


Vill du bliva lika belåten 
som denna man? 

Köp då 
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för din radio! 

Svenska Ackumulator-Aktiebolaget Jungner 
STOCKHOLM 7 

GOTEBORG MALMO SUN DSVALL 

Bättre och 
Billigare 

än anodbatterier 

Förbrukningen av anodström hos de mo
derna högtalarerören är så stor att ett anod

batteri mycket snart blir utmattat. Redan dessförinnan är det 
oanvändbart på grund av det inre motståndets betydliga ök
ning. Tjutande och sprakande ljud göra mottagningen onjutbar. 
Philips AnodspLinningsapparat lämnar konstant spänning, ökar 
ljudstyrkan och gör mottagningen möjligast störningsfri. 
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Trelleborgs Ebonit 
Illustrationen visar vår nyaste lamphål

lare n:r 1215 med fristående kontakter och 
med muttrar för trådens fastsättning. Pris 
pr st. kr. 1: 20. 

Å illustrationen är ebo
niten delvis borttagen 
för att tydligare visa 

Begär för övrigt Trelleborgs Plattor, 
Knappar, Kammspolrör, Skalor m. m. 

konstruktionen. 

Skulle vå, ebonit icke .,Iulll.. ho. 
p[.lIjö"ä[jare. tilM,iv då ou direkt! 

Vår ill. prislista » De viktigaste egenskaperna 
för Ebonit till radioändamål» erhålles gratis 
hos radioförsäljare eller direkt från oss. 

TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG 
Stockholm TRELLE50RG Göteborg 

F I L I PS T A D S RAD I OK LU BB, innehavare av Filipstads 
reläsändare, skriver om den E I A - D Y N, som användes för 

mottagning och återutsändning av Stockholmsprogramme t: 

l) ••• Klubben har från ett par olika större radiofirmor som gåva emottagit apparater, avsedda 
att användas för den nämnda mottagningen, men ha dessa dock ej befunnits fylla de krav, 
som måste ställas på en dylik apparat. Den enda av oss hittills provade apparat, som fyller 
fordringarna är den EIA-DYN-apparat, som vår ordförande byggt av från Eder inköpta delar ... 1) 

Detta gäller modell 1926. Sedan vi levererat en ny 

5-RÖRS EIA .. DYN N:r XIII 
Modell 1927 Jf- Vågldngdsområde: 1t'JO - :uJOO meter 

skriver klubben ånyo: 
l) ••• Vi ha dröjt med detta meddelande för att samtidigt vara i tillfälle giva ett omdöme 
om apparaten. Det är oss ett sant nöje kunna meddela Eder, att densamma på ett utom
ordentligt sätt motsvarat och t . o. m. överträffat våra förväntningar . . . . 1) 

ELEKTRISKA INDUSTRI-AKTIEBOLAGET 
'Drottninggatan 24 S T O C K H O L M Box 675 
Komplett sats delar med låda och borrad, graverad panel samt monteringsr;tning Kr. 173: 55 

P,i,!i,t. N:r 8 (1927) sändes mot porto 15 öre (i frimärken). E/A" R.diohandb.k för apparatbyggare innehåller kor t
fattad radioteori . praktiska råd för apparatbedömning . felsökningsanvisningar samt byggnadsbeskrivningar till ett 20~tal 
av de modernaste mottaRareapparalerna. Pris 50 öre. Rekvireras enklast med postgiroanvisning till postgirokonto n:r 1339. 

AGENTE R ANTAGAS. BEGAR AGENTVILLKOR. 

(f) 
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TANKAR OM FJÄRRSEENDETS PROBLEM 

A 
udionrörets berömde uppfinna
re, d:r Lee de Forest, har ny
ligen i New York Times uttalat 
sig om utsikterna för en snar 

lösning av fjärrseendets problem. Då 
detta är av synnerligen stort intresse 
för Radio-Amatörens läsare tillåta vi 
oss referera de Forests uttalande. 

Knappast något problem har tilldra
git sig ett så starkt intresse från både 
vetenskapsmännens och allmänhetens 
sida som fjärrseendets. Talrika upp
finnare ha sedan åratal bearbetat det
samma och stora summor har nedlagts 
på systematiska experiment. 

Kanske mest känd av dessa uppfin
nare är C. F. Jenkins i Washington, 
som Ivckats överföra siluettliknande le
vande' bilder inom laboratoriet. Lik
nande resultat ha även uppnåtts av 
prof. H olh'eck i Paris. Var gång- ett 
meddelande om dessa reslutat kommit 
har man trott , att nu äntligen är fjärr
seendets problem löst. 

:Men - i själva verket är man den 
dag i dag är nästan lika långt från en 
praktisk lösning som någonsin. Vad 
man uppnått är egentligen endast att 
man fått klart för sig vari svårighe
terna bestå och huru stora de äro. 

Den trådlösa överföringen ay fasta 
bilder har ju kommit mycket långt och 
kan redan användas för praktiska ända
mål. Men steget härifrån och till över
föring av levande bilder är längre än 
från den första morsetelegraferingen 
per tråd och till den transatlantiska 
radiotrafik vi nu ha. Härmed är icke 
sagt att vetenskapen ej ser möjlighet att 

lösa problemet. Tvärtom, teoretiska 
lösningar saknas ej. Men utvecklingen 
kan endast främjas genom långvarigt, 
systematiskt och ihärdigt experimen
terande. Och detta kan endast ske i 
stora välutrustade laboratorier och med 
uppoffring av mycket pengar. De, som 
ha dessa laboratorier och erforderligt 
kapital måste också taga hänsyn till om 
en lösning ,är tillräckligt värdefull för 
de uppoffringar. som fordras. 

En apparat för mottagning av le
vande bilder måste komma att bli gan
ska dyr och dessutom så svårskött, att 
den ej kan handhavas av vem som helst. 
Och om dylika mottagare icke kunna 
sättas jo händerna på den stora allmän
heten är det svårt att inse, att försälj
ning av apparater skulle vara lönande. 

Låt oss emellertid antaga, att fjärr
seendets problem vore löst och att man 
hade inrättat någon sorts fjärrbiograf, 
di t allmänheten kunde gå för att se 
vad som tilldrager sig på någon annan 
ort. Till en början kunde man natur
ligtvis vänta sig fulla hus vid dylika 
föreställningar, men det måste anses 
tvivelaktigt om man i längden ,kunde 
uppbringa tillräckligt intressanta saker 
att överföra - sportevenemang, offi
ciella tillställningar m. m. förekomma 
ju ej varje dag - för att en tillräckligt 
stor publik skulle kunna påräknas. Man 
måste nämligen betänka att en rund
radioorganisation av detta slag komme 
att draga högs b betydande kostnader. 

Under sådana omständigheter skulle 
fjärrseendet icke vara mycket värt. 
=vIen detta utesluter givetvi s icke att 
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Krz'ng R adz'ojrogrammen 
~ 

F.E B R U A R l. 

N
yligen gästades Sverige av professor 
Lee Nickhols, Oxford, en av det 
engelska rundradiobolagets fasta fö
reläsare. l intervj uer i pressen utta
lade han sig därvid också ganska i:I

gående om den engelska rundradion, dess 
möjligheter och de riktlinjer efter vilka den 
f. n. arbetar. Han kom i det sammanhanget 
att göra en bestämd uppdelning mellan radio
publiken : lyssnarna ur de bildade, ledande klas
serna och lyss:Iarna ur arbetareklass·en. De 
förstnämnda bekymra sig icke stort om rund
radion. Det är för dem ett medel till för
ströelse bland många andra. Griper en man 
ur denna krets till radion, vet han med sig, 
att han nyttjar ett surrogat, och han ställer 
i:Ite anspråken överdrivet högt. Det skulle i 
varje fall inte falla honom in att klaga vare 
sig över programmens utförande eller avväg
ning. Helt annat förhåller det sig med radio
publiken ur de arbetande klasserna: för den 
är kanske radion den enda förströelse:I. Den 
vill ha programmen helt tillrätta4lgda för sina 
intressen. Den vill i vardagslivets grå enahanda 
i radion finna ett angenämt och underhålla:1de 
sällskap. Blir den missnöjd med en i och för 
sig aldrig så obetydlig detalj, genast skriver 
den brev till B. B. C och beklagar sig. Och 
rundradiobolaget, som i första hand vill tjäna 
sin publik och gå dess ärenden, lägger i stort 
programme:I efter önskningar inom .de brev
skrivande lyssnarnas majoritet. Därför äro de 
engelska rundrad:oprogrammen också i stort 
sett underhållningsprogram. 

