Två tredjedelar av röret som utan vattenkåpa mäter 5
fot i längd består av ett som anod tjänande
kopparhölje med 4 tums diameter. Den övre
tredjedelen är är av glas. Det innanför kopparhöljet befintliga gallret är cylindriskt och
har en längd av tre fot och fem tum.

MOTSTANDSFÖRST ÄRKARES
BERO E ND E AV FREK VENS ENl OC H M A TNING
AV DE TSAM MA
AV GBERING. FRITZ GABRIEL, BERLIN.
L

ör erhållande aven god ljudkvalitet vid radiomottagning är
det nödvändigt att den använda
förstärkaren är tillräckligt oberoende av olika akustiska frekvenser.
Glödkatodröret, som ju användes i alla
moderna förstärkare, arbetar i och för
sig fullständigt tröghets fritt och är
därför fullt oberoende av frekvenserna. Det är kopplingsanordningarna
mellan rören som äro beroende av frekvensen. Gynnsammast i detta ~vse
ende är den rena motståndskopplingen.
Det torde utan tvivel intressera Radio-Amatörens läsare att få en inblick
i huru uppmätningar av förstärkningen
kunna göras. Jag är i det följande i
tillfälle att meddela något om de metoder och apparater, som för detta ändamål kommit till användning i von
Ardennes laboratorium i Berlin.
De för mätningarna erforderliga lågfrekventa växelströmmarna får man
genom att låta två högfrekvensoscillatorer interferera på sätt fig. 1 schematiskt anger. De båda oscillatorerna,
som svänga på en våglängd av c:a 300
m, äro vanliga återkopplade rör och
kopplade till varandra medelst spolar.
Genom inställning avena oscillatorns

F

Oscil/d/or
Hoffdgdre

\'----L-~

~I

Hodulerdd L -_ _--.J
högfrekllens

Oscll/d/or
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Fig. 1.
Anordning för erhållande av lågfrekvellta växelspäntlingar.

Fig. 2. Rörvollmeter.

fininställningskondensator kan man få
fram den önskade interferensen med
låg frekvens i form aven modulerad
högfrekvens. Denna modulerade högfrekvens uppfångas med en vanlig
mottagare med detektor och lågfrekvensrör, så att man från densamma
kan taga ut ren lågfrekvens.
Vill man med dessa medel också få
fram mycket låga frekvenser, ned till
40 pr sek., så måste man koppla de båda
generatorkretsarna mycket löst till varandra och avskärma dem från varandra.
Den beskrivna anordningen kan användas för kalibrering aven rörvoltmeter, vars koppling framgår av fig.
2. Härvid måste glödspänning och
anodström för rörvoltmetern ha bestämda värden, vilka kontrolleras med
voltmetern V och milliamperemetern
A resp. Röret är detektorkopplat,
varför en växelspänning, som tillföres gallret, framkallar en förändring av
anodströmmen. Vid mycket små vä..'Xelspänningar är denna ändring så liten
att utslaget på milliamperemetern e j
kan avläsas. I detta fall kan emellertid ändringen bestämmas med hjälp av
en kompensations-anordning.

lläxelspli nning
Frdn
molfdgdren

~
c

c
c

Fig. 3. Anmdning för kontroll av spän1l'ingsamplituden.

D.enna kompensatio'nsanordning består av ett batteri KB en potentiometer KP och en galvanometer G. Galvanometerns utslag ställes först genom
vridning av potentiometern på noll.
Inkommer en växelspänning på gallret inträder då ett utslag på galvanometern, som står i en viss proportion
till växelspänningens storlek. Relationen bestämmes först med hjälp av
växelspänningar av känd storlek, varefter instrumentet kan användas för
uppmätningar av spänningar av okänd
storlek. Mätningarna med rörvoltmetern äro oberoende av frekvensen.
Fig. 3 visar nu, huru man kan skaffa
sig lågfrekventa växelspänningar ej
blott av olika frekvenser utan även av
olika styrka. Den på ovan beskrivna
sätt framställda lågfrekvensen ledes
genom en serie precisionsmotstånd.
J

