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Sitt fulla värde erhåller denna
tidskrift först när en komplett årgång
av densamma i inbundet skick och försedd med en fullständig innehållsförteckning kan tjäna som uppslagsbok,
vari man är i stånd att steg för steg
För
följa teknikens landvinningar.

detta ändamål tillhandahållas smakfulla
pärmar jämte titelblad och innehållsförteckning för årgången 1925.
Samtliga nummer av: Radio-Amatören för år 1925 ävensom för 1924
kunna fortfarande erhållas från fbl'laget för årgångarnas komplettering.
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RADIO·AMATÖREN

UTKOMMER DEN

1 I VARJE MÅ\'AD

Avtryck av tut och illustrationer ur Radio·Amatöre,! tilldtes endast med uttryckligt ..äm"ande av källan.
P R E N U M E R A T I O N mottagas av bok·
handlare och å alla postanstalter. Prenumerations·
pris för 1926, 12 n :r, kr. 6: - . Lösn:r 50 öre.
Vid prenumeration från utlandet direkt hos expe·
ditionen kostar tidskriften kr. 7 :.50 för hela året,
ink!. korsbandsporto.

A N N O N S E R upptagas av A.·B. Svenska
Telegrambyrån, filialen i Göteborg, östra Hamngatan 46-48. Tel. 1848, 1739. Annonsmanu·
skript böra vara insända senast den l.S i var
månad för att hinna införas i påföljande månads
nummer. Större annonser utbedjas tidigare.

Radio-Amatörens annonsavdeln;ng är ett värdefullt uppslagsreg;ner, som alltid bör åberopas vid inköp.

Denna 23 millimeters bult av

Trelleborgs Ebonit
är i ett skär av avsvarvad till 4 mm med här avbildade stål.
Den svarvspån, som därvid bildas, utgör ett sammanhängande band och visar på ett slående sätt Trelleborgs-Ebonitens
överlägsna styrka och seghet samt lätthet att bearbeta.
Använd alltid vårt fabrikat plattor, bult or,P rör samt tillse
att formgjorda detaljer såsom knappar, skalor, lamphållare
m. m. äro försedda med vårt varumärke.
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MOT vAG LÄN G D SPROBLEMETS
LÖSNING
en 25 mars sammanträdde i Geneve den bebådade konferensen
inom den internationella rundradiounionen för behandling av
frågan om de europeiska rllndradiovåglängdernas fördelning och reglering. Representanter från tjugo länder
deltogo. Sverige representerades av
verkst. direktören i A.-B. Radiotjänst
G. Reuters'vvärd och byråingenjören i
telegrafstyreIsen Siffer Lemoine. En
ny plan för fördelningen av rundradiovåglängderna i Europa hade utarbetats
aven förberedande kommission, och
denna plan blev i huvud ak godkänd.
Den skall nu i detalj prövas av de intresserade organisationerna med hänsyn till lokala behov och sedermera i
defini.tiv form underställas respektive
regermgar.

D

Enligt planen, som är resultatet av åtskilliga
ingående försök, indelas stationerna i två kategorier.
Den första omfattar stationer, som ha rätt
till "exklusiv" våglängd, som medgiver användande av hög effekt och tillförsäkrar god mottagning på avsevärt avstånd. Varje land erhåller åtminstone en sådan våglängd. Vissa
länder ha dock tilldelats mer än en "exklusiv"
våglängd, varvid hänsyn tagits till folktätheten,
den geografiska utsträckningen och befolkningens intellektuella behov.
Den andra kategorien består av stationer med
liten effekt, som äro avsedda för lyssnare i
stationens omedelbara omgivning. Dessa stationer tilldelas s. k. gemensam våglängd. Experiment ha nämligen visat, att svaga stationer på
visst avstånd från varandra kunna använda
exakt samma våglängd utan minsta obehag för
respektive lyssnare.

Planen har av närvarande sakkunniga betecknats som ett stort steg ·
framåt mot lösningen av det svåra
interferensfenomenet. Om den tidpunkt, då den skall sättas i verket, har
emellertid fortfarande ei sllltetpå april)
ingenting kungjorts.
De praktiska svårigheter, som man
ännu har att övervinna, göra det knappast troligt, att detta vittfamnande problem kan bringas ur världen enbart
genom än så välberäknade jämkningar
av de många olika stationernas våglängder och dessas noggranna avstämning. Därtill äro antalet nu verksamma stationer jämte de som ännu komma till alltför stort.
Storstationer som teknisk utväg ur
våglängdssvårigheterna har redan blivit påpekat.
Otvivelaktigt komma
också åtskilliga mindre stationer att bli
överflödiga efterhand som de större
lägga under sig "kristallområden", som
vart och ett omfattar många tiotusentals kvadratkilometer.
Men ännu en utväg kommer att
öppna sig den dag, då det genom teknisk fulländning av sändareapparaterna låter sig göra att låta flera stationer
arbeta synkront, d. v. s. på exakt samma våglängd under utsändande av gemensamt program. Härtill kräves emellertid en precisionsteknik, som ännu
icke blivit uppnådd. Men det råder väl
knappast något tvivel om att denna utveckling skall komma inom möjligheternas gränser.

133

~ QADIO=AMATÖREN~

RADIOMÖTEN OCH RADIOFÖREDRAG
I STOCKHOLM
SVENSKA R A DIO KLUB B A R NAS FÖ RB UND
Inledningsvis berörde talaren frågan om med
venska Radioklubbarnas Förvilka kretsar klubbarna böra samarbeta. Han
bunds riksmöte hölls fredagen den indelade
dem i fem kategorier, nämligen 1) ama24 april i Stockholm i Ingenjörs- törerna, såväl de egentliga som självbyggarna,
vetenskapsakademiens lokal.
2) lyssnarna, vilka i största möjliga utsträckVid mötet voro ett tjugotal klubbar ning böra intresseras för rörelsen för att denskall bliva mera bärkraftig, 3) intresrepresenterade. I ordförandens från- samma
senter och intresserade i relästationerna, 4)
varo öppnade mötet av vi~.e ordföran- affärsintresserade i radiobranschen och S) mynden lektor Folke Ericsson, Orebro, som digheterna.
Beträffande de affärsintresserade har deras
. även valdes att leda dagens förhandställning ofta diskuterats; man har t. o. m.
lingar.
föreslagit, att dessa intressen ej alls böra vara
Mötets ordf. blev professor A. Lind- intresserade i klubbarna, vilken ståndpunkt
ström. Till mötets sekreterare valdes emellertid tal. för egen del fann felaktig.
Ing. Cronvall ansåg, att förbundet först och
direktör P. S. Ewerlöf.
Av den föreliggande årsberättelsen främst bör verka uppfostrande på sina medlemmar. I första hand gäller det då skötseln
framgick att förbundet vid årsskiftet av
de egna apparaterna - återkopplingsstöromfattade 31 klubbar med 2336 med- ningar böra bekämpas på denna väg. Så har
lemmar.
Antalet korresponderande exempelvis Stockholms Radioklubb anordnat
medlemmar utgjorde 87, därav 6 ut- föredrag och kurser i upplysande syfte, vidare
har förbu.ndet anskaffat ett större antal föreländska. Räkenskaperna visa, enligt drag
med ljusbilder, vilka stå till klubbarnas
revisionsberättelsen, ett underskott av disposition. Ännu effektivare är upplysning
4746 kr. 40 öre, här inräknade av- genom föredrag i radio. Början är ju som beskrivningar på l 028 kr. 19 öre. Sty- kant gjord, och man ämnar fortsätta på den
relsen beviljades ansvarsfrihet för 1925 . inslagna vägen.
Andra inledare var civ.-ing. O. Linårs förvaltning.
Till medlemmar av centralstyrelsen elen, Borås.
Man kan, framhöll tal., urskilja två kategoomvaldes kommerserådet Axel F. Enrier av klubbar, dels dem som huvudsakligen
ström, ordförande, fil. d:r B. Rolf, avse
medlemmarnas tekniska förkovran, dels
sekreterare och direktör P. S. Ewerlöf, dem, vars huvudintresse är upprätthållandet av
skattmästare, civilingenjör M. Måns- en relästation. Intresset för den förra kategoson, Luleå, advokaten Th. Sylwan, rien ansåg tal. vara i utdöende, vilket han fann
Falun, civilingenjör Erik Cronvall, beklagligt, då dessa klubbar skulle kUlma göra
god propaganda genom att giva medlemmarna
Stockholm, byråingenjör E. Velander, en vidare syn på radiosaken än de mera lokalt
Stockholm, kamrer John Pehrson, betonade relästationsklubbarna.
Katrineholm, civilingenjör O. Linden,
Efter föredraget utspann sig en livBorås, professor A. Lindström, N y- lig diskussion. Flera talare efterlyste
köping och civilingenjör R. Wagner, bestämt besked om relästationernas
Jönköping.
framtida öde och huruvida ekonomiskt
Sedan budgetförslaget och ett par understöd i fortsättningen kunde påsmärre stadgeändringar godkänts, över- räknas.
lämnad~s ordet till civ.-ing. Cronvall,
Efter lunchpaus fortsattes förhandsom höll ett föredrag över ämnet: lingarna med di kussion över ämnet:
"Vad kan göms för att befrämja för- Den svenslw rundradions nuvarande
bundets verllsall1het och öka dess an- läge och framtida urueckli11g. Inledare
shttnill g?"
var lektor Folke Ericsson.

S
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Tal. framhöll inledningsvis vikten av att ej
nedlägga stora kapital i rundradioanläggningar
f. n. med tanke på teknikens snabba utveckling.
Som målet betecknades, att ett program skulle
kunna avlyssnas störningsfritt på varje plats i
landet. Nationalekonomiskt sett utgöra mottagningsapparaterna den största utgiftsposten,
varför dessa böra göras så billiga som möj ligt,
alltså helst kristallapparater. För närvarande
är den svenska landsorten i detta avseende
synnerligen vanlottad. Placeringen av stationerna har betingats av ekonomiska skäl. Som
bekant skulle rundradion redan från starten
bära sig, varför man måste i första hand inrikta sig på de tätaste befolkade trakterna.
För att tillgodose landsortens behov byggdes så
alla relästationerna. Detta system måste emellertid snart övergiyas. I stället bör en eller
flera storstationer byggas. Ett mindre antal
lokalstationer torde ändock bli nödvändigt.

I diskussionen yttrade sig först
byråchefen Ljungqvist, som bekräftade, att utvecklingen måste gå mot stors1ationer. Beträffande placeringen av
de svenska storstationerna ansåg han
det lämpligt, att Skåne erhöll en m indre station, varigenom den sydligaste
storstationen skulle kunna placeras
längre norrut i ett tätare befolkat om-

STOCKHOLMS
Stockholms Radioklubb höll den 24
april på restaurant Fenix sitt årsmöte.
Av styrelsens årsberättelse framgick,
att klubben vid årsskiftet hade 419
medlemmar.
Sedan styrelsen beviljats ansvarsfrihet, valdes funktionärer, varvid styrelsen fick följande sammansättning:
Ordf. ing. E. Cronvall, sekr. ing.
Ax :son Lindberg, kassaförv. fabrikör
Holm, f il. d: r B. Rolf och ing. H.
Fredholm. Till representant vid Svenska Radioklubbarnas Förbunds r iks-

råde än Småland. Den nordligaste stationen torde nog få placeras norr om
Östersund.
Efter diskussionen följde ett föredrag om De svenska rundradioprogrammen av legationsrådet F. Henriksson.
~

Till en början berördes utvecklingen i utlandet, speciellt i Amerika, och drogs därav den
slutsatsen, att en statlig kontroll av rundradiorörelsen är nödvändig. Tal. ansåg, att några
allvarligare anmärkningar mot bestämmelserna
angående programmen i kontraktet mellan Telegrafstyreisen och A.-B. Radiotjänst icke med
fog kunde göras. Vad beträffar programmens
utforlTU1ing bör denna ske i intimt samarbete
med lyssnarna.

