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Tänker Ni bygga en 
Radio? Använd då 
redan från början 

TRELLEBORGS 
EBONIT 

~ 

Obegränsat motstånd, ingen 

strömläckning och maximum 

genomslagshållfasthet - tre 

egenskaper fOrn avgöra en 

apparats selektivitet och ljud

styrka. Vårt varumärke på 

radiodetaljer garanterar yp-

persta kvalitet. 

TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM TRELLEBORG GÖTEBORG 

Obs. ! Glödströmmen från belysningsledningen ! 
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Våglängdsområde: 150- 2200 m. utan spolbyte. 

Ingen ackumulator .... Inga dyrbara och besvärliga ackumulatorladdningar. 

Äntligen kunna vi erbjuda en effektiv och 
billig 3-rörsmottagare med glödströmmen direkt 
matad från belysningsnätet för växelström. I 
stället för ackumulatorn insättes en liten trans
formator som lämnar den för lampornas glöd
trådar lämpliga strömmen. Apparatens kopp
ling är i huvudsak överensstämmande med den 
redan så populära Duo-Reinartz apparaten N:r 
VI D och lämnar högtalareffekt på de flesta europeiska rundradiostationerna. 

Komplett sats delar med låda och monteringsritning kr. 70:40. Färdigmon
terad apparat ink!. patentlicens kr. 125:-. Tillbehör exkl. högtalare kr. 58:95. 
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BILDTELEGRAFlEN I 
TJÄNST 

POLISENS 

AV D:R F. NOACK, BERLIN 

D 
en preussiska polisen föranstal
tade nyligen en demonstration 
inför pressen aven ny metod 
fö'r bi.Idte1egrafi, som användes 

vid polistjänsten. Systemet är upp-
funnet av Lorenz och Korn och läm
par sig speciellt för det angnvna än
damålet. 

Redan 1925 uppdrogo polismyndig
heterna åt firman Lorenz att i sam
af'bete med prof. Korn utveckla en 
bildtelegraf för sina speciella behov. 
De fordringar, som uppställdes voro 
följande. Det förhandenvarande polis
telegrafnätet skulle kunna användas 
och bilderna skulle kunna överföras 
korrekt och snabbt såvä,l vad bilder som 
fingeravtryck och skrift beträffar. 
Överföringen skulle även kunna ske 
sna:bbt och handhavandet av apparatu
ren vara enkel. Dessa fordringar ha 
även till alla delar uppfyllts. 

Såsom överföringsorgan tjänar en 
galvanometer, bestående aven liten me
talltråd, uppspänd mellan polerna på en 
elektromagnpt, genom vars lindningar 
flyter en sbröm. En ljusstråle från en 
glödlampa, som kastas mot metalltrå
den avbländas av densamma mer el
ler mindre allt efter som mer eller 
mindre ström flyter genom elektrcm1ag
neten . Apparaten Mir mycket känslig 
därför att galvanometerns tråd äJr yt
terst lättrörlig. 

Ljusstrålen låter prof. Korn som 
vanligt fal la på ett ljuskänsligt papper, 
uppspänt över en roterande cylinder. 
Cylindern fö rSIkjutes i sidled medelst 
en skruv. På detta sätt bli alla punk
ter på papperet successivt belysta' mer 
eller mindre alltefter som metalltrå
den aviblä,ndar ljusstrålen mer eller 
mindre. 

På sändaresidan kastas ävenledes 
en lj usstråle på en bild, uppspänd på 
en vals. Träffar strålen en mörk del 
av bilden reflekteras endast ringa ljus, 
men träffar den en ljus, ref.lektelras 
mera. Det reflekterade l iuset träffar en 
I juskänslig cell, som då kommer att 
framsläppa mer eller mindre elektrisk 
ström alltefter bildens nyanser. Den 
sålunda modulerade strömmen förstär
kes och påverkar en radiosändare. 

För att bilden skall kunna reprodu
ceras på mottagaresidan måste sända
rens och mottagarens valsar rotera och 
sidoförskjuta si,g synkront. Detta upp
nås genom att sändarevalsen får ge 
upphov till en ton som sändes samtidigt 
med bilden och som reglerar mottagare
va}.sens hastighet. 

En bild av storleken 13 X 18 cm kan 
med denna apparatur överföras på c:a 
2 lh minut. Systemet har i praktiken 
visat sig fungera synnerligen till freds
ställande och det torde endast vara en 
tidsf,råga när detsamma kommer att 

1° 3 



DEN S. K. "HETEROTROM"-l\10TT A
GAREN DYKER UPP I AMERIKA 

Fdm en (JtInerikansk medarbetare, mr. Gerhard Fisher vid Federal 
Telegraph Co. i Californiel~ ha vi erhållit lleCIanståenae meddelande. 
Det är anmärkningsvärt därigenom att den mottagningsprincip som lan
cerade.s i Radio-Amatören år 1924 (n:r 4, S o. 8) visar sig fördelaktig 
för mw. amerikanska förhållanden och k01ll1nit till stor användning. 

I u. S. A. har tna!I1 på sista tiden i 
ganska stor utsträckning börjat an
vända ett särskilt kopplingsrör för 
att koppla antennen till mottagaren. 

Vidst. visas ett kopplingsschema härför. 
Fördelen består i att man först och 

främst ökar mottagarens känslighet 
och att man dessutom erhåller en av
stämning, som är fullt oberoende av 
olika antenner. Denna sistnämnda för
del gör sig särskilt märkbar om man 
bygger en mottagare, som har 2 eller 3 
kondensatorer med en gemensam ratt. 

För anodspolarna rekommenderas 
10 a 15 varV för våglängdsområdet 
200-550 m, och gallermot.ståndet vid 
första röret bör vara ett variabelt, icke
induktivt motstånd om 2000-150000 
ohm. En annan fördel är att det första 
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röret icke inverkar på högfrekvenssi
dans sl:a!bilit-et och att ingen ytterligare 
avstämning införes. 

r----------.-------------+B 

L-______ ~-L------~-L~--+A 

~-L----------~--------~--~-_A 

Den s. k. »heterotrom»-lIIottagaren 
i am erikans k tillämpning. 

Förstärkningen med den nya anord
ningen är så stor, att man kan minska 
antennIängden betydligt och därmed 
minsika de atmosfäriska störningarna. 

införas vid samtliga tyska polissta-
tioner. 

* 
I allmänhet synes nu bildtelegrafe

ringen ha nått en sådan grad av ut
veckling att den utan större tekniska 
svårigheter kan användas för lösande 
av skiftande kommunikationsproblem. 
Den viktigaste omständighet som med
verkat härtill har givetv:is varit, att 
fordringar på hastighet ej äro tillnär
melsevis 'så högt uppdrivna som vid det 
egentiiga fjärrseendet, där varje bi'ld 
ju måste överföras inom en bråkdel 
aven sekund. 

En telegraferad bild av 
preussiske inrikesminis/em. 



EN HöGKÄNSLIG SUPERHETERODYN 

D
et finnes numera en lång rad oli
k:a superheterodyn~opplingar, vil
ka alla ha sina speciella egen- · 
skaper. Ett relativt nytt system 

för frekvensomvandlingen har emeller-
tid på allra sista tiden tilldragit sig 
stort intresse på grund av sin ovanliga 

• känslighet. . 
Första detektorn eller modulatorn, 

som den även kan kallas, består vid 
detta system av ett dubbelgallerrör, vars 
innergaller står i förbindelse med os
cillatorkretsen. Svängningarna i denna 
krets alstras av ett särskilt oscillatorrör 
på liknande sätt som vid en vanlig ult
radyn. Systemet är först angivet av 
Lardelli och har framför vanliga dub
belgallersuprar tvenne fördelar. Oscil
latorröret kan väljas med hänsyn till 

Fig. 1. Dm vanliga dubbelgallerk~ppliHgen. 

dess speciella funktion som svängnings
generator och dubbelgallerröret sparas, 
da det icke behöver överbelastas med 
för höga l:>atterispänningar, som ofta 
blir fallet då det 'Självt skall alstra över
lagrings frekvensen. Lardellis koppling 
är utomordentligt effektiv sam
tidigt som den är mycket en
kel och redig. Den saknar 
många av de olägenheter och 
svårigheter som vidlåda en del 
andra system, varför ett miss
lyckande vid utförandet är 
nästan uteslutet. 

Mottagaren , vars utseende O---'---l 

framgår av fig. 4 och 5, är 
byggd efter ett kopplingssche-

ma, som i angivits av firman H. C. 
Augustin i Hälsingborg. Lågfrekvens
sidan är utf9rd med jackar enligt fig. 
3 a. I fig. 3 anges hela kopplingen, 
men med förenklad lågfrekvenssida. 

Apparaten kan givetvis utföras med 
omkopplingsbara spolsystem, men för 
att göra apparaten så enkel som möj
ljgt och lämplig för experiment, kan 
den emellertid lämpligen utföras med 
utbytbara spolar. Dessa äro i detta fall 
lindade på s. k. Braun Okto spolfor
mar, vilka om man så vill kunna förses 
med tillhörande skärmar. Mottagaren 
är endast byggd för 'ramantenn, varför 
endast oscillatorspolsystem erfordras. 

För det korta våglängdsområdet be
står gallerspolen L 1 av c:a 75 varv, lin
dade på en spolkropp av 50 mm dia
meter och återkopplingsspolen L 2 av 70 
varv på ett spolrör om 40 mm diameteI' 
inuti spolkroppen. För det högre våg
längdsområdet lindas på liknande spol
kropp och spolrör resp. 170 och 140 
varv. Naturligtvis kan man även an
vända utbytbara Ledion- eller honey
oombspolar, varvid dessa 'lämpligen 
placeras i tvenne fasta spolhållare, så 
att spolarna komma på 2 a 3 cm av
stånd från varandra. Kopplingsgraden 
är ej särdeles kritisk, varför spolarna 
icke behöva vara rörliga i förhållande 
till varandra. Det är tvärtom fördel
aktigt att de äro fasta, då mottagaren 
eljest icke kan hlibreras. 

Mellanfrekvensförstärkaren är ut
förd med Schaleco Superformer-aggre-

Fig. 2. La!'dellis koppling. 
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gat, vilket ger utmärkta resultat. Det 
innehåller filter och tre mellanfrekvens
transformatorer, vilkas sekundärs idor 
äro avstämbara medelst inbyggda. vrid
kondensatorer. Mellanfrekvensvågläng -
elen kan ,härigenom varieras mellan 
4 000 och 10 000 meter. Svårigheten 
att avstämma de fyra transformatorer
na till samma vågläl}gd är ganska r~nga. 
Den mindre yane amatören har stor 
nytta av, att de fyra antämningsrat
tarna å superformern äro märkta för 

~-----L------~-6 

Fig. 3. Den 11tförda l/Iot :agarells schema ( låg
f rekvel1ssidan 11tförd 1Il~d jackar enl. fig. 3 a) . 

e. - e. = 500 c m, C. - e. och T. - 1. = Schaleco Super 
former n, e, = 200 c m, e. = 300 cm, e. och e .. = 2000 c m 

e lO - C14 = Ip.F, M6 = 300 ohm, ",117 = 2 megohm, 
T. = l : 5, To = l : 2 15. 

tvenne noga injusterade mellanfrekvens
våglänooder, c:a 5000 och 8000 m. 

Lågfrekvensförstärkningen är utförd 
på vanligt sätt. Det sista steget kan 
emellertid, om man så vill utelämnas, 
då styrkan med endast 7 rör i regel 
är fullt tillräcklig. 

Som mottagaren endast är avsedd 
för ramantenn, bör en omkopplingsbar 
dylik användas. En dylik har tidigare 
beskrivits i Ramo-Amatören. Hera ty
per finnas dock att köpa. Så erhålles 

t. ex. med V ogels 
,-------------,---------0+ to() , Uni versal ram

.-------~--~-------------~--------~+4f 

106 

~--~--~~~--------~--+_----_*------~-o+4 

antenn en god 
överensstämmel
se mel:!an antenn
och oscillator
kondensatorernas 
inställningar. 

Montagesättet 
torde tydligt 
framgå av illust
rationerna samt 
borrskisserna för 
frontplattan och 
den horisontella 
mo,ntagep!attan. 

'--------f----------{)-6 Dessa båda plat

Fig. 3 a. Lågfrekvenssidalls koppling vid an-
väl/dande av jackar med glödstl,ömskontroll. 

tor utgöras a\' 
ebonitskivor 600 
X200XS resp. 



600X180X5 mm. Den hori O'ntella 
mO'tageskivan vilar på tre ekibräder, 
den ena 588X85XlO mm och de 
bålda andra 275X85XlO mm, vilka 
hopskruvas med trO'ntplatta.n till en sta
dig ram. De fem 1 ,aF -bIO'cklrondensa
torerna, sO'm tjäna till att överibrygga 
anodbatter'iuttagen och potentiDmetern, 
fastskruvas lämpligen inuti träramen 
på långsidan och lågfrekvenstransfor
matorerna på ena kO'rtsidan. I ö·vrigt 
ärO' alla delarna monterade på de båda 
ebonitplattorna. 

Till mottagaren har följande delar 
använts: 
2 st. SOO cm vridkondensatorer. 
2 mikroskalor Diora m. belysning. 
1 ,. Schaleco Superformer II. 
6 " fasta rörhållare. 
2 " fjädrande rör'hållare. 
5 " reostater med rattar. 
l ,. potentiometer med ratt . 
.3 " telefonjackar med glödströmskontroll. 
1 " strömbrytare. 
l " gallerkondensator, luftisolerad, 200 cm. 

- l läcka, 2 megohm. 
1 " lågfrekvenstransformator 1: 5, Körting. 
1 .. 1: 2.15 Körting. 
l " 300 cm blockkondensator. 
2 .. 2000 cm. " 
l " 7-polig batterikontakt m. propp. 
.' " 1 !-tF blockkondensatorer. 
2 ,. kontakthylsor. 
1 " ebonitskiva 6OOX180X5 mm. 
1 " ebol1itskiva 600X200X5 mm. 
Spolrör, tråd mm. 
Appamtlåda för panel 600X180, djup c:a 

280 mm. 

Fig. 4. Frontvy av dCIl färdiga mottagaren. 

Beträffande telefO'njackarna äro des
sa försedda med kO'ntakter för glöd
ström, så att det eller de av lågfre
kvensrören, som ej användes, autO'ma
tiskt släckas. Om man så vill kunna 
dO'Ck givetvis vanliga kO'ntaikthylsor an
vändas för högtalarens anslutning, var
vid ej använda rör kunna släckas med 

Fig. 5. loJ ontagevillkelll sedd lIppifråH. 
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Fig. 6. S ektioll av mottagaren. 

Steg Ultra 

Modulator ....... . . ...... ..... .. ... ........ 

Oscillator . ............ .... .......... . . .... Orchestron 

Mellanfrekvens . ....... . .................. Universal 

Detektor .... ... ................... .... . . . .. 

