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~DIO~AMA.TOItEN 
cSiJs k r if t- för pad io l:-e k n is ka f rågor 

N :R 2 .. 1 FEBRU A RI .. 192 5 

GENOM E UROPA MED RADION 
I KAPPSÄCKEN 

AV KAPTEN L. F. PLUGGE, B. se., F. R. AE. s., F. R. MET. S. 

Kapten Plugge, en framstående medlem av Radio Society of Great 
Britain, skildrar här sina upplevelser under en rund/ur i Europa, 
företaget~ huvudsakligen i avsikt att ge en uppfattning om räck
viddet~ av de engelska rl,ndrad-iostationerlla. Det ovanliga i en sådan 

färd gör skildringen intressant även för svenska läsare. 

T
rots att jag rönte föga upp
muntran från dem, med vilka 
jag diskuterade min avsikt att 
ge mig utrikes med en av mina 

radiomottagare, visade det sig att svå-
righeterna icke voro fullt så stora som 
jag fruktat. Detta berodde kanske på 
att jag utrustade mig med en mängd 
introduktionsbrev. 

Då jag emellertid nu ser tillbaka på 
min resa och all uppståndelse vid varje 
gränsstation, som min utrustning för
orsakade, är jag böjd för att avråda 
var och en från att göra om försöket. 

Vid ett tillfälle t. ex. hade jag så 
när blivit arresterad - men det är en 
annan historia - det må vara nog att 
säga, att jag ständigt befann mig i 
strid med tull funktionärer, som "endast 
kunde följa sina instruktioner". 

Ziirich, där jag först gjorde uppe
håll, anser jag vara en av de mest för
tjusande städerna i tyska Schweiz. Där 
den ligger på höjden öster om floden 
kan man svårligen se att Ziirich är en 
fabriksstad. Det kolossala gamla stads
huset och de sex pittoreska broarna 
gåvo ett betydande tillskott till det 
vackra och intressanta platsen har att 
bjuda. 

Min mottagare är en 2-rörs reflex
apparat. Samma afton jag anlände 
gjorde jag mitt första prov med den
samma. Hotellets matsal var belägen 
i bottenvåningen och tämligen liten, en
dast 12 m lång, och uppvärmd med 
värmeledning. För en radiointresserad 
voro dessa iakttagelser givetvis av vikt. 

Framemot kl. 9 e.m., då de flesta 
gästerna avlägsnat sig, sträckte jag en 
isolerad tråd tvärs över rummet och 
satte en klämma på ett värmeelement, 
vilket var gjort på ett par minuter. 
Efter att ha kopplat in min mottagare 
satte jag i mina lågtemperaturrör. Det 
matta skenet från katoderna värmde . 
mitt hjärta - jag hade fruktat att de 
blivit förstörda genom den omilda be
handlingen under den 800 km långa 
resan. 

Inom mindre- än So sekunder hade 
jag fått in 5XX, storstationen Chelms
ford. 

Det var söndag kväll och ett nummer 
av Radio Times, som naturligtvis hörde 
till min utrustning, upplyste mig om 
att jag lyssnade till orkestern i Picca
dilly Hotel i London. Förtjusningen 
var stor och nyheten spred sig som 
en löpeld genom hotellet. Till och med 
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Fig. 3. 111 aria Theresienslrasse i lnllsbruck. Den omtalade bokhandeln synes till höger. 

storia att relatera - men slutligen kom 
jag lyckligt ur äventyret. 

Emellertid hade jag fått ge mitt he-

Fig. 4. FÖ/'fattaren avl)'ssllar SXX Chelmsford 
i sitt rum i H otel B'ritamvique, Bordihera. 

dersord på att inte öppna kappsäcken 
med den trådlösa under min vistelse i 
gondolernas stad. Jag fick därför nöja 
mig med att beskåda de antenner, som 
en del venezianare tydligen bestodo sig 
med. Intresset för radio tycktes dock 
vara ytterst minimalt i den goda sta
den, efter vad jag kunde finna. 

N orditaliens stora centrum, Milano, 
var, trots sina lärda institutioner, be
tydligt' efter sin tid. Man har där se
nare erhållit en rundradiostation, men 
då visste ingen något närmare om pla
nerna på en dylik. I vinter ha vi att 
vänta rundradiering från "Scala" ge
nom denna station. Detta kommer att 
bli av stort intresse ej endast därför 
att "Scala" är världens största opera, 
utan även på grund av salongens un
derbara akustik. 

Hos bokhandlarna fann jag en hel 
del radiotidskrifter : "Radio Novita", 
"Radio Revista Marconi", "Radio Fo
nia", "La Radio per Tutti", "Il Ra
dio Giornale". "Marconifono" och "La 



Scienza per Tutti". Detta visar, att 
intresset för rundradio är i stigande, 
ehuru långsamt. 

Över Genua skyndade jag vidare 
till Bordighera, en liten by, som för
modligen har en änkedrottningen av 
Italien tillhörig villa, belägen i närhe
ten, att tacka för sin ryktbarhet. 

Här tänkte jag slå mig ned för nå
gon tid och satte därför i gång med 
att sätta upp en god utomhusanter.n. 
Genom tillmötesgående från världen på 
hotell "Britannique", där jag bodde, 
kunde också en mycket effektiv an
tenn på 50 m längd åstadkommas. 

I Bordighera fick jag in de flesta 
kontinentala rundradiostationerna, trots 
att platsens geografi icke var särdeles 
gynnsam för mottagning. Däremot vi
sade det sig vara mycket svårt att höra 
engelska stationer före mörkrets in
brott. Den starkaste stationen var 
Frankfurt, vilket var anmärkningsvärt 
på grund av denna stations relativt 
ringa effekt och stora avstånd. 

Från Bordighera gick färden vidare 
till Mentone och Monte Carlo. Den 
sändare, som förr fanns i Monaco, hade 
icke varit i drift på över ett år, ehuru 
åtskilliga franska radiotidskrifter fort
farande angiva denna station bland de 
regelbundet sändande. 

I Nizza besökte jag den mycket om
annonserade stationen Radio-Nice, men 
det tilldragande i friluftslivet i dessa 
sydliga luftstreck tycktes vara alltför 
starkt för att radiointresset skulle 
kunna hållas vid liv. Man får ej undra 
på att folk här nere tillbringa sin tid 
i den strålande naturen fjärran från 
rör och anodbatterier och sådana pro
saiska ting. 

Tyvärr är det ej möjligt att i en 
kort uppsats som denna gå närmare in 
på de radiotekniska resultaten av min 
resa. Det är emellertid tydligt att stor-

Fig. 5. H otel Karessee vid Dolomit-vägen. 

stationen Chelmsford, SXX, numera 
ger en mängd lyssnare i hela Europa, 
vilka tidigare icke kunnat få in sva
gare engelska stationer, tillfälle att till
godogöra sig den utmärkta engelska 
rundradion. 
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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ RADIO ~ 
PRO GRAMME N 

AV FIL. D:R JULIUS RABE 

A
e 

e ven om man kan säga, att det 
hittills varit ett tekniskt intres
se, som drivit fram radiorörel
sen i vårt land, så har säker

ligen ingen av de många, som själva 
byggt sina apparater, enklare sådana 
eller mera komplicerade, och experi
menterat med dem, förbisett eller un
derskattat den kulturella betydelsen av 
radion och speciellt rundradion såsom 
ett kommunikationsmedel människor 
emellan. N u, då vid årsskiftet rund
radion fått en fastare organisation hos 
oss, har radiointresset kommit som en 
stormflod även bland de vidsträckta 
lager, där tekniken är ett terra incog
nita. Härigenom har i själva verket 
en förskjutning ägt rum, och det kan 
väl tolkas som en symbol att rundradio
rörelsen lagts i händerna på ett företag, 
bakom vilket står den "tredje stats
makten", pressen, som i vidare ut
sträckning än något annat organ är i 
stånd att samla kulturella livsyttringar 
på alla områden. 

Det kan då vara skäl att söka göra 
klart för sig, vad man har rätt att vän
ta sig av rundradion såsom kulturfak
tor och speciellt hur radioprogrammen 
kunna tänkas bäst fylla sin uppgift. 
Frågan är givetvis alltför komplicerad 
för att avhandlas på ett par spalter. 
Men några synpunkter böra kunna 
ges, även om icke ämnet därigenom 
kan anses bli uttömmande behandlat. 

Först bör då kanske sägas, att man 
inte bör knyta några överdrivna för
hoppningar till det våldsamma intres
se, varmed rundradiorörelsen nu mot
tagits av allmänheten. Tills vidare är 
radiomottagningen för det stora fler
talet en sensation, där medlet för över
föringen är intressantare och viktigare 
än det som förmedlas genom den lilla 
underbara mottagningsapparaten. Nå
got nyvaknat bildningsintresse har 

man ingen rätt att tala om, därför att 
människor som förr aldrig haft lust 
att höra ett föredrag, nu icke försum
ma ett enda radioföredrag. Och att 
alla radiolyssnare blivit musikintres
serade och i timtal åhöra konserter, be
tyder inte aU svenska folket med ens 
blivit mera musikaliskt än det hittills 
varit. Detta första sensationsintresse 
kommer snart nog att ebba bort. Den 
reaktionen kan förutses och är ingen
ting att beklaga. 

Men denna flodvåg av intresse kom
mer att lämna spår efter sig på stran
den, livet skall icke mer komma att 
återtaga sitt gamla utseende. Och det 
kulturvännerna då hoppas på, är att 
dessa många, som sensationslustan nu 
genom radion brakt i beröring med 
skilda yttringar på konstens och bild
ningens områden, trots sensationen 
skola ha mottagit ett intryck av den 
glädje och tillfredsställelse, som kon
takten med kunskap, med tankar och 
konst i ord och ton alltid skänker. De 
hoppas, dessa kulturvänner - kanske 
äro de fantaster, men då jaga de efter 
en vacker drömbild - att det goda 
och värdefulla i livet alltid lockar och 
lyser av egen kraft, och att bildning 
och konst förmå väcka en längtan 
efter mera. Därför äro de ej heller 
rädda för den ytliga nyfikenhet, som 
säkerligen i många fall har varit mo
tivet för inköp aven radioapparat. 

Bildningens svåraste fiende är trög
heten. Mot den är radion ett vapen. 
Radion gör det så bekvämt för folk. 
Man behöver ej göra sig omaket att gå 
hemifrån, behöver ej trängas med an
dra eller rivas om entn~biljetter. Den 
gör åtkomsten av kulturens frukter så 
mycket lättare. Och därför hjälper 
den ej ens i främsta rummet de tröga, 
utan dem som ofrivilligt hålla sig 
borta från konserter och föreläsnings-
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~ ~A1I»llO..:AMATÖ~EN~ 

Fig. 2. Delama äro anbragta å irontplattans ballsida. 

Anodvariometerns statorlindning lin
das vid spolrörets andra ända i två 
lager med s. k. kapacitets fri lindning 
med 80 varv, d. v. s. 40 varv på var 
sida om rotoraxeln. Lindandet av den
na stator underlättas väsentligt om 
spolröret överklädes med vanligt isole
ringsband, så att tråden ligger stadigt 
i sitt läge vid pålindningen. 

Båda statorlindningarna lindas åt 
samma håll och anslutas så, att antenn
lindningens närmast spolrörets gavel 
belägna ända går till jordklämskruven 
och den vid spolrörets andra gavel sit
tande ändan av anodlindningen förbin
des med anoden. 

Vardera av rotorerna består av ett 
spolrör, förfärdigat på liknande sätt 
som statorn, av 70 mm diameter och 
4S mm längd. Inuti rotdrn fästes med 
några små mässingsskruvar en träklots 
på sätt fig. 8 visar. Denna klots är 
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genomborrad i mitten med ett S mm 
hål och i detta hål instickes en axel, 
bestående av ett stycke S mm mässings
tråd. Axeln fixeras enligt fig. 8 med 
en skruv i klotsen. 