Geno,:? ~tt taga ut den spänning, som
uppstar over ett av de1motstånden kan
man få önskad spänningsamplitud.
Spänningens storlek över det totala
motståndet bestämmes med hjälp av
en Wulfs elektrometer. Detta instrument består i huvudsak av el\ metallöverdragen kvartstråd, liggande mellan
tvenne eggar, och verkar elektriskt som
en mycket liten kondensator om 3 a 10
cm kapacitet. Kvartstrådens rörelser
uppmätas med ett mikroskop på en
skala. Instrumentet anslutes över en
liten kondensator som är försedd med
en högohmig läcka. Det kan kalibreras med likspänningar, varvid beaktas
att endast medelvärdet erhålles vid
mätning av växelspänningar.
. Hela den för en förstärkningsmätnmg erforderliga apparaten är sammanställd i fig. 4. Man ser här de
båda oscillatorerna, mottagaren med
ansluten mätanordning för mätning
av amplituderna, så den ' förstärkare,
som skall undersökas och slutligen
rörvoltmetern. I sista förstärkarerö~
rets anodkrets ligger ett ohmskt motstånd om 6 000 ohm och över detta
är rörvoltmetern inkopplad. Förstärkningen erhålles såsom förhållandet mellan spänningsamplituderna över utgångsmotståndet och på första förstärkaregallret.
Med denna metod kan man nu fastställa ej blott den förstärkning, som
erhålles med en viss förstärkare vid
olika frekvenser utan man kan även
undersöka vilken inverkan på förstärk-

Oscillätor

F6rstlirkare
som mIites

/'1oftd(}äre

Oscil/dtor

Fig. 4. Komplett utrustning
för mätning av lågfrekvensförstärkare.

Elektrometer
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RAQIOPATEN T
Anordnillg för förstärkning av varierande
elektriska strömmar. Westinghouse Eleetri e and Manufaeturing Co., East Pittsburgh, Penn. U. S. A. Uppfinnare E. H.
Armstrong. Fig. 1.
Detta svenska patent, N:r 63910, som skyddar Armstrongs superregenerativa mottagare
har huvudanspråket av följande lydelse:
Apparat för förstärkning av mottagna signalströmmar medelst vakuumrör i återkoppling, kännetecknad därav, att graden av återkoppling och graden av dämpning i den återkopplade anordningen äro injusterade till den
punkt, vid vilken, då signalström icke inkommer, märkbara lokala svängningar spontant

Anordning för utjä1tmil~g av likriktad växelströl1~. Philips, Eindhoven, Holland. Fig. 2.
Från transformatorn A matas likriktareröret
B dels med glöd ström och dels med anodström.
Från rörets B katod leder en drossel D till
anoden på ett urladdningsrör e, som ävenledes får sin glödström från en lindning på
transformatorn A. Över röret e är inkopplad
en silkrets, bestående av drosseln E och kondensatorn F .

Fig. 2.

Anordlling v id detektorn. H. L. Kirke, London.
Detektorn är ett dubbelgallerrör med en positiv spänning på innergallret. Yttergallret står
i förbindelse med glödströmsledningen över en

alstras och relativt långsamt uppbyggas, varjämte anordningar äro vidtagna för åstadkommande aven varierande elektromotorisk kraft
på sådant sätt, att förmedelst densamma graden av återmatning eller graden av dämpning
underkastas periodisk variation, varigenom apparaten kommer att periodiskt varieras från
och tillbaka till nämnda punkt och varigenom,
då signalström inkommer, densamma kommer
att i hög grad förstärkas.

högfrekvensdrossel A och en lågfrekvensdrossel B. Denna anordning påstås vara känsligare än den vanliga kopplingen med gall erläcka och ävenledes ge bättre ljudkvalitet.
Dessutom kan sändarens moduleringsgrad vara
betydligt högre än vanligt utan att ljudkvaliteten på något sätt försämras. (Fig. 3.)

ningsgraden och frekvensoberoendet
som åstadkommes genom olika förändringar av förstärkaren, såsom olika
anodmotstånd, gallerkondensatorer och
läckagemotstiind. Givet är att metodens

användbarhet ej är begränsad till motståndskopplade förstärkare, men då
dessa äro av det största intresset, skola
vi i ett följande nummer meddela resultat av mätningar på dylika förstärka re.

Radiotekniken
har under Jet gångna året utvecklats i många avseenden - sändar- och mottagareteknik,
kommersiell långdistanstelegrafering, bildtelegrafering och mycket mera annat har gjort
stora framsteg och därigenom skapat ett nytt läge, som i långt högre grad än förut gjort
behovet aven tekniskt högtstående radiotidskrift gällande, en tidskrift, som förfogar
över en kompetent medarbetarestab.

GENOM

ATT

PRENUMERERA

PÅ

RADKOAMATÖREN / ' \
Skandiuaviens jårflämsta 10adiOlidSlll-ifl(

håller Ni Eder lättast ajour med radioteknikens framsteg.

ic

--~

--y......

Lösnummerp ris 5 0 örer!-"~ - \

Blankett för prenumeration å Radio~Amatören
för årgång 1928.

Underteck nad prenumererar härmed .... __ ... .. .

på

Rt\DIO=AMATÖREN fö r år 1928. Prenumera~

tionsavgift, kr. 6:-, bifogas / får uttagas mot postförskott.
N amn:..
Adress:

L:

Denna rekvisition ka n ställas antingen till Eder bokhandlare eller direkt
ll förlaget: Göteborgs Litografiska A.=B., Lasarettsgat. 4-6, Göteborg.

