..,' \ -"lo.

>Eft gott råd!
-

"
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Ackumulatorbatterier
för Eder radio och ödsla ej mera pengar på
ohållbara element!

Svenska Ackumulator-Aktiebolaeet Junener
STOCKHOLM 7
STOC KHO LM / GOTEBORG / MALMO /

SUNDSVALL

Utveckling!
Med 2-Rörsmottagaren "T 11-28"
kan Ni med högtalarestyrkaavlyssna såväl inhemska storstationer
som avlägsna utländska stationer
bättre än med en omodern S-rörsmottagare som varit S ggr så dyr.

83
liT I", (enrörsmottagare) 49
incl. inbyggt Philipsrör Kr.

liT 11-28", incl. inbyggda
Philipsrör, kostar end. Kr.

Rekvirera i god tid! På grund av
oerhörd efterfrågan kan denna apparat först levereras inom 8 dagar.
J parti frdn
••

o

JOHN TRAGARDH & Co.
GÖTEBORG
Te l. : 4 13 8 , 3 593, 7 657, 10741
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Våglängdsområde: 190-6JO och 620-2020 m. utan spolbyte.

Omkopplingen mellan de båda våglängdsom~
rådena sker medelst en enkel omkastare.
Inställningen är den enklast möjliga medelst
en enda fininställningsratt. Då antennkretsen
är "semiaperiodisk", blir apparaten selektiv och
stör ej utåt. Återkopplingen arbetar mjukt och
effektivt. Anodlikriktningen i detektorn ger kri~
stallklart ljud. Apparaten lämnar högtalareeffekt
på de flesta europeiska rundradiostationerna.
Komplett sats delar med låda och monteringsritning kr. 67: - . Färdigmon~
terad apparat inkl. patentlicens kr. 125: -. Tillbehör exkl. högtalare kr. 55: 75.

E LE K TR I S K A INDUSTRI-AKTIEBOLAGET
Drottninggatan 14

STOCKHOLM

P,uli.t. N:r , (1927) aind .. mot porto 15 6re (i frimärken).
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Box 675
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DE NYA SKYDDSGA L LERRÖREN
tt av de mera betydande framsteg, som för närvarande göras
inom mottagningstekniken torde
vara det som baserar sig på en
ny rörtyp, som nyligen börjat föras ut
på marknaden. Det är de s. k. skärmade
rören, som genom sina högst intressanta egenskaper sätta nya möjligheter i
händerna på apparatbyggarna.
Då långa teoretiska utläggningar
icke ha något större intresse för flertalet amatörer, skola vi här blott redogöra för rörets beskaffenhet, viktigaste
praktiska egenskaper och användningsmöjligheter.
Rörets yttre utseende framgår av
fig. 1. Det har i ena ändan en sockel
med tre kontaktpinnar, två för glödtråden och en för gallret. I motsatta ändan
av röret sitter ävenledes en sockel. Denna har två kontaktpinnar, en för anoden
och en för en fjärde elektrod, som
engelsmännen kalla ~screen~, då den är
nätformig. På svenska torde man kunna kalla den skärm eller skyddsgaller.
På grund av rörets utförande kan det
givetvis ej insättas i vanliga rörhållare,
utan måste ha en speciellt konstruerad
hållare, fig. 2. Detta är nödvändigt
även därför att röret bör placeras i
själva väggen till en avskärmningslåda
i mottagaren. Orsaken härtill skola vi
återkomma till nedan.
Om vi se närmare på elektroderna,
finna vi att glödtråd och galler äro beskaffade på alldeles samma sätt som i
vanliga rör. I det illustrerade röret,
som är ett Marconi-Osram-rör, äro

E

glödtråd och galler exakt desamma som
i samma firmas rör D E 5. Anoden är
emellertid utförd i form aven platta.
Mellan denna och gallret är skärmen insatt och denna består av ett i en metallring uppspänt nät av metalltråd. Detta
nät eller denna skärm förbindes med en
lämplig, tämligen hög positiv spänning.
För att få ett begrepp om rörets
egenskaper betrakta vi först anodspännings-anodströmskarakteristiken, fig . 3.
Vi antaga, att gallret har en spänning
av - 0.5 volt och skärmen
78 volt.
Vid anodspänningen noll flyter ingen
anodström. Vid en första ökning av
anodspänningen ökar anodströmmen
hastigt och når vid c:a 15 volt ett
maximum av 0.82 milliampere. Vid en
ytterligare ökning av anodspänningen
börjar emellertid anodströmmen att
minska. Detta beror på att elektronbombardernanget mot anoden lösgör ett
större antal elektroner från densamma,
vilka attraheras av skärmen och har till
följd att röret vid måttliga anodspänningar verkar såsom en dynatron och
sålunda kan generera odämpade svängningar.
Ökas anodspänningen ytterligare inträffar vid ungefär den spänning, som
skärmen har, en ny stark stegring av
anodströmmen. Denna övergår emellertid vid spänningar över c: a 100 volt i
en mycket svagt stigande anodström.
Det är detta parti av karakteristiken,
som användes vid mottagning. Den
svaga stegringen av anodströmmen betyder att rörets inre motstånd är myc-
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ket stort. Det varierar vid olika galler
och anodspänningar, men anges vid
- 1 volts gallerspänning, 110 volts
anodspänning och 78 volts skärmspän-

made röret endast 0.08 cm. Det torde
vara våra läsare bekant, att de vanliga
rören ha en beklaglig benägenhet för
självsvängning vid användning såsom
högfrekvens förstärkare
även om man gjort allt
för att neutralisera för-

Fig. 1. Ett av de nya skärmade rören.

ning till 300 000 ohm. Samtidigt är
emellertid förstärkningsfaktorn utomordentligt stor eller ej mindre än 135.
Fig. 4 är den vanliga anodströmsgallerspänningskarakteristiken. Av denna kan man se, att kurvorna endast inom ett litet område kunna anses vara
räta linjer. Vid stora gallerspänningsvariationer skulle man därför få en
distorsion, varför röret i dess beskrivna
form endast lämpar sig såsom högfrekvensförstärkare. Men för detta
ändamål är det emellertid i allra högsta
grad lämpligt.
Införandet av skärmen har nämligen
till följd att kapaciteten anod-galler
minskas till ett försvinnande litet värde. Istället för att vanliga rör ha en
kapacitet av 10 a 20 cm, har det skär-

Fig. 2.

Röret i Sill specialhållare.

stärkaren, och att denna svängningstendens till stor del hänger samman
med just kapaciteten anod-galler.
Genom att det skärmade rörets inre
kapacitet är så försvinnande liten, har
den svåraste orsaken till instabilitet unJa
mA

Fig. 3. Anod#röms-allodspännillgskarakteristik
2.0
för e1I skärm spänning av 78 volt.

2.0

Ja

Fig. 4. Allodströms-gallerspännings karakteristik.
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Kopplingsschema tör m

3-rörsmot·tagare med ett skärmat rör.

danröjts. Man kan därför draga nytta
av den enorma förstärknings faktorn
och höga inre motståndet och få en förstärkning med ett enda steg, som det
skulle erfordrats flera steg med vanliga
rör för att uppnå.
Den höga förstärkningen medför
emellertid, att varje minsta koppling
mellan anod- och gallerkretsar, kapacitiv eller induktiv, måste undvikas. För
detta ändamål måste man kaspla in åtminstone den ena av dem så fullständigt som möjligt. Man placerar därför
allt som hör till kretsen ifråga i en avskärmningsbox och sätter in röret i
boxens ena vägg, så att skärmen kommer i samma plan som väggen.
På grund av rörets höga inre motstånd måste man se till att även anodkretsens högfrekvensmotstånd blir mycket högt. I regel torde det därför vara

lämpligt att använda en avstämd anodkrets men vid mycket fast koppling kan
man även tänka sig en sekundärt avstämd transformator med låga förluster. Ett exempel på ett schema med
ett högfrekvenssteg med skärmat rör
ges i fig. 5. Omkring galler kretsen och
halva högfrekvensröret är en avskärmnirigsbox anordnad. Detektorn och
lågfrekvenförstärkaren kunna göras på
vanligt sätt.
Då de nya rören ännu icke hunnit
komma till någon mera omfattande användning är det ännu svårt att bedöma
alla de möjligheter, som öppna sig för
byggare av långdistansmottagare. Då
det icke varit oss möjligt att erhålla
några skärmade rör, kunna vi i detta
nummer icke lämna någon apparatbeskrivning med dylika, men hoppas inom kort bli i tillfälle härtill.

ESPERANTOUNDERVISNING I RADIO. En kurs i esperanto kommer att utsändas från Falu rundradiostation (357 m)
med början måndagen den 24 oktober kl. 9,40
em. (21,40) och fortgår sedan med i regel en
halvtimmes lektion i veckan. Tiden blir omedelbart efter väderleksrapporten å dag, då
riksprogrammet slutar med denna. Därigenom
kan kursen åhöras med rörapparater över hela
landet. Den kan visserligen betraktas som en
fortsättning av den radiokurs, som utsändes
från Falun under förra säsongen, men lägges
så, att även de som ej åhört denna kunna till-

godogöra sig undervisningen. Som textbok användes en liten originalberättelse på esperanto,
»Karlo», samt »N yckel till Esperanto», som
innehåller språkets grammatik och ordförråd.
Båda kunna rekvireras från kursledaren Fredrik Skog, Falun, mot insändande av 65 öre,
liksom även handledningen till förra kursen
»Esperanto utan förkunskaper» (pris 25 öre).
PHILIPS KORTVAGSSTATION i Einhoven kommer på grund av förflyttn ing till
andra lokaler att vara ur verksamhet cirka
6 veckors tid.
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EN HÖGFREKVENSDROSSEL FÖR
MELLAN FRE KVE N SFÖRSTÄRKARE
ill den i förra numret beskrivna
superheterodynen användes nig:,a d.:osslar för mellanfre~ens
. - forstarkaren. Di drosslmgen
måste vara effektiv vid viglängder upp
till 6 000 m måste drosseln vara mycket
stor. En dylik är synnerligen besvärlig
att själv framställa och blir ej heller så
billig, varför det nog är gynnsammast
att köpa färdiga drosslar.
För dem, som ändock vilja göra sina
drosslar själva, lämna vi här en skiss
till en dylik Fig. 1 anger stommens
dimensioner. Den är gjord aven 25
mm: s ebonitstång i vilken 6 st. spir av
3 mm bredd och 6 mm djup svarvats.
Längs med stången har ett spår uppsigats, så att tråden kan föras fdn det
ena spiret till det ·andra.
Drosseln lindas med mycket fin tråd,
helst 0.06 mm, dubbelt silkesspunnen.
Man börjar i första spiret och lindar
detta fullt, varefter man fortsätter till
nästa o. s. v. Trådens ändar föras till
ett par lödbleck, som äro fastskruvade
vid stommens fot.
Att linda så fin trM som 0.06 mm
för hand är ytterst svirt, varför man
gör klokt i att arrangera siväl spolstommen som den rulle fdn vilken tri-

T

DEN AMERIKANSKA RADIOKOMMISSIONEN har i hög grad minskat radiostationernas kraft nattetid men tyckes däremot
vilja uppmuntra utvecklingen av dagsrundradion
genom att tillåta större krafttillskott mellan
kl. 6 f. m. och 6 e. m., skriver Svensk-Amerikanska Nyhetsbyrån. Programmen under dagens lopp beröra mest undervisningsanstalter
och religiösa institutioner, civila organisationer
och förmedlingsbyråer ' för marknadsunderrättelser och nyhetsspridning. Praktiskt taget pågå också de amerikanska stationernas tjänstgöring från kl. 6 f. m. till midnatt.

3 02
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Fig. l.
Stomme till drosseltl.

den tages lätt vridbar på var sin axel,
si att man med en vev kan rotera stommen och hela tiden hålla tråden lätt
sträckt. Till drosseln torde åtgå c:a 12
gram 0.06 mm tråd.

RUNDRADIOFÖRBUD I SIAM. Förbud
mot användande av radiomottagare har utfärdats i Siam för att den revolutionära propaganda, som sändes från de kinesiska stationerna, skall förhindras.
EN STORSTATIQN ÄVEN I UNGERN.
Den ungerska postförvaltningen har hos
Telefunken beställt en storstation, som skall
uppställas vid Budapest. Denna station torde
komma att konstrueras med ledning av de
erfarenheter, som gjorts med sändaren i Langenberg.

/

De som försökt erhålla bättre ljudkvalitet
genom alt använda motståndskoppling hava säkerligen erfarit vissa svårigheter
härvidlag. I många fall tränga
högfrekventa strömmar in i
lågfrekvensförstärkaren, om
dennaär byggd av hemgjorda
kopplingsanordningar, och
ljudet blir orent.
I PHILIPS kopplingselement typ 4001. som inne-

hålla tråd lindade anod- och
gallermotstånd, ha dessa svårigheter övervunnits genom
en patenterad anordning.
PHILIPS KOPPLINGS-

ELEMENT äro speciellt anpassade till rören A 425 och
A 225 och erhåller man
genom desamma hög förstärkning och utomordentligt god ljudkvalitet.

~::iI.i
PRIS KRONOR 1:ltSO

S L U T R Ö R E T

M Å S T E

V A R A .B
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(B
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HILIPS
S&S
PRECISIONSKONDENSATOR
är den mest fulländade kondensator, som någonsin erbjudits allmänheten. Den utgör resultatet av vår strävan
att alltid föra det nyaste och bästa i radioväg.
EnkelkondensatoT
En känd radioexpert, som av eget intresse gjort en
Kapacitet: 450 cm.
del jämförande undersökningar, meddelar oss, att han
Pris Kr. 13: 50
funnit vår kondehsator ha ända till 19 % lägre förluster
än de bästa utländska fabrikat.
Till S & S Precisionskondensator är konstruerad en modern inställningsanordning
jämte belysningsanordning.
S & S Precisionsskala . . pris kr. 6: 75
S & S Skalbelysning .. pris h: 2: 25

A.-B. STERN ~ STERN

DubbelkondensatoT. Kapacitet: 2x 450 cm.

STOCKHOLM

Pris Kr. 26:-

~

Hör världen
med N. & K•

•NOVANUK.

