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JtADI o~ AMATö1ltEN 
Sidsk rift- för radiot-ekniska frågor 

N:R 12 ~ DECEMBER ~ 1927 

RADIOUTSTÄLLNINGEN I PARIS 
28 OKTOBER-13 NOVEMBER 1927 

AF FIL. DR. G. H. D'AILLY. 

») I e Salon de T. S. F.», som är det 
officiella namnet på den årligen 
återkommande stora radioutställ-

-- ningen i Paris, är numera en in
stitution. I år är det fjärde gången den 
öppnar sina portar för en intresserad 
allmänhet, och liksom föregående år är 
den iNrymd i den väldiga utställnings
byggnaden Grand-Palais vid Champs 
Elysees. 

Vad beträffar det allmänna intryc
ket av utställningen, så är detta på det 
hela taget mycket tilltalande. Särskilt 
de större firmorna ha bemödat sig om 
ett trevligt arrangement av sina resp. 
avdelningar, och man har icke sparat på 
ljuseffekterna, vilka på sina håll äro 
rent av bländande. »Blixtar» och lysan
de »radiovågor» jaga varandra här och 
där på väggarna, sammansatta aven 
mängd små elektriska lampor, talande 
sitt symboliska språk om de utställda 
varorna och lockande uppmärksamhe
ten på desamma. 

Emellertid har denna »salong» huvud
sakligen karaktären aven varumässa i 
branschen, och flertalet av utställarne 
deltaga tydligen uteslutande i avsikt att 
knyta affärsförbindelser och vinna åter
försäljare samt utan ringaste pretention 

. på att komma med några tekniska ny
heter - rätt och slätt en konkret annon
sering. 

De tekniska nyheterna äro tämligen 
tunnsådda och för att finna dem måste 
man »snoka» ganska grundligt. Ofta 
är det en mindre fabrikånt, som ut-

ställer en eller annan uppfinning be
träffande någon detalj. En del av des
sa, vilka erbjuda ett visst intresse, skola 
vi här omnämna. 

För att börja med vridkondensatorer, 
så har rörande dessa lågförlustprinci
pen allt mer beaktats. En konstruktör, 
H. Gravillon, Paris, utställer således 
vridkondensatorn »Super Low Loss», 
vilken verkligen tyckes göra skäl för 
sitt namn. Den enda materiella förbin
delse, som finnes mellan statorn och 
rotorn, är en stav av kvarts, vilken upp
bär båda dessa. Vidare saknas stomme 
eller ändskivor, vare sig av metall eller 
isolerande material, varför nollkapacite
ten blir synnerligen liten. Kvartsstavens 
relativt stora längd, samt dess placering 
där det elektriska fältet är obetydligt, 
gör att dielektriska förluster torde kun
na anses obefintliga. I tillverknings
hänseende är kondensatorn synnerligen 
solid och omsorgsfullt framställd och 
kan utan tvekan betecknas som först
klassig. Dess utseende f,ramgår av fig. 
1. E n hel del andra kondensatorer av 
hög kvalitet utställas naturligtvis av 
andra fabrikanter, men den här nämnda 
kan gott tjäna som representativt exem
pel på industriens ståndpunkt i detta 
hänseende . 

Samma konstruktör utställer även en 
fininställningsanordning för vridkon
densatorer, vridspolar el. dyl., av vilken 
fig 2 visar en genomskärning. I cent
rum av den övre, för sig rörliga delen 
av ratten är fästad ena ändan av en böj-
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lig axel, bestående aven kraftig spiral
fjäder. Denna är infälld i en kanal i 
den med skalan förbundna delen av rat
ten och bär i andra ändan ett litet gum
mihjul, vilket ,rullar mot en under ska
lan och mot panelen pressad skiva. An-

Fig. 1. 
V ridkolldensatorn 

"S1~per Low Loss», 
konstruktör H. Gra
villm~. Såväl det fas
ta som det rörliga 
s)lstemet uppbäras av 

etl kvartsstav. 

ordningen verkar vid avprovande myc
ket tillförlitlig och fullkomligt utan 
dödgång. 

En annan fininställningsanordning 
benämnd »Kinemicro» utställes av fir
man La Construction Radioelectrique. 
Det som är utmärkande för denna ap
parat, vilken är aven synnerligen origi
nell konstruktion, till sitt geometriska 
verkningssätt påminnande om finin
ställningen hos den av firman Stern & 
Stern saluförda kondensatorn, är att 
utväxlingsförhållandet är reglerbart in
om ganska vida gränser. Genom en 
liten enkel manöver med en reglerings
skruv kan man ändra detta utväxlings
förhållande från ungefär 1: 20 och upp 

till 1: 50 å de ordinära typerna, men 
man kan, om så för särskilda ändamål 
skulle önskas, få den senare gränsen 
förskjuten ända till ett förhållande av 
1: 5000. 

En liten praktisk reostat och poten
tiometer »Giress», utställes av firman 
Appareillage Giress, och dess konstruk
tion framgår av fig. 4. Till sitt yttre är 
de·n lik de vanliga reostater · och poten
tiometrar där motståndstråden är upp
lindad på isolationsmaterial i form av 
en platt spiral, vilken sedan böjts i stör
re eller mindre båge, mot vilken en 
vridbar kontaktarm släpar. Men då i 
vanliga fall kontaktarmen A direkt slä
par utefter motståndstråden B, så har 

Fig. 3. Schematisk framställning för att visa 
verkaillgssättet hos fillills ~'ällaingsallordl~illge1l 

~Ki1J,l!micr(}», med efter behag inställbart 
utväxlillgsförhålllJ,1!de. 

man på »Giress» placerat en tunn me
tallamell C mellan kontaktarmen och 
motståndstråden. Denna är försedd 
med urskärningar så att den liknar ett 
(icke fullständigt) hjul med ekrar, var
igenom den blir synnerligen böjlig. Det 
läge denna lamell strävar att intaga är 
ett par millimeter ovanför motstånds
tråden men den tryckes mot denna av 
den kulformiga spetsen på kontakt- . 
armen A. På grund av elasticiteten hos 
lamellen kommer den emellertid endast 
att göra kontakt med ett par av mot
ståndstrådens lindningar, nämligen just 

Fig. 2. .(!iniaställning (genomskäming) mligt under kontaktarmens ända; kontakten ~ 
H. Gravilloll. blir således a'v samma art som om kon- I 
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taktarmen själv vore i beröring med 
motståndsspiralen. Fördelen med den
na anordning är påtaglig i det man 
undviker nötning mot motståndsspi
raJen. 

En firma, Specialites Radioelektri
ques »Ringlike», utställer s. k. toroid
spolar, vilka ha ett fullkomligt slutet 
elektromagnetiskt fält. Spolarna ut
föras för såväl korta, medellånga som 
långa vågor upp till en våglängd av 
över 3500 meter, samt förekomma så
väl med enkel lindning - egentliga 
självinduktionsspolar - som med tven
ne lindningar - högfrekvens- och 
mellanfrekvens-transformatorer - där 

Fig. 4. Reostat och potentiometer »Giress». 
A den vridbara kontaktarnum, B t,pplindad 
motståndstråd, C e~t böjlig lamell, vilken hitw
rar kontaktarmen att direkt glida på och sli/n 

ut motståndstråden. 

kopplingsgradeh mellan lindningarna 
ligger nära l; i detta senare utförande 
lämpa de sig utmärkt i mellanfrekvens
förstärkare å superheterodyner. 

Inom rörindustrien är endast att an
teckna en nyhet, vilken utställes av den 
stora firman La Radiotechnique. Den 
utgöres av ett växelströmsrör med 
direkt upphettning och en inuti röret 
anbringad potentiometeranordning för 
erhållande aven neutral anslutnings
punkt för gallerkretsen. I fig. 5 visas 
de parallellkopplade glödtrådarna F och 

potentiometern P vars mittpunkt M är 
ansluten till ett extra kontaktben på 
sockeln. 

En hel del firmor utställa filteranord
ningar för uttagande av glödström och 
anodspänning direkt från belysnings-

F 

i----P 

'----M 

Fig. 5. Anordtwngen av glödtrådarJUJ, och ut
/'cJgandet av neHtralpunktm medelst en över 
ändanl{]' å glödtråden kopplad potentiometer å 
röret »Radio-Reseal'», konstrl,erat av firman 
La Radiotechnique. F de parallellkopplade glöd
trådarna, P den V -fMmade potmtiome~eYlt, M 
potentiom,etems mit:'rIJlmkt, där systemets elek
triska medelpHnkt, »neutralpunkten», erhålles. 

nätet, såväl för likström som för växel
ström, i senare fallet naturligtvis även 
försedda med likriktare. Dessa appara
ter äro emellertid i princip så väl kända, 
att vi icke behöva närmare ingå på de
samma. Av ett visst intresse äro emel
lertid de glödströms- och anodspän
nings-apparater, vilka basera sig på ter
moelement, som upphettas medelst elek
trisk ström från belysningsnätet. Dessa 
erbjuda den fördelen, att de lika väl 
kunna tillkopplas ett likströms- som ett 
växelströmsnät, och genom olika uttag 

Fig. 6. 6-rörs superheterodyn (Pathe Freres) 
med neutrodYltiserad mellanfrekvensförstärkare. 

333 



Fig. 7. Ett talallde »belillogram». Observera 
hll1'u hårstråna i 11U1Wle1lS skägg framträda. 

101011 lIlJstc emellertid räklla med minskad 
tydlighet vid bildelIs reln'odllcerallde i tryck. 

kunna de användas för vilken som helst 
av brukliga nätspänningar. 

En annan art glöd ströms- och anod
spännings-apparat med termoelement, 
vilken utställes av ett par firmor, är in
tressant därför att den icke erfordrar 
elektriskt belysnings nät ; den för upp
hettningen av termoelementen behöv
liga värmen erhålles genom upphett
ning med vanlig låga från en sprit-, 
benzin- eller fotogenlåga. Denna appa
rat lämpar sig således speciellt för 
landsbygden eller smärre, ännu icke 
elektrifierade samhällen. 

Det förefaller som om den moderna 
radioutvecklingen på sätt och vis med
fört även en grammofonens renässans, 
i det att grammofonfirmorna börjat 
tillämpa de uppfinningar - speciellt be
träffande förstärkning - som gjorts 
inom radiotekniken. Ett par stora fir
mor, t. ex. Pathe Freres, P.tablisse-
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ments C o1Lstable m. fl. tillverka såväl 
grammofoner som radioapparater, samt 
dessutom ett slags ))bastarder)) mellan 
dessa. Dessa senare utgöras då aven 
sammanbyggnad av radioapparat och 
grammofon jämte inbyggd högtalare. I 
stället för den vanliga ljuddosan och 
tratten på grammofonen har man i stäl
let en elektromagnetisk ljuddosa, vilken 
direkt överför grammofonskivans ljud
kurva till elektriska strömimpulser, och 
genom en enkel omkoppling skickas 
dessa genom radioapparatens förstär
kare för att i form av ljud avlyssnas i 
högtalaren. Vare sig således musiken 
eller underhållningen uppfångas ur 
etern eller levereras av grammofonplat
tan, så är det samma aggregat av för
stärkare och högtalare som reproduce
rar ljudet. Förutom dessa mer inven
tiösa ))radio-grammofon-möbler)) föras 
lösa elektromagnetiska ljuddosor, vilka 
kunna sättas på vilken grammofon som 
helst i kombination m.ed en ordinär för
stärkare och högtalare kan man få lju
det snart sagt hur kraftigt som helst, 
förutsatt att tillräcklig förstärkning an
vändes. Ett intressant experiment i stor 
stil, men baserat i huvudsak på dessa 
principer, har som bekant nyligen gjorts 
i Stockholm, där en Siemens & Halskes 
jättehögtalare från Tekniska Högsko
lans fönster utslungat en koncert, som 
kunnat avlyssnas på åtskilliga kilome
ters avstånd. 

I en klass för sig på årets radio
salong står den synnerligen intressanta 
och instruktiva utställning - i förening 
med demonstrationer - av bildtele·· 
grafi, med eller utan tråd, vilken anord
nats av den franske uppfinnaren ingen
jör Edouard Belin, en av föregångs
männen på detta område. Här. har 
man tillfälle att i detalj följa bildöver
föringens olika faser, samt beundra de 
verkligen ena tående resultat, vilka 
kunna erhållas. Ingenjör Belin har väl
villigt lämnat mig några prov på sin 
))konst)), vilka här reproduceras för att 
giva läsarne en föreställning om den 
höga ståndpunkt, som tekniken redan 
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Ingen annan transformator, oavsett priset, kan uppvisa en dylik kurva. 
Som synes är förstärkningen konstant mellan 200 och 10,000 perioder, 

således minst lika god som vid motståndskoppling. 

EnkelkondensatoT 
{(apacitet: 450 cm. 

Pris Kr. 13: 50 

Pris kr. 20:-

s~s 
PRECISIONSKONDENSATOR 
är den mest fulländade kondensator, som någonsin er~ 
bjudits allmänheten. Den utgör resultatet av vår strävan 
att alltid föra det nyaste och bästa i radioväg. 

En känd radioexpert, som av eget intresse gjort en 
del jämförande undersökningar, meddelar oss, att han 
funnit vår kondensator ha ända till 19 % lägre förluster 
än de bästa utländska fabrikat. 

Till S & S Precisionskondensator är kon~ 
struerad en modern inställningsanordning 
jämte belysningsanordning. 