Efter föredraget följde en livlig
diskussion. Dir. Reuterswärd framhöll
svårigheten att anskaffa program under nya former och poängterade, att
Radiotjänst givetvis är mycket tacksam för nya uppslag.
Efter diskussionens slut upplöstes
mötet efter drygt fem timmars förhandli ngar.

RADIO KLUBB
möten utsågs liksom föregående år ing .
Cronvall.
Därefter höll civ.-ing. Håkan Sterky
ett föredrag om Rundradiotekniken i

Förenta staterna.
Detta föredrag hade till väsentliga
delar samma innehåll som den uppsats,
"Amatörradio och rundradio i U. S.
A.", som föredragshåll aren publicerade
i Radio-Amatörens aprilhäfte.
Efter föredraget visades en av Western Electric Co. framställd film, berörande radio- och telefonteknik.

TEKNOLOGFÖRENINGENS ELEKTROTEKN. SEKTION
Vid Svenska Teknologföreningens
E lektrotekniska sektions sammant räde
den 23 april höll professor Plei jel ett
föred rag om Beverageantennen och

dess verkningssätt.
Utmärkande för Beverageantennen är dess
riktningsverkan i antennens riktning, varigenom
mottagning från avlägsna stationer möjliggöres
samtidigt som den egna stationen sänder "bak-

ifrån" på en nära liggande våglängd. Även för
sändare från antennens sida blir signalstyrkan
r inga, såvida avvikningen från den för mottagning avsedda riktningen är någorlunda stor.
Genom den låga höjden över marken bliva de
lokala statiska störningarna också små.
Beverageantennen har j u speciellt Intresse
därigenom att den användes för transatlantisk
mottagning vid Kungsbacka samtidigt som
Grimetonstationen sänder på nära liggande våglängd.
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NORDPOLSRADIO
Luftskeppet " orge", med vilket polarfararen Amundsen i dessa dagar anträder sin färd
mot Nordpolen, är utrustat med en radioanläggning för både telegrafi och telefoni. Sändaren har en effekt om 500 watt. Den erhåller
sin energi antingen från en dynamo, som är
förbunden med en vinddriven propeller, eller
också, när luftskeppet befinner sig i vila, från
en speciell bensinmotordriven dynamo. Sändarens våglängdsområde är 400-1200 meter.
Mottagaren, utrustad med 6 stegs högfrekvensför-stärkning, detektor, speciell fi lteranordning och 2 stegs lågfrekvensförstärkning,
är konstruerad för mottagning på alla våg-

längder 300-25000 m. Som mottagningsantenn
användes en tråd, c:a 100 m lång, som medföres upplindad på en trumma och som yid
mottagning släppes ut, tyngd med ett bly lod.
Vidare finnes en trådlös pejlapparat ombord.
Dennas antenn består av trådar, som äro spända runt själva luftskeppsskrovet. Hela anläggningen är levererad av Norsk Marconikompani.
Alla de, som mottagit trådlösa tmderrättelser från "Norge" under dess polarfärd, ombedjas att vidarebefordra dessa till British
:Marconi Company, London.
Vår bild visar "Norge" vid förtöjningsmasten å Ekebergsfältet "id Oslo.

icke skulle låta sig göra att i samråd med
vederbörande institutioner för främmande länder arrangera t. ex. en Tysklands-, en Frankrikes-, en Englandsafton i ungefär samma anda
som t. ex. Times låter redigera ett Sverigenummer etc.

kan meddelas, att antalet radiolicenser nu ö\·erskridit 180000.

*

I anslutning till föregående programkrönika
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FÖR 2 VOLTS ACKUMULATOR
är den senaste nyheten. Sedan denna 2 volts serie kommit i marknaden avråda vi på det bestämdaste från att använda rören i 1
volts serien (A 109 och B 105) till en 2 volts ackumulator.
----!~~~~~~~ ))) ~!!!i!!!!!~~~~~~-

Till en 4-rörsmottagare med en 2 volts ackumulator bör man använda följande rörkombinationer:
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Nya priser!
Detaljpris

Typ Kt 3 tung modell ......... ........ .....
• 5a lätt, /örnieklad modell med dubbel
läderbyge]. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
• 5b lätt modell, svartlackerad med .tålbygel. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
Högtalare, ny modell . .. .. .. .. .. .. . . .. .. ...

kr. 18:• 16:50
• 15:50
• 42:-

Telefonerna gar ante ras endas t under förutsättnmg
att de äro förpackad e i N. & K. originalkartonger med
skydd,banderoll märkt V. G. J:
Generairepr. för Firma Neu/eldt & Kuhnke Kiel:

Verfriebsgesellschaft Abf. RadioFabrik. Ber lin.
Charlottenburg 5.

Hebbelstr. 20

Obs.! Detektor-apparater, detektorer och aUa tillbehör
av egen fabrikation .

Lagar av N. & K.-artiklar hos följande firmor:

STOCKHOLM : El. A.-B. Skandia, Tunnelgatan 14;
Graham

Brothers,

N.

Mälantrand

34;

Bröderna Engström. Karduansmakaregatan 13.

GÖTEBORG: Harald Wållgren, Arsenal,gatan 4;
John Trällårdh & Co.
MALMÖ: Aktiebolaget Bernhard Senf, Hyrega tan 2;

STERLING
HÖGTALARNE
"STERLING DINKIE"
KRO NOR

36: -

I-------------------------Stölten & Son, G ustav Adolf. Torg 47.

NOA(ClK I
RÅDIO
BA.IIE RIJ5]R

" STERLING BABY"
KRONO R

~: -

"STERLING AUDIVOX"
KR ONOR

. 110: -

I alla radioaffärer
eller direkt från

AKTIEBOLAGET AGA-LUX
GOTEBO R G
TEL. 9595, 9695

FINNAS

SVENSK

HOS ALLA

T1LLVERK-

VÄLSOR-

NING

TERADE

BEGÄR

RAD IO-

VÅR PRIS-

HANDLARE

LI STA R4

NORDISKA
ACKUMULATORFABRIKEN
STOCKHOLM
Blasleholmstorg "

GÖTEBORG
-

Östra Hamngatan 14

MALMÖ
Larochegatan 4

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

KORTA VAGOR STORA EFFEKTER
åglängder om endast ett fåtal
meter ha på senare tid börjat
tagas i anspråk för internationell trådlös telegramtrafik. Ingenjör Alexandersson, den världsbekante nydanaren inom modern radiotelegrafi och uppfinnare av bl. a. den
vid alla nyare stationer använda högfrekvensalternatorn, har i en intervju
uttalat sig om de problem, med vilka
tekniken härvid kommit i beröring.
Med dessa korta våglängders höga
frekvens, 1.0 till 100 miljoner svängningar i sekunden, har man i mångt
och mycket funnit förhållanden som
väsentligt avvika från de hittills kända ifråga om vågornas fortplantning
genom etern. Sålunda ha brytningsoch polarisationsfenomen kunnat kon-

V

j

Typisk iu/aiör från am.erikansk radiostation.
J förgrll1lden S)'lIes en 200 kw Ale.1:allderssolls
högfrck'ucIIsalterna/IH.

En elocker bild av Ale.1:altderssolls lIlultipelanlewl vid Rocky Point (se förra numret av
Radio-Amatören).
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stateras, i likhet med de lagar, som
äro rådande för ljuset. Experimenten
med de högfrekventa svängningarna
ha även givit nya möjligheter till utforskning av till tåndet i atmosfärens
högsta lager. Överhuvudtaget, framhåller ing. Alexandersson, äro de
vetenskapliga undersökningarna av
eterfysiken f. n. av allra största betydelse för hela radiovä endets utveck*
ling.
Kortvågssändare med jämförelsevis
stora effekter ha nyligen försöksvis
tagits i bruk på flera ställen i Amerika.
Konstruktionen av dylika sändare har
erbjudit vissa svårigheter, vi lka dock
numera till väsentlig del ha kunnat
övervmnas.
Vid Rocky Point arbetar nu en 20
kilowatts sändare i trafik med stationer i Sydamerika; vi visa på omslaget
en speciellt för -Radio-Amatören tagen
bild av densamma. Våglängden är 15
meter. Flera andra liknande sändare
äro redan i drift, arbetande på våglängder mellan 3 och 30 meter.

ETT

ÅRS

RUNDRADIO I

I april 1926 kunde Bodens nuvarande rundradiostation blicka tillbaka på ett års reguljär
verksamhet. De erfarenheter, som under denna
tid gjorts vid denna utpost i norr för vår rundradio, ha av programchefen, rektor Albin Svedberg, sammanfattats i ett brev till Radio-Amatören, vilket här återgives.
Lyssnarintresset växer månad för månad i
samma mån som tekniska och lokala krav gå
mot förbättring. Rundradion emottages i dessa
bygder och framför allt i norrländska obygder
med ett intresse, som svårligen kan beskrivas.

14°

Mellanförstärkaresteget till 20 kw kortvågssändare, avsedd för försökstrafik på 37 m:s
våglängd mellan Kalifomiea och Söderhavsöarna.

BODEN

Gudstjänsterna äro givetvis högt skattade av
många fjärrboende. Licensantalet som kan räknas tillhöra denna station närmar sig 4000 och
har på sista halvåret fördubblats. Antalet får
anses gott i betraktande av den glesa folkmängden samt med tanke på, att malmfältens
rundradiofråga ännu icke är löst.
De förhoppningar man ställde på stationen
vid starten kunna sägas i allmänhet ha blivit
infriade. Ett svårt tekniskt problem har varit
uppehållande av trådförbindelsen med Stockholm. Denna har under vintern ganska ofta
mankerat och ställt stationen inför stora svårigheter att betryggande uppehålla driften, vil-

TROLLHÄTTANS RUNDRADIO
rollhättans rundradio är en av de få
amatörbyggda relästationerna i landet.
Förutom den allmänt kända Falustationen hava vi rent amatör byggda endast i Varberg och Säffle. De flesta övriga
äro byggda efter den av Marconi-bola5et utexperimenterade 250 watts-typen, som kommit
till användning i en del engelska städer. Att
på egen hand bygga och driva en relästation
är nämligen ett ganska svårlöst ekonomiskt
och tekniskt dubbel problem. Genom gynnsamma omständigheter kan man emellertid nu
våga påstå, att Trollhättans rundradio efter
ungefär ett års försöksdrift står på säkra
fötter.

T

Av kopplingsschemat framgår, att tvenne rör
användas som generatorrör och tvenne som
modulatorrör. Generatorrören äro R. S. 18 (3
500 watt), modulatorrören däremot T.450 (3
450 watt). Som synes få de sin glödström
genom två stycken transformatorer, som transformera ned spänningen från 220 vl:Jlt till glödströmsspänningen, 16 volt. Den erforderliga
anodspälUlingen (2500 volt) erhålles från ett
omformaraggregat, som drives aven kortsluten
trefasmotor på 2 ' / 2 hkr. med 2800 varv per
min. Heisings modulering användes, men försök har även gjorts med gallerlikströmsmodulering, absorbtion och magnetisk modulering.
Förstärkaren har två transformatorkopplade
r---,-----<:l + .:2500 v.
1-'1'----0 + 700 v.
,---0+.150 v.