Nya priser och nya artiklar:

Hyperbola

1. Hörlur typ Kt. 5a .. . ...... . . Kr. 16:50
2.
..
.. Kt. 5b ............ .. 14:50
3. Tratt högtalare L. 5 ... .. .... .. 42:4.
L. 7 ......... .. 30:5...
,.
L. 9 ... ... ...
29:6. Högtalare»Trilonuk»utantratt .. 45:7.
»Novanuk»»
.. 59:8.
.. »Trilocord»»
» .. 120:9. Ljudrenare . .................. .. 5:75
10. L. F.-transformator, omkopplingsbar »Pantoformer» ...... .. 27: 50
I I . Gallerbatteri med 1- 2 års
livslängd ...... ...... .... . ...... ,. 8:12. Nätanslutningsapparat, växelström, komplett .. ............. .. 99:-

Kronor 35:-

Vi leuerua mdast till ,rossil/u och bedja ärad~
handland. att alltid vända .ig till ,rossister.

~

V. G. J. Verlriebsgesellschaft

EN

Charlottenburg, Hebbelstr. 20
Gentralrt;fJrumlant för f irma

KVALITETS·
HÖGTALARE
till de billiga hög~
talarnas pris.
Tilltalande yttre,
gedignaste Inre.
Numera alt tillgå i varje

radioaffär
eic.
I PARTI FRÅN :

GASACCUMULATOR
STOCKHOLM -

LIDINGO

(F~r norra och a.lr. Sverire)

A.-B. AGA-LUX
GOTEBORG
(F~r

vi.tr. Sverire)

NEUFELDT

&

KUHNKE. Kiel

Använd i Edra radioapparater

PANEL AV TROLIT
i vanlig .F.- eller .B.-kvalitet eller i de modärna dessinerna 30 och 40.
Nutidens förnämsta isolationsmateriel för
radio- och .vagllrÖmsåndamdl.

Djupsvart högglansig yta, garanterat oföränderlilf ifråga om färg och utseende. Obrännbarr och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta.
Elektr. genomslagshållfasthet 25.000 V. pr I
mm. tjocklek. Inre motstånd: över l million
megohm. Levereras i plattor om 3, 4, 5, 6
och 8 mm. tjocklek. Sågade, färdigborrade
och graverade paneler i varje önsht utförande offereras på begäran.

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

RHEINISCH WESIFÄLlSCHE
SPRENGSTOFF A. G.
AbteOung TrolIt e Troisdorf b. K61n

STÖLTEN ~ SON

Prov... och oHerter pi beriran frlo r ... eralaceat......
fil< Sywia-.:

MALMO

R.-B. Svensk-Schweiziska HlJndehkomplJniet
Klara Norra KII<Ito,at. 31. Stodtloor.
.Uer fil< G~tebor, ocIo ylttra S_ia'e:
R.-B. HlJrlJld Wdllgren, GiJteborg Z

(F~r

.lkir.

Svorire)

MÖJLIGHETERNA FÖR HÖJNING AV
HÖGFREKVENSFÖRSTÄRKNING ENS
EFFEKTIVIT ET
AV CIVILINGENJÖR T. ELMQUIST
De ständiga framstegen på l·örtek~,ikens område llödvändiggör alltemellanåt m omprövning av gamla värdelI och sanni11gar. För lwgefär ett år sedan reformerades dm motståndskopplade lågfrekvmsförstärkningen gmom högmyrörens framträdande; IIIt synes turen ha
kommit till högfrekvensförstärknillgm i och med tillkomstm av flergallerrören med hög förstärkning och ytterst låg skadlig kapacitet.
Här lIedall uppdragas några riktlinjer för ett högre utnyttjande av
högfrekvellsförstärknillgens möjligheter.

och med de ständigt ökade kraven
på bättre, selektivare och känsligare
mottagare har högfrekvens för. stärkningen ånyo kommit till heders, särskilt i form av superheterodyner och neutrodyner. Båda dessa
mottagaretyper utmärkas ju först och
främst av att de sträva att i största
möjliga grad utnyttja högfrekvens förstärkningens möjligheter i fråga om såväl hög effektivitet som stor selektivitet och störnings frihet, och den vitala
delen i desamma är högfrekvens förstärkaren.
Vilka äro då de vägar man har att
följa för att härvidlag nå sitt mål, och
vilka svårigheter har konstruktören
dännid att övervinna?
Då man söker koppla flera steg högfrekvens förstärkning efter varandra.
får systemet genom inverkan av kapaciteten mellan anod och galler i rören
tendens att råka i svängning. Ju större
denna kapacitet och ju större förstärkningen pr steg är, dess svårare är det
att undgå åtel'kopplingsverkan.
Genom att medelst neutrodynkoppling motverka effekten av den skadliga
kapaciteten kan man besegra denna
svårighet och åstadkomma en fullt stabil förstärkare. I det följande antaga
vi därför tillsvidare, att rörets kapacitet och neutraliseringsanordningen till

I

fullo motverka varandra och icke hava
något inflytande på förstärkarens funktion i övrigt, samt övergå 611 att undersöka den maximalt uppnåeliga förstärkningen pr steg och vilken inverkan kopplingen mellan transformatorlindningarna, kapaciteten på primärsidan m. m. hava, för att därefter något
betrakta de resultat, som kunna erhållas med de nya rören med »skärmad
anod».
Vi utgå ifrån den schematiska framställningen av ett förstärknings steg i
fig. 1, där rörets inre motstånd är R p ;
primärlindningens induktans L 1 och
motstånd R 1 samt sekundärlindningens
resp. L 2 och R z. Sekundära avstämningskondensatorns värde är C 2 och
motsvarande primärkapacitet C1 , vilken
utgör spolens egenkapacitet, ökad med
neutrodyn-, rör- och sockelkapaciteterna . . M är den ömsesidiga induktansen
mellan transformatorns lindningar.

R
"

~

.-----,----MI'M1

Hg
R2

C,

Fig. 1. Schematisk framståIlning av ett förstärknillgssteg.

I primär induktansen flyter en ström
il samt i sekundärkretsen en ström i 2·

Röret inför i primärkretsen en elektromotorisk kraft f' . E (för enkelhetens
skull räkna vi med stationära växelströmstillstånd) och erhålla vi ekvationerna:
För sekundärkretsen :
- jwMil

+ [R +j (wL
2

2
2

1

fl.E

L -~)J
2+.(
J w 2 wc.

= - WClR

jwM
{(R1Rj

+ ~:) +

j [wLl·Rj -

2l

W~l(Rl +

jWM(Rj - - )
wCl
Vi införa i ovanstående
wL 2 -

w

fl·E eff

2e
2

ff

=

W Cl

:;-vr2::::::::V~A=2=+==
B=:=2l=;:/

=;::======~~=====:==::= (1 b)
R j 2+ - 1 )" +2ARp - -2B
wC
wCl

V (

Såsom utgångspunkt välja vi det
fall, att Cl är noll d. v. s. att kapaciteten hos röret m. m. kan försummas.
Samtidigt antages sekundärkretsen vara
avstämd till resonans för vinkelfrekvensen w.
_.
_ . _L l R 2 •
Cl - O , X 2 - O , A -

-c;:- ,

- _ (R i + R j )R 2 .
BwC1
'

...... ... (1)

j

+ Rj )lf -

.

w~J}2 = O

2 -

vilket efter utlösning och eliminering
av il med hjälp av ekvationen för- primärkretsen ger resultatet
.

oeh

Vidare kan R l försummas i jämförelse med R j , och erhålles

W~M2=R2RjVl + ((~lr "-R Rj ... (3)

~ = X 2 ; R 2 + JX2 = Z2

2

L1

wL
Förhållandet R l är även litet, var-

wLlRj - - C (R 1

för w 2 M2 1 endast blir beroende av R 2
och R j .
Den maximala strömmen blir i detta
idealfall

2

RlRj

+ Cl =a
l

l

(I)

j

+ Rj) = b

samt hyfsa nämnaren.
Härvid erhålles
.
2e
2 ff=

fl.Eeff
wCl •

+

.

1

[(

A

WM+

W j Jt[ _
( wC
l

)2
RjwM

V+
fl·Eeff

2e
2 ff=

2

R2

+

~)2J'/2 ...... (1

'" 2

a)

wM

där A =R2 a - X 2 b
B=R 2b X 2 a

+

och är detta vår utgångsekvation för
vidare undersökningar.
Vi söka det värde å M, som ger oss
den största möjliga sekundärströmmen
och därmed även bästa förstärkning.
Efter derivering erhålles

Rj

1: (WL )2 '"
Vi l + 2 R:

V-Eeff
Y
R9,R

(4)
. " .........

j

och maximal förstärkningen
K

= fl· y R + w L
2 VR 2 Rj
2

2

'"
fl· • wL2 (5)
- 2 VRj VR!
Den focsta faktorn i detta uttryck
är helt beroende av egenskaperna hos
det använda röret, och utläser man ur
densamma, att :högt förstärkningstal
och ringa inre motstånd erfordras för
god förstärkning.
22

2

För en del kända rörtyper fås föl.Jan d'ff
wL.. = 600.
e S1 ror, om V

R2

_ P- _

Rörtyp

'\fR!

A
A

7.07.10-'
9.45.10-'
7.7 .10-'
14.9 .10-'
17.4 .10- '
4.7 .10-'
6.5 ·10-'

410
409
B 406
A 425
A 415
DE3
CL 64b

K

21.2
28.4
23.1
44.5
52.2
14.1
19.5

Den andra faktorn i uttrycket för
förstärkningen är helt beroende av sekundärspolens godhet - jämte efterföljande rörs gallerström, om sådan
förefinnes - och för det nedre rundradiobandet torde ett värde av omkring
600 vara möjligt att uppnå. Utför man
sekundärsidan med ännu mindre dämpning, kan givetvis även högre förstärkningssiffror erhållas; ovanstående värden ha endast medtagits för att överslagsvis belysa förhållandena kvantitativt och ge möjlighet till jämförelse.
Härefter övergå vi till att studera
inverkan 'aven primärkapacitet, vilken dock är så liten att

w

el
1

» wL l och

i storleksordning jämförbar med R j .
Utan större fel äro då
A = w 2L 1 C1R2
B=-wC1 R 1 R j
och vår ekvation för effektiva sekundärströmmen blir
.
leff

fl-' E. ff

= 2VR

2

Rj

.-::-;:=====:::====
Vl/2(1 +w L C +
2

l

j •

1

r

1

utan vidare kunna försummas
Alltså

(6)

2
L l

där kvadraterna på wL 1 C1 och

C,

wL 1
R
j

K
100 %
87.5 •
73.5 »
64.0 •
57.0 »

o cm.
10
20
30
40

»
»

»
»

Om röret hade
som de gamla
högtemperaturrören - ett motstånd å
c:a 50000 ohm skulle en primärkapacitet av 15 cm vara tillräcklig för att
minska förstärkningen till ungefär
60 % av det ideella värdet. I samma
mån som inre motståndet sjunker, minskas faran att förstärkningen skall reduceras genom rörkapacitetens inver-

K/KmdlC
100%
40

60
4Q

20

o

l

+ V l + (R wC )2) V
~(W2Ll C )2+ (~1 -2w Cl

Primärkapaciteten förstorar således
skenbart rörets inre motstånd. Med ett
rör på 20 000 ohm inverkar primärkapaciteten vid 300 m våglängd på det
sätt följande tabell angiver:

2

J

Fig. 2. Förstärkningens beroende av koppli1lgSgraden vid olika primär kapacitet.

kan om blott neutralisering av rörkap~citetens återkopplingsverkan är införd.
Emellert'id väljer man icke under alla
förhållanden M så stor, att maximal
förstärkning erhålles, utan man nöjer

sig med en något mindre förstärkning
för att vinna ökad selektivitet. Väljer
man å andra sidan kopplingen tillräckligt fast, kan man likväl endast uppnå
]( /.
/ KmaJC
--;;:----

100'

::;

so

maste kopplingen, och blir oförmånligare, ju mindre M är.
För beräkning av förstärkningskurvan hos en neutrodyntransformator
antaga vi M vara så avpassad, att optimal förstärkning erhålles vid en vink etf re kvens Wmin 2 W max , a
d"r Wmin D C h

+

wmax äro de mot våglängdsområdets
gränser svarande vinkelfrekvenserna.
Kalla vi detta aritmetiska medium W m ,
erhålla vi

60

40

(t f

ILOO-----~~--~J~OO~~
' ~4~oo~--~m~o~--~6oom

Fig. 3. Förs färkningskurvor för resp. R"WCl
0,1 och 3.

=

maximal förstärkning för en enda våglängd, som man lämpligen väljer mitt
i det önskade våglängdsområdet och
måste finna sig i att förstärkningen
sjunker något på ömse sidor.
Insätta vi wM = (<>lM) max' x. blir
.
V-E
1
~:-='====7

22 :::--...:

2

p

2

2

(7)

Yl + (wC1 R p)2 + 2]
Följande tabell ger en uppfattning
om vilken roll storleken av detta förhållande x. spelar för förstärkningens
belopp.
y.

j.
l ja
l j.

l

l
2
3
4
5

Rp(uC1 =
38.6
60
80
100
80
60
47
38.6

o Rp (uC1 =
32.7
52
70.8
91.5
70.8
52
40.6
32.7

l

Rp wC1

=3

22.2
37.4
51
69
51
37.4
27.5
22.2

Man får alltså icke ligga alltför långt
borta från den gynnsammaste kopplingen, om man önskar närma sig maximatförstärkningen. Inverkan på primärkapaciteten gör sig även starkare
gällande, då man ej har den gynnsam-

3 06

I'.Eeff

22e ff

V

1

R2RpV2+~V1+eRpWmCl)2+
+ ~ 1 + (Rpw C1F ...... (8).
Yl + (Rpw C
Wm

VR R V~4 [ex. +~)
x.
2

Insättes detta i vår ekvation för i z
får man efter några transformationer

m

1 )2

Den karaktäristiska kurvan för en
transformator med maximi förstärkning
vid 300 m våglängd har beräknats i
det ideella fallet samt för RpwC1 = 1
och 3. Det senare värdet torde vara
det normala vid användning av 20 000
ohms rör, medan R pwC 1 = 1 torde
vara ett vanligt genomsnittsvärde för
rör med litet inre motstånd. Beräkningen visar, hur en förskjutning av maxirriiförstärkningen mot längre våg sker,
då primärkapaciteten eller inre motståndet ökar. Till undvikande av missförstånd bör kanske anmärkas, att här
icke avses avstämningskurvan utan förstärkningskurvan, då transformatorn
för varje mottagen våglängd medelst
kondensatorn C 2 inställes i resonnans
med den mottagna vågen.
A w.l0- 8 Rp.wC1 =0 Rp wC1=1 Rp ·,C1 =3
200m 3lt
79 %
96 %
53 %
300m 2r.
100
91
69.4
400m 1.5r.
98
92.5
77.5
500m 1.2lt
94 t
90
69.4 t
600m r.
89 t
86.5 t
67

•
•

•

•
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"SOM SLUTRÖR VID MYCKET KRAFTIG
HÖGTALARSTYRKA ÄR DET UTAN TVIVEL ÖVERLÄGSET ALLA ANDRA I HANDELN FÖREKOMMANDE RÖRTYPER" ,
skriver tekniske chefen för en av våra större radiofirmor.
GLÖDSPÄNNING 3,5-4 V.