Rotorn till antennvariometern lindas 
med 40 varv, 20 på var sida om axeln, 
med samma tråd som å statorn i en
kelt lager. Aterkopplingsvariometerns 
rotor lindas med 80 varv i två lager 
kapacitetsfritt med 40 varv på vardera 
sidan om axeln. Även här bör man 
använda beklädnad med isoleringsband 
för att underlätta lindningen. 

Genom det hål, som finnes i klots 
och spolrör i axelns förlängning, in
föras ett par böjliga trådar, helst gum
miisolerade, vilka genom de från si
dorna i klotsen borrade hålen föras ut 
till kanterna av rotorn och där fastlö
das vid var sin ända av rotorlindningen. 

Den ena av rotorsladdarna, likgil-



Fig. 3. Frontpiattans baksida. 

tigt vilken, förbindes sedermera med 
den ända av respektive statorlindning, 
som ligger närmast statorns mitt. Till 
lindningen av de båda variometrarna 
åtgår sammanlagt c:a 70 m tråd. Tråd
lindningarna böra ej schellackeras. 

Sättet för statorns och rotorernas 
applicering i apparaten framgår tydligt 
av ritningarna, fig. S, 6 och 7· 

A frontplattan, som liksom hela lå
dan är av trä, är på baksidan anbragt 
en 10 mm tjock ribba, genom vilken 
5 mm hål äro borrade för rotorernas 
axla.r, så att So mm långa lagergångar 
erhållas i träet för dessa axlar. Detta 
arrangemang ger en stadig och lagom 
lätt gång åt axlarna. 

Vid ändarna av nämnda ribba äro 
fästen av trä för statorn anbragta. 

motståndstråden är en klots anbragt, 
vilken tjänar såsom lagring för axeln 
till reostatens kontaktarm. Aven denna 
axel är av 5 mm mässingstråd, och den 
å densamma fastnitade kontaktarmen 
är gjord av I mm tjock mässingsplåt. 
Vid fastsättningen av axeln tryckes 
denna lätt i riktning mot frontplattans 
framsida, så att kontaktarmen kommer 
att ligga fjådrande an mot motståndet, 
varefter axeln låses i detta läge med 
vridknappens stopp skruv. 

På ömse sidor om reostaten befinna 
sig ett par andra klotsar, som uppbära 
ett stycke S mm tjock ebonit, i vilket 
de fyra kontakthysorna för röret äro 
insatfa. Borrningen av denna platta 
framgår av fig. 9. 

I frontplattan är ett cirkelrunt hål 
med 40 mm diameter borrat för infö
rande av röret. De genom frontplattan 
fl amstickande axeländarna äro för
sedda med vridknappar med visare. 
Skalorna äro ritade med tusch å vit 
kartong och klistrade på frontplattan. 
Vid fastsättning av variometrarnas 
vridknappar tillses att visaren står på 
noll då rotorns centrumlinje är vågrät, 
d. v. s. sammanfaller med statorns. 

Vid båda sidorna av frontplattan och 
i rät vinkel mot desamma äro lister 
av ebonit fastskruvade, å vilka erfor
derliga klämskruvar äro anbragta. Vid 
vänstra sidan antenn och jordledning, 
vid den högra telefon och batterier. 

Vad de fasta kondensatorerna angår 
kunna de lämpligen utföras enligt be
skrivningen i Radio-Amatören n :r I, 

} Telefon 
0+60 vo/( 

- 60 volf 

r--+--O+ 4 voJt 

Mitt på den horisontella ribban är 
den motståndstråd upplindad, som bil
dar glödströmsmotstånd. Detta är en 
0-4 mm motståndstråd med 3.2 ohms 
motstånd pr meter. Den är upplindad 
i 60 varv med I mm mellan varven. 
Härtill åtgår 5.5 m tråd. Det maxi
mala motstånd, som erhålles, är 17·5 
ohm. Detta höga motstånd gör det 
möjligt att i apparaten använda de 
flesta olika typer av rör ävensom olika 
slag av glödströmskällor. 

Det anrrivna avståndet mellan var- Ro(or 40 v. 

hollh .. ° kO 5(8(or' 40 v.I--------1.----..l..--Q 4 If ven er a es genom att gora sma s a- - vo 

ror med en kniv i ribbans fyra kanter. 
Under den horisontella ribban med 

Fig.4. 
Mottagarens kopplingsschema. 
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PUSH ~ PULLKOPPLING MED VANLIG 
TRANS FORMATOR 

M
ången, som är i besittning- av 
en 3- eller 4-rörsmottagare, 

1 torde ha funnit, att mottag
ning av lokal rundradio ger 

en ljudstyrka, som sista röret ej förmår 
återgiva utan förvridning. Detta kan 
avhjälpas på olika sätt, t. ex. g-enom 
anskaffning av ett speciellt kraftför
stärkarerör för sista steget. 

En annan utväg är att utbygga sista 
steget med balanserad eller s. k. push
pull-koppling. I detta fall kunna min
dre kraftiga rör användas, vilka ofta 
äro billigare i inköp. 

Vid push-pullkoppling brukar emel
lertid speciella transformatorer använ
das, vilka beting-a ett ganska högt pris. 
För att kringgå denna olägenhet. har 
Radio-Amatören gjort ett försök att 
anordna push-pullkoppling med använ
dande aven vanlig lågfrekvenstralls
formator. Man skall sålunda kunna 
använda den redan befintliga transfor
matorn oförändrad. 

Konstruktionen framgår av nedan 
stående figur. Transformatorns 
sekundärlindning är med sina 
båda ändar förbundna med re
spektive galler i det sista för
stärkningsstegets båda rör. I 
stället för mittuttag å sek . .mdär
lindningen ha tven
ne vanliga galler
läckor insatts från 
resp. galler och för 
bundits med ett gal
lerbatteri för erhål

anodkretsar kan man lämpligen sätta 
en drosselspole med mittuttag. Dylika 
finnas i handeln, t. ex. av Svenska 
Radios fabrikat, men man kan även 
med gott resultat själv linda en dylik. 
I den förstärkare vi utprovat insattes 
två induktionsrullar, som använts till 
båtmotorer med batteritändning. De 
sekundära lindningarna i desamma ha
de ett motstånd av 2 ,000 ohm vardera, 
och dessa visade sig g~ goda resultat. 

För att undgå ett separat gallerbat
teri har kopplingen utförts så, att anod
batteriets negativa pol är sammankopp
lad med gallerläckorna och g-lödbatte
riets ena pol, här den negativa, för
bunden med anodbatteriet på lämpligt 
ställe. 

Resultaten med denna förstärkare
koppling ha varit synnerligen tillfreds
ställande, varför vi kunna rekommen
dera densamma för var och en som 
önskar utbygga sin mottagare för min
sta möjliga kostnad till uppnående ay 
ren högtalarestyrka. 

lande av lämplig -~-L-_-------,r-+--_---J'----__ ---. 
negativ spänning å - + 
gallren. 

I de båda rörens 

mm, att de olika ledningarna icke kunna 
befaras komma i kontakt med varandra. 

Till denna apparat kunna alla van
liga rör användas, såväl hög- som låg
temperaturrör. I fig. I visas Philips 

B II, vilket givit mycket goda resultat . 
Till detta rör lämpar sig ett glöd
batteri om 2 a 3 större torrelement 
eller en 4 volts accumulator och ett 
anodbatteri om 6 0 volt. A. P. 

+ 
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RADIOFIRMORNAS 
B Ä s T A I Göteborg d. 20 Jan. 1925. 

ANNONS. Tidskriften "Radio·Amatören", 
Goteborg. 

ORGAN 

~ 

Betr. annonsering i "Radio-Ama
törenII. 

Det är mig ett nöje att med · 
dela Eder, att min firma på de 
annonser, som införts i Eder ära
de tidskrift, fått mottaga ett så 
stort antal förfrågningar - i vissa 
fall ända upp tiII 250 pr n:r -
och beställningar, att jag med an· 
ledning därav är övertygad om, att 
Radio·Amatören, såsom jag också 
från början antog, är radioamatö
rernas speciella tidskri ft och att en 
i densamma väl uppstäIId annons 
når den högsta grad av effektivitet. 

J ag har ingen invändning emot 
att Ni använda detta mitt u ttalande 
tiII fördel för Eder . 

Med förhoppning om fortsatt an · 
genäm förb indelse har jag äran 
teckna 

Den tidskrift 
som alla radio< 

intresserade 
läsa! 

~ 
Med utmärkt högaktning 

UNO SÄRNMARK. RAD][O 
AMATÖRENJJj 

Jluuuiinaviska 
~dilahtieholCl!Jet 

GOTEBORG / STOCKHOLM / MALMO 

C5? 

Avdelningskontor 
över hela landet 

EGNA FONDER KR. 

182.000.000 
Alla slags bank= 

affärer 
C5? 

T e l e g r a m a d r e s s : »K r e d i t b o l a g e .t» 
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~ QADKO-AMATÖ1R-EN====-· . 
len kommer på så sätt endast att upp
faga samtliga variabla kondensatorer 
jämte reostater, potentiometer, omka
, tare samt ratt för reglering av den 
rörliga återkopplings spolen och telefon
jack. Alla klämskruvar kunna placeras 
å apparatens baksida. En serie- och 
parallellomkopplare i antennkretsen har 
vid försök visat sig vara till stor nytta, 
varför densamma tillfogats. Därest 
densamm;l. skall komma till bruk ~n
bringas den lämpligast å frontplattan 
i omedelbar närhet av antenn intaget. 
Omkastaren 4 kommer till användning 
då telefonen uttages direkt efter detek
torröret. Vad rör beträffar torde man 
kunna använda vilka goda rör som 
helst. Ing. Nielsen påstår sig hava er
hållit bästa resultaten med Philips D 
II som förstärkare och Philips D I som 
detektor. Förf. har med utmärkta re
sultat använt förutom ovan nämnda 
följande lågtemperaturrör : Philips B 
II, R. E. 89, Radio-Micro, Marconi
Osram D. E. 3 och Western Electric 
R-2I S-A. 

Apparaten är ej så svår att hand
skas med som man vid första påseende 
skulle vara böjd att tro. För att in
ställa densamma å en önskad station 
förfares enklast på följande sätt. Se
dan alla batterier blivit tillkopplade och 
övriga ledningar vederbörligen anslut
na, påsläppes ström å samtliga rör, 
..arvid tillses att i synnerhet detektorn 
ej erhåller för stark spänning. Äter-
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kopplingen ställes ej allt för fast, po
tentiometern vrides åt minussidan, dock 
ej så långt att apparaten svänger utan 
så att ett jämnt sus höres i telefonen. 
Därefter vridas anodkondensatorerna 
långsamt tills den önskade stationen 
höres, varefter antennkondensatorn in
ställes. Potentiometer, återkoppling och 
anodkondensatorer finjusteras, vilket 
även göres med glödströmsreostaterna 
därest så erfordras. 

Apparaten är mycket selektiv och ar
betar ovanligt rent och störningsfritt. 
De vanliga engelska och tyska statio
nerna återgivas mycket starkt i hög
talare. Ljudkvaliten är enastående, 
även vid användande aven över plåt
tak under telefonledningar upphängd 
antenn av 17 meters längd, enkeltrådig. 
Med en 6 meter lång inomhusantenn, 
7 meter över marken och 2 meter un
der plåttak, vilket vid tillfället tjänst
gjorde som jordledning, kunde flera 
engelska stationer mycket väl avlyss
nas från högtalaren i ett större rum. 
Chelmsford, Königswusterhausen och 
Eiffeltornet samt en lokal station läm
nade vid denna anordning en fullgod 
styrka för dansmusik i ett medelstort 
rum. Samtliga försök hava utförts å 
en plats belägen i norra Småland, c:a 
90 meter över havet. 

I nedanstående schema bör tillfogas 
en passagekondensator över första LF.
transformatorns primär lindning. 