~i~~

{fTd

Dl :

Ch

_ ____ ___ ___________ _______ l ___ _ ----_-_---_L
Oscillator

Fig. L

Hodulator
Sändarens kopplingssch ema..

ket dock har lyckats ganska gott. Det är dock
att hoppas, att den 114 mil långa ledningens
allvarligaste "barnsj ukdomar" med den snart
gångna vintern äro överståndna och att kommande vinterns påfrestningar skola mötas av
större motståndskraft, ehuruväl felaktigheter
givetvis även då är att räkna med. Stationseffekten utökades under höstens lopp så att
stationen tack vare goda antenner har en kristallvidd av ungefär 5 a 6 mil.
Aktuella önskemål för nordligaste Sverige

Förstärkare

rörande rundradion äro många. De viktigaste
torde vara lösandet av malmfältens rundradiofråga, som väl icke kan vara alltför avlägsen.
Vidare möj lighet att få disponera reläledning
förmiddagstid för väderlek och börsnoteringar.
För stationsarbetets vidkommande är ett stort
och vitalt önskemål det stabiliserande därav,
som ligger i reserver av olika slag kunna framletas och säkerställa driften vid tider, då man
har att räkna med uteblivna och dåliga StockholmsfÖrbilldelser.

Fig.

z.

Eli bild av sÖlldarcapparatcll.

Fig. 3.

Anodbatteri för förstörkarm.

steg (Western Electrics rör ZI6-A) samt 1 steg
drosselkopplad 50-watt kraftförstärkare (W. E.
Z1l-A). Dessa få sin anodström från ackumulatorbatterier på resp. 150 och 700 volt.
Antennen är en sextrådig trumantenn på cirka
ZS m höjd. Under antennen är spänt ett rektangulärt balansnät. Effekten har efter hand
kunnat utökas och är nu l 000 watt, varigenom

uppnåtts en säker kristallräckvidd på 15 il 18
km. Inom detta område befinnes nu cirka 3000
lyssnare, som betalt licens.
Trollhättans rundradio har. nyligen fått sin
nya studio färdig, och det är att hoppas, att
även denna skall bidraga till att hålla de lokala
programmens tekniska kvalitet på en hög nivå.
J. M-n.

LICENSER GENOM POSTVERKET?
Generalpost tyrelsen hemställer hos regeringen
om bemyndigande att genom postverket verkställa uppbörd av radiolicensavgifter samt att
härför av telegrafverket uppbära en ersättning
av 25 öre för varje försåld licens. Uppbörden
skulle verkställas genom försälj ning på de
fasta postanstalterna av radiolicensblanketter,
vilka anskaffas på telegrafverkets bekostnad.
Anordningen skulle givetvis, framhålles det,
bli till fördel för den stora allmänheten.

experimentera ett nytt slags byglar, som icke
giva upphov till störande etersvängningar, och
samtliga spårvagnar i Halle ha numera blivit
försedda därmed. Kostnaderna halveras mellan
staden och sändarebolaget.

STÖRNI GSFRIA
SPARVAG SBYG·LAR. I Halle i Tyskland ha radiolyssnarna
lidit svåra störningar från gnistbildningen mellan spårvagnarnas strömavtagare och kontaktledningen. Man har emellertid lyckats ut-

FÖRENIN GEN "SVERIGES SÄNDARAMATÖRER" beslöt vid sammanträde den 15
april ansluta sig till Svenska radioklubbarnas
förbund. Under sammanträdet, som leddes av
vice ordföranden, hr E. Barksten, gjordes uttalanden för att föreningens verksamhet med
utsändande av kalibreringssignaler borde utökas att omfatta även rundradiovåglängdsområdet och styrelsen fick i uppdrag att snarast
försöka anordna dylika utsändningar.

SVEN LAMPA
ALDSTA FIRMA FÖR AMATÖRRADIO -

15 ÅRS ERFARENHET

RIDDARHUSTORGET 18
TELEFON:

STOCKHOLM
iC

NORR 11535, 14545

RADIOMOTTAGARE
RAD lOMAT E R I EL
LABORATORIUM FÖR
APPARATJUSTERINGAR
OMBYGGNADSARBETEN

TEL.-ADR.:

INSTRUMENTLAMPA

SÄNDARMATERIEL
ACKUMULATORLADDNINGAR / VERKSTÄDER FÖR SPECIAL·
B EST ÄLLNI N G A R

De oöverträHade

~MULLARD
RÖREN
säljas numera till följande
sänkta priser:

H~rtelefonen

N.K.-SPECIAL STERLING
har varit, är och förblir mark·
nadens absolut förnämsta hörtelefon till sitt pris

Kronor

22 ._
•

Lågtemp.-rör D06 H. F .• D06
L.F. och D06 Det. Kr.10: Lågtemp.-rör D3 H.F., D3 L.F.
och D3 Det. .. Kr. 10:Lågtemp.-rör DFAO. DFAI,
DFA4 . . . . . . . . . ..
,, 1%:
Lågtemp.-rör DFA3 . . . .. .. H: Högtemp.-rör ORA-A, RA,
H.F. och L.F. . . . . . .. "
4:Prislista gratis och franko
på begäran! Å terförsäljare erhålla höjd rabatt.

Radioavdelnillgm
A.~B.

NORDISKA KOMPANIET
STOCKHOLM

GRAHAM BROTHERS A.-B.
STOCKHOLM
T

DULCIVOX
är den bästa högta~
laren till sitt pris.
Stor ljudvolym utan
någon (örvtänllning.
Motstånd 2000 ohm.
U tföres i följande
färger: svart, svart
och guld sam t brun t.

användas?
l mottagaren:

AR / ARDE / AR 06
i vol t

Glödspånn ing

6

/

2

/

:

3

Kraftförs tärkn ing :

PV 5 / PV 6 /

PV 8

Ediswan rör äro världsberömda för känslighet. förstärkningsförmåga och tyst arbete.
Tillverkas för alla ändamål. Rör för högfrekvens- och lågfrekven5förstärkning.
Kraftförstärkarerör för högtalare.

Fö'r att ernå bästa resultat bör Ni begära
rör av ' märket

Tillverkas av:

THE

ED1SON

SWAN

tLECTRIC

123/5. Queen Victoria Street. London E. C. 4. England

"'"

ERHÅLLAS FRÅN

BERGMAN

&; BEVING
STOCKHOLM 5

Co .•

LTD.
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E N SUP ERHETERODYNMOTTAG A R E E N L IGT
NYTT SYSTEM
På aunat ställe i detta r~Ulml!er av Radio-Amatöl'et! lämllGs en redogöre lse för olika s!,perheterodYI~kopplingar och det nya system, som
utarbetats av Radio-Amatörens huvudredaktör, Här nedan beskrives
el~ 7-I'örSl1lotfaDare vid vilken det I~ya "fjäl'de systemet"
kommit till a1wändl~illg.

n effektiv, lättskött och ej alltför
dyrbar superheterodynmottagare
torde alltjämt vara den mest
åtråvärda mottagaretypen. Den
nedan besknvna apparaten uppfyller
dessa fordringar i hög grad, ej minst
tack vare det nya system för frekvensomvandlingen, som tillämpats.
Mottagaren har 7 rör, första detektor, oscillator, 3 mellanfrekvensförstärkare, andra detektor och I stegs
lågfrekvensförst~rkning.
Det teoretiska kopplingsschemat framgår av
fig. r.
Vid användning av öppen antenn
och balansnät, vilka anslutas till A och
B resp., ingår den oavstämda spolen
S2 i ant~nkretsen, Denna är kopplad
till sekundärkretsen, som innehåller
spolen SI och vridkondensatorn Cl>
den senare om 500 I1P,F. Ramantenn
kan användas om man tage.r bort spo-

E

len SI och ansluter ramen till .R och ].
Anslutningen J kan, om man så vill,
alltid vara kopplad till jord. Sekundärkretsen är kopplad direkt till gallret
på första detektorn R I . Kretsens jordsida anslutes till ett gallerbatteri Cl> så
att R I kommer att arbeta på karakteristikens nedre krök.
. Oscillatorröret R 2 har en avstämd
gallerkrets bestående av spolen S4 och
500 flflF vridkondensatorn C 2 • Spolen
är uppdelad i två lika stora delar, som
uppställas vid sidan av varandra, så
att spolen såsom helhet får ett tämligen
slutet magnetfält. Till gallerspolen
äro kopplade dels återkopplingsspolen
S5 och dels den s. k. kollektors polen S6'
Den sistnämnda är insatt i första detektorns negativa glödströmsledning,
innanför reostaten MI' I positiva glödströmsledningen . sitter en drosselspole S3'

A

8

.

F~g.

1. • Teoretiska kopplingsschemat.
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lIIellanfrekvCllsfl'ansfOrlllotor.

Sekt joner genoll/ en II/ onterad lIIe llanfrekvenstmnsformotor.

Början på primärlindningen till d
Slutet"
"
"
"b
Början " sekundär-"
"e
Mitten"
"
"
"c
Slutet "
"
"
"a
Mellan skruvarna a och e kan en
Baltic blockkondensator sättas direkt
medelst hål i anslutningsblecken, om
man skulle önska öka transformatorernas våglängd.
,
Själva transformatorns stomme göres enl. fig. 9. Den framställes av
ebonitbitar av 5 mm eller 3/16 rt1ms
tjocklek. Skiljeväggarna '..äro fyrkantiga och skiljas åt av ' runda brickor av
samma material och tjocklek. Det hela

sammanhålles aven mässingsskruv
med mutter.
Sekundärlindningen består av I 000
varv 0.2 mm bomullsspunnen koppartråd, med 500 varv i vardera av spåren
a och c. Varven lindas för hand och
räknas. Några jämna lager skola ej
göras.
Primärlindningen lägges i
mittspåret b och består av 500 varv av
samma tråd. Alla tre lindningarna
ske åt samma håll. Ytterändan av lindningen i a sammankopplas med innerändan av lindningen c.
Början på samtliga tre lindningar
böra införas genom hål, borrade snett
in genom centrummaterialet, så att
någon risk för kortslutning mellan trådens början och något av de senare
varven ej uppstår.
Transformatorerna uppställas med
kontaktskruvarna a och c i vinkelrät
linje mot frontplattan. Mellanfrekvensens våglängd blir c:a 3300 m om
första transformatorns kondensator
ställes på c:a 50 och de övrigas på
c:a 70.
Vid montering av mottagaren uppställas delarna i överensstämmelse med
fig. 10 och sammankopplingen göres i
huvudsak såsom denna fig. visar. P å
frontplattap placeras delarna en!. fig.
I I, som även anger den horisontella
montagebrädans dimensioner.
Utseendet av den färdiga mottaga-

ren framgår av våra' bilder, fig. 12, 13
och 14. Med de angivna spolarna blir
våglängdsområdet I so~Sso m. Det
ungefärliga sambandet mellan kondensatorernas inställningar anges av kur-

lUU

:wo

2 st. Baltic vridkondensatorer CV 1 med rattar D l,
2 "
reostater RB 3D,
1
..
RB 4,
l
potentiometer RB 300,
6
propphylsor PH,

300

!

400

SOU
!

!

Fig. 10.

d

Kopplingsritning.

varna i fig. IS. Med sekundärkretskondensatorn å exempelvis 67 skall
oscillatorns kondensator stå på 62,
varvid våglängden är 490 m. Ett par
dylika kurvor böra uppgöras med ledning av de hörda stationernas våglängder. Manövreringen blir då i hög
grad under.1ättad.
'
Til! mottagaren användes följande
materiel:

95

600

l st. Baltic spolhållare SPH,
12
kontakthylsor för SPH,

7
4
l
l
3
l

4
l
l
14

rörhållare LHA,
hållare för blockkondensator CH,

H"

"

blockkondensator CBL 100,
CB 3000,
..
CB 200,
mikrokondensatorer C 751,
kontaktlist KL 4,
..
KL 6,
universalproPIlar UP,

CHG,

90

'-<------:1.4" = 610- - - - - - . ,

Fig, 11.