S & S Precisionsskala .. pris kr. 6: 75 
S & S Skalbelysning .. pris kr: 2: 25 

A.-B. S TERN Il S TERN . DubbelkondensatoT. Kapacitet: 2x450 cm. 
STOCKHOLM Pris Kr. 26:-
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EN 
KVALITETS· 
HÖGTALARE 
till de billiga hög-

talarnas pris. 

Tilltalande yttre, 
gedignaste Inre. 

Numera alt tillgå varje 

radioaffär 

etc. 

I PARTI FRAN: 

GASACCUMULATOR 
STOCKHOLM - LIDINGO 

(För norra och östra Sverige) 

A.-B. AGA-LUX 
GOTEBORG 
(För västra Sverige) 

STÖLTEN & SON 
MALMO 

(För .ödra Sverille) 

Högtalare;: 
mottagning 

utan antenn 
inte blott av utsändaren på platsen utan även 
av avlägsnare stationer gives vid sakkunnig 
hopsättning aven endast för kort tid sedan i 
Amerika utvecklad fullkomligt ny superhete
rodynekoppling, vars princip och verknings
sätt beskrevs i de senaste numren av Radio 
News och Des deutschen Rundfunks. I mitt, 
speciellt för högfrekvenskopplingar inrättade 
laboratorium äro genom ingående, systema
tiska försök, såväl specialmellanfrekvenstrans
formatorer som specialspolar för denna nya 

Strobodyne-mottagare 
utvecklade. För hela våglängdsområdet från 
200-2000 m. behövas 2 satser spolar om 3 st. 

Komplett radiosats 200·600 me!. ...• Mk. 12.
Kompletllångvågssats 600·2000 met. " 18.
FEF-Stroboformerblock med vrid· 

kondensatoravslämning komplett" 60.-
ByggnadsbeskrivQ. m. planritningar" 2.50 
Broschyren "Strobodyne" ........" 0.50 

F. EHRENFELD 
Frankfurt a. M . 803 • ZEIL 100 

Använd i Edra radioapparater 

PANEL AV TROLIT 
i vanlig »F.- eller »B»-kvalitet eller i de mo
därna dessinerna 30 och 40. 

Nutidens förnämsta isolalionsmateriel för 
radio- och svagströmsändamål. 

Djupsvart högglansig yta, garanterat oför
änderlig ifråga om färgoch utseende. Obränn
bart och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta. 
Elektr. genomslagshåIIfasthet 25.000 V. pr I 
mm. tjocklek. Inre motstånd över 1 million 
megohm. Levereras i plattor om. 3, 4, S, 6 
och 8 mm. tjocklek. Sågade, färdigborrade 
och graverade paneler i varje önskat ut
förande offereras på begäran . 

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

RHEINISCH WESIFÄLlSCHE 
SPRENGSTOFF A. G. 

Abteilung Trolil • Troi$dorf b. KOln 

Prover och offerter på begäran från generalagenterna 
för Sverige: 

R.-B. Sven$k-Schrveizi$kit Handehkompimiet 
Klara NOfTa Kvrkogata 34. Stockholm 
eller för G ötebori' och västra Sverige: 

R~B_ Harald "'dllgren, G6teborg t 
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uppnått på detta område. Det är emel
lertid givet, att reproduktionen i tryck 
icke ger full rättvisa åt resultatet - i 
själva verket kan man knappast l1tan 
förstoringsglas se skillnaden mellan 
originalbilden och den bildtelegrafiskt 
överförda. 

Huvudprincipen för det Belinska 
systemet är detsamma som för andra 

känsliga papperets bildpunkt. Hela 
~skuggskalan» från fullkomligt svart 
till vitt, med alla kontinuerliga mellan
liggande skatteringar, kan med denna 
apparat överföras på ett sätt, som gör 
den överförda bilden så gott som exakt 
lika originalet. Den använda sträng

. galvanometern har en praktiskt taget 
rak karakteristik upP. till 20 000 perio-

bildtelegraferingssy
stem, nämligen origi
nalbildens uppdelande 
i ett mycket stort antal 
element, vilka i tur och 
ordning överföras från 
sändare till mottaga
re. OriginalbilcLen läg
ges omkring en rulle, 
och dess mörka och 
ljusa partier omvand
las med tillhjälp aven 
fotoelektrisk cell i 
elektriska impulser. 
vilka överföras till 
mottagaren. där de 
åt.eromformas i ljus
impulser. som få på
verka en annan rulle, 
beklädd med ljuskäns
ligt papper. 

. Jf~(eut)~~ ~ 

c-t2~ ~~u'~d~~~ 
c~du_~ 't':r~t:J~. qeVz-nA.I"~ -r-~" 
"~~.....AI(.,U:Vr:.udP .A ~~ ~di411uu4 

Fig. 8. Ett lustigt exempel På anvälldning av telegrafisk bildöver
föring: m firma beställer telegrafiskt ett par kappgamityr och 

bifogar i telegrammet en skiss av det önskade mönstret. 

Den stora svårigheten är synkronis
men i de båda rullarnas rörelse, d. v. s. 
dessa måste rotera med absolut samma 
hastighet. Belin använder sig för detta 
ändamål av ett slags ~tonhjulsmoto
ren>, särskilt konstruerade synkronmo
torer, vilka drivas med intermittent lik
ström med ytterst noga lika period på 
avsändare- och mottagaresidan. Perio
den hos de använda likströmsimpulser
na regleras av exakt lika stämda stäm
gafflar, vilka drivas elektriskt, på sam
ma sätt som en summer. 

Omvandlingen av de elektriska impul
serna till ljus impulser sker med tillhjälp 
aven utomordentligt känslig sträng
galvanometer, vars lilla spegel vid sina 
vridningar låter en mot strömstyrkan 
proporti?nell ljusstyrka träffa det ljus-

der, .d. v. s. upp till detta periodtal äro 
spegelns rörelser proportionella mot 
strömamplituderna, oberoende av fre-
kvensen. . 

Förutom rri"ed bildöverföring, vilken 
redan vid olika tillfällen tagits i prak
tiskt bruk för sändande av pressfoto
grafier, så arbetar Belin på den egent
liga televisionen. men försöken härmed 
ha emellertid icke nått ett sådant sta
dium, att man velat offentligt utställa 
apparaterna. Uppfinnaren har emeller
tid välvilligt lovat författaren till dessa 
rader att på hans labor<);ts>rier få följa 
pågående experiment i dessas senaste 
faser, och detta kan måhända giva an
ledning till att i en senare artikel i den
na tidskrift återkomma till ämnet. 

Paris i november 1927. 
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KOPPLINGAR MED 2:::ELEKTRODLI KRIKTARE 

A
v de vanliga detektorkopplingar
na är anodlikriktningen den, 
som ger den minsta distorsio
nen. Det är emellertid möjligt 

att komma ännu ett litet stycke på väg 
mot fullkomligheten genom använd
ning av 2-elektrodlikriktare. Vi återge 

Fig. 1. 

här fyra dylika kopplingar, av vi lka 
man kan använda de vanliga 3-e1ektrod
rören. 

Detektorröret saknar anoclspänning, 
men kan ges en svagt positiv spänning 
med hjälp aven potentiometer. Däre
mot bör rörets galler ges en positiv 
spänning av omkring 6 volt. Denna 
spänning kan erhållas från ett batteri, 
fig. 1 och 3, eller genom att förbinda 
gallret med anodspänningen genom ett 
motstånd om 100 000 ohm, fig. 2. 

Kopplingarna, fig. 1 och 2, äro 
lämpliga vid induktivt kopplad åntenn. 

Fig. 2. 

Vid direktkopplad antenn äro fig 3 och 
4 lämpligare. 

Kopplingen mellan detektorn och ef
terföljande förstärkarerör kan ske med 
vanliga medel. I fig. 1-3 har mot
ståndskoppling tillämpats. Vid an
vändningen av transformator blir an-

Fig. 3. 

ordningen den i fig 4 visade. Trans
formatorn, som givetvis måste vara av 
yppersta slag, bör ha ett rätt högt om
sättningstal 1: 6 al: 9. Då 2-elektrvd
likriktaren ej är så känslig som de yan
liga detektorerna är det ur ljudstyr
kans synpunkt bättre med en transfor
mator, men man måste genom val ay 
lämpli rr transformator se till att den 
lilla vinst i ljudkvalitet, man gjort med 
likriktaren, ej går förlorad genom en 
mindre god transformator. 

Såsom detektor kan man använda de 
flesta rör typer med gott resultat. 

Fig. 4 
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WADA är den elegantaste apparaten. 
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ginaihögtalare MUSICONE SUPER för 
ernående av fullgod styrka och ljudkvalitet. 
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KAPSLADE ELEKTRONRÖR 
[ föregående I1m1l111er av Radio-Amatören återfinnes 1mder rubrikell 
»M öjligheterna för höjning av högfrekvensförstärkllillgens effektivitet» 
riktlinjer för höjning av högfrekvensförstärkningseffektl!1l. De därstä
des omnämnda rören med »skärmad anod» och deras verkningssätt be
skrivas häl· lledan i ett referat av ett föred1"t1g hållet de1l18 oktober in! ör 

Stockholms Radiokhlbb av civilillg. S. I<.1'1Ise. 

A
tt åstadkomma effektiv och sta
bil högfrekvens förstärkning har 
alltid utgjort ett av de svåraste 
problemen inom radiotekniken. 

Superheterodynen och neutrodynen 
måste strängt taget endast betecknas 
S0m mer eller mindre lyckade försök 
att kringgå svårigheterna, vilka endast 
kunna övervinnas genom frambringan
det av rör, som bättre än de nu gängse 
lämpa sig för högfrekvensförstä,rkning. 

De nu framträdande i?kapslade» rö
ren synes beteckna ett stort steg i denna 
riktning och inleda ett nytt skede i hög
frekvens förstärkningens historia. Dessa 
äro dubbelgallerrör med ett s. k. skydds
galler, ett hjälpgaller mellan anoden och 
det vanliga st yr- eller kontrollgallret. 
Det nya ligger i att skyddsgallret ut
bildats till en skärm, som även på yt
tersidan omsluter anoden. Med denna 
anordning uppnår man att röret såväl 
får ytterst hög förstärkningsfaktor 
som ytterst ringa kapacitet mellan anod 
och galler. 

Skyddsgallerrö·ren ävensom deras 
företräden för högfrekvens förstärkning 
ha länge varit kända och omtalade i den 
tyska litteraturen, fastän saken på 
grund av den först på sista tiden bris
tande isoleringen sedan kriget mellan 
Tyskland och den anglosachsiska värl
den gjort att saken icke blivit beaktad. 
Först lågtemperaturrörens senaste ut
·,reckling har också möjliggjort ett prak
tiskt utnyttjande av dessa förhållanden. 

Äran att först ha konstaterat skydds
gallerrörens praktiska användbarhet, 
deras lämpligaste utformning och möj
ligheter med teknikens nuvarande re-

surser, samt i detalj studerat deras 
verkningssätt tillfaller amerikanen A. 
W. Hull vid General Electric Co. Han 
undersökte ett laboratorierör med syn
nerligen vackra egenskaper, som de nu 
i handeln uppdykande rören av fabri
kationstekniska skäl icke kunna nå upp 
till. Verkningssättet är emellertid det
samma och vi hålla oss i det följande till 
Philips rör A 442, för vilket föredrags
hållaren uppmätt kurvor och konstan
ter, motsvarande de Hull publicerat. 

För enkelhetens skull utgå vi vid 
diskussionen av högfrekvensförstärk
ningen fån den välkända avstämd
anodkopplingen. Vid resonans blir im
pedansen i anodkretsen mycket stor, 
och om rörets inre motstånd är litet 
i förhållande till denna, blir förstärk
ningen pr steg lika med rörets förstärk
ningstal. Man bör alltså eftersträva rör 
med stort dylikt. Emellertid ökar sam
tidigt kapaciteten mellan anod och gal
ler, vilket har till följd att växelspän
ningen över anodkretsen över denna 
ka pacitet läcker tillbaka till gallret. och 
den successiva ökning av gallerspän
ningen. som härigenom uppstår, åstad
kommer att röret börjar svänga. I prak
tiken kan man således icke använda rör 
med stort förstärkningstal för högfre
kvensförstärkning, såvida man ej sör~ 
jer för att den inre kapaciteten reduce
ras. I Philips A 430 t. ex. har man ned
bringat den till 0.3 I-lI-lF. Längre kan 
man ej gärna komma på denna väg med 
rör av f. ö. normal konstruktion. 

Vi skola nu försöka föreställa oss, 
vilken verkan införandet av ett extra 
galler kan hava. Ger man detta galler 
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en positiv spänning, 
något lägre än ano
dens, komma kraft-

~ QA1D)llO=AMATÖR.EN~ 
fÖRSTAoKiYJH6fH 

J:iL 
f = t'- Ila + Zq 

Zy 
Ra »Z!/ f :::fl Ra 

f ::: j·Z!/ 

Ra« Zy F=fl 

linjerna från ano
den till trakten om
kring glödtråden 
att göra en /)mel
lanIandning/) på 
skyddsgallret, och 
antalet kraftlinjer 
från anoden direkt 
till elektronmolnet 
omkring glödtråden 
att fönninskas. Då 

Fig. 1. Avstämd anodkrets. 

förstärknings faktorn är förhållandet 
mellan gallrets och anodens förmåga att 
påverka de elektroner, som lämnat ka
toden och tränga i rymden omkring 
glödtråden, måste följaktligen förstärk
ningstalet ökas genom införandet av 
skyddsgallret. Samtidigt reduceras ock
så antalet kraftlinjer som gå från ano
den till gallret, vilket är detsamma som 
att kapaciteten mellan galler och anod 
förminskas. 