Vi ha refererat dessa uttalanden emedan man 
även här i Sverige kan tala om en likna:1de 
uppdelning av publiken. ehuru det här är fråga 
om två helt annorlunda sammansatta katego
rier av radiolyssnare: landsorts- och storstads
publik. Det är den förra som tar radion på 
fullaste allvar, medan den se:1are mera i den 
ser en modern bekvämlighet i ett nutidshem 
bland många andra. Det är i stort sett lands
orten. som begär de kulturella och mera gi
vande programmen, medan stadsbefolkningen 
vill ha bättre nöjesprogram, s:1abba radiore
portage o. dyl. 

Det är också i landsorten, som radiointres
set är mest levande, det är där man på egen 

någon grundläggande ny upptäckt kan 
komma att göras som ~elt fur~inclrar 
situationen. Inträffar dett~, så att det 
blir möjligt för var man att för en 
billig penning köpa en apparat med vil
ken han kan sitta hemma i sin lugna 
vrå och på en liten skärm följa vad 

hand samlat ihop pengar till den kära stationen, 
det är där man själv svarar för driften, och 
det är därifrån Radiotjänst får uppbära det 
starkaste klandret eller det hj ärtligaste beröm
met för vad programme:1 ha att bjuda. Flera 
av de ledande huvudstadstidningarna ha gjort 
rundfrågor i aktuella radiospörsmål till landets 
radiovänner ; de talrikaste och mest allvarligt 
menade inläggen ha gjorts från männen ute i 
landsorten. Man måste dock säga, att Radio
tjänst gått ganska helskinnad ur dessa debatter. 

Man har emellertid krävt, att landsorten 
själv skall få medverka i programmen - icke 
bara med ett officiellt invigningsprogram, utan 
mera regelbundet. Vederbörande synas också 
ha rättat sig därefter, och det har i var j e fall 
radierats e:1 hel del under sista månaden som 
varken stammat från Stockholm, Göteborg el
ler Malmö. Borås hade sålunda ett mycket 
lyckat debutprogram, Jönköping börjar bli en 
bekant, som man med nöje återfinner i pro
grammen och Östersund ha vi också fått höra. 

Men vad som gjort Radiotjänsts ställning i 
diskussionen så stark har framför allt varit, 
att mången utanför de egentliga lyssnarnas 
krets tagit upp kritik mot de:I svenska rund
radion för att den ger - för mycket. Den 
radierar operor, teaterföreställningar och kon
serter i en utsträckning som gör att folk blir 
övermätta. Publiken å teatrarna tunl1ar av, och 
det fria musiklivet vid sidan av radion ser sig 
hotat. lng. Kurt Atterberg har ju på fullaste 
allvar föreslagit, att dylika utsändni_lgar skulle 
förstöras för stads publiken genom utsändning 
av viss störningsvåg, att licensavgifterna skulle 
höjas etc. Nå, det förslaget har ju fått det 
svar det förtjänte, och när ma:1 erfar, att 
Radiot jänst i samarbete med orkesterförenin
garna i Stockholm, Göteborg och Malmö be
talar c:a 40,000 kr. om året för de konserter 
bolaget radierar per år, tycker man, att Ra
diotjänst redan nu gått ganska långt i till
mötesgående. 

Ett fortsatt samarbete mellan olika intresse
rade parter är det enda som kan föra rund
radion framåt, och det vill synas, som hade 
sista månadens diskussioner i hög grad bidragit 
till att skingra missförstånd och falska före
ställningar. 

som tilldrager sig långt däri från och 
på samma gång höra vad som säges 
och spelas - ja då blir det helt an
norlunda. Men tills en dylik revolu
tionerande upptäckt göres får man ge 
sig till tåls med att lyssna i sin radio 
och gå på biograf som hittills. 



FAL U. RUNDRADIOSTATION 

F
alu rundradiostation har icke 
kommit till på en gång, den har 
passerat en hel rad av utveck
lingsskeden, som tidigare varit 

beskrivna i Radio-Amatören. De tidi
gare utvecklingsstadierna ha alla varit 
kännetecknade av ett intensivt experi
menterande; man har gått från klarhet 
till klarhet till dess man slutligen vå
gat sig på att bygga en helt ny sändare 
för den S-dubbla effekten. Därmed vill 
jag dock ej ha sagt att den nuvarande 
sändaren är så utförd, att den ej kan 
förändras och än ytterligare förbätt-

o 

inkopplad och i drift intill dess den 
nya sändaren steg för steg hunnit in
kopplas. Den gamla sändaren står nu 
bakom den nya fullt driftfärdig, be
redd att rycka in om något fel skulle 
uppstå med den nya, men meningen 
är att sälja den gamla, då den är en 
utmärkt relästation på sådana platser 
där man ej behöver den kristallrayon 
av över 3 mil, som vi här i Falun ön
skat erhålla. 

Falun har nämligen icke mer än c:a 
13,500 innevånare, men på c:a 20 km. 
avstånd ligger den stora bördiga Tuna

~~_~~f~~_'O~~~Lf~~~~~ __ ~'~O __ ~~d~. 

slätten med inemot 
30,000 innevånare, och 
det är dessa vi önska 
inrama inom kristall
rayonen. Fig. 2 visar 
hur innevånareantalet 
växer allteftersom av
ståndet från sändare
stationen stiger. Fig.3 
angiver hur fältstyr
kan sjunker med av
ståndet från stationen 
och visar att, då en 
fältstyrka om 0.5 mil
livolt per meter är tiIl
räcklig för kristaIImot
tagning, den verkliga 
kristallrayonen översti· 

-..!5,,-c;;,/e7-

Fig. 1. Plan av sändarestatjonen. 

ras, utan finnes det möjlighet att vid
taga sådana förändringar som tekni
kens haftiga utveckling icke endast 
möjliggör utan allmänheten fastmer for
drar. Det utrymme, som stått till buds, 
har, såsom framgår av planskissen 
över sändarestationen, fig. 1, varit be
gränsat, och har därför vid konstrue
randet av sändaren största hänsyn måst 
tagas till platsutrymmet. 

Den nya sändaren har inmonterats 
och tagits i bruk utan att de regel
bundna utsändningarna behövt avbrytas 
eller inskränkas. Detta har varit möj
ligt därigenom att den gamla sända
ren, den om 400 watt, hela tiden varit 

ger den beräknade. 
Falu rundradiostation av i dag ar

betar med en effekt av omkring 2 kw, 
räknad såsom den sändarelampornas 
anoder tillförda likströrnseffekten, d. 
v. s. 4000 volt X 0.5 amp. = 2000 
watt. För att erhålla full förståelse 
för hur sändarens olika delar äro kopp
lade har kopplingsschemat _måst upp
delas i tre, nämligen dels ett för kraft
maskineriet, fig. 4, ett för den egent
liga sändaren, fig. 5, och ett för hu
vudförstärkaren, fig. 6. 

Kraftmaskineriet består aven 10 
hästkrafters 440 volts likströmsmo
tor, som gör 1,500 varv, direktkopp-
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på olika avstånd från sändarestationen, 

lad till dels en likströmsgenerator , 
som avgiver 3 kw vid 3,000 volt, 
dels en andra likströmsgenerator, vil
ken likaledes avgiver 3 kw men vid 
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F ig. 3. Diagram utvisande fältstyrkan i m.illi
volt per 1IIet<er på olika a~'stålld från 

sändarestatiolle/l. 

endast 40 volt. H ögspänningsgenera
torn är separat magnetiserad f rån 440 
voltsnätet, men genom att koppla mag
netlindningen över en potentiometer 
f rån belysningsnätets + pol till glöd-
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Fig. 4. Kop plillgsschema ö • .Icr kraftlIlaskineri 
och sila llordllillg. 



Det oöverträffade 

universal röret ! 

Användbart såväl såsom 
detektor som högfrekvens~ 

och lågfrekvensrör. 

Anodspänning : 40-100 volt. 
Glödspänning: 3,5 volt. 
Glödström: 0,06 amp. 
Strömkälla: ack. batt. 4 volt. 
Glödströmsmotstånd: 15 ohm. 
Förstärkningsfaktor : 10. 
Rörkaraktäristikens branthet: 

0.5 milliampere/volt. 
Emissionsström: 10 m/amp. 
Inre motstånd: 

20.000 ohm. 

PRIS 

KRONOR: 

10:-

Varje elektronrör RE 064 nog
grant utprovat för en exakt 
glödspänning på 3.5 volt. 

"Har förut aldrig hör! 
radio, såväl lokal- som 
ulländska stationer, så 
bra som nu med den 
fem rörsm ollagare, jag 
själv hopsall av 

»5&5» 
BYGGSATS N:r 3 

Detta och liknande utlåtanden 

komma oss dagligen tillhanda från 
storbelåtna köpare av vår bygg

sats N:r 3. 