Lågfrekrekvens .. .... . .. .. . . . . .... . ....... Orchestron 

--r------ I'O ------~-

resp. reostater. Kopplingen blir i detta 
fall den i fig 3 angivna. 

Slutligen några ord i rörfrågan. Vi 
ha i mottagaren provat en sats Ultra
rör, som visat sig fungera utmärkt. 
Såsom modulator användes därvid 
Valvo U408D. Då givetvis även andra 
märken kunna användas, meddela vi i 
följande tabell en uppställning över rör 
av 0Iika typer, lämpliga för de olika 
stegen i ifrågavarande mottagare. 

Philips Telefunken Triotron 

A 441 RE 074d 
4 A409 RE 134 TS 4 

4Ho A 415 RE 074 OD 4 
4A A 415 RE 084 TS 4 

4 B 409 RE 134 ZD 4 

r----------------------------- 600 ----------------------------~ 

o 

@@@@ @ 

~~~ @ 
O O O O 

F ig. 7. Placeringsritning för frontplatta och montageplatta. 

Någon koppJingsri tning har ej med
tagits, men to rde ledningsdragningen 

utan svårighet kunna göras med ledning 
av det teoreti·ska kopplingsschemat. 
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PHILIPS KOMBINERADE ANOD. 
OCH GALLERSPÄNNINGSAPPARAT 

IP~ 

2.0 . V . D. ' 

. ~TYP 3003 

-M~d -denna appirat kan Ni -direkt- från 
växelströms nätet uttaga fullt tillräckliga så
väl anod- som gallerspänningar för även 
de största mottagare. 

För anodspänningen finnas 6 olika posi
tiva uttag och kan från det högsta av dessa vid 
en total anodströmsförbrukning av 30 mA 
uttagas en anodspänning av icke mindre än 
150 volt; vid en belastning av 40 mA 120 volt. 

För den negativa gallerspänningen - vilken 
är oberoende av den övriga belastningen _ 
finnas 3 uttag, och är vart och ett av dessa 
reglerbart mellan O och 40 volt. 

ILII ~p~s 
OLDHAJ11 
ACKUMULATORER 

DE FORNAMSTA 

pA VA RL DSMAR KNAD E N 

it 
2 . I. V . D .• 

OLDHAM., ackumulatorerna äro TORRLADDADE 
och kunna därför efter påfyllning av syra omedelbart tagas i bruk 

UTAN FÖREGAENDE LADDNING! . 
O . V. D .-- 2 volt, 20 amp. tim int . .. . ... . . .... .... ... . Kr. 11: 25 ink!. hållare 

2 O. V. D.--4 » 20» » » .. .. . . . .... .. . . . . . . . » 22: 50 » » 
I. V. D.--2 » 40" » » ... . . . . . .. ........ . . » 16: - - » » 

2 I. V. D.-- 4 » 40» » » .. . . . ..... ... . .. .. . . » 32: --» » 

A.-B. STERN & STERN 
S'.rOCKHOLM 

FINLAND: A. ~ B. AF FORSELLES INGENIEURBUREAU, HELSINGFORS 

/ 

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

MA6:NETSYSTEM 

A4WL 575 
som inklusive överförings~ 
arm, kondensator, mem~ 
branpapPI sladd o. fullstän~ 
dig konstruktionsbeskriv~ 

nmg betingar ett pris av 

Kr. 11: - per sats 

Alt tillgå i välsorterade 
radioaffärer etc. .. 

I PARTI FRÅN: 

A. - B. A G A - L U X 
GÖTEBORG 

Telefon: 
Gruppanrop 70245 

=:i) 

LISSENOLA 
LJUDDOSA 
för såväl Tratt~ som Kon~ 

högtalare 

KRONOR 

13: 50 
ÖVERFORINGSARM 

Kr. 1:-

AKTIEBOLAGET 

FERD. LUNDQUIST & Co. 
RADIOAVDELNINGEN 

TEL. 11634 I 
C-] 

Använd i Edra radioappara~ 
PANEL AV TROLIT 
i vanlig &Ft4 eller &B»-kvalitet eller i de mo
därna dessinerna 30 och 40. 

Nutideru förnärmia isolationsmaleriel för 
radio4 och svagströrmändamdl. 

Djupsvart högglansig yta. garanterat oför4 
änderlig ifråga om färg och utseende. Obränn4 
bart och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta. 
Elektr. genomslagshållfasthet 25.0CO V. pr I 
mm. tjocklek. Inre motstånd över I million 
megohm. Levereras i plattor om 3. 4, 5. 6 
och 8 mm. tjocklek. Sågade. färdigborrade 
och graverade paneler i varje önskat ut4 
förande offereras på begäran. 

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

RHEINISCH WESIFÄLlSCHE 
SPRENGSTOFF A. G. 

Abtellung TrolIt .. Troisdorf b. KlSln 

Pro.,.,. ocb offerter på beväran friD .eoerala.eolerol 
• för Sverl.e: 

R.-B. Svensk-SchwelzisM H4ndebkompdniet 
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FELS ö KN ING I MOT T AG.A. R E 

O
fta förekommer det att radio
mottagaren utan föregående var
ning s,trejkar och felet ej är .lätt 
att upptäcka. Det gäller då att 

gå systematiskt tillväga och skall ne-
dan några råd givas i denna angelä
genhet. 

Huvudkällorna till förtret ligga i rör 
och batterier, varför man alltid först 
bör göra dem till föremål för sin upp
märksamhet. 

Är det länge sedan ackumulatorn 
blev laddad! är det troligt att rören ej 
få den tillräckliga spänningen, va'rvid 
alla signaler försvagas och ofta t. ex. 
vid en super om osci,lIatorn slutar 
svänga, alls intet höres. Ligger felet ej i 
ackumulatorn undersöker man anod
batteriet. 

Ett fel i detta ger sig tillkänna ge
nom: 
a) Dålig signalstyrka och svårighet att 

få återkoppling. 
b) Knastrande l j ud i högtalare eller 

telefon, liknande ihållande atmos
färiska störningar. 

c) Tendens till självsvängning hos låg
frekvensförstärkare (förstärkaren 
tjuter) och distortion genom att gal
lerbatteriet ej slites lika hastilgt som 
anodbatteriet. 

Man brukar kunna förhindra de i b) 
och c) nämnda sakerna genom att över
brygga batteriet med en stor kapacitet, 
c:a 2 f-lF och då. slita batteriet full
ständigare. 

Rören ha ofta tendens att göra dålig 
kontakt i hållama och kan man miss
tänka att ett rör sitter och glappar, 
varvid alls intet höres i mottagaren. 
Spärra därför . a11tid ut kontaktstiften 
innan rören nedsättas i appaTaten. 

En överbelastning av glödtråden ska
dar ofta denna så att emissionen går 
helt eller del1vis förlorad. Mi'sstänker 
man att något rör i mottagaren blivit 
försvagat gör man klokt i att prova 
rörens svängningsfö,rmåga som detek-

torer. Ett annat sätt är att direkt mäta 
emissionen på röret med' gallret vid 
noll potential. 

Synnedigen ofta förlora dubbelgal
lerrör, vilka användas som oscillatorer 
i superheterodyner, efter någon tid full
ständigt sin emission. 

Kontrollera även för säkerhets skull 
att inget rör är avrbräp.t genom att 
koppla rörstiften i serie med en telefon 
och ett ficklampsbatter,i varvid en kraf
tig knäpp skall höras i telefonen, om 
röret är helt. 

Om rör och batterier befunnits fel
fria är det nödvändigt, att undersöka 
tilledningarna, så att ingen av dem är 
avbruten, vilket ofta sker under isola
tionen vid en kalbelsko eller dyl. 

I sjä!lva apparaten äro de flesta fel 
glappkontakter, kortslutna kondensato
rer och avhrända primär1indningar i 
L. F. transformatorer. En lödning kan 
till synes vara ordentligt gjord. I rea
liteten har eme!llertid lödstället ald
rig tagit r,iktigt utan lossnar vid första 
skakning. De båda tråda:rna ligga och 
glida mot varandra och ge upphov till 
knastrande ljud. 

Har man anledning misstänka ett av
brott vid ett lödställe skall man bort
taga alla rör och batterier och mäta ge
nom apparaten med hörtelefon och ett 
ficklampsbatteri som indikator. Finnes 
ett dåligt lödställe höres ett knaster då 
man vidrör det felaktiga stäJllet om ej 
direkt avbrott är för handen då natur
ligtvis intet höres. Att mäta med glim
lampa kan ge missvisande resultat, qå 
även ett kontaktmotstånd på c :a 100 000 
ohm ej hindrar lampan att lysa. 

Andra ställen där avbrott äro att be
fara, är i sladdar till spolrör och va
riometerkulor. Genom att pröva med 
g;limlampa , eLler som ovan konstateras 
lätt dessa fel. 

Om variabla kondensatorer göra 
kortslutning visar sig detta sOm knaster 
på vissa punkter av skalan. ' 



Dåliga läckor och anodmotstånd ge 
upphov till ihållande sus och sprakning
ar och hjälper där' endast att hy ta ut 
den felaktiga delen. 

I lågfrekvenssidan uppkommer ofta 
tjut så snart anodbatteriet fallit i spän
ning. Detta beror på att batterimot
ståndet ökas och eftersom det är ge
mensamt för båda stegen, tjänstgör det
samma som en återkoppling. Som förut 
nämndes hjälper det oftast med att 
shunta batteriet med en kondensator på 
2 ,uF, vilken släpper fram de lågfre
kventa svängningarna. 

Går tjutet trots detta ej bort beror 
det på koppling mellan lågfrekvens
transformatorerna, varv.id nästan alltid 
det hjälper att vända ena transforma
torns sekundärlindning, d. v. s. byta 
polerna på transfo·rmatorn. 

Användes nätanslutningsapparater 
händer det att })motorboating» installer 
sig. Vanligen kan detta hjälpas med 
att detektorns anodspänning sänkes nå
got. 

Avbrott å gallerledningar ge upphov 
till lätt igenkännbara fenomen, n.ämli
gen genom att en »elektricitetsverkston» 
höres i mottagaren, vilken blir krafti
gare så snart man kommer med han
den i närheten av det rör, vilket berö
res av avbrottet eller också höres ett 
smattrande eller ett puffande ljud i te
lefonen, som ändrar periodtal om glöd
strömmen ändras. 

En gallerläcka, som blivit dåEg vi
sar ofta liknande symptom. 

Om en dålig kontakt finnes i sväng
ningskretsen märkes detta, om man med 
återkopplingen bringar apparaten i 
svängning, i form av ett skrapande 
ljud. Samma förhållande inträder om 
antennen Ligger emot någonstans. 

Ett särskilt kapitel tarva superhetero
dynerna .. 

Felen där lokalisera sig i regel till 

a) mellan frekvensen; 
b) oscillatorn. 

Då man skall undersöka en sjuk su
per, övertygar man sig om, att samtliga 
batterispänningar äro riktiga och att rö- \ 
ren ha full emission och sitta riktigt ~ , 
sina socklar. 

Genom pQtentiometern, Qm sådan 
finnes, bringar man mellanfrekvens för
stärkaren i svängning. Går detta är 
denna del vanligen i ordning. Inträf
far svängningen mycket tidigt är detta 
dock ett tecken på att de Qlika mellan
frekvenskretsarna ej ärO' avstämda till 
samma våglängd. Får man däremQt 
ingen svängning är felavstämningen 
mycket stor, eller också finnes avbrott 
eller kortslutning i någQn av kretsarna. 

Man fuktar fingret och berör galler
kQntakterna, börjande från röret 
närmast filtret. Höres en knäpp äro 
ledningarna i Qrdning. Höres däre
mot en »elektricitetsverkston» å någQt 
av rören är det avbrott. Misstänker 
man ett steg vara felaktigt, urkQPp1as 
detta, varefter apparaten prQvas å 10'
ka1sändningen. Kan man ej på detta sätt 
lokalisera felet, torde det vara nödvän
digt att kontrQllmäta samtliga transfor
matorerna på våglängd och förstärk
ning. 

Ha vi funnit att mellanfrekvensför
stärkaren är O'skyldig till felet, under
söka vi att QscillatQrn arbetar, genom 
att 'lämpligen lyssna på interferenstjut i 
en svängande mottagare (utan antenn). 
Vanliga fel i oscillatorn ärO' dåliga rör 
eller avhrO'tt vid något kontaktställe. 
Att Qscillatorn har anodspänning och 
tillräckligt hög sådan är givetvis nöd
vändigt att tillse. Vid en ultradyn läm
nar QcillatO'rn ju anodspänning till mo
dulatQrn och man bör därför tillse, att 
kraftiga svängningar erhållas genom 
användande av ett kraftigt rör med hög 
anodspänning. 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast 
under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt a.ngives. 
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HöGFREKVENSFÖRSTÄRKNING MED 
SKÄRMGALLERRöR 

A
llt sedan skärmgallerrören kom
mo i marknaden ha de helt upp
tagit intresset och använts i 
flertalet nykonstruktioner både 

för amatörbruk och kommersiellt bygg
da apparater. 

Den stora fördelen med dessa rör är 
deras låga inre kapacitet och höga för
stärknings faktor, varigenom man kan 
erhålla et) stabil, neutraliserad förstär
kare på flera steg, om endast den mag
netiska kopplingen mellan elementen 
genom avskärmning kan hållas tillräck
ligt nere. 

Genom det höga inre motståndet vål
lar det svårigheter att använda annan 
koppling än avstämd anodkrets och är 
den teoretiskt erhåIIbara förstärkningen 
därvid s. Z 

K = l-LZ 
I 

R 

där S är brantheten hos karakteristi
ken, Rp det inre motståndet och Z im
pedansen i anodkretsen. 

Av den ovanstående ekvationen inser 
man att för bästa förstärkning S skall 
vara möjligast stor, ävensom Rp . För 
ett visst rör bli dessa värden fastlagda 
av konstruktionen, varför den utnyttj
bara förstärkningen helt kommer att 
bero på Z. 

Vid resonans kan dennas motstånd 
b)2L2 L 

skrivas ~ :eller eR 

där bl = vinkelfrekvensen, L induk
tansen, C kapaciteten och R kretsens 

h ·· f k o d L l k .. og re vensmotstan . t· R an goras 

stort på två olika sätt, dels genom att 

hålla förhållandet ~ högt och dels ge

nom -att minska R i möjligaste mån. 
Det förstnämnda går genom att hålla 

stor spole och liten kondensator, det 
senare genom att begagna litztråd. 

Emedan R ej är konstant utan änd
ras med våglängden är det nödvändigt 
att uppmäta motståndet och de övriga 
konstanterna för ett antal spolar. Av 
de nedan sammanförda mätsiffrorna 
kunna vi bilda oss en uppfattning av 
vad man kan vänta att teoretiskt maxi
malt erhålla av ett skärmrör. 

1. Spole av litztråd med induktansen 1801~H. 

Våglängd Motstånd 
(O'L2 

Impedans _ 
R 

300 6.14 ohm 213000 ohm 
400 3.86 189 00 
500 2.40 180 ·00 

II. Baltic spole, läge II för 400 och 500 m, . 