EMISSION ••••• 50 m A.

GLÖDSTRÖM ••• 0,13 A.

BRANTHET••••• 2 m AlV.

ANODSPÄNNING 40-200 V.

FÖRST FAKTOR. 10.

De nya utmärkta

oxid~

RADIO~RÖREN

I i:IM ~Ji't.' ;
nu i handeln. Utföres för
alla ändamål o. som dubbla
och tredubbla rör, liksom
för växelström med direkt
el. indirekt uppvärmning.
Den å sid. 277 i
Radio ~Amatören
••
omnämnda milli~
ampermetern 0-30 m.A., diam. 80 mm.
för infällt panelrnontage leverera vi till
Kr. 28: -. Vi föra dessutom radiopanel.
instrument för olika ändamål och för
de flesta mätområden.

OBS

'

Special/ista T KD 27 gratis
och franko på begäran.

Fördelar :
Ingen spegling av glas.
kolven.
2) Ingen gallerförspänning.
3) Lång livslängd.
4) Kristallklart ljud.
1)

Specialite: Mavometern

ATERFORSALJARE SPECIALPRIS

INGENJÖRSFIRMA

Generalagent f6r Sverige:

BERGMAN & BEVING
STOCKHOLM 7

GRAHAM BROTHERS
STOCKHOLM

A ...B.

BANANPROPPEN
-.RUNDQUlCK.
i 6 färger,

x.

Krollor - :

)(

»KANTQUICK»
för kombination
Kronor - : 15

12

Q U XC K

finnes nu i marknaden!
Saknar besvärliga kontaktskruvar. Kontakt utefter hela hylsan.
Parallellkoppling genom att
propparna stickas i varandra.
Kombination till batteriproppar med obegränsat, antal poler.

ENSAMFÖRSÄLJARE

FÖR

Ålerföl'säljMehög rabatt.
Grossister tIcttOpris för le'l/eralls
från fabrik.
Rekvi1'era prover
orugåmde.

SVERIGE:

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA
STOCKHOLM

NYHET

Radiola-Detektorn
KON HÖGTALARE KR. 28:Denna vår nya högtalare med ställbart
membran och gediget utförande står
trots det billiga priset oöverträffad i
styrka och ljudrenhet.

Exp. till landsorten mot efterkrav.

för alla kristallmotta~
gare, gör mottagningen
kraftigare och ofantligt
enklare och säkrare.

PRIS KRONOR

3:25
]f.

SVENSKA RADIOAKTIEROLAGET

A .•B. FERD. LUNDQUIST &. CO.

STOCKHOLM

RADIOAVDELNINGEN ,. GOTEBORG

HOS ALLA RADIOFORSALJARE

~ 1lt.A1I))nO=AMATÖREN~
Större värden uppnår el endast, då
man avstämmer även primärkretsen till
mottagningsvåglängden. I detta fall
övergår vår ekvation till
.

.
z2eff

V.E
1
= -====
=7:==:===;;:::::::===::
YR wC Y2[R R (»)2C + 1]

2

l

r

l

12

~====~~~======::=:;=:==== (9).

[y 1

+ (RpwC )2 + RpwC + R
l]

1

Införa vi

=

R l ·C

pW 1

(x,

l

vilket är ett

litet tal, övergår uttrycket till
.

V·Eeff

z2eff -- ----'--===
2 VR Rp
2

1

(9a).

I detta fall blir avvikelsen från den
ideella förstärkningen icke stor, och selektiviteten blir ej oväsentligt förbättrad. Denna typ av transformatorer användes dock huvudsakligen endast som
filter eller som förbindelse mellan en
antenn och första röret i en mottagare.
För att studera selektiviteten hos en
dylik transformator utgå vi från den
fullständiga formen av ekvationen.
Sätta vi w = W re > ~w blir X 2 = 2~CJlL2'
vilket vid den gynnsammaste kopplingen ger oss

+

i

2

.w res
Z

2",

~ 1 + 4 (~WL2)2

R2
Låta vi istället w M2>ara x.R2 R p erhålles
iltl res )2
~WL2)2
. ( iw
= 1 x.+ 1'](-;... ... (10).
2

+ (2

Vi se alltså, att vid gynnsammaste
kopplingen dämpningen är dubbelt så
stor som i den fria kretsen. I en viss
grad kan dämpningen minskas genom
att lösa kopplingen.
Önskar man hög selektivitet, måste
man koppla flera förstärkningssteg efter varandra, varvid selektiviteten kan
ökas i det närmaste proportionellt mot
stegantalet ; resonanskurvan för hela
förstärkaren utgör i det närmaste steg-

antalets potens på resonanskurvan för
ett enkelt steg. Aterkopplingsverkan i
förstärkaren kan även bidraga till ökning av selektiviteten.

*
För att konstruera rör, som medgiva
en avsevärd stegring av förstärkningen,
har man sökt nedbringa galler-anodkapaciteten till ett minimum genom att
skydda anoden rped ett galler, som erhåller en något lägre potential än anoden. Härigenom minskas kapaciteten
samtidigt som inre motståndet växer.
Dessa rör utmärkas därav, att den vid
dem allt bestämmande storheten är
karakteristikens branthet S. Om rörets
inre motstånd R p är mycket stort i förhållande till yttre motståndet R, ger
en växelspänning å gallret E . volt en
anodström E· S och ett yttre spänningsfall E . S . R volt. I praktiska fall
kan man icke försumma R vid sidan
av R p , utan blir i stället den spänning,
som uttages i anodkretsen över motståndet R
R
=E·S·R R+PR .
p

I detta fall blir det tydligen fördelaktigt att åstadkomma så stor impedans i anodkretsen som möjligt vid
frekvensen i fråga. För en avstämd
anodkrets är det nyttiga motståndet
(,)2 L2
~ och detta kan för mellanfrekvensvåglängderna göras i storleksordningen
3 a 6· 10 5 och vid de kortare rundradiovågIängderna 1 a 2 . 10 5 •
Värdena på S äro omkring 0.8
mA/volt och Rp c:a 125000 ohm.
Som mellanfrekvens förstärkare skulle
ett dylikt rör med avstämd anodkrets
alltså kunna ge en förstärkning av c:a
75 gånger och omkring 300 m våg- ·
längd c:a 45 gånger.
Inkopplas en högfrekvenstransformator i anodkretsen, ger detta approxis· VR~
wL 2
mativt K max =
2 . y- vilket ut-

R2

tryck påminner om ekv. (5), då ju
S· R j = fl.

NYHETER PÅ RADIOMARKNADEN
Ward Leonard Electric Co.,3I-4I South
Street, Mount Vernon, N Y., U. S. A.

i nätspänningen. 12.5 ohm 2.2 amp., 200 ohm
2 amp., 50 ohm 1 amp. Pris: 5.50 dollar.

Adjustat. Fig. 1. En IS-stegs potentiometer med följande olika motstånd och maximal belastningar:

Graham B7'others A .-B., Stockholm.

MotsUnd
ohm

Belastning
amp .

1
4
2
3
1.5
6
20
1
0.8
30
0,65
50
Pris: 3 dolIar.

MotsUnd
ohm

Belastning
amp.

600
1000
2250
7500
10000
25000

0.18
0.125
0.09
0.05
0.04
0.02

Rectron-Hkriktarrör R 22 och R 44, fig. 3,
båda för dubbelsidig likriktning. R 22 ger
anodspänning 170
volt
max., 120 volt vid 100 milliamp., och 20 volt vid 0.5
amp. Glödström 2.1 amp.
vid 2 volt. Pris: Kr. 18.50.
R 44 ger 20 volt vid 1.5
amp. Glödström 3.7 amp.
vid 1.8 volt.
Pris: Kr.
14.50.
Fig.3.

~

~~a

<f..KxiJIriim. O :

O

~ödslröm

gzy~=.

A . V. Holm, A .-B., Stock/lolm.
Weilotransjo1'matorer och drosslar. Lågfrekvenstransformator. modell X . Vikt 600 gr.
Omsättningstal 1:3. 1:4. 1:5. Pris: Kr. 12.- .
Väl dimensionerad ocn med ytterst ringa frekvensavhängighet.
Vitrohm lwavy duty 1'eostat. Fig. 2. II-steg.
Speciellt lämplig för seriekoppling med primärlindningen till en transformator i nätanslutningsapparater för kompensering av variationer

Drosselspolar:
Modell DIIA. 20 mA. 10 H. 220 ohm. Kr. 7.50.
Modell X A. 30 mA. 13 H. 220 ohm. Kr. 9.50.
Modell X B. 50 mA. 20 H. 220 ohm. Kr. 17.50.

=

andra i praktiken tillstötande omständigheter torde dock göra att man får
nöja sig med några mindre siffror, c:a
hälften av de ovan angivna värdena,
vilket även mätningar bekräftat.
I varje fall se vi, att rörtekniken ännu icke sagt sitt sista ord utan är stadd
i en ständig utveckling, som låter oss
hoppas, att stora framsteg kommer att
göras inom den närmaste framtiden.
Constantinople den 4 oktober 1927.

Insättes här S =

5

1 . 25 . 10 samt

'1;2 =

8· 10 A R j

300, skulle en

2

totalförstärkning på ett enda steg av
133 gånger vara möjlig vid 300 m våglängd och på längre vågor skulle en
förstärkning av 250 gånger ligga inom
det uppnåeligas gräns. Vid en så hög
förstärkning torde neutralisering och
skärmning utgöra de största svårigheDe oundvikliga rörkapaciteterna och

~ 1RADHO=AMATÖR-EN~
A. C. Cossor, Ltd., Cossor House, Higlzbury Grove, London N 5.

E. Paroussi, IO F eatlzerstone Buildings,
Higlz Holborn, London W. C. I.

Screemd grid valve. Fig. 4. Detta skärmade
rör utföres för 2 volt 0.1 amp. eller 6 volt
0.26 amp. glödström.

Parex hållare för skärmade rör. Fig. 6.
Tillåter röret att införas genom ett hål i skölden. Pris: 3 sh. 6 pence.

Fig.4.

Växelströmsrör med t'ndirekt upphettning.
Fig. 5. Fyra typer för HF, detektor, motståndskoppling och ändrör. Pris: 22 sh. 6 pence.

Fig 6.

Sv. A.-B. Trådlös Telegrafi, Stocklzolm.
Fig.5.

" Prelz-Funk-Zubelzör" J. Prelz, Jun.,
NeustadtJ Saale, Tyskland.
Standard högohmig reostat och paten tiometei'. Fig. 7.
Typ

MotsUnd

Belastning

A
B
C
D
G
H

0.1-7 meg.
1500-100000 n
500-50000 »
10000-700000 »
0-10000 »
0-25000
0-200000 »
0-500000 »

0.2 mA
»
5
7.5 »
2
16.5 »
10.5 »
4
2.5 »

J
L

R E N 1104 k är ett nytt växelströmsrör
med indirekt upphettning. Viloström vid 200
volt anodspänning och O volt gallerspänning
20 milliamp. Förstärkningsfaktor 8. Branthet 1.1 mA pr volt, inre motstånd 7500 ohm.
R E Z 124 s är ett dubbelrör med sexpolig
specialsockel. Glödström pr system 0.06 amp.,
eller tillsammans 0.12 amp. Branthet l mA
pr volt, emission 20 mA, förstärkningsfaktor
10. Röret är användbart i alla steg och kan
ge måttlig högtalarestyrka.

Fig.8.

A.-R. Baltic, Stock/wlm.
Rörhållare typ L H. Fig. 8. Fjädrande
rörhållare med fasta klämskruvar.
Pris: Kr. 1.95.

Nordenfett & Falck, Drottninggatan 29,
Göteborg.
Owin variabla högohmmotstånd och gallerläckor. Fig 9. Motstånd: 0-25000 ohm, 0,005
Fig.7.

-0.5 megohm, 0.5-5 megohm. Det minsta
motståndet är avsett såsom potentiometer för

~ R.ADI(l-AMATÖRJEN~

Fig.9.
nätanslutningsapparater, det mellersta till reglering av ljudstyrkan genom inkoppling över sekundärlindningen till första lågfrekvenstransformatorn, och det
största är en variabel gallerläcka. Pris 3: 90.
Owin spolsats. Fig. 10. Består av ett antal
platta korgspolar av skelettyp och omfatta 2
avstämningsspolar, en för kortare och en för
längre vågor liggande fria från varandra, en

11 anger inkopplingen för återkopplad detektor
och fig. 12 för mottagare med ett stegs högfrekvens förstärkning. Våglängdsområde 1803 000 m. Pris kr. 25: 75.
EKA-hägfrekve1!sdrossel. Pris kr. 9: 25.

2500'"

!fODtOl

Fig. 11.

L~~~+s.

+9.

Fig. 12.

inställbar primärspole til! vardera av de nämnda samt dessutom ett vridbart spolpar, avsett
för återkoppling. Spolsystemet är användbart
såväl för vanlig återkoppling som för kondensatorreglerad dylik, t. ex. Reinartz. Fig.
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5
Ferranti AF5 (1 :3,5)
120 Henries primärinduktans kommer inom kort.
U T GÅ NG S TR A NS FORMA T ORERNA

Ferranti OP l (1 :1)
Ferranti OP 2 (25 :1)

Kr. 21 : ,,21:-

•

•
•

Lägg märke till följande karakteristika:
Genom långt driven uppdelning av lindningarna har
egenkapaciteten nedbragts till det yttersta, resulterande
i jämn förstä rkning vid låga frekvenser.
Hög primär induktans: 80 Henries vid vanliga i en
radioapparat förekommande spänningar (AF3).
Liten magnetisk läckning och låg läckreaktans resulterande i jämn förstärkning även vid höga frekvenser.
Varje t ransformator genomgår i fabrikens laboratorium ett tiotal prov för att tillförsäkra produkten den
största jämnhet.
Isolationen mellan olika delar är provad för 1000
volt , varför F erranti är synnerligen driftsäker vid användning av höga anodspänningar.
DETALJ P RI S ER :

Ferranti AF4 Kr. Ii 50

Ferranti AF3 Kr. 25: Begär prospekt

och beskrivning f rån generalagenterna :

BERGM AN & BEVING
STOCK H OLM 7

Ny Ra~iokatalo~
UTKOMMEN!
MANGA NYHETER
LAGA PRISER

Ingelen Högtalaren
iHe rger all-a lj ud
abso l ut naturtroget.