Långdistansrnottagaren »S & S» 

N:r 3 karakteriseras av stor ljud

styrka även vid upptagning av 

mycket avlägsna stationer samt 

av synnerligen god selektivitet. 

Härtill kommer exceptionellt god 

ljudkvalitet. Genom användande 

av »S & S» toroidspolar fås en 

mottagare, som står på höjden 

av vad radiotekniken tills dato 

kunnat frambringa. 



3 
kvali tetstelefoner: 

TG 
Kronor 12:50 

LME 
Kronor 14:-

6i1 
RA DIOLA 
Kronor .......... 15:-

Efterfråga dem, de finnas 
i varje radioaffär. 

I P ART! FRÅN: 

AKTIEBOLAGET AGA-LUX 
I GOTEBORG 
KOPMANSGATAN 2 

AKMA 
4000 O HM 

20 procent prisreduktion 

För den välkända Akmatelefonen är priset nu 

Kr. 10:-
med oförändrade rabattvillkor till Hrr 'återförsäljare. 

JOH N TRÄ GÅRD H <il. Co., Göteborg 
RADIOAVDELNINGEN 

GENERALAGENTER FOR SVERIGE 

OCH 

KRISTALLMOTTAGAREN 

s w 26 
MED TELEFON 

SW ULTRA 
GÅR BÄST PÅ MOTALAS 

VÅGLAl\GD 

* SW 26 har provats med golt 

Hsul/at 25 mil från Karls
bor/[. SW UL YRA är mark
Iladws Ijttdstarkas/e telefon. 
A t e r f ö 1"1 ä I j a l' e sökas i 
mellersta och södra Sverige. 

~~~~==~~======== 
ELEKTRISKA. A.-B. SKANDIA 

STOCKHOLM 



Fig. 5. Kopplingsschema över 
sändaren. 

strömsackumulatorns + pol kan man 
kontinuerligt variera generatorspän
ningen mellan - 440 volt ända upp 
till + 5000 volt. Normalt drives ge
neratorn med 3 560 volts spänning, då 
sålunda"spänningen å sändarelamporna 
blir 4 000 volt emedan belysningsnätets 
spänning kopplats i serie med genera
torns. Den då behövliga magnetise
ringsströmmen är allenast c:a 0.4 amp. 
Lågspänningsgeneratorn är självmag
netiserad och avgiver 75 amp. vid 40 
volt. Den lämnar ström till sändare
lampornas glödtrådar. För att under
lätta regleringen och göra driften mera 
stabil arbetar generatorn över ett acku
mulatorbatteri inkopplat som s. k. buf
fertbatteri. Detta batteri är om 170 
amp.-timmar och 24 volt spänning. Då 
spänningen å belysningsnätet varierar 
något samt då det för lampornas livs
längd är av allra största betydelse 
att glödspänningen hålles absolut kon
stant hava vi beställt en automatisk 
spännings.regulator, 
som reglerar glöd- ~ 
strömmen från ge- Inka".,,,.,,,,,, 
neratorn å konstant f..krl<:-dn. III 
spänning vid sända-
relamporna. Såväl 
motor som hög- och lågspänningsgene
rator äro till undvikande av sändare
ton försedda med kommutatorer med 

mycket stort lamell tal. Så t. ex. har 
motorn och lågspänningsgeneratorn 
vardera 99 lameller samt var och en 
av högspänningsgeneratorns båda kom
mutatorer icke mindre än 165 lameIIer. 
Kraftmaskineriet startas och regleras 
från en inne i sändarerummet upp
ställd instrumenttavla, fig 7. Ovanpå 
instrumenttavlan finnes monterad sil
kretsen för bortsilande av den maskin
ton, som trots det höga lamelltalet 
likväl till äventyrs skulle finnas i den 
avgivna strömmen. De stora cylinder
formade kondensatorerna äro var och 
en om 1 mikrofarad samt provade med 
icke mindre än 12000 volt. De äro 
levererade av Siewerts Kabelverk i 
Sundbyberg. 

Sändaren, fig. 8, är monterad i ett 
skåp för att skydda mot oavsiktlig be-

L..... __ +-:=: 

+~OOi/ 

o 

Fig. 6. Kopplillgsschema 
över huvudfäntärkaren. . 



Fig. 7. Insfrwnenttavlan. 

röring av högspännings förande delar. 
För att kyla lamporna samt hindra 
temperaturen i skåpet att stiga för 
högt finnes en kraftig fläkt, som un
derifrån suger in friskluft och blåser 
ut den genom ett hål i taket. I sän
dareskåpet finnas monterade 6 sän
darelampor, 2 st. Philips Z 5 om 400 
watt vardera, använda såsom oscillator
rör, samt 4 st. Osram-Marconi T 450 A 
om 450 watt såsom modulatorrör och 
kraftförstärkare. Kopplingen emellan 
kraftförstärkare och moduleringsrören 
är den vanliga motståndskapacitets
kopplingen. De olika moduleringsrö
rens galler äro ej direkt parallellkopp~ 
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lade utan varje galler är kopplat över 
sin egen kondensator till kraftförstär
karerörets anod. Härigenom möjlig
göres att man kan anbringa olika ne
gativa gallerförspänningar å de olika 
moduleringsrören, då man vinner att 
den raka delen av anodkaraktäristiken 
blir längre. Som gallerbatteri använ
des vanliga anodackumulatorer och är 
den negativa gallerförspänning-en 60-
100 volt. Emellan oscillator- och mo
dulatorrören finnes inkopplad en 
strömtransformator, till vars sekun
därlindning är an luten en termisk 
milliamperemeter, 0-125 milliampere, 
Weston, Modell 425. När sändaren är 
igång men paus råder står ampere
metern på O, men så snart man bör
jar tala eller spela gör den utslag. Den 
visar således direkt moduleringsgraden 
och har visat sig vara en lika enkel 
som effektiv och tillförlitlig module
ringskontroll. 

Samtliga rattar för omställning- och 
fin justering av våglängden finnas 
framdragna till sändarens framsida, 
vilka sålunda möjliggöra omställning 
av våglängden under drift. På sän
daren finnes slutligen även monterad 
vågmeter, telefonväxel med telefon
apparat för korrespondensl med stu
dion och de platser vari från program 
kommer samt milliampererneter för 
uppmätning av statiska laddningar å 
antennen under åskväder. 

Antennen är över en sekundärkrets 
kopplad till sändaren. Då antennens 
egenvåglängd är c:a 430 meter måste 
förkortningskondensator användas. För 
att hindra driftstörningar är ett mot
stånd om 1 000 000 ohm kopplad över 
densamma samt i serie med detta mot
stånd en milliamperemeter med dubbel
sidigt utslag 5-0-5 milliampere. 
Man ser på denna milliamperemeter 
så snart ett laddat moln befinner sig 
över sändaren samt där j ämte om an
tennen är laddad med positiv eller ne
gativ elektricitet. 

Antennen, vars utseende framgår av 
bilden å omslaget, uppbäres av två st. 



50 m höga trämaster. Varje mast är' 
skarvad av tre st väldiga furustammar 
samt stagad med 12 stag. Antennmot
ståndet är vid 400 m våglängd c:a 33 
ohm. Då antennströmmen är c:a 6 amp. 
blir antenneffekten 6X6X33 = 1 188 
watt. Under antennen är nedgrävt ett . 
s. kbalansnät, d. v. s. koppartrådar 
parallellt förlagda och på mitten för
enade till en jordledning, som för till \ 
sändarens jordkontakt I detta balans- ).' 
nät ingår icke mindre är 500 meter 
10 kvmm kopparlina. Därjämte är 
sändaren även jordförbunden å stadens 
vattenledningsnät samt å 4 st stora 
kopparplåtar. 

I själva sändareskåpet finnes en av
delning, som är helt omgiven av kop
parplåt I denna avdelning är inmon
terad den s. k. huvud förstärkaren och 
till vilken de till sändarestationen in
kommande telefonledningarna kunna 
anslutas över en telefonväxeL Fö'l-
stärka ren, vars kopplingsschema fram
går av fig. 6, erhåller glödström och 
anodspänning från två särskilda acku
mulatorbatterier, det ena om 6 volt 
och 85 amp.-timmar samt det andra 
om 300 volt och 7.5 amp.-timmar. Ge
nom rattar å förstärkaren kan förstärk
ningsgraden kontinuerligt varieras i 
proportioner 1-100. För att möjlig
göra ett långsamt till- eller avtagande 
av ljudet är förstärkaren ansluten till 
telefonledningen över en potentiometer. 

På ett skåp bredvid sändaren fin
nes uppställd en annan förstärkare, an
sluten till en mottagare. Denna för
stärkare matar en högtalare så att 
man i sändare rummet via högtalaren 
kan höra allt som utsändes och på 
detta sätt kontrollera att allt fungerar 