läge I för 300 m . 

300 7,3 73000 
400 22 215000 
500 15.2 200000 

III. Honeycombspole Elektromekano, 50 varv. 

300 
400 
500 

10.4 
7.5 
5.25 

95000 
90000 
67000 

IV. Lissen Honeycombspole, 40 varv. 

300 
400 
500 

5.2 
4.5 

3.8 

131000 
102000 
63000 

V. Honeycombspole 60 varv, tyskt fabr. 

300 
400 

500 

28 
20 

14 

35000 
33000 
25000 

Av de så erhållna värdena å impe
dansen beräknas lätt den teoretiska för
stärkningen på ett par olika rör. 

Vi ta~ t. ex. Philips A 442, och ett 
Telefunkenrör, ännu ej ute i markna
den. S äro respektive 0.8 och 0.45. 

Vid våglängden 500 m erhålla vi då 

I r l 



~ QADIO=AMATÖruEN====--
Spole A 442 Tyskt rör A 415 

I 90 64 36.8 

II 96 70 38.9 

III 44 27.6 22.5 
IV 41.4 26.3 21.8 

V 18.7 11.2 13,7 

Som jämförelse ha upptagits de vär
den å förstärkningen, samma spole 
skulle ha rrivit om den använts som 
idealisk tr:ns,formator med ett rör A 
415. Vi se att skärmrören äro över
lärrsna ända ned till de sämsta spolar, 
eh~ru där i praktiken ett vanligt rör 
nog ger lika goda resuhat. . . 

Att märka är den relatIvt hlla va
riationen ~ värdet å den resulterande 
anodimpedansen, genom den kraftiga 
variationen av spolmotståmdet med fre
kvensen. 

I praktiken komma förhållandena vid 
förstärkningen att gestalta sig väsent
ligt olika och inkomma ett sto~t a.~tal 
faktorer, vilka pressa ned forstark
ningen. 

Den främsta torde vara dämpningen 
från det påföljan& röret, särskilt om 
detta. är en gallerlikriktande detektor. 

För att konstatera inverkan av alla 
dessa faktorer ha en del mätningar fö
retagits .i en verklig mottagare med 
hänsyn tagen till alla i praktiken före
kommande felkällor. Den på skärm
röret påtryck,ta spiiJnningen har varit 
blott c:a 15-20 rn.illivolt, vilket med 
en normal amatörantenn motsvarar en 
fältstyrka av c:a 0.05 m V/meter eller 
en svag signal. 

Mätningen har företag-its å ett antal 
spolrör hl. a. spole III. Resultatet läm
nas nedan. 

Spole II!. 

Förstärkning, 

Våglängd 
Teoretiskt möjlig Prakt. uppmätt 

A 442 Tysk A 442 Tysk 

300 58 32.5 29.7 24.5 
400 55 31.2 25.6 21.2 
500 44 27.6 21.3 16.8 

Vid en bättre spole som har en låg 
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dämpning erhölls: (~ 
450 m). 

Våglängd 

300 
400 

Först ärkning. 

Teoretiskt möjlig 
A 442 

82 58 

79 56 

1.9 ro vid 

Prakt. uppmätt 
A 442 Tysk 

36.5 32.4 
33.7 29.7 

500 73 52 31,8 26.5 

I praktiken måste man alltså nöja sig 
med värden, vilka äro 'bortåt 50 ro 
lägre än vad som kan rn:.räkn~s .. 

Kapten Round anger aven I S111 .bok 
om skärmgallerrör att man i praktIken 
ej kan driva förstärkningen å .. de k~:
tare rundradiovåglängderna hogre an 
till ungefär 30 ggr. 

Mätningar ha visat att genom åter
kopplin rr en vinst i signalstyrka från 
15_50° ro kan vinnas, högre för de 
sämre spolarna. 

Beträffande avstämningsskärpan blir 
denna vid skärrnrören helt beroende av 
resonanskurvan hos anodkretsen, med 
hänsyn ,tagen till dämpningen från på
följande rör. 

En övergång till transformatorkopp
ling ger ej någon n.ämnvärd vinst, .. då 
det torde vara omÖjligt att framstalla 
en transformator med tillräckligt fast 
koppling. o 

En möjlighet är att uppoffra pa 
skärm rörets stora förstärkning och ge
nom lös koppling driva selektiviteten i 
höjden. Försök ha gjorts i denna rikt
ning och kan ungefär samma resultat 
som vid ett vanligt rör erhållas men 
med ,betydligt bättre avstämnings
skärpa. 
V~d skärmrören måste man på grund 

av den utomordentligt höga förstärk
ninrrsfaktorn hålla all magnetisk kopp
lin: mellan antenn- och anodspolar nere 
nä;a O-punktten. Så snart man önskar 
få en god förstärkning bör m~.n helt 
kapsla de olika delarna och fare de 
utgående ledningarna lämna plåtboxar
na blockera med stora kapaciteter, ty 
eljest torde aldrig stabil mottagning 
kunna erhållas. 



hava 
Vilka rör 

stirsta jämnhet? 
Huru många radioamatörer och apparatfabrikanter hava 
ej haft svårigheter att finna ett rörfabrikat där det 
ena röret aven viss typ alltid är exakt lika ett annat av 
samma typ. - »Jag har köpt ett likadant rör istället för 
det som gick sönder, men nu går mottagaren inte alls» 
får man tyvärr höra allt för ofta. - Provningar hava där
för gjorts. Resultatet har blivit att fabrikanter av särskilt 
känsliga mottag,are (superheterodyner m. fl.) såväl som 
intresserade amatörer alltmer övergå till att använda 

Telefunkenr6ren 

NOACK 
ACKUMU 

NORDISKA ACKUMULATORFABRIKEM 
G. C. FAXE 

MALMÖ 

Vår prislista RB 10 å 

extra biJJig 

RadiQmateriel 
och div . 

Lågtemperaturrör 
tillsändes alla amatörer gratis och 
franko på begäran. Denna lista omfat
tar div. provapparater, udda delar och 
div. lågtemperaturrör, som ej tillhöra 
vår standardmateriel och därför för 
säljas till synnerligen låga priser, dock 
under full garanti för användbarhet. 

, Ett utmärkt tillfälle för alla 

experimenterande amatörer 
att erhålla radiodelar till sällan före

kommande priser. 

GRAHAM. BROTHERS A.·H. 
STOCKHOLM. 



Q-rörs 

Neutro-

dyne 

* 
Svensk 

kvalitets-

produkt. 

T eknikens » under~ 

verk» och » mäster~ 

verk» äro många. 

WADA 
är ett! 

WADA 
PRISER: 

Slår ut alla 

konkur-

renter ,. 
Våglängd: 

190-2000 m 

* 
Inga spol-

byten! 

Pröva, jämför och 
döm! Jämför exem
pelvis en sådan sak 

som L J U D ~ 

KVALITETEN. 

WADA med rör och 2 st. telefon- och högtalareproppar Kr. 475:
WADA SALONGSAPPARAT (radiomöbel i mörk mahogny 

eller ljus björk) ink\. rör, telefon- och högtalare proppar 
jämte inbyggd MUSICONE högtalare. (Plats finnes för 
samtliga batterier ' resp. nätanslutningsapparater) . . . . . . . . . Kr. 700: -

MUSICONE 
NY MO D E LL 

En Crosley.nyhe~ väcker alltid uppseende. Detta 
visar sig redan l')1ed den nya M U S I CONE D. 

MUSICONE D är ojämförlig. 

PRISER: 
MUSICONE ULTRA .. .. .. .... .... . 
MUSICONE SUPER . . ........ . .. . ... . 
MUSICONE D (se vidst. illustr.) ... 

Kr. 35: 
.. 55:
.. 80:-

o 
AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN 

GÖTEBORG 1 
TELEFONER: 39577, 39578, 39579 



TVÅRöRS KORT- OCH LÅNGVÅGS
MOTTAGARE FöR BELYSNINGS

STRÖM 
AV CIVILINGENJÖR H. SJÖVALL 

D
en här beskrivna apparaten är en 
Reinartzmottagar,e med detek
tor och ett steg lågfl,"ekvensför
stärkning, snarlik Baltics mot

tagare n:r 8, vars dimensioner på panel 
och bottenplatta även har kunnat an
vändas. De olika delarna ha emellertid 
måst hopträngas i hög grad och rekom
menderas därför att taga till utrymmet 
större. 

Utom av den egentliga mottagaren 
upptages utrymmet till stor del aven 
inbyggd silkrets för uttagning av glöd
ström, anod- och gallerspänningar från 
likströmsbelysningsnät. Inga batterier 
erfordras således. 

Apparaten avviker även i några and
ra avseenden från ,det brukliga. Dels 
har som en mera effektiv kortvågsdros
sel i detektorns anodkrets ånsatts en 
lång cylinderspole med liten diameter 
och lindad med fin tråd i stället för 
en honeycombs1.Xlle. Se uppsatsen i Ra-

;t:~oo 

dio-Amatörens marsnummer om »Hög
frekvensdrosslar för korta vågor». 

Vidare har antennuttaget fÖJ:1bundits 
med avstämningskretsens gaHersida ge
nom en utbytbar 25-200 cm block
kondensator i stället för att förbindas 
med den oavstämda delen av huvud
spolen som brukligt. Särskilt vid de 
långa rundradiovåglängderna men även 
vid 30 meters våglängd har denna an
or,dning givit gott resultat. Skulle mot
tagaren icke återkoppla, kan detta av
hjälpas genom att öka återkopplings
varven samt minska antennkonden
satorn eller antennIängden. Vid de 
korta vågorna är 2-metersantenn till
räckligt. Philips kortvågssändare hörs 
även utan antenn. 

Belysningsströmmen till;föres appa
raten genom en vanlig förlängningsled
ning tiE de två bananstiften på pane
lens utsida till höger. Inga ytterligar:e 
anordningar för ledningsuttag behövas 

F ig. 1. Kopplingsschema f ör kort- och lållgvågsmottagare för belysniHgsström. 

Glödlampa n:r 
2 3 

NätspäDning 120 volt Kortsluten 15 watt 120 volt 25 watt 120 volt 
» 220 . 15 watt 120 volt 

113 



so 

k:: 
V 

V 4C ... 

/" 
V 

~ ~.8 
p . .:z 

~ ~ ~ j' 

40 

JO 

.20 

/O 
O /0 .:lO .JO 40 SO 60 2'0 80 90 100· 

Fig. 2. V åglängdskllrva för kortvågslllotfagarc. 

Baltic vridkondensator CXL 225 cm. Baltics l~lgförlustspole 
12 varv, varav 51/! for återkoppling. Antenn ansluten ge-

nom 25 cm kondensator. Punkter utan ptlskrift utmärka 
telegrafstationer. 

utom för telefon och antenn. Särskilt 
bör det vara till fördel, att apparatens 
baksida saknar uttag. 

Totalströmmen går först genom en 
Weilo drossel för 50 mA och 220 ohm. 
Denna ,drossel kan enligt försök utan 
att nämnvärt up.pvärmas användas för 
100 mi.!liampere eller t. o. m. mera. 

Efter drosseln gå:r strömmen igenom 
seriekopplade glödlampor. För att min
ska det erforderliga utrymmet har mig
nontyp :valts. Den första glödlampan 
har till uppgift att taga öyerskottet av 
spänning utöver 120 volt, då nätspän
ningen är 220 volt, och kan vid nät
spånningar av 110-120 volt uteläm.n~s 
eLler kortslutas. Mellan 2 :dra och 3 :dJe 
glödlampan har i serie inpassats en 400 
ohms potentiometer, från yilkens rör
liga arm detektorns anod'spänning ut
tages. Denna potentiometer ersätter 
den brukliga glödströmsregleringen och 
gör, art:t s trömifönbrukningen bEr ett 
minimum, emedan ingen ström behö
ver fönbikopplas rören. Silkretsen full
ständigas med 2 st. kondensatorer a 2 
.aF enJ,igt kopplil11g schema, fig. 1. 

Efter :lamporna går strömmen i serie 
genom de båda rören, som härför böra 
vara av samma t),P, först förstärkare-

röret och sedan detektorröret, tillbaka 
till belysningsnätets minuspol, som sam
tidigt ersätter jordledning. 

I detta faU ha 2 st. Philips rör A-415 
insatts och strömförbrukningen är vid 
120 volt nätspänning och med angivna 
lampor enligt uppmätning 75 miJliam
pere, av vilket fÖljer,. aH spännings
fallet över drosseln bhr c:a 17 volt. 
Glödspälmingen på rören uppmättes 
samtidigt till c:a 2.5 volt, vilket är av
sevärt lägre än ,den för rören tillåtna 
spänningen, 4 volt, men dock fu~lt till
räckligt. 

Med de för 220 volt angivna lam
porna blir strömst)"fkan 92 mA. GI?d-
6päinningen blir 3.9 volt och anodspan
ningen på andra röret 135 volt. pe
tektorspänningen Wir lägst 33, hogst 
65 volt. 

Särskild jordanslutningskontakt kan 
om så önskas anordnas, men måste 
vara skild från belysningsledningen ge
nom en t. ex. 1 000 cm hlockkonden
sator för aH omöjliggöra kortslut
ningar. Utan direkt jordledning och 
utan jordplåtbakom panelen, som appa
raten nu utförts, ha.r handkapaciteten 
visat sig ganska besvärande. 

Spänni'ngsfallet över detektorns glöd
tråd, i detta fall 2.5 eller 3.9 volt, an
vändes win negativ förspänning för 
förstärkarerörets gal'ler. För röret A-
415 är 4 volt 11ågot för hög galler
spänning, men dock användbar. Att 

.105 

SI--I4C'--...,--8$ 

22 

'-----_3/0--------' 

Fig. 3. Bon'l11all föl' panel. 

3J 



T~/. 

s 

o 

som e j uppvärmes 
för 0.15 amp. Den 
vanliga typen osar 
för denna Sltröm. 

För de kortare 
våglängderna ha 
BaJtJics lågförlust
srpolar eller hem
magjorda spcdar 
av liknande typ 
använt's. För rund
radiovå;glängderna 
ha spola:r lindats 
på 60 mm cylind
rar med bananstift 
.på 100 mm av
stånd. För Göte
borgs våglängd 
har en sådan spole 
lindats med 0.35 
mm tråd, för Mo
ta1a med 0.2 mm 
tråd till nästan he
la längden mellan 
stiften. Uttaget 
har gjorts vid 1 /~ 
av totaUängden. 

o so t OOmm 

Olika högfre
kvensdrosslar ha 
vnsat ,sig spela myc
ket liten roll vid 
de högre rund
rClidiovå;glängderna 
och en och samma 
spole har därför 
fåt't tjänstgöra Vlid 
samtliga vågläng
d er med gott re-,~! ~~==±'======d' 

Fig. 4. KoppZingsritning. 

denna rör typ valts har berott på ön
skan att med låg strömföl"brukning er
hålla hög förstärkning vid hörtelefon
lyssnande på speciellt de kortare vå
gorna. Lokalmottagning med högtalare 
går också bra ehuru för detta ändamål 
även andra rör t. ex. A-409 eller B-409 
kunna tänkas användas. Givetvis måste 
därvid andra glödlampor användas och 
speciellt för B-409 en potentiometer, 

sultat. Huvudsa
ken är att få en 
spole, som är väl 

avpassad för de korta vågorna. Den 
på fotografiet visade spolen har lindats 
med ett .lager av 0.2 mm tråd och på 
en cyLinderdiameter av 30 mm. Det kan 
vara fördelaktigt att hava flera så,dana 
spolar med olika. !längd på lindningen 
aH byta med, om vissa våglängder skulle 
visa sig svåra att taga in. 

Kalibreringen av de korta vågorna 
kan ske dels med hjälp av övertonerna 
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Fig. S. Den färdiga mottagaren. 

till den lokala stationen. Osäkerheten 
i fråga om nummerordningen av över