RESULTATET AV RADIO=AMATORENS ' 
JANUARIPRISTAVLAN 

I jamcarin/tJJ/ret ntlyste Radio-Amatören en pI·istävlan. Det gällde att 
insända ett fotografi över den på det mest praktiska och estetiskt till
talande sätt anOl'dnade mottagareallläggl~inge1l för 1'Imdradiolyssning. 
Genom denna pristävling hoppades vi kUllna Itppmtmtra till utbredning 

av god smak då det gäller radions allmänna införande i hemmen. 

T
rots den korta tid, som stod 
våra läsare till buds för insän
dande av .. tävlingsf.otog:rafier, ~a 

- en hel mangd dyhka mkommlt, 
och vi meddela här resultatet. Följande 
ha tillerkänts pris: 

r:a pris, kr. 25: -: Stationsinspektor 
G. Hj. Rådströ11l) Bengtsfors. 

2:a pris, ,kr. 15:-: Herr Ture Gö
ransson) Hornsgatan 92) Stockholm. 

3:e pris, kr. 10: -: Herr Artur H edes
ström,) Jaktmästaregat. 2) Göteborg. 

Vi återge å följande två sidor de tre 
pristagarnas fotografier. Bland dem, 
som icke kunnat erhålla pris, finnas 
emellertid även bilder av intresse, men 
av utrymmesskäl måste vi tyvärr låta 
de flesta av dem stå över till nästa 
nummer. 

En kort kritik av pristagarnas ap
parater och arrangemang vilja vi icke 
försumma. 

Förste pristagaren har en s. k. ra-
iOm6beL Det var nog att vänta, att 

en dylik skulle ha utsikter att fylla 
fordringarna. I detta fall visas en till 
rummets möblemang i övrigt alldeles 
särskilt väl anpassad apparat, som kan 
anses såsom ett efterföljansvärt exem
peL 

Det är onekligen också praktiskt att 
ha batterier och övriga tillbehör in
byggda tillsammans med själva motta
garen. 

Förutsättningen för att en radiomö
bel skall bli idealisk är dels att den 
anpassas efter det övriga möblemanget 
och dels att den icke erhåller så stora 
dimensioner, att den därigenom blir 
obekväm eller kommer att dominera i 

rummet. Av den prisbelönta fotogra
fien att döma ha dessa villkor uppfyllts 
på ett förträffligt sätt. 

Andre pristagarens arrangemang 
måste även sägas vara synnerligen 
lyckligt. Han har, såsom han själv sä
ger, en plats för var sak och var sak 
på sin plats. Framförallt är anordnin
gen praktisk och ändamålsenlig, vari
genom den även, isynnerhet för en tek
niskt intresserad åskådare, är estetiskt 
tilltalande. 

Mottagaren är placerad på ett till 
densamma avpassat skåp, som innehål
ler batterierna och vars baksida är öp
pen. Anslutningarna mellan batterier 
och apparat äro gjorda på baksidan. 
Högtalaren har även erhållit en god 
placering och det hela är mönstergillt 
utfört. 

Tredje pristagaren har anordnat sina 
apparater synnerligen praktiskt, ehuru 
det hela icke kan anses vara så vackert. 
Det hela är anbragt vridbart på en 
ståndare. Tydligen äro anordningar 
för laddning av ackumulatorn inklu
derade och strömmen för detta ända
mål uttagen genom en stickkontakt vid 
den lampa, som sitter överst på stån
daren. Utseendet skulle givetvis för
höjas om den undre hyllan med bat
terierna försåges med väggar framtill 
och på sidorna och en prydlig skärm 
anbragts över l;tmpan. 

Vi hoppas att de bilder från vår 
pristävling, som vi publicera, skola 
kunna ge en hel del av våra läsare 
goda ideer och i varje fall rikta upp
märksamheten på det önskvärda i att 
en viss omsorg nedlägges på uppställ
ningen av radiomottagaren och dess 
tillbehör. 
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U L T R A H E T E R O D Y N E' 
N edan beskrivna mottagare har byggts i Radio-Aula/örells laboratoriu1II 
i huvudsak efter ett schema, SOIll ntarbetats av 1ng. Uno Särn1llark. 
Del~ har vissa intressanta n:}'a arrangemang, som be/3'dlig t förbättrat 
de resultat, vilka kltlUl<I ltppnås med den amerikanska lIltradynekopp
lingen. 1I10ttagaren måste betraktas såsom en av de allra förnäm-

i,' 

ligas/c, S01ll överhuvud kltm~ ås/ad k01/lmas på mdio/eknikens 
. IIl1varallde stå1ldpunkt. 

F
ör att tillfre~sstäl1a dem av våra 
las are, som onska det allra yp
persta i mottagareväg, ha vi 
byggt en s. k. ultraheterodyne

mottagare med användande av prak
tiskt taget uteslutande svensk materiel. 
Sålunda ha vi begagnat en sats mellan
frekvenstransformatorer , s. k. ultrafil
ter, från Radio-A.-B. Uno Särnmark 
ävensom för systemet avsedda spolar 
från. samma firma. 

Kopplingsschemat visas i fig. I. Vid 
användande av öppen antenn är an 
tennkretsen aperiodisk, i det idensam 
ma endast ingår en spole om 8 varv. 
Dessa varv ligga på c:a 35 mm:s av
stånd från sekundärkretsens spole, son: 
har 53 varv. Spolröret är 70 mm i 
diameter och tråden är OA mm dubbelt 
bomullsspunnen. Sekundärspolen av
stämmes med en 500 !'.:J.F vridkonden
sator med fininställning. Vi ha här, 
liksom för generatorkret en, valt kon
densatorer från Radio-A.-B. Uno Särn~ 
mark, då de ha en mekanisk fininställ
ning, som gör det möjligt att alltid ha 

. den exakta avläsningen av inställning
. en på huvudskalan. 

I :sekundärkretsen ingår även en 
mindre spole om 25 varv på 50 mm 
spolrör, inuti vilken är rörligt anbragt 
en 30 mm rotor, lindad med 40 varv 
o. I 5 mm silkesspunnen tråd. Genom 
denna anordning införe återkoppling 
å sekundärkretsen, vilket ökar såväl 
ljudstyrka som avstämningsskärpa. 

Önskar man använda ramantenn. 
inkopplas densamma på sätt som angi
ves i schemat med streckade ·linjer . 
Härvid brytes kontakten med sekuh
därspolens ena ända, vilken är anord
nad såsom ett kort lutningsstycke mel
lan tvenne klämskruvar. 

Tillsatsfrekvensen aJstras av ett sär
,kilt generatorrör. Till det amma an
vändes en oavstämd gallerspole, rörlig 
inuti en spole av 70 mm diameter. 
Gallerspolen består av roo varv 0.r5 
mm tråd och den avstämda kretsens 
spole v 53 varv oA mm. Aven gene
ratorkretsens kondensator har 500 :J'IJ;F 
och rriekanisk fininställning'. 

Generatorkopplingen är det speciella 
i ultraheterodynesystemet. I rörets 
anodledning finnes en högfrekvens
drossel, bestående av roo varv o. I 5 

Fig. 1. Ultrah e/erod'Y llelllottagorc1IS I;opplingsschellla. 



Fig. 2. T-montaget sett bakifrån. 

Fig. 3. Dm horisontella mOlltageplattan med borttagna I'ör, 



PHILIPS 
A 310 

0.06 AMP •• KR. 12:-

DETTA FÖRSTKLASSIGA RÖR 
slog igenom redan vid sitt första fram

trädande och har sedan dess ännu mer 
hävdat sin ställning som marknadens för
nämsta lågtemperatufrör. 

PHILIPS A 310 är det rör 
Ni slutligen kommer att köpa, 
köp det därför redan idag. 

® .................................................. --
~JLRADIO 
A-B. ELEMAS RADIOAVDELNING 

DROTTNINGGATAN 30 

TEL.. 21058 GOTEBORG TEL.. 21058 

ALLT INOM RADIOBRANSCHEN 
ANTENNUPPSATTNINGAR av vana åskledaremontörer 

Pris kronor 10:
inkl. kristall 

Marknadens . populäraste 

Kristallmottagare 
"Master Junior" 

----
Cn synnerligen effektiv och Iiittskött 
mottagare. "Naster Junior" har rönt 
en enastående ejterjrågan och har 
vunnit alla köpares fulla gillande. 

ENSAMFÖRSÄLJARE FÖR SVERIGE : 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
RADIOAVDELNINGEN /' GÖTEBORG 

CD 

T 



Fig. 5. Undersidan aö' den horisolltella plattan med Ropplingama. Sjöstedt foto. 

Detta rrionteringssätt har sina stora 
fördelar, isynnerhet vid en komplicerad 
mottagare som denna, där kopplings
trådarna eljest skulle vara svårare att 
framdraga så att de ligga skyddade 
mot åverkan vid utbyte av rör o. dyl. 

Att anteckna är ytterligare, att den 
rörliga generatorspolen är åtkomlig 
inuti apparaten och inställes en gång 
för alla för en viss rörtyp på bästa 
verkan. 

I fig. 6 anges hllVlldmåtten ror de 
olika delarnas montering, och fig. 7 är 
en ritning till lådan, som lämpligen kan 
utföras i polerad mahogny eller svart
bonad ek. 

Till mottagaren bör föl jande materiel 
användas: 

1 " potentiometer, 
1 sats om 4 st. ulterfilter med avpassad kon

densator för det första, 
" spolar, omfattande antenn-, återkopp

lings-, generator- och drosselspole, 
2 st. 500 1'p.F vridkondensatorer med finin

ställning, 

4 st. ultrastater, 
2 " lågfrekvenstransformatorer l: 3, 
3 " telefonj ackar, 

" gallerkondensator med läckmotstånd, 
4 " blockkondensatorer om 1,000 a 2,000 I,!,F, 
l " strömbrytare, 

11 klämskruvar, • 
ebonit eller bakelit 200X SOOX S, 300XSOOXS 

och 30X SOOXS mm, 
32 st. rörkontakthylsor, 
låda av mahogny eller ek, 
kopplingstråd, 
6 st. vanliga mottagarrör, t. ex. RT -Micro, 

Radio-Micro, B II, RE 79~ A 310, Mazda, 
eller liknande, 

2 " kraftförstärkarerör, t. ex. DES, DFA l 
el. dyl. 

Inställningen av denna mottagare 
är praktiskt taget lika enkel som av 
den vanliga ultradynetypen, i det de 
egentliga inställningarna endast äro 
två, de båda avstämningskondensato
rerna. Den rörliga återkopplingen på 
sekunc1ärkretsen har visserligen tillfo-

55 



h 
t 

90 

3~ 

<-75-.55 'f 180 " 85----0<- 75-" 

o 00 00 o 
o 

O O O O o 

~115--90----*--9()---"-- 9()-----90~ 

50-85--100--100--90---*-75 

15--85--*--90----><--90 --85-15 25 

Fig. 6. Ritlling med huvl/dlllåtten fö,' 
mOllteringen. 

gats, men densamma bör ej drivas så 
långt, att den blir kritisk 

Vad resultaten med denna mottagare 
beträffar äro de så förstklassiga, att 
även de högst ställda fordringar till
fredsställas. Med en meters raman
tenh kunna under normala förhållan
den de flesta större europeiska rund-
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radiostationer avlyssnas i högtalare 
även utan användning av lågfrekvens
förstärkning , Inkopplar man dylik har 
man god högtalarestyrka även under 
för mottagningen ogynnsamma för 
hållanden, 

Selektiviteten är såsom vid alla su
perheterodynmottagare, utomordentlig , 
och större än vid något annat mot
tagaresystem, Under förutsättning att 
spänningarna på rören äro rätt avpas
sade är ljudkvaliteten utmärkt god, i 
all synnerhet om uttag göres efter de
tektorn eller första lågfrekvensröret. 