som det skall. Vidare finnes för kon
troll av den utsända bärvågens kurv
form och moduleringsgrac\ i sändare
rummet uppställd en glödkatodoscillo
graf. 

För kontinuerlig kontroll av våg
längden och fältstyrkan finnes 1 600 

Fig. 8. Sälldarell . 

meter från sändarestationen uppställd 
en rörvoltmeter. Sändareantennen är 
nämligen omgiven aven park med 
stora träd, varför det har sitt intresse 
att erfara i vilken grad dessa verka 
dämpande under vegetationstiden. Ge
nom det protokoll, som dagligen fö
res över iakttagelser å voltmetern, 
hoppas vi kunna fastställa denna dämp
ning och en hel del andra företeelser. 

Ove Mogensen. 



INTERNATIONELLA RADIOUNIONENS 
KONGRESS I BRUXELLES 

U
nion Internatio

- nale de radio
phonie avhöll 
den 26-29 ja

nuari en kongress i 
Bruxelles. 

Warschau 1111.1 m, 
Sorö 1 153.8 m, Rom 
1 200 m, Königswus
terhausen 1 250 m, 
Motala 1 304.5 m. 

De långvågiga sta
tioner, som här ej 
nämnts, bibehålla sina 
förutvarande vågläng
der. Den nya fördel
ningen trädde i kraft 
den 10 febr. 

Vår belgiske kor
respon den t in terv j ua
de även den svenske re
presentanten vid kon
gressen, byråingenjör 
Lemoine, rörande de 
erfarenheter t:nan gjort 
i Sverige med fördel
ningen av de kortare 
vågorna. 

M. Raymond Brail
lard, ordförande i den 
tekniska kommissio
nen, har haft vänlig
heten lämna vår bel
giske korrespondent en 
närmare redogörelse 
över kongressens pro
gram och de huvud
frågor, som stått på 
dagordningen. Den 26 
-27 jan. hade de oli
ka kommissionerna si
na sammanträden och 
den 28-29 följde en 
konferens mellan de 
eurooeiska ländernas 
rundradioingenjörer. 

M. Raymond Emil/ard, Ing. L. framhöll 
ordförande i internationella radiounionens därvid, att den i Ge-

Representanter för 
alla länder inklusive 

tekniska kctnl/lission. neve uppgjorda planen 

Ryssland, hade inbjudits och infunnit 
sig. De viktigaste frågorna voro för
delningen av de långa våglängderna, 
undersökningar av problemet att undgå 
störningar från spårvägar, hissar och 
andra elektriska maskiner, varjämte 
man skulle söka upprätta ett gemen
samt system för identifiering av statio
nerna under pauserna i sändningen. 

Om resultatet av kongressen är be
kant, att Danmark, England, Finland, 
Frankrike, Holland, Italien, Norge, 
Polen, Ryssland, Sverige, Tjeckoslova
kien, Tyskland och Österrike enade sig 
om en ny fördelning av våglängderna 
mellan 1 000 och 2 000 m. 

Sålunda tilldelades: 
Leningrad 980 m, Hilversum 1,060 m, 
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visat sig fungera väl. 
Vissa uppoffringar hade ju måst göras 
av alla parter, men situationen i stort 
sett hade väsentligt förbättrats. Den 
svenska rundraqion hade tidigare lidit 
mycket av interferens med utländska 
stationer. 

Detta har endast delvis kunnat av
hjälpas men en ändring till det bättre 
har dock inträtt, och man får hoppas 
att reglerandet av de lägre vågläng
derna skall slå lika väl ut. 

Ing. Lemoine betonade även, att den 
internationella radiounionen lyckats 
vinna gehör hos resp . . regeringar på 
grund av det värdefulla arbete som 
densamma nedlagt till den europeiska 
rundradions fromma. 



SEXRÖRS ÖVERLÄGSEN 
I 

NEUTRO, SELEKTIVITET 

DYNE LJUDSTYRKA 

WADA 
LJUD, 

KVALITET 

N ::27:: B. VAGLÄNGD 

190-2000 m. 
{:( 

{:( 
Svenskt 

fabrikat! 
Inga 

[ösa spolar! 

K ° M B I N E R A D M E D C R ° S L E Y' S 

nUSIUONE SUPER 
(konhögtalaren, som alla tala om) utgör idealet för en mottagnings< 
anläggning. Avlägsna stationer med högtalarestyrka oberoende av 

pågående sändning från lokalstation. 

VIDSTÅENDEJ HYPERELEGANTA 
._'~~---~~ 

OCH EFFEKTIVA KRISTALLMOTTAGARE 

~

lllllllllllllll' kommer i marknaden god tid till storstationen 
i Motala. Användbar för 
samtliga våglängder utan 
utbyte av spolar. 

I PARTI FRÅN 

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN 
GÖTEBORG 1 

T E L E F o N E R: 9579, 9759, 150 7 9 
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AMPLION 
HÖGTALARE 
ÄRO VÄRLDSBERÖMDA 

t,'"')('J ,,-J 
ALLT 

FÖR RADIO 
RADIOLUX R . S. I. O. 

BEGÄR VÅR NYA ILL . 

RADIOKATALOG 1927 

AMPLlON BA6Y 

EN :GF;CSl.llGER FÖR 

VÄSTRA SVERIGE: 

AKTIEBOLAGET ELEKTROKOMPANIET 
GÖTEBORG 

KONTOR OCH LAGER: KRONHUSGATAN 14 

__________________________________________ J~ 

Använd i Edra radioapparater 

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

Nutidens förnämsta isolationsmateriel för 
radio- och svagströmsändamål. 

Djupsvart högglansig yta, garanterat oför
änderlig ifråga om färg och utseende. Obränn
bart och ohygroskopiskt. Lätt att bearbeta. 
Elektr. genomslagshållfasthet 25.000 V. pr 1 
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 WESTFÄLJSCHE 
SPRENGSTOFF A. G. 

Abteilung Trolit .. Troisdorf b . Köln 

Prover och offer ter på begäran från generalagenterna 
föt Sver ige: 

R.-B. Svensk-Schweiziska Handelskompaniet 
Klara Norra Kurkogata 34. Stockholm 
eller för Göteborg och västra Sveriilc: 

R.-B. Harald Wdllgren, Göteborg :l 

NOACK' 
ACKUMULATORER 

MORDISKA ACKUMULATORFABRIKEN 
MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG 



5:;STEGSMOTTAGARE 
M ED TOROlDSPOLAR OCH LOEWERÖR 

I 
och med de alltmer förbättrade 
mottagaredelar, som komma på 
marknaden, sättes amatören i stånd 
att bygga allt bättre mottagare. 

Den, som här nedan beskrives, använ
der t. ex. ett par moderna konstruktio
ner av delar, toroidspolen och det 
kombinerade röret. 

mellan kretsarna. Man kan lätt kontrol
lera reaktionen med en potentiometer 
utan att känsligheten märkbart lider. 

Här ifrågavarande mottagare har 
två stegs högfrekvens förstärkning med 
de tre kretsarna avstämda med var sin 
kondensator. Svängningen kontrolle
ras med en 300 ohms potentiometer P. 

,-----------------,---------------------------0+80 

r;--w---rv + 150 

B 
~----------~----------~~~----L--<~-O 

L---~--------------_o-3 
L----------------Q-15 

70--->1<--130--~~-130--__>l+--'70 

178 

Fig. 1. Mottagarens 
kopplingsschema. 

* 
Fig. 2. Ritni1lg till 
111 antagevinkeln. 

-<I,t<----lOO--->I 

~------------4~------------~ 5 

Med användande av toroidspolar av 
utbytbar typ får man ett förenklat 
apparatbygge, mindre utrymmesbehov, 
enkel manövrering med potentiometer 
och flera våglängdsområden. Toroid
spolar höra visserligen ej till de mest 
förlustfria, men då det är fråga om 
flera stegs högfrekvensförstärkning är 
dämpningen i viss utsträckning önsk
värd för underlättande av stabiliteten 
och höjande av ljudkvaliteten. Någon 
noggrann injustering av spolarnas in
bördes läge erfordras ej för undvikan
de av alltför stark återkopplingsverkan 

De båda högfrekvens rören ha ett 
gemensamt glödströmsmotstånd M. 
Kopplingen framgår av fig. 1. 

Beträffande antennens anslutning 
kan densamma ske enligt schemat om 
man ej har en lokal sändare alltför 
nära. Är detta fallet bör man i an
tenntilledningen insätta en blockkon
densator, vars storlek får avpassas 
efter antennens beskaffenhet och styr
kan av lokalsändaren. 50 fl,uF torde 
vara ett medelvärde. För mottagning 
av lokalsändaren ansluter man antennen 
till anoden på andra I-I F-röret R 2 , eller 



till gallersidan på kondensatorn C 3· 

Såsom detektor och lågfrekvensför
stärkare har använts ett Loewerör 