Idealhögtal aren
för

2-

Speci a litet :

HÖGTALARE
KATALOG SÄNDES
GRATIS

och 3-rörsmottagare.
Pris k r. 24:-

Fråga E der lelJeralllö'r!
FabrikJlleder/ag för S.',r,ge.'

A.-B . Nick e ls & Todsen
S tockh olm ,6

Elabl. 1884

Halm ö

Årets modeller av Högtalareapparater!
~":,,e

RU 3 STANDARD
Pris

Kr. 120:utan rör
\t-

En elegant, billig
och ovanligt driftsäker och praktisk mottagare.

RU 3 LYX
Pris

, Kr. 160:utan

rör

*
Nyhet!
Variabel selektivitet
över hela våglängdsområdet 200- 2000
meter. Kraftig lågfrekvensförstärkning med prima ljudkvalitet.

Aterförsiiljare antagas dar förut ej representerad.

R A LF
Tel. 11717

A.

U D D E N B E R G

GOTEBORG

Tel. 7187
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UNIVERSALFILTER FÖR LIKSTRÖMSNÄT
Radio-Amatören har vid olika tillfällen beskrivit mottagare för anslutning till belys,~ingStlät. Då ävm ett stort behov finnes av 1lätallslutningsapparater, användbara för på vanligt sätt kopplade mottagare, lämna vi nedan el! beskrivlli!!g över el! dylik, avsedd för
likströmS1lät. I ett följande !IUmmer hoppas vi kunna återkomlna
med et! liknatide för växelström.

ör att göra likström från belysningsnät användbar för matning
av rad~on:ottagar~ f~.rdr~s del~
att vanatIonerna 1 spannmgen 1
det närmaste fullständigt utjämnas, d.
v. s. att strömmen silas, och dels att
anordningar vidtagas för erhållande av
de olika anod-, glöd- och gallerspän. ningar som erfordras. Metoderna för
strömmens silning måste av praktiska
- skäl rätta sig efter den strömstyrka
som skall uttagas. En fullständig silning av hela den från nätet uttagna
strömstyrkan skulle nämligen nödvändiggöra drosslar av opraktiskt stora
dimensioner. Då dessutom silningen
av anodströmmarna, som ju äro relativt små, är särskilt viktig, finner man
att en särskild silning av dessa är
önskvärd.
I många fall kan det befinnas tillräckligt att sila enhart anod strömmen,
men vid mottagare med stor . förstärkning eller sådana för lyssning i hörtelefon är det till stor fördel att även
i viss mån sila glödströmmen ävensom
att införa utjärnningsanordningar för
en eller flera av galler förspänningarna.
Då vi avsett att konstruera en anslutningsapparat, användbar för alla
olika ändamål, ha vi fått tillgripa ett
flertal utjämningsanordningar. Innan
vi emellertid närmare ingå ~å apparatens koppling, kasta vi en bhck på behovet av olika spänningar och strömstyrkor speciellt då för större mottagare.
Glödströmstyrkan är minst 0.06 amp.
och kan maximalt beräknas uppgå till
0.65 amp. Den sistnämnda strömstyrkan räcker mer än .väl för en 8 rörs

F

superheterodyn med 7 st. 0.06 amp.-rör
och ett 0.15 amp.-rör, vilka i de allra
flesta fall äro fullt tillräckliga (jmfr
n:r 10, 1927). Glödspänningen behöver ej överstiga 4 volt. Ett flertal
anodspänningar måste finnas, av vilka
den högsta är viktigast för filtrets konstruktion. Önskvärt är att denna är åtminstone 130 volt. Detta är dock ej
möjligt på 110 a 120 volts nät, i vilket
fall man ej kan komma högre än till
nätspänningen minus största gallerförspänningen. Med 6 volts gallerförspänning kan man sålunda ej få mera
än 104 volt anodspänning. Med dessa
värden kan man knappast utnyttja ett
kraftigare rör än B 406. Endast genom användande av batteri för gallerspänningarna (vilket icke är någon större olägenhet) kan man draga nytta av
kraftigare rör, t. ex. B 403, vilket vid
110 volt bör ha 15 a 20 volts gallerförspänning.
Vid 220 a 240 volts nätspänning kan
man däremot få ut såväl . 130 volts
anodspänning som 20 volts gallerförspänning eller mera och har ändå gott
om spänning för förluE>ter i drosslar
och motstånd.
De lägre anodspänningar, som erfordras, t. ex. för högfrekvensrör och detektor, kunna ju enkelt erhållas genom
uttag i ett potentiometermotstånd. Behovet av silning är emellertid mycket
olika för olika rör. Sista röret behöver knappast någon silning alls, under
det detektorn och första lågfrekvenssteget måste matas med en så väl silad
anod ström, som överhuvud kan åstadkommas. För högfrekvensrör spelar
silningen ingen större roll.
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ningar tillräckliga, nämligen - 1, -5,
-10 och -20 volt. Vid 110 a 120
volts nät, där man såsom ovan nämnts
ej lämpligen kan få ut mera än 6 volt,
torde det vara lämpligt att taga ut -1,
-4 och -6 volt.
o-...S
. Kopplingsschemat blir
)'0-0 +220 en smula olika för de
1 O
olika
nätspänningarna,
men som filtret för 220
2
Dl
-240 volt är det fullständigaste skola vi först
Dz
taga detsamma i betraktande. I fig. 1 återges
3
detta. Strömmens väg
från kontakten
220
If
MJ
går först över en strömbrytare S till en mot5
ståndslampa MI, över
vilken spänningsfallet är
c:a 60 volt. Efter denna
följer en drossel Dl, som
6
silar hela den från nätet uttagna strömstyrkan
med undantag av anodströmmen för ändröret,
i
om man vill ge detta
högsta spänning.
8
115
Efter drosseln delar
9
sig strömmen. En del
10
går genom ett motstånd
11
- 220 M 2, om 10 000 ohm, vilFig. 1. Filtrets koppling vid 220 d 240 volts nätspänning.
ket är försett med uttag
M, = 10 000 ohm, M. = 35 ohm, M. = 10000 ohm.
för var 1 000 :de ohm.
M, = 0.5 megohm, C" C, = 4 IJ.F, Ca = 1 IJ.F.
Huvuddelen går genom
M 3,
motståndslampan
utjämningsanordningen ej ha stort som ligger parallellt över M 2 • Vidare
ohmskt motstånd. Man får därför för passerar strömmen en vanlig reostat M 4
detta ändamål använda en lågfrekvens- om 35 ohm och slutligen ett motstånd
drossel med minsta möjliga likströms- M 5 , med uttag för gallerspänningarna.
motstånd.
Motstånden MI, M 3 och M 5 få avpasEtt detektorrör däremot drar endast sas efter den strömstyrka man låter
liten strömstyrka och låg. anodspän- passera genom filtret.
De olika spänningarna kunna utta~
ni ng varför man kan · begagna sig av
det enklare medlet att insätta ett rent gas vid kontakterna 1-11. Av dessa
ohmskt motstånd.
ger 1 en anodspänning om c:a 140 volt
Gallerförspänningarna kunna erhållas och 2 en dylik om 130 volt. Spänninggenom uttag på ett fast potentiometer- arna vid 3-5 kunna varieras efter bemotstånd. Dessa uttag kunna givetvis hov genom flyttning av tre pluggar i
anpassas för det föreliggande speciella en rad av kontakthylsor, som utgöra
behovet, men i regel äro följande spän- uttagen å motståndet M 2 • Mellan konUtjämningsanordningen måste utföras med hänsynstagande till anodströmstyrkan. För t. ex lågfrekvensrör, som
böra ha hög spänning, men som släppa
igenom en avsevärd anodström, får

+
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takten 3 och motsvarande vandrings- tagas ur filtret är 0.65 ampere. Härplugg sitter en lågfrekvensdrosse1 D 2 vid uttages c:a 0.8 amp. från nätet.
(likströmsmotstånd 220 ohm) eller i Man har alltså en strömstyrka av c:a
brist på dylik primärlindningen till en 0.15 amp. genom reostaten M 4 • Är
lågfrekvenstrans forma tor.
glödströmsbehovet mindre än 0.65 amp.
Mellan kontakten 4 och
dess vandringsplugg sit~S
ter ett motstånd M 6 om 1 0 - - - - - - - - - - - - - r - - - - o "-0--0+110
10 000 ohm. Från vardera av kontakterna 3 2 0 - - - - - - - - - - - ,
och 4 leda blockkondensatorer e l och C 2 om 2
mikro farad till negativa
sidan av motståndet M 4 J
resp. kontakten 7, d. v.
s. negativa glödströms- 4- O---.--fJVw\"""f.-CP
ledningen.
Mellan kontakterna 6 .J O-~=---f-----C::Jo
och 7 uttages glödströmmen. För kontroll av
spänningen ligger mellan
dessa kontakter en volt- 6
meter med mätområdet
0-6 volt. Regleringen
sker genom vridning på
reostaten M 4 •
7
'Gallerförspänningarna 8
uttagas vid kontakterna
H,
Mf
8-11. Mellan ;kontak- 9 o-----L--J\I\fIIVIJ'VWYV>------5
ten 8, som ger -1 volt 10 o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - {
och motståndet M 5 ligger 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ' " - - - - - 0 -/lO
ett motstånd M 7 om 0.5
Fig. 2. Filtrets koppling vid 110 d 120 volts nätspanning.
megohm, varjämte konM, = 10000 ohm, M. = 35 ohm, M. = 10000 ohm.
takten är förbunden med
M, = 0.5 megohm, e" e, = 4 j.l.F, e. = l j.l.F.
negativa glödströmsledningen över en blockkondensator C 3 om får man minska motståndet i M 4 , så
1 mikrofarad. Detta är en ytterst ef- att strömmen genom detsamma i motfektiv utjämning av ifrågavarande svarande grad ökas. Men man kan ej
gallerspänning, vilken användes för de- öka densamma hur mycket som helst
tektorn och första lågfrekvensröret i med de vanliga, i handeln förekommotståndskopplade mottagare med hög- mande reostaterna. Vid c:a 0.35 amp.
myrör.
Övriga gallerförspänningar får man nämligen en temperaturstegsakna utjämning, då en dylik ej er- ring i reostaten, som ej bör överskridas. Om man sålunda vill taga ut en
fordras för ändröret.
Ett för 11O-voltsnät avsett schema glödström, som är mindre än 0.45 volt,
återges i fig. 2. Detta skiljer sig en- får man öka motståndet i lamporna
dast därigenom att motståndslampan MI och M 3 , d. v. s. taga dylika med
MI är borttagen. Högsta an o dspän- mindre ljusstyrka. Vid mindre glödningen blir här 104 volt och den näst st'röm än 0.2 amp. får man taga ännu
svagare lampor.
högsta 94 volt.
För 110 a 120 volts nätspänning
Den största strömstyrkan som kan

r;

bit av 110 mm bredd och c:a 300 mm
längd. Hålet i stommen fylles med
järntråd och tråden pålindas, vilket
mycket väl kan ske för hand. Gynnsamt är om hela den färdiga drosseln
kan dränkas i polityr, d. v. s. shellak
löst i sprit, vaTefter den får torka ett
110--4
par dagar.
14--- ~O --1
Motståndet M 5 göres aven träbit av
dimensionerna
...60·120·10 mm,
/
/
se fig. 4. På båI
------------I~.......t____cr
I
da sidorna sättas
I
upptill och nedtill rader av 1//'
,
trådspik
eller
\
I
nubb med huvu/
O '....
dena några mm
~~______________~~~____~__~~___
,~____~;_/~~o~ utanför
träets
Fig. 3. Drossellls D, konstruktioll.
yta. På dessa
spikar påvecklas
motsvarande värden de i tabell II upp- i sicksack 0.2 mm motståndstråd till
tagna.
den längd som framgår av nedanståAv delarna äro den stora drosseln ende tabeller.
Motståndet M 2 utgöres aven för änDl och motståndet M 5 hemmagjorda.
Drosselns dimensioner framgå av fig. damålet avsedd silitstav med klämmor
3. Till kärnan användes 0.75 kg 0.5 för uttagen. Dylika finnas i handeln
mm mjuk järntråd (s. k. blomstertråd) till överkomligt pris. Drosseln D uti längder om 110 mm. Tråden är 0.7 göres i detta fall aven Weilodrossel,
mm dubbelt bomullsspunnen koppartråd modell X A. Motstånden M 6 och M 7
av vilken åtgår 1 kg. Spolstommen ut- äro Loewemotstånd.
göres av tvenne gafflar av trä eller eboApparaten monteras på en vinkel där
nit, 90 . 90 mm, med 40 mm runda hål såväl botten- som frontplattan med
i mitten. I dessa instickes en cylinder, fördel kunna vara av 10 mm trä. Botsammanrullad aven 0.5 mm presspan- tenbrädans storlek är 140· 180 mm

kunna de i tabell I angivna värdena på
motstånden lvI l, M 3 och M 5 användas.
Tabellen upptager även trådlängden i
motståndet M 5 om 0.2 mm motståndstråd användes (15 ohm pr m).
För 220 a 240 volts nätspänning bli

I

-

,

TabeI! I.
Glödström
amp.

M.
110 volts koltrådslampa

0.06-0.20
0.20-0.45
0.45-0.65

32 ljus
25 »
16

•

M.
0.2 mm motståndstråd (15 Q pr m.)
del l
del 2
del 3
hela längden
17 cm
11

8

50 cm
35 »
25 ~

»
')

33 cm
24 t
17

100 cm
70 t
50

•

•

Tabell II.
Glödström
amp.