Den, som är den lycklige ägaren till 
en apparat, lika god som den här be
skrivna, kan efter behag lyssna till 
snart sagt vilken station som helst, 
lika väl som till den lokala, och obe
roende av om den senare är i verk
samhet. Densamma kan under alla 
omständigheter fullständigt stämmas 
bort och den mest avlägsna station 
tagas in, även om skillnaden i våg-
längd är liten. A, p , 
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Fig. 7. Ritning till [ådal!. 
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VRIDKONDENSATOR 
KLICHEPLATTOR 

AV 

D 
å vi från läsekretsen erhållit 
uppmaningar att · konstruera 
och beskriva en vridkondensa
tor, som lätt kan tillverkas ama

törmässigt, beskriva vi här en dylik. 
Kondensatorn har luftdielektrikum 

och är därför väsentligt överlägsen så
dana med t. ex. glimmer. Vidare är 
den så anordnad, att den varieras från 
minimal till maximal kapacitet genom 
rattens vridning i c:a 3/4 varv, vilket 
ger en noggrann och lätt avläsbar in
ställning. 

Kondensatorn består av endast två 
plana plåtar, av vilka den ena är fast 
och den andra rörlig. Dessa plåtar 
måste vara synnerligen noggrant pla
na, och ha en sådan tjocklek, att de 
icke deformeras. 

Dessa fordringar uppfyllas av kliche
plattor, som kunna erhållas för en 
billig penning hos affärer för tryckeri
materiel. Man bör lämpligen taga 
plattor av 2 mm tjocklek. 

Den undre, fasta plattan fästes vid 
ett stycke 5 mm tjock ebonit och den 
rörlIga upplägges på två spetsar och 
erhåller en vrickande rörelse omkring 
desamma genom kringvridning aven 
excenter, anbragt å en axel, som är 
instucken i en träklots vid ändan av 
ebonitplattan. 

Kondensatorns utseende framgår av 
fig. I. I fig. 2 synes undersidan med 
de skruvar, som anbragts i eboniten. 
Fig. 3 är en sammanställningsritning 
till kondensatorn, sedd från sidan. 

I fig. 4 visas detaljerna. Ebonit
plattan borras enligt a för anbringande 
av erforderliga skruvar i densamma. 
Vid kortändan fästes träklotsen b

J 
i 

vilken ett 5 mm hål är borrat för ex
centeraxeln. Den fasta kopparplattan, 
ej har dimensionerna 75X75 mm, och 
är fäst med tre skruvar å eboniten. 
Läget av denna platta är medelst tre 
andra i eboniten insatta, mot plattans 
undersida stödande skruvar justerbart, 
så att plattan kan inställas i olika höjd
lägen. 

Den rörliga kondensatorplattan, d, 
har storleken 75X 100 mm och är en
dast försedd med tvenne körnslag, så
som ritningen visar. Dessa passa till 
tvenne med filade spetsar försedda 
skruvar i eboniten, å vilka plattans 
läge kan justeras så, att minsta möj
liga avstånd mellan kondensatorplat
torna kan erhållas. 

Å den kant av den rörliga plattan, 
som sticker utanför uppläggnings
punkterna, trycka tvenne fjädrar, gJ 
gjorda av I mm tjock mässingsplåt, 
vilka sträva att föra den rörliga plat
tan ifrån den fasta. 

Excentern, ej har den form, som 
närmare angives å ritningen. Den är 
gjord av 5 mm tjock ebonit och bör 
sågas ut och filas så noggrant som 
möjligt. Excentern är fastnitad · å 
axeln f J som består av 5 mm grov mäs
singstråd. 

Genom excenterns vridning tryckes 
den rörliga plattan inåt mot den fasta 

Sjöstedt foto. 
Fig. 1. Den färdiga vridkondensatorn. Fig. 2. Undersidan med sknwar och fjädrar. 
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Ritning till kondmsatorn, sedd från sidan. 
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~ Q..ADiO-"AMA 'fÖ~EN~ 
om man vrider axeln åt höger, men 
medger de ovannämnda fjädrarna att 
avlägsna den därifrån om den vrides 
åt vänster. 

Under den rörliga plåten, mitt under 
excenterns anliggning, finnes en stopp
skruv, som förhindrar den rörliga plå
ten att komma i kontakt med den fasta. 

Den rörliga plåtens läge justeras 
först, så att excentern kan trycka den
samma mot ovannämnda stoppskruv 
strax innan excentern kommit till 
maximumläge. Därefter ställes den 
undre plåten efter, så att minsta möj
liga spelrum mellan erhålles. Under 
denna injustering får den rörliga plå
ten upprepade gånger tagas bort och 
sättas in, vilket emellertid utan svårig
het låter sig göra. Genom att den 

13ERLlN-BUENOS AIRES PA 30 ME
TERS V AGLANGD. 

Radiostationen i Nauen utanför Berlin har 
under den senaste tiden företagit lyckade ex
periment med trådlös telefonering till Buenos 
Aires i Argentina, varvid man använt en våg
längd av endast 30 meter. 

UNDERVISNING OCH EXAMINA PR 
RADIO l ENGLAND. 

Under det sista kvartalet 1924 har i Eng
land av "The British Broadcasting Co." rund
radierats föredrag inom olika skolämnen, av
sedda för lärjungarna i skolor, som äro ut
rustade med högtalareförsedda radiomottagare. 
Föredragen, som utsändes varje söckendag med 
början kl. 3,15 em., ha omfattat engelsk littera
tur och historia, franska språket, naturveten
skapliga ämnen samt även musik. Avslutniugs
föredragen inom varje ämne, som höllos kort 
före jul, kompletterades med att en serie frå
gor ställdes till lärjungarna i avs;kt att få 
utrönt, i vad mån de tillägnat sig undervisnin
gen. Dessa frågor besvarades omedelbart skrift
ligen under vederbörlig kontroll i åtskilliga 
skolor, varefter svaren insamlades och insän
des till en av det ovannämnda företaget till
satt nämnd. De bästa svaren prisbelönades. 

övre plåten är borttag bar kan man 
även vid behov lätt rengöra ytorna 
från damm o. dyl. 

Kapaciteten hos denna kondensator 
kan fås att variera mellan approxima
tivt 50 och 300 fI·fI·F, vilket ger ett våg
längdsområde vid avstämningen av 
acceptabel storlek. 

Kondensatorn kan inbyggas i en 
mottagare genom träklotsens fast
skruvning på t. ex. baksidan aven 
frontplatta. Den kan därvid utan olä
genhet placeras i vilket läge som helst 
så att man icke är bunden till någon 
viss anordning av mottagaren i övrigt. 

Inkopplingen av kondensatorn sker 
bäst så, att resp. kopplingstrådar lödas 
vid plåtarnas kanter. Tråden till den 
rörliga plåten bör då vara böjlig. 

A . P . 

..:.:,,,,,, .l. 

Detta nya undervisningssystem synes öppna 
nya pedagogiska perspektiv, och det får väl 
anses vara blott en tidsfråga tills dylika för 
skolorna avsedda rundradioföredrag bli ganska 
allmänna, även i vårt land. 

NY KRAFTIG ENGELSK STATION 
UNDER BYGGNAD. 

I Daventry, en liten ort i mellersta England, 
är f. n. under uppförande en ny stor rund
radiostation, som skall få en utsändningseffekt 
på normalt 25 kilowatt. Den 250 m långa T
antennen skall uppbäras av två 150 m höga 
master och få en egensvängning av omkring 
1,600 m. Denna station avser vid sidan av sin 
egentliga uppgift att möjliggöra en hel del 
experiment och utrustas därför med särskilda 
arbetsrum för detta ändamål. BI. a. kommer 
man att söka uppnå en avsändningseffekt av 
ej mindre än 100 kw. 

En intressant nyhet kommer jordlednings
systemet att utgöra. Detta skall bestå aven 
i jorden nedgrävd bred metallplåtremsa, som 
bildar en ring med 30 meters radie runt sta
tionen. Med denna ring står sändareapparaten 
i förbindelse medelst radialt utgående, av stol
par uppburna trådar. 

Stationen beräknas bli klar för utsändning 
redan i vår. 

S9 



KRISTALLMOTTAGAREN SOM SANDARE 
AV CIVILINGENJÖR HUGO BLOMBERG. 

E 
n radioamatör i Stockholm kom 
häromdagen till mig och berät
tade följande upplevelse. 

På sin tvårörsapparat höll han 
en kväll som bäst på att avlyssna Te-
legrafverkets utsändning, då plötsligt 
det pågående violinsolot till hans stora 
förvåning avbröts av de kraftiga to
nerna från ett handklaver, utförande 
en mera känd schlager. Detta num
mer kunde tydligen ej härröra från 
rundradiostationen, varför han förbryl
lad avtog hörtelefonen. Döm om hans 
häpnad, när han då märkte, att sam
ma musik hördes i rummet och tycktes 
komma från någon annan våning i hu
set. Han lyckades även snart i förstu
gan lokalisera musiken såsom härrö
rande från en av grannarna fem trap
por upp. 

Han lät emellertid saken bero, men 
kvällen därpå, då han ånyo satt vid 
sin mottagare och mellan tvenne num
mer i utsändningen blev åhöra vittne 
till ett synnerligen animerat priffeparti, 
gick han upp till sin granne och gjorde 
sig underrättad om där möjligen fanns 
någon radio. Mycket riktigt, på bordet 
bredvid priffespelarna stod en kristall
mottagare och intill den lågo hörlu
rarna. Antennen var en inomhusan
tenn, och mottagaren var noggrannt 
avstämd på Telegrafverkets våglängd, 
då man förut hade lyssnat på utsänd
ningen därifrån. Sagesmannen hade 

~ . 

n 
Fig. 1. Fig.2. 
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däremot en god utomhusantenn, spänd 
tvärs över gården och obetydligt högre 
än inomhusantennen. 

Säkert torde denna händelse ej vara 
ensamstående, utan mången radiolyss
nare har troligen - åtminstone i tä
tare bebyggda samhällen, där de olika 
mottagareantennerna ofta sitta mycket 
nära varandra - blivit den ofrivilliga 
avlyssnaren av sina grannars mera pri
vata funderingar. 

Under vilka förhållanden kan då en 
dylik överhörning från en radiomotta
gare till en annan äga rum? 

Låt oss tänka oss den vanliga enkla 
kristallmottagaren enligt' fig. r. Då 
mottagaren blivit avstämd till en viss 
våglängd, befinner sig densamma i re
sonans med den inkommande vågen, 
och i antennkretsen uppstå svängnin
gar av största möjliga styrka. Dessa 
i antennen inducerade svängningar 
komma naturligtvis, alldeles obero
ende av att källan till desamma befin
ner sig på långt avstånd därifrån, till 
följd av antennens strålningsmotstånd 
att återstråla från densamma. Motta
garen kommer alltså att utgöra en sän
dare i miniatyr med exakt samma våg
längd som den inkommande vågen. 

Är mottagaren en kristallapparat, 
blir den av densamma absorberade 
energien beroende dels av motståndet i 
antennkretsen, dels av detektormotstån
det. Genom att variera någon av dessa 
storheter kan man alltså förändra ener
giabsorbtionen. Om den infallande vå
gen således har konstant amplitud, allt
så utgör bärvåg från en sändarestation, 
kan man på detta sätt öka eller minska 
amplituden av svängningen i antenn
kretsen. Den från antennen återutstrå
lande vågen kommer då givetvis att 
erhålla en variabel amplitud, d. v. s. 
deN blir modulerad i överensstämmelse 
med motståndsvariationerna. 

Låter man dessa motståndsvariatio
ner uppstå till följd av någon lågfre-



~ QADHO=AMATÖR-EN~ 

..... 
I , 

.ttI • • . " .. , 
, 

Fig.3. 

kvent svängning, exempelvis tal, musik 
etc., kommer alltså kristallmottagaren, 
under det att den mottager bärvågen 
från sändarestationen, att utgöra en, 
om och svag, lokal telefonisändare, 
från vilken på bärvågens våglängd den 
vid apparaten alstrade lågfrekventa 
svängningen utsändes. Kristallmotta
garen har blivit "kristallsändaren" . 