tonen växer emellertid, ju kortare vå
gorna bli. Dels finnas vissa fasta punk
ter såsom Philips kortvågs station i 
Holland på 30.2 meter, som utan svå-

righet kan höras. Vidare kan för gö
teborgarna N ya Varvets kortvågssän
da1"e på c:a 37 meter tjäna som led
ning. Man kan höra en del snabbtele
grafering på c:a 26 meter från de brit
tiska strålstationerna och för övrigt 

Fig. 6. Montagevinkeln sedd bakifrån. 
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Fig. 7. Molttaget uppi/1'åll med borttagIla rör. 

andra stationer här och där på skalan. 
Diagram fig. 2 visar, huru en våg
längdskurva erhållits av Philips station 
och Göteborgsstationens övertoner samt 
en fransk station, som enligt. egen upp
gift sänder på 40.2 meter. 

Följande ma.terial har använts, för 
viJket den sammanräknade kostnaden 
blivit c:a 130 kr.: 

1 låda. 
1 bottenplatta av kryssfaner, 295X200XlO mm. 
1 ebonitfrontplatta, 310X205X5 mm. 
1 variabel kondensator, 225 cm, Baltic CXL. 
1 mikroratt till d :0. 
1 variabel kondensator, 250 cm, annat fabrikat. 
1 gradskiva till d :0. 
1 blockkondensator med luftisolering, 25 cm, 

Baltic. 

RADIOLITTERA TUR 
»Internationale Radioteclmik». Kvartalstidskrift 

, f ör översikter över den internationella 
radioteknikens utveckling. Förlag Anode, 
Berlin-Wilmersdorf, Brandenburgischestr. 
42. Pris pr häfte M. 1: SO, pr år M. 6:-. 

I häfte 11 :r 2, för 1 kvartalet 1928, redogöres 

1 hållare till d :0, Baltic. 
1 gallerkondensator, 300 cm, Baltic. 
1 galler läcka, Loewe, 3 megohm. 
1 hållare till d :0, Baltic. 
1 lågförlustspole, Haltic SP '12 med uttags

klämma. 
1 'spolrör m'ed stift · och 0.2 mm iso!. koppar-

tråd för :höghekvensdrosseln. 
2 spol'hållare, Baltic SPH. 
l lågfrekvenstransformator ' 1 : 5,' Formo. 
2' rör, Philips, A-415. 
2 rörhallare, Baltic W. 
1 lågfrekvensdrossel, Weilo, 220 ohm, SO mA, 
2 kondensatorer a 2 mikro farad. ' 
3 'lampor med , mignonfattning, 120 volt, IS, IS 

och 25 watt .. 
3 lamphållare med mignon fattning. 
1 potentiometer, 400 ohm. 
3 klämskruvar 'för telefon och antenn. 
2 stift för nätanslutning. ' 
Kopplingstråd och träskruvar m. m. ' 

för en del nya, kopplingar; såsom Filadyn och 
Superpliodyn. Huvuddelen, ägnas åt referat av 
en stor mängd utländska radi,otidsk.ifter. Vidare 
återges en full~tändig tabell över alla världens 
radiotidskrifter: (c :a, 200 st.)" omfattande upp
gifter om tidskrifternas namn, förlag, redaktion, 
adress och priser. 
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STABILITETEN HOS LÅGFREKVENS-
I 

FöRSTÄRKARE VID NÄT-
ANSLUTNING 

N ätanslutning är utan tvivel det 
bästa sättet att komma ifrån det 
viktiga problemet om radiomot
tagarnas strömförsörjning. Nu

mera äro odkså möjligheterna att er-
hålla lämplig materiel för ändamålet 
för handen och det är otvivelaktigt att 

Fig. 1. 

ett stort antal amatörer äro sysselsatta 
med att experimentera med effektiva 
nätanslutningsapparater. 

Såsom mången torde ha funnit, är 
det emellertid ej alltid så enkelt att få 
gott resultat. Vid såväl lik- SOm växel
strömsnät inträffar det ofta att mot
tagaren börjar tjuta eller brumma så 
snart strömmen påsläppes. Vid dålig 

svängning inom förstärkaren som be
ror på återkowlingsverkan i filter
anordningarna. Fönsäker man sålunda 
använda en gemensam drosse1 med 
,högt ohmskt motstånd för utjämning 
av anodsträmmen till alla tre rören 
i en mottagare med detektor och 

två stegs effekniv lågfre
kvensförstärkning, så fin
ner man" nog i allmänhet 

A H att mottagaren tjuter kraf-
+ tigt. 

Vad beror detta på och 
hur skalll man avhjälpa sa
ken? Se v,i närmare på en 
fJilterkrets av det angivna 
slaget fig. 1, så se vi att 

- den ström som flyte r i 
sista rörets anodkrets och 
som är ganska stor, måste 
ge upphov till ett spän
ningsfall av motsvarande 

storlek i utjämningsanordningens mot
stånd M. Varierar ström'men ge
nom sista röret, vilket den alltid gör 
mer eller mindre, så kommer alltså 
spänningen i punkten A att var.iera. 
Då även de två andra rörens anodspän
ningar äro beroende av spänningen i 
punkten A, så kommer variationen i 
denna punkt att inver:ka på dessa si'st-

filtrering 0ch stor förstärk
ning i mottagaren händer 
det givetvis att störning
en härrör från nätet i form 
avenlamellton från lik
strömsnät eller ofullstän
digrt Iikriktad vä.xelström. 

r---,---,-----,-----r--- -o+ 

En dylik störning är 
emellertid Hi.tt att skilja 
från en annan störning, 
som i det fat.l den uppträ
der också i regel är be
tydligt kraftigare. Detta 0---'------'---'------'-----'-----'----'-----' 

är en lågfrekvent själv- Fig. 2. 
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nämnda rör, vilka i sin tUlr under för
s!ärkn~?g av variationen återverka:r på 
sIsta roret och dess anodström. Denna 
kretsgång upprepas och förntärkaren 
sväng-er. 

Dylika sväng-ning-ar. som omöjl110'bO'ö-
• b 

ra mottagnmgen kunna ha 

ståndskopplade rör, ofta kunna gå på 
en gemensam drossel. Ett i synnerhet 
för lokalmottagning vanligt schema är 
därför det i fig. 3 återgivna. 

Vid anslutning till växelströmsnät 
ställer sig- saken något annorlunda, 

högre eller lägre per~odtal +
Jj3:ff ~ 11+ beroende pa de 111gaende +.B _ _ 

lågfrekvenskretsarnasegen. ~ 
svängningstal. Dessbättre + BI )--+---+-----. 

kunna de emellertid före- T T 
J:.yggas på olika sät~: E~~ ~ätt T T T I ~ 
ar att koppla forstarka- _ o _ _ _ $ _ _ 
ren så att fas förhållandena 0-

inom de olika kretsarna i Fig. 4. 

möjligaste mån motverka 

Esvängningarnas uppkomst. ++BB~:J: ~ 111+ n kraftig lågfrekvens för-
stärkare som i detta avse- )---,.---
ende speciellt kan rekom- ± 
mendera anges i fig. 2. +B} I -II, I I 10-För en mottagare, som _ 
har sin bestämda koppling 
och för vilken det gäller - o 
att konstruera en lämplig 
ansJutningsapparat, måste 
man se till att anodströmmarna bli i 
tillräcklig grad oberoende av varandra. 
Våd likströmsnät är detta möjligrt: g-e
nom att i varje rörs anodledning- in
sätta en särskild drossel med tillhöran
de blockkondensator. Problemet för
enklas dock ofta därav att ändröret 
vid anslutning tilllikströmsnät kan ma
tas med ofiltrerad ström ävensom däri
genom att två eller flera rör, som ha 
mycket liten anodström, t . ex. mot-

Fig. 3. 

Fig. S. 

emedan man där ej kan helt skilja de 
olika anodkretsarna från varandra 
(med mindre man använder flera lik
riktare). Man har här i regel ett poten
tiometermotstånd, från vilket olika 
spänningar uttagas. Växelspänningar
na i de olika anodlkretsarna kunna 
emellertid skiljas åt genom aU en dros
sel med kondensator insättes efter spän
ningsuttaget från motståndet i var och 
en av anodledningarna, se fig. 4. 

Ett enklare sätt, som of
ta leder till gott resultait, 

+ är att undvika potentiome
termotstånd och i stället 
reglera anodspänningarna 
med högohmmotstånd, ett 
i varje anodledning. Vid 
ett dylikt schema som 
framgår av fig. 5 bör man 
ha lågt ohmskt motstånd i 
drosslarna. Efter varje 
regleringsmotstånd insät
tes en stor blockkonden-
sator. 
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TID SI( RI FTS REVY 

Radio News. April 1928. 
A novel alltomatic Volume Con/l'ol. Till und

vikande av alltför stora skillnader i ljudstyrka 
vid mottagning av olika stationer, är galler
förspänningen vid ett antal av högfrekvensför
stärkarens för variabel och automatisJct regle
rad av bärvågens styrka. En station, vars bär
våg är 1 000 gånger starkare än en annan sta
tions, kan härigenom reduceras till endast 3 
gånger den andras styrka. Anordningen förut
sätter en hög grad av förstärkning för de sva
gaste stationernas mottagning och en 2-elektrod
likriktare med ett filter, som ger en potential
förändring proportionell mot bärv~gsamplituden 
ocli oberoende av moduleringen. Den mottagare, 
som uppges vara utförd med kontrol1en ifråga 
har 4 steg högfrekvens; 2-elektroddetektor och 
4 steg lågfrekvens. Ett fragmentariskt schema 
med värden på de ingående delarna angives. 

QST. Februari 1928. 
Shielding e/Jicie7lc'y of meta Is. Redogörelse 

för mätningar över effektiviteten av olika metal
ler såsom koppar, aluminium och mässing av 
olika tjocklek, vid användning i avskärmnings
plåtar och -boxar. Enligt resultaten har fre
kvensen, materialet och plåttjockleken en be
tydlig inverkan. Hela boxar skärma avsevärt 
bättre än enstaka plåtar och boxarna böra vara 
försedda med minsta möjliga öppningar. 

Mars 1928. 
Directiona,l properlies of tl'Q11sm:tting and 

receiving antmnae. En synnerligen omfattande 
redogörelse för )eoretiska och experimentella 
bestämningar av olika antennkonstruktioners 
riktningsverkatI. 

Two inexpensive lest sels. Byggnadsbeskriv
ning över tvenne rörprovningsapparater. Var
dera innefattar tre mätinstrument för mätning 
av anod- och glödspänningar, anodström och 
gal1erspänning. 

120 

Wireless World. 29. febru'ari, 7. och 
14. mars 1928, 

High-note loss in l'csislancc alllplificrs. Teo
retisk undersökning i populär form av betingel
serna för förstärkning av de höga tonerna vid 
motståndskopplade lågfrekvensförstärkare jäm
te redogörelse över utförda mätningar. För
fattaren kommer till det resultatet att alla toner 
över 5000 pr sek. praktiskt taget gå förlorade 
vid användande av högmyrör och höga anod
motstånd (2 megohm). För ett gott återgivande 
rekommenderas rör med omsättningstal av om
kring 12 och anod motstånd mellan 100000 och 
250000 ohm. 

14. mars 1928. 
Gram1l10phone amplifier. Fullständig kon

struktionsbeskrivning över en 3-rörs, mot
stånds kopplad grammofonförstärkare med an
slutningsapparat för växelström. Kostnaderna, 
utan rör, anges uppgå till :f 7 för förstärkaren 
och :f 3 10 sh. för anslutningsapparaten. 

Funk. 24. februari 1928. 
Das beste M essgerät. Helt teoretiska anvis

ningar över principerna för dels ett termo-mät
instrument och dels en fältstyrkemätare. 

2. mars 1928. 
Das Ther11l0ele11lent als S/1"olllq/ll!llc. En 

översikt över olika typer av termobatterier jämte 
en l-rörskoppling, där all ström alstras av ett 
termobatteri. Anvisningar för hemtil1\'erkning 
av termoelement saknas dock. 

9. mars 1928. 
Ein einfachel' Rö!zrCIlSll1ll1l1cr iiil' Nieder

freqltenz-M ess:::wecke. Schema och byggnads
anvisning för en lågfrekvens-röroscillator för 
verkställande av mätningar å lågfrekvens för
stärka re. 

16. mars 1928. 
Ein selbstherstellbarcs S picgelgalvanollleler. 

En kortfattad men ganska fullständig och väl 
illustrerad uppsats om hemtillverkning aven 
spegelgalvanometer för mätning av speciellt yt
terst svaga likströmmar. Tillverkningen fordrar 
en viss händighet och tillgång till verktyg. 
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Ställ fordringarna högt, tag Triotron Radiorör 
De ge bästa resultat och äro ekonomiska i strömförbrukningen. 

FABRIKSNEDERLAG FÖR SVERIGE : 

A.-B. NICKELS & TOOSEN, STOCKHOLM 16 

LISSEN 
GRAMMOFON 

DOSA 
»P i c k- u P» h a r ko m m i t! 
Grammofonmusik reproduceras genom radioapparat 
med oanad ljudkvalitet. Ingen ändring av radio. 

apparaten erFordras . 
• Pick-up. kr. 15: - . .Adeptor. kr. l: 50. 

IngenU~r,firman ELECTRIC, Avd. B. 
Biblloteksgatan 11 • Stockholm 

LISSENOLA LIUDDOSA 
för tratt. eller konhögtalare kr. t3: 50. 

Arm för kon t:- . 

Vill Ni ha ... ? 
en verkligt först
klassig radio- el
ler startackumu
lator, bör Ni kö
pa en av Gott
fried Hagens 
världsberömda 
tillverkning, ba
serad på 3 7 -årig 
erfarenhet Inom 
branschen. 

Levereras omg. 
från vårt lager i 
Stockholm. Åter
försäljare erhålla 
förmån!. villkor. 

GRAHAM BROTHERS A/B 
Stockholm. 

I Köp K;Si\'i;ts:;rkaren 
tillförsäkrar Eder verkligt njutbar mottag
ning, där kristallmottagaren lämnar för 
liten ljudstyrka. Ytterst b i Il i g i drift. 

(Enrarsfarstärkare m . 
Phlllps dubbelgaller
rar och batterier) 
Pris endast Kr. 33: -

Hugo Carlsson 
Askersund· Tel. 58. 74 

La Radiotechnique 
Paris 

* 

Specialrören 
för J ohnson koppling 

R 3856 
R 3862 

Olof Gylden 
Lidingö. Tel.: 985 

Bertil Gräsman 
Göteborg. Tel.: 9835 
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Säsongens slutspurt 
GÖRES MED GRAWORS ELEKTRODOSA 

»PHONOTRIC» 
KRONOR 27: 

Leveransklar i april. 

Enastående i ljudstyrka och ton renhet. 
Transformatorer för nätet. Drosslar 
för anod- och glöd ström. Konden
satorblock för filter. Byggsatser 
för anod- och glödströmsfilter. 
Rec1ron-lIkriktarrör R. II och R. 24. 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKAND1A 
STOCKHOLM 
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Gratis och franko sändas DUX RADIOROR äro numera 
kända och erkända över 
hela landet. 

kopplingsschemor och prislistor öVer 

Vatea Dubbelgaller~ 
Högtalarrör 
Vatea Dubbelrör 