För att i tillräcklig grad eliminera 
kapaciteten mellan anod och galler, är 
det emellertid icke tillräckligt att ha ett 
skydd mellan själva gallret och anoden, 
utan desamma och deras tilledningar 
måste fullständigt förhindras att på- · 
verka varandra. Detta åvägabringas 
genom att skyddsgallret fortsättes utåt 
aven plåtskärm, som fullständigt om-

Fig. 2. Kraftlinjernas gång i skyddsgallerrö,'. 

sluter anoden och dess tilledning, och 
man får vid byggandet av mottagare 
akta på att icke heller de utvändiga led
ningarna få tillfälle att påverka var
andra. Själva skyddsgallrets utform
ning spelar även en viss roll. Lämp
ligen utföres det med på högkant böjda 
metallstrimlor, som lätt draga till sig 
~raftlinjerna men föga hindra anod
strömmens elektroner att passera. Ge
nom denna konstruktion lyckades Hull 
nedbringa kapaciteten mellan galler och 
anod till 0.006 pp.F. A 442 har icke 
uppnått ett sådant idealvärde; motsva
rande siffra är för detsamma 0.05 pp.F, 
men det är vackert så! 

Granska vi rörets ka,rakteristiska 
kurvor erhålla vi en fullständigare bild 
av rörets funktion. Fig. 3 åskådliggör 
sålunda hur anod- och skyddsgal
lerströmmarna variera vid konstant 
skyddsgallerspänning och varierande 
anodspänning. Den totala emissions
strömmen varierar därvid synnerligen 
obetydligt, medan strömfördelningen 
mellan de båda positiva elektroderna vi
sar väsentliga ändringar. Vid låg spän
ning på anoden tar skyddsgallret huvud
parten. Vid det kraftiga bombardemang, 
SOm de smala skyddsgallertrådarna ut
sättas för, uppstår en sekundär elek
tronemission från detta genom att 
molekyler på dess yta söndersplittras 
och de därvid frigjorda elektronerna 
kastas ut i motsatt riktning mot de från 
glödtråden kommande elektronerna. De 
utgöra därvid ett hinder för elektron-



strömmen till anoden, varför anod
strömmen upphör att växa med ökad 
anodspänning. Då en ökning av anod
spänningen förorsakar en ökning i 
hastigheten och levande kraften hos de 
elektroner, som träffa skyddsgallret, 
växer den sekundära emissionen till en 
början med anodspänningen och anod
strömmen avtar. När anodspänningen 
närmar sig samma storlek som skydds
gallrets spänning, förmår icke sekun
däremissionen hindra anodströmmen 
längre, utan växer den sistnämnda till 
en början hastigt, sedan långsamt och 
likformigt. Det är inom detta sista om
råde, som röret fungerar som ett hög
myrör med mycket ringa kapacitet. 
Lutningen ger direkt rörets inre mot
stånd under driftsförhållanden, och är 
detsamma omkring 500 000 ohm. 

Fig. 4 ger rörets karakteristiker vid 
SO volts skyddsgallerspänning, som äro 
av samma utseende som för ett vanligt 
högmyrör. Fig. S visar branthetens 
variation med gallerspänningen. På 
grund av det höga inre motståndet kan 

man i allmänhet icke med rör av detta 
slag få yttre impedansen i anodkretsen 
så stor som inre motståndet, och då blir 
spänningen över en impedans Z y i 
anodkretsen tillnärmelsevis Er' Zy' S. 
Brantheten S blir alltså utslagsgivande 
för förstärkningen, och kurvorna för 
branthetens variation av stort intresse. 

För A 442 med endast 0.5 megohms 
inre motstånd håller detta beräknings
sätt icke alltid streck. Vid längre vågor 
kan man utan större svårighet uppnå 
en impedans av denna storleksordning 
medelst avstämd anodkrets. 

Förstärkningstalet är för dessa rör 
ingalunda någon konstant, såsom fram
går av fig. 6. Även vid vanliga ,rör 
varierar ju förstärkningstalet något, 
men att det visar ett minimum och så 
avsevärda variationer är en för skydds
gallerröret enastående egenskap. Mini
met motsvarar tydligen den punkt på 
kurvan i fig. 3, där anodspänningen 
mest inverkar på anodströmmen, d. v. s. 
kurvans brantaste parti. 

Kunna dessa rör säljas för skapligt 

mA 

1,5 

GAllERSPÄNHIH6· O 
H.JÄlPVAJlERSPÄJYJfIJf6 Vgh ~50VOlT. . . 

la +/gh 

pris, innebära de givetvis 
något nära nog revolutio
nerande för mottagaretekni
ken . Det erforderliga röran
talet minskas, neutrodyn- o. 

ia 

Q5 

O~ ________ ~ ______ ~~~=~=~=~A~- ~=V~~~~. 
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volt. Fig. 3. Strömk1ll-<lor 
för A 442. 

* 
Fig. 4. Karakteristiker 

för A 442. - 4 -3 -1 -I 
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superheterodynanordningar onödiggö
ras, alltså högst betydliga förenklingar 
uppnås i ett slag. 

Jämföra vi uttrycken för förstärk
ningen, dels med vanliga rör, dels med 
ett med högt inre motstånd 

. Z,. 
F t = I"}; +' Z 

\.a ~)' 

F~=Zg . 

se vi, att selektiviteten i vanliga fall 
blir sämre än anodkretsens selektivitet, 
medan den för de nya rören blir den
samma som kretsens. Detta betyder, 
att man med avstämd anodkrets kan 
uppnå fullt tillräcklig selektivitet för en 
högfrekvensförstärkare, men det inne
bär också, att man icke utan risk för 
alltför stor selektivitet och bortskäran
de av sidobanden kan ge sig på att me
delst transformatorkoppling öka för
stärkningen utöver vad som kan erhål
las med avstämd-anodkopplingen. 

Våglängd 
Anodkretsens Förstärkning 

impedans 

3000 m 4.10" ohm 180 

300 ID· 57 

30 10' 5.7 

Ovanstående tabell ger en uppfattning 
om de förstärkningssi ffror som A 442 

~ 
1000 

1100 

(JOO -J -z 

'IOU Vgh =HIJ 

200 

34Q 

bör kunna åstadkomma med lämpligt 
dimensionerad avstämd anodkrets, en
ligt beräkning utgående från kurvorna. 

Resultatet ser onekligen synnerligen 
lockande ut. Man får dock icke tro att 
alla svårigheter ha bortfallit i och med 
detta rör. Har den inre återkopplingen 
till största delen försvunnit, så har i 
stället den yttre blivit så mycket far
ligare på grund av den höga förstärk
ningen. Omsorgsfull skärmning av de 
olika kretsarna och försiktig anordning 
av ledningarna t ill och från röret äro 

. säkerligen i högsta grad av nöden. Med 
all säkerhet ar det nya dubbelgaller
röret en synnerligen intressant och 
lovande nyhet för amatörer, som äro 
intresserade för byggande av högkäns
liga och förstklassiga mottagare . 

- 1 o 

j' 

1/J myvoLt 

O.<t 

"a., HO II 
~ ·100 II 
lIa=10 IJ 
/ld · 60 II 

HjÄLPGAUERSpANN/N(j-JQ V 

/-90 
+ 1 Volt 
GAllERFÖRSPÄNNI NG 

Fig. 5. Branthetsklll'vor 
för A 442. 

* 
Fig. 6. Förslä,-kllings/aleIJ 

variation vid A 442. 
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FERRANTI par alltid varit 
kvalitemärket å . lågfrekvens
transformatorer. M ä r k e n a 
AF3 . och AF4 ha ju alltid 
ansetts som de bästa trans
formatorerna som stått att 
uppbringa i den svenska mark
naden. Priserna äro kronor 
25:- , och 17:50 resp. 

Ferranti har under denna 
höst lancerat ett antal nyheter. 
som väckte uppseende på ra
dioutställningen i Olympia 
Hall. London. Främst märk
tes då utgångstransformatorer 
OP l och OP2 (Kr. 21 :- .) De 
ha ju sedan omnämnts i denna 
tidnings spalter och torde re-

p-J 

dan vara välkända bland de 
flesta amatörer. 

Vi ha tidigare sagt att när 
en bättre L.F:-transformator 

än AF3 kommer i marknaden. 
så har Ferranti gjort den. 
F erranti AF 5 är beviset. Den 
haren primärinduktans av 120 
Henry och lämnar en förstärk-

j/ooo 
Fig. 1. 

Malmö 

ning som är fullkomligt ulan 
distortion mellan 50-8000 
perioder. Priset är Kr. 30:- . 
l11ustrationen visar utseendet. 

Sedan kommer inom kort 
en Ferranti-Högtalare till 
Kr. 75: -. Den är av ganska 
unikt utseende. men hornet är 
av matematiskt riktig form och 
högtalaren är den bästa tänk
bara för konsert mottagare. 

Laddning av batterier från 
växelströmsnät har F erranti 
löst billigast och bäst med 
sin nya laddningsapparat med 
uttag för 2. 4 och 6 volt. 
Pris Kr. 55:-. 

Skriv till oss om special
prospekt! 

Generalagenter: 

BERGMAN & BEVJNG 
STOCKHOLM 7 
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RU 3 STANDARD 

pere om ej en särskild väg bereddes för 
anodströmmarna. Såsom motstånd läm
pa sig förträffligt ett par telefon- eller 
högtalarespolar, den ena om 1 000 ohm 
och den andra om 2 000 ohm. 

För erhållande aven användbar 

negativ gallerförspänning på lågfre
kvensrören ha resp. återledningar från 
transformatorernas sekundärlindningar 
förbundits till negativa sidan av när
maste rörs glödtråd. På detta sätt er
hålles - 4 volts gallerspänning, vilket 
är tillräckligt. 

Då strömförbrukningen i en nätan
slutningsapparat ej spelar någon prak
tisk roll, ha vi avstått från möjligheten 
att koppla ur ett eller två rör vid be
hov av ljudstyrkans minskning. 'Detta 
skulle nämligen medföra avsevärda 
svårigheter med den koppling mottaga
ren har. Vi ha istället valt den väsent
ligt bättre metoden att anbringa en 
högohmpotentiometer M z över första 
transformatorns sekundär, med vars 
hjälp ljudstyrkan kan varieras kontinu
erligt från noll till maximum. 

Mottagaren är monterad på en vin
kel med de i fig. 2 angivna dimensio
nerna. Placeringen av delarna och led
ningsdragningen utföres enligt fig. 3. 
Den färdiga mottagarens utseende 
framgår av fig. 4 och 5. Beträffande 
inkopplingen av transformatorerna är 
denna av stor vikt för uppnående av 
stabilitet i förstärkaren. De å fig. 1 och 
3 visade anslutningarna ha visat sig ge 
bästa resultat. 

Likriktaren är kopplad enligt fig. 6. 
Transformatorn T, som är en Weilo 
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Kr. 120: -

anodtransformator, modell 14, har två 
primärlindningar. För en nätspänning 
av 220 volt 50 perioder kopplas dessa 
i serie på sätt schemat visar. För 110 
volt 50 perioder kopplas de däremot 
parallellt. De båda klämskruvarna A 
förbindas då med varandra och med 
ena polen på nätet och på samma sätt 
kopplas skruvarna E, som förbindas 
med nätets andra pol. I tilledningen till 
transformatorn sitter en strömbrytare 

Fig.2. 

S, med vilken både likriktare och mot
tagare slås ifrån. Denna strömbrytare 
är av den typ, som användes för van
liga belysningslampor. Observera att 
apparaten är avsedd för SO-periodig 
växelström. Likriktareröret L matas 
med glödström från en särskild sekun
därlindning som ger 2 X 0.9 volts spän
ning. Glödströms~rkan är 2.1 ampere. 

Den likriktade strömmen, som ut
tages vid de båda sekundärlindningar
nas mittpunkter, är som bekant pul
serande och måste utjämnas. För detta 
ändamål får den passera tvenne dross
lar, Dl och D 2, vilkas ändpunkter över 
stora blockkondensatorer om vardera 4 
mikrofarad äro förenade med minus
ledningen. Dl och D 2 äro Weilo-dross
lar, modell 10 b. 

Anodspänningen för lågfrekvensrö
ren uttages vid + B2 • För deteldoren 
erfordras en lägre spänning. Denna er
hålles genom att låta detektorns anod
ström passera ett variabelt motstånd M2 
om 25 000 ohm. Från detektoruttaget 
+ Bl leder en blockkondensator om 
2 .uF till minusledningen. 

För erhållande av glödström till mot
tagarerören får huvuddelen av den lik
riktade och utjämnade strömmen pas
sera en motståndslampa Ml som kan 
utgöras aven 16 ljus 220 volts kol
trådslampa. Vidare går strömmen ge-

l 



Nya typen 

KONHÖGTALARE LK lO 
Pris Kr. 55: -

Marknadens främsta . Kondiameter 
380 mm . Omkastare för olika lamp~ 
typer. Självreglerande inställning. 
Dekorativt och vackert utseende. 

