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VÄRLDSBERÖMT KVALlTETSFABR fKAT 

Vid provning hos National 'Physical Laboratory, Teddington, England, erhölls följande 

oöverträffade resultat: J ngen påvisbar ström täckning i ebonitens yta; motstånd från sida 

till sida i en cm3 över 200000000 megohm; genomslagshållfasthet pr mm 120000 volt. 

Erhålles hos radioaffärerna i hela landet! Giv noga akt på vårt varumärke! 
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RUNDRADIONS FRÄMJARE 

N
är årsskiftet osökt ställer frå
gor hur rundradion har utveck
lats under det gångna året och 
vad man kan vänta därav under 

det nya, så ha vi numera att göra 
med två olika sidor av saken: den 
tekniska och den kulturella. Detta före
faller självklart, vilket emellertid be
visar, att de tekniska medlen nu hunnit 
till den grad av fullkomning, att de 
kulturella värden, som förmedlas där
av, frigjorts ur sin ursprungliga tek
niska intressesfär för att börja ett 
självständigt liv tillsammans därmed 
jämförbara i vår tillvaro. Detta till
stånd är ännu så nytt, att det med 
säkerhet betecknar endast det första 
stadiet på en ännu oöverskådlig ut
vecklingsepok, och att de tekniska för
utsättningarna alltjämt måste för
hättras och utbyggas för att möjlig
göra väsentliga kulturella framsteg, 
därom kan ingen tvekan råda. Den 
växelverkan, som sålunda äger rum 
mellan rundradions båda sidor, göra 
dessa fortfarande lika viktiga för ett 
allmänt intresse. 

Det arbete, som presteras för an
ordnandet och utförandet av våra dag
liga rundradioprogram är ett skapande 
arbete i ordets fulla bemärkelse. På 
oprövade vägar söker man sig fram 
inom ett nytt, vidsträckt område för 
konstnärlig, bildande och uppfostran
de verksamhet, där även behovet av 
nöje och förströelse bör och kan till
godoses. Genom de tekniska möjlig
heternas begränsning till de rent aku-

stiska innebär rundradion givna förut
sättningar för utbildning aven ny 
konstart, något som efterhand blivit 
allt klarare inom ledande kretsar. Och 
endast en kritik, som grundar sig på 
en naturlig känsla för vad som kan 
vara av bestående värde och som kan 
fogas samman med förutvarande hävd
vunnen uppfattning av estetiska och 
kulturella värden, kan leda denna ut
veckling framåt mot nya höjdpunkter i 
den enskildes tillvaro. Det är icke ett 
småaktigt och negativt kritiserande av 
småsaker och oväsentliga bristfällig
heter, vilka på ett fortfarande tidigt 
utvecklingsstadium icke lära kunna 
undgås, som komma att avsätta spår 
i rundradions historia, utan den pro
duktivt betonad t kritiken från person
ligheter, som förmå anlägga större 
perspektiv än dagens och stundens. 
Rundradions främjare är envar, som 
på så sätt giver ' sin kritiska mening 
tillkänna i avsikt att medverka till 
något nytt och bättre. 

Aven rund radiotekniken i och för 
sig uppvisar motsvarande företeelser 
- produktiva och kritiska strävanden 
- ehuru de här givetvis framträda 
klarare, omedelbarare och långt mera 
målmedvetet. K valitets- och precisions
arbete - i mångt och mycket samma 
begrepp - triumfera över redan för
åldrade konstruktioner, som en allmän 
ekonomisk lag obönhörligt dömer att 
försvinna. Den enskilde radiolyss
narens kritiska sinne, utvecklat och 
skärpt genom tilltagande teknisk upp-
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lysning, är uen nödvändiga förutsätt
ningen för rundradioteknikens utveck
ling. Men även här är det endast 
den positiva avsikten den som bär 
fram till nya mål. Så formar sig denna 
kritiska läggning inför de många tek
niska problemen till ett utbyte av er
farenheter och ett samlande av de 
mångskiftande rön, gjorda av otaliga 
amatörer och teknici , vilka gjort och 
göra sina insatser i den fortskridande 
tekniska utvecklingen. 

Synbara uttryck för denna allom-

RADIOFYRAR I SVERIGE. Sedan några 
år tillbaka har man i utlandet, främst i Eng
land, varit livligt sysselsatt med att utexperi
mentera lämplig radiosignalering som komple
ment till fyrarna, något som skulle komma sjö
farten till ovärderlig nytta särskilt vid tjocka. 
De anordningar, som vid dessa experiment ut
kristallerat sig, äro huvudsakligen endast två. 
Dels nämligen en riktad kortvågssändning, som 
medelst en roterande reflektor bringas att svepa 
runt horisonten, samtidigt som en karakteristisk 
sändning - olika för olika sektorer av horison
ten - hela tiden pågår, dels en kombination 
av vanli'g oriktad sändning på större våglängd i 
kombination med undervattenssignalering. Sig
naler, karakteristiska för fyren ifråga, avgivas 
automatiskt med precis en minuts mellanrum 
dels från antennen och absolut samtidigt från 
en eller flera undervattensmembraner. På den 
tidsskillnad, ett fartyg kan avläsa från det 
radiosignalen hörts och tills undervattenssignalen 
kommer fram - denna ledes givetvis fram till 
samma hörtelefon - kan avståndet till fyren 
lätt bestämmas. I praktiken förfar man så, 
att man till karakteristisk signal väljer en 
teckenkombination eller en bokstav, som slutar 
med ett streck. Härefter följ a ett antal punk
ter med exakt 1.3 sekunders tidsskillnad. Då 
ljudets fortplantningshastighet i vatten är c:a 
1 430 meter i sekunden, kommer tidsavståndet 
mellan varje punkt att representera en distans
minut. Genom att räkna hur många punkter 
som hinna fram radiovägen till dess den första 
punktsignalen höres i undervattensmikrofonen, 
har man direkt antalet distansminuter till fyren. 
Samtidigt kan man genom att vrida under
yattensmikrofonen mycket noga bestämma rikt
ningen fram till fyren och har sålunda med till
hjälp av kompassen alla de uppgifter som 
fordras för att bestämma fartygets läge. Är 
fartyget dessutom utrustat med en ramantenn, 
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fattande strävan att främja runu- ' 
radions tekniska utveckling äro de 
många radioutställningar, som pågått 
och pågå på många skilda platser 
"ärIden runt, men i än högre grad de 
radiotekniska tidskrifterna. "Radio
.\matören" vill, i klart medvetande om 
detta förhållande, under det nya året 
hävda sin ställning som ett ledande 
radiotekniskt organ. Alla de som sam
arbeta med oss i "åra strävanden, 
samverka till vinnande av nya resultat 
för rundradions främjande. 

får man ytterligare en kontroll på läget. Un
dervattenssignalerna kunna under normala be
tingelser avlyssnas på 10 distansminuters av
stånd och även i ogynnsamma fall på minst 4 
distansminuter och det är ungefär vad man i 
allmänhet behöver. 

Det är nu meningen att detta system skall 
tagas i allmänt bruk på de viktigaste fyrarna 
utefter den svenska östersjökusten, där man 
ämnar göra början med en radiofyr på Finn
grundets fyrskepp strax norr om Alandshav. 
En liknande station kommer f. Ö. inom kort att 
inrättas även på västkusten, närmare bestämt på 
Fladens fyrskepp utanför Varberg. Kostnaden 
belöper sig till i runt tal 40000 kronor per sta
tion. Det antal stationer, som skulle behövas 
för tillförlitlig "belysning" av Östersj ökusten, 
beräknas till 10. 

Vid sidan om dessa radiofyrar ämnar man 
likafullt bibehålla de nuvarande radiopej lings
stationerna, vilka visserligen kräva en dyr
barare utrustning ombord på fartygen men som 
i gengäld lämna en väsentligt noggrannare orts
bestämning. 

TIDUPPDELNING I SPANIEN. I Spa
nien har man numera ett jämförelsevis stort 
.:!!ltal rundrac1iostationer, som icke alla kunnat 
erhålla var sin våglängd, och man har därför 
måst tillgripa den utvägen att låta skilda sta
tioner med samma Yåglängd sända på ol ika 
tider för att undvika interferens. En sådan 
lösning av våglängds problemet är naturligtvi.s 
effektiv ehuru den måste betraktas som provi
sorisk, helst som radiolyssnarna på en ort i 
längden icke torde vara belåtna med att behöva 
undyara lokalsändning ett par timmar under 
aftonens lopp därför att en station på annan 
ort då behöver "låna" deras våglängd. Men 
någon annan utväg synes icke finnas intill dess 
erforderliga storstationer träda i verksamhet. 
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RADIOFÖREDRAG 
RADION I NUTID OCH FRAMTID 

P
rogramchefen i A.-B. Radio
tjänst, red. N. Holmberg, höl! 
den S dec. på inbjudan av Gö'
teborgs Radioklubb föredlag över 

ämnet "Radion i nutid och framtid". 

Tal. uppehöll sig till en början vid den verk
samhet, som utövas av de på enskilt initiativ 
tillkomna relästationerna, vilka helt enkelt givit 
vår svenska rundradioorganisation en särprägel 
i jämförelse med andra länders. På den allra 
sista tiden har denna rörelse fått ett slags 
offentlig konfirmation genom att stadsfullmäk
tige lämnat anslag till stationerna, t . ex. i Karls
krona, Gävle, Jönköping, Karlstad m. fl. plat
ser. Radiotjänsts styrelse uppmärksammade re
dan på ett tidigt stadium betydelsen av denna 
utvecklingstendens och fann lämpligt att så 
mycket som möj ligt knyta dessa privata företag 
till den offentligt auktoriserade rundradion, 
som bolaget sj älvt representerar. Sålunda be
slöts att låta återutsända programmen genom 
stationerna i fråga utan kostnad för dem och 
då det visade sig, att de kraftigt bidrogo till 
licenstillströmningen beslöto Radiotjänst och 
telegrafstyreisen att lämna ett direkt penning
understöd för driftskostnaderna. 

Vad beträffar planerna för den statliga ut
byggnaden av rundradionätet, så ha dessa nu
mera inriktats på s. k. storstationer, d. v. s. an
läggningar aven mångdubbelt större effekt än 
de nuvarande statliga stationerna och avsedda 
att möj liggöra kristallmottagning i vidsträckta 
landsorts- och landsbygdsrayoner. Ett par så
dana lära vara tillräckliga att fylla hela syd
och mellansveriges behov av rundradio. Som 
bekant har telegrafstyrclsen fram lagt ett för
slag om byggandet aven sådan station, avsedd 
att förläggas någonstädes mellan Örebro och 
Motala, och under 1927 torde Sverige ha sin 
första storstation färdig. Två miljoner männi
skor skulle komma inom kristallrayonen för 
denna station, vi lket är åtskilligt mer än kri
stallrayonen för alla nu existerande svenska sta
tioner. En följd av denna storstations öppnande 
torde emellertid bli , att en rad av de nuvarande 
lokala relästationerna bli överflödiga, vilken 

möj lighet vederbörande stations intressenter all
tid måste ha ögonen öppna för. 

Programchefen redogjorde därefter något 
närmare för programarbetets organisation. Fle
ra veckor i förväg äro programmen planerade, 
en stomme uppgj ord och preliminära överens
kommelser åt olika håll träffade. Man får se 
till, att de olika smakriktningarna bli tillbör
ligen tillgodosedda, antingen i ett och samma 
kvällsprogram eller på olika dagar i veckan. 
Programbyråerna i de olika städerna få stå i 
daglig kontakt med varandra, så att lämplig 
plats beredes på det s. k. riksprogrammet för 
de lokala programmen från de olika städerna, 

En sak som i Sverige ägnats betydligt större 
uppmärksamhet än vid utländska radioföre
tag är föredragsverksamheten. Dels beror detta 
på en stark uppfattning av rundradions kultu
rella betydelse, dels i någon mån på hänsynen 
till de många lyssnare, vilkas intresse eller 
musikaliska förutsättningar inte göra dem läm
pade att flera timmar om dagen endast bjudas 
musik. I själva verket upptages ungefär 25 
procent av programtiden av föredrag, medan 
exempelvis i England föredragen endast uppta 
en sjättedel av programmen. Man har också 
strävat efter att få de främsta namnen på sina 
områden som föredragshållare och dessutom så 
långt som möjligt krävt, att föredragen skola 
vara original saker, d. v. s. speciellt utarbetade 
för radio. 

Red. Holmberg övergick slutligen att något 
beröra det internationella samarbete mellan de 
existerande rundradioorganisationerna i de olika 
länderna, som sedan ett halvår tillbaka ägde 
rum. På initiativ av det brittiska broadcasting
bolaget tillkom i våras en organisation, kallad 
internationella radiounionen, till vilken allt flera 
rundradiobolag anslutit sig, bl. a. på ett tidigt 
stadium det svenska Radiotjänst. En byrå är 
upprättad i Geneve, som tills vidare under 
relativt fria former handlägger en del spörsmål 
av gemensamt intresse, i första hand frågan 
om våglängdsfördelningen. Undan för undan 
komma sedan andra frågor att upptagas till 
gemensam behandling, exempelvis om litterär 
och musikalisk äganderätt, internationella 
stjärnturneer enkom för radion o. s. v. 

DET THEVENINSKA TEOREMET INOM 
RADIOTEKNIKEN 

Den 4 decemb~r höll de:1 nybJdade 
sektionen för Radio- och Svagströms
t.!!1mik inom Elektrotekniska avdel
ningen av Svenska Teknologförenin
gen i Stockholm sitt första samnlan-

träde. Till sammanträdet hade in
bjudits tvenne tyska föredragshållare, 
greve Arco och d:r Schröter från Ber
lin. Aftonens föredrag voro icke min
dre än tre, av vilka det första hölls 
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av professor H. M. Pleijel såsom in
ledning och de båda andra av de tyska 
gästerna. 

I sitt inledningsanförande redogjorde prof. 
P ll!ijel för vissa undersökningar rörande till
lämpligheten av Thevenins teorem inom radio
tekniken. Han visade också genom en elegant 
matematisk analys med tillhjälp av Maxwe1ls 
ekvationer att det theveninska teoremet i alla 
praktiska fall gäller även för antenner. På 
detta sätt når man fram till ett förenklat 
betraktelsesätt, som bi1dar en lämplig utgångs
punkt för matematiska beräkningar. Sålunda 
kan man med mycket god approximation be
stämma st römmen i en given antenn endast 
genom att betrakta det utifrån kommande elekt-

riska växelfältet, som skulle förefinnas om 
antennen i ett ögonblick vore borttagen, som 
den enda i antennsystemet verkande elektro
motoriska kraften och sedan räkna på samma 
sätt som vid vanlig växelström. Härefter fram
lade föredragshållaren ett av honom nyligen 
utarbetat matematiskt bevis för giltigheten av 
den kända reciprocitetslagens giltighet även för 
radioöverföringen. Om man sålunda med ett 
givet antal meterampere i en avsändareantenn 
erhåller en viss svag ström i en avlägsen mot
tagareanterul, så uppstår, om man utrustar 
mottagareantennen med ett sändareaggregat, 
som åstadkommer samma antal meterampere 
som nyss, i den ursprungliga avsändareanten
nen en ström, som är precis lika stor som den 
förut i mottagningsantennen erhållna. 

D EN M ODERN A RÖR TE K N I KE N 
Härpå följde gre'"tJe Areos föredrag: 

"Die moderne Röhrentechnik beim Sen
den und Empfangen." 