Moduleringen i enlighet med ljud
variationerna kan man åstadkomma på 
tre olika sätt. Antingen varierar man 
antennkretsens motstånd genom att i 
jordledningen insätta en mikrofon, mot 
vilken man talar, enligt fig. 2, eller ock
så varierar man detektorkretsens mot
stånd, vilket kan ske genom att man 
talar direkt mot kristallen, d. v. s. an
vänder sig av dennas mikrofonverkan, 
eller också genom att man talar mot 
hörtelefonens membran, varigenon: i 
detektorkretsen induceras en elektro
motorisk kraft, vilken förskjuter kris
tallens arbetspunkt och därmed ändrar 
dess motstånd. 

Om nu en annan mottagare, det må 
vara en kristall- eller en rörapparat, 
befinner sig i närheten av denna kris
tallsändare och är noga avstämd till 
samma våglängd, kan man tydligen un
der pågående sändning från en närbe
lägen rundradiostation vid de tillfällen, 
då endast den omodulerade bärvågen 
utsändes, d. v. s. vid uppehåll i pro
grammet, i mottagaren uppfatta från 
kristallsändaren utgående tal. 

Här hava vi förklaringen till den 
ofta inträffade överhörningen mellan 
närbelägna mottagare. Båda äro in
ställda på sända.restationens våglängd, 

lyssnaren vid kristallapparaten avtager 
sina hörlurar, eller dessa ligga inkopp
lade bredvid mottagaren, man talar i 
närheten av lurarna och vid avbrott i 
utsändningen, får grannen en liten 
extra underhållning, ofta nästan av 
lika stor styrka som rundradiostatio
nens, och kanske för honom mer in
tresseväckande. 

Det knastrande ljud, som man 
många gånger hör under avbrott i 
sändningen från stationen, beror ofta 
på samma sak. På en närbelägen kris
tallmottagare, där man ej har känne
dom om att det är paus, söker man 
med kristalltråden över kristallens yta 
för att finna en känslig punkt. Detek
tormotståndet varierar härigenom, bär
vågen återutsändes med variabel amp
litud och förorsakar störningar i gran
narnas hörtelefoner. 

Det är endast i nära omkring kris
tallsändaren belägna mottagare, som 
man kan uppfatta den återutsända mo
dulerade vågen. Ligga antennerna 
mycket tätt och ungefär parallellt med 
varandra, såsom t. . ex. vid det i början 
av uppsatsen relaterade fallet, torde det 
ej heller vara fråga om någon egent
lig strålning från kristallsändaren. Den 
kapacitiva kopplingen mellan appara
terna blir här så stark, se fig. 3, att 
ändringen av svängningarnas styrka i 
den ena antennen direkt återverkar på 
den andra. 

Då lokalöverföringen har sin orsak 
i återutstrålning,· blir kristallsändarens 
räckvidd beroende, förutom av dess 
förlustmotstånd, dels av antennens 
mottagnings förmåga, dels av dess ut-
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strålningsrnotstånd, vilka egenskaper ju 
som bekant ej äro ekvivalenta. 

* 
För att i någon mån klargöra, på 

huru stora avstånd en kristallapparat 
i praktiken kan i någon avsevärd grad 
verka störande på övriga mottagare, 
har jag företagit några enkla försök. 

I kristallmottagaren har jag använt 
dels en platinitkristall, dels en Burn
dept-kristall, vilka båda visade sig 
jämngoda. Motståndsvariationerna har 
jag åstadkommit på de tre sätt jag 
förut angivit, alltså genom att tala i 
hörtelefonen, mot kristallen eller i en 
i jordledningen insatt kolkornsmikr0-
fon. Under pågående utsändning från 
Telegrafverket har jag på detta sätt 
lokalt modulerat dess bärvåg, då det 
varit uppehåll i moduleringen från sta
tionen. Tal mot hörtelefonen och i 
mikrofonen visade sig ungefär jämn
goda i modulerings förmåga. Däremot 
var det svårt att erhålla någon verkan 
genom att utsätta kristallens kontakt
tråd för luftvibrationerna. Det tryck 
man givit spiralen, spelar härvid na
turligtvis den största roll; har detta ett 
lämpligt värde, torde man även på detta 
sätt erhålla en god modulering. 

Med kristallsändaren ansluten till en 
god inomhusantenn har jag till en i 
samma hus befintlig tvårörsmottagare, 
kopplad till en enkel inomhusantenn, 
med utmärkt ljudstyrka överfört tal 
med god artikulation. Till en kristall-

RADIOUTSTÄLLNING I KÖPENHAMN 
7-15 MARS. 

Dansk Radioklub anordnar under tiden 7-
15 mars i år en stor radioutställning i Indu
striforeningen i Köpenhamn. 

Avsikten med denna utställning är att upp
visa vad dansk radioindustri förmår prestera 

apparat med god inomhusantenn, så be
lägen i förhållande till den andra an
tennen, att den kapacitiva kopplingen 
mellan dem var ytterst ringa, har lika
ledes talet kommit fram klart och tyd
ligt. Mellan dessa båda apparater åstad
koms ömsesidig talförbindelse vid de 
kortare och längre avbrott, som upp
stodo i talet i ett utsänt föredrag. J ag 
inkopplade även kristallsändaren till en 
utomhusantenn, en enkeltrådig 40 m 
lång L-antenn, med ett gynnsammare 
värde på strålningsmotståndet än den 
nämnda inomhusantennen. Två hundra 
meter därifrån hördes jag på en två
rörsapparatmed en inomhusantenn. 
Sammanhängande tal var svårt att ur
skilja, enstaka ord uppfattades dock 
rätt bra. På så stora avstånd torde 
dock i allmänhet störningen vara be
tydelselös, då den i jämförelse med den 
direkta sändningen från sändaresta
tionen är ytterst svag. 

Givetvis kan en dylik "kristallsänd
ning" gärna icke etableras annat än 
vid sådana tillfällen, då rörsändaresta
tionens våg är omodulerad, d. v. s. då 
uppehåll göres i programmet. 

Skall anordningen apteras för prak
tiskt bruk - något som för lokala för
bindelser mycket väl är tänkbart - er
fordras att en gemensam sändare för 
omodulerade svängningar är i oavbru
ten verksamhet. Denna sändare får då 
släppa till den för talöverföringen er
forderliga energien, vilken eljest leve
reras från telefonbatterierna, ett onek
ligen ganska intressant uppslag. 

och att därjämte lämna en allmän överblick 
över radioteknikens nuvarande ståndpunkt och 
stimulera allmänhetens radiointresse. 

Utställningen ledes aven kommitte, tillsatt 
av Dansk Radioklubs styrelse, men hänvän

, delser rörande utställn:ngen göras till klubbens 
kontor, Bredgade 69, Köpenhamn. 



ANTENNTRAD 
SKRUVAR OCH MUTTRAR 

KONDENSATORPLATAR 
högsta kvalitet från 

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

Civilingeniör 

OSCAR GRAHN 
KUNGSGATAN 33, (s. KUNGSTORNET) 

STOCKHOLM 
TEL. 14906 

Radiornateriai 
Mottagare l~rörs komplett med 
rör och batteri.. Kr. 50:-. 
2~, 3~ och 4~rörsmottagare på 
beställning till materialpris. 

Nornnalms Elektriska Affär 
Stf eriksgatan 92 

Stockholm 

o 

PATENTBYRA 
SPECIALITET: 

RADIOTEKNIK 

ROR 
TILL 

RADIOMASTER 
FRÅN LAGER 

"'-

A.-S. LARS FOSSELIUS 
LAGER: FÖRSTA LÅNGGATAN 26 

Hörnet av Värmlandsgatan 

~--------------------- ® 

Säg att Ni såg det i Radio::Amatörenl 

Bröderna Lindblom I I 
AKTIE BOLAG 

Brunkebergstorg 9, Stockholm 
Telegramadress: »N A T l O N A L» 

Postbox 1179, Stockhelm 16 

R..adiomateriel 
en gros 

T 

Tillverka själv Eder 
HÖ&I~ILA\.RJ) 

den kostar Eder endast kr. 7: 75 
Ny högeffektiv konstruktion. 
Inga telefonarrangement. Full~ 
ständig arbetsbeskrivning och 
ritningar kr. 3: -, portofritt. 

firma K. G. ANDERSSON 
Brunnsgatan 14 B. GÖTEBORG T 
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NOAGK 
RADIO 
BRTTERIER 

~ c 

BEGÄR 

TILL- VÅR 

VERK- PRIS-

NING LISTA 

R3 

~ 

NORDISKA 
ACKUMULATORFABRIKEN 
STOCKHOLM - MALMÖ - GÖTEBORG 

RINGBÖCKER 
ÄRO DE BÄSTA 

MARKNADEN 

C 

Erhållas hos alla bok
och pappershandlare 

Ett eott resultat 
betingas vid användandet av högklassiga 

delar i Eder apparat. Köp därför : 

RTR Blockkondensator t alla MF·tal Kr. 0.50 
RTR lilgfrekvenstransformator ...• " 9.50 
Amerikansk kolpulverreostat 50 ohm " 3.
Trildsplralreostater 6, 50, 50 ohm.. " Z.

Ma.da 0.06, erkönt bösta rör...... .. 1Z.
Junot 0.5 med en glödtråd I reserv .. 6. 
Vridkondensatorer 500 cm. från. • . . " 4.75 
Ata anodballerler 60 v. kr. 9.-, 90 v. .. 13.
Högtalarefriln kr. 13.- till 150.-. Högtalare' 
trallar all anbringas pil en vanlig telefon 
Allophone hörlur endast kr. 6.- (reklam pris) 
Allophone dubbellur ............ Kr. ZO.-

Nesper . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 14.-
Tyska ............. ..... ........ " 10.-
Phorofone dubbellur . .. . . . . .. . . . . . 3.50 

Ovanstående bruttopris 
Bästa inköpskälla för herrar åter· 

försäljare 

SVENSKA RADlOAFFÄREN 
REGERINGSGJlTJlN 12 .. STOCKHOLM 

TELEFON: NORR 5429 

Vi utslifta vilra priser i medvetande om 
alf de liro m a r k n a d e n S b il Ii g a s t e 

T 

RUNDRADIO~ 
KARTA 
ÖVER EUROPA 

SKALA 1:12,5 MILL. 

UTARBETAD 

AV INGENIöREN VID 

KUNGL. TELEGRAFSTYRELSEN 

CIVILING. E. MALMGREN 
PRIS KRONOR 

1: -

I VARJE BOKHANDEL SAMT DIREKT FRÅN 

GENERALSTABENS LITO: 
GRAFISKA ANSTALT 

KUNGSBROPLAN 1 
STOCKHOLM 8 



RADIOUTSTÄLLN I NG I GÄV L E 

D
en I7/I öppnades i Gävle en av 
den därvarande radioklubben 
anordnad radioutställning, från 
vilken vi här ovan meddela en 

bild. Utställningen omfattade kollek
tioner från åtskilliga av våra radio
firmor såväl som en avdelning för av 

Red. av Radio-Amatören, 
Göteborg. 

Undertecknad, som tillverkat en radiomot
tagare efter kopplingsschema i Radio-Amatö
ren n:r 3 1924, "Tre rörs Iyssnarapparat'.', får 
härmed uttrycka sin belåtenhet med densamma. 
Vid utförandet har jag dock vidtagit en del 
förändringar, som kanske vora värda att nämna. 

r schemat är ju antennkretsens kondensator 
kopplad i serie med antennen. Då jag först 
kOl}plade apparaten så var det emellertid av 
någon anledning omöj ligt att få den att fun-

amatörer byggda mottagareapparater. 
I samband med denna utställning ha 

åtgärder vidtagits för upprättandet av 
en provisorisk utsändningsstation i 
Centralhotellet, vilken inom den när
maste tiden torde komma att begynna 
sin verksamhet. 