Begär broschyr och prisli!lta å ö'vrigt 
radiomateriel för säsongen 1927/28 

AKTIEBOLAGET ELEKTROKOMPANIET 
K RONHUSG A TAN 1 4 / GÖT E BORG 

Kristallmottaearen D U X 1928 
med 2 hörtelefoner banankontakter 
REKLAMPRIS 

Ifr. 2<S:-
Lågförlustprincipen helt genom· 
förd, våglängdsområde 160-
1 900 m utan S/>olombyte. För· 
sedd med lyxdetektoI', svenskt 
kvalitetsarhete med kontrollerad, 
högkänslig kristall och sökarnål 
av 18 karats guld. Två dubbla 
hörtelefoner, »Joel östlinds Spe· 
cial», medfölja och ingå i appa· "! 
ratpriset 28 Kronor; förnicklade 
ljuddosor, 4000 ohm, kontroll· 
provade, högsta höreffekt. Bägg~ telefonerna kunna samtidigt inkopplas direkt i apparaten utan teiefon. 
fördelare. Monteringspanelen i högglanspolerad svart bakelit. Apparatens storlek 19 X 12 X 14 cm. 

DUX FÖRSTÄRKARE DUX KONHÖGTALARE 
Reklampris Kr. 37,- Reklampris Kr. 26,-

till kristallapparater och enrörsmottagare komplett återgiver ljudet mjukt och naturligt. 
med rör och batterier. Förstärkaren är avsedd för 
de platser, där otiIlriickligt ljud erhålles i hörtelefon. D U X L Y X L A M P M O T T A G A R E ävenså 
Den rekommenderas även då god ljudstyrka erhål· Baltic·RadiOll:i1lverkningar, alla slags radiodelar och 

les i hörtelefonen men högtalare önskas. tillbehör levereras till billigaste priser i landet. 

Antennmaterial, komplett med åskskydd Kr. 7: 5 0. 

På AVBETALNING säljes UTAN PRISFÖRHÖJNING, till fast anställda, redbara p-ersoner. 
'Aterförsäljare och agenter antagas. Vår nya katalog sändes gratis och franko. 

GYLLING & Ca. Regeringsgatan 12, STOCKHOL.M 
Telefon : Norr 19876 
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lo, DIen 
endast ett rör ger den renaste ton vid minsta 

strömförbrukning och håller andå längst 

nämligen 

RADIO 
BICRO 
TÄL HÖG BELASTNING 

Bemark dessutom våra specialror for 

varje sarskilt andamål. 

RADIOTECHNIQUE 
GENERALAGENTUR: AGENTUR: 

OLOF GYLDEN BERTIL GRÄSMAN I 
LIDINGÖ .. TelefoD 985 GÖTEBORG I 

1~~1 ------------------------~c.5~1 
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Fig.3. 

nom ett variabelt motstånd Ma om 400 
ohm, som t~l minst 0.06 amp., och slut
ligen genom en milliamperemeter A. 
Denna är helt liten och gör fullt utslag 
för 100 milliampere. Med denna kan 
man kontrollera glödströmmen utan att 
behöva offra något av strömstyrkan, 

vilket bleve fallet om ~an använde sig 
aven voltmeter parallellt över glöd
trådarna. 

Likriktarens montagevinkel återfin
nes i fig. 7 och kopplingsritningen i 
fig. 8. I fig. 8 har transformatorns 

. kontaktplatta visats nedlagd i ritning-
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Fig.4. 

ens plan för att inkopplingen skall bli 
synlig. Den färdiga likriktaren visas i 
fig. 9 och 10. 

Materialförteckning . 
Mottagarm: 
1 st. front p latta, trolit, 178X355XS, 

1 st. basplatta, 200X350X10, 
1 " vridkondensator, 500 cm, Baltic typ eT 3 

med mikro ratt, 
1 "blockkondensator 200 cm m. hållare, 
1 " 1000 " " 
1 " Balticspole med rattar, 
1 " högohmspotentiometer, 0.2 megohm, Preh

Funk Standard, 

Fig.5. 

344 

{ 



-Ao-________________ ~~ ________ ~ ______ ~~~O~,' __ ~ 

Fig.6. 

l st. gallerIäcka 3 megohm, Loewe, m. hållare, 
" kontaktlist, 4-polig, Baltic KL 4, 
" lågfrekvenstransformator 1: 3, Weilo 

Champion, 
" lågfrekvenstransformator 1: 4, Weilo 

Champion, 
4 " kontakthylsor, 
l " telefonspole 2000 ohm, 
1 ,,1000 " 
3 fjädrande rörhållare, BaItic LH, 
3 " rör, Philips A 409. 

Likriktare: 
1 st. frontplatta, trolit, 178X300X5, 
1 " basplatta, 200X295XlO, 
1 " milliamperemeter, 100 mA, (kr. 5: 40), 
1 " potentiometer, 400 ohm, Igranic-Pacent, 

0.25 amp., 
1 " potentiometer, 25000 ohm, Owin, m. ratt, 
1 " vrid strömbrytare, 
1 transformator, Weilo, modell 14, 
2 " drosslar, Weilo, modell 10 b, 
4 " blockkondensatorer, 4 !kF (10OQ volt), 
1 2 !kF 
2 " 0.1 !kF " 
1. koltrådslampa m. hållare; 16 Ij us 220 volt, 
1 " batteripropp, 4-polig, BaItic BP 4, 
1 " rörhållare, 
1 " likriktarerör, Rektron R 22, 
1 stickkontakt. 

Kostnaden för mottagaren, ink!. rör, 
belöper sig till c:a 130 kr. och för lik-

riktaren, likaledes ink!. ror, till c:a 
125 ·kr. 

Vid inkoppling av apparaten bör man 
först ha insatt alla rör ävensom mot
ståndslampan på sina respektive platser 
och tillkopplat antenn, jordledning och 
likriktarens batteripropp till mottaga
ren. Innan stickkontakten för likrikta
rens anslutning till nätet pluggas in bör 
man ha vridit om potentiometern M 3 
till den ställning, i vilken hela motstån
det är inkopplat i strömkretsen, d. v. s. 
åt vänster. Kontakten kan nu anslutas 
till närmaste väggkontakt. Efter på
vridning av strömbrytaren S får man 
vänta några sekunder innan likriktaren 
börjar arbeta med full effekt. Man ser 
emellertid snart huru milliampereme
terns visare stiger. Motståndet M 3 på
vrides nu tills mätaren visar 0.06 il 
0.065 ampere (60 a 65 milliampere), då 
n:ottagaren bör vara klar för mottag
nmg. 

Man kan genast konstatera om åter
kopplingen verkar. Med motståndet M2 

reglerar man detektorns anodspänning 
tills bästa resultat erhålles och åter
kopplingen blir mjuk. Den kan regleras 
mellan c:a 25 och 90 volt. På lågfre
kvensrören blir anodspänningen 90 a 
100 volt. 

Mottagaren kan manövreras precis 
som en vanlig 3-rörsmottagare. Dock 
torde man få begränsa sig till lyssning 

Fig.7. 
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med högtalare, då surret från nätet blir 
märkbart i hörtelefon. 

Skulle lågfrekvens förstärkaren visa 
tendens att tjuta, bör man i första hand 

o 
I ! ! 

JOO 
! I 

transformatorns sekundärlindning. Hu
ru andra transformatorer än de av oss 
specificerade förhålla sig kunna vi ej 
yttra oss om. Ju högre omsättningstal 

A 

200 
I 

JOO 
I 

Fig.8. 

försöka med en annan inkoppli~g av 
transformatorerna. Skulle detta ej leda 
till önskat resultat kan man insätta ett 
motstånd om 100 000 ohm över andra 

man har, desto lättare uppstå själv
svängningar. Apparaten är dock ut
provad med Weilo Champion 1: 5 i 
första och 1: 4 i andra steget med gott 
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gv{odernisera 

~:=====?l 

B E G Ä R 
BROSCHYR! 

~~=====~ 

Eder gamla radio

apparat med en 

Baltic-Spole 
den mest effektiva 

spolanordning som 

någonsin konstruerats, 

Våglängdsom råde: 

180-2000 m. utan spolbyte. 

A.-B. BALTIC 
STOCKHOLM 

COTEBORC .. MALMO .. SUNDSVALL 

~~------------------------------------------------G~ 

Vi leverera endast till grossister 
och b,dja ärad, hand/and, dll 
alltid vända ,i, till ,rossister. 

Ny traUlös högtalare, typ E . B, 71, 
enastående kvalitet i jämförelse 
med priset . . . . . . . . Kr. 60:
Proo till pd" md, utan köptodn,. 

Elektrisk grammofon-ljuddosa för 
användning av högtalare till 

.... grammofon . . . ... " Kr. 22: 50 

Genera/representant f ör f irma V. G. J. VerlriebsS!esellschoft 
L O E W E - R A D I O.;.., .;;;.B..;;E..;;R.;..L_I_N _____ .......;.Ch~.r~lo.;..tte;,;;,nb_ur_g._H_.b_,be_ls_tr _2_0_--= 



~ÄTTEKONHÖGTALABE 
Byggsats Kr. 50: - . Färdigmonterad Kr. 60: -. Enbart Ljuddosan ·Kr. 25:- ' 

Owin högohmmotstånd 
0-2500 ohm. 0,005-0,5 megohm. 

0,5- 5 megohm. 

NORDENFELT &. FALCK 
TEL. 11384 GÖTEBORG TEL. 11384 

Generalagenter för: 
Owin Radio och Radfor Transformatorer. 

Ombud antagas. Katalog sändes franco på begäran. 

RAD I O::KATALOGER 
Prislistor, Kopplingsschemata och allt 

REKLAMTRYCK 
för radio firmor utföres av oss som specia~ 
litet. Anlita den firma, som har erfarenhet 
och resurser. Vi trycka denna tidskrift. 

GÖTEBORGS LIlOGRAFISKAA:B. 
" Det mod"'na reklamtry cku-iet" 
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Fig.9. 

resultat. Säkrast torde vara att ej gå 
mycket över 1: 3 i någotdera av stegen. 

Utförandet aven mottagare för ute
slutande matning från växelströmsnät 
är förbundet med så stora vansklig-

heter att vi ovillkorligen tillråda dem, 
som bygga efter vår beskrivning, att ej 
göra några väsentliga avvikelser från 
densamma. 

A.P. 

Fig. 10. 
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BIDRAG TILL FRÅGAN OM DRIFTSpAN~ 
NING FÖR RADIOMOTTAGARE FRÅN 

VAXELSTRÖMSNAT 
AV CIVILINGENJOR ANDERS ELGENBERG. 

M
ålet att genom användandet av 
energi från belysningsnät -

l även sådant med växelström 
- göra sig oberoende av bat

terier är i närvarande stund så gott som 
nått. Prisen på likriktareaggregat börja 
nu bli så pass låga, att dylika apparater 
äro tillgängliga· för en större allmänhet. 

-,:;- --~ -.....,-----, 
~ 

"...... 

*---...... () 

"...... 
~ 

~ r L"rrr)frqrro-
.z; O("h~ ... h/-
rer 
~?;.C7n.yor
/7'7Qror 

det av vikt dels att de ej tagas till onö
digt stora, dels att de äro utförda med 
viss precision. Speciellt transformator 
och filter har man nog benägenhet att 
göra stora, vilket ur flera synpunkter 
är fördelaktigt, men medför ett ökat 
utrymme och större tyngd hos appara
ten. I tanke, att det möjligen kan in-

" o 

Fig. 1. Kopplingsschema tör likriktareaggregat. 

Delar för självbyggare finnas även av 
en mängd olika fabrikat mer eller min
dre goda. För erhållande av ett gott 
resultat vid användning av likriktad 
växelström är det nödvändigt att de i 
apparaten ingående delarna hava vissa 
egenskaper. 

Apparaturen består av i huvudsak 
följande delar : 1) Transformator, 2) ett 
eller tvenne filter, 3) ett antal konden
satorer samt 4) likriktarrör. Då dessa 
delar betinga relativt höga priser, är 

t1 essera Radio-Ama törens läsare, vill 
undertecknad här redogöra för några 
försök med en likriktareanordning, vid 
vilken oscillogram tagits med två olika 
transformatorer och med olika stora fil
ter. Avsikten var från början blott att 
studera strömmens utseende före och 
efter filtreringen, då olika drosslar an
vändes. 

Kopplingen var vid samtliga försök 
densamma och visas på fig. 1. Anord
ningen var endast avsedd för uttagande. 

" 

r 
> 



~»BLÅPUNKT» 
Nyheter för Julsäsongen! 

Kronor 

185:-

»Blåpunkf» 55 
En mycket uppmärksommad 

högtalore. 
Kronor 65: -

Blåpunkt-jabrikaten 
lagerjöras av alla 
radi oha n diande. 

Kronor 

185:-" 

Den mest selektiva 3.rörsmottogoren \Jå den 
svenska morknoden. Absolut storningsfri. Högst 
ovanlig ljudkvalitet. Alla våglängder. Endast en 

rott oft sköto. Synnerligen elegonl. 

Kronor 100:-

Med våra högtalare ha vi skopat musikinstrument av 
sådan skönhet och med sådon klang och volym i 
tonen, aft Ni tror Er höra de gamla mästarna spela 

i rummet där Ni sitter. 

eli Et! tecken för 
l = ho=" g, j=ämn=kv6=litet. 