3 NF. Detta omfattar som bekant 3 
steg, detektor och 2 steg motstånds
kopplad lågfrekvensförstärkning. Det
ta rör, som förenklar apparatbygget 
och fordrar litet utrymme, ger en ut
märkt ljudkvalitet samtidigt som för
stärkningen är mycket stor. 

Mottagaren monteras på en vinkel 
av de dimensioner fig. 2 anger. Front
plattan är endast 178 X 400 mm, vil
ket torde vara ovanligt litet för en 
S-stegsmottagare med 2 stegs avstämd 
högfrekvens förstärkning. 

o 
I 

100 , . 

Följande materiel har använts: 
3 st. Stern & Stern vridkondensatorer med 

fininställning, 450 IlIlF, 
2 satser Stern & Stern toroidspolar med socklar, 
2 st. rörhållare, L. M. Ericsson, 
l " reostat, S. & S., 30 ohm, 
l " potentiometer, 300 ohm, 
l " strömbrytare, 
1 " enkel telefonjack, 
l " blockkondensator, 1000 cm, Baltic, 
2 " 3000 " 
1 " antennkontaktplint, Baltic, 
l " batteriplint, 6-polig, Baltic, 
2 " Philips rör A 409 eller liknande, 
1 " Loewcrör 3 NF med sockel, 
l " trolitplatta 178X 400X5, 
1 " bottenbräda 200X400xlO, 
kopplings tråd, låda. 

400 , 

Fig. 3. Kopplingsritning. 



Fig. 4. Fr(llllvy av den färdiga mottagaren. 

Nr onteringen och sammankopplingen 
av dessa delar sker en!. fig. 3. Den 
färdiga mottagarens utseende framgår 
av bilderna fig. 4, S och 6. 

Till mottagaren användes en 4 volts 
blyackumulator. Annan glödströms
källa kan ej begagnas på grund av 
Loewerörets konstruktion och inkopp
ling. Såsom anodbatteri är det lämp
ligt anvähda en 150 volts anodacku
mulator. 

De olika spänningar, som erfordras, 
ha approximativt angivits i fig. 1. 
Viktigt är dock att gallerförspänning
en på detektorn, som angivits till - 3 
volt, noggrant utprovas. Eljest inträ
der lätt ett starkt 
brummande i hög
talaren. Detsamma 
kan inträffa om 
högtalaren ställes 
på apparatlådan el
ler alltför . nära 
densamma. 

Apparatens sköt
sel är eljest ganska 
enkel, blott man en 
gång injusterat den
samma och upp
gjort en noggrann 

tet tålamod går det dock. Inställningen 
å de tre rattarna blir ciel13amma på 
ett par delstreck när. Till en början 
kan man ha ledning av de två kur
vorna i fig. 7 och 8, vilka uttrycka 
sambandet mellan kondensatorinställ
ning av våglängd för de två våglängds
områdena. 

Till en början väljer man ut någon 
stark station, som man vet bör höras 
bra. Den sannolika inställningen för 
denna stations våglängd avläses å fig. 
7 eller 8 och kondensatorerna inställas 
härefter. Man vrider över potenticr 
metern åt negåtiva sidan, dock ej så 
mycket att ett brummande höres då 

kalibreringskurva 
för vardera våg
längdsområdet. Att 
göta upp en dylik 
kurva kan visserli
gen ha sina svårig
heter, men med li- Fig. 5. MOlllagevit~kelll sedd bakifrån. 
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~ Q..AD~O=AMATÖREN~ 
och samma våg
länge!. 

Har man fun
nit en station, an
tecknar man in
ställningen för 
densamma på al
la tre rattarna. 
Upprepar man 
sedan detta för
farande på ett 
flertal stationer, 
har man snart 
tillräckligt ma
terial för upp
görande av 
fullständig 

en 
och 

kali-noggrann 
breringskurva. 

Fig. 6. M antaget Hppifrån med spolar och ,'ör borttagna. 

Och har man en 
gång fått en dy
lik är det sedan 

man vrider någon av rattarna några 
delstreck på ömse sidor om de övrigas 
inställning. u bör man under sakta 
vridning av rattarna med hjälp av 
fininställningen kunna höra stationen 
om den sänder. E ljest höres endast 
ett mycket svagt brus härrörande 
från atmosfäriska störningar, då alla 
tre kretsarna äro avstämda till en 

Am 
6()() 

soo 

400 

300 ./ 
/ 

V 
/V 

/ 

./ 
./ 

:/00 l/ 
V 

100 

00 

Fig.7. 
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50 100 

Kalib1'erillgskllrva för det kortare 
våglällgds01l1rådet. 

lätt att återfinna 
de stat ioner man en gång ,hört och 
även att finna nya dylika. 

Då mottagarens svängningstendens 
är något olika på olika våglängder, 
får potentiometern justeras efter be
hov, men man mås te vara för iktig 
med densamma, ty eljest riskerar man 
att utsända störande svängningar. 

A. P. 

Am 
.:Im! 

V 
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Fig.8. 
50 100 

Kalibreringskllrua fö,' det lällgre 
1 'åglängdso III råd et. 
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Tillverka Själv En Högtalare! 
En trevlig nyhet ., Lissenola" ljuddosa skall 

hjälpa Eder! Med varje ljuddosa följer ritning 

och anvisningar för tillverkning av lämpligt horn. 

För konhögtalare kan en s. k. "reed" (överförings

arm) erhållas. Pris: ljuddosan kr. 15:-, " re ed" kr. 1:-. 

Radioavdelningen, I tro ned. 

A.-B. NORDISKA KOMPANIET 

Denna 

lilla pjäs, 

Flottören 

visar, när Edert 

batteri bör laddas. 

Den är patenterad och föres endast 

av oss. Våra fabrikat äro baserade 

på 40 års erfarenhet och på grund 

av högsta kvalitet billigast . 

Acku m u I a to r· Fa b ri ksaktiebol aget 

TUDOR 
Stockholm. Göteborg. Malmö. Fabrik, Nol 

Den verkligt 

Populära Högtalaren 

~ 
Typ 

SENIOR 

Kr. 50:-
Finns hos alla 
auktoriserade 
radiofirmor. 

Engros från 

A. V. HOLM A .• B. 
STOCKHOLM 



II 

II 
Nyhet Nyhet 

»B L A U P U N K T» 

SUPERTON III 
EN UTMÄRKT HÖGTALARE 

LJUDSTARK och KLANGREN 
och ändå 

TILL DET BILLIGA PRISET 
av endast kr. 50: - med system, alltså komplett 
eller ,,35: - utan " för självbyggare. 

NÅGOT ALLDELES SÄRSKILT 
är denna nya populära högtalare, som på grund av sitt intressanta yttre, sin 
tilltalande form och sitt moderata pris blivit standardtypen på högtalarnas 
område. Ljudhålet omramas aven arkitektoniskt utförd träinfattning i 
polerad mahogny. Denna infattning åstadkommer även en hittills okänd 
utjämning av tonen. Med denna högtalare erbjudes till varje vän av radio 
en apparat, vars värde är vida större, än det ro oderata priset ger vi d handen. 

Det felfria återgivandet genom SUPERTON III. 

dess gedigna, förnäma yttre och icke minst 

priset är det, som berättigar till påståendet: 

En idealisk högtalare är 

- ENDAST SUPERTON III 

REPRESENTANTER OCH LAGER I 

STOCKHOLM : KARL H . STRÖM, SVEAVÄGEN 52, l TR. TEL.: N. 15024, N. 15025 
GOTEBORG : GEORG KARLSSON, LORENSBERGSGATAN 12. TELEFON: 4580. 
LUND: SYDSVENSKA RADIOIMPORTEN, Sr. SÖDERGATAN 29. TELEFON: 1455 

BEGAR PRISLISTAt _II 
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MÄTNINGAR AV FÄLTSTYRKAN FRÅN 
KARLSBORGS RADIOSTATION 

T
elegrafstyrelsens Radiobyrå har 
under sommaren 1926 utfört 
en serie må:tningar av fältinten

- siteten i olika riktningar och på 
olika avstånd från Karlsborgs rund
radiostation, vilka äro avsedda att tjäna 
som underlag för uppskattning av den 
nya Motalastationens räckvidd och för 
planläggande av rundradionätets vidare 
utbyggande. Byråingenjör S. Lemoine 
lämnade i ett föredrag inför Svenska 
Teknologföreningens elektrotekniska 
avdelning den 4 februari en intressant 
översikt av dessa mätningar och deras 
resultat samt de konsekvenser, som 
närmast följa av dessa. 

Ing. Lemoine vidrörde först Austins 
bekanta räckviddsforrnel 
och visade huru denna i 
något modifierad form 
kunde läggas till grund 
för bearbetandet av mät
ningsresultatet. Genom att 
betrakta formelns dämp
ningsexponent som obe
kant och för varje inten-
sitetsmätning beräkna I 

dennas värde erhåller 
man ett mått på i vilken 
g-rad markytans beskaf