• 
gera. Jag satte den slutligen i serie på jord-
sidan och då gick den. En nackdel är emeller
tid, att apparaten är mycket känslig för kropps
kapaciteten. När jag "fått in" en svag station 

. bra kan den försv inna fullständigt, om jag 
f lyttar mig något. Jag har försökt få bort 
detta genom en metallplatta framför konden
satorn samt jordat transformatorkärnan, men 
det har ej lyckats. Kanske redaktionen skulle 
kunna giva mig ett bra råd. 

Vad spolarna beträffar har jag även för
ändrat dem något. Antennspolen har 80 varv 
0.35. Den fasta återkopplingen har jag måst 
öka ti ll 4Ö varv, under det att jag minskat den 
variabla till 70 varv. I övrigt har jag följt 
Edert schema. 

• 

J 
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Jag borde kanske nämna att jag på denna 
apparat hör Stockholmsstationen utmärkt på 
två rör under det jag förut ej hört densamma 
på tre rör (1 H. F., Det., 1 L. F.) med åter
koppling. 

Slutligen får jag anhålla att Ni i Edcr tid
skrift ville uppgiva dimensioner på spolar, 
lämpliga för Malmö-Göteborgsstationen samt 
för Chelmsford 5 xx. 

Gösta Bengtsson, 
Slöingc. 

För mottagning av Malmö- och Göteborgs
stationcrna lämpar sig en antennlindning av 40 
varv. För Chelmsford bör kondensatorn paral
lellkopplas och antennlindningen ha 200 varv 
(olika vid olika antenner), vilka lindas i 3 la
ger med kapacitetsfri lindning. 

Handkapaciteten blir minst om kondensatorns 
rörliga system är förbundet med jord. 

Red. 

* 

Red. av Radio-Amatören, 
Göteborg. 

Jag ser i n:r 1 av R.-A. att tidningen upp
tagit en just nu brännande fråga nämligcn om 
störningar från elektriska spårvagnar. Detta är 
en fråga som intresserar inte endast städernas 
lyssnare. Till hösten få vi j u här på västra 
stambanan elektrisk drift och då ha vi sanuna 
nackdel, kanske värre. Strömmen här blir för
modligen växelström och minst 10,000 volt. 

Nu tror jag säkert att det skuJle intressera 
många läsare att i samband med svaren på 
nämnda uppsats få se något svar från liknande 
anläggningar, t. ex. riksgränsbanan, eller kanske 
förf. kan meddela några uppgifter, då närmast 

med avseendet på avståndet till järnvägen och 
motorvagnen. 

Högaktningsfullt 
Nils Nilsson, 

Östansjö. 

* 
Red. av Radio-Amatören. 

Göteborg. 

Jag tar mig härmed friheten översända ett 
av mig uppfunnet kopplingsschema över cn 
trerörsmottagare, vilken är reflexkopplad så 
att rör 1 tjänstgör som såväl hög- som låg
frekvcnsförstä rkare. 

Det nya i detta schema är att lågfrekvcnsen 
är Pllsh-pulllwpplad! 

Jag vore synnerligen tacksam om Ni viJle 
publicera nämnda schema i Radio-Amatören, 
evcntueJlt mcd någon liten förändring. 

+ 

+ 

Herr Redaktör! 

Högaktningsfullt 
A. O. E. Gra"berg, 

radiotelegrafist. 

Vi överlämna här
med schemat till vå
ra läsare j och för 
avprovning, sedan vi 
gjort en mindre änd
ring i detsamma. 
Det torde kunna 
lämpa sig vid lokaI
mottagning för drift 
av högtalare. 

Red. 

* 

Som jag ser, att amatörer i allt större ut
sträckning börja delgiva redaktionen sina rön 
av de apparater de utfört efter beskrivningar i 
Radio-Amatören, ber jag få säga några ord om 
de erfarcnheter jag av den i somras beskrivna 
mottagaren med potentiometerkontrollerad åter
koppling. 

Anledningen till att jag "fastnade" för just 
denna typ var främst, att jag i denna trodde 
mig se ett bekvämt sätt att reglera återkopp
lingen. Nu har det emellertid visat sig, att 
återkopplingen tvärt om är mycket kinkig att 
manövrera. Vare sig spolarna stå långt ifrån 
varandra eller ej, inträder svängningstillståndet 



alltid med en stark knäpp. Mina försök att 
med ändring av anod spänningen få bättre resul
tat ha misslyckats. Bäst går det med 28 volts 
spänning på högfrekvensröret, 18 på detektorn 
och 63 på lågfrekvensröret (högfreh. och 
detektor R-Zls-A, lågfreh. RE 88). Bäst går 
det att reglera återkopplingen med detektorns 
reostat, men som denna utgöres aven s. k. 
filostat, är även detta sätt mycket obekvämt. 

Med en c:a 5· meter lång isolerad tråd löst 
virad kring belysningsledningen i mitt mm och 
med ståltrådsbottnen i min säng som motvikt 
har jag dock lyckats begripa ett och annat ord 
från Paris och häpnat över The Savoy bands 
musikaliska orgier. 

Detta kan k:nske tyckas bra nog om man 
tänker på den dåliga antennen, men jag har 
hört både engelska och franska stationer med 
en enrörsapparat (R-21s-A) på samma antenn 
och det blott obetydligt svagare. J ag har även 
försökt koppla in telefonledningen som antenn 
och förbundit "jord" med vattenledningen, men 
då vägrade apparaten absolut att svänga. 

Emellertid är jag nu sysselsatt med att sätta 
upp en utomhusantenn, och så fort jag hunnit 
prova apparaten under gynnsammare betingelser 
skall jag meddela redaktionen mina resultat. 

Högaktningsfullt 
G. Sjödin, 

Skolgat. 27, Uppsala. 

Radio-Aarbogen, av O. LUlld-J oha/lsen, före
ståndare för Köpenhamns Radioskola. 295 
sid.. V. Pios Boghandel, Poul Branner, 
1924. 

Årsboken, s01]l är rikt illustrerad, omfattar 
en mängd uppsatser av kända radiomän, som 
på ett för var och en begripligt sätt behandla 
snart sagt alla sidor av den moderna radions 
ståndpunkt och därmed sammanhängande tek
niska och kulturella spörsmål. 

Greve Georg von Arco skriver om radions 
kulturella betydelse, dr E. Bellini om radio
pejling, kapten Eckersley om internationell 
mndradio. Dr Lee de Forest förtäljer om sin 

uppfinning elektronröret, Marconi redogör för 
sina försök med riktad sändning, sir Oliver 
Lodge och dr A. Meisner ha även bidragit. 

Mera i detalj om apparatkonstruktion och 
byggnad gå John Scott-Taggart och Kj. Prytz. 
Den förre skriver om högfrekvensförstärk
ning, speciellt det s. k. T. A. T.-systemet och 
den senare om moderna amatörmottagare i 
allmänhet. 

Härjämte har den speciellt danska radio
tekniken en rad förespråkare, som avhandla 
Poulsen-bågen, de danska radioanläggningarna 
m. m. 

Sista delen av boken ger i handboks fonn 
en f ramställning om konstruktion och skötsel 
av de olika delarna i en amatörradioanlägg
ning, jämte fonnler och tabeller. 

The Booh of the Wireless Valve. 
Den engelska firman Mullard har i dagarna 

utgivit ett för många amatörer säkerligen in
tressant häfte med ovanstående titel, vilket 
distribueras i Sverige bL .. · a. av dess general
agenter, Graham Brothers. Häftet, som är c:a 
75 sidor starkt, innehåller utom en fullständig 
förteckning över firmans alla rörtyper och ett 
antal rörkarakteristika en hel del allmänna an
visningar av värde. 

SVENSK AMATORSÄNDARE HORD I 
INDIEN. 

Från Cachar i Indien meddelas, att man där 
nyligen mottagit radioutsändning från den sven
ska stationen SMZY. Denna station tillhör 
ing. G. Låmm vid A.-B. Baltic och arbetade 
vid tillfället med en effekt av omkring 80 watt 
på 85 m:s våglängd. 

RADiO I V ATIKANEN. 
En fullständig radiomottagare har nyligen 

av Marconibolaget skänkts till påven genom 
dennes sekreterare, kardinal Gasparri. Appa
raten, som nu har blivit installerad i Vatika
nen, består aven Marconiphonemottagare av 
särdeles förnämlig konstruktion med tillhö
rande högtalare. Påven har därmed tillfälle 
att avlyssna samtliga europeiska rundradiosta
tioner, även de engelska. Hans helighet har 
låtit framföra sin stora tacksamhet för denna 
gåva, som berett honom ett stort nöje. 



A.-B. RADIOTJÄNSTS PROGRAMRAD 

har på konstituerande sammanträde till ord
förande utsett legationsrådet F. Hen riks son. 
Programrådet har vidare ti\1satt ett utskott för 
föreläsningsverksamhetens ordnande, bestående 
av dr Fr. Hjelmqvist samt hr M. Andersson, 
A. B. F., varjämte rådet beslöt anmoda under
visningsrådet N. Fredriksson att ingå i ut
skottet. 

TRE NY A TYSKA STATIONER. 

En ny radiostation med 392 meters våglängd 
har nyligen blivit färdigbyggd i Hannover, och 
f. n. äro ytterligare två stationer under upp
förande, en l Kassel och en i Dresden. Båda 
dessa skola träda i verksamhet inom den aUra 
närmaste tiden. 

STOR RÄCKVIDD MED HALVANNAN 
WATT. 

Den franska amatörsändarestationen 8 TM 
meddelar, att dess utsändningar, som skett med 
en effekt av endast 1'/. watt, tydligt mottagits 
både i Frankrike, England, Spanien, Schweiz 
och Italien. 

D/ST ANSREKORD MED ENRöRSMOT
TAGARE. 

Mr G. Auger i Reims har avlyssnat ett rund
radioprogram, utsäut från den amerikanska sta
tionen Schenectady, med användande av endast 
en enrörsmottagare. Den använda våglängden 
var 380 m och ljudets styrka kunde betecknas 
med R. 4 till R. 5. Antennen var enkeltrådig 
med en längd av 40 m. Genom att tiUfoga 
ytterligare ett stegs högfrekvens förstärkn ing 
kunde de amerikanska stationerna Pittsburg, 
Springfield och ytterligare 5 andra stationer 
avlyssnas. Mottagningarna ägde i allmänhet 
rum vid 2-tiden på natten. 

Från Tonkin i Kina inrapporteras ett annat 
rekord. Man har där avlyssnat rundradio från 
E iffeltornet på 115 m:s mågiängd med använ
dande aven enrÖrsmottagare. Ljudet var full
komligt tydligt, i synnerhet vid skymningen 
och i daggryningen. Även de specie\1a signa
lerna från Poldhu i England (100 m. våglängd) 
kunde höras mycket klart. 
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RADIOUTSTÄLLN/NG IGENEVE. 

Instundande höst, 23 september-4 oktober, 
kommer att iGeneve avhåUas en internationell 
radioutställning. Denna skaU icke blott om
fatta radioindustriens expositioner av sina till
verkningar utan ä"en visa vetenskapens och 
konstens senaste framsteg inom radioväsendet. 
Vidare komma sammanträden och konferenser .. 
att anordnas med representanter för radiovä
sendet i de flesta länder. 

SÄTT ATT AVLAGGA EXAMEN. 

Några franska studenter ha nyligen kommit 
på ett ny tt.> sätt att med framgång avlägga sina 
examina. I ett examensrum i Strassburgs uni
versitet fann man nämligen en fullständig ra
diomottagare, med vilken de examinerade på 
trådlös väg skaffade sig de svar och uppgifter 
de behövde. Som antenn användes endast en 
metall-list på ett bord. Man har ännu ej upp
täckt varifrån meddelandena avsändes. Mot
tagningsapparaten har emellertid beslagtagits av 
skolmyndigheterna till dess ägaren anmäler sig. 

Med kännedom om den anpassningsförmåga 
tiU modern teknik, som kännetecknar vår skol
ungdom, torde det vara tiUrådligt, att veder
börande rektorer i tid taga sina mått och steg 
med anledning av det ovan antydda sättet att 
visa prov mera på sina radiotekniska färdig
heter än på insikter l skolämnen. 