Ritning till 11lontagevinkel.
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- - --.mM"e"o' ..--,e""'n,.....,n...y..r""n"'g...-,.e"'ff,.,;e"'k....
t -p"'a" -'o"'m=k--n"'n"'g""-'JnO"-W""w"'a"'t"'"t--'ewn"t--ra'"1"1- l\."ar ISDorg befanns da rYl vara avsevärt kraftigare. Ljudkvaliteten var dock sämre,
och är sålunda därmed f. n. vårt lands starvilket torde få tillskrivas de många överkaste. Kristallrayonen har vidgats avsevärt och
omfattar numera en stor del av mellersta
fö ringsetapper, som den tyska sändningen passerat innan den utsändes från Karlsborg och
Sverige; goda mottagningsresultat ha inrapporterats från många skilda orter. Denna utsom ju bidraga tilI att förvrida ljudet. HärtilI
sändning ingår givetvis som ett led i telegrafkommer emellertid en märkbar maskinton, som
styrelsens förberedande undersökningar för den
dock snart nog torde kunna bringas att förplanerade storstationen.
svinna.
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TELEFUNKENRÖR

N ,Y A

(RE 154 och RE 152) hava en mättningsström
ör att tillfredsställa det allt mångav 20-25 mA och ett omsättningstal av 5, som
sidigare behovet av mottagarerör har
även vid förhållandevis låga anodspänningar
Telefunken upptagit ' tlllverkning aven
serie nya rörtyper. Redan genom typ71-4<---~-....,
beteckningen -har i hög grad tagits hänsyn till
RE 064 (RE 064 t)
a
amatörerna, ty numera angiver denna icke ett
Vr
=
35
V.
godtyckligt valt tal, utan de viktigaste uppgifJ r = 0.065 A.
terna beträffande själva röret. De första båda
siffrorna betyda nämligen glödströmsförbruk- . Va = 40 - 100 V.
R = 23000 Q
ningen i hundradels ampere, under det att den
tred je siffran angiver den erforderliga batterispänningen. Beteckningen RE 154 betyder alltså, att rören såsom glödströmskälla erfordra
en 4 volts ackumulator och har en förbrukning
av 0.15 amp., beteckningen RE 062 att en 2
volts ackumulator behöves och förbrukningen
uppgår till 0.06 amp.
Då i regel samma rör kan användas som
högfrekvensförstärkare och som detektor, i
vissa fall även som första lågfrekvenssteg, och
större belastningar först bliva nödvändiga för
-12
_fl
_4
O + 4 + 8 + 12 Volt
högtalare, hava såväl för driften med 2 volt Vg-16
som för 4 volt ett högfrekvensrör och ett högmöjliggör ett fullt utnyttjande av rören. Som
talarrör av vardera slaget konstruerats.
förstärkarrör utmärka sig RE 154 och RE 152
De båda högfrekvensrören (RE 062 och RE
särskilt genom sin förträffliga branthet från
0,65-0,75 mA per volt.
4-volts-serien utökas med ytterligare två
9
RE 154 (RE 1541)
li:
typer ett special rör för motståndsförstärkning
I
/j~
Vr = 3.5 V.
~
(RE 054) med ett omsättningstal av 33 och ett
Jr = 0.15-0.18 A.
svängrör (RE 144), som endast skiljer sig från
~
Va = 50-120V.
RE 154 genom dess avsevärt högre omsättR = 11000 Q
ningstal 11.
c
Observeras bör, att den föreskrivna glödspän. ~\:S
ningen för 4-voltsserien ligger vid 3.5 volt och
~
~J
för 2-volts-serien vid 1.7 volt. Härav framgår,
.J
att största möj liga hänsyn tagits till urladdningsprocessen, men dessutom även, att ett glöd1/
strömsmotstånd med lägre ohmtal kan använJ
das. Faran för överhettning av glödtråden är
genom den ringa skillnaden mellan tråd- och
batterispänningen nedbragt till ett minimum och
...
V
först vid längre överbelastningar gör sig en
79.
J
minskning av effekten märkbar.
V
V
Serien 4-voltsrör fortsättes med RE 504
./
'" I (förut RE 97/209) som emellertid genom konVg -20 - 16 - 12 - 8 - 4
+8 + 12 o t struktion av högtalarrören RE 154 och RE 152
064) hava ett omsättningstal av 10, en mättbegränsas till sitt egentliga användningsområde,
ningsström av 10 mA och en branthet av 0,5
drift av flera högtalare eller högtalare för
mA per volt. De motsvarande högtalarrören
större lokaler.
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Högtalande Aggregat 14-A Eveready Kraftanodbatteri
2-stegs Push-Pullkopplad förstärkare med inbyggd högtalare. Kraftigt, utmärkt ljudkvalitet.
Total strömåtgång 0.75 ampere.

I längden mera ekonomiskt än de vanliga små
anodbatterierna, särskilt vid 4-rörs eller större
apparater. Lämpligt till kraftförstärkarerör .

GENERALAGENT
Representant för

Ing.-firma

södra

Sveri"e:

Folke Hain
MALMO

A.-B. Arvid Böhlmarks
Lampfabrik

Representant för västra. Sverige:

Zach. Guthe
GOTEBORG

STOCKHOLM

Verklig valuta!
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ANODACKUMULATORER
N är ~i köper ~n C.A.V. Ackumulator, så köp:r
NI även 33 ars erfarenhet! C.A.V:s H.T. 3 ar
samtidens främsta produkt i sitt slag. Den innefattar de senaste förbättringarna. Solid låda medföljer. Spänningsuttag med 2 volts steg, om så önskas.
Varje cell är luftisolerad, varigenom läckströmmar
omöjliggöras. Samtliga celler hållas orubbligt i sina
lägen medelst isolationsvax. Dimens.: 7 X 8'/. X 7' /s".
Kan omladdas obegränsat antal gånger.
Alla närmare upplysningar från:

R.-B . AU T O S U P PL Y C o.
Aruika

Modell H.T. 3: 60 volt 1' /2 amperetimmar. Utförande likt ovanstående bild, i låda av hårt trä.

Modell H.T. 4: 30 volt. Liknande konstruktion.
Samma utmärkta prestationer.

&C,IJt.

ACTONVALE. LONDON .W. 3.

•

ANTENNTRÅD
SKRUVAR

OCH

MUTTRAR
högsta kvalitet från

A/ B

Svenska Metallverken
Västerås, Stockholm, Göteborg, Malmö

Civilin~eniör

OSCAR GRAHN
KUNGSGATAN 33 (s.

KUNGSTORNET)

STOCKHOLH
Telefon: 14906.

Telegramadress: L I C E N S E

ETT GOTT R ESULTAT beror p1 användandet
av högklassiga delar i Eder apparat. Köp därför :
R~ T. R.·transformatorn, hel kapslad, ab·
solut distorsionsfri, Oms. III. 1/., lir. Kr. 9: SO
Ormond-kondensator. 1,000 cm, reklampris med skala
R. T. R.-Square Law kondensator 500
cm med vernicr .... o" ••••••••••
7:
D :o J OO cm ulan vcrnief ..... .. ....... . ..
4 : 75
n. M. Ebonitvanorneter med skala
7:
Sats till variometer, komplett (alcta
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Anodbatterier av hög kvalit et. 60 volt
Reostater, typ Frost, JO ohms . ........
Recstater 6, I S ohm .. . ...... ...............
Enkeltelefoner från ... . .... .. ........... .... .
Dubbetlurar \Vega . D. k. W. m. n.. ..
Mazda 0.06, marknadens erkänt bästa
detektorrör ... .. ........ ...... ........ . ..... . .
Philipsrör, noteras till lagsta dagspris,
Alpha rattar och skalor, Dahies Ra·
diodelar och satser, alla slags pol.
skruvar, banankontakter, bussningar.
Dr. Seibu Anligo, säsongens stora sue·
ees. Den i Stockholm f. n. meSI sll·
da högtalaren. Endast bristande H n ·
nedom om denna högtalare föranleder
köp av annan ....................... ..
Enklare högtalare frln .................. ..
Andersons Kristall ......................... ..
Pen kon detektorn (enl. det oövertraffa·
dc systemet kristall mot kristall .

~:i~~~lr~~~:a:ae:~ktor

,.
..
..
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med kO.~~.. ::::"i~:
~~ g~
Ovanst5.ende år rtt utdrag ur vir ~na5te prislista, som sänd~ p1 ~gäran.
All slags radio·
materiel, ävensom apparater, t'ur o ~iska och amerl'
kanska, lagerföras. Ahsolut förmånligaste inköps·
källa för herrar lttrfön.'iljarc. 5010 åtnjuta dc
bii.sta villkor. DrifuI;3 ombud antagas 5. en del
orter där vi i4nnu icke aro rcpresc.'nterade. O m·
bYI<:srall.
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adiotekniken kan spåras tillbaka
till de arbeten, som utfördes av
den berömde engel ke fy ikern
J.
Maxwell. Maxwell, till
börden skotte, genomförde sina forskningar i unga år. Han dog redan vid
48 års ålder.
Maxwell ansåg, att ljuset härrörde
från vågrörelser i ett osynligt medium,
kallat etern, och att ljuset var ett slags
elektromagneti kt fenomen. Det var
dessa MaxwelIs åsikter, som ledde
Hertz fram till hans för radi on epokgörande upptäckter.
Om MaxwelIs teorier vore riktiga,
så skulle man kunna vänta sig, att
vilken elektrisk växelström som helst
skulle ha förmågan att ge upphov till
vågrörelser, på samma sätt som en
vibrerande violinsträng utsänder ljudvågor. Maxvells arbeten publicerades
1873, men först 15 år senare lyckades
det Hertz att experimentellt bevisa
teoriens riktighet.
År 1887 utförde den tyske fysikern
Heinrich Hertz de experiment. som
resulterade i att vetenskapsmänneri
kunde anse MaxwelIs teorier över elektromagneti ka vågor bekräftade och
att ingenjörsvetenskapen kunde börja

R

c.

Ja.mes Clerk Maxwell.

utveckla radiovågornas praktiska användbarhet. Det berättas, att Hertz
var sysselsatt med en de~ apparater
för åstadkommande av elektriska gnistor, då han observerade, att gnistor
började hoppa över mellan ändarna på
en cirkelkrökt tråd, vars ändar voro
mycket nära varandra. Varje gång
en gnista bildades i gnistapparaten,
hoppade också en gnista över mellan
de båda trådändarna. Detta var den
första radiosändaren och den första
mottagaren.
Hertz var sålunda den förste, som
kunde påvisa förefintligheten av de
elektromagnetiska svängningarna.
Emellertid kunde ingen utnyttja
Hertz'supptäckt för åstadkommande
aven praktiskt användbar trådlös
kommunikation förrän Marconi började ägna detta problem sin uppmärksamhet.
De med Hertz's apparater alstrade
vågorna kunde uppfångas endast på
kort avstånd från gnistapparaten. Det
var därför nödvändigt att finna något
sätt att utsända vågorna med större
kraft och dessutom även att skaffa en
känsligare mottagare än det gnistgap,
som Hertz använt.

Heillrich Rudolf Hert::.

G. Marcolli.

J. A. Fleming.

Lee de Fares!.