GENERALAGENTER O. LAGER I STOCKHOLM : KA R L H. S T R O M, SVEAVÄGEN 52 
GÖTEBORG : JOHN TRAGÅRDH 6- Co., DROTTNINGG. 71 

.. 
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HÖGTALAREI 
Nora ......... Kr. 33:-
Amigo ...... " 28:-
Amigophon " 37:
Hegra kon " 25:-

Kristall. och rörapparaler. hör. 
telefoner m. m. Hög rabatt 

lämnas till återförsäljare. I 
ERIC BERGQVIST. Mo~ala 

i·;l , , 

~ 

Största gLädien du dig gör 
med det som Grönlunds tör 

Begär katalogen 

I GRCNLUNDS Radioavd. 
LEKSAND 

HÖSTENS RADIONYHETER 
ATERFINNAS HOS 

A.~B. SVENSKA RADIOAFFAREN K/B 

-+c 

Avstämda fullständiga 
MELLANFREKVENSSATSER 

för Superhetero., Ultra. och Tropadyner i alla prislägen. 

DUX och SUPER DUX RADIORÖR. MACHE ELEKTROSTATISKA HÖG. 
DUX DETEKTORRÖR, 0.06 ampere. TALARE. Framtidens högtalare. 

sa~t 4 eller 2 volt. Pris Kr. 6: -. Begär prospekt. 

DUX W . Marknadens utan gensägelse 
bästa rör för motståndskoppling, 
006 amp. 4 och 2 volt. Pris Kr. 8:-. 

MAXIMA. Det underbara ändförstär. 
kareröret med den tredubbla effekfen. 
Förbrukar endast hälften av anod. 
ström 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. 

Dessutom ett hundratal olika mo
deller i prisläge från 15 - 100 Kr. 
Byggsats för byggandet av jätte. 
konhögtalalare. Pris Kr. 75:-. 
Membranet över l meter i genom. 
skärning. 

* 
TIMATAMETERKONDENSATORN 

med eller utan precisionsfininställ. 
ning, alla typer med kullager. 

* ULTRA DIAL MIKRORATTAR 
m. m. 

Rekvirera j dag vår nyligen utkomna prislista med 
över 1000 radiodelar , varav många 

sensationella nyheter. 

A.~B. SVENSKA RADIOAFFÄREN K/B 
LANDETS STORSTA SPECIALAFFÄR I BRANSCHEN' 

REGERINGSGATAN 5 • STOCKHOLM. TELEFON : N . 3923, N. 3924 



1. Ta L 1 = L 2 = 30 Hy . i = 45.5 mA. 

2. Ta L 1 = L 2 = 30 Hy. i = 45.5 mA. l 
---------~----------------t 

~ ______________ J 

____ 3_. _T_a_L_1 ___ L_2 
__ 1_5_0_H_y_._i __ -45- .-5-11-1A-.----__________ ----------1 

\ 
I 

--------------------------------------1 
4. Ta L 1 = L 2 = 30 Hy. i = 45.5 mA. 

---...I-...l~'-----'--.J.---j 
____ 5_._T_a_L_1 ___ L __ 2 ___ 3_0_I1_y_._i ___ 4_5_.5 __ 11_lA_. ____________ --------------1 

------J 
6. Ta L1 = L2 = 150 Hy. i = 45.5 mA. l 

-------:-----

------------------------1 
av anod spänningar och gallerspän
ningar till en 3-rörsmottagare. Till yt
terligare upplysning lämnas följande 
data: 
Nätspänning: 220 volt, 50 perioder, 

rent sinusformad. 

Transformator Ta, omsättning 2X 110/ 
2X250 volt, c:a 50 VA. 

Transformator Tb, omsättning 2 X 110/ 
2X250 volt, 25 VA. 

2 st. drosslar a 30 Hy. 
2 st. " a 150 Hy. 
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1 ,st. rör för dubbelsidig likriktning. 
Kondensatorer och spänningsdelare en

ligt vad som framgår av kopplings
schema fig. 1. ' 
På fig. 1 äro inritade två strömbry

tare vid resp. »A» och »B». Dessa punk
ter, A och B, angiva de ställen, där 
oscillografslingan, 0, inkopplats. 

Belastningsströmmen (den ström., 
som uttagits från röret) har i alla fallen 
varit 45.5 mA. Samma rör har hela 
tiden använts. Oscillogrammen 1-6 
äro därför direkt jämförbara med var
andra. De framställa: 

1. Ström vid ,)A ,) före filter. 

2. » »B. efter » 

3. ,) ,)B$ 

4. » ,)A" före 

5. » »B l) efter ,) 

6, » »B» 

Jämföras de båda kurvserierna. fin
ner man, att de hava en del ol ikheter. 

Oscillogram 1 visar en osymmetrisk 
likriktning, under det att osc. 4 visar en 
så gott SOm fullständig symmetri hos 
den likriktade strömmen. Disymmetri
en hos kurva 1 visade sig bero på trans
formator Ta, som av någon anledning 
råkat få sekundärlindningarna något 
olika. Att en viss grad av disymmetri 
finnes även hos Tb skola vi senare se. 
Gemensamt för båda kurvorna är en 
starkt dämpad svängning, som iakttages 
vid början av varje halvperiod, och som 
torde härröra från tändningen hos röret. 

På osc. 2 och 5 kan man se, att en 50-
periodig ton finnes, då såväl Ta som Tb 
användes. Då denna ton näppeligen kan 
bero på annat än transformatorernas 
di symmetri, framkommer i osc. 5, att 
även Tb har en viss skillnad mellan sina 
lindningar. (Studerar man nogare osc. 
4, kan man även där »se» tonen). På 
grund av Ta:s större defekt framträder 
tonen starkare på osc. 2 än på 5. I förra 
fallet uppgår dess amplitud till c:a 6 %, 
i senare till mindre än 2 %. 

A v osc. 3 och 6 framgår slutligen, att 
utdämpningen av disymmetritonen är 
fullständigare, då filter med 150 IIy. 
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användas, än då man blott har 30 
Hy. vilket ju var att vänta. På osc. 6 
kan man knappast se tonen, men på osc. 
3 finnes den ännu ganska stark. 

Man kan av beskrivna fallen draga 
den slutsatsen, att filter aven storleks
ordning av 30 Hy. äro fullt tillräckliga 
för erhållande av tillfredsställande lik
riktad ström. Detta dock endast under 
den förutsättningen att den transfomla
tor, som användes, är fullt korrekt. Är 
detta ej fallet, kan det hända, att man 
icke ens genom insättande av mycket 
stora drosslar får kurvan rät. Detta 

Transf. Ta, 30 + 30 Hy. 

150 + 150 ,) 

Tb, 30 + 30 » 

150 + 150 ') 

torde bemärkas av byggare, som ämna 
tillverka transformatorn (linda den) 
själva. Lämpligt torde vara att använ
da transformator av kärntyp med lind
ningarna symmetriskt uppdelade på de 
båda benen. Spolarna kunna dels lin
das på samma mall, dels genom mot
ståndsmätning i någon mån kontrolle
ras före hopblaclandet av kärnan. 

Då intet spår av någon annan överton 
~i.n den på disymmetrien beroende fin
nes, torde man kunna reda sig med in
duktanser av mindre än 30 Hy, kanske 
15-20 Hy. Spelar priset ej större roll 
för vederbörande kan man dock, för 
att vara på säkra sidan, sätta in större 
clro, slar. 

Beträffande transformatorns storleh 
är 25 V A fullt tillräckligt för ett aggre
gat endast avsett för uttagande av anod
och gallerförspänningar. 

Lyssningsförsök gjordes med de 
olika anordningarna, varvid det visade . 
sig, att den på osc. 2 och 5 framkomna 
tonen ger sig till känna som en dov 
darrning, då man lyssnar med telefon. 
Vid lyssning med högtalare stör tonen 
ej nämnvärt. Konstellationen Tb med 
30 + 30 Hy. kan anses tillfredsstäl
lande för lyssnande med högtalare. 



O M F ILTER FÖR NÄTAPPARATER 
III. 

AV CIVILINGENJOR ERIK LOFGREN. 

l.elt par föreg~eI!de artiklar .1tnder denna nlbrik (juli- och september
haftena) har Visats under vIlka förhållanden en lilzströn; kan renas 
frål~ störande pulsationer medelst en passagekondensatoy, en drossel
spole eller eotl filte-r, sammansatt av båda, samt även angivits formler 
tör berälming av utjämningen. I detta häfte ingår förf. på den fö -r 

1I1å11ga a matö,'er säkerligen intressanta frågan om 
drosselspolanUls beräkIlAng. 

Drosst!lspolarnas beräkning. 

F ör att åstadkomma en hög själv
induktion hos drosselspolarna 
förser man dem. som bekant med 
en järnkärna, vilken i likhet med 

transformatorkärnor o. dvl. utföres 
uppdelad i plåtar eller tråd;r, isolerade 
från varandra och lagda i magnetfältets 
riktning. Ändamålet därmed är natur
ligtvis att förhindra uppkomsten av 
alltför starka virvelströmmar i järnet. 
Den skadliga inverkan av dessa ligger 
emellertid härvidlag, i motsats till vad 
annars vanligen är fallet, mindre i det 
ökade effektiva motståndet hos spolen, 
ty detta är här snarare till nytta än 
skada, än i den minskning i induktan
sen, som inträder, då virvelströmmarna 
överskrida vissa gränser. Man kan där
för i likströmsdr.osslar använda tämli
gen grov plåt eller tråd. Endast vid 
drosslar för mycket starkt pulserande 
ström kan värmeutvecklingen i järnet 
bliva av betydelse. 

r allmänhet bör järnkärnan, av skäl 
som i det följande skall närmare an
givas, förses med ett luftgap av lämplig 
storlek. Endast drosslar för mycket 
små effekter böra utföras utan särskilt 
luftgap. Helt öppna järnkärnor åter 
ställa sig oekonomiska. 

Hur en trådkärna (fig. 18) är utförd, 
torde vara så väl bekant för de flesta 
amatörer, att någon närmare beskriv
ning ej är erforderlig. Luftgapet kan 
vid sådana kärnor . åstadkommas ·exem
pelvis genom ett isolerande mellanrum 
mellan de från ömse håll tillbakavikta 

trådändarna, såsom antytt i fig. 18. Fig. 
19 och 20 visa ett par vanliga typer av 
drosslar med plåtkärna. Den förra är 
enklast i tillverkning, men den senare 
ställer sig fördelaktigare så till vida, 
att dess j ärnvikt är något lägre och 
kraftlinjevägen något kortare vid sam
ma dimensioner på spolen. Plåtarnas 
uppdelning och luftgapets placering 
kunna naturligtvis varieras på många 
olika sätt. 

Spolen lindas i regel med lackisolerad 
tråd, vilken bl. a. har de fördelarna, att 
den är billigare än omspunnen tråd och 
därjämte tack vare lackskiktets ringa 
tjocklek ger den bästa utnyttningen av 
lindningsutrymmet. 

Beräkningen aven drosselspole är 
icke fullt så enkel och rakt på sak som 
när det gäller att t. ex. beräkna ett mot
stånd eller en kondensator. Vad man 
vid beräkningen har att utgå ifrån ar 
följande data: 

1. Den genomgående likströmmen, I, 
2. det maximalt tillåtna spänningsfal

let i drosseln, V, 
3. den maximalt tillåtna temperatur

stegringen i lindningen, Å f, 

4. den önskade induktansen, L. 
Av de båda förstnämnda erhålles den 

maximala effekt, som i form av värme 
tillföres lindningen: 

W= VI. 

Denna värmeutveckling höjer lind
ningens temperatur, och i samma mån 
som denna stiger, ökas också värme
avledningen till omgivningen. Fort-
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Fig. 18. Drossel med trådkärna. 

variahetstillståndet inträder, då i varje 
seku~d lika mycket värme bortföres, 
som strömmen utvecklar. Den tempera
tur vid vilken detta inträffar, får med 
hä~syn till lackisoleringe.ns och. spol
stommens hållbarhet icke oversknda en 
viss gräns, c:a 90° C. tt någorlunda 
exakt. på graden när , ber~kn.a denna 
temperatur, är ganska .?mstan~lgt. Man 
har därvid att taga han syn till alla. de 
olika väaa,r, ibland tämligen komplice
rade. på h vilka värmet ?ort~öres. ~.rån 
de inre trådvarven i lindnmgen fores 
värm.et genom ledning ut mot kyl y tor
na. och därvid uppstår en temperatur; 
skillnad inom siälva spolen på några fa 
grader. Den yttre, f.ria ytan av .lind
ninaen avaiver värme till den omglvan-h h 

de luften huvudsakligen genom konvek-
tion. vilket innebär, att det närmast lig
gande luftlagret genom uppvärmnin~
en stiger uppåt och därvid undan for 
undan ersättes av kall luft. Den egent
liga värmestrålningen pelar en obetyd
lia roll. Den värmeström. som passe-

h .. . 
,-ar ut genom spolgavlarna, moter J 

dessa ett visst värmemotstånd. Där
iaenom får utsidan av gaveln en något 
I[are temperatur än insidan, vilket i sin 
tu~ m.edför en minskad värmekonvek
tion till luften. Slutligen går en del av 
värmet genom spolröret och ett ev. 
förefintligt luftlager in i järnkärnau. 
vidare längs denna ut mot dess yttre 
c1ela-r och till sist genom konvektion 
över till luften. Även denna väg finnes 
naturligtvis ett visst värmemotstånd 
med åtföljande temperaturfall. 

N ågon större noggrannhet är emel-
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lertid här icke av nöden, varför man 
med tillräcklig approximation ~an be
räkna spolens temperaturstegrmg en
ligt den enkla formeln 

/iV 
~t = C A l; 

Här är C en uppvärmningskonstant. 
vars värde håller sig omkring SOO a 
600 samt A.(. den effektiva kylytan, be
ståe'nde av den fria ytan av lindningen 
med tillägg aven viss bråkdel av inner
och ändytorna, beroende på deras 
värmeisolering. För att hålla sig rik
tigt på den säkra sidan kan ~an ev~n
tuelIt helt bortse från de bada Sist
nämnda. 