HOLLÄNDSKA STATIONER FÖRMEDLA 
PRIVATA TRADLÖSA MEDDE
LANDEN. 

I Holland är det icke nödvändigt att dispo
nera över en privat trådlös avsändningsstation 
för att sända meddelanden till avlägset boende 
bekanta. För ändamålet får man numera an
vända befintliga rundradiostationer under ti
den 8 fm.-5 em. för avsändning av privata 
meddelanden. , 

RÖRKONSTANTERNA, 

som avsetts att publiceras i detta num· 

mer, måste tyvärr av utrymmesskäl över· 

stå till marshäftet. 

l 



SVAR. PÅ FQÄGOR 
RADIO-AMATöREN står sina läsa

re till tjänst med besvarande av frågor 
rörande allt, som sammanhänger med ra
dio, varvid följande bestämmelser gälla: 
l) Alla frågor numreras. Varje papper 

förses med den frågandes namn och 
adress, tydl-igt utskrivna. Frågorna 
adresseras till: Radio-Amatören, avd. 
"Svar på frågor", Lasarettsgatan 4-6, 
Göteborg. 

2) För varje fråga insändes 1 kr. pr 
postalIvisning. • 

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

L
4) Ett omgående besvarande kan icke 

garanteras. 

- -

B. K., Kisa. Jag ätnnar försöka med en 
superregenerativ mottagare, men då det är svårt 
att bland de olika kopplingar, som finnas, ut

G. L., Stockholm. I Eder tidskrift har jag 
sett många olika kopplingsschemata, vilka jag 
mycket tänkt på. Men jag skall nu göra mig 
en tvårörsmottagare efter ett schema jag fått 
aven radioamatör. Apparaten är en H. F. 
och Det. Kopplingsschemat översändes. 

Kunna engelska och tyska stationer uppfat
tas? Hur stor blir våglängden med de spolar, 
som nedan angivas. De variabla kondensato
rerna äro om 300 cm. 

Spolen C är fast kopplad till spolen D. 
Å spolarna A och D ha vardera 4 uttag. 

välja den lämpligaste, vore jag tacksam för C 10 

kopplingsschema med utsatta värden. 
Följande önskemål uppställas. Den bör vara 

så effektiv som möjligt men inte allt för svår 
att sköta när man kommit underfund med den. -
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s var: Superregenerativa mottagare torde 
icke kunna göras särdeles enkla i skötseln. 
Dessutom ha de en så begränsad användbarhet 
och äro obehagliga genom hörbarheten av den 
låga generatorfrekvensen, att systemet egent
ligen endast har teoretiskt intresse. Vi återgiva 
emellertid här ovan ett enrörsschema över en su
per, om Ni önskar experimentera med en dylik. 

S var: Ett schema meddelas härovan, i vil
ket vi infört några nödvändiga rättelser. Edert 
schema visar gallerläckan liggande över gal
lerkondensatorn. Detektorns galler skulle här
vid få en hög positiv spänning och detektorn 
skulle då ej fungera. Läckan bör förbinda 
gallret med den negativa ändpunkten av de
tektorns glödtråd. 

Telefonen är å Edert schema insatt i hög
frekvensrörets anodkrets. Den måste sitta i 
detektorns anodkrets och dessutom vara för
sedd med en passagekondensator. 

Med -~300 cm vridkondensatorer torde våg
längdsområdet bli c:a 200-600 m. Minimi
våglängden är beroende av huru uttagen äro 
gjorda. 

Med en god antenn bör N i kunna höra 
tyska och engelska stationer om förhållandena 
ej äro alltför ogynnsamma. 

Observeras bör att · de 10 varven i antennen 
skola pålindas spolen D vid den jordförbunclna 
ändan, för undvikande av tillskottskapacitet i 
sekundärkretsen. 



N. L., Bom/ms. Var god angiv lämpligaste 
kopplingsschema för en 3-rörsmottagare med 
detektor och Z stegs L. F. med användande av 
följande delar: Z st. variabla kondensatorer, 
500 och 900 cm, Z st. lågfrekvenstransformato
rer l: 4, 3 st. glödmotstånd, l st. gallerkon
densator ZOO cm, l st. gallerIäcka 2 megohm, 
Z st. fasta kondensatorer, 1,000 och 2,000 cm, 
I st. fast och l st. rörlig honeycombspole. 

S var: Vi återgiva här ett schema, som 
ger en utmärkt god och lättskött mottagare. 
Det enda vi tillfogat är en tredje spole, som 
är nödvändig för erhållande av två avstämda 
'kretsar och återkoppling. Eventuellt kan den 
tredje spolen vara fast och tjäna såsom an
tennspole, placerad i lämpligt kopplings för hål
lande till sekundärspolen. Den rörliga spolen 
användes då till återkoppling. Dessutom ha vi 
å schemat visat en enkelomkopplingsanordning, 
så att godtyckligt antal rör kunna användas. 
Denna anordning kan naturligtvis borttagas, 
om man så vill. 

l. H. Lidköping. Har haft vissa svårigheter 
med den i decemberhäftet av Radio-Amatören 
beskrivna Z-rörs reflexrnottagaren. Har an
vänt tvenne Radio-Micro-rÖr. Flyttas det ena 
till det andras plats, så fungerar apparaten ej 
alls. Det förefaller mig en smula underbart. 
De äro visserligen ej identiskt lika, ity det 
ena är för försänkt montage, alltså en smula 
smalare, men ändock är det mig en gåta. 

Jag såg Radio-Bladet leverera en kritik av 
ifrågavarande koppling. BI. a. föreslogs trans
formatorns primära lindnings inkoppling efter 
S3-spolen. Det försökte jag, men då erhölls 
alls ingen återkoppling. Intet ljud alls f. Ö. 
Någon handkapacitet i telefonledningarna har 
jag ej haft ont av, som de förmodade. 

Emotser med mycket intresse Edert svar 
huru svårigheterna. skola överkommas. 

S var: De uppgifter Ni lämnar tyda på 
att det finnes något fel i utförandet av Eder 
apparat, som vi icke kunna ange utan under
sökning av apparaten. 

Att de två Radio-Micro-rören fungerat så 
olika måste bero på att de varit olika, fordrat 
olika spänning el. dyl. "Radio-Micro" är f. Ö. 
en gemensam beteckning på flera rör av olika 
typer, vilket kan förklara saken. 

Radio-Bladets kritiker har huggit duktigt i 
sten beträffande placeringen av spolen Ss' Sa
ken är nämligen den, att en kondensator icke 
går ned till nollkapacitet, och att sålunda åter
kopplingsverkan vid kapacitiv återkoppling ej 
heller kan bringas ' ned till noll. Vid spolens 
S3 placering närmast anoden kan det inträffa, 
och inträffade under utprovning av apparaten, 
att redan lågfrekvenstransformatorns högfre
kvensmotstånd är så stort, att mottagaren svän
ger även om kondensatorn står på minimika
pacitet. 

Genom spolens Sa placering på sätt VI an
givit har man fullt i sin hand att kontrollera 
återkopplingen. Någon som helst svårighet att 
få mottagaren i svängning förefinnes ej ; tvärt
om bör man gå försiktigt tillväga, så att åter
kopplingen ej överstiger svängningsgränsen, då 
t j ut lätt uppstå. 

Olägenheten med återkoppling på antenn
kretsen gör sig ej gällande förrän självsväng
ningsgränsen överskridits, varför apparaten, 
rätt utförd och i handen på en erfaren ama
tör fungerar på avsett sätt. 

En viss svaghet ligger naturligtvis i tele
fonens placering nännast anoden, såsom vi re
dan påpekat, varför man givetvis kan försöka 
andra medel att förebygga lågfrekvent åter
koppling. 



"Den ideala 
radiof6rpackningen " 

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

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

GOTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 

PÄRMAR TILL RADIO~AMATÖREN 
Sitt fulla värde erhåller en årgång av denna tidskrift 
först i inbundet skick. För detta ändamål tillhanda. 
hållas smakfulla pärmar jämte titelblad och innehållsför= 
teckning för 1924. Pris kr. 2: 50. Rekvirera i dag från 

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 
Samtliga n:r av Radio-Amatören 1924 kunna fortfarande erhållas för komplettering. 

RADIOTELEFONEN "S. W." 
MARKNADENS BILLIGASTE OCH BASTA KR. 12:50 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA 
STOCKHOLM , GEVLE, SUNDSVALL, UMEÅ. OSTERSUND 

ETABLISSEMENTS G IWAVI S, SELZACH, SCHWEIZ 
GENERALREPRESENTANT : A.-B. A. W. S TA H L E, STOCKHOLM, Sö. RIKSTELEFON: 21045 

Levererar förnämsta metalldelar slsom Klämmare, Stick",kontakter, Skruvar Muttrar m. m. 
i alla fasoner för radioapparater etc., för varje bransch i stål, mässing, nkkel m. m. 

HOGSTA KVALITET RADIODELAR i lager. NEDSAfTA. lägsta priser 

-------/ 



EUROPEISK RUNVJRADIO 
S t a t i o n 

Radio-Belgique ............... . 
Malmö •.......... . .... . ...•... 
G1Iteborg •.........•.......•... 
Berlin •.••...•................ 
Hannover ........... • .. . .... . .. 
Agen . ..... . .... . ... . . . . . ..... . 
Sheffieid, relä .•.............• 
~toke on Trent, relä ......... . 
Leeds.braMord, relä ......... . 
Live' pool, relä ............. . 
Swansea •........... , .. . ..... . 
Nottingham, relä ............. . 
Barcelona •.............. . .... 
Edinburgh relä, ............. . 
~remen relä, .. . ...... .... . . . . . 
[lundee, relä ................. . 
Hull, relä ...... . ....•......... . 
PlYIIlourh, relä ............. . 
Helsingfors, Radiotrupperna ... . 
NOrnberg, relä ... , ... , . . ..... , 
Petit Parisien ........... .... . 
Pic·du-Midi ................. . 
Sevilla .•...... .. . ........... 
Cardiff ••..•..............•.. 
Nizza ........ ,., ........ .. .... . 
London ...•............•..... 
Falu Radioklubb .... ........ .. 
Lissabon ... ..... .... ..... . ... . 
Manchester . . . .... . ..... ..... , 
Bournelllouth . •.........•.... 
1-'adio It>enca ............... . 
Hamburg ....... ...... .. .... . 
Newcastle .. ................. . 
MOnster .•. ..... ..... ...•..... 
Bresiau ..•.••.•..•....•...... 
Glasgow •..••.........•.... . 
Uni"ne 1-'adiofonica Italieno ... , 
Straschnitz ................. . 
Stockholm .......•.......... 
Relfast ••.•.................. 
Stuttgart ••.. ............•... 
Le,pzi~ •.... •... .......... ... 
Telegrafskolan ............... . 
Eliassuns Laboratorium ..... . 
Oslo .••..••................. 
Königsberg •.••.............. 
Frankfurt a . M, •••.•••......• 
Köpenhamn •................. 
Birmingham ... .•............. 
Mun('h~n o ••••••••••••••••••• 

At>erdeen .................. .. 
Ziirich ....................... . 
Radio-Hekaphon . .... . ...... .. 
ROln •••..••.....•.•......... 
Lyon ..•.......•....•........ 
KOnigswusterhausen ......... . 
Laus anne ..................... . 
Hudapest ..................... . 
Rvvangen ••... ... ••....•..... 
Ned . f<adio Industrie ........•. 
Velthuisen •.• •.... ...... .... 
Middleraad ..• •••... ..•...... 
Heussen Lab ...• ...... ....... 
Ned Seinteestellen Fabr ...... . 
Slllith & Houghoudt . .....•.•. 
Geneve ••••.•..•............. 
Har ... n ..................... . 
Kbely ••.•.••.....••. . ........ 
Moskva .... •...••....• .... ... 
('artagena . ...•.. .... .•..... .. 
Chellllsford ..........•.•..... 
f<akowityc ................... . 
~elgrad ..................... . 
1-'adio-Paris ...•••............ 
Prag ••.•....•..........•.... 
Konlarov o ••••••••••••••••••• 

Vas·[\iaz ............. •..... . 
Lyngby •...........••••...... 
Eiffeltornet •..•.•....•.....•• 
Nauen ............ . ........ . 
Rurn . ,_ .••.•.•..•.. , 0.0 ••• '. 