fenhet mellan sändaren 
och mätpunkten inverkar 
på vagornas styrka. 

och Vargön till Fiskebäckskil, samt 
norrut över Askersund, Kil och Kop
parberg till Ludvika. Dessutom gjor
des mätningar på spridda ställen väs
ter och norr om Vänern. 

Resultatet visar visserligen här och 
där svårförklarliga språng och diskon
tinuiteter i fältstyrkan, men i det stora 
hela visar sig skogarnas och höglän
dernas inflytande såsom man kunnat 
vänta. Smålandsbergen och Tiveden 
uppvisa sålunda starkt fallande fält
styrka, medan söderut Vättern bereder 
fältet en nära nog dämpnings fri väg. 

Med ledning av mätningsresultaten 
hade försök gjorts att å kartan upp
draga linjer, som sammanbinda punk-

Mätningarna hade ut
förts i fem olika från 
Karlsborgs utstrålande 
riktningar: I östlig rikt
ning över Motala, N orr
köping, N yköping till 
Järna, i sydöstlig rikt
ning över småländska 
höglandet till Kalmar, i 
sydlig riktning över Jön
köping och Värnamo till 
Strömsnäs, i västlig rikt
ning över Skövde, Skara Fig. 1. Karta angivQlIde rOlllern.a för mätt~ingarna. 
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ter med samma fältstyrka. (Fig. 1.) 
Dessa ha ett från cirkelformen starkt 
avvikande förlopp, huvudsaklig-en för
orsakat av den ringa dämpningen i rikt
ning utefter Vättern och över Vänern. 

På grund av det ringa avståndet 
mellan Karlsborg och Motala hade ing. 
Lemoine ansett sig kunna approxima
tivt uppdraga motsvarande kurvor för 
Motalastationen (fig. 2). 

För att härav bilda sig en uppfatt
ning om Motalastationens "kristall
räckvidd" fordras kännedom om vilken 
fältstyrka, som är nödvändig för mot
tagning med kristallmottagare. Tal. 
citerade åtskilliga uppgifter härom 
hämtade ur litteratur och tidskrifter 
samt drog av dessa den slutsatsen, att 
1 a 1.5 m V per m är fullt tillräckligt. 
Dock hade han vid prov med flera i 
handeln fö,rekommande kristallmotta
gare konstaterat, att dessa ingalunda 
alla gåvo någ,ot resultat med denna 
fältstyrka, men 
hoppades att för
bättring- häruti 
skulle kunna upp
nås. Föredraget 
följdes av några 

diskussionsin
lägg. Ing. Ek
strand höll före, 
att om några 
mätning-ar ut
förts i Halland 
mellan Varberg 
och Halmstad, 
kurvorna fått 
något annorlun
da utseende, då 
dessa trakter sä
kerligen voro be
tydligt mera van
lottade. 

hade funnit att licenstätheten varierade 
med avståndet till närmaste rundradio
station efter en enkel matematisk lag, 
och den radie, inom vilken Karlsborg 
hade lyssnare av nämnvärt antal- icke 
endast kristallyssnare - var mindre, 
än den ing. Lemoine antagit. D:r Rolf 
ansåg, att man icke borde tala om det 
område, inom vilket kristallyssning är 
möjlig, utan om det, där folk anser 
det löna mödan att lyssna med kristall
mottagare. Man borde därför räkna 
med betydligt större värden på den 
erforderliga fältstyrkan, i synnerhet 
som det här var fråga om en stor 
våglängd, där större fältstyrka kräves 
än på de vanliga rundradiovåg-orna. 

Byråchefen Ljungquist genmälde, att 
licenstalen inom Karlsborgs lyssnings
zon på senaste tiden stegrats högst vä
sentligt, så att d:r Rolfs beräkningar 
knappast längre höllo streck. 

RADIOLICENSANTAL 
PR 1000 INVÅNARE. 
INOM OCH lITOM 5T~ONERNAS 

INGSKRET.!IARI 
#111111 ENSKILD 

D:r Rolf ha
de med hjälp av 
licensstatistiken 

skaffat sig- en 
uppfattning om 
räckvidden av 
Karlsborgs rund
radiostation, han 

Fig. 4. Rundmd·iostationernas räckvidd enligt liceHsstatistikm. 
Cirklarna omfatta så gott som fullständigt alla områd , n, där lieensantal et 
pr 1000 innevånare uppnår eller överstiger 15. Bilden är hämtad ur 

Sv. Radiak!. Förb:s Medlemsblad n:r 5. 
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FRÅN STOCKHOLMS HORISONT 
OM MOTTAGARE FOR ANSLUTNING TILL BELYSNINGSNAT 

F
rågan om huru och med vilka 
fördelar och olägenheter radio
mottagare kunna matas med 
ström från belysningsnätet var 

den 25 jan. under diskussion i Stock
holms Radioklubb. Inledningsföredra
get hölls av byrådirektör F. C. Weh
meyer, som uppdrog konturerna för oli
ka tillvägagångssätt och delgav klubben 
sina erfarenheter från långvarig drift 
aven apparat med såväl glöd ström 
som anodspänning från ljusledning. 

På senare tid har man kommit under fund 
med att man bekvämt och med ringa kostnad 
kan mata mottagningsapparaterna direkt från 
belysningsledningen utan förmedling av de be
svärliga och dyrbara ackumulatorerna och bat
terierna. Detta oavsett om nätet för växel
ström eller likström; i förra fallet tillkom
mer en trans forrnator och likriktareanordning, 
för övrigt utföras apparaterna precis lika i båda 
fallen. Det är därför nog att här endast taga 
hänsyn till a:1slutning till likströmsnät. 

Lämpligen väljer man alla rör i samma appa
rat med lika stor glödströmsförbrukning och 
erhåller lämpliga spänningar genom att an
ordna det hela som fig 1 visar. Alla rörens 
glödtrådar äro seriekopplade, och gaIlerför
spänningar uttagas å mellan dem inkopplade 
motstånd. Anodspänning till högfrekvens- och 
detektorrör uttagas antingen på för kopplings
motståndet meIlan nätets pluspol och glödtrå
darnas positiva ändpunkt eller med särskilt 
förkopplingsmotstånd direkt från 220 volt. Låg
frekvensrören tåla i allmänhet att anslutas ti1l 
fulla spänningen. 

Det är emellertid ej tillfyllest att endast an
vända motstånd, som ge de rätta strömstyr
korna och spänningarna. Man .måste även se 
till, att de ojämnheter, som förefinnas i nät
spänningen och härröra från kommuteringen å 
likströmsgeneratorerna ,eller å motorer i när
heten, i största möjliga grad utjämnas. För 
detta ändamål rekommenderas i allmänhet sil
kedjor. (Fig. 2.) Emellertid kan man utan 
nackdel inskränka sig till en drossel och en 
kondensator på drosselns anodsida. För samma 
mängd koppartråd är det fördelaktigare att 
ha densamma på en drossel , emedan man då 
även skyddas mot störningar av låg frekvens, 
medan kedjeledningen givetvis effektivare elimi
nerar högre lamelltoner. En kondensator även 

T T T T 
Fig.2. ' 

före drosseln är fördelaktig; då motstånd 'fin
nes inkopplat före fiIteranordningen, exempel
vis likriktare rör, om nätet för växelström; el
jest är den onödig. 

Högfrekvensförstärkarerörens anodspänning 
erfordrar ingen utjämning, om de äro kopplade 
till varandra och detektorn meaelst transforma
torer, utan kan den tagas från en lämplig punkt 
på motståndet, som i fig. 1, medan lågfrekvens
förstärkarens och eventuellt även detektorns 
anodström får genomlöpa en drossel. Någon sil
ning av glödströmmen behöver icke anordnas. 

Av de erforderliga tiIlbehören äro drosslarna 
de dyrbaraste. Lämpliga typer finnas numera 
i handeln, men man kan äv.en tillverka dem 
själv. De kräva en avsevärd mängd koppar
tråd, som upplindas på en järnkärna av glöd
gad järnplåt. Kondensatorer på 4 mF finnas 
av ett par olika' fabrikat. "Motstånden böra ej 
lindas på trä eller ebonit, utan t. ex. på me
tall överdragen med ett asbesthölje. 

Naturligtvis uppnår man med dessa medel 
icke en fullkomligt tyst bakgrund; lika litet 
som vid vanliga strömkäiIor försvinna de frä-



sande störningar, som rund radiostationernas 
"bärvågor" uppsamla i sig, de sprakande Ij-ud, 
som härröra från atmosfären eller elektriska 
urladdningar, samt "rörbruset". M-en några 