Båda dessa problem löste Marconi.
Redan på ett tidigt stadium av sina
experiment gjorde Marconi den upptäckten, att sändningens räckvidd kunde ökas högst väsentligt om sändare
och mottagare förbundos dels med
jord och dels med plåt eller tråd, som
var högt upphängd. Dessa anordningar
äro oss numera välbekanta såsom antenn och jordledning.
Genom att även förbättra den av
Branly uppfunna "koherern", ett relä,
som kunde påverkas av radiovågorna,
kunde Marconi åstadkomma den första
egentliga trådlösa förbindelsen. Ar
1898 hade man redan en permanent
förbindelse mellan Alum Bay och
Bournemouth i England, en distans av
14.5 engelska mil. Redan följande år
hade man uppnått förbindelse mellan
England och Frankrike.
Utvecklingen har sedan skett i hastig
takt. En mängd forskare angrepo
problemet att skapa känsligare metoder
att mottaga radiovågorna . Den engelske fysikern J. A. Fleming konstruerade sålunda ett vacuumrör för detta
ändamål, en föregångare till de rör,
som numera användas.
Under detta tidigare skede använde
man sig emellertid mest av kristalldetektorer, som infördes av Dinwoody
. och Picard år 1906.
Den uppfinning, som möjliggjorde

radiotelefonien, var emellertid det s. k.
"audion" -röret, vilket uppfanns av
amerikanaren Lee de Forest. Detta
rör, utfört olika för olika behov, användes numera som bekant i såväl sändare, för att alstra svängningarna, som
i mottagare, för att omvandla radiovågorna till hörbara signaler och förstärka dem.
Just möjligheten att förstärka de av
antennen uppfångade svaga svängningarna har haft den allra största betydelse, då 'det därigenom har blivit
möjligt att uppnå förbindelse över allt
längre avstånd utan ökning av sändarestyrkan.
Under de allra senaste åren har
radiotekniken haft utomordentligt snabba framsteg, främst kanske beroende
därpå, att så många ägnat sig åt denna
gren av tekniken. Att bland alla dessa
urskilja dem, som gjort de viktigaste
förbättringarna, är ej lätt. Ett namn
bör dock icke förbigås med tystnad
nämligen E. H. Armstrong. Han var
en av de första, som fann den numera
så allmänt använda och utomordentligt effektiva återkopplingen. Han har
därjämte hedern av den bekanta superheterodynkopplingen ävensom den
superregenerativa mottagareprincipen,
vilken sistnämnda emellertid ännu ej
utvecklats därhän, att den vunnit någon större utbredning.

~t-t:r~

t

Edwin H. Armstrong.

TEORETISKA BERÄKNINGAR
VID MOTTAGNINGSAPPARATER
AV CIVILINGENJOR ERIK O. LOFGREN
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I de närmast föregående artikla1'1la i denna serie hava behandlats olika
fall av dil'ektko/'Placfe växelströmskretsar m ed oföränderliga impedanser vid bestämd frelwens. I anslutning därtill kommer förf. i den
före liggande artikeh~ in på ett av huvlldproblenum inom svagströmstekniken, nämligen betingelserna för uf'"viml.ande av största möifiga
effekt ur en given växelströms källa. Det 'visas, att 11!:,lcket l!1~klrJ, relationer råda, liknande , dem som gälla för likström. För att 1tppfylla
optimivillkoren visar det sig i allmänhet vara nödvändigt att
tillgripa kopplade kretsar.
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M aximieffekten från en växelströmskälla.
föregående artikel anfördes såsom
en fördel hos transformatorkopplingen möjligheten att anpassa
kretsar med mycket olika impedanser efter varandra. Vad detta innebär,
bör kanske närmare förklaras, innan vi
fortsätta med de övriga kopplingsfallen. För detta ändamål göra vi en
liten utvikning från ämnet "kopplade
kretsar" och taga i betraktande en enkel krets, innehållande en växelströmskälla med given e.m. k. E och inre
impedans Zi samt en yttre impedans
Zy- Som tidigare nämnts, är det ett
huvudproblem inom såväl radio- som
telefontekniken att ur en given e. m. k.
utvinna största möjliga effekt. I detta
enkla fall blir uppgiften att finna, huru
stor den yttre impedansen bör vara,
för att den däri utvecklade effekten
skall bliva så stor som möjligt. Till
en början antaga vi fasvinkeln för
Zy vara bestämd. Från likströmsläran är känt, att den från ett batteri
uttagna effekten är störst, då det yttre
motståndet är lika med det inre. Om
2,. och Zy äro rena motstånd eller i
allmänhet om de hava samma fasvinkel, så inser man lätt, att samma sats

I

måste gälla. H uru saken ställer sig i
det generella fallet , skall här närmare
undersökas. Vi införa följande beteckningar :
2 i = 1'i fr:i= Ziei'f' .
Zy= ry + j xy= zyei +.
Strömstyrkan i kretsen blir
E
1= 12 ;+o,1
'
och den i yttre impedansen utvecklade
effekten alltså

+

ryE2

2

Wy=ry1 = IZ;+,2'y i ~'
För att denna skall bliva så stor som
möjligt, måste uttrycket

~IZ....L
Z y 12
z

1'y

J

vara så litet som möjligt.
utvecklas på följande sätt:

I); [zl

_ _I ---,.
:':y eos

+z +
y

2

2 Zi Z

= _eos'!'
I
[Z;2 +:':y + 2
.1

Zy

Detta kan

cos (<D-I1)]

Y.,

:':i

eos

=

(<D-~)J
'
•

I det sista uttrycket är det endast de
båda första termerna inom parentesen
som variera med ZY' Deras summa är
minst, då båda äro lika, varav
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NIan kan sålunda generalisera nyssnämnda sats ur likströmsläran till
växelströmskretsar på följande sätt:
Från, en växelströmskälla m,ed given
e. m. k. och inre impedans uttages
största möjliga effekt i en yttre impedans med bestämd fasvinkel] då dewna
yttre impedans till storleken är lika
11led strömkällans inre irnpeda11s.
.
För så vitt Z i och Z y ej hava nära
0
180
fasskillnad ] d. v. s. den ena är
nära rent induktiv och den andra nära
rent kapacitiv, blir maximum för Wy
tämligen flackt. En måttlig avvikelse
från det riktiga värdet för Zy medför
med andra ord ej någon nämnvärd
minskning i den uttagna effekten.
Detta förhållande är gynnsamt, då
:Jy ::';i ändras med frekvensen men man
önskar en möjligast jämn effektöverföring över ett brett frekvensområde.
Man avpassar då den yttre impedansen
så, att den överensstämmer med den
inre vid en viss medelfrekvens. Exempel härpå har man i telefonen och högtalaren vid rundradiomottagare. Den
inre impedansen utgöres därvid av
motståndet i kristalldetektorn eller
anodmotståndet i sista röret.
Ehuru ovannämnda sats gäller fullkomligt oberoende av impedansernas
fasvinklar, äro dessa dock icke utan betydelse för den uttagna maximieffektens storlek. Uttrycket för denna blir
efter insättning av :Jy = :';i:
E 2 cosI!.W
'
y
2oC"i [1 +cos(tp-tl]"
Låter man här fasvinkeln ~ för den
yttre impedansen variera, så finner
man, att w;, blir störst, då ~ = - q:>.
Eftersom :::y antagits vara lika med
Si, så innebar detta, att
ry ~1l"i J

_1:"y= -

Xi·

Till samma resultat kommer man
naturligtvis genom att var för sig
variera ry och xy . Den uttagna maximieffekten blir under dessa förhållanden

E2
Wy = - '

4";
För jämförelses skull må påpekas,
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att den största totaleffekt] en e. m. k.

E2

kan utveckla, är - , som är vad man
ri

skulle kunna kalla kortslutningseffekten vid resonans.
Man kan sammanfatta det sagda i
följande sats, som inom radiotekniken
är av ännu större betydelse än den
förra:
Den största effekt] 'S0111, öve1' huvud
taget kan utvi-l1nas ur en växelströmskälla med given e. m. h. och inre impedans] erhålles då kretsen är avstämd
till resonans och yttre motståndet är
z.ika med det inre . Den uttagna effekten
är då 1/4 av strömkällans kortslutningseffekt vid resonans.
Vinsten genom kretsens avstämning
blir desto större, ' ju mera den inre
impedansen närmar sig en ren reaktans; samtidigt blir kretsen allt mera
selektiv.
I allmänhet har man ej i sin hand
att såsom i fråga om telefonen efter
behov kunna avpassa den impedans,
till vilken den elektromagnetiska energien skall överföras . I stort sett kan
man emellertid nå samma resultat med
tillhjälp av kopplade kretsar. Är det '
endast fråga om' anpassning av tvenne
impedanser efter varandra med avseende på storleken, kan man begagna
sig aven transformator. Liksom vid
den enkla kretsen kan man genom avstämning, antingen i endast en av
kretsarna eller ock i båda, ernå en ökning i den uttagna effekten intill en
viss gräns, som visar sig vara densamma som för den enkla kretsen. På högfrekvenssidan i mottagningsapparaten
är avstämningen i 'regel lika nödvändig som nyttig, ty å ena sidan är den
åtföljande selektiviteten erforderlig för
att endast den avsedda stationen skall
uppfattas, å andra sidan blir effektvinsten mycket stor på gr und av de
här ofta uppträdande stora reaktanserna.
I nästa artikel kommer att behandlas det inom radiotekniken viktigaste
fallet av kopplade kretsar, nämligen
att endera kretsen är avstäm bar.

-'
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S UPE RH ETE RODYN KOPPLI NGAR
EN Ö V ERSIKT OVER D E OLIKA KOPPLI NGSSYSTEMEN FOR SUPER.
HETERODYNMO TTAGARE OC H PRINCI PERNA FOR ETT NYTT
SYST EM, DET S. K. »FJA RDE SYSTEM ET»
.IIeloden!Cl för frekvenso1llvalldlingel~ vid superheterodynnlOttagare äl'a
olika, men de Runna Idassifieeras i alika system, som vart aeh ett kan
utföras enligt olika varianter. Hittills ha tre system funnits, nämligen
standard sllperheteradyn-, nltradyn- och trapadynsyste111en, det sistnämnda äVIm omfattande den tämligen egenartade varianten "see and harmonien. - Här neden lä1l1nas e1I jämfö1'Onde redogörelse för dessa
system, varjämte ett nytt system, 1,tarbetat av Radio-Amatörens huvudredaktöl', fl'amlägges. - Av lItrYlnmesskäl länmas mellanfrekvens-,
lågfrekve1ls- och event1tella högfrekvensföntärkare, sanl tillhöra de
olika IllOttagarekopplingarna, helt åsidO'.

Första s'yste/Jut, standard
superheterodyn.
tandard superheterodynen, som
är konstruerad av Armstrong,
har, såsom framgår av fig. I, 2
och 3, en första detektor, vanligen
med gallerströmslikriktning, d. v. s.
med gallerkondensator och läcka, vars
gallerkrets avstämmes till den inkommande vågens frekvens och är kopplad 'till antennen eller en föregående högfrekvensförstärkare. Här liksom i
samtliga följande utföringar kan gallerspolen själv vara utförd ås om ramantenn.
Fig. I visar en utföring av standard
superheterodynkoppling, som vi kunna
kalla variant a. I denna är gallerkretsens induktans uppdelad i en egentlig
gallerspole och en mindre s. k. kollektorspole. Denna sistnämnda inställes i
r.

S

lämpligt kopplings förhållande till spolen i en oscillatorkrets tillhörande ett
separat generatorrör och vilken krets
avstämmes till den med den inkommande vågen interfererande frekvensen.
I denna och större delen av nedan
visade varianter har angivits en generatorkoppling med en avstämd gallerkrets och en oavstämd återkopplingsspole, men givet är att denna koppling
kan utföras på en massa olika sätt,
vilka dock icke äro av något speciellt
intresse i detta sammanhang.
Gallret i första detektorn tillföres
sålunda i första systemet, variant a,
tvenne spänningsvariationer, med den
inkommande vågens och generatorsvängningens frekvenser. På grund
av detektorkopplingen likriktas den
frekvens, som utgör skillnaden mellan
de båda gallret påtryckta frekvenserna.

. ...