Tal. redogjorde utförligt för de kvalitets
fordringar man numera tvingas ställa på sän
darestationerna med avseende på våglängdens 
stabilitet och friheten från övertoner hos 
bärvågen. Vid "Tele funkens" anläggningar 
hade utvecklingen gått fram över mellankret
sar, som skulle ha till uppgift att eliminera 
återverkan från antennsystemet, svängande kri-

staller, neutrodynkopplingar, som skulle neutra
lisera kraftrörens benägenhet för egensväng
ning o. s. v. till vissa blartdade kopplingar 
(symetriska dubbelkretsar ), där energiöverfö
ringen till antennsystemet sker både kapacitivt 
och induktivt, sålunda icke som man hittills 
varit van vid, huvudsakligen induktivt. En 
fördel utom alla andra, som detta system med
förde var den, att bekväm inställning på an
nan våglängd bekvämt kunde ske utan att man 
därefter behövde företaga några tidsödande 
efterj usteringar. 

TR Ä DLÖS BILDT ELE GR A F I 
D:r Sehröter talade härefter om 

"Drathlose Bildttelegraphie", ett före
drag, som tilldrog sig mycket stort in
tresse. 

In!edningsvis gav tal. en resume över äldre 
metoder för bildöverföring per tråd, varvid på 
avsändaresidan såsom ljuskänslig kropp använts 
selen och på mottagareplatsen en känslig sträng
galvanometer. Bilden, som i detta fall lämp
ligen endast kunde vara i form av ett genom
skinligt s. k. diapositiv, anbragtes runt en ge
nomskinl ig, på en skruv roterande cylinder, i 
vars inre del den ljuskänsliga kroppen var pla
cerad. En smal ljusstråle från en båglampa 
alstrade, genom att vid cylinderns rotation suc
cesivt passera alla bildytans punkter, ström
impulser, vilka - vederbörligen förstärkta -
påverkade mottagningsorganet och på en på 
motsvarande sätt anbragt och med samma hastig
het roterande fotografisk filmremsa åstadkom 
en korresponderande bild. Synkroniseringen vål
lade inga svårigheter, eftersom man i den van
liga pendeln kan erhålla en hastighetskontroll, 
som räcker långt över behovet. 

Trots att man sedermera erhållit betydligt 
känsligare avsändnings- och mottagningsorgan 
än de nyssnämnda kan bildtelegraferingen per 
tråd ändock icke komma upp över en mycket 
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begränsad och oekonomisk hastighet på grund 
av att de elektriska långlinjema och kablarna 
icke kunna överföra så snabba st römväxlingar, 
som man härvid skulle behöva. Med radions 
tillhjälp har emellertid numera även detta hin
der övervunnits och med tillhjälp av de prin
ciper och uppfinningar, som utarbetats främst 
av d:r Karolus i Leipzig är man numera på 
god väg att praktiskt lösa även problemet att 
på avstånd överföra rörliga bilder. Den s. k. 
"Karolus-cellen" är det organ, som på mottag
ningssidan omsätter de elektriska variationerna 
i ljusvariationer och grundar sig på det av den 
skotske fysikern Kerr för SO år sedan upp
täckta optiska fenomenet, att vissa kristaller 
och vätskor under inverkan av ett elektriskt 
fält förnlå vrida Ij usets polarisationsplan. 
Denna verkan är icke lineär utan till en bör
jan kvadratisk - påminnande om formen på 
en vanlig rörkarakteristik. Om man sålunda 
i vägen för den på mottagningssidan på san1ma 
sätt som nyss beskrivits inrättade Ij usstrålen 
anbringar en polarisator, en Karolus-cell och 
slutligen en analysator, så kan man med en 
viss utgångsspänning på Karoluscellen genom 
vridning inställa analysatom på fullständigt 
mörker. Så snart en spänningsändring uppstår 
över cellen kommer ljuset att släppas fram i 
tillnärmelsevis lineärt förhållande till spännings-



ändringen. Karolus-cellen har praktiskt utfor
mats som en c:a 0.2 mm bred spaltöppning 
mellan de två metallelektroderna. Såsom rea
gerande ämne begagnar d:r Karolus nitroben
sol. Trögheten hos cellen är utomordentligt li
ten, vilket även gäller den på avsändningssidan 
befintliga s. k. "foto-cellen". Denna består av 
en i ett glaskärl innesluten anodolatta, över 
vilken på några millimeters avstånd ett fint 
nät av metalltrådar anbragts. Vid en avpassad 
gas fy llning med kolsvavla har man i denna cell 
en apparat, som, om en lämplig spänning an
bringas över dess elektroder, vid belysning släp
per fram en ström, som är noga proportionell 
mot belysningens styrka. Man har numera 
kommit fram till nya konstruktioner, där ström
styrkan vid belysning av cellen med l 000 lux 
uppgår till l milliampere, trots att cellen icke 
är större än c:a S cm i genomskärning. Tidi
gare konstruktioner ha icke givit mer än en 
tusendel av denna effekt. Då de nu nämnda 
organen äro praktiskt taget tröghetsfria, har 
man med deras tillhjälp lyckats komma upp t ill 

* 
Stockholms Radioklubb sammanträd

de den IS dec. 1925, varvid ingenjör 
Ove Mogensen höll föredrag om n N åg
ra erfarenheter från Falu rU11dradio-

* 

mycket stora sändningshastigheter. En maskin
skriven sida kan man sålunda numera bild
telegrafera på 5-30 sekunder, vilket betyder, 
att varje bildelement, vars storlek vid över
föringen är c:a 1/25 kvadratmilIimeter, över
föres på mindre än en hundratusendels sekund! 
Den våglängd, man då måste välja för själva 
radioöverföringen, måste självfallet vara syn
nerligen kort. Vanligtvis ha experimenten rört 
sig med 10-60 meters våglängd. Lyckade ex
periment med fjärrseende ha också kunnat ut
föras med de nu nämnda metoderna. Svårig
heterna härvidlag ha huvudsakligen bestått i att 
kunna åstadkomma 'en tillräcklig intensitet hos 
bilden på mottagningssidan, F. n. har man 
emellertid kommit upp till en bildbelysning av 
3 lux med fullt acceptabel bildskärpa. 

Föredraget kompletterades med ski
optikonbilder av de olika apparaterna 
och cellerna samt av prov på ett antal 
telegraferde bilder vid sidan om origi
nalen. 

* 
station". Innehållet av. detta föredrag 
har redan i huvudsakliga delar va
rit refererat i Radio-Amatören n:r 5, 
192 5, sid. 147. 
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G Ö T E ·B O R G S R A 'D lOK L U B B S 
UTSTÄLLNING 

S
åsom torde vara bekant för de 
flesta av Radio-Amatörens läsare 
avhölls den 1-8 dec. 1925 en 
amatörradioutställning i Göteborg, 

anordnad av Göteborgs Radioklubb. 
Omkring 75 mottagare av de me3t 

skiftande typer exponerades, varjämte 
även några sändare deltogo. Publik
frekvensen kan betecknas såsom god 
under hela utställningsveckan och lät 
förråda ett ingalunda slappnat intresse 
för radion. 

Redan vid en första överblick av det 
utställda materialet fick man ett be
stämt intryck ,av att våra anntörer 
gjort betydande framsteg sedan tidi
gare utställningstillfällen. tIan lade 
sålunda märke till en mängd mottagare, 
som, ehuru de voro genuina amatör
apparater , närmast kunde järn föras 
med bättre kommersiella dylika såväl 
vad beträfiar l:cpp'i;lgsschema som 
prydligt utförande. 

En uppdelning ay deltagarna i olika 
app:::ratklassei- yi ~ade, att alla dylika 
vore representerade från den enklaste 
kristallmottagare utan variabel avstäm
ning av något slag till de största super
heterodyner med hö~st aktning:3Värda 
meterlånga paneler. 

Anmärkningsvärt nog funnos knap
past några enrörsapparater. Detta kan 
möjligen förklaras däray, att i en stad 

SVENSKA RADIOKLUBBARNAS FÖR
BUND. Det sedan i våras ajournerade riks
mötet sammanträdde åter den 9 dec. 1925 för 
kompletteringsval till styrelsen. Valda b'cvo 
prof. A. Lindström, Nyköping, civil ing. O. 
Linden, Borås, och civiling. R. Wagner, Jön
köping. Styrelsen sammanträdde därefter un
der lektor F. Ericssons i Örebro ordförande
skap. Därvid godkändes arbetsutskottets förslag 
till den snart utkommande första årsbo',en och 

8 

med sändare inom sin egen hank och 
stör räcker en kristall fullt ut för lyss
ning i telefon. Tillgriper man rör så 
är det i regel för att få högtalarestyrka 
och då erfordras i regel två rör. 

Av olika kopplingssystem var Rei
nartz ovillkorligen i majoritet, och ay 
lågfrekvenskopplingar var transforma
torkopplingen den alldeles övervägande. 
Av långdistansapparaterna äro super
heterodynerna tydligen ännu avgjort 
föredragna framför andra system, och 
av dessa speciellt ultradyn och tropa
dyn. 

Ser man på de olika apparatdetal
jerna finner man, att honeycombspo
lama över nästan hela linjen fått vika 
för modernare typer, speciellt den en
kellagriga cylinder. polen. Även en hel 
del hemmagjorda skelettspolar med 
blank tråd förekommo. 

r utställningslokalen voro högtalare
demonstrationer anordnade av ett par 
Göteborgs-firmor, varjämte en monter 
med verktyg, lämpliga för amatörbyg
gare, var uppställd. 

Utan tvivel har utställningen, trots 
de anspråkslösa former, under vilka 
den framträdde, i sin mån bidragit 
att sporra amatörintresset och radio
intre::set överhuvud i västra Sverige 
och Göteborgs Raclioklubb är att lyck
önska till sitt resultatrika initiativ. 

ti!l budget för 1926. En särskild nämnd till
~attes för beredande av rc1ästationsfrågor 
rörande såväl åstadkommande aven säkrare 
och mera ekonomisk drift, som lämpliga ut
byggnadsplaner för nätet. I denna nämnu in
valdes ing. Ekström, Nässjö, civiling. Månsson, 
Falköping, civiling. Linden, Borås, med civil
ing. ""agne r, Jönköping, som sammankallande. 

Förbundet räknar nu 31 anslutna klubbar och 
ett sammanlagt medlemsantal av över 2 400. 

l 
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Tillverkare av 
elektriska auto~ 

mobiltilbehör 

Leverantör till 
H . M. konungen 

av England 

ACKUMULATOR 

H.T.3 

10 

DIMENSIONER: r x 8Y2" . 
VIKT: LADDAD OCH FYLLD MED 

SYRA, C:A 6 KG. 

BEMÄRK 
att den senaste modellen av C. A. V. 

Ackumulator H. T. 3 har ett tilltalande ut~ 
seende och att den innefattar varje möjlig 
förbättring, inklusive ett starkt bärhandtag; 

att C.A.v. H. T. 3 lämnar ström i ~6 
månader utan omladdning; 

att C. A. V . H. T . 3 har en verklig ka
pacitet av l Y2 amperetimmar; 

alt de tre cellerna i en C. A. V. H. T. 3 äro 
inneslutna i en speciell isolationsmassa, som gör 
dem okänsliga för all påfrestning under tran
sport; varje särskild cell är likväl omgiven av 
tillräckligt luftrum,' 

alt ultag finnes för spänningssteg om 2 volt. 

C. A. V:s 
60 VOLTS ANODBATTERI, 
i eklåda med bärhandtag, är världsberömt. 

ALLA NÄRMARE UPPLYSNINGAR FRÅN; 
A.-B, AUTO SUPPLY Co. 

Arvika 

r-.A:VA~&C.~ 
~~Y.Är::;o;,LONDON.W.3. 

g 

NYHETl 

SVENSKA RADIO A.~B:s 

DE 06 
LÅGTEMPERATUR~ 

RöR 

* 
Anodspänning : 

Detektor . . . . 40-50 volt 
!.-F~förstärkning 70-90 

Glödspänning . . .. 3-4 
Glödström .... 0.06-0.08 amp. 

Pris kronor 

9: -

Detta rör är tillverkat av 
en av de ledande rörfabri~ 
kanterna i Europa och är 
i förhållande till sitt pris 

av verkligt utmärkt kvalite 

I PARTI OCH MINUT FRAN 

AKTIEBOLAGET AGA-LUX 
I GÖTEBORG 

ÖSTRA HAMNGATAN 15 
TEL. 9595, 9695 



~ 1QA1I»1IO=AMATÖREN~ 

FYRARÖRSMOTTAGARE 
MED LÖSKOPPLAD ANODKRETS 

Den här nedan beskrivna mottagaren belönades tlU!d Radio-Amatörens 
pris vid Göteborgs Radioklubbs utställning 1-8 dec. 1925. Apparaten, 
SO1/! ä/· byggd av herr P. Sandberg, Göteborg, måste anses vara SYIt1!er-

ligeH 'uäll)lckad och värd att tjäll a såsom modell vid amatörbygge. 

E
tt stegs högfrekvensförstärkning 

----1 erbjuder vissa fördelar vid rund
radiomottagare, då man därige
nom får större selektivitet och 

bättre möjlighet att avlyssna svaga 
signaler vare sig man därvid har att 
stämma bort en lokalsändare eller ej. 

Varje högfrekvens förstärkning er
bjuder emellertid betydande svårighe
ter, isynnerhet numera, sedan appara
turen blivit förbättrad så att förlusterna 
äro ytterst små. Medel måste utfinnas 
att på ett eller annat sätt förebygga 
självsvängning av högfrekvensröret, 
För detta ändamål användes ofta s, k. 
neutrodynstabilisering, vilken senast be
skrevs i förra numret av Radio-Ama
tören. 

I en annan uppsats i detta nummer 
av Radio-Amatören redogöres för den 
s, ~. neutralgallermetoden för stabili
senng, 

I den här nedan beskrivna appara-

ten användes ett tredje sätt, nämligen 
att löskoppla anodkretsen. 

Såsom man finner av kopplings
schemat, fig. I, har mottagaren ett steg 
högfrekvensförstärkning, detektor med 
induktiv återkoppling och två steg låg
frekvensförstärkning. 

I antennen ingår en spole om 15 
varv, kopplad till en sekundärkrets med 
en spole om 50 varv och en vridkonden
sator med fininställning om 500 pp,F. 

I högfrekvensrörets anoc1krets ingår 
en spole om 7 varv, kopplad till detek
torns gallerkrets, som är av sanuna 
beskaffenhet som högfrekvensrörets. 

I detektorns anodkrets ingår en åter
kopplingsspole om 25 varv, som ver
kar på samma rörs galler krets. 

Lågfrekvensstegen äro utförda med 
transformatorer med omsättningstalet 
I: 3, av vilken den fGrsta över primär
lindningen har en 1,000 .up.F blcx:kkon
densator. 

r-------------------------------------------~ +81 
r---------.---------------------~O+82 

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

L...-_____ ---'-_ _ ---u - C 

Fig. 1. KoPPlillgsschema , 

II 
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Fig. 2. Exteriör . 

F ig. 3: ApparatclIs ill/·e. 

Fig. 4. M antaget, sett uppifrån. 

~~ötte~ fOTO-HUS 
~ MALMÖ 

Elabl. 1884 

R {1 d i O {1 m {1 f ö re n s 
förnämsta inköpskälla. Ny, rikt illus/r. 

katalog. Sändes gratis och franco . 



~ lRADIO=AMATÖREN~ 

Fig. 5. Delanzas placering. 