störningar därutöver tillkommer icke, om appa
raten utföres på ovan beskrivet sätt. 

I stället för silningsanordningar har man 
även försökt använda sig av den princip, som 
fig. 3 antyder. Här kan man tydligen inreg
lera förhållandet mellan galler- och anodspän
ningarna så, att variationerna i dessa kom
pensera varandra . En stor nackdel är, att 
batterier för motverkande av den likriktade 
gallerspänningen äro nödvändiga, fastän dessa 
givetvis ha lägre spänning och så gott som 

Fig.3. 

ingen strömbelastn:ng i. jämförelse med anod
batterier. Vidare lär det ha sina svårigheter 
att i lågfrekvens förstärkare fullständigt bli fri 
från lamellto:Jer o. d. från belysningsledningen. 

En tid salufördes apparater, som lämnade 
såväl anodspänning som glödström från belys
ningsledningarna genom förmedling av termo
element, som uppvärmdes av belysningsström
men, likgiltigt om denna var växelström eller 
likström. Dessa ha emellertid numera full
ständigt försvunnit ur marknaden och icke på 
mycket länge låtit tal,\ om sig, varför man 
väl får antaga, att de på ett eller annat sätt 
voro undermåliga. 

Inledningsföredraget följdes av de
monstration av några kommersiella 
mottagare för nätanslutning och sepa
rata anordningar för uttagande av 
anodspänning från belysningsnät samt 
en livlig diskussion. Av intresse var 
några iakttagelser av flera närvarande, 
att i Stockholm störningar från belys
ningsnätet ( anodspänningskällan ) så 
gott som regelbundet konstaterats på 
söndags förmiddagarna och voro av 
synnerligen besvärande styrka, medan 
på kvällarna belysnlngsledningarna utan 

oläg-enhet kunde nyttjas som källa till 
anod spänning och glödström. Orsaken 
till detta förhållande är icke lätt att 
urskilja, men därav framgår tydligen, 
att man icke under alIa omständigheter 
kan räkna på god och störningsfri mot
tagning, då man fyller mottagarens 
ström behov från belysningsnätet. 

* 
Då en stor del av landets radiolyss

nare endast har tillgång till växelström, 
torde några kompletterande rader med 
hänsyn härtill vara motiverade. Skill
naden i betingelserna för att erhålIa 
både anodspänning och glödström från 
nätet äro ingalunda så små som man 
utläser av föredragets inledningsord. 

Medlen att förvandla växelström
men till likström äro i första hand 
transformator och likriktarerör. Den 
förra är icke oundgängligen nödvändig, 
om växelströmmen har en lämplig 
spänning, men då det är önskvärt att 
erhålla dubbla spänningen med uttagen 
mittpunkt samt att mata likriktarerö
rens glödtrådar med växelström, gör 
den vanligen skäl för sitt pris. Lik
riktarerör använder man lämplig-en två 
enkla eller ett med två anoder; det 
senare ställer sig billigare. 

En likriktareanordning för detta 
ändamål med rimliga dimensioner och 
rimligt pris torde knappast ge mera än 
c:a SO mA och kan följaktligen icke 
lämna både anodspänning och glöd
ström som fig. 1 avser utan får iri
skränkas till anodspänningen. * 

Vad glödströmmen beträffar, kan 
denna möjligen utgöras av växelström. 
Numera tillverkas ju rör med mitt
punktsuttag på glödtråden speciellt för 
detta ändamål. "Radio-Amatören" har 
hittills icke provat flera, men hoppas 
att, efter verkställda försök kunna 
återkomma med en detaljerad beskriv- . 
ning. 

* På annat ställe i detta nummer (se "Provat 
av Radio-Amatören") återfinnes kopplings
schema för likriktare för anodspänning till 
radiomottagare. 
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EN HÄNDIG ENRÖRSAPPARAT 

D
en här nedan beskrivna motta
garen har förts i marknaden av 
firman Ralf A . Uddenberg, Gö
teborg. Då den är särdeles lämp

lig även för amatör byggare har fir-
man benäget medgivit att en ingående 
beskrivning får lämnas i Radio-Amatö
ren. Alla erforderliga delar kunna även 
erhållas från nämnda firma. 

+ 

Fig. 1. K opplingssch ema. 
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Fig. 3. Förlängnillgsspole. 

En känslig rörmottagare för alla 
rundradiovåglängder, med minimal 
strömförbrukning, batterierna inbygg
da i lådan och en så låg anskaffnings
kostnad som möjligt -- det är natur
ligtvis alltid ett önskemål. Den före
liggande beskrivningen avser en dylik 
mottagare. Den är visserligen ingen 
högtalareapparat, men den ger en fullt 
acceptabel telefonstyrka för de flesta 
större europeiska stationer. 

I alldeles speciell grad torde den vara 
ägnad att ersätta kristallen i sådana 
distrikt, där mottagningen av Motala 
blir mindre god eller där pretentionerna 
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Fig. S. Kopplingsrilnillg. 

på ljudstyrka äro större än en kristaII 
kan motsvara. 

Kopplingsschemat framgår av fig. 1. 
Antennspolen S 1 är lindad på ett 90 mm 
spolrör av 25 111m längd (se fig. 2) och 
består av 30 varv 0.4 111m bomulls
spunnen tråd med uttag efter 15 varv. 

För avstämningen användes en 200 
cm variabel kondensator av specieII 
konstruktion, som tager mycket litet 
utrymme. Avstämningsspolarna äro 
två, en kortvågsspole S 2, fig. 2, och en 
förlängningsspole S 3, fig. 3. 

Kortvågsspolen är lindad på 75 111111 
spolrör av 80 mm längd 111ed 100 varv 
0.4 mm tråd. Uttag göras efter 30, 45, 
67 och 100 varv. 

Förlängningsspolens stomme kan gö-

ras av 2 st. ebonitbitar 75 
X75X5 mm, mellan vilka 
inläggas en eoonit-, fiber
eller presspansskiva av 3 
mm tjocklek och 40 mm i 
diameter. Spolen lindas med 
155 varv 0.3 mm bomulls
spunnen tråd. Uttag göras 
efter 50, 62, 78, 100, 125 
och 155 varv. För att lätt 
kunna göra dessa uttag bör 
man, såsom fig. 3 antyder, 
uppsåga en ränna i ena eho
nitskivan. 

Montagevinkeln, fig. 4, 
består aven ebonitplatta av 
dimensionen 195X135 X 3 
mm och en träplatta, som 
samtidigt bildar botten i 
apparatlådan. Denna sist
nämnda består i övrigt av 
sido- och bakväggar och tak. 
Denna del är fäst medelst 
gångjärn vid bottenplattans 
bakre kant. 

På insidan av bakväggen 
kunna de erforderliga tre 
fickbatterierna fästas med 
lämpliga klämmor. Då det 
vid längre tids användning 
är önskvärt att ha ett stör
re glödströmsbatteri, kunna 
lämpligen ett par kon takt
hyl sor anbringas i bak-

väggen för anslutning av ett dylikt. 
Sammankopplingen av apparatens de-

. i 

Fig. 6. Mottagaren sedd framifrån. 
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lar sker enligt ritningen fig. 5. I denna 
figur äro anslutningarna till spolom
kopplarens kontaktknappar, 10 till an
talet, ej inritade. Fig-. 2 och fig. 3 ange 
emellertid tydligt till vilka kontakt
knappar de olika uttagen skola gå. Den 
ledningstråd, som går fram till rö,rhål
laren och slutar med en ögla, anslutes 
till kontaktskruven på dubbelgallerrö
rets sockel. 

Till mottagaren användes följande 
materiel: 
1 st. RU speciell vridkondensator med 50 mm 

ratt. 
1 " RU speciell spolenhet med 50 mm ratt. 
1 " spolomkopplare med 10 kontakter. 
1 " 15 a 30 ohms reostat. 
1 rörhållare. 
1 " gallerkondensator, 200 cm. 
1 " gallerläcka, 3 megohm. 
1 " blockkondensator, 1000 cm. 
1 " förlängningsspole enl. beskrivning. 

TRÅDLÖS TELEFON PÅ TÅGEN I 
ITALIEN. Enligt tillkännagivande av italien
ske kommunikationsministern komma snälltågen 
Milano-Bologna och Milano-Turin att ut
rustas med trådlös telefon sedan numera lyc
kade prov utförts. 

EIFFELTORNET ERHÅLLER KRAFTI