Vatea Tregallerrör 
samt över ett JO-tal andra rörtyper 
och div. radiomateriel, om annonsen 
åberopas och adress insändes till 

Vuteu, fluck 736, StOCkholm 1 

Droular, motstånd och kondensatorer för 
anodapparater, transformatorn »Rationell» 
och all slags radiomateriel. Fack 736, Sthlm 1. 

DUX UNIVERSALRO"R 0:06 
amp.,2 och 4 volt Kr. 0.-

DUX W. MOTSTANDSROR 
0.06 amp., 4 volt Kr. 8:-

DUX KRAFTFORSTÄRKAR-
ROR med tredubbel effekt 
Kr. 10:-

Reklamerbjudande för att en
var skall kunna övertyga sig 
om Duxrörens förträffliga 
egenskaper (effektivitet, långa 
livslän.~d, frihet från !Dikro
fond effekt) utlämna VI prov
rör för kr 4: - (kraftför
stärkarröret dock kr. 6: - ). 
Rekvirera vår nya katalog 
och prislista med över 1.000 
artiklar därav många sensa
tionella nyheter. Byggsats 
för j ättekonhögtalare, mo
derna drosslar, chokar m. m. 

A.-B. Svenska Radioaffären K/B 
Landets största specialaffär i branschen 

Regeringsgat. 5· Stockholm· Tel.: N. 3923. N. 3924 



HEMMAGJORD UTGÅNGSDROSSEL 

E 
n av våra läsare har förfärdigat 
en utgångsdrosse1, lämplig för 
anslutning av högtalare till Phi
lips rör B 443 och givetvis även 

till andra rör. 
THI drosseln har följande materiel 

använts: 
600 meter 0.2 mm lackerad koppartråd (vikt 

c:a 200 gr.). 
0.9 kg. finaste »blomstertråd», d. v. s. mjuk 

järntråd, som underkastas en extra urglöd
ning och långsam avsvalning 

Härtill kommer en spolstomme av presspan eller 
dyl. ävensom linneband. 

o 
f----80----J 

Fig. 1. 

Spolstommens dimensioner framgå 
av fig. 1. Mellanväggarna mellan de 
fyra lindningssektionerna hmna utgö
ras av 2 mm tjock presspan. Sektio-

,...--- - -,-- + 

fl 

14Jf 

nerna lindas fulla med 0.2 mm emal
jerad tråd och ett lager papper lägges 
mellan vart tredje lager. Efter varje 
sektion göres ett uttag. 

Sedan påJlindningen är färdig, inskju
tes blomstertråden och omböjes så 

att kärnan blir sluten, jmfr fig. 2. Ut
vändigt lindas sedan drosse1n med lin
neJband!, som sammanhåller järntrådar
nas ändar. 

De färdiga dimensionerna bli 90 mm 
längd och 80 mm diameter. Drosseln 
får ett ohmskt motstånd av 320 ohm. 

Vid inkoppling av drosseln efter ett 
vanligt ändrör med lågt inre motstånd 
bör man använda den i fig. 3 visade 
kopplingen. Efter B 443 däremot,som 

/ Linneband 

rrn;;;~~~~~§~=ililotllstertråd 

- -- - - -- - -
'-.: ./ 

,,-: ::-... 
--- -- - -- --

Fig.2. 

har högt inre motstånd, erhålles större 
ljudstyrka om högtalaren inkopplas 
över endast en del av drosseln. Man 
provar sig därför fram till bästa resul-

,----r----,-- +-

Fig. 4. 

tat genom att pröva anslutning till de 
olika uttagen. I vanliga fall erfordras 
endast en av de fyra sektionerna över 
högtalaren enligt fig. 4. 
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EN NY N ÄTANSLUTNINGSAPPARAT 
FöR GLöDSTRöM 

AV D:r F. NOACI( BERLIN. 

S
edan länge ha elektroteknikerna 
sökt efter medel att ersätta bat
terier med anordningar, som ej 
erfordra omladdning eller ersätt

ning, och som hålla konstant spänning. 
Till en början ersattes anod-torrbat

teriet med anodackumulatorn, vilken vis
serligen håller mera konstant spänning, 
men som måste omladdas. Sedermera 
började man med anodanslutningsappa
rater för strömmens direkta uttagande 
från belysningsnätet. Vanligen äro 
dessa apparater utrustade med ett lik
riktarerör. De behöva visserJigen ingen 
skötsel, men ha nackdelen att likrikta
reröret endast har en begränsad livs
längd. En betydande olägenhet låg vi
dare däri, att olika anslutningsappara
ter erfordrades för lik- och växelström. 
Denna olägenhet är särskilt kännbar 
på de platser där belysningsnätet änd
ras från lik- till växelström. 

På sista tiden framställer man även 
nätanslutningsapparater för erhållande 
av glödström, vilka i princip likna 
anodapparaterna. I fråga om lik
strömsnät bli emellertid dylika glöd
strömsapparater mycket oekonomiska 
på grund av den ringa del av spän
ningen, som tillgodogöres. 

Ett avsevärt framsteg synes ligga i 
tiLlämpande av termoelementens princip. 
Sammansvetsar man tvenne olika me
tallstycken och uppvärmer förenings
stället, så uppkommer en spännings
skillnad och, om strömkretsen slutes, 
en elektrisk ström. De!rt:a fenomen kan 
t1tnyttjas vid konstruerandet av nätan
slutningsapparater såväl för glöd- som 
anodström. 

Emellertid är spänningen vid varje 
termoelement så hten att ett flertal ele
ment måste tillgripas för att få erfor
derlig spänning;. Ett dylikt termoba.t-
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teri utgör emellertid ett synnerligen 
värdefullt hjälpmedel vid konstrueran
det av nätanslutningsapparater. Härvid 
uppvärmer man termoelementens för
eningsställen med ström från nätet, 
men givet är att man även kan använda 
andra värmekällor om ingen ström fin
nes tillgänglig, t. ex. eldning med fo
togen eller dyl. 

Firman Dr. Ing. Straus & Berliner, 
Berlin S 42, har på årets mässa i Leip
zig utställt ett termobatteri, som ar

r betar efter oval1-
nämnda princi
per, se fig. 1, 
Detta är i stånd 
att avge 0.4 till 
1.4 amp. glöd
ström vid 2 resp. 
4 volts spänning, 
så att alla an

~ språk, som kun
na ställas på en 
apparat för ifrå

Fig. 1. Termobatteri från ga varande ända
firma Dr. [ng. Strafts & mål, uppfyllas. 
Berliner, Berlin S 42. Priset på batte-

riet ställer sig 
även ganska moderat. I varje fall be
talar sig ett termobatteri inom kort tid 
i jämförelse med andra anorclningar. 
Firman levererar tre olika utförningar, 
nämligen fö.r uppvärmning med elekt
risk ström, med gas, eller med fotogen 
eller dyl. 

Hållbarheten är synnerligen god. 
Prov ha visat att inga förändringar 
inträtt ännu efter 7 500 bränntimmar. 
I själva verket torde livslängden vara 
praktiskt taget obegränsad. Mot stötar 
och ovarsam behandling är batteriet 
även synnerligen okänsligt, vilket det ju 
måste vara för att kunna sättas i hän
derna på vem som helst. 



RöR- OCH LEDNINGSKAPACITETER 
OCH DERAS Å TERVERKNINGAR 

I FöRSTÄRKARE 
AV M. VON ARDENNE OCH W. STOFF. 

G
enom de vid varje förstärkare 
oundvikliga kapaciteterna i rör 
och ledningar sättes en gräns 
för utnyttjandet av elektronrö

rens förstärkande verkan. Dessa kapa
citeter, som ofta kort och gott kallas 
»skadliga kapaciteter», bestå av kapa
citeterna mellan rörets elektroder, ka
paciteterna mellan övriga ledande delar 
och kopplingselementens egenkapacite
ter. Emellertid är det icke blott lwpa
citeterna såsom sådana, som äro skad
liga i egentlig mening, utan även de 
återverkningar mellan en förstärkares 
olika kretsar, 'Som orsakas av dessa ka
paciteter. 

Själva rörkapaciteten är vid de flesta 
avstämda förstärkare utan betydelse i 
så måtto att den endast ändrar kretsar
nas avstämning. Vid fu'rstärkare utan 
avstämda kopplingsdrelar, orsaka där
emot rörkapaciteterna en begränsning 
av förstärkningen som är beroende av 
den frekvens, som skall förstärkas, och 
som genom återverkningarna ytterliga
re förskjutes åt den ogynnsamma sidan. 

I och för en nännare granskning av 
de skadliga kapaciteternq. och deras 
återverkningar, betrakta vi ett förstärk
ningssteg, fig 1. I denna figur äro 
de olika kapaciteterna markerade med 
streckade linjer. Vad storleken av 
dessa olika kapaciteter beträffar, kan 
nämnas att kapaciteten mellan de olika 
elektroderna i ett modernt spännings
förstärkar,erör ligger i storhetsordning-

Fig. 1 
Schematisk framställni1tg av ett 

förstärkttingssteg. 

en 1--4 cm. Till dessa elektrodkapa
citeter addera sig till-ledningarnas ka
f ,aciteter. Vid någorlunda omsorgsfullt 
byggnadssätt uppgå dessa till 2--6 cm. 

I fig. 1 betecknar Rg alla kopplings
elen1ent i gallerkretsen och Ra alla dy
lika i anodkretsen, varvid Rg och Ra 
beteckna godtyckliga växelströmsmot
stånd, d. v. s. innefatta även föregå
ende ' och efterföljande rörs skadliga 
kapaciteter. Cgk , Cgo och Ck beteck
na kapaciteterna galler-katod, galler
anod och anod-katod resp. 

Såsom av figuren framgår, ligga 
Cgk och Ck direkt parallellt över resp. 
galler- och anodkretsar, under det C.g 

åstadkommer en förbindelse mellan de 
båda kretsarna. Till följd härav kan 
anodväxelspänningen Ea inverka på 
gallret. Till följd av denna återverkan 
flyter .en det av anodväxelströmmen 
till gallret och inverkar på gallerkretsen 
som om ett tillskottsmotstånd vore in
kop'plat parallellt över gallerkretsen. 

Utom denna anodåterverkan, som 
ökar med förstärkningsgraden, upp
kommer även en galleråtefV!erkan på 
anodkretsen. Denna kan dock försum
mas då den är obetydlig och minskar 
med stegrad förstärkning. 

Alltefter anodkretsens olika beskaf-
r-------,~----._-----r-----o 
I 
I 

Cgac~'-..= 
~":..=.::t 

Ea 
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fenhet kan. man särskilja tre olika falL 
Är anodmotståndet Ra rent ohmskt får 
man i gallerkretsen endast en tillskotts
kapacitet. Detta fall kan dock ej prak
tiskt förverkligas. Vid avstämd anod
krets kan motståndet v,isserligen anses 
såsom rent ohmskt om resonansen är 
fullständig, men redan en ringa sido
avstämning ändrar förhåHandena, så 
att man får ett av de följande två 
fallen. 

Består anodkretsen a vett ohmskt 
motstånd med par.alle-llkapacitet, d. v. s. 
anodkretsen är kapacitiv, uppstår genom 
anodåterverkan i gallerkretsen utom 
en tillskottskapacitet även ett positivt 
ohmskt motstånd. Detta fall har stor 
betydelse för motstånds förstärkares be
roende av frekvensen. Av alldeles sär
skild betydelse är den av anodåterver
kan orsakade uppkomsten av ett ohmskt 
motstånd i gallerkretsen för konstruk
tionen av aperiodisIla högfrekvensfär
stärkare. Ligger nämligen en avstämd 
krets vid en dylik förstärlffires ingångs
sida. så stegras dämpnin.gen i den
na krets utomordentligt starkt genom 
nämnda tillskottsmotstånd. 

För att taga ett numeriskt exempel 
kan nämnas, att motståndet ligger i 
storhets ordningen 10,000 ohm eller 
mindre, om det rör sig om en aperio
disk högfrekvensf6 rstärkare för rund
radiovågiängder. Detta sakförhåHande 
ger viktiga hållpunkter på frågan om 
förbättring av selektiviteten hos mot
tagare med aperJodisk högfrekvensför
stärkning, vilken kommer att behandlas 
i en senare uppsats. 

Vid ,induktiv belastning av anodkret
sen uppstår i gallerkretsen ett negativt 
ohmskt motstånd. d. v. s. man erhåller 
självsvängning så snart detta neo-ativa 
motstånd överstiger kretsens ~sitiva 
motstånd. Detta fall är alltid förhan
den då man har skarpt avstämda höo-
frekvensförstärkare. Självsvängning:n 
är omöjlig att förhindra även om reso
nansen till synes är fullständig. Lik
nande är förhållandet vid låo-f.rek,'ens
förstärkare, som vid jndukt~· anodbe-
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lastning även lätt kunna råka i själv
svängning. 

Ova.n ha endast de skadliga kapa
citeterna i ett förstärkaresrteg med ett 
en.kelgaUerrö1' behandlats. Vid dub
belgallerrör tillkomma kapaciteterna 
mellan der!: andra gallret och övriga 
elektroder. Med dessa kapaciteter kan 
man antingen öka återverkningen på 
gallerkretsen och därvid med hjälp av 
särskilda anordningar neutralisera de 
ovan behandlade återverkningarna, el
ler också kan man genom användning 
a:- skärmgallerkoppling reducera kapa
Cl teten anod-galler i hög gra.d. 

Betydelsen av denna minskning av 
kapaciteten anod-galler speciellt för 
högfrekvensförstärkning har först upp
märksammats av A. W. Hull och N. 
H. Williams.* Färstärkarerör, speci
ehlt avsedda för skärmgallerkoppling, 
ha ju numera också kommit i markna
den i de flesta länder. 

Tm skadliga kapaciteter · har man 
även att räkna lidningskapaciteten i 
drosslar och transformatorer vid låg
frekvensförstärka:re genom vilken gal
ler-katod- resp. galler-anod-kapaciteten 
i resp. steg ökas. 

Urtomordentligt skadliga genom sina 
återverkningar kunna också de kapaci
teter vara, som uppstå mellan gallren i 
icke direkt på varandra följande för
stärknings steg om ledningsföringen är 
olämplig. Des'Sa verkninga:r äro, på 
grund av den större skillnaden i växel
spänningsamplituder mycket större än 
de i ett ensamt steg. I dylika fall upp
&tå nästan alltid självsvängningar. I 
synnerhet vid flerstegsfärstärkare kan 
redan en kapacitet om endast bråkdelar 
aven cm leda till självsvängning. V,id 
dylika förstärkare niåste man skilja de 
olika stegen från varandra genom ef
fektiv avskärmning. Av särskild vikt 
äro dessa problem därför våd kombi
nerade ror där de skadliga kapaciteter
na på det allra mest omsorgsfulla sätt 
måste förebyggas. 

* »Characteristics of shielded grid pliotrons», 
.Phys Rev. Bd 27, S. 432, 1926. 
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Georg Tepper & Co., Akaz1enstrasse 
29, Berlin-Schöneberg. 