MI
M.
Koltrådslampa Koltrådslampa

M.
0.2 mm motståndstråd (16
pr m)
del l
del 2
hela
del 3
del 4

0.06-0.20
0.20- 0.45
0.45-0.65

25 ljus, 110 volt 50 ljus, 220 volt
60 • 120 » 25 » 120 •
60 • 110 •
32 » 120 »

15 cm
10 »
7 »

314

n

65 cm
40 »
33 »

80 cm
50
40

•
•

240 cm
150 »
120

•

400 cm
250 »
200 .)
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och frontbrädans 240 . 150 mm. Att
insätta apparaten i någon låda är ej
att rekommendera, då värmeavledningen bör vara så effektiv som möj ligt.
Men utseendet spelar ju i detta fall
ingen roll, då man kan ställa undan
det hela, så att det ej skräpar.
P laceringen av delarna och sammankopplingen sker med ledning av fig. 7.
Ledningsdragningen behöver ju icke
ske på något särskilt sätt, blott man
sörjer för att isolationen överallt är
betryggande.
Utseendet av den färdiga apparaten
framgår av bi'l derna fig. 5 och 6.
Materialförteckning :

le haft, d. v. s. 2 eller 4 volt. Ytterst
viktigt är att ej vrida reostaten helt
tillbaka, så att strömmen genom densamma brytes, ty då skulle mottagarens

r!!l

60
F

100

120

Pris kr.

1 kg 0.7 mm koppartråd ...... .. .............
0.75 kg. 0.5 mm mjuk järntråd .......... ..
4 m 0.2 mm konstantantråd, blank ....
1 st. 10000 Q slitstav med klämmor .. .
1 " Weilodrossel, modell X A .. .. .... .
2 " Loewemotstånd med hållare .. ....
2 " 4 JlF blockkondensatorer .. ...... .. ..
1 " 1 JlF
"
.. .. .. .. .. ..
1 " voltmeter, 0-6 volt .. .. .......... ....
1 " Baltic reostat, 35 ohm med ratt ...
11 " klämskruvar .. ................ .. .. .... .. .
8 " kontakthyJ sor .. .... .. .. .. .... ...........
3 " universaJproppar: .... .. .... ...... .......
2 " koltrådslampor .. .. ...... .. ........ .. .. ..
2 " lamphållare, 1 st. stickkontakt, 1,
st. strömbrytare, trä, kopplingstråd, c :a .. .. .. .. .... .. .......... .... .....

5: 80
1: 50
O: 05
4:9: 50
r--5 : 10 (~
12:2 : 25
8 : 50
Flg. 4. Motstånd för gallerförspänningar.
2: 55
3: 85
rör överbelastas. Det är därför att reO: 80
O: 75
kommendera att en skruv insättes i
2: 85
frontbrädan, som bildar stopp för reo-

~

5: 50

Summa kr. 60:-

Vid skötseln av den här beskrivna
nätanslutningsapparaten beaktas följande. Sedan det hela utförts enligt
beskrivningen och motståndslamporna
insatts, vrides reostaten M 4 på för fullt.
Mottagaren anslutes till resp. kontaktskruvar, mottagarens strömbrytare slås
till och reostaterna inställas för normal glödström . Filtrets stickkontakt
anslutes till närmaste väggkontakt och
den på filtrets frontbräda sittande
strömbrytaren tillslås. Motståndslamporna lysa då upp, men voltmätaren
gör intet utslag. Vrid nu reostaten M 4
tillbaka försiktigt och observera voltmätaren, vars visare härvid visar ökande glödspänning. Fortsätt reostatens
vridning tills voltmätaren visar den
spänning som glödströmsbatteriet skul-

@l

I

statens kontaktarm, så att strömbrott
ej kan uppstå.
. Sedan nu den rätta glödspänningen
erhållits bör' mottagaren fungera på
vanligt sätt. Verkar den emellertid
död, vänder man stickkontakten helt
om så att man får rätta poler på nätet.
En sak som man alltid bör ha i minnet är även att glödströmmen aldrig
bör brytas vid mottagaren utan alltid
först genom filtrets strömbrytare, emedan man eljest kan få överhettning i
reostaten M 4 •
Då man första gången släpper på
ström bör man göra detta utan tillkoppling av mottagaren för att ej
riskera alla rören genom någon felkoppling. Man insätter då mellan kontakterna 6 och 7 ett motstånd, t. ex.
en reostat, av sådan storlek, att det vid
önskad glödspänning släpper fram samma ström som mottagaren. Motståndet beräknas enkelt ur ekvationen: mot-

~ ~AADnO-:AMATÖR-EN~

Fig. S. Filtret sett framifråll.

Fig. 6. Filtret sett bakifrån.

ståndet = glödspänningen dividerad
med totala glödströmstyrkan. För t.
ex. en 3-rörsmottagare med 2 st. 0.06
amp.-rör och 1 st. 0.10 amp.-rör (total
glödström = 0.22 amp.) för 4 volt
glödspänning bör sålunda motståndet
vara

=

4

0.22

=

18 ohm.

och med högtalare. Härvid har det visat sig, ått man mycket väl kan lyssna
i hörtelefon även med de största mottagare utan att störningen blir särdeles
besvärande. Minst blir den dock givetvis vid användande av högtalare.
Av intresse kan vara att omnämna,
att den i föregående nummer av Ra-

c

Fig. 7. Kopplingsritning.

Med det beskrivna filtret kan man
manövrera mottagaren precis som om
man använde batterier. Glödströmmen
på de olika rören kan sålunda regleras
med resp. reostater på vanligt sätt.
Det utförda filtret har provats på
olika mottagare både med hörtelefon

dio-Amatören beskrivna 8-rörs superheterodynen kan matas från det beskrivna filtret under lyssning i hörtelefon på de svagaste stationer, utan att
någon störning av någon som helst betydelse förmärkes från belysningsnätet.
A. P.
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Il
Neutraliserillg av högfrekvl!lIsförstärkare. Igramic Co. och P. W. Willans.
Förutom de vanliga neutraliseringskondensatorerna användes en sluten hjälpkrets, bestående
av spolar L och L,. och en kapacitet C för att
göra neutraliseringen fullständig. Spolen L, som
har mycket få varv, lämpligen endast 2, är
kopplad till första rörets gallerkrets och en liknande spole L,. till gallerkretsen vid det tredje
eller något följ ande rör. Det är väsentligt att
spolarna L och L,. befinna sig på minst två förstärkningsstegs avstånd från varandra. Kondensatorn C har en kapacitet av 600 cm.

.....----------+B ·

rens frekvens, har denna sändarekoppling endast
ett rör. Kännetecknande för kopplingen är att
tvenne kapaciteter A och B iuf§rts, som motsvara kapaciteterna anod-gfller och gallerkatod i röret.

Dubbelgallersuper. Societe des Etabl. Ducretet.
Oscillatorfrekvensen bestämmes aven svängningskrets C-L i innergallerledningen. Sväng··
ningar erhållas genom att anods polen L,. är fast
kopplad till spolen L. De mottagna svängningarna inkomma på yttergallret och medföra en
modulering av såväl anod- som innergallerströmmarna. Den sålunda erhållna modulerade
interferensfrekvensen uttages från tvenne mel-

A

B

Kortvågssändare. C. Lorenz A. G.
För undvikande av den inverkan, som ledningarna till rörens anoder och galler ha på sända-

lanfrekvenstransformatorer T och T,. Dessa
kunna kopplas så att de fasförskjutna impulserna i anod- och innergallerkretsarna samverka.

JVya typen

KONHÖGTALARE LK 20
Pris Kr. 55:=c::.~

Marknadens främsta. Kondiameter
380 mm. Omkastare för olika lamptyper. Självreglerande inställning.
Dekorativt och vackert utseende.
Begär broschyr och prislista å övrigt
radiomateriel för säsongen 1927/28

AKTIEBOLAGET ELEKTROKOMPANIET
KRONHUSGATAN
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GÖTEBORG

DEN
POPULÄRA
HöGTALAREN
Finnas i många nya
modelle1' i alla välsor·terade mdioaffärer.

KONHÖGT ALAREN

STRADIVARIUS
står i högsta klass i fråga om elegant utförande och hög kvalitet. Den återgiver
musik och sång utan förvrängning och lämpar sig för både större och mindre mottagare.

AKTIEBOLAG
STOCKHOLM

Pris kr. 65:-

ASEA

ÖSTRA HAMNGATAN 29 .. GÖTEBORG
Stockholm, Malmö, Norrköping, Jönköping,
Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund.

I

Göteborg - Malmö
Linköping

G.;r--------------------·-I"~I

TeCo Standard
tvårörsmottagare för alla våglängder
är vår nya mottagare som, i förhållande till kvaliteten, säljes till ett abnormt lågt pris.
T e C Q S t a n d a r d är monterad
i en elegant låda av ek med rör och
spolar inbyggda i apparaten. Spolsystemet är fast inbyggt, varför inget
spolbyte ifrågakommer.
T e C o S t a n d a r d är den idealiska
tvårörsmottagaren för avlyssning av
lokal- eller storstationen på högtalare
samt de flesta utländska stationerna
på hörtelefonen.

p r i s i n c 1 u s i v e r ö r, e n d a s t

Kr. 78: REKVIRERA EN PÅ PROV, DEN SÄLJES MED FULL RETU RRÄTT!

Ensamjorstiljare jOr Sverige:

A.-B. TURITZ al. CO" GÖTEBORG
RA DIO AVD ELNINGEN

Hrr handlande torde begära vår

m. radio/wtalog, som sändes gratis och fran~
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~ Q..ADllO--AMATÖRlEN~

RÖRKARAKTE RISTIKER
OCH RÖRKONSTANTER
SAMT DERAS PRAKTISKA ANVANDNING
AV FIL. Dr. G. H. D'AILLY.
(Forts. fr. n:r 9.)

i ha förut v iSICl t , att om tvenne
karaktäristiker äro givna, vardera motsvarande sin anodspänning, så är det lätt att upprita
en tredje karaktäristik, svarande mot en
tredje anodspänning. Även ha vi sett,
att det är en enkel sak att beräkna den
för den tredje karaktäristiken rådande
gallerstigningen eller brantheten. I det
först behandlade fallet sågo vi, att såväl
gallerstig-ning som anodstigning blevo
desamma för ICllla karaktäristiker, svarande mot att dessa sins emellan äro
parallella och ha ett mellanparti, vilket
är rätlinjigt, och detta gav då upphov
till formeln (11) då strömstyrkan mätes
i milliampere eller till den däremot svarande formeln (12) då strömstyrkan
mätes i ampere.
I det senast behandlade fallet, d. v. s.
då de olika karaktäristikerna ej längre
äro parallella, så är varken gallerstigning eller anodstigning konstanta tal,
utan de bero av den för tillfället rådande anodspänningen eller galler spänningen. Se vi således på fig. 2, så visar det
sig, att för varje enskild karaktäristik
är visserligen gallerstigningen eller
brantheten densamma så länge man håller sig på den raka delen av kurvan,
men vi finna dock, 'a tt å de olika kurvorna, svarande mot olika anodspänningar,
förekomma olika gallerstigningar. På
alldeles samma sätt kunna vi av figuren
se, att anodstigningen är beroende på
den för tillfället rådande gallerspänningen. Är t. ex. denna senare lika med
noll, svarande mot den lodräta skalan,
så utgör anodstigningen 2 milliampere
per 40 volt (svarande mot förändringen
i ström och spänning då man övergår

V

från kurvan I till kurvan II), således
2/40 = 0.05 milliampere per volt. Taga
vi däremot en galleI1spänning med ett
visst negativt värde, t. ex. - 4 volt, så
ökar anodströmmen vid övergången
från kurvan I till II med något mer än
3 milliampere, d. v. s. för detta värde
(- 4 volt) på gallerspänningen erhålles
en anodstigning , som är något större än
3/40 = 0.075 milliampere per volt.
Det är således icke möjligt, för det
fall med icke parallella karaktäristiker,
att använda en formel i stil med (11) eller (12), och ej heller ställer det sig i
allmänhet så enkelt att beräkna rörets
förstärknings faktor eller motstånd. Vi
skola se, att även dessa storheter nu bli
beroende av de . för tillfället rådande
galler- och anodspänningarna.
Först skola vi emellertid söka att på
sådant sätt modifiera formeln (11), så
att den även kan användas för det nu
behandlade fallet, således då karaktäristikerna icke äro parallella. Vi skola för
den skull utgå från de båda kurvorna I
och II i fig. 2, vilka representera de
båda karaktäristiker, som äro givna
från början: Betrakta vi då först kurvan I, så ha vi, att för gallerspänningen noll utgör anodströmmen 3,5 milliampere. Giva vi nu gallret spänningen
U, så betyder detta en ökning av gallerspänningen (från noll) med U volt, och
då gallerstigningen för den ifrågavarande kurvan är lika med 0,5 milliampere per volt, så kunna vi uttrycka
denna kurva medelst formeln
i= 0.5 U
3.5 .... (14)

+

Men för vilken annan kurva som
helst kan en motsvarande formel använ-

~ 1RADIO=AMATÖ~EN====-das, blott man i stället för talen 0.5 och
3.5 insätter de tal, vilka just gälla för
denna andra kurva. Det gäller således
att för en annan kurva, vilken som helst,
räkna ut dels galler stigningen och dels
den strömstyrka, som svarar mot den
punkt, där kurv.a n skär den lodräta skalan, således svarande mot gallerspänningen noll. Vi skola göra detta under
förutsättningen att anodspänningen icke
längre är 100 volt (som ' i kurvan I),
utan helt allmänt utgör V volt. Vi räkna då först ut den strömstyrka, som
svarar mot skärningspunkten med den
lodräta skalan, d. v. s. för gallerspänningen noll, och beteckna denna strömstyrka med io, således med andra ord,
den ifrågavarande strömstyrkan är lika
med i o milliampere.
Som utgångspunkt taga vi naturligtvis de båda givna kurvorna I och II.
A v figuren se vi, att värdet på i o för
den förra utgör 3.5 milliampere, under
det att det för den senare kurvan utgör
5.5 milliampere. Då anodspänningen
således ökas med 40 volt (från 100 till
140 volt) så ökar värdet på i o med 2
milliampere" d. v. s. ökningen hos i o
är lika med 2/40 = 0.05 milliampere
för varje volts ökning avanodspänningen. N u ha vi emellertid avsett att beräkna värdet på i o för ett anodspänningsvärde av V volt, d. v. s. svarande
mot en ökning av anodspänningen i förhållande till kurvan I med V - 100
volt, och ökningen av värdet på i o blir
således lika med (V - 100) ·0.05 milliampere. Tillägga vi detta till det ursprungliga värdet på i o (för kurvan 1),
så blir det slutliga värdet på i o svarande
mot anodspänningen V volt.
io = 3.5 (V - 100).0.05
= 0.05· V - 1.5 milliampere ... (15)