Blankett för rekvisition av pärmar till Radio:::Amatören
för årgången 1927.

-I

Undertecknad rekvirerar härmed från. .

,

ex. pärmar till

AADIO...:AMATÖlPLEN

årg. 1927.

Kostnaden, kr. 2:-, 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.

- -I

PÄ R M A ' R
TILL RADIO:::AMATÖREN

Sitt

fulla värde erhåller denna tidskrift först när en
komplett årgång av densamma i inbundet skick 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! An_
vänd ovanstående rekvisitionsblankett. Pris kr. 2:-

II
L

Samtliga nummer av Radio-Amatören 1927 kunna fortfarande erhållas för
årgångens komplettering.

I

Modern Wireless. December 1927.

TIDSI( RIF TS RE VY
Radio News. December 1927.
The »PeridYHe» Five. Konstruktionsbeskrivtung över en S-rörsmottagare med 2 steg transformatorkopplad högfrekvens, kristalldetektor
och 3 lågfrekvensrör med transformatorkoppling. Gemensam avstämningsratt för de tre
vridkondensatorerna. Spolerna kapslade och försedda med en ställbar plåt i magnetfältet, med
diken olikheter i induktans kompenseras. Ritningar till amatörgjorda spolar och spolkapslar.
Ch anges in Frequency Dlte to Shielding. Metoder för uppmätning av skärmars inverkan på
spolar i svängningskretsar. Mätningsresultat
rörande förändringar i kretsens kapacitet, induktans och egenfrekvens vid o!ika avstånd mellan skärmen och spolar av olika typer.

O. S. T. December 1927.
The UX-222 Shield-Grid Tttbe. En allmän
beskrivning över det nya amerikanska skärmgallerröret UX-222 och dess användning i rumladdnings- och skärmgaller-kopplingar, såsom
högfrekvens förstärkare, detektor och lågfrekvensförstärkare. Kurvor över rörets egenskaper i de olika kopplingarna.
Effective Shol't-Wave Radio Frequency A11lplijicatioll. Skärmgallerrörets UX-222 a,nvändning för kortvågsmottagning och en kortfattad
beskrivning över en 4-rörsmottagare med ett
högfrekvensskärmgallerrör, detektor med gallerlikriktning och återkoppling och två steg
transformatorkopplad lågfrekvensförstärkning.
Våglängdsområde med tre spolbyten 18.7-97.0
meter.

Wireless World. 7 december 1927.
Constructing a GrammophoHe Pick-lip. En
kort men ganska detalj erad beskrivning aven
»pick-up device» med användande aven telefonmagnet och en 1 000 ohms telefonspole och
diverse smådelat·.

Wire/ess alld the Gram11l0phone. Kopplingsschema över en mottagare om 6 rör, varav 1
högfrekvenssteg med skärmgallerrör, detektor
och 3 stegs motståndskopplad lågfrekvensförstärkning, ändsteget med 2 parallellkopr:lade rör.
Omkoppling för användning av alla rör utom
HF-steget såsom grammofonförstärkare.
The »All-in» live. Konstruktionsbeskrivning
över en S-rörsapparat av bärbar typ med ram,
batteri och högtalare i samma låda. Högfrekvensförstärkning i två steg med omkoppling
för 2 våglängdsområden. Endast första gallerkretsen avstämd, övriga aperiodiska transformatorer. Detektorn motståndskopplad med gallerIikriktning utan återkoppling, andra lågfrekvenssteget transformatorkopplat.
All abolIt soldering. En ingående redogörelse
för den materiel och det tillvägagångssätt, som
bör användas vid lödning i radioapparater.

Osterreichischer Radio-Amateur. December 1927.
Radiomesslmgen des Amotellrs. Byggnadsbeskrivning över en oscillator med Colpittskoppling och indikerande milliamperemeter i gallerkretsen ävensom över en absorptionsvågmeter.
Våglängdsområde för oscillatorn 12-800 m med
5 spolbyten och för vågmetern 11-95 m med 3
spolbyten. Omnämnande aven del mätningar,
som kunna verkställas med denna apparatur.