i11ultraformer, fig. 1, Jågfrekvenstransforma
tor av hög kvalitet med ett flertal lindningar, 
som medelst 8 st. klämskruvar kunna inkopplas 
på olika sätt. Följande omsättningstal kunna 
erhä,J.las: 1: l , l: 1.25, l: 1.7, 1: 2.2, 1 : 3, l: 3.75, 
1 : 4, 1: 5 och 1: 6. Med denna trailsformator 

Fig. 1. 

är det således möj ligt att erhålla alla vanligen 
förekommande omsättningsta!. Genom utprov
ning kan m'an erhålla den för varje använt rör 
lämpligaste kopplingen. 

Fig. 2. 

A lbokoppler, fig. 2. Omkopplingsbar avstäm
ningsspole med vridbar återkopplingsspole. Våg-

längdsområdena med en 500 cm avstämnings
kondensator bli för de olika uttagen (jfr fig. 3) . 
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A.-B. Harald Wållgren, Göteborg 1. 
TVada, fig. 4. 6-rörs neutrodyne med ett våg

längdsområde 190~2 000 m, som erhålles utan 
spolbyten genom en enda omkopplare om 3 steg. 
~fottagåren har två neutraliserade högfrekvens
steg, som ge en synnerligen god selektivitet, 
detektor med gallerIikriktning och två steg 
transformatorkopplad lågfrekvens, det sista 
steget med två parallellkopplade B 403. Ljud
volym och Ij udkvali1et bli härigenom förstklas
siga. Avstämningen sker med endast 2 rattar, 
av vilka den andra manövrerar en dubbel kon
densator, som avstämmer de två sista galIer
kretsarna. Apparatens utförande är alltigenom 
gott. Pris ink!. rör Kr. 475: -. 

Fig.4. 
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Crosley Musico7L1! D, fig. S. Konhögtalare, 
inbyggd i ett metallhölje med gallerverk. Dia
meter c:a 290 mm. Pris kr. 80: -. 

Fig. 5. 

P alar nelttraliserillgs kOlIden
satar, fig. 6. Avsedd för mon
tering å panel eller bottenbräda. 
Instäl1n:ng sker genom skaftets 
utdragning eller inskjutning. 
Låsning kan ske med medelst 
en refflad mutter. Kortslutning 
omöj liggöres däri.genom att be
läggen äro isdlerade från var
andra med ebonit. Minimikapa
citeten är 2 J.lJ.IF. 

A.-B. Baltic, Stocldwlrn. 

Fig. 6. 

Felllröl'slJLo:tagarell K: 25. Fig. 7. Denna 
nya mottagare är en superheterodyn enligt nytt 
system med oscillator A 409, modulator A 441 , 
mellanfrekvensförstärkare A 442, detektor A 415 
och lågfrekvensförstärkare B 443, sammanlagt 
alltså fem rör. Utom för en god ljudstyrka ut
märker sig mottagaren särskilt för en hög grad 
av selektivitet. Pris ink\. rör kr. 350:-. 

Fig. 7. 

A.-B. Svecia-Radio, Stockholm 1. 
Radiokavillett, fig. 8. Höjd l m, bredd 450 

mm, djup 330 mm. Skåpets höjd 585 mm. 
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N:o l kan användas för apparater av intill 
400 mm längd och 230 mm höjd. Mahogny
bonad furu, pris kr. 30: -, bonad ek, pris 
kr. 60:-. 

N:o 2 för apparater intill 45SX230 mm, pris 
kr. 36: - resp. 70:-. 

N:o 3 för apparater intill 625X230 mm, pris 
kr. 45: - resp. 90:-. 

Fig. 8. 

Gralllo-S peaker, fig. 9. Högtalaredosa för 
tratthögtalare. Pris kr. 13: SO. 

Fig. 9. 

Philips Radio A.-B., Stockholm. 
Philips glödtrådssäkring, fig. 10, har formen 

av den anod propp, som anslutes till anodbatteriet 
och seriekopplas med den negativa anodtilled
ningen. Kortslutes anodbatteriet över glödtråden, 
smälter säkringen. Den maximala anodström 
smälttråden kontinuerligt tål är 30 milliampere. 

Fig. 10. Fig. Il. 



Philips ädelgassäk1'ingar, fig. 11, äro avsedda 
som skydd för antenner mot för stora uppladd
ningar genom åska e. d. Tändspänningen är I80.v. 

Philips a/lodspä1!wingsapparat, typ 3003. Ut
tag för 6 olika anodspänningar och 3 st. galler
förspänningar. De sistnämnda äro oberoende av 
anodströmsförbrukningen, och reglerbara mellan 
O och -40 volt. Pris kr. 130:-. 

Philips mignon-likriktare, typ 1017. Detta är 
en långtidslikri1ctare, som vid 4 volts ackumula
tor ger en laddningsström av c:a 170 mA. Ge
nom en omkopplare kunna mottagaren och 
anodspänningsapparaten frånkopplas och likrik
taren tillkopplas, så snart mottagningen avslu
tats. Genom uppladdning efter varje lyssning 
kan ackumulatorn vara mycket liten, t. ex. 3 a 4 
ampere-timmar. Pris kr. 35 :'-. 

-Graham Brothers A.-B., Stocllholm. 
Mottagare »GBS 3 Call1ping>>, fig. 12. Tre

rörsmottagare inbyggd i stark Unicaväska med 
läderskodda hörn, rymmande även anod- och 
glödströmsbatteri, telefon såmt antenn och jord
ledning. Endast torrbatterier användas. Stor
lek 500X320XI95 mm. Vikt komplett 9 kg. 
Pris ink1. rör och batterier kr. 250: -. 

Ivar Rut/wall, Sockhol11'L. 
.d.kerbyskåpet, fig. 13. Finnan Ivar Runwall 

försäljer ett radioskåp, Akerbyskåpet, som till
verkats i följande storlek: yttermått, l OOOX 
450X330 mm; övre fackets innermått (bakom 
panelen): 180X400X230 mm.; undre fackets 
innermått: 320X400X280 mm. 

Första siffran betecknar höjd, andra bredd 

och tredje djup. Priset på denna typ är i furu 
kr. 32: - samt i ek eller björk kr. 42: -. 

Även större modeller tillverkas. 
Med bibehållande av den praktiska iden, till-

Fig. 13. 

verkas skåpet jämväl på beställning i alla mö
belstilar och med varje önskad ytbehand1ing, 
varjämte givetvis skåp kunna levereras i en
lighet med av kunder tillhandahålLna ritningar. 

Einar Letzen, Radiofa.brill, N ordani 
Letzostat, fig. 14. 

FaJst g1!ödströms
motstånd. Motstån
den avläsbara däri
genom att de hålla 
cxakrt: 1 ohm pr cm. 
Tvenne motstånd 
ligga innes'lllltna i en 
cylinder och kan in
stäUning ske från O 
till 10 ohm. Pris kr. 
l: 50. 



'RADIOPATENT 
Elektrodynamisk telefall. Siemens & Halskc 

A. G., Berlin. Fig. 1. 
Elektrodynamisk telefon med djupt avstämt 

membran, kännetecknad av att membranet är 
löst upplagt och att vid detsamma äro fästade 
ett flertal ringformiga i ett magnetfält rörliga 
spolar. 

Fig. 1. 

Stabiliseringsallordlling för hög
frekvmsförstärkare . R. S. 
Miner, West Hartford, Conn., 
U. S. A. Fig. 3. 

Vid en högfrekvens-förstärkare 
med avstämd anodkrets användes 
en vid plus-sidan av anodkretsen 
liggande spole, som kO]}plas tiH 
gaillerkretsen på sådant sätt att 
återkoppJingsverkan genom rör
kapaciteten neutraliseras. 

iV ot/agare för två våglängder. A. A. Harri
son. Fig.4. 

Antennkretsen är delad i två dclkretsar, av 
vilka en, C-L, är avstämd till den kortare av 
de båda våglängderna genom seriekopplad kon
densator och spole. Den andra delen, Cl-Ll, är 
avstämd till den längre våglängden medelst 
parallellkopplad kondensator och spole. En tred
je kondensator, C" är insatt på sätt fig. 4 
anger. 

Vid inställningen j usteras C tills signalerna 
från den långvågiga stationen försvinna. Kret
sen Cl-Ll avstämmes därpå tills signalstyrkan 
från den kortvågiga stationen blir maximum. 
Sedan denna justering är gjord, kan övergång 
från den ena till den andra stationen ske enbart 
genom vridning av kondensatorn C. 

Fig.4. 
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RöR K ARAKTERISTIKER 
OCH RöRKONSTANTER 
SAMT DERAS PRAKTISKA ANVÄNDNING 

AV FIL . DR. G. H. D'AILLY. 
(Forts. frå n 11;,. 3.) 

D
e i fig. 7 erhållna sal111banden 
mellan olika gallerspänningar 
och motsvarande värden på 
anodströmmen, under inkopp

lande av olika motstånd i anodkretsen 
kan man naturligtvis framställa gra
fiskt på samma sätt som med de ur
sprungliga galler karakteristikerna i det 
man på den vågräta skalan avsät
ter de olika gallerspänningarna och ut
efter den lodräta skalan de mod:sva
rande anodströrnsvärdena. På detta 
sätt erhåller man en kurva för varje 
använd spänning på anodbatteriet och 
varje olika i anodkretsen inkopplat mot
stånd. De sålunda erhållna karakteri
stikerna, vilka mer motsvara de i prak
tiken förekommande fallen, kallas för 
dynamiska karakteristiller. De talvär
den, vilka erfordras för uppl.1itandet av 
dessa kurvor, erhållas lätt ur fig-. 7 el
ler en därmed analog, svarande mot de 
förhållanden, vilka för tillfället äro rå
dande. 

Vi skola emellertid återgå till fig. 7 
o~h tillämpa de där vunna erfarenhe
terna på ett praktiskt fall, nämlig-en ett 
förstäl1kning:ssteg j en motstånds för
stärkare. I en sådan veta VIi att det 
är fråga om spännil1g'sförstärkning-, i 
det att de variationer i spänning-ar hos 
anoden, vilka uppstå hos ett rör genom 
variationer av dettas gallerspänrung, 
transfonneras till ett följande rörs g-al
ler, och evtentuellt upprepas detta för
lopp ett visst antal gånger, beroende på 
hur stor total förstärkning- man önskar. 

I fig. 7 ha vi lärt, att då galler
spänningen hos ett rör varieras, så upp
komma vardationer hos anodspänning-en 
endast om i anodkretsen är inkopplat 

ett motstånd, och anodspänningsvaria
tionerna bLi desto större ju större det 
inkopplade motståndet är. Som bekant 
karakteriseras mobståndsförstärkaren 
också av att ett tämli,gen stort motstånd 
är inkopplat i anodkretsen. De spän
ningsförändringar, v,ilka nu uppkomma 
hos anoden, få påverka ett följande 
rörs galler genom att det första rörets 
anod är förbunden med det följande 
rörets galler. Denna förbindeLse får 
emellertJid icke vara direkt, ty därvid 
skulle det andra rörets galler erhålla 
den högre positiva spänning, som rå
der på det första rörets anod, utan 
man inskjuter i fönbindeIseledningen en 
konq.ensator, vars kapacitet står i ett 
v:isst samband med den eller de frekven
ser, vilka man önskar förstärk,ta utan 
märkbar störning. Då det gäller hög
frekvensförstärknång kan denna kon
densator vara tämligen liten under det 
att densamma vid lågfrekvens förstärk
ning bör tagas betydligt större. Det 
finnes visserligen ett mycket intressant 
teoretisM samband mellan storleken av 
denna kondensator, distortionen och den 
frekvens, vJ.lken förstärkes. jämtJe en 
del andra faktorer, men vi skola här 
icke ingå på detta utan antaga, att ama
törerna i allmänhet på grund av erfa
renhet äro förtrogna med huru stor 
kondensator de behöva i olika fall. 
Förutom den nämnda kondens~torn 
mellan första rörets anod och det föl
jandes galler, så förekommer som be
kant i denna koppling en g-allerläcka, 
utgörande ett motstånd som förbinder 
andra rörets galle.r med den ena glöd
strömskontakten, eventuellt med inskju
tande av ett gallerfönspänningsbatteri . 



I för-sta rörets anodkrets ha vii så
ledes inskjutet, förutom det egentliga 
anodmotståndet, en grenledning, be
stående av den nyssnämnda kondensa
torn och galler läckan, och denna gren
ledning kommer att utöva ett visst in
flytande på anodkretsen och de där rå
dande förhållandena, så aH dessa nå
got avvika från vad vi förut skildrat 
i samband med fig. 7. Emellertid äro 
talvärdena på de ingående delarna i 
allmänhet så valda, att denna avvikelse 
för de flesta förekommande frekvenser 
blir utan större praktisk betydelse (man 
behöver endast taga hänsyn till desam
ma vid en mycket sträng analys av 
förhållandena) och v,i kunna här all
deles försumma densamma. Vi antaga 
således, att de variationer, vilka upp
stå i det första rörets anodspänning 
utan vidare överföras till det följande 
rörets galler, utan att de organ, med 
vilka detta förfarande sker, u1Jöva nå
got inflytande på det i fig. 7 skildrade 
förloppet. 

Innan vJ gå att se, huru förhållan
dena ställa sig då det första rörets gal
ler utsättes för en varierande växel
spänning, skola vi söka ur f-ig. 7, vil
ken avser detta första rör, söka flinna 
den för röret gällande förstärkninqs
faktorn. Vi erinra oss då, att denna 
var ett uttryck för huru många gånger 
starkare inverkan på anodströmmen 
som en variatJion i gallerspänningen ut
övade än motsvarande ändring i anod
spänningen. Betrakta vi då en av kur
vorna i f,iguren, svarande mot konstant 
gallerspänning, så finna vi, att en ök
ning av anodspänningen på 10 volt 
medför en ökning av anocLströmmen av 
1 milliampere. Betrakta vi åter för
ändringen i anodström V'id endast änd
ning av gallerspänningen och således 
med konstant anoclspänning, så få vi 
följa en lodrät linje och finna, att en 
ökning av gallerspänningen på 10 volt 
(exempelvis övergång från kurvan III 
till kurvan I och punkten el till punk
ten A) leder till en ökning i anod
strömmen av 3 milliampere. Föränd-

ringen för variation i gallerspänningen 
är således 3 gånger större än föränd
ringen för motsvarande variation i 
anodspänningenJ d. v. s. förstärknings
faktorn hos det rör, V'ilket tänkes l>igga 
till grund för f,ig. 7, är lika med 3. 
Ur förstärknings.synpunkt är således 
det tänkta röret föga gynnsamt, men 
figuren är uppgjord främst med tanke 
på att ge en t)"dlig bild av förloppet 
och icke för att de förekommande kon
stanterna skola ha de gynnsammaste sif
fervärdena. Dessas storlek spela ingen 
roll då det endast gäller Clltt klargöra 
det principiella förloppet. 

Vi kunna nu lätt finna huru stor del 
av den förefintl1ga förstärkningsfak
torn, vilken utnyttjas i förstärkning vid 