För anslutning av telefon resp. hög
talare finnas 3 jackar, vilka samtidigt 
kontrollera glödströmmen, så att det 
eller de lågfrekvensrör, som ej använ
des , släckes automatiskt. För detek
torn finnes en !;Iödströmsreostat, då 
detta rör är känsligast för glödströms
regleringen. De tre förstärkarna ha 
en gemensam reostat. Man bör därför 
ej glömma att öka eller minska in
ställningen av denna reostat alltefter 
det antallågfrekvensrör, som inkopplas. 

Mottagarens utförande framgår av 
våra bilder, fig. 2 , 3 och 4, som visa 
såväl mottagaren i dess låda som de 
inre delarna på montagevinkeln. Till 
det yttre är mottagaren synnerligen till-
10------;1.4". = 610- - - - - --1 

135 135 

Fig. 6. Frolltplatfalls dimensioner. 

talande och delarnas placering och led
ningsdragningen utmärkt. Delarnas 
placering och sammankoppling fram
går tydligt av ritningen, fig. 5, som 
är utförd i skala. Ledningsdragningen 
blir dock naturligtvis icke fullt den
samma som ritningen, då frontplatta 
och bottenbräda i verkligheten stå i 
rät vinkel mot varandra. 

Frontplattan, över vilken fig. 6 vi
sar en ritning, är 7 tum hög, 24 tum 
lång och 5 mm tjock och givetvis be
stående av ebonit. Den hori ~ontella 
brädan är av trä och har dimensionerna 
6ooXI7SX1S mm. 

Spolarna i denna mottagare äro a.v 
en typ, som ej förut närmare beskrI
vits i Radio-Amatören. D~ äro för
delaktiga genom sitt ringa utrymmes
behov och prydliga utseende och ha 
även ringa dämpning och varvkapa
citet. Antenn- och anodspolar äro ut
förda på samma sätt, blott med d~n 
skillnaden i antal varv, som ovan an
givits. 

Konstruktionen av ett spolpar 



primär- och sekundärspole - framgår 
av fig. 7. Spolarna äro lindade såsom 
flata korgspolar av 0.6 mm tråd med 
grön silkes isolering, och äro applice
rade på ett stycke spolrör av 60 mm 
diameter och 25 mm längd. Mellan 
spolarna är fastskruvat ett stycke ebo
nit, som tjänar såsom fot för systemet. 

På två ställen i var spole är instuc
ken en skruv med tvenne muttrar, till 
vilken spolens ändar anslutas och som 

ma sätt, men på en rulle av 40 mm 
ytterdiameter. Ett lämpligt antal pin
nar är här 9. Denna spole behöver 
icke sättas på något spolrör utan upp
trädes på ändan aven mässingsaxel, 
vars närmare beskaffenhet framgår av 
fig. 8. I panelen inborras en vanlig 
stickkontakthylsa av så lång modell 
som möjligt. I denna inpassas en mäs
singstråd av 4 mm diameter (som bör 
passa noga i hylsan). På den så er-

Fig. 7. Spolkollstr1lktiO!~. 

tjänar som fäste för kopplingstråden 
vid kopplingen. 

Tillverkningen av dessa spolar är 
ingalunda svår om man skaffar sig 
en skiva av ek eller ebonit av 60 mm 
ytterdiameter, i vars ytterperiferi IS 
st. 6 mm hål inborras på jämna av
stånd. I dessa hål insättas p:nnar av 
trä eller mässing medan spolen lindas 
och borttagas då spolen är färdig, så 
att den kan avdragas från rullen och 
sättas på sitt spolr6r. 

'l råden lindas på det sätt som an
tydes till höger å fig. 7. Då erforder
ligt antal varv lindats påpenslas litet 
acetonIösning som får torka. Spo
len blir då synnerligen fast och kan 
hanteras utan risk. 

Återkopplingsspolen lindas på sam-

hållna axeln fastlödas ett par brickor, 
enligt ritningen, för att fixera axelns 
läge i förhållande till hylsan och spo
lens läge på axeln. Axeländan vid spo
len bör helst gängas och förses med 
en mutter, men det går även att fästa 
spolen enbart med klister om man först 
filar några ojämnheter i axeln så att 
spolen får säkert fäste . 

Vid den sida av spolen, som ligger 
i axelns förlängning, vidlödes två böj
liga sladdar, så att spolens vridning 
möjliggöres. Dessa sladdar föras till 
ett par klämskruvar, anbragta å en li
ten ebonitlist å bottenplattan, såsom 
närmare synes å fig. S. 

För antenn och jord finnas tvenne 
klämskruvar å en ebonitiist vid brädans 
bakre kant intill antennspolen. Batte-

l 
l • 
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rierna tillkopplas en kontaktplint vid 
motsatta ändan av brädan. 

I mottagaren har följande materiel 
kommit till användning: 

2 st. 500 I-tI-tF vridkondensatorer, typ Stem 
& Stem, med 100 mm rattar. 

" 100 mm ratt för återkopplingen, typ 
Alpha. 

2 " glödströmsreostater, 6 ohm. 
4 " rörfattn:ngar, amerikansk typ. 

vilka ge utmärkta resultat. Om man 
önskar använda europeiska rör utbyter 
man rörhållarna mot sådana av Baltics 
eller annan europeisk typ. Man kan då 
använda vilka vanliga rör som helst. 
Vid stor ljudstyrka måste man dock 
använda kraftförstärkare i lågfrekvens
stegen, t. ex. B 406 eller något liknande 
detta. 

201~~---50----~------6u-----~ 

/<------ - 110 ~ 
Fig.8. 

3 jackar, därav 2 med glödströmskontroll. 
2 " spolenheter. 
l " återkopplingsspole med axel. 
l " 200 I-tI-tF blockkondensator med hållare, 

typ Baltic. 
" 2 megohms gallerläcka. 
" 1,000 I-tI-tF blockkondensator med hållare, 

typ Baltic. 
2 " lågfrekvenstransformatorer, omsättning 

l : 3, typ ]efferson. 
" 6-polig kontaktplint, typ Baltic. 
" ebonitplatta, 7"X24"Xs mm. 
" träplatta, 6ooX17sXls mm. 

Kopplingstråd. 
Mahognyiåda. 
I mottagaren användes det amerikan

ska röret UV-20I A i alla fyra stegen, 

DEN AMERIKANSKA RADIOINDU
STRIEN 1925. Det sammanlagda värdet av 
de amerikanska radiofabrikernas tillverkningar 
under år 1925 beräknas uppgå till en netto
summa av 500 miljoner dollars, vilket i jäm
förelse med föregående år betyder en ökning 
med 200 miljoner, d v. s. 67 % från 1924 
räknat. Antalet färdiga mottagningsapparater, 
som försålts under 1925, beräknas till tre miljo-

Vid val av rör får man beakta, att 
antalet varv i anod- och återkopplings
spolarna få anpassas så, att sväng
ningarna kunna kontrolleras inom hela 
våglängdsområdet. Det torde vara till
rådligt att ej välja de två första rörens 
omsättningstal alltför högt då det däri
genom blir svårare att få mottagaren 
stabil. A v europeiska rör torde därför 
B 406 eller liknande kunna rekommen
deras i alla fyra stt:gen. 

Speciell uppmärksamhet måste äg
nas återkopplingsspolens varvantal, som 
måste avvägas med synnerlig omsorg. 

ner och antalet rör till omkring tjugo miljoner. 
Den amerikanska radioindustrien sysselsätter 

f. n. i runt tal 300 000 personer och omfattar 
över 1200 fabriker jämte c:a 40000 mindre 
verkstäder. 

Antalet rundradiostationer uppgick i början 
på december till 584. Därav tillhörde 107 olika 
läroanstalter, 47 religiösa samfund och 30 tid
ningsföretag. 

Glöm ej att förnya Eder prenumeration på Radio-Amatören tör år I926! 
Prenumeration emottages i varje bokhandel samt på posten. Pris Kr. 6:-. 
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"BLAU~PUNKT" 
DUBBELHÖRTELEFON, 4000 OHM 

PRIS KR. 16:-

Begä r öve r a llt 

"BLAUPUN KT" 

hörtelefo n 

Idealet 
för kort- och långdistansmottag
ning. Oöverträffad tonstyrka och 
klangrenhet. Lätt, elegant. Stör
sta ljudstyrka. Högsta precision. 

Hör/ele fonen för kännaren 

Finnes överallt. 

REPRESENTANTER OCH LAGER I 

STO C K HOLM: K ARL H . STRÖM, P OLHEMSGATAN 10.14. TEL.: 30782 OCH K. 4713 
MAL MÖ: SYDSVENSKA RADIOIMPORTEN, HÖGAMÖLLEGATAN 18. TELEFON: 1455 

BEG A R PRIS L I STA -



DE VÄSTSVENSKA RADIOKLUBBAR
NA SAMMANSLUTA SIG. På inbjudan 
av Göteborgs Radioklubb och Radiosällska
pet i Göteborg samlades lördagen den S dec. 
i Göteborg representanter för de västsvenska 
radioklubbarna till konferens. Förutom ombud ' 
för de bägge sammanslutningarna i Göteborg 
närvoro representanter för Alingsås Radioklubb, 
Falkenbergs Rad ioklubb, Varbergs Radioklubb 
samt senare även Trollhättans Radioklubb. 
Konferensen beslöt i princip godkänna det före
liggande förslaget till stadgar för ett Väst
svenskt Radioförbund. En interimstyrelse till
sattes bestående av ing. Arvid Palmgren, Göte
borg, ordf., rektor W. Mannegard, Alingsås, 
vice ordf., Gösta Freidenfeldt, Göteborg, sekr., 
kand. Sture Malmgren, Falkenberg, ing. I. B. 
Ouchterlony, Göteborg, sant ing. G. af J ochnick, 
Grimeton. Interimstyreisen fick i uppdrag att 
på grundval av den förda diskussionen om
arbeta stadgeförslaget och tillställa det samt
liga klubbar i västra Sverige. Den nya sam
manslutningens närmaste uppgift blir, att orga
nisera föredragsturneer för de anslutna klub
barna etc. 

NY A STORSTATIONER. Sedan någon 
tid tillbaka är den nya amerikanska rundradio
stationen WJZ vid Bound Brook (New Jersey) 
i verksamhet. Den arbetar med en effekt av 
icke mindre än 40000 watt, vilket gör det 
möjligt att avlyssna dem i Europa även med 
relativt enkla mottagningsapparater. Från 
många olika håll i Sverige har sålunda inrap
porteras, att Bound Brook, som sänder på 455 
meters våglängd (alternativt även SO och 1 500 
m) mottagits med avsevärd ljudstyrka. 

En ny storstation planeras nu även på när
mare håll, nämligen i Tyskland, där undersök
ningar om lämpligaste platsen för en "Rhein
landsender" nu pågå. Denna station skall få 
en effekt om 20 000 watt och blir sålunda den 
hittills starkaste på den europeiska kontinenten. 
Antagligen kommer den att uppföras i trakten 
av Elberfeld, vars nuvarande station om endast 
1 500 watt visat sig giva relativt mycket gynn
samma utsändningsresultat. Den planerade 
storstationen beräknas få en kristallräckvidd 
om c:a 150 km. 

~ 

Säg att Ni såg det 
i Radio~Amatören! 

LISSEN A GON 

"X" 
S POLAR 

för koppling med oavstämd antenn, rei· 
nartz· kopplingar, neutrodyne· kopplingar 
m. fl. - finnas i prislägen från lir. 6:-