+

Detta värde skola vi således sätta i
stället för värdet 3.5 i formeln (14).
N u övergå vi till att beräkna det värde, vilket vi skola sätta i stället för 0.5
i formeln (14), således gallerstigningen
för den nya kurvan. För kurvan I ha
vi gallerstigningen 0.5 un?er det att för
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kurvan II gallerstigningen är lika med
2.5/9. Detta senare se vi omedelbart av
figuren om vi observera, att punkten B
svarar mot en gallerspänning på 9 volt
och en strömstyrka av 8 milliampere.
Då således anodspänningen ökas från
100 till 140 volt, således med 40 volt,
så minskas gallerstigningen från 0.5 till
2.5/9 = 5/18. Minskningen är således
lika med 0.5 - 5/18 milliampere, eller
uträknat 2/9 milliampere. Då denna .
minskning avser 40 volt ökad anodspänning, så blir tydligen minskningen
för varje volt ökad anodspänning lika
med 1/40 härav, d. v. s. 1/180 milliampere.
Vi ha emellertid antagit, att den nya
kurvan skall svara mot en anodspänning på V volt, och detta innebär således en ökning av anodspänningen i
förhållande till kurvan I av V - 100
volt. Den häremot svarande minskningen av gallerstigningen utgör såled es V-100
.. de s kO la VI. då
180 . D etta var
draga från det för kurvan I gällande
värdet på gallerstigningen, vilket utgjorde 0.5 = 1/2, och vi erhålla således,
att för den sökta kurvan, svarande mot
anodspänningen V volt, blir gallerstigningen s lika med
s=

-2l -

V-IOO

--:-=-::--

180

190180
- V ml'JJ"lampere pr vo l t. (l)
6

Ersätta vi således i formeln (14) talet
0.5 med detta tal och talet 3.5 med det
värde på io, som vi erhållit enligt (15),
så erhålla vi den formel, vilken skall
gälla för vår sökta kurva, nämligen med
anodspänningen V volt, i nedanstående
form
.
190- V

z=u·

180

+ 0 .05· V- 1.5 (17)

Detta är således det allmänna utseendet på den formel, vilken angiver sambandet mellan anodströmmen och de
rådande spänningarna på galler och
anod, och svarande mot att kurvorna

icke äro parallella. Vi se att formeln
avviker från den, vilken vi förut funnit
då kurvorna voro parallella, nämligen
(11), i det att nu är gallerstigningen
190 - V b
.. .
eroen d e av anod spannmgen,
180
under det att den i föregående fall var
konstant.
För att finna ett uttryck för anodstigningen skriva vi formeln (17) på
följande sätt:

U)

.
- 1.5=
z=
U, 190
180 + V· (0.05180
190
9- U
= U, 180 V'18Q - 1.5 (18)

+

Av denna formel se vi, att varje volts
ökning av anodspänningen medför en
ökning i anodströmmen med 9 180U
milliampere. Anodstigningen utgör så9-

U

ledes ----yso'
Vi ha således erhållit uttryck för
gallerspänningen och anodspänningen,
mätta i milliampere per volt, och om vi
nu i stället uttrycka dessa kvantiteter i
ampere per volt, så måste vi dividera
med 1 000 och erhålla således
..
190 - V
gaIlersttgnmgen = 180 000
d '

.

ano strgmngen

=

9- U
180 000

(19)

I det föregående ha vi emellertid funnit, att gallerstigningen är lika med

~

och anodstigningen lika med

för vi slutligen kunna sätta

~ = \98~
~o:)
9-U
1

R

eller

R

~, var-

.... .

motstandet =
o

180000
9
= 20 000 ohm.

(20)

180000

=

Den senaste ekvationen erhålles tydligen genom att dividera de båda ekvationerna (20) med varandra.
Av denna framställning finna vi, att
de s. k. »rörkonstanterna», nämligen
gallerstigning eller branthet, anodstigning, motstånd och förstärknings faktor
i det allmännaste fallet icke äro konstanter, utan att de bero av de för. tillfället rådande galler- och anodspänningarna. För att man i ett visst fall
skall få räkna med vissa bestämda värden på »rörkonstanterna», så fordras
att man kan anse galler- och anodspänningar konstanta under det studerade
förloppet i röret, och detta innebär i sin
tur, att de förekommande förändringarna i galler- eller anodspänning äro så
små att de kunna försummas. Vi måste
således komma ihåg, att för att ha rätt
att använda ekvationerna (20) och (21)
måste de förekommande variationerna
hos galler- och anodspänning vara mycket små i förhållande till själva spänningarna, och detta villkor är i allmänhet uppfyllt i de i praktiken förekommande fallen. Där så emellertid icke är
fallet, måste man taga hänsyn till de
nämnda variationerna, en sak som vi
s~ola beröra längre fram.
Vi skola med några sifferexempel se,
huru rörets motstånd och förstärkningsfaktorn förändras för olika galleroch anodspänning, Först betrakta vi då
kurvan I (fig. 2) där anodspänningen
är lika med 100 volt, samt antaga, att
gallret givits spänningen noll. Vi beräkna motståndet enligt den första av
formlerna (21), där vi således skola
sätta U = O och få

180000 )
.... .. ... (21)
9- U
190 - V
1"= 9-U

På motsvarande sätt erhålla vi förstärkningsfaktorn ur den, andra av
formlerna (21) genom att i denna insätta U = O och V = 100, således
90

förstärkningsfaktorn =g = 10.
Vi skola nu beräkna motstånd och
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förstärkningsfaktor för samma kurva
(l), men under förutsättningen att gallret gives en spänning av - 3 volt. l
de nämnda formlerna skola vi då insätta värdena U = - 3 och V = 100,
varvid vi erhålla
o

motstandet =

180000
12

förstärkningsfaktorn

15000 ohm och

90

= 12 =

7.5.

Av dessa exempel se vi, att för olika
punkter på kurvan l erhålla vi helt olika
värden på förstärkningsfaktorn och rörets motstånd, och att om således vissa
värden äro uppgivna på dessa kvantiteter, så kunna de endast avse genomsnittsvärden, som kanske i det speciella
fall, i vilket vi tänka använda röret, avvika ganska väsentligt från de i verkligheten rådande värdena. Vi se således
här ett exempel på, att man icke bör
blint lita på de värden, vilka uppgives
av rörfabrikanten, och rätta sina konstruktioner och beräkningar därefter;
man kan då komma betydligt på avvägar, men detta innebär icke alls, att
vederbörande fabrikant vare sig medvetet eller omedvetet begått ett fel vid
angivandet av sina värden, utan han
har angivit ett medelvärde å :>Jkonstanterna~, vilket säkerligen är fullt riktigt
i ett visst område av kurvbladet, d. v. s.
för ett visst värde på anodspänning och
gallerspänning, men vilket råkar avvika
från förhållandena i den punkt (motvarande helt andra galler- och anodspänningar) på kurvbladet, där vi vilja
använda röret. Här se vi således en illustration till det i början omnämnda förhållandet, att de av fabrikanterna uppgivna värdena under vissa omständigheter måste tagas med reservation, och
vi betona ännu en gång - för säkerhets
skull - att detta icke får tolkC1S som
ett misstroendevotum för vederbörande
fabrikant.
Som hastigast och för att ytterligare
förtydliga dessa viktiga förhållanden
skola vi taga ännu ett par sifferexempel,
avseende kurvan II, således med anod-
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spänningen 140 volt. Genom insättning
i formlerna erhålla vi då, att för gallerspänningen noll blir
o

motstandet =

180000

9

förstärknings faktorn

20000 ohm och

= g50 = 5.56.

Välja vi åter gallerspänningen - 3
volt och fortfarande anodspänningen
140 volt, så ge formlerna
o

motstandet

180000
= --yz= 15000 ohm och

förstärkningsfaktorn

= ~~ = 4.17 .

Vi ha således för förstärkningsfaktorn kommit ned till ett värde, vilket
ligger en bra bit under hälften av det
värde vi funno för densamma i det första sifferexemplet. Samtidigt kunna vi
observera, att motståndet blir detsamma
för olika anodspänningar endast gallerspänningen är densamma; för gallerspänningen noll är det således lika med
20 000 ohm vare sig anodspänningen är
lika med 100 eller 140 volt och för gallerspänningen - 3 volt är motståndet
lika med 15000 ohm både för anodspänningen 100 och 140 volt. Förstärkningsfaktorn är emellertid olika i alla
fallen.
Anodspänningskarakteristiker.
De i det föregående behandlade
karaktäristikerna ha vardera varit så
beskaffade, att kurvorna uttryckt ett
samband mellan gallerspänning och
anodström, under det att anodspänningen hela tiden, för varje kurva, varit
densamma. Har man således velat studera förhållandena för olika anodspänningar, så har man fått upprita en särskild kurva för varje anodspänning.
Under en hel del förhållanden kan det
emellertid vara av betydelse att direkt
se huru anodströmmen beror av anodspänningen för en och samma gallerspänning och att kunna erhålla en
kurva, vilken angiver detta samband.
För varje sådan kurva tänker man sig
då gallerspänningen hela tiden konstant.
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Avstämda fullständiga
MELLANFREKVENSSATSER
för Su perhetero_, Ultra- och Tropadyner i alla prislägen.

DUX och SUPER DUX RADIORÖR.
DUX DETEKTORRÖR, 0.06 ampere.
samt 4 eller 2 volt. Pris Kr. 6: - .
DUX W . Marknadens utan gensägelse
bästa rör för motståndsko ppling,
006 amp. 4 och 2 volt. Pris Kr. 8:-.
MAXIMA. Det underbara ändförstär_
kareröret med den tredubbla effekten.
Förbrukar endast hälften av anodström mot andra i marknaden före_
kommande rör.
Pris Kr. 10:- .
För att möjliggöra provning av
våra rör äro vi villiga utlämna ett
rör till ett pris av Kr. 4:- för DUX och
DUX W, samt Kr. 6 : - för MAXIMA.

MACHE ELEKTROSTATISKA HÖG.
TALARE. Framtidens högtalare.
Begär prospekt.
Dessutom ett hundratal olika mo.
deller i prisläge från 15 - 100 Kr.
Byggsats för byggandet av jättekonhögtalalare.
Pris Kr. 75:-.
Membranet över 1 meter i genomskärning.

*

TIMATAMETERKONDENSATORN
med eller utan precisionsnninställning, alla typer med kullager.

*

ULTRA DIAL MIKRORATTAR
m. m.

R ekvirera i dag vdr nyligen utkomna prislista med
öVer 1000 radiodelar , varav mdnga
sensationella nyheter.

A. ~ B.

SVENSKA RADIOAFFÄREN K/B
LANDETS STORSTA SPECIALAFFÄR I BRANSCHEN

REGERINGSGATAN

5 • ST OCKH O LM .

TELEFON:

N. 3923, N. 3924

På det kurvblad, som upptager dessa
kurvor, bör således den vågräta skalan
graderas i enlighet med de förekommande anodspäwningMna, således i volt
under det att den lodräta skalan fortfarande graderas enligt anodströmmen,
således exempelvis i milliampere (ev.
men mera sällsynt i ampere).
Till skillnad från de förut behandlade kur,v orna, vilka kallas gallerspänningskarakteristiker eller kortare gallerkarakteristiker, kallas de kurvor, vil-

olika gallerkarakteristikerna äro parallella, och liksom förut antaga vi att
mellanpartierna av de olika kurvorna
äro rätlinjiga. Om vi då känna tvenne
karakteristiker kunna vi enligt de förut
genomgångna metoderna upprita huru
många som helst, svarande mot olika
anodspänningar. Vi tänka oss att detta
är gjort i fig. 3, och att de anodspänningar, som härvid valts äro 20, 40, 60,
80, 100, 120, 140, 160, 180 och 200
volt. I figuren se vi således dessa 10
J mA
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7
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-16 -1f, -12 -10

-8

volf
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Fig.3.

ka vi nu skola behandla, och vilka avse
sambandet mellan anodspänning och
anodström, för anodspänningskC1Jrakferistiker eller kortare anodlwrakteristiker. Vi skola se, att under förutsättning att man känner ett antal gallerkarakteristiker så är det lätt att upprita
anodkarakteristikerna för samma rör. I
själva verket kan det t. o. m. vara tillräckligt att känna endast tvenne gallerkarakteristiker, ty vi ha i det föregående sett huru man med tillhjälp av
tvenne sådana kan konstruera en tredje
och följaktligen huru många som helst
ävensom beräkna gallerstigningar och
skärningspunkter med den lodräta skalan för dessa på detta sätt extra anskaffade kurvor.
Vi behandla nu först det enklare och
i praktiken mycket vanliga fallet att de

karakteristiker, samtliga parallella, men
vi ha endast för de båda yttersta, motsvarande resp. 20 och 200 volts anodspänning, uppritat hela kurvorna (krökarna inbegripna); för alla de övriga
kurvorna ha vi för tydlighets skull endast medtagit de raka delarna. För
varje kurva är markerad den anodspänning den avser. A v figuren finna vi
vidare, att samtliga kurvorna äro antagna raka mellan anodströmmen 1
milliampere och 7 milliampere.
Som vanligt är den lodräta skalan O J
graderad i milliampere och avser anodströmmen under det att den vågräta
skalan OU är graderad positivt åt höger
och negativt åt vänster i volt, avseende
gallerspänningen. Såsom redan tidigare
är nämnt, försumma vi tills vidare helt
och hållet det deformerande inflytande,