Den hög ta tillåtna temperatursteg
ringen är naturligen beroende a.'! den 
omgivande luftens temperatur. Ar det 
sörjt för god ventilation kring dros
seln, brukar man kunna räkna med en 
maximitemperatur hos luften av c: a 
35 ° C. l\Jed den förut nämnda tem
peraturgränsen för spolen, 90° c.. blir 
den maximalt tillåtna temperatursteg
ringen alltså SS ° C., vilket ger en 
cffeMiv kv1yta av 111,inst 10 cm2 pr watt. 

En annan omständighet, som i detta 
sammanhang bör beaktas, är att mot
ståndet i lindningen stiger med tempe
raturen. Ett motstånd, som vid 20° C. 
är r zo , har sålunda vid en temperatur t 
ökats till 

1'/ = 1'20 [1 + 0,004 (t - 20) l. 
eller i ord uttryckt: för varje 2,.-)° C. 
ökas motståndet med 1 ro av värdet vid 
20° C. Denna motståndsändring kan 

I II I 

I IIII I I I I -
I 

O I 
I 

O 

.. Fig. 19. D,'ossel med plåtkarna. 



U LT R~~RENS 
STORA ÖVERLÄGSENHET 

GÖR SIG ALLT ME RA GÄLLANDE! 
Nya typer! • Dubbelrörl • Växelströmsrörl 

Rekvirera provsats i dag: 

l st. högfrekvensrör UNIVERSAL Ho. 4 eller 2 volt) 
l » detektorrör » A, 4 » 2 » l Kr. 20: 
l » lågrekvensrör » E, 4 » 2 »J netto 
l » kraftrör ORCHESTRON, 4 » 2 » 

BEGÄR F ABRIKSORIG I NALKATALOG I 

H.C. AUC:;USTIN 
- HÄLSINGBORG -

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

·NOACK' 
ACKUMULATORER 

"OR~.ISKA ACKUMULATORFABRIKEN 
MALMÖ 
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NYA SUPER KONHÖGTALARE 

Hr. 
85: -

Hr. 
85: -

S . G. Brown Ltd hava överträffat sig själva, 
och konstruerat världens. bästa och känsligaste 
konhögtalare till konkurrenspris, 

Brown Super Konhögtalare är llka känslig 
som Brown Hornhögtalare och höres utmärkt 
på 1-lampsmottagare. 

Alla toner från den hÖgsta till den lägsta 
framkomma i hittills okänd fyllighet. Om Eder 
Radio-leverantör ej för 'Brown högtalare på 
lager, vänd Eder direkt till oss. 

BrOLV1IS nederlag för Sverige: 

A. - B . H U G O A H R E N 
ROlIementsaatan 20 M A L M O Telelon 2289 

Envar .åld Brown hÖltalare kan returnera. inom 5 dqgor I 
efter molto,anJet sdoida den icke "i,ar si, vara bättre än 

den högtalare den har jämfört. med. 
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Fig. 20. Drossel med plåtkärna av manteltyp. 

stundom hava en så skadlig inverkan, 
att man med tanke därpå blir nödsakad 
att hålla temperaturstegringen i spolen 
inom snävare gränser än ovan angivits. 
Detta kan t. ex. bliva fallet vid drassel
spolar för filtrering av glödströmmen. 
Om man nämligen räknar med att 
strömsty,rkan är den normala i fort
varighetstillståndet, så kan den innan 
spolen blivit uppvärmd på grund av det 
lägre motståndet i kretsen en ganska 
lång stund hålla sig högre än vad som 
är lämpligt för rören. Skulle det bliva 
dyrbart att dimensionera drosseln med 
hänsyn till dessa temperaturvariationer, 
har man dock den möjligheten att in
koppla ett självregleran-
de järnrnotstånd i kretsen. 

U ppvärmningen ger så
lunda, som vi sett, vissa 
hållpunkter för drossel
spolens dimensionering. 
Skulle den drossel, man 
på detta sätt kommer 
fram till , efter kontroll
räkning visa sig äga allt
för liten induktaris, blir 
man tvungen att övergå 
till större dimensioner. 
Därmed får man emeller- ~ 
tid en drossel, som icke 
blir full belastad och som 
därför ställer sig dyrare, 
icke blott absölut taget 
utan även relativt. Den
na omständighet blir gi
vetvis av betydelse vid O 

avvägningen av filtrets självinduktion 
och kapacitet sinsemellan. 

Skulle åter drosselns induktans ut
falla onödigt hög, kan man helt natur
ligt reducera dimensionerna och vinner 
då samtidigt den fördelen, att spän
nings"fallet för likströmmen blir mindre. 

Utgående från bestämda dimensioner 
hos järnkärnan och spolen, erhåller 
man nä:rmast antalet lindningsvarv och 
tråddiametern på följande sätt. Lik
strömmens styrka I och spänningsfall 
V giva lindningens motstånd i varmt 
tillstånd V 

1't=y. 
Vi införa nu nedanstående beteck

ningar: 
PI = kopparns spec. motstånd vid 

t o C. = 0 ,017:1 [1 + 0 ,004 (1-2 0) l. 
Pm = lindningsvarvens medel omkrets 

1 cm, 
A l = totala lindningstvärsnittet i cm2

, 

N = antalet lindningsvarv, 
f = sektions faktorn , d. v. s. den 

bråkdel av lindningstvärsnittet, 
som utgöres av koppar. För 
lacktråd av här ifrågakomman
de dimensioner håller sig f om
kring 0,6. 

Z' X ' Y ' 

Fig. 21. 
Magll etiserillgsdiagram 

'ilid plllserande likström. 

H-
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~ QADrrO=AMATÖR.lEN~ 

Med användning härav blir uttrycket 
för lindningens motstånd 

. Pill N2 10-4 (O) 
rt = Pt f -A r . -~ . 

Sättes detta lika med det ovan beräk
nade värdet, får man varvtalet N. Där
efter beräknas tråddiametern d ur lik-
heten 'lt' d 2 =/ A l 

4 ~V· 

En avrundning av det beräknade 
värdet är i allmänhet nödvändig för att 
komma till en standarddimension, och 
därmed följer en liten korrektion av 
varvtalet och motståndet. 

Nästa steg i beräkningarna blir att 
bestämma den gynnsammaste storleken 
av luftgapet, närmare bestämt den som 
ger största möjliga induktans. Man 
möter ofta den uppfattningen, t. o. m. 
i litteraturen, att induktansen hos en 
drosselspale är störst, då kärnan är helt 
sluten. Detta är en sanning med madi
fikatian. Induktansen är nämligen, då 
det gäller en spole med järnkärna, ett 
mycket abestämt uttryck. Dess värde 
är helt och hållet beraende av under 
vilka förhållanden den mätes. I detta 

-....... 

"" '\ {.J· r 

"\ 
r-

/' ~ (l-

/ ~ / 
/ ,,\ 

/ \ \ 

fall är det fråga am den induktans, spa
len erbjuder gentemat pulsationer i en 
genomgående likström. Denna är alltid 
mindre än induktansen för ren växel
ström och avtager oavbrutet vid stigan
de likströmsmagnetisering. Man inser 
lätt, att så är förhållandet, am man be
traktar arbetspunktens ,rörelse i magne-
1:iseringsdiagrammet. Fig. 21 föreställer 
en magnetiseringskurva för likström, 
på vilken punkten X angiver tillståndet 
vid ren likströmsmagnecisering med en 
fältstyrka ax'. På denna överlagras ell 
växelströmsmagnetisering med ampli
tuden X'Y' = X'Z'. Al"betspunkten 
kommer då att beskriva en hysteresis
slinga YZ med sin övre spets på eller 
något över magnetiseringskurvan. Den 
genamsnittliga lutningen has slingan 
(naggrannare uttryckt tangenten för 
lutningsvinkeln) representerar tydligen 
den effektiva permeabiliteten för den 
överlagrade växelströmsmagnetisering
en, eller som den vanligen brukar kallas 
den re-uersibla permeabiliteten. Att den
na är mindre än den vanliga, som repre
senteras av lutningen ax, framgår tyd
ligt av diagrammet. Ävenså ser man 

f'r av de båda prickade 
sline-arna, att den re-

1200 ~ 

versibIa permeabilite-
teten vid lägre lik-

1000 strömsmagnetisering 
än a x' blir högre, ach 
tvärtom. I fig. 22 ära 

800 visade kurva r över bå

1\, 

de den vanliga permea
biliteten och den rever-

600 sibla för kisellegerad 
transformatarplåt (4 
% kisel).* 

400 Genam att förse 1\\ 
\ t\ 
~ 

200 

~ 
~ 

2000 4000 6000 8000 /0000 12000 14000 16000 

B-
Fig. 22. PermeaOilitetskurvor för kisellegerad trallsformator-

plåt (4 % kisel). 

järnkärnan med ett 
luftgap inför man vis-
serligen ett extra mag-
netiskt motstånd, men 
samtidigt sänker man 

likströmsmagnetise
ringen, ach detta med
för en ökning i den 

* Enligt Hanlla: Design of Reactallces and Transformers, Journal of the A. I. E. E., Febr. 1927. 
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Vi föra ett stort antal förnämliga 

Högtalare och Hörtelefoner! 
=============~============= 

KALLISTOPHON 
oöverträffad ljudstyrka och tonrenhet. 

(Se vidstående figur). 

HORTELEFONEN"NIELSON" 
Den nya revolutionerande, fjäderlätta, högkäns. 
liga hörtelefonen. Vikt 100 gr. Pris kr. 9: 60. 

BEGÄR UTFORLIGA PRISLISTORl 

H.C.AUCUSTIN 
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Augustin. Hä.lsingborg. Tel. 3260 

LISSENOLA 
är den enda 

LJUDDOSA 
med vilken Ni kan göra en förstklassig 

Tratt~ eller konhögtalare. 

Kr. 13: 50 • Arm för kon Kr. 1:
ritning il Iratt medföljer 

Ingenlörsflrman ELECTRIC Avd. R 
Blbllofeksgalan 11 . Slockholm 

Säg aU Ni såg det 

i Radio-Amatören! 

MEMBRA KON 
Kvalitetshögtalare Kr. 36:-

F orsners Radiopriskurant 
för 1927-1928 
är nyss utkommen 

Med 96 sidor och 216 illustrationer innehåller 
den säkert nå&,ot som kan intressera Eder. 

. Den erhålles gratis 
-

FORSNERS A.-B. 
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Detta märke D.il.~NE~nA.~N

motsvarar de 
högsta anspråk! 

* Volt 45 - 60 90 120 

Kr. 6: 90 8:70 13: 50 ,18:-

VERKENS 
ANODBATTERIER 

Hava inbyggt gallerbatteri 1-9 volt 

med uttag för varje 11/! volt. 
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reversibla permeabiliteten, som kan bli
va så betydande, att den vida överväger 
luftgapets inverkan. Ju högre lik
strömsmagnetisering det är fråga om, 
desto större nytta gör luftgapet. Vid 
mycket låga magnetiseringar åter är den 
reversibla permeabiliteten nära nog 
konstant, och i sådana fall bör därför 
kärnan vara helt sluten. 

Följande beteckningar införas nu vi
dare: 
Af = järnarean hos kärnan i cm2

, för 
pappersisolerad plåt c:a 90 % av 
bruttoarean. Arean tänkes vara 
överallt lika. 

t = kraftlinjevägen i järnkärnan i cm, 
o = luftgapets längd i cm, 
1'_ = den vanliga permeabiliteten för 

järnet, 
1'-1' = reversibla permea:biliteten för jär

net. 
Formeln för drosselspolens induk

tans blir då 

L= 4 7r N2:f . 10-9 (H). 

l(~ +~) 
p-,. l 

Då en ändring av luft
gapet ~ mycket obetyd
ligt inverkar på t, relativt 
taget, kan man betrakta 
t som konstant. Vad som 
varierar i ovanstående 
formel är således blott 
uttrycket 

l • ~ - +-' 11.,. l 

För att induktansen L 
skall bliva den största 
möjliga, bör detta ut
tryck göras så litet som 
möjligt. Vi skola därför 
upprita en kurva över 
detsamma och söka mini-
mipunktens läge. 

Utan luftgap blir ekva
tionen för den magneti
ska kretsen 

varav den motsvarande fältstyrkan Ho 
kan beräknas . Vid införandet av ett 
luftgap () förändras ekvationen till 

0,4" IN = Hl + BD. 
Eftersom amperevarvtalet IN är det

samma i båda fallen, kan man för en
kelhetens skull skriva om denna ekva
tion under formen 

Ho I=Hl + Bo. 
Härur erhålles 

() Ho H 
7-7f- B 

Ho -- -
B fl-

Det ifrågavarande utt'rycket for-
meln för induktansen blir nu 

~-~+~ 
fl-r 1'- B . 

Vi upprita sålunda kurvorna ~ och 
p-r 

~ samt hyperbeln ~o (fig. 23). Den 

senare utdrages endast tills den skär 

kurvan ~, ty i denna punkt är fältstyr-
1'-

Fig. 23. Km'vor för bestämning 
av gynl1sammaste hlftgapet i 

jämkäl'lwn. 

0,4 7r l iV = Ho l, B-
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N Y HETER PÅ RADIO MARKNADEN 
Philips RadiO' A.-B., StO'ckhO'z"n 16. 