Fig. 1. Sta1ldard sllpel'heterodyn, va6a1lt a.

Fig. 2.

Standard sllperlzeterodyn, val·iant b.
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Denna . k. mellanfrekvens, som brukar motsvara en våglängd av 2000 a
6 000 m eller mera, överföres genom
den i första detektorns anodledning inlagda transformatorn till mellanfrekvensförstärkaren.
Granskar man variant a, finner man
att en viss risk måste föreligga för
uppträdandet av kraftiga svängningar
i den till antennen kopplade gallerkretsen. Om nämligen de båda avstämda
kretsarna r åka bli avstämda till samma
våglängd, så är faran för självsvängning i sekundärkretsen överhängande.
I själva verket äro också många av
superheterodynvarianterna, oskickligt
hanterade, synnerligen kraftiga "återkopplingsstörare" .
I variant b, fig. 2, är kollektorspolen
insatt mellan sekundärkretsens jordsida och glödströmsnätet. Risken fö'r
utstrålning minskas härigenom i någon
mån.
Bland de många övriga varianterna
av första systemet lägger man även
märke till sådana med återkoppling.
Variant c, fig. 3, är ett exempel på en
dylik. Aterkopplingen är här kapaci- .
tiv och kollektors polen insatt mellan
jord och sekundärspolens m,i ttpunkt.
2. Andra systemet, t(,ltradyn.
Ultradynens uppfinnare är Lacault.
Dess olika varianter ha samtliga
den egenskapen gemensam, att första
detektorns gallerkrets avstämmes till
den inkommande vågen, under det
anodspänningen bringas att variera
med generatorfrekvensen.

Fig. 3.

Sta1ldard slIperheterodYII, med återIwpplillg , 'variallt c.

.'

"

Ändamålet härmed är att erhålla
s. k. anodlikriktning, vilken i fråga om
första detektorn i superheterodyner är
effektivare än gallerströmslikriktning.
Skillnaden mellan högfrekvens och
mellanfrekvens är nämligen förhållandevis ringa, varför gallerläckan, om
den har stort motstånd, icke hinner
återställa den ursprungliga gallerspänningen mellan varje mellanfrekvensperiod eller om den har litet motstånd icke medför någon effektiv sänkning av gallerspänningen under de
ögonblick dffi, högfrekvenssvängningarnas amplitud ökar.
Fig. 4 återger den vanligaste varianten. Mellan första detektorns anod
och generatorns galler ligger första
mellanfrekvenstransformatorns primärlindning, över vilken i detta system
alltid måste ligga en passagekondensator för högfrekvens. Första detektorn har sålunda ingen anodspänning
om generatorn befinner sig i viloläge.
Först när generatorn svänger, uppstå under en del avena halvperioden
en positiv spänning vid generatorkretsens gallersida, som är tillräckligt hög
för att ström skall uppstå från anod
till glödtråd i första detektorn. Då
emellertid första detektorns gallerspänning i viloläge bör vara någon volt
negativ för undvikan'de av dämpande
gallerströmmar, måste anodspänningen
överskrida ett visst minimivärde, vanligen 30 il. 40 volt, innan någon. anodström kan komma till stånd. Det är
därför vid alla ultradyner nödvändigt
att ha ett kraftigt svängande rör såsom
generator.
Varianten i fig. 6, den s. k. ultraheterodynen, enligt Särnmark, har för

Fig. 4.

Ult'/'Od)'ll, variant a .

Fig. 5.

Ultradyn med återkopplillg.

uppnående av särskilt kraftiga svängningsamplituder en speciell generatorkoppling.
Vid ultradynsystemet kan återkoppling anordnas med en återkopplingsspole, insatt mellan anod och mellanfrekvenstransformator på sätt fig. 5 i
princip anger.
3. Tredje systemet, tropadyn.
I båda de ovan beskrivna systemen
har ett särskilt rör använts för generering ay den erforderliga heterodynfrekvensen .
Det låter sig emellertid även göra
att koppla första detektorn så att densamma samtidigt tjänstgör som oscillator. Fig. 7 anger en dylik koppling,
känd under beteckningen "second harmonic". Generatorkretsen är här insatt i serie med den krets som avstämmes till den inkommande vågen. Vore
emellertid generatorkretsen avstämd
till heterodynfrekvensen, som ju skiljer
sig relativt litet från inkommande frekvenser. så skulle de båda kretsarna
bli starkt beroende av varandra och
avstämningen i den ena störas av den
andra. Generatorkretsen är därför avstämd till dubbla våglängden, så att
den överton, som har dubbelt så hög
frekvens som grundtonen, interfererar
med den inkommande frekvensen. Denna överton är så mycket svagare än
grundsvängningen, att någon större in-

I

i
i

Fig. b.

Ultraheterodyn.

bördes störning kretsarna emellan icke
uppkommer.
•
Enklare och säkrare äro e,mellertid
de båda varianter, som visas i fig. 8
och 9. Den förstnämnda av dessa är
tropadynen enI. Fitch, av vilken den
senare är en förbättring. Generatorkretsen är här anordnad i en bryggkoppling och inlagd mellan sekundärkretsen och gallret. Villkoret för oberoende mellan de båda kretsarna är att
sekundärkretsen anslutes till generatorkretsen precis i den senares spänningsnod och naturligtvis att induktiv eller
kapacitiv koppling i övrigt förebygges.
Enda fördelen med detta tredje system är inbesparingen av ett rör.
Vissa nackdelar kunna i stället icke
undvikas, såsom t. ex. att känsligheten
minskas genom inläggning av generatorkretsen närmast gallret och att
generatorsvängningarnas inverkan på
gallret icke kan modereras inom godtyckliga gränser.
4. Det nya fjärde systemet.
Ett fullgott superheterodynsystem
bör uppfylla följande fordringar:
I) största känslighet, d. v. s. minsta
dämpning i högfrekvenskretsen .
effektivaste likriktning etc ;
2) minsta risk för störande utstrålning, d. v . s. minsta möjliga koppling kretsarna emellan;
3) små fordringar på storleken av
generatorsvängningarnas amplitud:
4) enkel manövrering och möjlighet
för amatörer att utan svårigh~t
bygga och injustera apparaten ;
5) användbarhet för alla rundradiovåglängder.
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[
Fig.8.
Tropadyn,
variant a

[
Fig.9.
T ropadYl>,
c'al"ian! b.

Det nya "fjärde systemet" uppfyller
dessa fordringar i högre grad än något
av de tre förut kända.
Vid "fjärde systemet" arbetar första
detektorn vid en hög anodspänning och
en gallerförspänning i viloläge, som är
så starkt negativ, att arbetspunkten
blir belägen på karakteristikens nedre
krök. Anodlikriktning användes och
gallerspänningen håller sig ständigt
negativ, så att dämpningen i gallerkretsen är minimal. Känsligheten är
lika god som vid t. ex. ultradynen.
Hjälpsvängningen genereras av ett
separat rör och denna svängnings
amplitud behöver endast uppgå till ett
tämligen ringa värde. Heterodynsvängningen tillföres nämligen glödtråden, antingen genom en kollektorspole, insatt i ena glödströmsledningen,
fig. 10, som kopplas till generatorkretsen, eller genom en dubbelledarekollektorspole, fig. II , vilken i högfrekvenshänseende tjänstgör som en enda spole,
men som tillåter likströmmen att gå
såväl till som från glödtråden. I utföringen enligt fig. 10 insättes en högfl ekvensdrossel i andra glödströmsledningen för att tillåta glödtråden att
ändra potential.
Vid normal svängning i generatorkretsen erfordras endast en mycket

liten kollektorspole, resp. mycket lös
koppling mellan generator- och kollektorspolar. Kapaciteten mellan galler
och glödtråd är mycket liten. Dessa
båda förhållanden samverka till att
göra de båda avstämningskretsarna
mycket oberoende av varandra, så att
risken för utstrålning blir liten. Vill
man helt förebygga denna risk, kan
man lätt anordna den bryggkoppling
av sekundärkretsen, som anges i fig.
l l.
Denna kan tänkas bli nödvändig
på exceptionellt korta vågor.
Den potentialvariation hos glödtråden, som erfordras, uppgår endast till
några få volt. Några fordringar på
stor effekt hos generatorn, såsom fallet
är vid ultradyn, förefinnas sålunda ej.
Det har även visat sig att löskopplingen till kollektorspolen gör att generatorn svänger lätt vid alla avstämningar.
"Fjärde systemet" erfordrar inga
andra inställnihgar för frekvensomvandlingen än de båda avstämningskondensatorerna. Återkopplings- och
kollektors polarnas inställning är ingalunda kritisk och kan därför göras en
gång för alla, och någon svårighet att
göra denna injustering föreligger ej.
Väljer man varianten a, ·fig. 10, är
det synnerligen lätt att utföra alla
spolarna utbytbara, så att olika våglängdsområden erhållas.

Fig. 10. " Fjäl"de s3'slemet", variant a.

Fig. 11. " Fjärde syste/ll et", varian! b.

GivetYis kan man även vid "fjärde
systemet" anordna gallerströmslikriktning, återkoppling enligt olika metoder
lli. m.
Man kan på så sätt uppnå en
eller annan speciell fördel, men sannolikt endast på bekostnad av någon annan egenskap.
Det mest karakteristiska för "fjärde
systemet'" är att heterodynsvängningen

tillföres glödtråden. Ur denna anordning härleder sig, såsom av det ovan
anförda framgår, en hel del fördelar
utöver dem, som äro förknippade med
förut kända system.
En fullständig beskrivning över en
mottagare, byggd enligt "fjärde systemet" återfinnes på ~nnat ställe i detta
nummer av Radio-Amatören.
Arvid Palmgren.

Provat av
Radio-Amatören

en lågfrekvensdrossel av ny konstruktion i och
för provning. Båda äro inkapslade i cylindriska
metallhöljen och ha det utseende våra bilder
visa.
Transformatorns omsättning är 1: 3, vilket
torde vara det bästa för såväl första som
andra steget lågfrekvensförstärkning. Genom
den goda konstruktionen, speciellt lindningens
form, har transformatorn visat sig ge en synnerligen god förstärkning, likformig över prak-

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

RÖRHALLAREN "CLEARER TONE".
Ay representanten för firman Pelikan, Majorsgatan 9, Göteborg, ha vi erhållit ett par
fjädrande rörhållare av märket "Clearer Tone".
Hållaren består av två delar, en fast, å vilken
anslutning kan ske till 4 klämskruvar eller 4
lödbleck. I centrum sitter en rörlig del med
de fyra kontakthylsorna, vilken är fäst medelst
stabila men dock mjuka metall f jädrar så att
all mikrofoneffekt hos rören elimineras.
Dc fasta klämskruvarna ha den fördelen, att
styya kopplingstrådar kunna användas.
OMNIFREKVENSTRANSFORMATOR
OCH DROSSEL FRÅN RADIO A.-B .
UNO SÄR r MARK.
Radio A.-B. Uno Särnmark, Göteborg, har
tillställt oss en lågfrekvenstransformator och

tiskt taget alla frekvenser. Såväl mekaniska
som elektriska egenskaper måste anses stå på
höjden av vad som för närvarande kan fordras
aven transformator.
Drosseln har i huvudsak samma utseende
som transformatorn. Den har en synnerligen
stor induktans och lämpar sig därför synnerligen väl både för drosselkopplade lågfrekvensförstärkare och för inkoppling av högtalare
efter sista röret för undvikande av anodström
genom högtalarens lindningar. Genom den
stora induktansen kan ingen skillnad i ljudstyrka förmärkas mellan direkt inkoppling av
högtalaren och drosselkopplingen.
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S var p å F rågor
----------------------------~~-----------------------------