7Jegä r katalog! 

~~~::I~~ANI:ET 
ANVAND 

EDISWANS 
AUDlONRÖR 

De äro riktigt 
dimensionerade, 
lämna därför en 
k lar, . fyllig och 
stark ton samt 
verka aldrig an_ 

strängda. 

GENERALAGENTER: 

BERGMAN & BEVING 
STOCKHOLM 

Köp a ll tid kvali t ets m ärket 

I EDISWAN 
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ANTENNTRAD 
SKRUVAR OCH 

MUTTRAR 
högsta kvalitet från 

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

Civi lin~t'niilr 

osc \.R UltAHX 
KUNGSGATAN 33 (s. KUNGSTORNET) 

S'I'OCKJlOLM 
Telefon : 14906. Telegramadress: L I C E N S E 

o 

PATENTBYRA 
SPECIALITET: 

RADIOT,I':KNIK 

Glöm ej att förnya Eder prenumeration på Radio-Amatören tör år I926! 
Premtmeration emottages i varje bokhandel samt på posten. Pris Kr. 6:-. 

ETT GOTT RESULTAT beror på användandet 
av högklassiga delar i Eder apparat. Köp därför: 
R . T. R. -transformatorn, helkapslad, ab-

solut distorsicnsfri, Oms. l/S, 1/~, 1/5 Kr. 9: 50 
Ormand-kcndensator, 1,000 cm, reklam-

pris med skala ............... . ............. " 5: 75 
R. T. R.-Square Law kondensator 500 

cm m '"'d veTn ieT ... ................ . ....... . 
D:o 300 cm utan vernier . .. .. .. ....... . 

B. M. Ebonitvariometer med skala .. . 
Sats till variometer, komplett (äkta 

ebonit) ..................... .......... ........ ., 
Ancdbatterier av hög kvalitet, 60 volt .. 
Reostater J typ Frost, 30 ohms .... ..... " 
R ecstater 6, 15 ohm .................... .. .. .. 
Enkolt. lefcner från ......... ....... ....... .. . ., 
Dubbellurar Tefag, D. R. W. m. fl.... .. 
Mazda 0.06, marknadens erkänt bästa 

detektorrör ........... . ... . ......... ......... . 
Philipsrör, noteras tm lägsta da~sprisJ 

Alpha rattar och skalor, Baltics Ra-
diodelar och satser, alla slags pol-
skruvar, banankontakter, bussningar. 

Dr. Seibts Amigo, säsongens stora suc
ees. Den i Stockholm f. n. mest sål
da högtalaren. Endast bristande kän
nedom om denna bögtalare föranleder 

10 : -
7: 50 
7:-

2 : -
9:
l: 75 
O: 90 
3: 75 

12:-

9:-

köp av annan ................. ..... ... ..... " 52:-
Enklare högtalare från .................. ... .. 12: -
Andersons Kristall ....... . ................... l: 50 
Perikon detektorn (enl. det oöverträffa-

de systemet kristall mot kristall ... .. 2: 75 
Vanl. enkel detektor med kopp ......... .. O: 65 
Kristallmottagare och apparater. 

Ovanstående ä r ett utdrag ur vår senaste pris
lista, . som sändes på begäran. All slags radio
materiel, ävensom apparater, europeiska och ameri
kanska, lagerföras. Absolut förmånl igaste inköps
källa för herrar återförsäljare, som åtnjuta de 
bästa villkor. Driftiga ombud aotagas å en del 
orter där vi ännu icke äro representerade. Om
bytesrätt. 

SVENSKA RADIOAFFÄREN, Stockholm 
Ledande engrosfirma j radiobranschen. 

Nybrogatan 8. Telefon Ö. 1661. T el.-adr. : Svara. 
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MÄTINSTRUMENT 
alla slag, i fickursfo rm och 
för infällning. Fabrikat 
"NEUBERGER", Miinchen . Le. 
verans från nederlag i Malmö, 
endast till partia vnämnare 
Infordra prislista. 

A . G I L L N E R, Malmö /lo Telefon 4110 

Pärmar 
till Radzo=A matören 

1925 
Sitt fulla värde erhåller denna tid. 
skrift först när en komplett årgång 
av densamma i inbundet skick och 
försedd med en fullständig innehålls. 
förteckning kan tjäna som uppslags. 
bok vari man är istånd att steg för 
steg följa teknikens landvinningar. 
För detta ändamål tillhandahållas 
smakfulla pärmar jämte titelblad och 
innehållsförteckning tör årg. 1925. 

PRIS KR. 2: - PR. ST. 
Samtliga nummer av Radio.Amatö. 
ren för år 1925 ävensom för 1924 
kunna fortfarande erhållas från för. 
laget för årgångarnas komplettering. 



MODERNISERAD ULTRAHETERODYNE 
I Radio-Amatören n:r 2, 1925, beskrevo vi en 8-rörs Illtraheterodyn,e
mottagare enligt det system som tillämpas (J!lJ Radio-A,-B, Uno Sä"r,
mark, Göteborg, och byggd med materiel av denna finnas tillverkmng. 
Utvecklingen har emellertid gått snabbt framåt och mall fordrar ItU 

att alla delar utföms enligt de modernaste begrepp O'In förl!!stfrihet. 
Det är glädjande att se att dnn svenska radioindustrien med frantgång 
försVGI'ar dm rangplats den tillkämpat sig. En ultraheterodynnwttagare 
kan sålunda numera byggas med helt nya delar, samtliga byggda på 

lågförlustprillcipen. 

D
en moderniserade ultraheterody
nens kopplingsschema, fig. I, 

skiljer sig icke så mycket från 
det tidigare, utan den stora skill

naden ligger i delarnas praktiska ut-
formning. 

Båda avstämningskondensatorerna 
äro av ny lågförlusttyp och försedda ' 
med mikrorattar. Genom de sistnämn7 
das många goda egenskaper får mot
tagaren ett synnerligen tilltalande yttre, 
se fig. 2, och uppsökandet av de många 
olika sändarna underlättas betydligt. 

En nyhet av största betydelse är att 
avstämningsspolarna, såväl antennspo
len och generatorspolen med återkopp
ling som drosselspolen, äro utbytbara. 
Härigenom tillförsäkrar man sig möj
ligheten att mottaga på olika våglängds
områden, såväl längre S(l':!l !~Drtare än 
de vanliga. På detra 3att kan man täcka 
alla runJradiovåglängder såväl under 
?:.:l:; "11 som upp emot 2,000 m. Att 

l~ -"',,-dning vid en superhe-
iör 'en allra största bet y-
rna envar som önskar ha 
tlio. 
ge
ten, 

se::< 
tÖr -
'adio 
ang
lS\ti\t 
'an\ig 

en och samma mottagare för all mot
tagning. 

Mellanfrekvensförstärkaren är i hu
vudsak oförändrad, men på lågfre
kvenssidan användes blott ett stegs för
stärkning, då erfarenheten visat, att 
det andra steget ytterst sällan kommer 
till användning. I sista rörets anod
krets har emellertid inlagts en lågfre
kvensdrossel för erhållande av bättre 
ljudkvalitet i sådana högtalare, som ej 
äro konstruerade för anodlikströmmen. 
En jack finnes dock för direkt inkopp
ling av högtalare. 

Placeringen av de olika delarna har 
ej undergått någ0n väsentlig föränd
ring. Å fig. 3 och 4, som visa mon
taget, lägger man emellertid märke till 
rörlisten, en ebonitribba, som anbragts 
å höga fötter, genom vilken lednings
dragningen blir enkel och god. På den
na list äro även alla reostaterna place
rade. Härigenom blir frontplattan i 
hög grad förenklad och man frestas 
ej att i onödan ändra glödströmmen. 

Anbringande aven reostat för varje 

, L Den 11!oder;liscmde ultrahetcrodynl!lls 
kopplingsschema. 



Fig. 5. Allte1Z1!splJle med hållare. 

selektiviteten blir ändock tillräcklig ge
nom de låga förlusterna. 

Generatorspolen, fig. 6, är av sam
ma typ som antennspolen, men i sam
ma enhet är återkopplingsspolen inklu
derad, vilken är vridbar för erhållande 
av bästa resultat. 

Av övriga nykonstruerade delar mär
kes lågfrekvenstransformatorn, som 

APPARATPROVNING MED NORMAL
VÅGOR FRÅN KöNIGSWUSTERHAU
SEN. Från Königswusterhausens rundradio 
utsändas numera tre dagar varje månad under 

, vissa minuter telegrafitecken på olika vågläng
der, med vilkas hjälp varje innehavare av mot
tagningsapparat har till fälle att noggrant kon
trollera denna med avseende på inställning för 
varje särskild våglängd Dessa "normalvågor" 
utsändas den 10, 11 och 12 efter nedanstående 
plan. Skulle någon av dessa dagar infalla på 
sön- eller helgdag, förskj utes utsändningen 
fr. o. m. denna dag en dag framåt. 

Tid på Utsänd Våglängder 
förmiddagen morst:bokstav 1:. dag. 2:" dag. 3:edag. 

8.00-8.05 C ---- 600 1150 1400 
8.15-820 g --- 660 1220 1650 
8.30-8.35 j -- -- 700 1250 1750 
8.45-8.50 k --- no 1450 2000 
9.00-9.05 0--- 750 1525 2100 
9.15-9.20 p ---- 800 1700 2300 
9.30-935 x - .. - 900 1775 2400 
9.45-9.50 y ---- 1000 1800 3000 

10.00-10.05 z ___ o 1100 
Att endast jämförelsevis långa vågor utsän-

Fig. 6. Generator- och återkopplingsspolar i C!l 

utbytbM e1Ihet. 

har en anmärkningsvärt jämn för
stärkning av alla akustiska frekvenser. 

Såsom enhet är den moderniserade 
ultraheterodynen av det allra största 
intresse och försvarar väl sin plats så
som en av de yppersta apparater som 
en svensk amatör kan bygga. 

das beror på det särskilda intresse man vill 
ägna åt mottagning från de moderna storsta
tionerna, som ju i regel arbeta med längre vå
gor. Utsändning av ännu längre normalvågor 
än de övan angivna äger tillsvidare icke rum, 
då härför erfordras särskilt vidlyftiga anord
ningar. 

Dessa n('-...,~lvågor, som utsändas med en 
effekt av 1 000 watt, :: '!) även avsedda för 
kontroll av enskilda vågrnätare. 

AKUSTISKA FÖRSÖK VID WIE 
RUNDRADIO. Rundradiobolaget i Wien l 
på sista tiden låtit utföra en serie försök ' 
att utröna de gynnsammaste förutsättninga' 
för upptagning av orkestermusik i rundral 
Ett utmärkt resultat har därvid uppnåtts 
nom att låta orkestern spela ute i fria luf 
varvid mikrofonen var upphängd ungefär 
meter över dirigenten. Orkestern var vid 
söket grupperad på vanligt sätt, och den i I 

avlyssnade musiken visade sig ifråga om kl 
renhet och möjlighet att urskilja varje er 
instrument vara vida överlägsen från v 
studio härstammande musik. 

Glöm ej att törwya Eder prenumeration på Radio-Amatören för år I9 
Prenumeration emottages i varje bokhandel samt på posten. Pris Kr. 6: 

22 



\ 

Den nya Kon::Högtalaren 540::A W och 
Förstärkaren 44014 

Kan användas tillsammans med kristallmottagare eller rörmottagare. Musik och tal återgivas absolut 
felfritt. 

A.·B. Radiotjänst har i dagarna efter jämförande prov mellan olika högtalare inköpt ovan avbildade 
aggr gat med kristallmottagare. 

Högtalar~ kcmbinationen ifråga var den enda, som uppfyllde vederbörandes stränga fordringar med 
hänsyn till rent och naturtroget återgivande av tal ceh musik. 

Lämplig för skolor, föreläsningslokaler, hotell, kaf';er m. fl. Aggregatet ersätter fullständigt en orkester. 

GENERALAGENT 
Representant för södra Sverige: 

Jngen!ör.flrma Folke Hain 
MALMO 

BÖHLMARKS 
Representant för västra Sverige: 

Zach. G:uthe 
GOTEBORG STOCKHOLM 

NOA.. re JK I 
RÅDiG 
BÅIII)RIER 

FINNAS SVENSK 

HOS ALL A TILLVERK-

VÄLSOR- NING 

TERADE BEGÄR 

RADIO- VÅR PRIS-

HANDLARE LISTA R,\ 

NORDISKA 
ACKUMULATORFABRIKEN 

STOCKHOLM GÖTEBORG 
Blasleholmstorg 11 - Östra Hamngatan 14 

MALMÖ 
Larochegatan 4 

T 

vår stora 
'.: .. ".30 

katalog R 24 om 
250 sidor är nu 
utkommen. Den 
omfattar allra se< 
naste nyheterna för 
hösten, kopplings< 
schemata, tabeller, adresslistor 
amatörsändare, tidsignaler m. 

Utan tvekan Europas mest fullstän
diga och innehållsrika radiokatalog. 

å 
m. 

Tillsändes alla radioamatörer mot in
sändande av 1.- kr. + 25 öre i porto. 

GRAHAM BROTHERS A.-B. 
STOCKHOLM 



~ QADIO=AMA T ÖR E N====-

DIMENSIONERING AV INDUKTIONS~ 
SPOLAR OCH SVÄNGNINGSKRETSAR 

AV INGENJÖR OLLE WIKSTRÖM 

V
idstående diagram avser att för 
våra radioamatörer underlätta 
en del av de beräkningar, som 
ofta måste utföras vid appa

ratbyggandet för erhållande av lämp
lig storlek å spolar och kondensa
torer. Egentligen är diagrammet en 
kombination av två sådana. Övre 
högra "fältet" anger nämligen sam
bandet mellan en svängningskrets' våg
längd och i kretsen ingående självin
duktion och kapacitet; de tre övriga 
fälten utgöra tillsammans ett diagram 
för beräknandet av induktionsspolar. 
De båda deldiagrammen ha blott av 
bekvämlighetsskäl sammanförts, då 
därigenom skalan för självinduktion 
kunde göras gemensam. 

H ur diagrammen användas torde 
kanske bäst framgå av några exempel. 

Beräknillgar rörande självinduktions
spolar. 

Diagrammet är baserat på den för 
enkellagriga cylinderspolar gällande 
formeln 

L=7:~D2n21k ...... (1) 

där L = självinduktionen i cm, D = 
lindningens diameter i cm, n = antalet 
varv pr cm, l = spolens längd i cm 
och k = en korrektionsfaktor, den s. k. 
Nagaoka's faktor; storleken av k beror 
på förhållandet mellan spolens diame
ter och längd d. v. s. på kvantiteten D. 

Om vi med N beteckna totala an
talet varv i spolen så kan formeln om
skrivas, då ju N tydligen är = n 'l, och 
vi få 

L = 7;2 D2 N nk. . . . . .. (2) 

Strängt taget gälla (r) och (2) en
dast för enkellagriga cylinderspolar 
men kan approximativt sägas gälla 
även för såväl flerlagriga sådana, då n 

betecknar totala antalet varv pr cm, 
som för flat- eller korgspolar, då D be