användancLet av' olika anodmots,tånd. 
Se vii då först på motståndet å 10 000 
ohm, svarande mot den räta linjen VoR, 
så ha vi förut funnit, att en variation 
av gallerspänruingen på 20 volt (från 
kurvan I till kurvan V) svarar mot 
en variation av anodspänningen på 30 
volt. Förstärknings,graden är här lika 
med 30/20 = 1.5, d. v. s. VIi komma 
här endast att utnyttja halva teoretiska 
förstärknings faktorn, vilken vi nyss 
visat vara Lika med 3. . 

Gå vi åter till det fall, att 20000 
ohms motstånd inkopplats i anodkret
sen, svarande mot linjen VoR\ så ha 
vi sett, att variationen .i gaUerspän
ni ng på 20 volt framkallade en va'riation 
i anodspänning på 40 volt. Här är så
ledes förstärkningsgraden lika med 
40/20 = 2, d. v. s. vi utnyttja nu 2/3 
av förstärknungsfaktorn. I förstärk-
11Jingshäns.eende är således detta senare 
fall gynnsammare än det föregående, 
och anledningen härtill är det större 
motstånd, vilket inkopplats i anod
kretsen. 

Vi kunna således av detta draga den 
slutsatsen, att man erhåller i praktiken 
en allt större förstärkning ju större 
motstånd man inkopplar i anodkretsen. 
Ännu en illustration till detta erhålla 
vi om vi tänka oss att i anodkretsen 
inkopplas ett oerhör,t stort motstånd. 



Vi ha då sett i det föregående. att ef
felden aven variation av gallerspän
ningen på 20 volt kan anses i det när
maste motsvara en förflyttning av ar
bebspunkten från läget A till läget En, 
v.ilket motsva:rar en ändring av ariod
spänningen av 60 volt. Förstärkningen 
blir då här 60/20 = 3. d. v. s. i detta 
fall ha vi helt och hållet utnyttjat rö
rets förstärknings faktor. 

Vi veta enligt d.en redogörelse vi re
dan lämnat, att man aldnig i prakbiken 
kan fullkomligt uppnå detta fall men 
man kan emellertid komma detsamma 
huru nära man vill endast man väljer 
tillräckligt stort motstånd i anodkretsen 
och samtidigt på ett däremot svarande 
lämpligt sätt höjer spänningen hos 
anodbatteriet. I praklJiken kan man 
anse att det är tillräckligt med att taga 
anodmotståndet 8 a 10 gånger rörets 
inre motstånd; så erhålles exempelvi's 
för eH anodmotstånd lika med 10 
gånger rörets morstånd en förstärk
ning, vilken svarar mot att den teore
tiska förstärkning'sfaktorn blir utnytt
jad till mer än 90 0/0. 

Då man i praktiken skall dimensio
nera en motstånds förstärkare och be
stämma de olika ingående storheterna, 
t. ex. anodmotstånd. gallerförspänning-, 
sDännin!! hos anodbatteriet etc. så är 
det emellertid en hel del saker att iakt
tag-a, åt vilka vi nu skola äg-na ett par 
ord. Vi utgå då för enkelhets skull 
från det rör, Vlilket Hg. 7 avser, trots 
att detsamma icke kan anses vara ett 
i praktiken idealiskt rör, de erhållna re
sultaten och beräkningarna låta si!! 
nämli!!en lätt utan vid::tre överföras till 
och tillämpas Då vilket som helst rör, 
som kommer till användning. 

Tänkia Vii oss för:st att det inkopplade 
anodmotståndet är lika med 10 000 
ohm, svarande mot linjen VoR, och 
således den använda spänningen å anod
batteriet är 130 volt, och v,i låta rörets 
gallerspänning växla mellan O volt och 
-20 volt, så kommer tydligen arbets
punkten att röra sig utefter linjen AE. 
där A och E äro ytter lägena under det 

att C. svarande mot gallerspänningen 
-10 volt, är medeJ.Jäget. Vi kunna så
ledes säga, att linjen AE är »arbets
linjen» för växbngar i gallerspänningen 
omkring- medelvärdet -10 völt med 
en ampLitud av 10 volt åt vardera si
dan. De växlingar i ' spänning-. vilka 
svara mot det ljud, som skall för'stär
kas, komma således på detta sätt att 
representeras av att arbetspunkten rör 
'Slig- av och an omkring ett medelläge 
och med en viss, mot 1 iudets styrka 
svarande amplitud. M edtelläget - i 
vårt exempel just punkten C - svara.r 
mot att för ögonhJ.:cket intet I iud fö
refinnes, d. v. s. det råder för tillfället 
tystnad. 

Vii kunna nu genast göra tvenne f.ör
beredande observationer beträffande lä
g-et hos linjen AE. Först och främst 
måste detta vara. sådant, att lin ien ut
efter hela sin längd - svarande mot 
de största förekommande amplituderna 
- komma att ligga inom det område, 
som svarar mot aH gallret har negativ 
spänning. Linien AE får således icke 
sträcka .sig till vänster om kurvan 1. 
vlilken avser gallerspänningen noll, utan 
den får på sin höjd nå fram till denna 
kurva, just så som vi illustrerat i figu
ren. Anledning-en härtill inses omedel
bart, om VIi erinra oss det störande in
flytande som den s. k. gallerströmmen 
utövar i en förstärkare. Gallerström 
uppstår då gallret får positiv spänning, 
och detta medför distortion vid för
stärkningen. Är däremot g-allerspän
ningen negabiv så föref.innes ingoen gal
lerström (denna börjar praktiskt taget 
med gallerspänningen noll). och man är 
således fpi från denna störningskälla. 

Den andra observationen beträffande 
läget hos lin ien AE är att densamma 
till hela sin läng'd skall ligg-a inom det 
område, där man kan ha rätt att anse 
karakterlstikerna praktiskt ta.oet raka. 
Endast inom detta område erhåller man 
variationerna i anodspänningen propor
tionella mot variationerna i e:allerspän
ning, vilket är ett villkor för att för
stärkningen skall förs,iggå utan dis tor-



tion och således den för:!>tärkta ljud
kurvan bli en förstorad bild av den 
ursprungliga, men dock av fullkomligt 
samma form. 

Slutligen komma vi ,till frågan om 
lutningen hos linjen AE. Vi ha då 
förut VIisat, att ju mer denna linje när
mar sig det vågräta läget, dess mer 
utnyttjas förstärknings faktorn, och det
ta är tydligen ett önskemål då man 
naturLigtvis vill ha förstärkning'en så 
stor som möjligt för varje steg. Om 
nu punkten A skall ligga någonstans i 
i närheten av mittpunkten på den raka 
delen av kurvan I , så se VIi, att ju meT 
Iinjen AE d. v. s. linjen AV" närmar 
sig att bli vågrät, dess mer förskjrutes 
punkten Vo åt höger. och detta inne
bär i s,in tur att en allt högre spänn~ng 
måste givas åt anodbatteriet. A v eko
nomiska skäl kan man emellertid icke 
öka anodbatteriets spänning- huru mvc
ket som helst, utan här får man göra 
en kompromiss mellan ' fÖ1"stärkningen1s 
storlek och storleken på anodbatteriets 
spänning-. För finnandet av lämpliga 
värden har man emellertid mycken nytta 
av den grafi ska framställningen av 
anodkarakteris tikerna. och med tillhjälp 
aven lin jal kan man lätt söka sig fram 
till ett läge hos l,injen AVo. vilket re
presenterar en lämplig lösning- av det 
oraktåsAA problemet. Sedan lutnlng-en 
hos lin ien på detta sätt hestämts . kan 
man lätt genom den enkla räkning- vi 
förut visat finn a storleken på det mot
stånd. som skall inkoDolas i anodkret
sen. Man bör emellertid under alla för
hållanden sträva efter att få linjen AV", 
belägen så lågt som möjligt , ty där>i
ge-nom kan man vid ett v.isst anodmot
stånd begagna sig av lägre spänning
hos anodbatteriet och dels blir anod
strömmen mindre, varie-enom anodbat
teriet varar läng-re. Härvid har man 
emellertid endast att tillse, att lin len 
A V (I ej placeralS så lågt, att arbetslin
ien AE kommer att skära över de krök
ta delerna av karakteristikerna. 

SluHigen måste den negativa galler
spänningen hos ' röret väljas så pass 

13 2 

s'toOr . - i vårt exempel -10 volt -
att arootslinjen AE enligt nyssnämnda 
påpekande kommer helt inom det ne
gativa området för g-allerspänningen, 
och detta innebär t y;dl i gen att den ne
gauiva gallerförspänningens numeriska 
värde måste uppgå till minst storleken 
av ampli,tuden hos de spänningsvaria
tioner, vilka skola förstärkas. 

Slutligen några ord beträffande de 
rör, vilka lämpa sig soOm mellansteg i 
en motstånds förstärkare (vi undantaga 
sista röret, Vlilket är underkastat speci
ella arbetsförhållanden. som avvika 
från de här behandlade). 

För det första bör rörets förstärk
nångsfaktor vara stor, då densamma 
som vi sett är bestämmande för den 
grad av förstärknång. som högst kan 
uppnås. Vidare bör det inre motstån
det hos röret vara så litet som möjligt; 
vi ha ju sett, att anodmotståndet måste 
vara en gan'Ska stor mångfald av rörel:s 
motstånd för att förstärkningsfaiktorn 
skall bli väl utnyttjad, och stort rör
motstånd medfor således stor,t anod
motstånd samt även i andra hand täm
ligen stor spänning hos anodbatteriet. 
Då förstärkning-sfaktorn och rörmot
ståndet ofta följa varandra. så får man 
här kompromis'sa mellan förstärkning
ens storlek och de e1<!onomiska förhål
landena så att bästa möjliga resulnat 
ernås under föreliggande omständighe
ter. För ett lämplig-t realiserande av 
denna kompromiss begagnar man sig 
med för,del aven med fig. 7 analog' 
graf,jsk framställning av de ifrågava
rande rörens egenskaper. 

I den förestående fram ställningen tro 
vi oss ha lämnat de experimenterande 
amatörerna ett gott verktyg i handen 
då det gäller bedömandet av olika rör 
och deras verknings'Sätt samt huru man 
lämpligen ,skall justera en förs,tänkare, 
och vi vilja till sist framhålla, att ju 
mer man vänjer sig att förstå de oEka 
rörkurvoQrna och de förhållanden, som 
ligga bakom desamma, dess mer fram
gångsrikt och planmässigt kan man 
lägga sina experiment och sitt apparat-



bygge. V.i ha visserligen här endast 
uppehållit oss vid förloppet i en mot
stånds förstärkare, men då denna appa
rattyp på grund av sina höga kvalita
tiva egenskaper blivit allt mer populär 
och använd, ha vi ansett detta för till
fället vara tillräckligt. Vid trans for
matorfö~stärkning (ävensom vid sista 
röret i en förs.tärkare av godtyckligt 

RUNDRADIO-SÄNDARE PA KORTA 
V AGOR. I samband med det aktuella intresset 
för rundradio på korta vågor, meddelas här en 
fullständig tabell över samtliga de korta våg
längder, på vilka rundradiosändningar för när
varande förekomma. Det bär emellertid på
pekas att en hel del förändringar kunna väntas, 
ävensom att flera stationer inom kort komma att 
upptaga försöks sändningar. 

• 

slag) har man v.isserligen att göra med 
delvis analoga förhållanden, men för
loppet är därv.id tämligen mer inveck
lat och i följd därav icke fullt lika 
lämpLigt då det gäller lclar,läggandet av 
karakteristikerna och deras betydelse. 
En undersökning av förhållandena vid 
dessa för&tärkaretyper kan måhända bli 
föremål för en senare framställning. 

Caterham, England (2NM) ................. . 
Schenectady, NY, USA (2XAF) ....... .. 
San Francisco, Calif, USA (6XAR) '" 
Malabar, Java ................................... . 
Taipeh, Japan (JFAB) ....................... . 

32.50 
32.77 
33.00 
33.00 
39.50 

Lyon, Frankrike ................................. 40.00 
Los Angeles, Calif, USA (6XBR) ...... 40.00 
Stuttgart, Tyskland ............... .... .......... 42.00 
Pittsburgh, Pa, USA (KDKA) ............ 42.95 

m. New Brunswick, NJ, USA (WIZ) ...... 43.35 
Ocean Township, NJ, USA (WNJ) ... 13.88 Langenberg, Tyskland (LA) ............... 43.90 
Rocky Point, NY, USA (2XG) ............ 16.02 Rom, Italien (lAX) .................. ......... 45.00 
Bandoeng, Java (ANH) ..................... 17.00 Ocean Tp, NJ, USA (WND) ............ 46.48 
Berlin, Tyskland (AGC) ..................... 17.20 Königswusterhausen, Tyskland ...... ...... 52.00 
Malabar, Java ............................. . ..... 17.40 Cincinnati, Ohio, USA (WLW) ......... 52.02 
Kootwijk, Holland (PCLL) ............. .. 18.70 Brooklyn, NY, USA .......... ...... ........ 54.00 
Schenectady, NY, USA (2XAD) ......... 21.96 Columbus, Ohio, USA .................... .... 54.02 
Richmond Hill, NY, USA (2XE) ...... 22.10 Melbourne, Australien (3AR) ............... 55.00 
Fort Wayne, Ind. USA ..................... 22.80 Nauen, Tyskland (AGJ) ..................... 56.70 
Houlton, Maine, USA (2XAA) ...... . ..... 23.00 Bound Brook, NJ, USA (3XQ) .... ..... 60.00 
Chelmsford, England (5SW) ............... 24.00 Council Bluffs, Iowa, USA (9XU) ...... 61.06 
Pittsburgh, Pa, USA (KDKA) .... ........ 27.00 East Pittsburgh, Pa, USA (KDKA) .. . 62.50 
Sydney, Australien (2ME) ....... ... ........ 28.50 Richmond Hill, NY, USA (W ABC) ... 64.00 
New York, NY, USA (2XAL) ............ 30.00 Newark, NJ, USA (2XBA) ............... 65.18 
Hilversum, Holland (PCJJ) ................ 30.20 Inglewood, Calif, USA (6XAI) ............ 66.04 
Bern, Schweitz (EH90C) .......... ......... 32.00 Perth, Australien (6WF) ..................... 100.00 
Sydney, Australien (2FC) ... ................. 32.00 Spokane, Wash., USA (7XAB) ............ 105.90 
Drummondville, Canada (CF) ....... .. ...... 32.00 Richmond Hill, NY, USA (2XE) ...... 106.00 
Ziirich, Schweiz (EH9XD) ............ .. .... 32.00 Los Angeles, Calif., USA (6XBR) ...... 106.00 
Johannesburg, Sydafrih (JB) ............. 32.00 Tilton, New Hampshire, USA (lXY) '" 109.00 
~~~~~ 