RADIO·AMATOREN stå1' sina läsa1'C till tjänst
med besva1'ande av f1'ågo1' 1'öratlde allt, som samman·
häng ... med 1'adio, va1'vid töljande bestämmels ... gälla:
1) Alla f1'ågo1' n"m1'C1'as. Va1'je papp ... förses med
den f1'ågandes nam .. ocJ. ad1'tss, tydligt "tsk1'ivna. B1'ev,
innehållande f1'ågo1', ad1'esse1'as till: Radio·Amatö1'en,

""

P. B., Flädie. Jag har en kristallmottagare
försedd med 1 st. 500 cm vridkondensator med
fininställning, 1 st. 3000 cm blockkondensator.
För Malmö våglängd använder jag en 35 varvs
honeycombspole. J ag hör Malmö mycket bra,
men när Köpenhamn sänder hör jag båda stationerna på en gång och nästan lika starkt.
V ridkondensatorn har j ag ingen nytta av; hur
jag vrider hör jag lika bra utom när både de
fasta och de rörliga beläggen täcka varandra,
då hör jag nämligen ingenting alls. Antennen
är en dubbel utomhusantenn, vardera tråden är
cirka 20 m lång. Avståndet mellan trådarna
är ungefär 2 m, höjden omkring 9 m.

s var: Avstämningskretsen i Eder kristall- o
mottagare måste vara starkt dämpad och avstämningsskärpan därför dålig. En förbättring
kan erhållas om Ni gör en särskild detektorkrets, som kim löskopplas från antennkretsen.
Dessutom bör Ni om möjligt minska förlusterna i antennkretsen genom att använda lågförlustspole och i stället för jord tillkoppla en s. k.
motvikt, d . V. s. en eller ett par trådar, utst räckta under antennen på ett par meters höjd

avd. "Svar på frågor", Lasa1'tttsgatan 4-6, Göt.bo1'g.
2) För varje fråga insändes 1 kr. pr postanvisning.
3) Alla fråg01' besvaras pr post. De, som ä1'O ov
allmännare intresse, ,,"bUceras dessutom "nder n Svar
På frågor".
4) Ett omgående besvarande kan icke ga1'anteros.

över marken till minst samma längd som antennens horisontella del. Kopplingen gö res enligt
bifogade schema.
C. A., Arboga. Kan man få bort den rätt
starka och obehagliga surrningen från växelströmmen till belysningsnätet, då detektor och
1 steg lågfrekvens användes ? Apparaten sur rar
som en liten motor. Ingen generator fitmes
dock i närheten.
S var: Det är ej möjligt att borttaga störningar från växelströmsledningen genom ändring av kopplingen. En viss bättring torde
emelle rtid kunna ernås, om lådan invändigt
öve rallt beslås med kopparplåt, som skall sluta
tätt till utom vid erforderliga hål för manöverrattarna och batterianslutningar. Vidare
bör man ej ha jordledning utan en S. k. motvikt, d. V. s. en tråd, uppspänd under antetmen
på ett par meters höjd över marken och isolerad på samma sätt som antennen.

A. B., Hofvid. Jag bygger en fyrarörsmottagare efter herr P. Sandbergs modell (enl.
Radio-Amatören för jan.) men förstår mig ej
riktigt på telefonjackarna, vilka dessutom äro
ganska dyra. Jag har tänkt att begagna vanliga kontakthylsor för tre telefonuttag. Hur
skola dessa kopplas?
S var: Här visas ett schema med den åsyftade 4-rörsmottagaren, försedd med kontakthylsor i stället för jackar.

~--~--~------~--~---LD + A

~----------------L-----~~~-------+--~---D-A
~--------~------~-(
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Tabellen är sammanställd efter smast tillgängliga .. ppuifter. VtJglä ..gder och effekter k ......a stä..digt ändras.
Vig!.
Haag, Holland, PCGG ... .. ......... . .... . ... .
Berlin, Tyskland ... .. ....... .... ............... .
Nishnij Novgorod, Ryssland .............. .
Seraing, Belgien
Karlskrona} Sverige ..
Jönköping, Sverige, SMZD ................ .
Kristinehamn} Sverige ... .
Liege, Belgien ....... ............................ .
Gävle, Sverige, SMXF ..... ................. . .
Umeå, Sverige ........ ... ......... . ............ . .
Karlstad, Sverige ... . .... '" ........ . ... ... ... .
Kiel, Tyskland ... ......... .... .................. .
U1eåborg, Finland ........... ...... ... .. ... .... .
H äls;ngborg, Sverige ......................... .
Orebro, Sverige, SMTI . .. .............. ...... .
M ont PeJJier (relä), Frankrike .
Stettin (relä), Tyskland ................... . .
Säffle, Sverige ................................... .
Eskilstuna, Sverige ......... .... . ..... . ..... ... .
Paris (Eiffeltornet), Frankrike, FL .. ... .
Gleiwitz (relä), Tyskland ................. .
Kallnar, Sverige
Braunschweig, Tyskland ...... .. ............ .
ElberfeJd, Tyskland ....... ...... . ....... . .. ... .
Norrköping, Sverige, SMVV ....... . . . ... . .
Briissel, Belgien, SBR .. ...... .. ............. .
Malmö , Sverige, SAS C ....... .. . . .......... .
Kassel (relä), Tyskland .................... .
Bremen (relä), Tyskland ....... .. . ....... .
Lyon, Frankrike, YN .............. .. .... ... .
Toulose, Frankrike, PTT .................... .
Dortmund, Tyskland .. ................... .. ... .
Liege, Belgien ................................... .
0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

0.0 • • • • • • •

0.0 .
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25
100
100
195
196
199
202
205
208
215
221
233
233
235
237
238
241
245
250
250
251
253

Watt

1000
300
500
250
1500
200
150

200
5000
1500

255

259
260
262
270
273.5
279
280
280
283
285

1500
250
1500
500
1500
1500
500
1500

Högtalare
Heufeldt

f~n Huhnlle,

KIEL
Ny

modeU

Bästa mottagning
Utan klirrande, utan visslande, utan v~ande.
pipande, gnisslande, endast.. .. .. Kr. 42: Högtalaren för alla.

Generalrf!Preseniant för
Firma Neu/eldt & Kuhnke.

Kiel
VertrlebsgeseUschaft
Abt. Radio Fabrik,
Berlin,
Charlotienburg 5,
Hebbelstr. %0

Lager au N. & K.-artiklar hos följande firmar:
Stockholm : Elektriska A.-B. Skandia. Tunneliatan 14.
Graham Brothers. N. Mälarstrand 34.
Bröderna Enaström. Kardunsmakaregat. 13 .

Göteborg :
Malmö:

Harald WålJiTen. ArsenalsiB tan 4.
John Träiårdh & Ca.
A.-B. Bernhard Senf. Hyregatan 2.
Stölten & Son. Gustav Adolf. TonI 47.

Våg!.

Göteborg, Sverige, SAS B .... ............... .
Dresden (relä), Tyskland ............... .. .
Hannover, Tyskland .... . .................... . .
Anjou, Frankrike .... ... .... .. . . ............... .
Barcelona, Spanien, EAJ 18 ................ .
Sevilla, Spanien, EAJ 17. EAJ 21 .. ... .
Angers (Radio Anjou), Frankrike ..... .
Sheffield (relä), England, 5 FL ........... .
Stoke·on·Trent (relä), England, 6 ST .. .
Castillo·Radio, Spanien ........ . ... .. ........ .
Köpenhamn, Danmark . ... .. .. . .............. .
Madrid, Spanien, EAJ 2 ...... .. ....... .. ... .
Björneborg, Finland ., ... ....... .............. .
Dundee (relä), Skottland, 2 DE ........ .
B1oemendaal, Holland ...... ... ...... ..... . . . .
Hamburg, Tyskland .... ..... . .............. .. .
Lathis, Finland .. . . ..... . ........... . ........... .
Agen, Frankrike ... .. ........................... .
Milano, Italien, 1 MI .......................... .
Leeds·Bradford (relä), England, 2 LS .. .
Trollhättan, Sverige, SMXQ . . ............ .
Nottingham (relä), England, 5 NG ..... .
Edinburgh (relä), Skottland, 2 EH ..... .
Barcelona. Spanien. EAJ 1 ................ . .
Malaga. Spanien. EAJ 25 . ............ ... .... .
Reykjavil!, Island .......... ......... .. . .. . . ... . .
Cadiz, Spanien. EAJ 10 ... ....... ... ..... .. .
Liverpool (relä), England, 6 LV ........ .
Caen, Frankrike .. .......... . ...... . .. .. .... ... . .
Hull (relä), England. 6 KH ....... . ........ .
Cartagena. Spanien. EAJ 16 .... .. ..... ... .
Plymouth (relä), England, 5 PY ........ .
Paris (Etablissements Tex) ............. .... .
N iirnberg (relä), Tyskland .............. .
San Sebastian, Spanien, EAJ 8 ........... .
Asturias. Spanien, EAJ 12 ................. .
Paris (Petit Parisien) , Frankrike (340)
Köpenhamn, Danmark . . . ... ..... ....... .. ... .
Lausanne Schweiz .. . .. .. . .... ... ..... ....... .
Reval, Estland ... ............................. ... .
Pic du Midi, Frankrike . ... .............. . . .
Marseille, Frankrike ........ . .... . . , .......... .
Cardiff, England, 5 W A ............ . .. . . ... .
Salamanca, Spanien. EAJ 22 ......... . . ... . .
Sevilla, Spanien, EAJ 5 . .. . . .............. . .
Bergen, Norge .......... . ..................... .
Cadiz, Spanien, EAJ 10 ..................... .
N izza, Frankrike ........ .. . ..... .............. .
Valencia, Spanien, EAJ 24 .............. .. .
London, England, 2 LO ............. . ...... .
Mont de Massan, Frankrike ... .. ... ..... .
Tammerfors (relä), Finland ............... .
Fal ...., Sverige, SMZK ... . .. ..... ........... .
Madrid, Spanien (Union R adio), EAJ 7
Manchester, England, 2 ZY ... ...... . . ..... .
Lissabon, Portugal ................ . ......... ... .
Warschau, Polen .................. ... .. ........ .
Oslo, Norge ................................. . .... .
Bilbao, Spanien. EAJ 11 ............... .. ... .
Varberg, Sverige ............ . ....... .. . .. . . .. .. .
Bournemouth. England, 6 BM .. .. ....... .
Madrid (Radio Iberica) , Spanien, EAJ 6
Hamburg, Tyskland. HA ..... . ........ .
Dublin, Irland. 2 RN ....................... ..
Malaga, Spanien. EAJ 26 . ... .~ ....... .... .
Valencia, Spanien, EAJ 14 .... ... .... ...... .
Oviedo. Spanien, EAJ 19 .............. ...... .
Graz, österrike .. .. , .... . ... . .. ................. .
"'ewcastle. England. 5 NO .................. .
Madrid (Unione Radio), EAJ 7 ..... ... .
Pressburg, Tjeckoslovakien ....... . .. ....... .
Bordeaux (relä) Frankrike ...... . . .. ....... .
Munster, Tyskland , MS ............... ... .. . .
Breslau , Tyskland .......
. ..... . .. . .. . .. .
Bilbao, Spanien, EAJ 11 .................. . . .
Glasgow, England, 5 SC .......... . ......... .
Rom, Italien ...... . .. ... ... ....... .. ............. .