tecknar spolens medeldiameter och l 
lindningens radiella längd (eller rät
tare sagt bredd). 

Diametern D anges å skalan strax 
ovanför undre högra fältet; de sneda 
linjerna i detta fält motsvara olika vär
den av n enligt besiffringen i kanten. 
Nedre vänstra fältets sneda linjer 
representera olika N -värden. I övre 
vänstra fältet ha inlagts en del linjer, 
som motsvara olika värden av faktorn 
I,;; dessa ha dock av bekvämlighetsskäl 
besiffrats för motsvarande värden å 

förhållandet ~ (eller, vilket är detsam-
uD 

ma, N)' Självinduktionen slutligen 

anges å skalan i mitten av diagram
mets övre del; den har där angivits i 
.uH (r .uH = r 000 cm). Övergången 
från det ena fältet till ett annat under
lättas av de inritade horisontala och 
vertikala indexlinjerna. 

Ex. 1. Sök självinduktionen hos en spole, 
som lindats 40 varv med 20 varv pr cm å en 
stomme 8 cm i diameter. 

De givna värdena äro sålunda D = 8, n = 20 

och N = 40, av Yilka framgår att Q har vär-
det 4. l 

Från punkten 8 å D-skalan drages en linj" 
lodrätt nedåt tills man påträffar den n-linje 
som motsvarar det givna värdet 20. Från denna 
skärningspunkt drages en linje horisontellt . över 
till vänstra fältet till dess den råkar linjen 
N = 40. Härifrån drages ytterligare en linje 
uppåt till dess den skär den k-linje som mot-

.. D 1ZD 
svarar vardet 7 = N = 4. Drages slutligen 

från denna sista skärningspunkt en horisontal 
linje åt höger så skär denna självinduktions
skalan i en punkt som motsvarar det sökta 
värdet. Vi avläsa där L = c:a 195 J.LH. 

Observera att hjälplinjerna dragas noga 
parallellt med indexlinjerna. Med någon övning 
behöva icke ens hjälplinjerna dragas utan man 
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kan med ögonmått uppskatta de successiva 
skärningspunkterna. 

E:r. 2. En spole skall lindas med en diam. 
av 8 cm och med en självinduktion = 300 
j.l.H. Hur många varv och hur tätt skal1 
spolen lindas? 
Vi nämnde i det föregående att korrektions

faktorn k varierar med förhål1andet D. Enär 
denna variation icke följer någon enkel mate
matisk lag är lösandet aven uppgift sådan som 
ex. 2, där man icke känner längden, rätt be
svärlig, åtminstone om man vill använda sig 
av den anförda formeln för beräkning av L. 
Man får hjälpa sig på så sätt att man gör 
vissa antaganden rörande värdet av D och 'I, 
räknar ut värdet å L under dessa antaganden; 
i regel får räkningen göras om flera gånger 
til1 dess man får ett antagligt värde. Diagram
met underlättar avsevärt arbetet i detta fall; 
även här nödgas man dock göra vissa förhands
antaganden. 

Den givna uppgiften löses enklast på följan-

de sätt. Vi antaga ett visst värde, t. ex. !l = 2. 
l 

Enär 
D nD 

N 

och D enligt antagandet var = 8 så fås 

8"_2 
iV - , 

d. v. s. 
N=41l. 

Detta villkor måste sålunda uppfyllas under 
de givna och antagna betingelserna. 

Vi draga nu en horisontell linje från punkten 
L = 300 IlH tills den skär den k-linje som mot
svarar värdet D = 2. Härifrån drages en lod
rät hjälplinje ner till nedre högra fältet så att 
den skär N-linjerna. På samma sätt drages en 
lodrät hjälplinje från punkten D = 8 så att den 
skär n-linjerna. 

Jämföras nu de värden å 11 och N, som befin
na sig å dessa hjälplinjer och på samma hori-. 
sontala linje så finna vi att de värden som upp
fylla villkoret äro värdena n = 15, N = 60. 
Spolen skall alltså lindas 60 varv med en täth et 
av 15 varv pr cm. 

Beräkningar rörande svängnings
kretsar. 

För hithörande beräkningar använ-

des det övre högra fältet av diagram
met. 

N ederst befinner sig här en skala 
fÖT våglängder, självinduktionen anges 
av. skalan till vänster, och de sneda 
linjerna motsvara de i kanten angivna 
värdena av kapaciteten C. Kapaciteten 
har angivits i f-lf-lF (I f-lf-lF = O.OOO.OOI 
f-lF .) 

E%. 3. Om i en svängningskrets självin
dukt:onen är 250 IlH och kapaciteten 80 Ilj.l.F, 
hur stor är då kretsens våglängd? 

Går man från punkten 250 i j.l.H-skalan hori
sontalt tills man skär den C-linje, som mot
svarar värdet 801lllF samt från denna sl.är
ningspunkt lodrätt nedåt, avläser man å 
våglängdsskalan det sökta värdet, här ungefär 
265 m. 

E%. 4. En variabel kondensator har maxi
mi kapaciteten 250 j.l.j.I.F. Dess minimikapacitet 
kan antagas utgöra 10 % därav, d v. s. 
25 IlIlF. Inom vilket våglängdsområde kan 
man avstämma en svängningskrets, som be
står av den nämnda kondensatorn och en 
spole om 200 fJ.H ? 

Vi gå tillväga på samma sätt som i ex. 3 
och finna att vid maximikapacitet våglängden 
är c:a 415 m; vid minimiKapacitet återigen är 
den c:a 165 m. Svaret blir sålunda; 165-415 m. 

E%. S. Man önskar medels en variabel 
kondensator liknande den i ex. 4 kunna av
stämma en svängningskrets mellan värdena 
150-600 m utan utbyte av spole. Är detta 
möj ligt? I så fall, hur stor spole behövs? 

600 m våglängd fordrar enl diagrammet till-
samman med max.-kapaciteten 250 Ilj.l.F en spole 
c:a 400 j.l.H. Den horisontala linje som mot
svarar detta L-värde skär emellertid en C
linje för 25 fJ.j.l.F redan vid c:a 190 m:s våg
längd. Anordningen är sålunda ej utförbar. 

De anförda exemplen torde vara till
räckliga för att klarlägga hur liknande 
uppgifter lösas. Givetvis äro de erhåll
na värdena icke fullt exakta. Nog
gl annheten är dock fullt tillräcklig för 
de allra flesta fall. 

J 



EN MODERN LYXMOTTAGARE 
(4 RÖR) 

KAN NU VAR OCH EN BYGGA SIG 

TILL BILLIGT PRIS EFTER 

BALTIC KON STR U KTION S~ 
BESKRIVNING N:r 14 

PRIS KRONOR 

1:50 
.>f.. 

I AKTIEBOLAGET BALTIC 

Vid Edra experiment 
rådgör med oss. Vi ha 

allt • l radio, 
fullständiga apparater från 
de mest luxuösa till de 
enklaste. Förstärkare. Hög
talare. Teleloner. Delar. Allt 
av prövade. goda kvaliteer. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST ~ Co., 6.ötebore 
TELEFON 1684 RADIOAVDELNINGEN TELEFON 11634 
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RUSSELL'S GENUINE 
HERTZITE KRISTALL 

TILL KRONOR 1:50 PER STYC K 

G rofs det relativt höga pris RUSSELL'S 
Genuine HERTZITE hitti lls betingat, 
har denna kristall under den korta tid 
som den försålts i Sverige för varje må~ 
nad stadigt ökat i omsättning. Detta 
faktum giver i första hand fullt be ~ 
lägg för kristallens förträffliga kvalitet 
men har samtidigt i samband med den 
oerhörda avsättning, som denna kristall 
röner i England och på konti nenten, 
möjliggjort en från många hall uttalad 
önskan om billigare salupris. Vi hava 
nu nöjet bringa till alla våra ärade 
kunders kännedom att priset på 
» H E R T Z I T E » fr. o. m. den 

jan uari 1926 r e d u c e r a t s till 
kronor l: 50 per styck . 

Kristallen kommer fortsättningsvis att 
säljas i förseglade askar, varje kristall 
minst 3 gånger provad, innan den 
lämnar RUSSELL'S laboratorium, och 
lämna vi full garanti för varje enskild 
kristall, som vi sälja. 

Vill Ni äga en kristall, varå Ni icke 
behöver söka efter hogkå"nsl,ga punkter, 
som i tonstyrka och va' akt,ghet ej över~ 
träffas av n ågon annan kristall , och som 
besitter lång räckv,dJ . då kan Ni med 
full trygghet för erhållandet av just en 
sådan kristall köpa 

R U S S E L L' S G e n u i n e H E R T Z I T E 

GENERALAGENTER : 

LINDBÄCK & CO. 
Skeppsbron 4 GÖTEBORG Telefon : 3370 

WIDEMAN & ENGBERG AKTIEBOLAG 
Karlbergsvägen 8 STOCKHOLM Telefon : Vasa 8284 

POSTF Ö RSKOTT TILL LANDSORTEN I ÅT E R F ÖRSÄLJARE RABATT 



TEORETISKA BERÄKNINGAR 
VID MOTTAGNINGSAPPARATER 

AV CIVILINGENJOR ERIK O. LOFGREN 

V I I r. K O P P L A D E K R E T S A R (F O R T S.) 
Under denna rubrill bÖl-jade i no'velllberhäftet ett nytt kapitel i den11a 
serie. Författaren framhöll inledningsvis koppringamas gru11dläg
gande betydelse inom radiotekniken, lämnade därefter en översi.U av 
de enkla kopplillgstyperna samt ingick på teol'im för den direkta kopp
lingen. Gr1lndekvationerna för tVeHne direktkopplade kI'etsar 1lppställ
des, och nr dessa härleddes några allmänna egenskaper hos kretsar 
kopplade på, detta sätt, I detta nUlIlll1er följer en wtdersökning rörande 
den gynnsa/11/11aste kopplingsimpedansen mellan tvenne givna kretsar. 

COPYRIGHT RADIO-AMATÖREN 

V id det närmare studiet av de 
direkta kopplingarna skola vi 
först taga i betraktande det fal
let, att frekvensen hos den i 

primärkretsen verkande e. m, k. är gi
ven, Vad som då huvudsakligen är av 
intresse är strömmarnas storleks- och 
fasför hållanden, speciellt villkoret för 
att strömstyrkan i sekundärkretsen 
skall bliva den största möjliga. 

Problemställningen är här en helt 
annan än vid de kopplade kretsar, som 
förekomma inom starksh ömstekniken. 
Där är antingen den i primärkretsen 
tillgängliga eller vanligare den i 
sekundärkretsen behövliga effekten be
stämd, och man ställer den fordran 
på kop .... lingsanordningarna, att den 
till sekundärkretsen överförda effekten 
skall utgöra en så stor bråkdel som 
möjligt av den från primärkretsen av
givna effekten, d. v. s. verkningsgraden 
skall vara den högsta möjliga, I en 
radiomottagare däremot är det alltid 
primärkretsens e. m. k. som är given, 
och det gäller att utnyttja densamma 
på sådant sätt, att man i en given 
impedans, ingående i sekundärkretsen, 
erhåller maximal strömstyrka, Verk
ningsgraden blir härvid ofta jämförel
sevis dålig. Vid rundradiomottagare 
äro dessutom vissa bivillkor med av
seende på strömmens beroende av 

frekvensen förenade med nämnda 
huvudvillkor. 

Att här uttömmande behandla alla 
till buds stående kopplingssätt skulle 
föra alldeles för långt. Vi måste nöja 
oss med att endast genomräkna de 
viktigaste fallen, men det torde sedan 
icke möta några större svårigheter för 
läsaren att med ledning därav under
söka även andra kopplingstyper. 

l \ , Kretsarnas eg11a impedanscr 
oföränderliga. 

Medelst en kopplingsimpedans 2 12 
tänkas tvenne kretsar kopplade med 
varandra, yilkas övriga impedanser, 

Z1 L2 

Fig. 16. 

2 1 och 2 2 , äro givna (fig. 16). Ström
vektorn i primärkretsen blir då 

E 
1'= " 

Z Z2 ' Z12 
1 + z: +T 2 12 



F ör motsvarande sekundärström, 
räknad såsom förut positiv i samma 
riktning genom kopplingsimpedansen 
som 1', får man likheten 

1"-- Z12 l' 
- Z2+ Z 12 ' 

som efter insättning av uttrycket för 
l' kan skrivas 

1"=- E . 

Zl Z2 (; + ZI + ~ ) 
1 2 12 

Här är det endast parentesen i näm
naren som varierar med Z12' För att 
finna den kopplingsimpedans, med vil
ken största möjliga strömstyrka er
hålles i sekundärkretsen, behöva vi 
alltså endast söka villkoret för, att 
detta uttrycks amplitud skall bliva ett 
minimum. 

Liksom det vid likströmsproblem 
ofta kan ställa sig bekvämare att i 
stället för motståndet hos ledarna in
föra dess inverterade värde, lednings
förmågan, bliva i detta fall räkningar
na enklast genom införande av de 
inverterade värdena för impedanserna, 
vilka benämnas admittanser. En kom
plex impedans Z = r + jx motsvaras 
aven admittans 

där 

Y I 'b" = Z=g+J;" 

,. 
<r- 
o - z':!.' 

b - - % 
- Z2' 

Den reella delen av admittansen kal
las konduktans och den imaginära 
susceptans. Medan seriekopplade im
pedanser addera sig till varandra, ad
deras admittanserna, då strömbanorna 
äro parallella. 

Med användning av samma index 
för admittanserna och deras kompo
santer som för impedanserna får man 
följande uttryck för parentesen i for
meln för 1": 

* Steinmetz m. fl. författare giva susceptansen 
motsatt tecken, så Y == g - jb. 

Yl + Y2 + Y12 =gl + gz + g12 + 
+ j (bl + b2 + bH)' 

Här skola gl och bl> g2 och b2 hål
las konstanta, medan g12 och b12 varie
ras. För att få endast en variabel 
måste man göra ett antagande be
träffande sambandet mellan g12 och 
b12 . Det naturligaste är då att anse 
fasvinkeln för kopplingsimpedansen, 
vilken vi beteckna med <p, såsom känd. 
Därigenom blir g12 proportionell mot 
b12 på grund av relationen 

1[12 = _ r 12 = _ tg (D. 

b12 %12 • 

Enklast löses uppgiften med till
hjälp av vektordiagrammet för admit

A 

Fig. 17. 

tanserna, och man får också på detta 
sätt den klaraste överblicken av dess 
lösbar het under olika förhållanden. 
En vektor OA = Yl + Y 2 med ~m
posanterna OB = gl + g2 och BA = 
bl + b2 är given (fig. 17), och det 