Nya rörtyper: 

A 435: glödspänning 4.0 volt, glödström 0.06 
amp., anodspänning lämpligen 120 il 150 volt, 
omsättningstal 35, branthet 1.2 mA pr volt, 
anodström 1.25 mA vid 150 volt och nolIspän
ning på gallret, inre motstånd c:a 30,aOO ohm. 
Röret är avsett för högfrekvens förstärkning 
och har en kapacitet anod-galler av endast 0.3 
c;n. Röret kopplas lämpligen med avstämd 
anodkrets i ett eller två steg. Lämplig galler
spänning = O. Sockel vanlig europeisk; an
slutning för anoden även vid rörets topp. Glöd-

kan i järnet just H o och alltså luftgapet 
O. Vi bilda av de tre ordinatorna 
ovanstående utt,ryck för några olika 
värden på induktionen och draga upp 
kurvan. I allmänhet har den ett mini
mum, vilket, som förut nämnts, 
motsvarar induktansens maximivärde. 

Skillnaden mellan ordinatorna ; och 

~ i minimipunkten ger det gynnsam-
1'-

maste värdet på luftgapet i förhållande 
till kraftlinjevägen i järnet. 

Skulle järnkärnans area icke vara 
densamma hela vägen, blir saken betyd
ligt mera komplicerad, varför vi här 
icke skola ingå på detta fall. 

I diagrammet (fig. 23) för bestäm
ning av det gynnsammaste luftgapet är 
det enbart storheten H o som innehåller 
något för den ifrågavarande drossel
spolen individuellt. Denna storhet Ho 
är vid bestämd temperaturstegring i 
lindningen blott beroende av drosselns 
dimensioner, oavsett för vilken ström
styrka den är beräknad. I Ho ingår 
nämligen, förutom kraftlinjevägen l, 
produkten av I och N, vilken även in
går i formeln för den utvecklade ström
värmeeffekten : 
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ströms reostat ej nödvändig vid användande av 
4 volts ackumulator. 

B 409: glödspänning 4.0 volt, glödström 0.15 
amp., anodspänning lämpligen 120 il 150 volt, 
omsättningstal 9, branthet 2.0 mA pr volt, anod
ström c:a 9 mA vid 150 volt och -7.5 volt 
gallerförspänning; inre motstånd 4 500 ohm. 
Röret är avsett såsom ändrör för matning av 
högtalare. 

Mc Michael. 
Avskärmningsbox för skyddsgallerrör, fig. 1. 

Passande för Marconis skyddsgallerrör S. 625. 

w= rtf2 

PmN2f2 

= Pt f A, 

Denna åter är som man lätt inser, och 
som även framgår aven förut angiven 
formel, bestämmande för temperatur
stegringen. En viss temperaturstegring 
i en drosselspole av givna dimensioner 
förutsätter sålunda ett bestämt värde på 
produkten IN, d. v. s. det totala am
perevarvtalet, oberoende av strömstyr
kan själv. Härvid bortses från even
tuella små variationer i sektionsfaktorn 
f. Slutsatsen av resonemanget kan ut
tryckas på följande sätt: Det gynnsatm
maste luftgapet hos en drosselspole av 
givna dimensioner O'C h beräknad för en 
viss temperaturstegring är oberoende 
av den genomgående likströmmens 
styrka. Vidare framgår av formeln för 
induktansen i samband med vad här 
sagts, att den högsta uppnåeliga induk
tansen hos en så bestämd drossel är om
vänt proportionell mot strömstyrkans 
kvadrat. 

* 
I nästkommande nummer av tidskrif-

ten följer en behandling av några in
tressanta specialkopplingar för belys
ningsströmmens utjämning samt vissa 
därmed sammanhängande frågor. 



Fig. 1. 

Redfern's Rubber WO'Yks, Ltd., Hyde, 
Cheshire, England. 

Stomme till högfrckvmsdrossel, fig. 2. Mas
siv ebonit, sex spår av '/. tums bredd. Pris 
sh. 2/6. 

Fig.2. 

Stölten & Son, Malmö, har tillställt oss sin 
nyutkomna, 110 blad starka radiokatalog. 

Bland alla erforderliga radioartiklar däri äro 
högtalare särskilt rikligt representerade och mär
kas speciellt »Sesma»-högtalarna, välkända se
dan förra säsongen. För övrigt upptager ka
talogen färdiga mottagare och alla delar och 
t:llbehör. Den välkända tyska firman Saba är 
företrädd med lösa delar. Samtliga Weilo 
transformatorer och Brown högtalare, märken 
av hög och erkänd kvalitet, finnas även upp
tagna i katalogen. En nyhet på spolområdet 
är »Saba-Universum», lågförlustspolen för alla 
våglängder. Spolen levereras dels i ett utföran
de för neutrodynkopplingar och dels i ett an
nat för vanliga återkopplade kretsar, varvid en 

Ingenjörsfirman Bergman & Beving, 
Stockholm 7. 

Ferranti har redan utsläppt i marknaden ut
gångs transformatorerna Ferranti OP 1, omsätt
ning 1: 1, och Ferranti OP 2, omsättning 25 : 1, 
den förra avsedd för användning tillsammans 
med högtalare å c:a 2 000 ohms motstånd, den 
senare spec. för högtalare av elektrodynamisk 
typ. 

En ny l.f.-transformator, Ferranti AF S, 
kommer inom kort. Den har 120 Henries pri
märinduktans. Omsättning 1: 3, 5. Med ett 
modernt förstärkarrör uppnås en förstärknings
kurva, som inom frekvensområdet 50-8 000 en
dast med 6-7 % avviker från den täta linjen. 

Rakas är en variabel kondensator. 

Grahant Brothe1's A.-B., Stockholm. 
Statisk högtalare, typ V. Fig. 3. Kapacitiv 

högtalare med förstklassig ljudkvalitet. Dia
meter 300 mm. Pris kr. 110:-. 

Fig. 3. 

särskild återkopplingsspole finnes anbragt inuti 
den andra. 

Katalogen innehåIIer dessutom kopplingssche
mor över ett flertal rörmottagare, varför den 
radiointresserade aIImänheten rekommenderas 
att rekvirera katalogen, som sändes gratis. 

~ 

RÄ TTELSE. I uppsatsen »U niversaIfiIter 
för likströmsnät» i novembernumret angavs å 
sid. 314 i tabell I storleken på motståndslampan 
M, felaktigt. Följande är korrekt: 

Glödström M,; 110 volts 
amp. koltrådslampa 

0.06-0.20 16 ljus 
0.20-0.45 25 " 
0.45-0.65 32 " 
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Svar på Frågor 
----------------------------~~--------------------------

RADIO-AMATiJREN står sina läsare till tjänst 
med besvarande av frågor rörande allt, som sam
manhänger med radio, varvid följande bestäm
melser gälla: 

1) Alla frågor numreras. Varje papper förses 
med den frdgandes namn och adress, tydligt ut
skrivna. Brev, innehållande frågor, adresseras 

H. J., Ekedalell. Önskar ett kopplingsschema 
över en bra likriktare för laddning av glöd
strömsackumulatorer. Nätet för 220 volt SO 
perioders växelström. 

S var: Fig. 1 anger ett lämpligt schema. 
Transformatorn kan ha 2200 varv 0.5 mm 
dubbelt bomullsspunnen tråd. Sekundärlind
ningarna äro två, av vilka den ena består av 
20 varv 2.0 mm tråd och den andra av två 
lika delar, vardera om 250 varv 1.0 mm tråd. 

J 
L---------'VVlNv 

Fig. 1. 

Järnkärnan kan bestå av 0.5 mm mjuk järn
tråd i en bunt om 35 mm diameter. Järntrå
darna omböjas, så att trådrullen blir helt an
sluten. I laddningskretsen ligger ett reglerbart 
motstånd om 15 ohm, som bör tåla 1.5 am
pere, och vidare en enkel amperemeter. 

Med denna likriktare kan man ladda upptill 
3 st. 6 volts ackumulatorer, som seriekopplas. 
Såsom likriktarerör användes Rektron R 44. 

K. S., Stockholm. Jag har en 2-rörs Reinartz 
enligt schemat i Radio-Amatören n:r 9, 1926. 
Detektorn är A 310 och lågfrekvensröret RE 
134. Har 220 volt likström till mitt förfo-

+ 

till: Radio-Amatören, avd. »Svar på frågor», 
Lasare/lsgatan 4-6, Göteborg. 

2) För varje fråga insändes 1 kr. pr postanvisn. 
3) Alla frdgor besvaras pr post. De, som äro av 

allmännare intresse, publiceras dessutom under 
.. Svar på frågor». 

4) Ett omgående besvarande kan icke garanteras. 

gande och önskar uttaga anodspänningen från 
nätet. Har en drossel med 4 ooa varv 0.3 mm 
tråd på 30 mm kärna av järntråd. 

lOOOn. l J O.n. 

+ 1000--+-----------, 

.500.11. 

+ .10o-~---__, 

Fig.2. 

S var: En lämplig anordning framgår av 
fig. 2. Metoden att shunta bort huvuddelen av 
den uttagna strömmen är fördelaktig för ut
jämningen. Motstånden böra i detta fall tåla 
0.1 ampere. 

Våra nya rad i oap p a rate r 

\:: . , . 
-;: f , 

äro nu i marknaden och ha 
väckt allmän sensation genom 
sin selektivitet och ljudren
het. Apparaterna kunna an
vändas såväl på ram- som på 
utomhusantenn, och kan av
lyssning av avlägsnare statio
ner ske under pågående 10-
kalsändning. 

T lIP E 32 Bilden visar en tvårörs-
Kr. 75:- exkl. tillb.hör. mottagare med inbyggda rör. 

passande för hörtelefon på 
längre avstånd och högtalare för närstationer. 

Vi föra dessutom allt för radio. 
Begär vår nya apparatkatalog från närmaste kontor. 

EL E KT ROM EKANO AvdelninII. S. 
HäI.ingbor~, StOCkholm, Götebor~, Malmö, Karlstad, 
örebro. Nässjö, Växiö. Ernest Muona~Helsinlffors. 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tilldtet endast 
under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives. 
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Så ser det ut det nya 

Triotron Högtalarröret 
ett högklassigt emissionsrör med 6 glödtrådar och 

ny anodkonstruktion 
Alla nya typer med Dark Emilier (svag/yslmde) g/ödtrAd 

I G lödströmskälla 4 volt aCkU. / 
mulator (utan reostat) 

G lödspänning .. . . ... . . . . ... / 
G lödström . . ..... . . . .... . .. . 
Anodspänning . .. ...... . .... I 
Mättningsström .. . .... . . .. . 
Förstärknings faktor ..... . . . 
Karaktäristikens branthet ... . 
Inre motstånd . ... . .. . .... . . 
Plats i mottagaren . .. . . . . . . . 

ZD 4 

4 volt 
0. 10 am p. 

8)- 120 volt 
50 m/amp. 

5 
1,5 m/amp. p r v . 

3000 ohm . 
H .D .L.S. 

Pris Kr. 12:-
Till sa/u i varje vii/sorterad radioaffiir 

FABRIKSNEDERLAG I SVERIGE 

A.-B. Nickels & Todsen 
Stockholm 16 

i Göteborg i Malmö 

A.-B. Elektrokompaniet. Elektr. A.- B. Eric Borgström. 

,ENCAST FÖR 
. ÅTERFÖRSÄL.JARE 

VI REPRESENTERA 

A V KONTINENTENS STÖRSTA 

SPEUIALFAU:nIKEB 
FÖR TILLVERKNING AV RADIOMATERIEL 

FÖR ATERFÖRSÄLJARE TILLHANDAHALLA VI 

10 ORIGINALFABRIKSKATALOGER 
SOM SÄ NDAS GRATI S OCH FRANCO 

H.e.AUGUSTIN 
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Augustin. Hä.lsingborg. Tel. 3260 



Europeisk Rundradio 
~ 

Tabellen är sammanställd efter seMSt tillgängliga nppgifter. 