ända till anodspänningen 140 volt, som
svarar mot anodströmmen 7 milliampere. För varje ökning av anodspänningen med 20 volt erhålla vi således en
ökning i anodströmmen av 1 milliampere, vilket med andra ord innebär, att
anodstigningen är konstant och lika
med 1/20 = 0.05 milliampere per volt.
Om vi nu i fig. 4 markera de punkter, vilka svara mot de på så sätt sammanhängande värdeparen för anodspänJ mA
ning och anodström, så erhålla vi dem
8
alla liggande på den sneda räta linje,
vilken betecknats med O (fig. 4). Den7
na linje uttrycker således sambandet
mellan anodspänning och anodström då
5
gallerspänningen är lika med noll,
d. v. s. den utgör den mot denna gallerspänning svarande anodkarakteristiken.
J
På samma sätt förfara vi för erhållandet av gallerkarakteristiken för gal2
lerspänningen - 2 volt. Vi draga upp
(eller tänka oss) en rät lodrät linje från
den
punkt på den vågräta skalan, som
o 20 40 60 80 100 120 11,0 160 180 200 voll V
markerats
med - 2 (fig. 3), och obserFig.4.
vera dess skärningspunkter med de
och vi skola nu se huru man erhåller olika kurvorna. Härvid finna vi, att
detsamma.
anodspänningen 40 volt svarar mot
I fig. 4 ha vi då först och främst de anodströmmen 1 milliampere, anodbåda skalorna, nämligen den lodräta O J spänningen 60 volt mot anodströmmen
graderad i milliampere och avseende 2 milliampere, anodspänningen 80 volt
anodströmmen, samt den vågräta OV mod: anodströmmen 3 milliampere o. s. v.
g:aderad i volt och avseende anodspän- ända till anodspänningen 160 volt, som
mngen.
svarar mot anodströmmen 7 milliamVi börja nu med att söka rita upp pere. Aven här finna vi att för varje 20
den kurva, vilken svarar mot galler- volts ökad anodspänning så stiger anodspänningen noll, och det gäller då att ur strömmen med 1 milliampere, d. v. s. vi
fig. 3 utläsa det samband, som råder ha en anodstigning lika med 1/20=0.05
mellan anodspänning och anodström milliampere per volt.
under det att hela tiden gallerspänningDe mot de sammanhängande värdeen är lika med noll. De punkter, vilka paren svarande punkterna markeras i
då härvid komma i fråga, är tydligen fig. 4, och vi finna att de alla ligga på
de, vilka ligga på själva den lodräta sned rät linje, nämligen den, vilken beskalan OJ (fig. 3), och om vi följa den- tecknats med - 2. Det torde nu vara
na skalas skärningspunkter med de klart, att för att upprita en viss anodolika kurvorna så se vi, att anodspän- karakteristik i fig. 4 så behöver man enningen 20 volt svarar mot anodström- dast taga reda på de punkter där denmen 1 milliampere, anodspänningen 40 samma börjar och slutar, svarande mot
volt svarar mot anodströmmen 2 milli- den första och den sista skärningspunkampere, anodspänningen 60 volt svarar ten mellan kurvorna i fig. 3 och den
mot anodströmmen 3 milliampere o. s. v. lodräta linje, som svarar mot en viss
som den s. k. gallerströmmen utövar,
och skola behandla detta senare - i de
flesta praktiska fall spelar gallerströmmen ingen anmärkningsvärd roll då det
gäller förstärkare.
pet gäller nu att upprita ett mot fig.
3 svarande nät av anodkarakteristikey,
där varje enskild kurva svarar mot en
viss bestämd gallerspänning. Detta nät
anodkaraktäristiker är framställt i fig. 4

~ Q..ADlIOzAMATÖ~1EN~

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

RADIO-AMATöREN stdr sina läsare till tjänst
med besvarande av frdgor rörande allt, som sammanhlulger med radio, varvid följande bestämmelser gtilla:
1) Alla frdgor numreras. Varje papper förses
med den frdgandes namn och adress, tydligt utskrivna.
Brev, innehdllande fl'ågor, adresseras

till: Radio-Amatören, avd. »Svar pd frågor»,
LasUl'eltsgatan 4-6, Göteborg.
2) För varje fråga insändes 1 kr. pr postanvisn.
3) Alla frt'tgor besvw'as pr post. De, som äro av
allmännare intresse, pllbliceras dessutom under
»Svar på frdgor».
4) Ett omgdende besvarande kan icke garanteras.

E. G., Forshaga. Jag har en 5-rörsapparat, + }JO 0 - - - - - - - - - - - " " 7 , , - - - - - 0 + /10
system T. A. T. av hr Scott-Taggart, enligt
schemat i Eder tidskrift n:r 2, 1925. De till+ 1000--------,r-------'-'{
gängliga rören äro följande:
Första H. F . ...... A 410
+'10 0 - - - - - - - - ' \
Andra
.. .... A 409
Detektor .......... ... A 409
Första L. F. . ..... A 415
_B
- 110
Andra
"
.. .... B 403
Fig. 1.
Den belysningsström, som jag har till mitt
anslutningsapparat, som passar för Eder motförfogande är llO volt likström, och skulle jag
önska uttaga anodspänningen från belysnings- . tagare, och som bör ge fullgott resultat för
mottagning med högtalare. Kostnaden för de innätet. J ag vore tacksam för förslag till en
lämplig anordning. Glödströmmen önskar jag
gående delarna belöper sig till sammanlagt 17 kr.
fortfarande kunna uttaga från ackumulatorn.
V. B., Tidahol1n. Har tänkt göra mig en
4-rörsmottagare enligt beskrivning i julinumret,
S var: Fig. 1 anger schemat för en anodN

o>------T:-'--4.:....f-F----r....L.-~-pF--~o

gallerspänning. De båda så erhållna
ändpunkterna. sammanbindas med en
rät linje, vilken då utgör den mot
ifrågavarande gallerspänning svarande
anodkarakteristiken.
För att således erhålla den mot gallerspänningen - 4 volt svarande karaktäristiken tänka vi oss en rät lodrät linje
dragen upp från den punkt på den vågräta skalan i fig. 3, vilken är markerad
med -- 4. Den första skärningspunkten, vilken tydligen svarar mot anodspänningen 60 volt och anodströmmen
1 milliampere, markeras i fig. 4, likaså
den sista skärningspunkten, svarande
mot anodspänningen 180 volt, och anodströmmen 7 milliampere, och de båda så
erhållna punkterna sammanbindas med
en rät linje, vilken i fig. 4 är markerad
med -- 4. Denna utgör då tydligen
anodkarakteristiken tör gallerspänningen - 4 volt.
På fullt likartat sätt kan man nu gå

tillväga för att finna punkter på och
upprita de övriga karakteristikerna i
fig. 4, och vi se att detta är gjort från
och med
10 volt och till --16 volt
gallerspänning, och läsaren kan lätt
kontrollera huru dessa kurvor uppkommit genom att utnyttja kurvorna i fig. 3.
Därvid finner man också lätt skälet till,
att anodkarakteristikerna i fig. 4 bli
allt kortare ju längre åt vänster eller
höger i figuren de äro belägna.
Sedan vi på detta sätt funnit innebörden av anodkarakteristikerna samt
kunnat bestämma och upprita dem med
ledning av de ursprungliga givna parallella gallerkarakteristikema, skola vi i
det följande finna metoder för uppritandet av anodkarakteristiker då gallerkaraktäristikerna icke längre äro parallella) varpå vi skola övergå till karakteristikernas allmänna användning i
rent praktiska problem, inför vilka den
moderne amatören ställes.
(Forts.)

+
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Fig. 2.

...lODD

men önskar slippa batterier genom att uttaga
strömmen från ljusledningen, som för 220 volt
likström.
S var : Anslutningen till nätet kan ske en!.
fig. 2. Drosseln D består av c :a 2000 varv
0.7 mm emaljerad tråd. Härtill åtgår c :a 1
kilo tråd. Kärnan är öppen och göres av 0.5
mm mjuk järntråd (blomstertråd) i ett knippe
av c:a 35 mm diameter. Parallellmotståndet 35
ohm, som kan vara ett vanligt glödströmsmotstånd, bör tåla 0.25 amp. För kontaktarmen bör
sättas ett stopp, så att ej strömmen genom reostaten brytes. Motstånden 2 och 10 ohm för
gallerspänningen böra tåla 0.5 amp. Mellan
mottagaren och dess jordanslutning bör sättas
en blockkondensator om minst 3000 cm, som
bör vara genomslagssäker för 220 volt. Vilken
pol av nätet som är jordad spelar då ingen roll.
G. B ., ÖresmIdsbo. Önskar ett schema över
högfrekvensdelen till en mottagare med ett steg
högfrekvens för stärkning. Våglängden mellan
300-600 och 1 000-1 750 m önskas.
S var: Fig. 3 anger ett gott schema för
ett högfrekvenssteg. Spolarna få göras utbytbara för de olika våglängdsområdena. Lämpligen göras de med enkellagrig lindning på
cylindriska spolrör. Tråden kan vara ganska
fin; 0.3 för kortare och 0.2 för längre våglängder. Användas t. ex. 60 mm spolrör erfor-

r--------------------- )+B

r-----r- l r.:-r----<;--,

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

Fig.3.
dras c:a 70 resp. 250 varv på avstämningsspolama. Antennvarven kunna göras 25 resp. 150
med ett par uttag. Anodspolen, liksom även
återkopplingsspolen, kunna lindas med 0.15 mm
tråd, den förra med 20 resp. 100 varv och den
senare med 40 varv.

Har Ni försökt våra lågfrekvenstransformatorer?
Om ej, försöle dem, och Ni blir nöjd.
De förena j sig en synnerlisren hög

förstärkningsfönnåga med en absolut
frihet från distortion. T ransformato·
rema äro speciellt lämplia8 för lårtemperaturlampor samt helt kapslade
för undvikande av utåt stärande mag-

netiska läcHält. Vi för dessutom allt
för radio. Tillskriv nänn5.ste kontor.
Avdeln in~ S.
Häl.in~bor~, Stockholm, G ötebor~ , Malm6, Karlstad,
örebro, Nässja, Vuiö. Ernest Muon•• Helsin~fora.

ELEKTROM EKANO

TRIOTRON
RADIORÖR
med ny glödtråd Dark-Emitter
(svaglysande)
1t

a S-dubbel

4

emission.

Glödström 0.05 ampere.
6 glödtrådar.
2 och 4 volt serie utan
reostat.

*

Beg(J.r udr nya prislista!
FABRIKSNEDERLAG

A.B. Nickels & Todsen
STOCKHOLM

S ä,l j a s

alla

välsorterade

Radioaffärer

över

16

hela

landet.

GRAETZ'I
LJUDDOSA
för

konhögtalare

KR.

16.50

En oöverträffad nyhet för
självbyggare

I

Skriv i dag efter vår nya Radiokatalog

o

JI3 §

J~ JEitV]~ ]R.A~!

Förstklassig engelsk fabrikant av
radiomottagare och högtalare önskar svensk generalrepresentant.
Svar till Radio-Amatörens förlag

HÄLSINGBORGS FOTOGRAFISKA MAGASIN
HALSINGBORG

-----,--------------------------~

Den nya typen av M T G - k o n d e n s a t o r n
Förbättrad mikroinställningsskala och konstruktion i
övrigt.
Fördelaktig våglängds kurva
Låg minimikap. c:a 6 %.
Litet erforderligt utrymme.

Risk för kortslutning utesluten.
Ingen dödgång.
Overlägsen ~åIlbarhet.
Säker funktIon.
Enhålsfastsättning.

500 cm Kr. 5: 50 • 300 cm Kr. 5: 25 • 200 cm Kr. 5:Finnes den icke i närmaste radioaffär rekv. från tillverkaren:

MAGNETTÄNDNING
PATENTS K YDDAD

KL.Ö.KYRKOG.l

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

"STOCKHOLM"

TELELFON: 2515

'Cekniken har n ått sin f u l/lindnin g!

BLAUPUNKTS
H ö ~t:a1arserie :

Nya

100 PROCENT BÄTTRE ÄN ANDRA HÖGTALARE I MARKNADEN.
Det nya dubbelsid igt verkande ankarsystemet möjliggör framstälIandet aven fulIödig
högtalare till ett moderat pris och är vida överlägset det föråldrade systemet med telefonmembran . . Återgiver PiCKolaflöjtens högsta och B8stubans
lägsta toner fullkomligt
naturtroget och tillfredsställande även för
den mest kräsne musikkännare.

»Blaupunki» 77

» B la upun kf»
Omniphon

Pris Kr. 100: -

Pris Kr.

Lyxutförande I finpolerad mahogny.
SpecielIt lämplig för orgel- och
konsertmusik.

%%:-

Gör varje möbel. dörr
eller annan resonansbotten till högtalare.

»Blaupunki» 44

»Blaupunki» 55

Pris Kr. 30: -

Pris Kr . 65: -

Konhö g talare med 4-p 'o ligt ankarsystem.

Marknadens bästa o. vackraste högtalare i gulgrön mosalkimitation.

Finnas hos ål/a radiohandlande
R EPRESENTANT OCH LAGER J STOCKHOL M:

KA

R

L

H .

S T R

Ö M, SVEAVÄGE N

J GÖTEBORG: JOHN TRAGARDH

52

s.. Co, DROTTNJNGG . 81
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Provat av
Radio-Amatören
--------------~~,-------------

NÅGRA ~TEKADE~-RÖR.
Graham Brothers A.-B. Stockholm har tillställt Radio-Amatören en serie rör, tillverkade
av Siidd. Telefonapparate, Kabel- & Drahtwerke A/G, Niirnberg. De äro av den numera
ganska sällsynta typen med oxidklädd glödtråd,
som här i landet främst represerrterats av det
populära men dyra miniatyrröret R 215 A. Fördelen med derrna typ är mindre känslighet för
en kortare överhettning av glödtråden, samt friheten från den skymmande »spegelbeläggningen»
på glaset. Temperaturen hos glödtråden är synnerligen låg; tråden lyser endast mörkt röd.

tillfälle prova röret på annat sätt. Glödtrådens
spänning och ström äro 3.5 volt och 0.06 amp.
Fig. 3.
VT 128 är ett kraftigt detektor- och förstärkarerör med en glödtråd för 3.5 volt och 0.15
amp. Rörets övriga data och egenskaper framgå av provningsresultatet i fig. 4.
'a mA .

TEKADE
VT /28
S ..

f '

p. •

1,6 "'fv
1Z,8
IiODDOh",

I

Typerna VT 111 ochVT 112 äro allround-rör
med 3.5 volts glöd spänning och resp. 0.15 och
0.06 amp. glödström. De vid provningen erhållna karakteristikerna fram gå av fig. 1 och 2.
Glödspänningen var under mätningen 3.50 v.

=

VT 124 är ett högmyrör (IL 25). De vanliga
karakteristikerna äro i detta fall föga upplysande; Radio-Amatören har dock icke ännu haft
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8 vol/

Serien kompletteras av ett ändförstärkarrör
VT 129 med en glödströmsförbrukning av 0.3
amp. vid 3.7 volt. Mättningsströmmen är över
50 mA, så att röret är tillräckligt även för ganska stora Ij udvolymer. Anmärkningsvärt för
reKADE

Yr 129

i<t mA

S = 3.0

f' •
1}

~

1/. 0
.1660 ohm

ner finnes en s'ärskild antennomkopplare, som
ger fyra olika selektivitetsgrader. För de långvågiga stationerna finnes i spolomkopplaren
ytterligare ett par för dessa särskilt lämpade
selektivitetsgrader.
Mottagningsresultatet motsvarar moderna
fordringar på känslighet, förstärkning och Ijudkvalitet.