gäller att finna en vektor Y 12 med känd 
riktning, AA' (fasvinkeln - <p), och av 
sådan storlek, att resultanten till de 
båda vektorerna blir så kort som möj
ligt. Lösningen blir den vektor AC, 
som är vinkelrät mot resultanten, OC. 
Dess storlek är 

Y12 = (bl + b2) sin <p - (gl + g2) eos qJ. 

För den sökta kopplingsimpedansens 
amplitud får man härav 



~ Q..ADllO=AMATÖ1t.EN~ 
Z12 = 

I 

(~ + ~) sin CD + (2 + 2) cos<p 
Z 1 2 Zz 2 . Z12 Z2 2 

Är förlustvinkeln för Z12 liten, allt
så cp nära + 90°, och kretsarnas sam
manlagda susceptans av åtminstone 
samma storleksordning som konduk
tansen, förenklas ekvationen till 

%12= ----

~+ %2 
• Z12 Z2 2 

Minimivärdet för summan av de tre 
admittanserna blir 

Yl + Y2 + Y12 lmin. = 
I (gl + g2) sin <p + (bl + b2) eos q.1 *. 

Med insättning av detta uttryck 
i formeln för J" erhåller man efter 
några mellanräkningar 

II"I max. = 

I (1'1 2"2 + 1"2 Zl) sin", - ( Xl ~2 + X2 ..:i) C05 '!' I 
z l z 2 ~ l Z2 

För att det verkligen skall vara 
möjligt att genom lämpligt val av 
kopplingsimpedansen bringa upp se
kundärströmmen till ett högre värde 
än utan kopplingsimpedans, alltså med 
Z~ direkt i serie med Z1> måste först 
och främst fasvinkeln cp för Z12 hava 
samma tecken som kretsarnas sam
manlagda susceptans 

b +b9= -(~+~)' 
1 - Z l 2 Z 2 2 

Om t. ex. både primärkretsens och 
sekundärkretsens reaktanser äro in
duktiva, måste man sålunda som kopp
lingsorgan välja en kondensator. 

Vidare måste vinkeln OAA' i Eg .. 
17 vara spetsig. Betecknas vinkeln 
AOB, alltså fas vinkeln för den sam
manlagda admittansen hos kretsarna, 
med oc, så kan detta villkor uttryckas 
genom olikheten 

1<p1 > 90° - loc l· 
* Skrivsättet IAI. ursprungligen infört som beteck· 

ning för ahsoluta beloppet aven storhet, d. v. s. dess 
storlek med bortseende från tecknet, begagnas inom 
vektorräkningen i mera generell betydelse för vektorns 
amplitud. 

För Icpl = 90° - I ~ I , motsvarande 
det fallet att vinkeln OAA' är rät, får 
1" sitt maximum först då AC = o, 
d. v. s. kopplingsimpedansen är oänd-

A ( 

~ 
o 8 

Fig. 18 a. 

ligt stor. Man kan emellertid då gå 
ned till jämförelsevis små värden på 
Z'2 utan märkbar minskning i ström
styrkan. Är däremot 1<p1 < 90° - I!XI, 
sjunker strömstyrkan hastigare, då 
Z12 minskas. 

J u större fas vinkeln IX för primär
och sekundärkretsens sammanlagda 
admittans är, desto mera står att vinna 
i fråga om sekundärströmstyrkan ge
nom införandet aven kopplingsimpe
dans. Förlustvinkeln för denna, 90°
Icpl, bör visserligen vara 'liten, men 
man behöver ej gå längre än att den 
blir av mindre storleksordning än 
90° - locl . I själva verket tjänstgör 
kopplingsimpedansen under dessa· för
hållanden huvudsakligen som avstäm
ningselement för kretsarna. Därav 
följer att kopplingen blir selektiv, 
d. v. s. strömstyrkan får sitt maximum 
endast inom ett mer eller mindre smalt 

O 

Fig. 

frekvensområde. Är denna egenskap 
hos kopplingen icke önskvärd, bör 
kopplings impedansen väljas mycket 
stor. Strömstyrkan i sekundärkretsen 

3 1 



blir då ungefär densamma som om den 
sekundära impedansen vore omedel
bart inkopplad i serie med . den. pri
mära. Det oaktat kan kopphngslmpe
dansen vara nödvändig såsom passage 
för en i endera kretsen erforderlig lik
ström. Därvid kunna helt naturligt 
endast motstånds- och induktanskopp
ling komma i fråga. 

\ ~ i d ren motståndskoppling har 
admi ttansvektorn y 12 riktningen AC 
i fig. 18. Den resulterande admittan-
en OC blir då alltid större än OA . 

Förhållandet OA:OC anger den bråk
del, sekundära strömstyrkan utgör av 
den strömstyrka, som skulle erhållas 
med oändligt stort motstånd. Beteck
nas kopplingsmotståndet med r, får 
man fö ljande uttryck för detta förhål
lande: 

o ~ =1/ L%1 + %tF + (I': -t!2)2 _. 

OC (g1 + g2 +~) + (bl + b2)2 

V id induktanskoppling (drossel
koppling) ställer sig sa:nma förhållan
de ·gynnsammare vid l1ka stort var.de 
på kopplingsgrenen s impedans (flg. 
18 a, de streckade linjerna), förutsatt 
att icke de båda kretsarna hava en 
stor induktiv sammanlagd admittans 
(fig . 18 b). 

Vid induktiv koppling blir under 
vissa förutsättningar relationen mel
lan sekundärström och kopplingsimpe
dans fullt analog med vad ovan visats. 
Emellertid erbjuder den induktiva 
kopplingen betydligt större anpass
ningsmöjligheter än de övriga direkta 
kopplingarna, och vi skola därför göra 
den till föremål för en särskild under
sökning. 

OS LO KRI N GKASTN IN ·GSST A TION S STUDIO 
Oslo rundradio hör som bekant till dem som anordnad och inredd med ledning av senaste 

höras bäst i norra Europa, och detta får icke erfarenheter inom rundradiotekniken . Vi åter-
minst tillskrivas denna stat ions nyinredda studio, giva här en interiör därifrån. 

NÅ GR A DRAG UR ET E RFYSIKEN 
Nästa del av denna uppsatsserie kommer att 
infly ta i ett följ ande häfte av Radio Amatören 



Audion" 
Mottagare~ rörets 

Typ emission 
m .. amp. 

Enkelförstärkare 
för 

Kristallmottagare 

Flerstegs förstär kare 

1 

för 
Kristallmottagare 

1,5- 2 { 
Enkelförstärkare och 

för 5-8 
Audionmottagare 10.15{ 

Flerstegsförstärkare 1,5-2 J 
för 

5-8 l Audionmottagare 

K O
·· RT I N G Ensd.mf6rsiiyning I 

for Sverzge 

LÅGFREKVENS~ 
. TRANS FORMATOR 

Om »KORTlNG.LÅGFREKVENSTRANSFORMATORER» behöver man 
ej spilla ord, de äro kända över hela världen. Vetenskaplig beräkning går 
hand i hand med arbetets noggrannhet Behöver Ni en 1ågfrekvenstrans formator 
så köp en K6rling i oöppnad originalpackning då vet Ni vad Ni får för Edra 
pengar. Välj den typ, som enI. nedanstående tabell passar för Eder mottagare. 

Ingångstrans formator In. Mellantrans formator Ut. Utgångstransformator 
gångs_ gångs," 
rörets rörets 

N:r !O~sätt.! Pris emis" N:r !omsätt.! Pris ernis" N:r !omsätt,! Pris mngs .. 
Kr. sioD nt~a1S" Kr. SiOD nI~a1S " Kr. tal m .. amp. m .. amp 

30254 l: 20 14.- 10 
30107 l : 16 14.20 -
30143 l: 12 13.60 15 - - - - - - -

30035 l: 9 12.20 -

13014311: 121 13.601 
10 

13022411:1'71 9.901 10 {I 3004211 : 0'81 9.
25 

30035 l: 9 12.20 - 30037 l: 3 11.90 - 30041 l: l 9.25 
30032 l: 6 12.20 15 30131 l: 3,5 11.10 15 30224 l : 1,7 9.9'0 

30031 l: 5 13.60 1 1 
30208 1:6 14.00 -

30162 1:7 15.20 - -' - - - -- -

30032 l: 6 12.20 
3003511 : 9 12.20 

-

1 
30031 1:5 13.60 lO J 30161 1:3 13.10 lO J 30042 l: 0,8 9.25 
30208 1:6 14.00 30030 l: 4 13.60 30041 l : l 9.25 
30162 l: 7 15.20 

15 l 
30031 1:5 13.60 

iS l 
30224 l : 1,7 9.90 

30032 l: 6 12.20 

"Körting" Lågfrekvensfransformaforer för PUSH-PULL-Koppling 
(Rör med hög em ission 10 - 30 milliamp) 

I 

Ingångstrans formator 

! 

Mellantransformator 

! 

Förstärkare~typ 
N:r I omsätt. 1 Pris N:r I omsätt. 1 Pris 

ningsta l Kr. ningstal Kr. 

Fullständig Push.Pull.Koppling 30265 1:8 23.20 30266 l: 4 27.00 
för KristalL-Detektor Radio .. 

mottagaTe 30264 l : 10 24.80 30267 l: 6 30.00 

Fullständig Push.Pull. Koppling 30243 l: 4 24.30 30266 l: 4 27.00 

för Audion Radiomottagare 
30245 l : 6 27.00 30267 1:6 30.00 

rush.pull.kopplad 30243 l: 4 24.30 

ändförstärkare - - -
30245 1:6 27.00 

AWA~TONAL 
PRISNEDSÄTTNING 

E L E G A N T, S M Ä C K E R ... 9: 50 ... K Ä N S L I G, 
Vager endast 160 gram 

Harknade,?s prisbilligaste k Vdlite tstelef on! 

Utgångstransformator 

N:r I omsätt. 1 Pris 
ningstal Kr. 

30247 l: 0,5 19.00 
30248 l: 0,75 19.70 
30249 l : l 19.70 
30250 l : 1,25 20.20 

30247 l: 0,5 19.00 
30248 l: 0,75 19.70 
30249 l : l 19.70 
30250 l : 1,25 20.20 

30247 l: 0,5 1 19.00 
30248 l: 0,75

1 

19.70 
30249 l : l 19.70 
30250 l : 1,25 20.20 

PÅLIT LI G 

H. C. A U G U S T I N, H Ä L S I N G B O R G 
Telegramadress: AUGUSTIN, Hälsingborg. Telefon 32tO 
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U NION SQUARE-LAW-CONDENSER 
ENSAMFORSÄLJNING FOR SVERIGE 

I Utan fininställning Med finin.tällninll U NION SQUARE-LAW-CON D ENSE R 

N:r 31 150 cm. kr. 5:70 N:r 32F 250 cm. kr. 8:-
.. 33 300 .. .. 6:30 .. 34F 500 ., .. 9:10 

.. 34 500 .. .. 7:/0 .. 35F 1000 .. .. /2:4() 

" 35 1000 .. .. /0 :70 
Passande .kala, Iyxmodell Passande .kala med knapp 

pr st. kr. 2.10 Iyxmodell, pr .t. kr. 2.80 ---

är en precisions kondensator • som tillfreds
ställer de högsta anspråk. Tillverkad av bästa 
materiel. tekniskt fulländad konstruktion är endast 
Union Square-Law-Kondensatorn den. som radio
amatören skulle begära hos radiofirman där han gör 
sina inköp. Där den icke är tillgänglig. fås den 
direkt porto-- och emballagefritt från generalagenten. 

SCHACKOW LEDERS 
VÄRLDSBEROMDA KVALITETSFABRIKAT 

ENSAMFORS ÄLJNI NG FOR SVERIGE 

ULTRADYNE 
N:r 54 Ingångsfiltrum med lös koppling samt primär 

och sekundär avstämning. 3 transponeringstrans-
formatorer ...... ..... ............. sats Kr. 82.50 

.. 55 Antennspole (L 1. L 2) ... ... ... pr st. .. 7.50 

.. 56 Oscillatorspole (L3. L4) . ..... ...... 6.-

N:r 58 

.. 59 

SCHALEKO 
HOGFREKVENSTRANSFORM ATOR 
Användes till högfrevensförstärkning. Neutrodyne. 

Superheterodyne. Ultradyne. T ropadyne. 
N:r 201 150---300 met'j N:r 204 1100-3000 m. 
.. 202 300---600.. .. 205 2500-7000 .. 
.. 203 600-1200 .. .. 206 7000---10999 .. 

Per styck Kr. 12.60 
8 st. ko~pli!lgschema samt byggnadsbe-

sknvmng ... .. ..... . ...... .......... .. . Kr. 2.-

Koppling,chema saml byggnaJsb"k , vning Kr. 2.-

TROPADYNE 
Schaleko Superformer med kiseI-järnkärna. 
Helt metallkapslad. Variabel mellanfrekvens 
3000---10000 meter. Lämplig för alla Superhetero
dyne-. Ultradyne- och T ropa
dynekopplingar .. ....... pr aggregat Kr. 120.
Utbytbara oscillatorspolar med 
fast återkoppling 50---200. 200---
700. 700-3000 meter .. .. .. . ... pr st. Kr. 9.-
Kopplingschema ,amt bJ/ggnaJsb" krivning Kr. 2.-

N:r 20 1-206 

SCHALEKO NEU TRODO NS 
N:r 53 Variabel Neutrodynkondensator. kapa-

citet maximal 30 cm . ...... .............. pr st. Kr. 

Begär Schackow Leders världsberömda kvalitets/abrikat från Eder handlande eller direkt från generalagenten: 

H. C. AUGUSTIN, H ÄLSINGBORG 
Telegramadress: AUGUSTI N, Hälsingborg . Telelon 3260 



~ 1RAJD)IO=AMATÖR.EN~ 

P rovat av 
R adio-Am atören 
--------------~~---------------

LAGFöRLUSTKONDENSATOR OCH 
MIKRORA TT FRAN RADIO-A.-B. 
UNO SÄRNMARK, GöTEBORG. 

Dessa nya delar ha tillställts oss för prov
ning. 

Kondensatorns konstruktion framgår av våra 
båda bilder. Den fyller såväl i elektriskt som 
mekaniskt avseende de allra högsta fordringar. 
Rotorn är lagrad i två triangulära sidoplåtar 
och elektriskt förbundna med desamma med en 
spiralfj äder. 

Det fasta systemet är applicerat medelst ett 
enda isolationsstycke vid stativet, så att de 
dielektriska förlusterna äro försvinnande små. 

Kondensatorns alla metalldelar äro försilvra
de och synnerligen stabilt konstruerade. 

De fasta plattorna ha sådan form att statio
nerna vid mottagning bli lämpligt fördelade 
över skalan. Kapaciteten är c:a 500 IJ.IJ.F. 

Mikroratten, av vilken vi även visa en bild, 
har en fast, helt försilvrad skala och en rörlig 
visare. Denna visare kan röras hastigt medelst 
en knapp i skalans mitt, vilket är till stor 
fördel i många kopplingar vid uppsökande av 
stationer. 

Nedtill å skalan sitter en mindre knapp med 
vilken en långsam rörelse å visaren kan åstad-

kommas. Denna knapp verkar medelst en kugg
växel på kondensatoraxeln. 

Av särskilt intresse är att visaren är för
sedd med en s. k. nonie, varigenom en ytterst 
noggrann avläsning av kondensatorns instäfI
ning kan göras. Därjämte finnes även utrymme 
å skalan för markering av våglängder eller in
ställningar för olika stationer. 

M eddelanden från S. S. A. 
(Sveriges Sändareamatärer) 

~ 

Hörda stationer av smtx, Huvudsta, för tiden 
15 april-1 dec. 1925. * betecknar att dubbel
sidig förbindelse uppnåtts. 

Sverige: smbg*, smel*, smeb*, smfn, smqk, 
smgb*, smqs*, smqr, sher, smbl*, smii, smlb, 
smlz*, smng*, smpl*, smqv, smrm, smrk, smrt, 
smrg*, smsb, sge, smtu, smtn*, smtq*, smtt, 
smth*, smuu, smuv*, smuf*, smui*, smue*, 
smux*, smuk*, smua, smvu*, smvl*, smvs*, 
smvh*, smvt*, smvr*, smyg, smvz*, smvi*, 
smvm, smxv, smxx*, srnxr*, srnxs*, smxa, 
smxg, smxu*, smxj, smwf*, smwn, smws, 