Vi söka radioombud för vår nya 

OLVMPIA IX, 4 rör 
till det oerhört låga priset kr. 72 : 50. Sveda Kort· 
vågsmott., 2 .. rörs Kr. 61: -. Svecia Skärm. 3 .. rörsm. 
»3i5» Kr. 99:-. A.-B.SJlccia-Radio, Stockholm:l 

Bekväma avbetalningsvillkor. 

Gynna Radio-Amatörens annonsörer 

Samman, 
Limmar 

./Illt 
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EUROPEISK RUNDRADI O 
Tabellen är 

Hilversum, Holland 
()I'nskötdsvik , Sverige .. . 
Karlskrona, Sverige .. . .. . 
Jönköping, Sverige 
Kristine/!amn, Sverige ... 
Gävle, Sverige 
Viborg, Finland . . . . ... . ... . 
Ilalmstad, Sverige ....... . . 
Sofia, Bulgarien . . ...... . 
Luxemburg, Luxemburg 
J{owno, Lltauen 
J(arl&tad, Sverige ..... . .. . 
Strassb1L!g, Frankrike .. . 
Leningrad, Ryssland 
llelgrad, Jugoslavien ... . . . 
Ilälsingborg, Sverige 
Umed, Sverige .. . .. . ... ..... . 
Bords, Sverige .. .. . . .. ..... . 
iJrebro, Sverige 
Stettin, Tyskla nd .. .. . .. . 
Bukarest, Rumänien •. . .. 
Kiruna, Sverige 
Bordeaux, Frankrike 
Helsingfors l, Finland .. . 
1Illinster, Tyskland . .. . .. . 
Trondhjem, Norge ... ... . 
Eskilstuna, Sverige ..... . 
Glelwitz, Tyskland 
Uleåborg, Finland .... . .. . . 
Sätt/e, Sverige ... ... ... .. . 
Bremen, Tyskland .. .. . . .. . 
Bradford, Storhritannlen 
Kalmar, Sverige 
Kiel, Tyskland ........... . 
Llnz, österrike 
Björneborg, Finland 
Toulouse, Frankrike •...• 
Malmö, Sverige 
Bratislava, Tjeckoslovak. 
Lille, Frankrike ... ... .. ... . 
Lissabon, Portugal ...•.. 
Posen, Polen .. . ..... . . . . . . . 
Bordeaux, Frankrike .. .. . 
HudikslJall, Sverige ..... . 
Kassel, Tyskland ... . .... . 
Danzig, Danzig 
Genua, Italien .............. . 
Klagenfurt, österrike 
san Sebastian, Spanien 
Sheffieid, Storhritannlen 
Norrköping, Sverige ..... . 
Nottingham, Storhritann. 
Dresden, Tyskland .... . . 
Trollhättan, Sverige ..... . 
Leeds, Storbritannien .. . 
Jakobstad, Finland . . . . . . 
Stavanger, Norge 
Angers (Radio Anjou) 

Frankrike .... ... .. •.. .. . 
Barcelona, Spanien ..... . 
Dortmund, Tyskland .. . 

30.2 
l11 / .ö 
196 
:101.3 
202.7 
204.1 
:l14.~ 
215.8 
215.8 
:117.4 
219 
220.6 
222.2 
223.9 
225.6 
229 
229 
230.8 
236.2 
:l 3ö.2 
23&.2 
238 
238.1 
240 
241.9 
243.9 
250 
250 
250 
252.1 
252.1 
252.1 
254.2 
254.2 
25 •. 2 
254.2 
258 
260.9 
163.2 
265 
267.8 
270 
270.3 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
275.2 
275.2 
275.2 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 

279 
28004 
283 

sammanställd efter senast lillgängliga uppgifter. 

Reval (Tallinn), Estland 285.7 ' otodden, Norge ....... . .... 447.8 
Edinburg, Storhrltannlen :188.5 Rom, Italien ... .. ........... 450 
Radio Lyon, Frankrike.. 291.3 Moskwa, Ryssland ... . .. ... 450 
Dundee, Storbritannien.. 294.1 Stockholm, Sverige ...... 454.5 
Hull, Storbritannien . . . . .. 294.1 Rjukan, Norge 457.5 
Stoke-on-Trent, StorbrIt. 294.1 Paris PTT, Frankrike ... 458 
Swansea, Storbritannien 294.1 Oslo, Norge .................. 461.5 
Uddevalla, Sverige 294.1 Langenberg, Tyskland ... 468.8 
Innsbruck, österrike 294.1 Charkow, Ryssland ....... 477 
Llege, Belgien ............ . .. 29 •. 1 Lyon (P. T. T.), Frankr. 480 
Varberg, Sverige ... . . .... 297 Berlin l, Tyskland ... ... .83.9 
Agen, Frankrike 297 Daventry, Storbrit. 491.8 
Liverpool, Storbrltann... 297 Aberdeen, Storbritannien 500 
Hannover, Tyskland ... . .. 297 Uppsala, Sverige ......••• 500 
Jyväskylä, Finland 297 Linköping, Sverige ...... 500 
MarseIlles, Frankrike 300 Valencia, Spanien ......... 500 
Nlirnberg, Tyskland ...... 303 Como, Italien ............... 500 
Belfast, Storbritannien 306.1 Tromsö, Norge 500 
Marseille, Frankrike . .... . 309.3 Porsgrund, Norge 500 
Zagreb, Jugoslavien ... .. . 310 Briissel, Belgien 508.5 
Newcastle, StorbrItann. .. 312.5 Wien l, österrike ......... 517.2 
Milano, Italien .. ... .. . . . .. . . 315.8 Riga, Lettland 526.3 
UubUn, Irland 319.1 Mlinchen, Tyskland .....• 535.7 
Limoges, Frankrike . .. ... 320 Sundsvall, Sverige ...... 545.6 
Breslau, Tyskland ......... 322.6 Budapest, Ungern 555.6 
Bournemouth, StorbrItan. 326.1 Hamar, Norge ....... ........ 566 
Könlgsberg, Tyskland ... 329.7 Berlin II, Tyskland ...... 566 
Neapel, Italien 333.3 Bloemendaal, Holland ... 566 
Reykjavik, Island 333.3 St. Michel, Finland 566 
Carthagena, Spanien . .. . . . 3S5 Vardö, Norge ............... 566 
Köpenhamn, Danmark 337 Freiburg, Tyskland ...... 577 
Paris, Petit Parislen, Fr. 340.9 Madrid, Spanien 577 
Barcelona, Spanien 343 Wien II, österrike ......... 577 
Sevilla, Spanien ...... . .. . .. 344.8 Ziirlch, Schweltz ... . ....... 588.2 
Prag, Tjeckoslovakien ... 348.9 Grenoble, Fr. (P. T. T.) 588.2 
Cardltf, Storbritannien.. 353 Moskwa, Ryssland ..... ... 675 
Falun, Sverige ... .... ..... 357.1 iJstersund, Sverige ........ 720 
Graz, österrike 357.1 Gencve, Schweiz .. . . .... . 760 
London, StQrbritannlen. 361.4. Odense, Danmark ......... 810 
Leipzig, Tyskland •.•... ..• 365.8 Lausanne, Schweiz 850 
Bergen, Norge .. . ............ 370.4 Leningrad, Ryssland 1000 
Madrid, Spanien . ....... . 375 HlIversum, Holland ...... 1060 
Helsingfors II, Finland... 375 Basel, Schweiz ............. 1100 
Stuttgart, Tyskland 379.7 Warschau, Polen ... . ..... 1111 
Manchester, Storhritann. 384.6 Sorö, Danmark ............ 1153 
Radio Toulose, Frankr. 391 Kalundborg, Danmark.. 1153 
Hamburg, Tyskland 394.7 Boden, Sverige ............ 1200 
Plymouth, Storbritann... 400 Rom, Italien ..............• 1200 
Aalesund, Norge .... . . . ... 400 Stambul, Turkiet ..... .' ..• 1230 
Cadiz, Spanien . .. . .•...... .00 Köningswusterh., Tyskl. 1250 
Charleroi, Belgien .00 Motala, Sverige .. . ......... 1320 
Tammerfors, Finland 400 Moskwa, Ryssland .... . .. 1450 
Glasgow, Storbritannien 40504 Daventry, England •....... 1604.3 
Reval, Estland ... . . . ........ 408 Belgrad. Jugoslavien ..... 1650 
Bern, Schweiz 411 Radio-Paris, Frankrike .. 1750 
Göteborg, Sverige . . ..... . . 416.7 Norddelch, Tyskland . . . 1800 
Krakau, Polen . .. .. ... ... . . 422.6 Huizen, Holland . .. .... . .... 1840 
Frankfurt (Maln), Tyskl. 428.6 Haag, Holland 1950 
Bllbao, Spanien ... ..•... . . . 434.8 Kowno, Litauen ........... 2000 
Fredrikstad, Norge .. . . ... 434.8 Lyngby, Danmark ......... 2400 
Briinn, TJeckoslovakien . 441.2 Paris (Elffelt. \. Frankr. 2650 

TIDSIGNALEN I RUNDRADIO KL. 12,55-13,00. 
/OS 205 JOs 40 5 50S 60S 

/3 t OO
m r--~~""'~"" 

Signalerna under de tre första minuteITla äro inledande signaler. Under de två följande minuterna 
angiva punkterna i bokstäverna N (_.) och G (- _.) den exakta tiden, således kl. 12t58ml0s, 
-20s,-30s,--40s och 50s samt kl. 12t59ml0s,-20s,-30s,--40s och 50s. För praktiskt bruk är till
fyllest att giva akt på det ögonblick, när sista strecket i bokstaven O ( - __ j , som avslutar de tre 
sista minuterna, upphör. Då är klockan 12t58mOOs, 12t59mOOs och 13tOOmOOs respektive. Tecknet 
mellan kl. 13tOOmOOs-13tOOml0s är slutsignal. De lodräta strecken angiva sekund Intervall. 



Sensåsong-nyhef! 
* 

Thermobatteriet AWA==THERMO 
Bästa tänkbara glödströmkälla för radiorör! Lämnar 2 eller 4 volts 
absolut ren likström. Uppvärmes med likström eller växelström från 
belysningsnätet. Alltid driftfärdigt. Ingen syra. Aldrig laddning. 

Det indirekt upp. 
hettade växelströms. 

röret 

BEGÄR PROSPEKT 

Kan a n v ä n d a s i 
vilken apparat som 

helst 

Ingen ackumulator. Matas från växelströmsnätet. Se artikeln i förra 
numret : »Några ord om mottagare med växelströmsrör» . 

• 
'KÖRTING Nätanslutningsapparater 

Talrika olika typer 

för uttagande av glödström, anod. II för laddning av glödströms. och 
och gallerspänningar. anodackumulatorer. 

Kontinentens erkänt bästa och gedignaste fabrikat. 

BEGÄR PROSPEKT 

samt alla D E L A R för S J Ä L VB Y G G E av dessa apparater, såsom 

Körting: 
LIKRIKTARTRANSFORMATORER 

FILTERDROSSLAR 

BELASTNINGSMOTSTAND 

Likriktarrör : 
RECTRON 

ANOTRON 

MICROTRON 

POTENT10METRAR OCH STORA BLOCKKONDENSATORER 

OBS.! DRALOWID DIWISOR 
Den förnämsta spänningsfördelaren. 10 uttagsspänningar. 

H.C. AUC;USTI N 
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Auqustin. Hölsinqborg. Tel. 3260 



~ JELEKTIVITET ~ 
Med en Ultraheterodyne M. 68 behärskar Ni Eterhavet full
komligt. Ni väljer efter behag, rent och distinkt, ut just det land 
och just den plats Ni för ögvnblicket önskar, oberoende av alla 
avstånd och störningar från l"kalsändare eller andra stationer. 

Den Nya M. 68 ar helt 
elektrifierad 

Genom anslutning till en vanlig väggkontakt 

- likström eller vlixelström - erhålles 

den erforderliga såväl glödströmmen som 

anodspänningen. Driftskostnaden är en ren 

obetydlighet och besväret med transporten 

av tun ga batterier ä r bortelimin erad. 

De Nya Ultrafiltren M. 68 uppfylla de 

hårdaste krav på högfrekvensförstärkning 

och selektivitet och göra Ultraheterodyne 

M. 98 till den yppersta bland radiomottagare. 

Den är underbar i 

Räckvidd - Selektivitet och Musik! 

Radio A:-B. Uno Särnmark 
GÖTEBORG C. Telefon 11894 

B egär vår broschyr i dag, den sändes gratis och franco. 
Återförsäljare antagas. 

Den Nya 
Ultraheterodyne 

M.68 
För 6, 7 eller 8 rör och alla 

våglängder. 

Den nya M. 68 erhålles antingen 

fullt färdig och komplett eller i form 

av byggsats. Ritningar och bygg

nadsanvisningar a 2.85 + porto. 

Rekvirera i dag. 

Radioakliebolagef Uno Sårnmdrk, Gofeborg. 

- - - Som apparaten nu är fungerar den un
derbart och är enligt min uppfattning den basta 

existerande. - - - Högaktningsfullt 
ELIS SUNDEQUlST 

Provinsialläkare 

Ultraheterodyne, den över
lägsna radioJ7lottagaren! 
T V E K A E J! Bliven 
UI traheterodyn eägare! 

Göleborgs Litografisl<a Aktiebolag, Göteborg 1928 