Fig. S.

4
2

V9

HöGTALARN A»IN GELEN» OCH»LUN A».
A.-B. Nickels & Todsen, Stockholm ha satt
oss i tillfälle att prova ett par små nätta högtalare av österrikisk tillverkning, som firman
f örsälj er i Sverige.
»Ingelen» är en liten konhögtalare (kondia-

-12
-2
O
Z
"volt
dessa rör är, att gallerströmmen uppträder i
någon nämnvärd grad först ett gott stycke in på
den positiva sidan, varfö~ mycket obetydlig gallerförspänning erfordras och en ovanligt stor
del av karakteristiken kan tagas i anspråk vid
rörets funktion som förstärkare.

RU 3 STANDARD OCH RU 3 LYX.
Firma Ralf R. Uddenberg har för oss demonstrerat sina moderniserade 3-rörsmottagare. RU3
Standard är en enkel, men samtidigt effektiv och
god mottagare med två transformatorkopplade
lågfrekvenssteg.
Båda mottagarna ha glödströmsreostaten
applicerad inuti och ha spolsystem där kortvågsoch långvågsspolarna äro placerade inbördes
kopplings fritt.
RU 3 Lyx är även en 3-rörsmottagare med
transformatorkopplad lågfrekvens. Transformatorerna äro här av typ »Weilo Champion», vilka
måste betecknas. såsom utomordentliga. För att
bästa resultat skall erhållas vid alla olika anten-

meter 17 cm) vars utseende framgår av ovanstående bild. Omhölj et utgöres av porslin, och
det däri inneslutna systemet är av enkel men
solid konstruktion.
»Luna» är något större (kondiameter 35 cm)
och försett med ett balanserat magnetsystem inneslutet i en metalldosa. Ljudvolymen är här
större, tillräcklig för ett boningsrum av ordinär
storlek. Kvaliten av det återgivna ljudet är
förstklassig. Även tal, som vid konhögtalare
eljest vanligen blir en smula dovt och grumligt,
låter i »Luna»-högtalaren fullt distinkt och
naturligt.

6-RÖRS
NEUTRODYNE

ÖVERLÄGSEN
SELEKTIVITET
LJUDSTYRKA
LJUDKVALITET

)(.

SVENSK
KVALITETSPRODUKT
)t-

EN E N DA
OMKOPPLARE FÖR
HELA VAGLÄNGDSOMRADET

*

VA GLÄNGD:
190- 2000 M.

*

INGA LÖSA
SPOLAR

WADA N-2B-B
Ny förbättrad modell. Endast två avstäm~
ningsrattar.
Särskild antennanslutning
vid mottagning från lokalstation, varvid
högfrekvensrören sparas.
WADA är den elegantaste apparaten.

WADA
föres i varje
förstklassig
radioaffär.

WADAär särskilt lämpad för Crosley's ori~
ginaIhögtalare MUSICONE SUPER för
ernående av fullgod styrka och ljudkvalitet.
Pris med rör

WADA är ytterst selektiv. Avlägsna sta~
tioner komma in med högtalarestyrka oberoende av pågående sändning från
lokalstationen .

och2st. telefonptoppar

Kr. 475:-

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN
GöTEBORG 1
T E L E F o N E R: 9 5 79, 9759, 1 5 o 7 9

Från läsekretsen
~------------~~~-----------

Red. av Radio-Amatören.
Jag kan ej underlåta att meddela Eder de
mitt tycke delvis märkliga resultat, som jag
erhållit med en s. k. dubbelgallersuper, till en
del av ny konstruktion. Apparaten har fem
rör och är kopplad enligt följande schema:
Ramen har 70 cm sida. Till oscillatorspolar
användas vanliga honeycomb, tätt hopkopp-

stad. (Då gränserna utgöras av SOO m-stationerna och Langenberg, tycks Uppsala ha en
våglängd på 48S m' i st. f. SOO, som uppges i
tabell~na. )
På försök har jag haft tre steg i mellan
frekvensen. Effekten ökades högst avsevärt.
Likaså om det extra röret kopplades framför
första detektorn såsom vanligt neutrodyniserat
högfrekvenssteg. Resultaten härovan hänföra
sig dock till 2 steg högfrekvens.
Även på långa vågor går apparaten bra.
Här använder jag vanlig antenn, då ramen ej

,-------------,-------------,-------------,---------,-----0+100
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lade. Detektor- och oscillatorröret måste stabiliseras enligt schemat, då annars antennkretsen svänger. Mellanfrekvensförstärkaren är
gjord enligt Radio-Amatören n:r 5, 1924. Dock
användes blott två steg, och våglängden har
meddeIst kondensatorer över sekundären höjts
till omkring 6 aoo m. Rören äro i ordning räknade: Ph A 441, A 425, A 425, A 410, B 406,
Alla rören ha 100 volt (belysn. med filter).
Resultat med 70-cm. ramen: Paris, Lyon;
Madrid, Rom, Neapel och uppåt med högtalarstyrka under vanliga goda atmosfäriska
förhållanden. Rom höres bra på högtalare medan Stockholm sänder. Det enda, som höres av
Stockholm, är den lilla skärningen i den höga
interferenstonen mellan de två stationerna. På
våglängder, som skilja sig från Uppsalastationens med 15 m är denna fullständigt bortstämd. Stationen ligger 700 m från min bo-

~L_~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L_ _ _ _

~

__

~
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____

når upp i våglängd. Att i serie med ramen
sätta en 200-varvs spole går, men ej bra. En
tråkighet på långa vågor är dock, att oscillatorns övertoner interferera med de kortvågiga
stationerna. Detta bör dock kunna undvikas
genom att helt kläda apparatlådan med t. ex.
aluminiumplåt och göra mottagningen på en
lämplig ram och kanske dessutom tillsätta ett
avstämt högfrekvenssteg före första detektorn.
Med dessa anordningar och tre steg mellanfrekvens bör man erhålla en alldeles särskilt
känslig och god mottagare, men redan nu skäms
den ju inte för sig. Apropos ett resultat kan
jag nämna: på en 3D-cm. ram hördes Riga med
rätt god högtalarstyrka mitt på dagen.
Med utmärkt högaktning
Erik Bergs/rand.
Fil. stud.
Observatorium: Uppsala, 29/9 1927.
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VI1leverera endast till grossister

och bedja ärade handlande dll
alltid vända sig till grossister.

Ny trattlös högtalare, typ E. B, 71,
enastående kvalitet i jämförelse
med priset. . . . . . . . Kr. 50:Prov till påseende utan köp·tvång.

Elektrisk grammofon-ljuddosa för
användning av h ö g t a I a r e till
grammofon. . . . . . .. Kr. 22: 50
Generalrepresentant för

firma

LOEWE-RADIO, BERL I N

V. G. J. Verlriebsgesellschaft
Charlottenburg, Hebbelstr 20

Sveciu Orund tonsert 32 rors,
rö. rs , kronor 78:kronor 64:ink!. rör, mont i låda. Svecia Bygl/sats II B, kr. 68:-, ink\.
rör och apparatlåda. Priskurant gratis. Ombud antagas.
A .-S. 5 VECIA R ADIO, Stock olm t. T el. N. 5%60.

+

LISSENOLA ljuddosa Kr. 13: 50
1: FAMOS konhögtalare . . . . .. Kr. 30:PERPLEX hörtelefoner, förnicklade . .............. .
8:50
7:SPLENDO R radiorör ..... .

Säg att Ni såg det
i Radio~ Amatören!

.

Apparater, Balt!c delar. Återförsliljare antages
In genlörsflrman E L E C T R I C, Blbllotek.gat. 1i
5 tock h olm

R adfor
L ågfrekve ns=

Tran~lormatonr
Transformatorsa tser
för tillverkn. av anodspänningsapparater.
NORDEN F ELT ~ FA L CK, Göteborg
Telefon l I 384. Drottninggatan 29.

Telclon Typ F. Kr. 18,SO

Telelon Typ A. Kr. 36,SO

Varför

Därför

äro Browns
världen s bäs ..
ta och mest

att den förenar

känsliga högtalare?

bästa av hornsystemet.

det bästa av

kon- och det

Vår rikhaltiga radiokatalog sändes franco på begäran.
Återförsäljare bög rabatt.

I

HÖR T E L E

~.?,,~":~
med förnicklade ljuddosor,
stark och fyllig ton, 4000
ohm. Dubbelläderklädd
bYllel Kr. 9: SO. Enkel
läderklädd d:o Kr. 8: 7S ..
Enkel svart d:o Kr. 8:-.

Högtalare, Kristall_
o ch Rö rapparate r
m. m .

Det är en konisk membran i varje Brown högtalare av papperstunt aluminium, som på det mest
fulländade sätt är varje papperskon överlägsen.
Browns vibrationsfria horn säkrar en kraftig och
klockren återgivning.
Särskilt rekommenderas tl/lJerna
Queen ........ Kr. 190:- Sonny ......
Star..........
Prince........

Prince.. ......

"

t.

Kr. 39:S0

165:- Browns nya
110:- superkonhögta ..

96: -

lare .•......

Kr. 8S:-

BroUJns nederlag för Sverige:

A. - B.

H U G O

Rellernenlsgatoo 20

A H R E N

M A L M O

Telefon 2289

Aler!ö"äljare erhdlla hög raball.

Envar såld BrouJfl hÖltalaTe kon re/um( Tas inom 5 Jagar
efter motlagand!t såvida den icke visar sil vara bättre än

ERIC BERGQVIST. M o t a l a

elen hö 1.lare den har jämförl' med.

ANODBATTERIER~

45
6:90
6
1:20

60
8: 70

90
13:50

120
18:-

GALLERBATTERIER:
9
12
15
1:80
2:20
2:50

volt

Kr.

Mann~~mann=Li~~t
AKT. GES.

BERLIN-NEUKÖLLN

*

Volt

Kr.

Salmiakfria
Längsta lagringstid

H.C.AUGUSTIN
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Augustin. Hälsingborg. Tel. 3260

ENDAST

FÖR

ÅTERFÖRSÄL-JARE

VAR

NYA

ÄR
UTKOMMEN

H.C.AUCUSTIN
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Auqustin. Hälsinqborg. Tel. 3260 .

((JLTRA I-/CTCRODVNC

/

dlrlslbkraJefL
bland
. ~diomoJrf!!J!!re.
För 6, 7 eller 8 rör och alla våglängder.

Ny
uppfinning

Fyrdubbel
ram

U LTRAH ETERODYNEN

Komplell
färdig

är apparaten för dem som endast vilja hava
det allra bästa och exklusivas/e, som kan
åstadkommas. Dylika mottagare finner Ni på
många av de förnämligaste ställena i vårt land.
Genom sitt speciella, säregna detektor och
oscillatorsystem samt sin genom Ultrafiltren
åstadkomna exceptionella högfrekvensförstärk.
ning överträffar den vida vilken som helst
annan mottagare, superheterodyner eller dyl. i

Kr. 95: -

Selektivitet, rackvid d, lj udvolym
och tonkvalitet !
~

;ll Ä"'NBART på den lilla ramantennen upptager den
~med full högtalarestyrka de europeiska stationerna och nattetid även Amerika - utan luftantenn
eller jord - och fullständigt oberoende av kraftigaste lokalsändning.
Ni kan erhålla antingen en färdig Ultraheierodyne i exklusivt utförande, eller delar att själv
bygga e n sådan.

~ ITNINGAR

i full storlck jämte byggnadsan-

~visningar pr postförskott il 2.85 + porto. Schemor

och anvisningar för 1_, 2- och 3-rörsmottagare samt
L. FAörstärkare il 0.90
porto. Rekvirera i dag.

+

ULTRAHETERODYNEN
kan numera även erhållas på bekväma avbetalningsvillkor.

Palent
sökt!

N~Ii ~I
o

"

LA GFORLUST-RAM
Kontinue rligt våglän gdsområ de, :l90- 2Z00 m.

~ ENOM en 'särskild, på ramen anbragt kapaci~ tetsfri omkopplare, parallell-, grupp- eller seriekopplas ramens fyra fullständigt lika och sy metriska
grupper. Den innehåller således cj på korta våglängder några frisvängande cncrgis/ukande varv - tvärtom - därigenom att alla tråd varv deltaga, är den lika
effektiv som en flerdubbelt storre ram och för höga
vågl. erfordras ej någon effektlös förlängningsspole .
.>&=>
~ORSIL YRAD tråd i lindningen förhöjer ytter~ ligare effekten. Den nya oscillator- och drossel.
spolen omfattar även den, utan spo/byte, alla nuvarande rundradiovåglängder.
Radioaktiebolaget Uno Särnmark. Göteborg.
Jag har nu fått min Ultraheterody neapparat intrimmad och måste
säga att den givit rent förbluffande resultat. Jag har icke tidigare
vetat vad radio verkligen kan skänka. Helt enkelt häpnadsväckande
är det sätt varpå i musiken de olika instrumentens klangfärger, eller
sångrösternas timbre. återges, fullkomligt och osvikligt riktig!. Lika
överr.:lSkande är det att vid återgivandet av orkesterspel de olika
instrumenten och stämmorna fullständigt kunna följas. varje skil:
för sig. Jag har fullständigt samma njutning som vid åhörandet av
en konsert i konsertsalongen - eller större: tv jag kan nu följa
med allt detta sittande i min egen bekväma sto f !
Lika fenomenal är apparatens förmåga av selektivitet - så stor. att
den minsta skruvning på högerratten avlägsnar den intagna stationen vanligt>n för att genast ge en ny. Att olika stationer skulle _täcka_
varandra förekommer helt enkelt ej. På alla de radiomottagare /' ag
hittills varit i tillfälle pröva eller åhöra i finland skära de ytter igt
starka utsändarestatione,rna i Leningrad och Moskva igenom - över
ett mycket vitt register helt . täckande_ svagare stationer, vilka man
söker få in. Detta synnerligen besvärande fel är med Eder appa.
rat uteslutet. - - - - - - - - - - - - - _ - _ _ _
Högaktningsfullt
GUSTAF STRENGELLHelsingfors

Har Ni redan en mottagare, byt ut den:;amma och bliven ULIRAHeIeRODYNeÄGARe!

'R ADIO AKTIEBOLAGET UNO SÄRNM ARK
GOTEBORG C. - Tel. 11894
Begär vår broschyr idag, den sändes gratis och franco . Aterf6rsäljare an 'agas.
Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1927