smwa*, smwq*, smwt, smyu*, smyv*, smyy, 
smya*, smyz*, srnzt, srnzz*, smzv, smzs*, smzf*, 
srnzy, smad, smbl 

Norge: Lala*, La4*. 
Danmark: 7ec, 7ek, 7ok, 7qf; 7zm*. 
Finland: 2neb, 2nk, 2ns*, 2nn*, 2nam*, 2nm*, 

2nd*, 2x*, 2ne, 2nl*, 2nx*, 2nef, 2ne:, 2ev*, 
4ns, 1ma, 1mf*, 3nb':<, sna, snf*, snb*, snq*, 
2nea. 

T'j'skland: KK4*, kd9, Kw4, Kw3, Kjs*, 
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Ky8''', Kys*, Ky4*, KlO, KK7, Kp l*, K4ev, 
Kb9, Ki2, K2 

Frankrike: eag, 8aly, 8aaa, 8az, Saqu, 9apa, 
8aca, 8aq, 80ix, 8bo, 8bp, 8bf, 8bc. Sba, 8bv, 
8bu, 8bn, 8bs, 8be, Sd,8eh, 8et, 8epp, 8ee, 8eq, 
8ep, 8es, 8eu, 8ez, 8eax, 8eo, 8ehr, Sde, 8dk, 
Sdn, 8dko, 8dl, 8du, Sdp, 8da, 8dy, 8dd, 8do, 
8dtd, 8di, een, 8ez, 8es, Se, 8ee, Seu, 8en, Sed, 
8ev, eell, 8es, 8ex, 8eb, eec, 8fi, 8fz, 8fk, 8fe, 
8fsf, 8fl, 8fm, 8fg, 8fj, 8fw, 8gg, Sgf, 8qk*, 
8gi, 8qo, 8qp, 8qm, 8-qra, 8gu, 8qe, 8qv, 8qvr, 
8qb, 8qna, 8gw, 8gj, 8hsg, 8hqv. 8hsd, 8hs, 8hlp, 
8hu*, 8hsm, 8hs, 8h11, 8hv, 8ii, 8ipk, 8i, 8ix, 
8jbl, 8jrk, 8jr, 8jaa, 8ja, 8jab':', 8je, Sj b, 8jd, 
8j f, 8kf, Skx*, 8km, 8kl, 8kk, 8kr, 8ki, 8kmi, 
8kg, Slpx, 811, 8enr, 815, 81m, 8ldr, 81z, 8mar, 
8ma, 8mj, 8mn, 8mjm, Smim, 8mnm, 8mb, 8mul, 
8ms, 8nq, 8ns, 8nsf, 8nk, 8no, 8ifb, 8na*, 8ny, 
8nmx, 8nn, 8nnn, 80, 8-ce, 8o IV, 80m, 80wx, 8p~, 
8pe, 8ps, 8pa, 8pt, Spp, 8plm, 8pkx, Spri, 8prd, 
8pax*, 8pp::*, 8pp4'~, 8qg, 8qq, 8qbe, 8qp, 8rg, 
8rhl, 8rl, 8ro, 8d, 8ren, 8rm, 8rmp, 8rie, 8rdi, 
8rd, 8ra, 8ri, 8ry, 8ri.i, 8rv, 8rrr, 8rg, 8rbp, 
8ssu, 8smf, 8sqo, 8sg, 850, 8sse, 8sr, 8shg, 8ssg, 
8555, 85m, 850, 8sse, 8ssx*, 8sst*, 8su, 8ssi*, 
855m, 8sz, 8sp, 8ssu, 8tk*, 8tu, 8tby, Stok*, 8th, 
8uu, 8ut, 8us, 8uy, Sud, 8edi, 8ua, 8vaa, 8vl, 
8vti, 8vx, 8vu, 8vo, 8wae, 8IVO, 8wag, Swoz, 
8war, 8wk, 8xp, 8xmy, 8xf, 8xr, 8xax, 8xz':', 
8xm, 8xh, 8xp, 8ye, 8yv, 8yr, 8yf, 8yz, 8yor, 
8yn, 8yz l , 8ynb*, 8yb, 8za, 8zz, 8zk, 8z'e, 8zeb", 
8zsm, 8z3, 3ca, 4sr, 8adg, 8aoa. 

England: 2bgi, 2bw, 2bg, 2bz, 2be, 2ba, Zea, 
2cu, Zdg, 2([;'" 2dr, 2df, 2ex, 2e, 2ee, 2e1, 2fm*, 
2fn, 2fu, 2fe, 2fv, 2qu, 2qh, 2qk, 2go, 2gy, 2ha, 
2in, 2ih, 2it, 2jk, 2jh, 2jv, 2ju, 2kw, 2kvx, 2kf, 
2kz, 2kr, 2kt, 21z, 21g, 2mf, 2mq. 2mo, 2mx, 
2ma, 2nm, Zub, 2un. 2ne, 2nj. 2nd, 2n~, 2ne, 
20a, 20d, 2ce, 2oy, 20q, 20x, 20j, 2po, 2qd*, 
2qm, 2qh, 2gb, 2rz, 2rb, 2rm, 25Z, 2sh, 2ta, 2tf, 
2tj, 2tp, 2to, 2uu, 2uv''', 2uk, 2vs, 2vo, 2vx*, 
2vg, 2wj, Zwd, 2IVY, 2wa, 2wu. 2wm, 2xv*, 
2xy, 2yt, 2za, 3ad, Sar, Sbv, sbg, sba, Sbh, 
Set, sew, Sda, Sdn. Sdv, Sdh, Sdy, Sdk, Sex, 
Sfs, Sqh, Sqv, Sh s, Sha, Shx, Sig, Skk, Skd, Ske, 
Slf, 515*, Slb, smo*, Sma*, sm5, Smp, snn, S11W, 
5nj, 50,Sok, 5oc, Sox, spu, Spz, 51):1, 5pm, sq, 
5qv, 5qt, Srz, Sre, Sra, Ssi, 555, ssz'~, Ssu, Stz*, 
stp, St j, Sul, suq, Suk, Sup, suw, Swk, swq*, 
sxy, sxo, syi, 5yk, 6al*, 6ah, 6bd, 6bt, 6ch, 6do, 
6d11, 6fg*, 6fub, 6fa, 6gh, 6gf, 6h, 6iv, 6iz*, 
6jv, 6kk, 6ko, 61j, 61, 61c, 6mp'~, 6mx, 6nf, 611q, 

MÄTINSTRUMENT 
alla slag i fick ursform och 
för infällning. Fabrikat 
"NEUBERGER", Mii nch en. Le_ 
varans från nederlag i Malmö, 
endast till partiavnämnare. 
In fordra prislista. 

A. G I L L N E R, Malmö • Telefon 4110 

6nt, 60x, 60h*, 6pv, Cpu, 6nn, 6ry, 6rh, 6td, 
6tm, 6tx, 6us, 6uu, 6uv*, 6uz, 6vp, 6xj, 6yx, 
6ye, 6yr, 6zk, 2ao*, 2bi. 

JrlaJ/d: 7ar*. 
Holland: Opb, Opri'i, Opv, Oaa, Oa, Oam, Oaw, 

Oba*, Obq, Obx, Obl*, Dez, Oea, Ofl, Ofp*, Ofo, 
Oge, Ogg, Ogn''', Ohb. Oii*, Okx, Okn, Okv*, Okg, 
Okw, Okh, 0:1, Om, Oms~', Omr, Onl, Onf, Oem, 
Oqx*, OqIV, Ore. Onv*, Ors, Ord, Od, Orb*, Oro, 
050, Osk, Ostb. Ovn. Owb, Oxf, Oxe, Oxx, l2bb''', 
pb8, pax, pell, pblO*, pejj, 2pe, 2pz, pb2, pkx, 
pb8, p::uu, pemm, pcl, perr, pet, pb3*, pe7, Opm*. 

Belgien: 4als, 4rs. B12, Id, p2, 4fg, 2exy, 
VV2, V2, 29, a22. e2*. 4ga, 4as, r7*, x2, 2pb, 
w3*, 410v, k2, p2, 21*, e2, b2, 4wl, d4, 4ue, 
b9, n4, q2, a2, 22, 4re, 6g*, 4qb, S2'\ l2b, t2, 
b7*, 22r, t7. S4, 4km. r2, i3, 4yz*, 4xs. 

Sch'wei::: 91a*, 8br, 8ab, 9al, 9\\'wz, 9ad, 9xb. 
Jtalien: lae, lay, lam. laf, lau, lana, Ibs*, 

lbb, lbp'" lbd, lbw, lex, Id, leo, lfn, lfe l qu*, 
lqb*, 19w, lmt*, lno, l oz, lrt, lra, lren, lrb, 
lrm, l wb, ihu, iha, hidj , ido,. i4r, ivr, jmt, 
3rm, 3am, 3em, laa, las':'. 

Spanien: ear2, ear6, ear9, earl, ear2l , earl7, 
carlO. 

Tjeckoslovak:en: aa2~. 
Jugoslavien: 7xx':': 

, Rj'ssland : Rdw, Nrl"-, Cr!, 2nrl, tuk. 
U. S. A.: Wir, \Vqo, Wqn, Wiz, lpl, Iii, 

lbes, luw, lava, l azd, l aae, l ana, l arh, l zs, 
l af, lbke, leh, lar, lur, 2tf, 2mk, Zxae, 2mm, 
2agg, 2ahm, Sir, su, 4rl, 4as, eaf, eSb, cIar, 
l eat, tau, W. G. H. 

BmsiliclI: laf, 2sp, sab. 
Nya Zeeland: 2ae. 
Afrika: oeml, oedj, oetu, oedb, oekx, a in. 
Mesopotamien: gHHj, ghh, qhhl, ghh9, l dh, 

6zk. 
POI'tj'O: XWar, X4ea*, sge, sgt, Gripsholm, 

Nnt, Ntt (uss Seorpion)*, 2eu (Georg Wa;,h
ington)*, x2e, Xgea*. 

Divuse: rqt, rqe, rer, pas, pai, rai, rrp, rg, 
hva, hk, sgd, okg, esm, okl, bg, 4bk, 41o, plab, 
N rr!, 3am, 4tiv, 4au, 4as, rl fl, 4ws, j 3, nsl, 
ar2, VV3, Cor, sod, 19v, 3tr, 3em, 7o k, gha, ges, 
gfp. 3ea, geh, 2apu, 3ad, va8, r8jb, sdk, gfd, 
6er, y9, pof, POIV, aga, anc, 4ue, 4aa, poy, chr, 
K l w, kru, k2, ke8, kxox, kxh, kxS, kk l , kj9, 
k17, 2ep, mpcI, 9br, 9xx, 9rna, agk, bx9, 2hp, 
2ta, stb, nrdm, ph. 

Avtryck av text och illustrationer flr Radio

Amatören är tillåtet endast linder fönt/sättni1lg 

att källan vid z'arje tillfälle Iydligt a1lgives. 

9/ Radio-kristall 
~'~ Erh. i alla radioaffärer 

eller direkt från 

Stölten & Son, Malmö. 
~--------~~~~~==~-



DEN BÄSTA HÖGTALAREN 
bland Hera olika fabrikat kan blott utväljas vid en och 
samma mottagningsapparat under pågående utsändning. 

LOEWE==HÖGTALAREN 
O. R. 69 

visar sig stå främst vid en objektiv prövning, som före~ 
tagits på detta sätt, om det gäller att återgiva både tal 
och musik lika bra . Vill Ni ha glädje av Eder hög~ 

talare, så köper Ni blott en Loewe O. R. 69. 

RAD IOFREQUENZ 
G. M. B. H. 

BERLIN -FRIEDEN A U 
NIEOSTRASSE 5 

Telegramadress: 
VARIOMETER, BERLIN 

GENERALREPRESENTANT: VETRIEBSGESELLSCHAFT, CHARLOTTENBURG 15 

"SLÖÖRS 
3~RÖRS" 

Effektiv långdistansmottagare. 
1 steg högfrekvens- och 1 steg 

lågfrekvensförstärkning. 
A vstämd anod_ 

krets. 
i:t 

Pris exclusive rör 
7(ronor 195:-· 

AKTIEBOLAGET 

JULIUS SLÖÖR 
JARNTORGET 
STOCK HOLM 

TEL.~ADR. TELEFON 

»JÄRNSLÖÖR» NAMNANROP 
(f) 

IGRANIC 
SPOLHÅLLARE 

utförda i glän_ 
sande bakelit, 

~!!!!!!!II!!!!IMII utväxling 1 : 8, 
marknadens 
gedignaste 
spolhållare. 
II-spolar 

Kr. 9:50 
III,spolar 

Kr. 13:-
rn 

RATTAR 
3". och 2" .typ 
Ma nha tt an, 
elegant typ. 

Kr. 1: 40 
resp. " 1: -

GRAHAM BROTHERS A.-B. I 
STOCKHOLM ~ 
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Tillverkare ARON ELEKTRIZITATS.GESELLSCHAFT m. b. H., 

BERLIN - CHARLOTTENBURG: 

»N ora» 4000 Ohm Hörtelefoner 
Brutto Kr. 13: 50 

»Nora.Baby» 4000 Ohm Hörtele. 
foner. Brutto Kr. 11:

)Nora» Transformator, kapslade 
och okapslade. 

»N ora) Glödströmsreostater. 
) Nora) Blockkondensatorer. 
»N ora) Kristallapparater. 
) Nora) »Vågfälla» typ U D. 
)Nora» Rörapparat. 

) Nora» Vridkondensatorer. 
»N ora) Hög. och lågfrekvensför~ 

stärkare. 

"Vågfälla1> UD 

MR3 
LAGIEMPERATUi~RÖR 
3 volt, 0.06 ampere 

Tillverkare 

TUNGSRAMFABRIKEN, Budapest 

H6gsta kvalitet! Konkurrenskraftiga! 

Obs.! Stora välsorterade lager i 

Stockholm m. fl. platser. 

BEGÄR OFFERT! 

GENERALREPRESENTA T FOR SVERIGE: 

HOLMA 
Ernst B. Berglund 

MR 3 

Kontor och lager : Skeppsbron 20, STOCKHOLM .. Telefoner: N. 2215, N.llll 



~ QA1I))lIQ~AMATÖ~EN~ 

Svar på Frågor 
--------------~----------------

RADIO·AMATOREN står silla läsare till tjäl1st 
med besvarande av 1,"dgCT röratIde allt, SC1n sanUIIQll

l,ä11ger med radio, 'l'an'jd följande bestämmelser gälla: 
1) Alla fråger "'''lieras. Varje papper förses med 

den frågandes llamn och adr,css, tydligt 1ltskrtvna. BrC':" 
iH1.ehållande lydocT, adresseras till: Radio-Amatören, 
a,:d. "Svar På frdger", Lasarettsgatan 4-6, Götebcr!i. 

2) För varje frdga insändes 1 kr. pr pestanvislli1lg. 
3) Alla fråger besvaras pr post. De, som äro av 

allmännare 1"lltrcssc, publiceras dessutom 1tllder "S':,'a1" 
pd fråger". 

4) Ett omgåellde bcs"aralldc kall icke garalfteras. 

S. O., Mallllö . Huru skall man undersöka 
om en lindning, t. ex. i en transformator, har 
överslag mellan van'en sinsemellan, då alla 
faktorer äro obekanta. Självinduktion finnes, 
men antages, att densamma har minskats just 
genom överslagen. 

S var: Vid större trans (ormatorer (för 
sändare) märkes en kortslutning mellan yan'cn 
gcnom att transformatorn då drar mycket 
mera ström i tomgång än innan kortslutningen. 
Självinduktionen minskas också. Vid små 
transformatorer (lågfrekvcnstrans formatorcr) 

HÖR:: 
TELEFONER 

ge största ton~ 

renhet, äro ljud~ 
starka, lätta och 
h y g i e n i s k a. 

T 
Att tillgå i alla radioaffärer 

'märkes överslaget endast gcnom minskad själv
induktion och naturligtvis låg spänning på 
sekundärsidan. Överslag mellan varvcn på en 
lågfrekvenstransformator är synncrligen säll-
synt. 

Nu lir tiden inne 
av radioapparat 

for inkop 
om Ni skall ut
nyttja hela året .. 
för vilket Jicensen 
gäller. De nya li
censerna omfatta 
nämligen tiden I 
jan.-31 dec. 1926. 

Vi tillverka kri
stallmottagare samt 
1-, 2-. 3· och 4-
rörsmottagare av 
olika utföranden 
och föra dessu tom 
alla . lallS tillbehör. 
Vi stå gärna till 
tjänst med råd an~ 
iående lämpl ig typ. 

Tillskriv eller ring närmaste kontor. 

ELEKTROMEKANO 
Avdelning S. 

Häl,ingborg. Stockholm. Göteborg, Malmö, Norrköp ini, 
Karlstad, örebro, Nässjö. Muona~Helsingfors 

Mätinstrument äro 
viktiga hjälpm~del 

För att uppnå en god och störningsfri radiomottagning 
är det av vikt alt kunna inställa rlödström och anodspän~ 
ning uakt. Man sparar därvid sina rör och vinner bättre 
kontroll över apparaten genom alt använda ändamålsenliga 

N:r 760 

Voltmeter 
N:r 761 

Voltmeter 
Ficlcursform att inbyggas i appa~ 
Pris 7: 5J raten, c:a 65 mm 

diam. Pris 8:-. 
T vA mö tomrAden : 0-6 vol t och 0--120 
volt för mätningar av spänningar i glöd

ströms- och anodbatteri. 
N:r 768 Voltmeter. 0--6 volt fick

ursformat. • • . •• Pris 4:-
Rikt iIluslr. prislisla Iralis 

I 
N:r 765 

Amp.-meter 
att inbyggas iappa · 
raten . Precisionsw 

utförande. 
0-3 amp.21:-
0--30 och 0-300 
milliamp ... 27:-

Vo[l-ampt,emelu, 
komb., 6 vol t, 300 
milliamp ... 32:-

Pris i riksmark ab Frankfurt a M. Lev. mot postf. el. för insänd
ning av beloppet på postcheckkonto Frankfurt alM N:r 4628. 
III. pri,li,ta lITat i,. Kataloi nor 3. 256 .id .• 355 iII .• pr i, I mark 
F. Ehrenf'eld.Zeill00, FrankfurIaiM 803 
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Ettropez'sk R vtndradz'o 

Haag, Holland, pcee ........ ...... ... .... . 
Nishnij Novgorod, Ryssland .............. . 
Liege, Belgien ............................... .. .. 
Liege, Belgien ............. .. 
Gävle, Sverige, SMXF ......... . ............. . 
(jrebro, Sverige, S~[TI ................... . . .. . 
Karlstad, Sverige .......................... . .. . 
Stettin, Tyskland ....................... ....... . 
EskilstlUla, Sverige 0'0 •••••••••••••••••••• ••••• • 

Gleiwitz (relä), Tyskland ...... .. . . ....... . 
Kal,naT, Sverige ........... ............ ......... . 
Braunschweig, Tyskland ......... . 
Elberfeld, Tyskland ........................ . . 
Norrköping, Sverige, SMVV ..... .. .. . 
Drussel, Belgien, SBR .................... . 
Jönköping, Sverige, SJI1ZD .............. . 
Malmö, Sverige, SAS C ....... . .......... . 
Kassel (relä), Tyskland ................. . 
Bremen (relä), Tyskland ................ . . 
Dortmund, Tyskland ...................... .... . 
Liege, Belgien ... . .. ............................ . 
Göteborg, Sverige, SASil ............. . 
Salamanca, Spanien, EAJ 22 ....... . 
Dresden (relä), Tyskland ................. . 
Hannover, Tyskland .......................... . 
Sevilla, Spanien, EAJ 17, EAJ 21 
Barcelona, Spanien, EAJ 18 
Sheffield (relä), England, 5 FL ........... . 
Bern, Sth\\'eiz ................ _, .. . ... , ... , . .. .. . 
Madrid, Spanien, EAJ 4 ................... . 