Funk. 2 december 1927.
Das preisgekrönte Vierröhren-Hochleistungsgerät. En 4-rörs superheterodyn, som belönats
med Heinrich-Hertz-medaljen i silver. Ett reflexkopplat högfrekvenssteg, första detektor i
tropadynkoppling, ett mellanfrekvenssteg och
andra detektor med gallerlikriktning. Våglängdsområde 200-2000 m utan spolbyte. Ram
eller öppen antenn.
M otorenstörllngen 1/lId ihre Beseitigung. Förebyggande av störningar från likströmsmotorer
medelst kapacitets fattiga högf rekvensdrosslar
med 150 varv 1.5 mm tråd på 120 a 150 mm
spolrör. Drosslarna insä'tas intill motorn i
båda tilledningarna. Det har konstaterats att på
detta sätt skyddade motorer icke störa rundradiomottagning på våglängder över 100 m.
Om drosslingen är effektiv under 100 m är ej
utrönt.
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RÖRKARAKTERISTIKER
OCH RÖRKONSTANTER
SAMT DERAS PRAKTISKA ANVÄNDNING
AF FIL. DR. G. H. D'AILLY.
(Fcrts. fr. n:r 11, 1927.)

å vi i det föregående uppritat
anodkarakteristikerna, d. v. s.
det system av kurvor, där varje
enskild utgjorde en framställning av det samband, som för en viss
gallerspänning råder mellan anodspänning och anodström, så hade vi en viss
nytta av att vi genom ett enkelt resonnement kunnat sluta oss till, att det nya
systemet kurvor - anodkarakteristikerna - komme att bilda en följd av
raka, sins emellan parallella räta linjer.
Vi ha då naturligtvis - en sak som vi
flera gånger framhållit, men ännu en
gång upprepa - endast att taga i betraktande de stycken av karakteristikerna, vilka även i praktiken äro raka, således i allmänhet mellanpartierna.
Det skulle emellertid även gått mycket lätt att upprita anodkarakteristikerna utan att på förhand äga kännedom
om att de bilda räta parallella linjer, om
också problemet då blivit en smula besvärligare genom att ett större antal
bestämningspunkter erfordrats. Man
har därvid endast att bestämma varje
kurva punkt för punkt genom att utgå
från de värden, vilka erhållas från de
ursprungligen givna gallerkarakteristikerna. För att således upprita den anodkarakteristik, som exempelvis svarar
mot gallerspänningen noll, ha vi endast
att skaffa oss en följd värdepar, angivande anodströmmens storlek för en
serie olika värden på anodspänningen,
hela tiden under antagande att gallerspänningen är lika med noll. De erhållna värdeparen markera vi i form aven
grafisk framställning, d. v. s. som en
följd av punkter, vilkas lägen bestämmas genom att på förut beskrivet sätt

D

begagna sig av tvenne mot varandra
vinkelräta skalor, den ena, avseende
anodströmmen, dragen lodrätt, och den
andra, avseende anodspänningen, dragen vågrätt. Under förutsättning att
man på detta sätt markerat ett tillräckligt antal punkter, således så att dessa
komma att ligga tillräckligt tätt, kan
man medelst en (rät eller krökt) linje
förbinda dessa punkter, sammanbindningslinjen blir den mot gallerspänningen noll svarande anodkarakteristiken. I det fall, vilket vi för tillfället
hava för ögonen, veta vi visserligen att
den uppkommande "»kurvan"» blir - åtminstone i mellan partiet - en rät linje,
men det kan mycket väl tänkas - och
detta är i allmänhet det vanligaste att ett visst fysikaliskt fenomen, för vilket man vill ge en grafisk framställning,
vid sammanbindningen av de enskilda
erhållna punkterna ger upphov till en
mer eller mindre regelbundet krökt
kurva.
Vill man nu punkt för punkt konstruera den anodkarakteristik, vilken
svarar mot en annan gallerspänning,
t. ex. - 5 volt, så skaffar man sig på
alldeles samma sätt som nyss en serie
sammanhängande värdepar för anodström och anodspänning, men denna
gång naturligtvis under förutsättning
att gallerspänningen hela tiden är - 5
volt. Ä ven här lagar man att de punkter, vilka i "»skalvinkeln:» få representera
dessa värde par, komma att ligga tillräckligt tätt, så att de kunna sammanbindas med en linje, och härvid uppkommer således den mot gallerspänningen
- 5 volt svarande anodkarakteristiken. Och på samma sätt kan man nu