Eindhoven, Holla nd . .... . 
örnsköldsvik. Sverige .. . 
Karlskrona, Sverige ..... . 
Jönköping, Sverige .. ... .. 
Kristinehamn, Sverige .. . 
Gävle, Sverige 
Viborg, Finland ........... . 
Halmstad, Sverige ....... .. 
Sofia, Bulgarien 
Luxemburg, Luxemburg 
Kowno, Litauen ........... . 
Karlslad, Sverige ........ . 
Strassburg, Frankrike .. . 
Leningrad, Ryssland 
Belgrad. Jugoslavien ...... 
Hälsingborg, Sverige 
Umed, Sverige .. ............ . 
Bords, Sverige ... ......... .. 
6rebro, Sverige .......... .. 
Steltin, Tyskland ...... .. 
Bukarest, Rumänien .. .. . 
Kiruna, Sver ige .......... .. 
Bordeaux, Fra nkrike .. .. 
Helsingfors I, Finland .. . 
Miinster, Tyskland ...... . 
Trondhjem, Norge ...... . 
Eskilstuna , Sverige ... ! .. 
Gleiwltz, Tyskland .... .. 
Uleåborg, Finland .... .... . 
Sättle, Sverige 
Montpelller, Frankrike .. 
Bremen, Tyskland ........ . 
Bradford, Storbritannien 
Kalmar, Sverige 
Kiel, Tyskland .. ......... . 
Linz, österrike . .... ..... .. 
Björneborg, Finland .. . 
Toulouse, Frankrike ... .. 
Malmö. Sverige ........... . 
Bratislava, Tjeckoslovak. 
Lllle, Frankr ike ........... . 
Lissabon, Portugal ..... . 
Posen, Polpn .......... .... . 
Bordeaux, Frankrike .... . 
Hudiksval/ , Sverige ..... . 
Kassel, Tyskland ........ . 
Danzig, Danzig ........... . 
Genua, Italien .............. . 
Klagenfurt, österrike .. . 
San Sebastian, Spanien 
Sheffieid. Storbritannien 
Norrköping, Sverige ...... 
Nottingham. Storbritann. 
Dresden, Tyskland ..... . 
Trollhö/lan . Sverige .... .. 
Leeds, Storbritannien ... 
Caen. Frankrike ........ . 
Jakobstad, Finland .... .. 
Stavanger. Norge .. .. .. .. . 
Amters (Radio Anjou) 

Frankrike . ............. . 
Barcelona, Spanien .... .. 
Dortmund, Tyskland .. . 
Reval (TalIlnn), Estland 

30.2 
187.5 
196 
201.3 
202.7 
204.1 
214.~ 
215.8 
215.8 
217.4 
219 
220.6 
222.2 
22:3.9 
225.6 
229 
229 
230 .8 
236.2 
2:11\ .2 
236.2 
238 
2~8.1 
240 
241.9 
243.9 
250 
250 
250 
252.1 
252.1 
252.1 
252.1 
2:;4.2 
254.2 
254.2 
254.2 
258 
260 . ~ 
163.2 
265 
267.8 
270 
270.3 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
275.2 
275.2 
2n.2 
277.1l 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 

279 
280.4 
283 
285.7 

Edlnburg, Storbritannien 
Radio Lyon, Frankrike .. 
Dundee, Storbritannien .. 
Hull, Storbritannien ...... 
Stoke-on-Trent, Storbrit. 
Swansea, Storbritannien 
Uddevalla, Sverige 
Innsbruck, österrike . .. 
LIege, Belgien .............. . 
Varberg , Sverige ....... .. 
Agen, Frankrike 
Liverpool, Storbritann ... 
Hannover, Tyskland .... .. 
Jyväskylä, Finland .... .. 
Marseilles, Frankrike .. . 
Niirnberg, Tysldand .. .. .. 
Belfast, Storbritannien .. 
Marseille, Frankrike . ... .. 
Zagreb, Jugoslavien .... .. 
Newcastle, Storbritann ... 
Milano, Italien ............ .. 
Dublln, Irland ........ .. .. 
Ltmoges, Frankrike .: .. .. 
Breslau, Tyskland ....... .. 
Bournemoutb, Storbritan. 
Königsberg, Tyskland ... 
Neapel, italien 
Reykjavik, Island ........ . 
Cartbagena, Spanien .... .. 
Köpenhamn, Danmark .. 
Paris, Petit Parisien, 

Frankrike ............ ... .. 
Barcelona, Spanien .... .. 
Sevilla , Spanien .......... .. 
Prag, Tjeckoslovakien .. . 
Cardiff, Storbritannien .. 
Palun , Sverio;e .......... .. 
Graz, österrike .. ..... .... . 
London, Storbritannien. 
Leipzig, Tyskland ...... .. . 
Bergen, Norge ........ .. .... . 
Madrid, Spanien ....... :. 
Helsingfors II, Finland .. . 
Stuttgart, Tyskland .. .. .. 
Manchester, Storbritann. 
Radio Toulose, Frankr. 
Hamburg, Tyskland ..... . 
Plymoutb, Storbritann . . . 
Aalesund, Norge ......... . 
Cadlz, Spanien .......... .. 
Charleroi, Belgien ....... .. 
Cork, Irland .............. . 
Mont de Marsan, Frankr. 
Tammerfors. Finland ... 
r.lasl!ow. Storbritannien 
Reval, Estland ............ .. 
Bern. Schweiz 
GöI.borg, Sverige ........ . 
Krakau, Polen .... ....... .. 
Frankfurt (lIfaln), Tyskl. 
Rllbao. Spanien ........... . 
Fredrikstad, Norge ...... . 
Briinn. Tjeckoslovakien. 
Notodden, Norge ........... . 

288.5 
291.3 
294.1 
294.1 
294.1 
294.1 
294.1 
294.1 
294.1 
297 
297 
297 
297 
297 
300 
303 
306.1 
309.3 
310 
312.5 
315.8 
319.1 
320 
322.6 
326.1 
329.7 
333.3 
333.3 
335 
337 

340.9 
343 
344.8 
348.9 
353 
357.1 
357.1 
361.4 
365.8 
370.4 
375 
375 
379.7 
384.6 
391 
394.7 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
405.4 
408 
411 
416.7 
422.6 
428.R 
H4.1l 
434.8 
441.2 
447.8 

Rom, Italien ...... .. .. .... .. 
Moskwa, Ryssland .... .. .. . 
Stock/101m. Sverige .... .. 
Rjukan , Norge .......... .. 
Paris PTT, Frankr ike .. . 
Oslo, Norge ........ ........ .. 
Langenberp;. Tyskland .. . 
Charkow, Ryssland ...... . 
Lyon (P. T. T.), Frankr. 
Berlin I , Tyskland ..... . 
Daventry, Slorbrit ...... .. 
Aberdeen, Storbritannien 
Uppsala. Sverige ......... 
Linköping, Sverige 
Valencia, Spanien .... .... . 
Como, Italien .......... .. .. . 
Tromsö, Norge ........... . 
Porsgrund, Norge 
Briissel, Belgien 
Wien I , österrike ........ . 
Riga, Lettland 
Munchen, Tyskland .... .. 
Sundsvall, Sverige .... .. 
Budapest, Ungern ........ . 
Hamar, Norge .... ........ .. . 
Berlln II, Tyskland .... . . 
Bloemendaal, Holland .. . 
St. Michel, Finland .. .. .. 
Vardö, Norge .......... .... . 
Frelburg, Tyskland ..... . 
Madrid, Spanien 
Wien II, österrike ........ . 
Zörlch, Schweitz .......... . 
Grenoble, Frankrike 

(P.T.T.) 

450 
450 
454.5 
457.5 
458 
461.5 
468.8 
477 
480 
483.9 
491.8 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
508.5 
517.2 
526.3 
535.7 
545.6 
555.6 
566 
566 
566 
566 
566 
577 
577 
577 
588.2 
588.2 

Stavropo!. Ryssland .... .. 655 
Moskwa, Ryssland .. ...... 675 
östersund, Sverige .... .... 720 
Geneve, Schweiz .. ....... 760 
Odense, Danmark ......... 810 
Lausanne. Schwplz ...... 850 
Leningrad, Ryssland 1000 
Hilversum, Holland ...... 1060 
Haap;, Holland.. .. ........ . 1070 
Basel, Schweiz .... ....... .. 1100 
Warschau, Polen .. ....... 1111 
Sorö, Danmark .. .. .. ..... . 1153 
Kalundborg, Danmark .. 1153 
Boden . Sverige ............ 1200 
Rom, Italien ............... 1200 
Stambul, Turkiet ........ . 1230 
Köningswusterh ., Tysk!. 1250 
Motala, Sverige ...... ...... 1320 
Moskwa, Rvssland .. ..... 1450 
Daventry, England ........ 1604.3 
Belp;rad . Jugoslavien .. ... 1650 
Radio-Paris, Frankrike .. 1750 
Norddeich , Holland ..... : 1800 
Amsterdam, Holland ... 1950' 
J{owno, Litauen .......... . 2000 
Lyngby, Danmark ......... 2400 
Paris (Elffelt.), Frankr. 2650 
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SKA .. LL NI BYGGA 

BYGG DÅ EN 

~(JD.&LE(JO ~UPEB 
med S c H A L E C o S u P E R F o R M E R och dubbelgalleringångsrör, som 
med V o G E L S R A M A N r E N N täcker 200-2000 m. våglängd, eller en 

TltlUlJIPH ELSTBEE SOLODYNE 
med kapslade högfrekvenstransformatorer eller T R l U M P H kapslade 

transformatorblock, 200- 2000 m. våglängd. 

"'" 
Begär originalfabrikskataloger med kopplingsschema, beskrivningar och priser vilka sändas gratis och franco 

H.C. AUCiUSTI N 
- HÄLSINGBORG -

Tel. adr.: Auqustin. Hälsingborg. Tel. 3260 

Revolutionerande 
Nyhet 

på högtalarnas område! 
~ 

KONHÖGTALAREN 

»TeCo» 
med hittills oanad ljud~ 
styrka och ljudrenhet. 
Dubbelt magnetsystem . 
y t t e r s t l ä t t k ö r d. 

ENSAMFÖRSÄLJARE FöR 

AKTIEBOLAGET TURITZ & 

Bort med de gamla högta
larna, vilkas reproduktioner 
reduceras till ett minimum 

vid sidan av 

KONHÖGTALAREN 

»TeCo» 
Trots dessa enastående pres~ 
tationer är priset e n d a s t 

Kr. 25: -

SVERIGE: 

c O., GÖTEBORG 
Om Konhögtalaren > LeCo> ej finnes aff köpa pli Eder plafs, så meddela oss della, 

dli vi omgliende skola anvisa Eder närmasfe inköpssilille. 

Illustrerad katalog över aIIra7 senaste radioartiklar sändes på begäran gratis och franco. Endast till handlande. 



RJLTRAIlCTCRODVNC Ny 
uppfinning 

u1risl6kraJerL 
hland i?!diom~!1!!re/o 
För 6, 7 eller 8 rör och alla våglängder. 

ULTRAHETERODYNEN 
är apparaten för dem som endast vilja hava 

det allra bästa och ex klusivaste, 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 högfrekvensförstärb 

ning överträffar den vida vilken som helst 

annan mottagare , superheterodyner eller dyl. i 

Se lektivitet, rackvidd, ljudvolym 
och tonkvalitet ! 

~ 

;)~NBART på den lilla ramantennen upptager den 
~med full högtalarestyrka de europeiska statio
nerna och nattetid även Amerika - utan luftantenn 
eller jord - och fullständigt oberoende av krafti. 
gaste lokalsändning. 

Ni kan erh åll antingen en färdig Ultrahetero 
d yne i exklusivt utförande, eller d ela r att sjä lv 
b ygga en så dan. 

~ ITNINGAR i full storlek jämte byggnadsan
~visningar pr postförskott å 2.85 + porto. Schemor 
och anvisningar för l •. 2. och 3.rörsmottagare samt 
L. FAörstärkare a 0.90 + porto. Rekvirera i dag. 

ULTRAHETERODYNEN 
kan numera även erh ållas på bekväma avb~tal. 

ningsvillkor. 

.. 

Fyrdubbel 
ram 

Komplett 
färdig 

Kr. 95: -

Patent 
sökt! 

'Y II ~I 
o " 

LAGFORLUST-RAM 
K o ntinuerlig t vågldngdsområde, 190-;;l/100 m. 

oI:f:::? 
~ENOM en särskild, på ramen anbragt kapaci. 

'<..~ tetsfri omkopplare, parallell., grupp. eller serie, 
kopplas ramens fyra fullständigt lika och symetriska 
grupper. Den innehäller således ej på korta vågläng. 
der några frisvängande energislukande varv - tvärt. 
om - därigenom att alla tråd varv deltaga, är den lika 
effektiv som en flerdubbelt större ram och för hög~ 
våg\. erfordras ej någon effektlös förlängningsspole :-
.=&> 

~ORSIL YRAD tråd i lindningen förhÖjer yttel">-
Å.&1igare effekten. Den nya oscillator. och drosse.l;! 
spolen omfattar även den. utan spolbyte, alla nu~ 
varande rundradiovåglängder. ____ 

Radioaktitholag,t Uno Särnmark. Göteborg. 
Jag har nu fått min Ultraheterodyneapparat intrimmad och måste 

säga att den givit rent Förbluffande resultat. Jag har icke tidigat'"e--.J.. 
vetat VJd radio verkligen kan skänka. Helt enkelt häpnadsväckJnd.c - 1> 
är det sätt varpA i musiken de olika instrumentens klangfärger, el1er 
sångröstern as timbre. återges. ful1komligt och osvikligt riktigt. Lika 
överraskande är det att vid återgivandet av orkesterspel de oli~ 
instrumenten och stä mmorna fullständi gt kunna följas, varje skilt ~ 
för sig. Jag har fullständi~t 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 stof! 

Lika fenomenal är apparatens förmåga av selektivitet - så stor, att 
den minsta skruvnin g på högerratten av1ägsnar den intagna stationen -
vanligtn för att genast ge en n y. Att olika stationer skulle .täcka. 
varandra förekommer helt enkelt ej . På alla de radiomottagare I'ag 
hittills vari t i tillfälle pröva eller åhöra i Finland skära de ytter igt 
starka utsändarestationern ol i Leningrad och Moskva igenom .- över 
ett mycket vitt register helt ttäckande-. svagare stationer, vilka man 
söker få in . Detta synnerligen besvärande fel är med Eder appa_ 
rat uteslutet. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H ögaktnings fullt 
GUSTAF STRENGELL 

Helsingfors 

Har N i red an en m o ttaga re, by t ut densamma o ch b liven ULTRAH c Tc RODYNcÄGARc ! 

R A DIO AKTIEBOLAGET UNO SÄRNMARK 
GOTEBORG C. • Tel. 11894 

Begiir vår broschyr idag, den sändes gratis och franco . Aierf6rsiiljare anlagas. 

Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Götoeborg 1927 