Stoke·on·Trent (relä), England , 6 ST .. . 
Köpenhamn, Danmark .......... " ....... . . 
Madrid, Spanien, EAJ 2 ................... . . 
Liverpool (relä), England , 6 L\' ........ . 
Bloemendaal, Holland ..... . .. .. .... . ..... . 
Hamburg, Tyskland 
Helsingfors (Radiotrupporna) Finland .. . 
Agen, Frankrike .. ....... .......... ............. . 
Milano, Italien, 1 RC ......................... . 
Leeds·Bradford (relä), England, 2 LS 
Nottingham (relä), England, 5 NG . . . 
Edinburgh (relä), Skottland, 2 ElI .. . 
Barcelona, Spanien, EAJ l ..... ......... . 
~1alaga, Spanien, EAJ 25 ............ . 
Cadiz, Spanien, EAJ 10 
Dundec (relä), Skottlanri, 2 DE ... 
Trollhättan, Sverige, S~lXQ 
Caen, Frankrike ........................ . . 
Hull (relä), England, 6 KH .. . ........ ... . . . 
Cartagena, Spanien, EAJ 16 ............. . 
Köpenhamn, Danmark .................. .. ... . 
Plymouth (relä), England, 5 PY ........ . 
Varberg, Sverige •.. . .. . ... ......... ........ .. . .. 
Nurnberg (relä), Tyskland 
Asturias, Spanien, EAJ 12 
San Sebastian, Spanien, EAJ 8 
Paris (Petit Parisien) , Frankrike .... .... . 
Pic du Midi, Frankrike ................... . 
Marseille, Frankrike ...... .. . ... ..... . . ... . . 
Sevilla, Spanien, EAJ 5 ... . . .. .... . .... . 
Cardiff, England, 5 \\' A .................. . 
Nizza, Frankrike .... . .. .. ......... ,., ... , ..... . 
Valencia, Spanien, E .\J 24 .. 
London, England, 2 LO 
Mont de Massan, Frankrike 
Fal" .. , Sverige, SMZK 
Manchester, England, 2 ZY .. 
Lissabon, Portugal .... . ... . .. .... . 
Oslo, Norge ..... .. ............. ... . 
Bilbao, Spanien, EAJ 11 ...... ... .... . 
Bournemouth, England, 6 B~I ............. . 
Dublin, Irland, 2 RN . .. . .. .. . ........... . 
Madrid (Radio Iberica) , Spanien, RI 
Hamburg, Tyskland, HA ................ . 
Wien, österrike .......... ..... . ........... ... . 
Valencia, Spanien, EAJ 14 ............ .. .. . . 
Oviedo, Spanien, EAJ 19 .................... . 
Graz, Österrike ................... . . .... .... . .. .. 
Newcastle, England, 5 NO ................. . 
Madrid (Unione Radio), EAJ i .... . ... . 

Våg!. 
25 

100 
19.1 
205 
212 
218 
221 
241 
250 
251 
253 
255 
259 
260 
262 
265 
270 
273.5 
279 
283 
285 
288 
290 
294 
296 
300 
300 
301 
302 
305 
306 
308 
310 
315 
315 
317.5 
318 
318 
320 
321.5 
323 
324.5 
325 
325 
330 
331 
332 
332 
335 
335 
337 
338 
340 
340 
345 
346 
347 
350 
350 
350 
353 
360 
360 
365 
365 
370 
378 
378 
382 
383 
386 
390 
392 
392.5 
400 
400 
400 
404 
404 
408 

~ 

Watt 

1000 

1.10 
1500 

1500 
175 

25000 
500 
500 

1500 
1500 
1500 

500 
1000 
1500 
15 00 
1000 
1000 

200 

1500 
200 
700 

3000 
200 
400 

500 
250 
500 
200 
200 
200 

1500 
1000 
1000 
200 
120 

200 
1000 

700 
200 

1500 
10000 
3000 

450 

1500 
1500 
1500 
1000 
3000 

300 
400 

1500 
500 

1500 
2000 
1500 
1500 
1700 
1500 

1000 
1000 

1500 
6000 

Pressburg, Tjeckoslovakien ............... . . 
Munster, Tyskland, MS 
llilbao, Spanien, EAJ 9 ... . 
Breslau, Tyskland ........................ . .... . 
Glasgow, England, 5 SC ............ .. ...... . 
Reval, Estland ............................ . ...... . 
Rom, Italien ......... ...... . ....... ... .......... .. 
Stockholm, Sverige, SASA .......... ....... . 
Toulose, Frankrike 
Bel fast, Irland, 2 BE .. . 
Toulose, Frankrike ......... . 
Stuttgart, Tyskland ............ . . . 
Moskva, Ryssland ........... . . .. .. . .. . 
Leipzig, Tyskland ............... . .... . 
Paris (Telegrafskolan), Frankrike, FPTT 
Barcelona, Spanien, EAJ 13 .... . .. ..... .... . 
Königsberg, Tyskland ....................... . 
Li1zköping, Sverige ................ .. 
Frankfurt a. M., Tyskland .. ............... . 
Rom (Unionc Radiofonica Italieno), Italien 
Miinchen, Tyskland ................... . 
Strascbnitz, Tjeckoslo\"ukien ....... .. 
Birmingham, England, 5 Il' . ............. . 
Lyon, Frankrike, YN . ............. . 
Swansea, England, 5 S\V .. 
Riga, Lettland ... .. ......... . 
Warschau, Polen .. ............ . 
Madrid, Spanien, EAJ 15 
Aherdeen, England, 2 BD 
Berlin (Voxhaus), Tyskland, il 
Aalesund, Norge ...................... . . ..... .. . 
Z urich, Sch weiz ............. . 
Helsingfors, Finland . ............ . 
Wien, österrike, PRG ........ . 
Rom, Italien ............... . . . . . 
S"ndsvall, Sverige, SASD ... . 
Prag, Tjeckoslovakien ...... . ....... . 
Berling (Witzleben), Tyskland, U 
Budapest, Ungern, MT l ... .......... ..... .. . 
R om (Unione Radiofcnica Italieno), Italien 
Milano, Italien, SiTI ...... . .. .. .. . .. .. . .... . 
Derlin (Königswusterh.) , Tyskland, AFT 
Brunn, Tjeckoslovakien ...................... . 
Lausanne, Schweiz, H U 2 .......... .. .. . 
Grenohle, Frankrike . .. . .... ................. . 
Lc»ingrad, Ryssland .......... . . .. ..... .. .. . .. . 
Odense (reIii), Danmark 
Geneve, Scbweiz ....... .... . . .. ................. . 
Moskva, Ryssland ............................. . 
Middleraad, Ijmuiden, H olland , PC~D[ 
Vc!thuisen, Haag, Holland, PCKK .. ... . 
Amsterdam (Smith & H ooghoudt) , H olland 
Hilversum, H olland, HDO .......... .. ..... . 
Haag, Holland, PGGG 
Amsterdam, Holland PX 9 . .. . . 
Geneve, Schweiz ....... .. . .. ...... . 
Ryvangen, Danmark, EBX ......... . 
Prag, Tjeckcsloyakien .. ........ . 
B oden, Sverige, SASE ... . 
Kovtlo, Litauen ............. . .. . ............... . 
Hjörring (relä), Danmark ........ .. ....... . 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 
Kar/sborg, Sverige ... .......... ....... ....... .. 
Moskva, Ryssland, RD\V ........ . ........ . 
Ymuiden, H olland, PCMM ................. . 
Daventry, England, 5 XX ... . ... . ... ...... . 
Belgrad, Jugcslavien .. . ........ .. ............ . 
Radio·Paris, Clichy, Frankrike, CFR . . . 
Rom (Unione Radiofcnica Italieno), Italien 
Brunn, Tjeckoslovakien, OKU ........... . 
Amsterdam (Vas D iaz), H olland, PCFF 
Paris (Eiffeltornet), Frankrike, FL ... .. . 
Lyngby, Danmark, OXE .. .............. . ... . 
Paris (Eiffeltornet), Frankrike, F!. ..... . 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 
Berlin (Nauen), Tyskland, POZ ..... . .. . 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 
Rom, Italien ........ .... .... .... . ....... .. ...... . 
Berlin (Königswusterh.), Tyskland, AFT 

Våg!. 
409 
410 
415 
418 
422 
425 
425 
428 
431 
440 
441 
446 
450 
452 
458 
460 
463 
467 
470 
470 
475 
475 
479 
480 
482 
488 
490 
490 
495 
505 
515 
515 
522 
530 
540 
545 
546 
576 
588 
624 
650 
680 
750 
850 
875 
940 
950 

1000 
1010 
1050 
1050 
1050 
1050 
1070 
1070 
1100 
1150 
1150 
1200 
1200 
1250 
1300 
1350 
1450 
1500 
1600 
1650 
1750 
1800 
1800 
2125 
2200 
2400 
2650 
2800 
3100 
3100 
3200 
4000 

Watt 

3000 
1000 

10000 
1500 

700 
2000 
1500 
2000 
1500 
5000 
1500 

450 
1500 
1500 
250 

1500 
4000 
1500 

500 
1500 

500 
200 

2000 
1000 
1000 
1500 

10000 

500 
500 

1500 

500 

4500 
2000 
4000 

500 
10000 

500 
1600 

200 

5000 
90 

500 
1500 
1000 
400 

1500 
1000 

500 

500 
18000 

12000 

25000 
1500 
1500 
1400 
1000 

12000 
5000 
1500 
5000 

10000 

10000 
4000 

10000 
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Eu Gou Nytt Ar tillönskas mtna ärade kunder.' 

Nyheter, til/verkningar av kontinentens största specialfabriker, 

rekommenderas .' 

UNION~ 
"Qt \RI- 1.\\\-( O,!)!-\:SER 

KORTING 
1 r TK.\' '-FOR\\.\ rOR 

SCHALECO 
\ .\RLl) Bl' RO.\\I J:\ K\'ALI. 

rFT F.\BRIK-\T 

PR·OF. LETHAUSER 
HO(,I..'II.\\I(,.\ \1I..'T __ TA\:0 

AWA::TONAL 
HORn LHO,ER 

ULTRA 
R -\1)11..") KöR 

AWA::PATENT 
~, l 1>.11lll."I..'1< 

Special märke a v vilket 100000 dals stycken sålts 
över hela världen . Marknadens prisbilligaste 
kvalitetskondensafor. Lätt att montera. 

Kontinentens största specialtransformatorfabrikat. 
Begär broschyr n :r 1036 om lågfrekvensförstärk_ 
ning, broschyr n:r 1019 A om Push-Pull. koppling 
mot kronor l: - i frimärken . 

Ultradyne, Tropadyne, Neutrodyne, Neutrodons, 
N eutroformer, utbytbara högfrekvenstr ansforma_ 
torer. Kopplingschemor och byggnadsbeskrivningar 
till dessa mottagare, per styck kronor 2:-. 

Användes som gallermotstånd och för motstånds
kopplade L.F..förstärkare. Absolut konstant mot_ 
stånd. Liten temperaturkoefficient. Begär broschyr. 

Marknadens prisbilligaste kvalitetstelef'on , väger 
endast c:a 160 gram , elegant, smäcker modell . 

Utmärka sig för sina rena, kraftiga, musikaliska 
ljud. Låg glöd. och anodspänning. Enda gasfyllda 
rör med hydridglödtråd och galvanisk gallerreglering. 

Lättast att montera , giva säker kontakt. Använd 
inga andra än A W A =patenthylsor då N i bygger 
radiomottagare. 

Spolställ , Spolhållare, Honeycombspolar, Lågförlustspolar, Glödströmsreostater 
med och utan finteglering, med mätkontakt, Potentiometer, Rörsocklar, fjädrande, 
Blockkondensatorer, Silithållare, Strömbrytare, Telefonjack och Plugg, Mätinstru
ment, Bananstickproppar, Anodstickproppar , Anodbatterier, Ackumulatorer, 

Glödströmsbatterier, Ramantenner. Begär prislista! 

/ 

H. C. A U G U S. T , ÄLS NGBORG 
T ELEGRAMADRESS: A U G U STIN . H ÄLSINGBORG .. TELEfON : 3260 
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dlrisl6krd!efL,· 
. lffdnd · !R(Jdiolnolldaa~ 1 c OG 

Utdrag från den mängd brev som all. 
deles opåfordrat tillskrivits oss från köpare 
av Ultraheterodynedelar: 

R~dioa1ctiebo/J6rt Uno Sdrnm~rk 
Got~oor)! . 

... Jag är mer än nöjd med apparaten 
och jag får lov att säga att densamma över. 
träffar mina högsta förväntningar. renheten 
är förvånansvärd och instrumentkaraktären 
framträder törvlnansvärt väl. Jag har ex
perimenterat med o lika apparattyper de 
senaste kvällarna just i det hänseendet och 
Eder typ står långt före de andra. Som 
musikdirektör är jag expert på området och 
har inte så små fordringar . 

Alla som hört apparaten säga s.lmstänv 
migt alt de aldrig hört något liknande i 
radio. Ingenjören som byggt appa raten \"~1r 
hemma hos mig och avprovade den på min 
antenn i går. Han rlev högeligen törvånad. 
någet sådant hade han aldrig kunnat tänb 
sig om radio. Vi hade inne station efter 
station på högtalare, även flera svenska, bl.a 
hördes Sundsvall mycket starkt på högta. 
lare . Tyska stationerna voro så starka så att 
det lät som dcn talande vore rätt i örat. 

Högaktningsfull t 

JOSEF BLOMQVlST 
Musikdirektör. Stockholm 

ULTRAMIKROFÖRLUSTSPOLAR 
FÖR ALLA FÖREKOMMANDE LÅGA OCH HÖGA VÅGLÄNGDER 
F!'>RSILVRAD ULTRAMIKROFÖRLUSTKONDENSATOR 

MATTFÖRSILVRAD 
ULTRAMIKRORATT MED NONIESKALA 
l ÅHTE FLER A ANDRA EXCE PTIONELLA NYHETER 

Genom alla dessa nyheter har U ltraheterodyne överträffat -
t. o. m. sig själv - och lämnat alla andra mottaga re ännu 

längre efter sig i fråga om selektivitet, räckvidd, ljudvolym 
och ljudrenhet. Samtliga europeiska stationer med full hög. 
talareeffekt, och nattetid även Amerika, på endast en liten ram· 
antenn - utan luftantenn eller jord - och fullständigt obero. 
ende av kraftigaste lokalsändning. Endast vi, med våra stora 
tekniska. vetenskapliga, instrumentella och maskinella resurser, till. 
verka Ultrahcterodyne. För mindervärdiga efterapningar varnas. 

Ni kan erhålla antingen en färdig mottagare i exklusivt ut. 
förande eller delar att sjä lv bygga en sådan. Ett noggrant prin. 
cip. och figursche ma jämte ritning och anvisning för byggandet 
av U/trahelerodyne äyensom schemata, ritningar och anvisningar 
för modernaste en-o två. och frerörsmottagare samt L.FAörstärkare, 
erhålles pr postförskott mot kr. 2: 85 resp. kr. l : 50 pr st. + porto. 
Rekvir era i dag! 

Har Ni redan en mottagare, ändra densamma och bliv 

En Ultraheterodyneägare! 
RADIOAKTIEBOLAGET UNO SÄRNMARK 
Telefon 1189+ Skeppsbroplatsen l, Göteborg Telefon 11894 

Återförsäljare antagas där vi förut ej äro representerade. Begär vår broschyr i dag, dcr. sändes grat is och franko. 

SAMTLIGA RADIOAKTI EBOLAGET UNO SARNMARKS fABRIKAT ERHÅLLAS AVEN GENOM 

A.-B. RADIOINDUSTRI, Kungsgat. 46 (Victoriateatern 1 tr.), Göteborg. Tel. 11141 
,,' 

Göt eborgs Litografiska Aktiebolac, Götebor, 1925 