förfara för vilken given gallerspänning
som helst och erhålla en däremot svarande anodkarakteristik, vilken för just
denna gallerspänning angiver det mellan anodspänningen och anodströmmen
rådande sambandet.
Det torde vara klart för envar, att
denna bestämning av anodkarakteristikerna punkt för punkt kan utföras under alla förhållanden, så snart man kan
erhålla sammanhängande värdepar för
anodström och anodspänning från de
ursprungligen givna' gallerkarakteristikerna, och det är för denna :>punkt-förpunkt-metod» utan betydelse huruvida
de ursprungliga gallerkarakteristikerna
äro sins em.ellan parallella eller icke. Vi
kunna således mycket väl utgå från de
icke parallella gallerkarakteristiker, som
angivas i fig. 2, och därifrån skaffa oss
de värdepar , vilka erfordras för uppritande av motsvarande anodkarakteristiker. Härvid böra vi emellertid först
skaffa oss ett större antal gallerkarakteristiker. än de, vilka markerats i fig. 2,
en sak som vi emellertid lät kunna göra
enligt de metoder som beskr:vits i samband med denna figur. Anledningen till
att vi behöva detta större antal gallerkarakteristiker är, som lätt inses av det
nyss sagda, att vi då kunna erhålla
värdepar, vilka svara mot tätare belägna punkter på de sökta anodkarakteristikerna.
Det förhållande att såväl gallerkarakteristikerna som anodkarakteristikerna
på en ganska lång del av sitt mellanparti utgöras av räta linjer leder till att
vi även för icke parallella gallerkarakteristiker kunna finna en »genväg» för
konstruktionen av de motsvarande
anodkarakteristikerna. För den skull
skola vi något närmare studera egenskaperna hos de kurvor, vilkas konstruktion vi heskrivit i samband med fig. 2.
Vi erinra oss då, att det karakteristiska för de räta linjer, vilkas mel1andelar representerade gallerkarakteristikernas raka mellanpartier, var att de
samtliga skuro varandra i en punkt,
nämligen B. Utgående f,rån denna