Läge 

Relgi.n .. .......... .... .... " 
Sverige ..................... . 
Sverige .......•..••..•.•... 
Tyskland ................... . 
Tysk'and .................•.. 
Frankrike ................ .. 
England •................... 
England •..................... 
I.eedo, England ............. . 
England ................... . 

" .... ............... . 
Spanien ......... . ......... .. . 
Skuttland ............•..... 
Tyskland ........... , .... . . . . 
Skottland ................... . 
England ..................... . 

Finl~url .:::::,',:::::::::::::: 
Tyskland ............... ' .... 1 
Par is, Frankrike ..•......... 
Frankrike ....... .. ....... ... . 
Spanien .........•.......... 1 
England ... . .. ..... ........ . 
Frankrike .................. .. 
England ............ ; ....•.... 
Falun, Sverige ............... . 
Portugal ..................... . 
England .•.• •.. ............. 

Mad~'id, Sp~~i~~··:::::::::::: 
Tyskland .•..••...•....•..... 
England .•. ........ ......... 
Tyskland .•..•............... 

skoiband' . : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Rom, Italien •.•...•........ _. 
Tjeckoslovakien ............. . 
Sverige •.•................. 
Irland •...•................. 
Tyskland .•.•........•....... 
Tyskland ..•................. 
Paris, Frankrike .. . .......... . 
Göteborg, Sverige ......... . 
Norge .... ................... . 
Tyskland ....•..•.......•.... 

,. . ............ .. .... . 
Danmark ....••.............. 
England ...............•.... 
Tyskland ................... . 
Skottland •....... •......... 
Schweiz . ................... .. 
Wien, Österrike ...•.......... I 
Italien .•••••......•......... , 
Frankrike ••••••......•..... 
Tyskland •........••.•....... 
Schweitz •...........•.....•. 
Ungern ...•................ 
D ,' nmark .......... .. ........ ! 
Haag, Holland ••••.. .......• 1 

" " ............. . 
Ijmuiden, Holland ............ , 
Haag, " ........... . 
HiIversuIn, " .. . ........ . 
Amsterdam, Holland ....•... 
Schweiz ...•.••.• •••........ 
Bruxelles, Belgien . • .• •.... ... 
Prag, Tjeckoslovakien ....... . 

Spanien •. ...•.••....... . . .• 
England •.. .. •.......... . •.. 
Jugoslavien .....••.•....•••.• 

" ................. . 
Clichy, Frankrike •........... 
Tjeckoslovakien ............. . 
BrUnn. Tjeckoslovakien ....•. 
Holland •••..•.••..•••.•.•.. 1 
Danmark: ................... . 
Paris, Frankrike • ......•.. •. 1 
Bedin, Tyskland •....•.•.... 
!talien ......... . ........•. _" _ _ 

Signal 

SRB 
SASC 
SASB 

6 FL 
6 ST 
2 LS 
6 LV 
5 SX 

EAJ 1 
2 EH 

2 DE 
6 KH 
5 PY 

EAJ 5 
5 WA 

2 LO 

2 ZY 
6 BM 

RJ 

5 NO 

5 SC 
IRO 

SASA 
2 BE 

PIT 
SMZX 

5lT 

2 BD 

YN 
LP 

HR 2 
MT 1 

PCCiG 
PCKK 
PCMM 
PCUU 
NSF 
PA 5 
HB 1 
BAV 

EBX 
5 XX 

SFR 
PRG 
OKB 
PCFF 
OXE 
FL 

POZ 
ICD 
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Våglängd 

262 
270 
290 

290,420 425,500,605 
296-1392 

300 
301 
306 

310-346 
315 
318 
322 
325 
328 
330 
331 
335 
335 
340 
340 
346 
350 
350 
351 
360 
365 
370 
Rio 
375 
385 
~92 
395 
tOO 
410 
418 
420 

426-1800 
430 
430 
435 
443 
454 
4-8 
4~0{(ev\ 
460 200, 
463 
470 
471 
475 
485 
495 

515- 650 
530 
540 
550 

680, 2800, SlOO, 400:> 

780 
950 

1025 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1050 
1100 
1100 
1150 
1200 
1200 
1600 
1650 
16;;0 
1780 
1800 
1800 
2125 
2400 
2600 
3100 
3200 

Effekt watt 

1500 
500 
500 

1500 
700 
200 
200 
200 

1500 
1500 

200 
200 
100 
200 
700 
200 
200 
200 

800 
500 
300 
300 

1500 

900 
75 

500 
1000 
1500 
1070 

700 
1500 
1fiOO 
1500 
1500 
1500 

500 
500 

1500 
700 
900 
500 
500 

1000 
1000 

800 
800 

1500 
500 

1500 

6000 
500 

90 

1000 

500 

1000 

20000 

1500 
12000 

1000 
500 

400.0 



U/est-ern Elecfric 

VACUUMRÖR 
R-2t5-A 
har följande fördelar: 

l. Erfordrar endast 0.25 amp. vid 0.8- 1.1 volt. 
Arbetar således effektivt med endast en 
torrcell. 

2. Har en livslängd av cirka 2000 timmar. så
ledes. trots priset. det mest ekonomiska rör 
i marknaden. 

3. Låg egenkapacitet. Arbetar utan något som 
helst »sus och brus». som förekommer hos 
andra lågtemperaturrör. 

4. Tjock glödtråd. varför okänslig för ovar
samt handhavande. 

5. Lika användbar som detektor. låg- och hög
frekvensförstärkare . 

" DET RöR NI SLUTLIGEN KOMMER ATT ANVANDA" 

Representanter: 

HANDELS- OCH INGENIÖRSFIRMAN 

60THIA A.-B. 
KANALTORGET 1-2 

GÖTEBORG 
TEL. 10305 

INGENJÖRSFIRMA 

FOLKE HAIN 
MALMÖ 
TEL. 2432 

vår nya r.diokol.log och 



ltTRAJfETt:ROIJYHC 
är mera selektiv, besitter större räckvidd och större ljudvolym 

än vilken som helst annan radiomottagare . 

Det ar lust den appariit Ni önskar Eder. 

Har> Ni redan en mottagare, ändra ' den då till en ultraheterodyne. 

MED E ULTRAIiETERODYNE kan den kraftigaste 
lokalsändare stänllnas bort och samtidigt på endast en 

liten "amantenn, vilken europeisk station som helst tagas in 
kraftigt och klart pa högtalare och nattetid även Amerika. 

Vi kunna leverera Eder en färdig sadan mottagare, något 
alldeles exklusivt såväl i funktion som utförand e, eller de, 
lar och anvisning att bygga en sitdan. 

Särskilt vilja vi framhålla att i en dylik mottagare alla delar 
måste vara vetenskapligt beräknade, bal:mserade sf\mt kon , 
trollerade och att de 
endast kunna fram, 
ställas vid en fabrik 
med stora tekniska 
och instrumentella 
möjligheter till sitt 
förfogande. 

P. W. OIETMANN, INGENIÖR 
TANOSTICKS BOLAGET-

Jönköping den 12 dec. 1924. 
Radicakticholag-ct Uno S~inllnark. 

Göteborg. 

Det hr mig en glädje kunna meddela, ntt 
<lcn från Eder inköpta "Ultraheterodyne"-trans
formatorsatsen {llnktionet-ar på ett alldeles ut
m~irkt S~ltt. 

Den med densamma byggda "Ultraheterody
lIe"-mottagaren är den bästa, jag någonsin hört 
och haft. Den ,il' ytterst selektiv och känslig 
och har slor ljudvolym, varjämte den är mye· 
ht lätt att ställa in . 

1\Ied endast en liten l-am:lntenn tager jag med 
full högt.alarstyrka in vilken som helst euro· 
peisk broadcastillgstatioll, varvid samtidigt den 
lokala sändaren fullständigt kan stämmas hort. 

Vid iämförelse med andra mellanfrekvens
t ransformatOl-er har jag funnit Edra betydligt 
överlägsna och m5ste därför tillskriva dessa 
resp. deras konstruktion, omsorgsfulla tillverk· 
nin S" och j llstering de goda r esultat, j ag erhållit. 

Högaktningsfullt 
I'. W. DIETMAfo,·. 

KARL G. ELIASSON . INGENIÖR 
MEDLEM AV SVENSKA KONSULTERANDE 

INGENIÖ RER S F ÖR ENIN G 

UTLATANDE. 
På uppdrag ay Radioaktiebolaget ello Särn

mark, Göteborg, h al' undertecknad den 12 den
nes i m itt laboratoriu m undersökt en av denna 
firma tillverkad radiomottagare, -benämnd "Ul· 
traheterodyne" och får med anledning diira\
härmed anföra följ ande. 

Emottagaren är, såsom namnet angl\'er, aY 
superheterodynetyp samt förserld med Slampor. 
Ilärav 1 osci11atorlampa, 4 högfrekvenslampor. 
1 detektorlampa samt 2 l'qfrekvenslampor. De 
t yå sista lågfrekvenslamporna kunna all d eles 
urkopplas eller inkopplas var för sig. Samtl iga 
Yiktigarc delar i emottagaren, såsom bög· och 
lågfrekvenstrunsformatorer, reglerbara kon den -
satorer samt spolar ctc _ ,-oro tillverkade 3\

Rarl icakliebolaget Uno Siirnmark. 
Yid provningen användes en ramantenn med 

1 111. sida samt 9 varv. Ansluten till denna 
ram erhölls med 7 lampor inkopplade, allts" 
endast 1 lågfrekvenslampa, full högtalarestyrka. 
De vid tiden för provningen arbetande tyska 
och engelska rundradiostatiouerna kunde samt· 
l iga utan svårighet tagas in. Selekth-itetcn yar 
påfallande god. 

Ett jämförande prov med en av 3.me"r ikanska 
delar byggd emottagare enligt samma princip 
och med samma antal lampor utföll till den 
svenska apparatens fördel. Skillnaden i ljud· 
styrka var synnerligen stor. 

1\fed ~töd a,- den gjorda provningen får jag 
såsom min åsikt utta la att den pro"ade Ultra· 
heterodyne-emottagaren Olåst!? anses synnerligeu 
känslig, mycket selektiv och med god ljudvolym. 

Göteborg den 13 dec. 1924. 
XARL G. ELIASSO.\'. 

En full stä ndig 
kopplings och plM 
~eringsritning jämte 
anvisning att bygga 
och handhava en 
Ultraheterodyne, le, 
verera vi till ett pris 
av kr. 2.85. Ni bör ej 
underlåta att skaffa 
Eder denna värde, 
fulla ritning med ail ' 
visningar, med vars 
hjälp Ni blir' stånd 
att bygga det mest 
ultraeffektiva o. full, 
komliga som radio, 
tekniken känner. Beloppet kr. 2.85 kan insändas i postanvisn ing, ,e" er expediera vi mot postförskott. 

RAD10AKTIEBOLAGET UNO 5JlRNMARK 
A VDELNIN G I I SKEPPBROPLATSEN1, GOTEBORG T ELEFO N 11 894 

A~erförsäljarc antagas där vi förut ej äro representerade . Begär vår broschyr i dag, sändes gratis och franko. 

SAMTLIGA RADIOAKTIEBOLAGET U NO S:\RNMAR S FABRIKAT ERHÅLLAS A\'EN GENOM 
A.-S. RADIOINDUSTRI. Kungsgat. 46 (Victoriateatern l tr.) GOTEBORG. T e l. 11141. 
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