288
294
297
300
300
300
300
301
306
304
308
310
311
315
315
317.5
318
318
320
321.5
322
323.5
324.5
325
325
327
330
331
332
335
335
338
340
340
344
345
347
347.5
348.5
350
350
351
352.5
355
357
358
360
360
.360
363.5
365
368
370
373
378
378
380
382
383
385
387
392
392
397
400
400
400
402
407
408
409
410
412
417

Watt

500
1500
1500
250
1000
1000
250
200
20G
700
3000
200
400
250
200
1000
200
200
1500
1000
2000
1000
200
200
1000
200
1500
3000
10000
700
700

1500
1000
1500
500
1000
1500
1000
3000
300
200
1500
6000
1500
500
1000
1500
2000
1500
3000
10000
1500
1000
1000
1000
5000
1500
6000
500
3000
10000

4~8

200~

422
425

1500
12000

Europeisk Rundradio (101/ls)
Stock/wlm, Svel-ige, SASA ... . ..... . ... .. . ..
T oulose, Frankrike ..... .. ......... ........ . .. . .
Bern, Sch\veiz ................................. . . .
Helsingfors (Radiotrupperna) Finland .. .
Belfast, Irland, 2 BE ............ . .......... .
Tou l06e, Frankrike
Stuttgart, Tyskland ...... . ........... . ........ .
Moskva, R yssland ...... . .. . .............. . . ... .
Leipzig, Tyskland ..... ... .... . ..... . ......... . .
Paris (Telegrafskolan) , Frankrike, F PTT
Barcelona, Spanien, EAJ 13 ....... . ........ .
K önigsberg, Tyskland ....................... .
Linköping, Sverige 0.0·.· ·· .· .............. . ... .
Frankfurt a . M., Tyskland ......... . ....... .
Ro m (Union e R adiofonica Italien o), Italien
Strasc hnitz. Tjeckoslovakien ...... . . . . . ... . . .
R iga, Lettland ............... . ................... .
Birmingham, England, 5 IT .............. .
Swan sea, England, 5 SW .............. .. . . . .
Miinchen, Tyskland .... ................... . .. .
M adrid, Spanien, EAJ 15 ...... ........ . . . .
Prag, Tj eckcslovakien . .... ... . ........... . .. .
Aberdeen, England, 2 BD . .. .. . .. .... . .. ... .
Helsingfors, Finland .................. _.. . .. .. .
Berlin, Tyskland, B ......................... . .
Ziirich, Schweiz ...... . . . . . . .. . .... . ... . (504)
Aalesun d, N arge ................ . ............. . . .
' '''ien, österrike, PRG ............... . .. . ... . .
R om, I talien .. .. ...... . . . . . ............ .. ..
S",.dsvall, Sverige, SAS D .. ... . ........... .
Budapest, Ungern, MT 1 ...... . .. . ... .. . ... .
Brunn, Tjeckoslovak ien, OKB " ...
J yvaskylä, Finland ... ........ . .. . ..... . .. . .... .
Berlin, Tyskland, B ............. . . . .. .. . . .. .. .
W ion, österrike .... . .... . ...................... .
R om (Un ione R adiofonica Italieno), Italien
Milan o, ItalIen , SITI ............ . ......... . .
Berlin ( K önigswu sterh .), Tysklan d, A F T
0 .

0 ••••••••••••••• •• •

••••• •

••

0.0 ••••

0 .

0

••••

Våg!. W att
430
700
4 31
2000
435
436
500
440
1500
441
2000
446
1500
450
5000
4 52
1500
458
450
462
1500
463
1500
467
25 0
470
1500
470
4000
475
500
475
2000
479
1500
482
200
487.5 1500
490
1000
495.8 5000
496
1500
504
500
504
4500
513
5000
515
528.5 20000
540
540
500
550
2000
560.8 1000
5"61
200
571
4500
582.520000
624
4000
650
500
680 10000

Amsterdam, Holland PX 9
ll riinn, Tj eckoslovakien .......... .. ..... . ... . .
Gem,ve, Schweiz, HB 1 .......... . .... . . .. ....
Odense (relä), D anmark .....................
Lau sanne, Schweiz, H B 2 ....... .............
Grenoble, Frankrike .... ............... ... .. . ..
Len ingrad, Ryssland ........ . . . .. ..............
Kiev, R yssland .... ........ .. .....................
Moskva, R yssland .. . ...................... . .. ..
M iddleraad, Ijmuiden, Holland, PCMM
Velth u isen, Haag, Holland, PCKK
Amsterdam (Smith & Hooghoudt), Holland
Hilversum, Holland, HDO .... . . .......... ..
Haag, Holland, PGGG ................... . . . ..
Geneve, Schweiz . ...... . ..... .... ................
R yvangen , Danmar k, EBX ............... . ..
Prag, Tjeckoslova1cien .... . ............. .. . . . . .
Boden, Sverige, SASE . . . . .. . .. . .... ..........
L u xemburg, LOAA ........... ... . . . . .. . .......
Kovn o, Litauen ................. . ... .. . .. .. . ....
Tnapse, R yssland , R AW ........ .. ... ........
H jörring ( relä), D an mark ..................
Berlin ( K önigswu sterh.), Tysklan d, AFT
Karlsboru}
verige
Moskva, R yssland, R DW ..... . ............
Ym u iden, Hollan d, P CMM ....... ... . .......
Daventry, England, 5 XX .. ... .............
Belgrad, J ugoslavien .. . ... . ................. . .
R adio·Paris, Cl ichy, F ra nkr ike, CFR
R om (Unione Radiofonica I t alieno) ,Italien
T n apse, Ryssland, R A \V .....................
Kosize, Ungern ....... ... ... . .. . ................
Amsterdam (Vas Diaz), H olla nd, PCFF
Sorö, D anma r k . . . . .. . .. . . .. . . . . . ... .. . .. . . .. .. .
Paris (Eiffeltornet), Frankrike
Paris (Eiffeltornet), Frankrike, l'-L ... . ..
R om, Italien .... . . . .......... . ............ .......
:\fadrid (Prado del Rey), Span ien ......
0.0 . . . . . . . .

........ .. .

.. ......

Våg\. Watt
400
700
500
750
2000
760
200
810
600
850
875
2000
940
2500
1000
5000
10 1O
90
1050
1050
500
1050
1050 25000
1000
1070
1500
11 00
1000
1150
1150
500
1200
1200
1200
4000
1200
500
1250
1300 18000
3000
1365
1450 12000
1500
1600 25 000
1500
1650
1500
1750
1400
1800
4000
1800
2500
2020
2125 12000
~400

2650
2740
3200
3800

5000
5000
4000
15000

Finnes
först~

varje

klossig
radioaffär!
~

PRIS KRONOR

80: RINGBOCKER
Prova

ÄRO DE BÄSTA

MUSICONE
Amerikas

populäraste märke,
Ni köper högtalare.
I parti från

MARKNADEN

mnan

A.-B. HARALD W ÅLLGREN
COTEBORC l
Telefon : 9579, 9759, 15079

Erh å llas hos alla bokoch pappershandlare
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Pi innehava

Ensamförsäljningen för Sverige
av nedanstående kvalitetsfabrikat
ic

Ultra-Rör
Körting Transformatorer
Vogels
Ledion· spolar och Neutrodyne-spolar

U nion-Square-Law-Condenser
Awa-T onal Hörtelefon
Monopan Glödst römsmotstånd
Förg
Precisionskondensator och Frekvenskondensator

Globus-Low - Loss-Koppler
Baduf
Reinarts-spole och Drossel Vridkondensatorer, Lågförlustspolar
och Kopplar

Rinkel Ramantenner
Schaleco
Ultradyne, T ropadyne, Neutrodyne, Stickkontakt
och H ögfrekvenstransformator

Schröder Spolhållare
Braun
Rörhållare och Rörbrun nar

Dralowid Konstant
H ögohmiga motstånd

H.

C.

A U G U S T I N, H A L S I N G B O R G
Tel.<adr.: AUG USTIN, Hälsingborg ,. Telefon: 3260
R EPRESENTANTER I :
STO C K H OLM: ÄNGGÅRDH
GÖTE BORG:

6..

ERICSON, H ERKULESGAT.

H ARALD DAHLE

6..

Co ., K UNGSGATAN

8
58

1926
((JLTRAlIeTCRODVNC

dlrfsl6kra/en-

h/and Pediomolr~are,.
Utdrag f rån den mängd brev som alldeles
opåfordrat tillskrivits oss från köpare av
Ultraheterodynedelar:

Radiobolage-t U"o Särn11lark, Göteborg .
Då jag i början av detta år ämnade köpa
en förstklassig radioapparat, försökte j ag
olika typer, men bestämde mig slutligen för
Eder "Ultrahetcrodyne"-emottagare, då denna föreföll mig vara den bästa.
J ag var särskilt angelägen om att kunna
höra stationen \V ien, oberoende av om Göteborgs Rundradio, som är belägen endast
cirka 500 meter från min bostad, arbetar
eller icke.
Det är mig ett nöje intyga, att j ag är
mycket belåten med Eder apparat, och de
prestationer, som utlovats i Eder l illa broschyr av januari d. å. hava tillfullo blivit
uppfyllda.
Med endast en liten ramantenn kan jag
taga in de fl esta kontinentala och engelska
stationer med full högtalarstyrka. Apparaten har stor ljudvolym och olika instruments klangfärger höras rent och u tan biljud även i orkester.
Några störningar från Göteborgs Rundradio förekomma icke.
Så vitt jag kan bedöma, uppfyller denna
appa r at de högsta fordringar, som kunna
ställas på en bra radiomottagare.

CARL SCHW ABE
österrikisk Generalkonsul.

Radio/irma'u Uno Särnmark, Göteborg.
Föreningen Hjälpsamhet v~ härmed på
det varmaste tacka Firman för den mycket
goda Ultraheterodyneapparat, som av föreningen uppsatts här på sanatoriet enligt
Eder ritn ing av delar tillverkade hos Eder.
Med apparaten kan fullt tydligt u ppfattas
nästan alla europeiska stationer och även
vid gynnsamma till fälloo amerikanska.
Dessa resultat ha uppnåtts med ramantenn
och en belastning av 80 å 90 hörlurar.
Kroppefj ä lls Sanatorium.
Högaktningsfullt
F(JRENI NGEN HJJlLPSAMHET
O . Balder (ordf.)
Fritz Martinsson (v. ordf.)

ULTRAt-;lIKROFÖRLUSTSPOLA R
FÖR ALLA FÖREKOMMANDE LÅGA OCH HÖGA VÅGLÄNGDER
FÖRSILVRAD ULTRAMIKROFÖRLUSTKONDENSATOR
MATTFÖRSILVRAD
ULTRAMIKRORATT MED NONIESKAL A
lANTE FLERA ANDRA EXCEPTIONELLA N YHETER

enom alla dessa nyheter har Ultraheterodyne överträffatt. o. m. sig själv - och lämnat alla andra mottagare ännu
G
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 Ultraheterodyne. För mindervärdiga efterapningar varnas.
Ni kan erhålla antingen en färdig mottagare i exklusivt ut.
förande eller delar att själv bygga en sådan. Ett noggrant prin.
cip. och figurschema jämte ritning och anvisning för byggandet
av Ultraheterodyne erhålles per postförskott mot kr. 2: 85
porto.
Dessutom schemata, ritningar och anvisningar för modernaste
en·, två. och trerörsmotfagare samt L.FAörstärkare, mot kr. l : 50
+ porto per ritning. Rekvirera i dag !

+

Har Ni redan en mottagare, ändra densamma och bliv

En

U ltr a he t erod y neägare !

RADIO A •• B. UNO SXRNMARK
Telefon 11894
Skeppsbroplatsen l, Göteborg
Telefon 11894
Återförsäljare antagas där vi förut ej äro representerade. Begiir vår broschyr i dag.
den sändes gratis och &anko.
Samtliga Radioaktiebolaget Uno Särnmarks fabrikat erhållas även gellom

A.-B. RADIOINDUSTRI, Kungsgatan 46 (Victoriateatern l tr.)
Göteborg. Tel. 11141
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