punkt kunde vi således upprita huru
många som helst av de ifrågavarande
räta linjerna endast vi på något sätt
kunde finna ännu en punkt för vardera
av de räta linjer, vilka vi önskade konstruera. En sådan andra punkt kunde
vi också lätt finna genom en enkel beräkning, för vilken vi lämnat en utförlig redogörelse.
N u skola vi för ögonblicket bortse
ifrån, att de erhållna räta linjerna icke
representerade de verkliga karakteristikerna utefter hela sin längd, utan endast
med en del svarade mot dessa, avseende
gallerkarakteristikernas raka mellanpartier. Vi tänka oss i stället, att de
räta linjerna, vilka alla skära varandra
i punkten B (fig. 2) just äro karakteristikerna, d. v. s. vi bortse från de krökar, vilka de verkliga karakteristikerna
göra i sina övre och nedre delar.
Huru skola vi då, enligt dessa tänkta
förutsättningar, tolka det förhållandet
att samtliga linjerna skära varandra i
punkten B? Vi måste ägna denna fråga
några ord för att kunna finna den
»genväg» i konstruktionen av anodkarakteristikerna, vilken vi strax skola
beskriva.
Som vi se av fig. svarar punkten B
mot en gallerspänning av 9 volt och en
anodström av 8 milliampere. Som vi nu
ha tänkt oss, att exempelvis hela linjen
I svarar mot galler karakteristiken för
anoclspänningen 100 volt, så är tydligen
punkten B ett uttryck för, att då gallerspänningen är lika med 9 volt, så är
anoclströmmen lika med 8 milliampere.
Gå vi nu till gallerkarakteristiken II,
svarande mot anoclspänningen 140 volt,
så ligger punkten B även på denna
linje, och härvid betyder densamma, att
även för anodspänningen 140 volt, så
ger en gallerspänningen 9 volt och anodström av 8 milliampere. Och som samtliga linjer, avseende olika anodspänningar, gå genom punkten B, så betyder detta, att om man ger gallret en
späntling av 9 volt, så erhåller man alltid en anodström av 8 milliampere, vilken anodspänning det än är fråga om.
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Eller med andra ord, så snart galler- vilja bestämma den linje, vilken svarar
spänningen är lika med 9 volt, så är mot en anodspänning av 190 volt. Utanodströ11lmen fullkomligt oberoende gående från linjen för 100 volts anodav anodspänningen, i det att den hela spänning, så ha vi här en ökning av
tiden kommer att uppgå till 8 milli- anodspänningen på 9 X 10 volt, och
ampere. I detta fall kommer galler- skärningspunkten med den lodräta skaspänningen 9 volt att vara en slags lan måste således förflyttas uppåt ett
gränsspänning med ett däremot svaran- stycke som svarar mot 9 X O.5 millide gränsvärde på anodströmmen av 8 am~ere. således 4.5 milliampere. För
milliampere, och detta vä:rdepar har 100 volts anodspänning ligger emellerden märkliga egenskapen att vara helt tid skä:rningspunkten på en höjd svaoberoende av den rådande anodspän- rande mot 3.5 milliampere, och den
kommer nu, att för anodspänningen
ningen.
I fig. 2 ha vi framställt anodström- 190 volt att ligga på en höjd, som sva4.5 = 8 milliampere. Det
men såsom beroende av gallerspän- rar mot 3.5
är
denna
punkt
vi nu skola förbinda
ningen, och erhålla därvid en särskild
kurva (d. v. s. i det nu tänkta fallet en med punkten B för att erhålla den mot
rät linje) för varje anodspänning. Men anodspänningen 190 volt svarande
i själva verket är anodströmmen be- karakteristiken.
Göra vi nu detta, finna vi något
roende Mde av gallerspänningen och
anodspänningen, och det är därför vi märkligt. Skärningspunkten med den
erhålla flera kurvor - en för var anod- lodriita skalan, svarande mot 8 millispänning - fiir att åskådliggöra sam- ampere. ligger lika högt som punkten B
bandet. Det är endast i punkten B, som själv, vilken vi veta svarar mot anodvi kunna säga. att beroendet av anod- strömmen 8 milliampere. Den dragna,
spänningen är upphävt: här ha vi tyd- mot anod spänningen 190 volt svarande
ligen en anodström på 8 milliampere, linjen, kommer således att bli vågrät,
vilken anodspänning det än är fråga d. v. s. parallell med den vågräta skaom, och det är detta förhållande som lan. Vi skola se, att detta betyder ett
kommer till uttryck i att alla karakteri- med föregående analogt förhållande,
stikerna skära varandra i en och samma d. v. s. att anodströmmen 8 milliampere
är en gräns, vilken under vissa omstänpunkt. nämligen B.
Betrakta vi nu kurvornas skärnings- digheter även är oberoende av gallerpunkter med den lodräta skalan, så fin- spänningen.
Tänka vi oss nämligen, att vi hela
na vi, att för gallerspänningen noll och
100 volts anodspänning är anodström- tiden fasthålla anodspänningen 190
men 3.5 milliampere och för 140 volts volt, under det att vi på olika sätt ändra
anodspänning är den 5.5 milliampere. gallerspänningen, så få vi hela tiden en
En ökning på 40 volt i anodspänning anodström på 8 milliampere, vilket värmedför således en ökning i anodstriim de som än gives åt gallerspänningen.
av 2 milliampere. eller rr:ed andra oru, Vi erhålla nämligen, enligt vad vi sett
ökningen i anodström - hela tiden med i det föregående, anodströmmen genom
gallerspiinningen noll - är lika med att bestämma kurvans eller linjens höjd
0.5 milliampere för 10 volts ökning av mitt ovanför den punkt, vilken på den
anodspänningen. Grafiskt betyder det- vågräta skalan svarar mot den valda
ta, att kl' rvornas skärningspunkt med gallerspänningen. Men linjen eller
den lodräta skalan förflyttar sig uppåt ka·rakteristiken för anodspänningen 190
ett stycke som svarar mot 0.5 mjlliam- volt har hela tiden samma höjd, d. v. s.
pere då anodspänningen ökas med 10 den, som svarar mot 8 milliampere, och
volt.
. resultatet blir därför, att då anodspänVi skola nu se vad vi erhålla, om vi ningen är 190 volt, så erhålla vi hela
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tiden anodströmmen 8 milliampere,
vilken gallerspännin{{ som än är rådande. Detta betyder emellertid intet annat
än att anodströmmen i detta fall är helt
oberoende av gallerspänningen.
Liksom vi nyss funnit, att gallerspänningen 9 volt utgjorde en slags gränsspänning, så att för densamma var
anodströmmen oberoende av anodspänningen, så finna vi nu, att även anodspänningen 190 volt är en slags gränsspänning, i det att för densamma anodströmmen är oberoende av gallerspänningen. I båda fallen uppgår anodströmmen hela tiden till 8 milliampere.
Vi skola nu finna, att det senast påvisade förhållandet leder till, att vi vid
uppgörandet av anodkarakteristikerna
även kunna finna en punkt, där alla
karakteristikerna skära varandra, och
genom bestämmandet av denna punkt
el hålla vi den »genväg» vi förut talat
om för uppritande t av de olika anodkarakteristikerna.
För uppritandet av dessa senare ha
vi ju sett, att vi behöva ett »kors» elb·
en vinkel av skalor, där den lodräta
svarar mot olika värden på anodströmmen under det att den vågräta svarar
mot olika värden på anodspännin{{en.
Vi märka nu ut den punkt, vilken i detta
»skalkors» svarar mot anodspänningen
190 volt (på den vågräta skalan) och
anodströmmen 8 milliampere (på den
lodräta skalan). Denna punkt, vilken
således kommer att ligga mitt över
skalpunkten 190 volt på en höjd, som
svarar mot 8 milliampere, kalla vi Bt,
och vi skola strax finna, att den är fullt
analog med punkten B i fig. 2, d. v. s.
samtliga anodkarakteristiker komma att
skära varandra i denna punkt. De i
det föregående påvisade förhållandena
leda lätt till denna slutsats.
Då det gäller anodkarakteristikerna,
så ha vi sett, att man erhåller en särskild kurva eller linje för varje gallerspänning, och denna kurva angiver då
hela tiden sambandet mellan anodspänning och anodström under det att gallerspänningen antages konstant. Nyss

ha vi emellertid sett, att då anodspänningen uppgår till 190 volt, så är anodströmmen hela tiden lika med 8 milliampere och fullt oberoende av olika
gallerspänningar. M en detta måste då
betyda, att samtliga anodkarakteristiker, svarande mot de olika gallerspänningarna, måste angiva en anodström
på 8 milliampere då anodspänningen är
lika med 190 volt, eller med andra ord,
samtliga dessa linjer för olika gallerspänningar måste gå genom den punkt,
vilken vi nyss bestämt. och som svarade
mot anodspänningen 190 volt och anodströmmen 8 milliampere. Vi se således
att denna punkt, Bl, är fullt analog med
den i fig. 2 angivna punkten B, i det att
samtliga karakteristiker (då de som här
tänkas rätlinjiga hela tiden) skära varandra i densamma.
Genom att vi på detta sätt känna en
punkt, genom vilken alla de rätlinjiga
anodkarakteristikerna måste passera, så
ha vi vunnit den omtalade »genvägen»
för konstruerandet av karakteristikerna. Vi ha nu endast att för vardera av
de önskade linjerna skaffa oss ännu en
punkt, och detta är lätt med utgångspunkt från det ursprungligen givna nätet av gallerkarakteristiker. För den
skull kunna vi i diagrammet för anodkarakteristikerna draga upp en lodrät
linje mitt över en punkt på den vågräta
skalan. vilken svarar mot en viss anodspänning lägre än 190 volt, exempelvis
för 100 volt. På denna linje avsätta vi
punkter, vilka svara mot anodströmstyrkor för olika gallerspänningar under förutsättning att anodspänningen
hela tiden är lika med 100 volt. Var
och en av de så erhållna punkterna
måste då passeras aven anodkarakteristik, nämligen den, vilken avser just
den gallerspänning, som den ifrågavarande punkten avser. Genom att således
sammanbinda dessa över varandra liggande punkter (på den lodräta linjen
för 100 volts anodspänning ) med punkten Bl erhålla vi de olika mot resp.
gallerspänningar svarande anodkarak(rons.)
teristikerna.
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»TECO RECORD»
I

MITTEN AVJANUARI 1928
utsläppa vi i marknaden vår nya trerörsmottagare
»Teco Record» med Philips skärmade högfrekvensrör och det nya dubbelgaller kraftförstärkareröret.
Apparaten motsvarar i effektivitet en god jemrörsmottagare och är synnerligen lättskött, selellli·v och billig.
Ljudrenbeten är enastående god och överträffar
den häri alla andra apparater med vanliga rör.

Försäljes endast till handlande!
Illustrerad radiokatalog sändes till handlande på begäran gratis och franco.
ENSAMFÖRSÄLJARE FÖR SVERIGE:

AKTIEBOLAGET TURITZ &

Tele/on Typ A. Kr 36.50

Telefon Typ F. Kr. 18.50

18~

eo.,

GUTEBORG

I

LISSENOLA

Varför

Därför

äto Browns

aU

den förenat

LJUDDOSA

världens bästa och mest

det bä.ta av
kon- och det

för såväl Tratt_ som Kon_

kän.lil/a höl/talare?

bästa av horn..

högtalare

systemet.

~

KRONOR

Det är en konisk membran i varje 8rown högtalare av papperstunt aluminium. som på det mest
fulländade sätt är varje papperskon överlägsen.
Browns vibrationsfria horn säkrar en kraftig och
klockren återgivning.
Särskilt rJ,ommrndu<u tl/P<Tna
Queen... ..... Kr. 190:- Sonny ......
Star.......... .. 165:- Browns nya
Prince........ .. 110:- superkonhögta ..
Princess ...... •. 96:- lare ........
Browns nednia,

A. - B.

lö,

H U G O

14:50
~

Kr. 39:50
AKTIEBOLAGET

Kr. 85:-

FERD. LUNDQUIST & CO.

Sverige:

A H R

Et

RADIOAVDELNI NG EN

N

ROIIemen ul/Otan 20
M A L M \:]J
Tele/on 2289
EnvoT .ålJ Brown hÖltalare k,,,. re/umera. inom 5 dagar
eller mottoIandeI sdvida dm icke visar ,ig vara bättre än
den hÖlfo/tJre dm hor jämfört. med.

TEL.

~~

11634

C-]

»D E T B E R O R V E R K L I G E N P A

ULTRAHÄRLIGA

RORETS
MJ U KA

KLANGFÄRG
att jag först nu njuter av min radio»
skriver en kund.

BEGÄR ORIGINALKA·T ALOG
Uppskjut icke längre att prova

det nya växelströmsröret, som gör ackumulatorn
överflödig.
H.C.AUCUSTIN
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.:-Auqustin. Hälsingborg. Tel. 3260

rcJLTRA!J[TCRODYNC

Ny
uppfinning

dlrlsl6kra/efL
hland PediomoJtg;pre.
För 6, 7 eller 8 rör och alla våglängder.

Fy rdubbel
ram

ULTRAHETERODYNEN

Komplett
färdig

är apparaten för dem som endast vilja hava
det allra bästa och exklusivaste, som ka~
åstadkommas . Dylika mottagare fi nner N i på
många av de förnämligaste ställena i vårt land.
Genom sitt speciella, säregna detektor och
oscillatorsystem samt sin genom U ltra.filtren
åstadkomna exceptionella högfrekvensförs tärk~
ning överträffar den vida vilken som helst
annan mottagare, superh eterodyner eller dyl. i

Kr. 95:-

Selektivitet, rlickvidd, ljudvolym
och tonkvalitet !
~

;)"WNBART på den lilla ramantennen upptager den
~ m e d full h ögtalarestyrka de europeiska stafi~
nerna och nattetid även Amerika - utan luftantenn
eller jord - och fullständigt o beroende av krafti~
gastc lokalsändning.i
Ni kan erhålla antingen en färdig Ultraheferodyne i exklusivf ufförande, eller delar aU själv
bygga en sådan.

~ ITNINGAR

i full sto rlek jämte byggnadsan-

~visningar pr postförskott a 2.85 + porto. Schemor

och anvisningar för 1~, 2~ och 3,rörsmottagare samt
L. FAörstärkare a 0.90 + porto. Rekvirera i dag.

ULTRAHETERODYNEN
kan numera även erhållas på bekväma avbefalningsvillkor.

Patent
sökt!

NYD~I
LÄGFÖRLUST-RAM
Kontinuerligt våglängdsområde, 190- 2700 m.

"fi'k. EN OM en särskild. på ramen anbragt kapaci~
~ tetsfri omkopplare, parallell~, grupp~ eller serie,
kopplas ramens fyra fullständigt lika och symetriska
grupper. Den innehåller således ej på korta vågläng'
der några frisvängande energislukande varv - tvärt,
om - därigenom att alla tråd varv deltaga, är den lika
effektiv som en flerdubbelt större ram och för h öga
vågl. erfordras ej någon effektlös förlä ngni ngsspole.
-'='b

~ORSILVRAD tråd i
~ligare effekten . Den

lindningen fö rhöjer ytter~
nya osci llator~ och drossel.
spolen omfattar även den. utan spolby te, alla nuvarande rundradiovåglängder.
Radioaktiebola,et Uno Sämmark. Götebor,.
J.g har nu fått min Ultraheterodyneapparat intrimmad och måste
säga att den givit rent förbluffande resultat. Jag har icke tidigare
vetat vad radio verkligen kan skänka. Helt enkelt häpnadsväckande
är det sätt varpå i musiken de olika instrumentens klangfärger, eller
sångrösternas timbre. återges. fullkomligt och osvikligt riktigt. Lika
överraskande är det att vid återgivandet av orkesterspel de olika
instrumenten och stämmorna fullständigt kunna följas. varje skilt
för sig. Jag har fullständigt samma njutning som vid åhörandet av
en konsert i konsertsalongen - eller större: ty jag kan nu följa
med allt detta sittande i min egen bekväma stol I
Lika fenomenal är apparatens förmåga av selektivitet - så stor. att
den minsta skruvning på högerratten avlägsnar den intagna stationen vanligen för att genast ge en ny. Att olik. stationer skulle .täcka.
varandra förekommer helt enkelt ej . På .lla de radiomottagare jag
hittills varit i tillfälle pröv, eller åhöra i Finland skira de ytterligt
starka utsändarestationerna i Leningrad och Moskva igenom - över
ett mycket vitt register helt ttäckande. svagare stationer, vilka man
söker få in. Detta synnerligen besvärande fel är med Eder appa_
rat uteslutet. - - - - - - - - - - - - - - - - - _
Högaktningsfullt
GUSTAF STRENGELL
Helsingfors

Har Ni redan en mottagare, byt u t densamma och bliven ULTRAHeTeRODYNeÄGARe!

RADIO AKTIEBOLAGET UNO SÄRNMARK
GOTEBORG C. ~ Tel. 11894
Begår vår broschyr idag, den såndes gratis och franco. Aferforsålj"' -e anfagas.
Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1928
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