GARE SÄNJ)ARE. Enligt meddelande kom
mer Eiffeltornet att utrustas med en ny 50 
KvV -sändare. DCIma, som huvudsakligen kom
mer att användas för rundradioändamål, vän
tas kunna tagas i bruk under mars månad. 

I 

RUNDRADION I FRANKRIKE. Sedan 
början av detta år står den franska tråd
lösa telefonien under statligt kontroll. Man 
ämnar före 1933 låta bygga tre större och 18 
mindre sändarestationer. 

ENGLAND TILLFÖRSÄKRAR SINA 
BLINDA FRI RADIOLICENS. Engelske 
postministern har meddelat den blinde engelske 
parlamentsledamoten, kapten Fraser, som fram
lagt en motion {lm fri rundradiolicens för 
blinda, att någon licensavgift för blinda lyss
nare ej skall komma att behöva erläggas. 
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1 st. rör A 441 eller RE 212. 
3 " ficklampsbatterier. 
7 " kontakthylsor. 
1 " ebonitplatta 195X135X3. 
1 .. låda. 
Kopplingstråd, systoflex m. m. 

Aterkopplingsspolen, som är rörlig 
inuti kortvågsspolen, är 50 mm i dia
meter och 40 mm lång. Den är lindad 
med 80 varv 0.15 mm silkesspunnen 
tråd. 

Den färdiga mottagarens utseende 
framgår av fig. 6. 

Vid mottagqing av de kortare våg
längderna användes i regel någ-ot av 
antenn intagen Al eller A 2 • För de lång
vågiga stationerna är däremot den di
rekta antennanslutningen Aa att före
draga. Vid jordning av antennen in
sättes den i den ena av jord-kontakt
hylsorna. 

ENGLAND BYGGER ETT V ÄRLlJS
OMFhTTANDE NÄT AV RUNDRADIO
SÄNDARE ? I England lär man umgås med 
planer på byggande av ett nät av kraftiga 
rundradiosändare, som skulle omfatta både 
moderlandet och Dominions. Vardera av dessa 
sändare skulle erhålla 50 KW effekt. De skulle 
byggas på följande platser: i England: Da
ventry och Monckton; i Kanada: New Bruns
wick och Vancover; i Australien: Fanning 
Island, Sydney och Perth; på Ceylon: Co
lombo och i Indien: Bombay. Från dessa sta
tioner skulle sedan en serie av relästationer 
vidarebefordra programmen inom omgivande 
territorier. 

DEN NYA SÄNDAREN I W ARSCHAU 
har försöksvis sänt på 1 020 m våglängd 
med en effekt av 10 a 15 kw och uppnått 
goda resultat. 

RUNDRADIO I GREKLAND. Den av 
grekiska telegrafverket byggda rundradiosän
daren i Athen är nu färdig och utför för
sökssändningar för fastställande av lämplig 
våglängd. Ytterligare skola sändare byggas i 
Jannina, Patras, Syra, Zante och på Chios. 
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Säsongens största nyhet har kommit! 
-5l":,,e 

Serien RU::Radio innefattar nu även en 
specialbyggd apparat för Motala~stationen. 

LiLLEPUTT 
Pris komplett Kr. 75:-

Ingen 2-4 
Ackumulator {icklamps:: 

.- batterier är 
Inget dybart allt vad som 

anodbatteri behövs 

Oaktat det låga priset möjliggör apparaten god utlandsmottagning inom 
ett våglängsområde av 180- 2QOO m. Apparaten är i likhet med RU 2 
och RU 3 helt svenskbyggda, varigenom fullt korrekt funktion möjliggöres. 

AMATÖRER 
som själva önska bygga sin apparat, erhålla genom mina återförsäljare 
landet runt, förmånligt och bekvämt kompletta byggsatser med låda, rör 
och fullständig arbetsbeskrivning till ................. ........ .. kr. 55: - pr sats. 

Till de platser där jag icke är representerad genom åter
försäljare, expedieras byggsatser direkt pr postförskott. 
Representanter antagas, där · jag förut ej är representerad. 

R A L F A. UDDENBERG 
Tel. : 11717 GÖTEBORG Tel.: 7187 

________________________________ J 
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ENDAST ÄKTA 
MED MÄRKET 

»SESMA» 

BEG ÄR VÅR NYA RIKT 

ILL. RADIO~KAT ALOG 

ÅTERFÖRSÄLJARE SÖKAS 

ÖVER HELA LANDET 

VOX-HUMANA 
(Den mänskliga rösten) 

är den enda svenska con~ 
högtalaren. 

Utomordentligt ljudren med 
klar fyllig ton för både sång 

och musik. 

Pris 45: - kronor 
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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ 
SUPERHETERODYNEN 

U R ETT FO R E DR A G I ST OCK HOLMS RADIOKLUBB 
D EN 8 FE BR UARI 

AV CIVILINGENJÖR GUNNAR HÖK 

M
ycket har skrivits och talats om su
perheterodynen, och en stor del därav 
av personer, som ha betyd:igt större 
erfarenhet av dylika apparater än 

jag. Orsaken till att jag jämväl tror mig ha 
en del nytt och intressant att komma med på 
detta gebit är att jag varit i tillfälle att ut
föra en del mätningar och av mätningar grun
dade eJler bestyrkta beräkningar på dylika 
apparater och i desamma ingående detaljer. 
Ofta är det ju så, att praktiska experiment, 
som utföras utan tillgång tilI mätinstrument 
och möjligheter till kvantitativ undersökning 
och kontroll, ge resultat, i vilka det är syn
nerligen svårt att urski lja det rätta sambandet 
mellan orsak och verkan och av vilka till 
följd därav felaktiga slutsatser lätt kunna 
dragas. I många fall kunna några relat:vt 
enkla mätningar i långt högre grad kasta ljus 
över saken. 

Den del av superheterodynen, som i första 
hand varit föremål för mitt intresse, är den 
s. k. första detektorn, som ombesörjer den 
förvandling av den mottagna våglängden till 
en avsevärt större, som är det karaktäristiska 
för denna kategori bland radiomottagarna. Den 
mottagna vågen framkallar på detektorn en 
högfrekvent spänning, som adderar sig till en 
kraftigare spänning av högre eller lägre period
tal, vilken härrör från en lokal generator, su
perheterodynens "oscillator". På grund av skill
naden i periodtal kommer den förra att med 
regelbundna mellanrum ömsom samverka med, 
ömsom motverka den senare, och den resul
terande spänningen blir av samma frekvens 
som oscillatorns och med samma genomsnitts
amplitud, men den momentana amplituden kom
mer att variera mellan summan och skillnaden 
mellan båda med ett periodtal lika med skill
naden mellan delspänningarnas frekvenser. Den 
första detektorn ger en likriktad strömkom-

posant, vars storlek är beroende på den totala 
högfrekventa spänningens amp'itud och alltså 
kommer att variera med denna. HärigenOli~ 

uppstår följaktligen en . växelströmskomposant 
av samma periodtal som "modulationen" hos den 
resulterande spänningen, d. v. s. skillnaden mel
lan delspänningarnas periodtal. 

En av de viktigaste omständigheterna för 
superheterodynens vara eller icke vara är gi
vetvis velokningsgraden eller spänningsomsätt-
1I.illgen vid denna övergång från en våglängd 
ti ll en annan. Jag har sökt efter uppgifter 
därom i tidskriftslitteraturen, men med ganska 
magert resultat: två uttalanden, som strida 
ganska kraftigt mot varandra. Det första fann 
jag i QST för några år sedan i en redo
görelse för några mätningar, som avsågo att 
utröna i vilken proportion ett par superhetero
dyners förstärkning var fördelad på de olika 
elementen i desamma. 2 å 4 gångers för
stärkning, vill j ag minnas, hän fördes till första 
detektorn och förklarades bero på effekttill
skottet från oscillatorn. Häremot står ett ut
talande i Proc. I. R. E. av amerikanen Green
leef Pickard, som gjort omfattande fältstyrke
mätningar och därvid bl. a. betjänat sig av 
superheterodyner. Han uppgiver, att mellan
frekvensförstärkaren i en viss apparat giver 
en förstärkning av ungefär 1200 gånger, me
da:1 mottagaren i sin helhet på grund av spän
ningsförlust vid frekvensövergången endast ger 
160 gångers förstärkning, samt tillägger, att 
dessa siffror torde vara normala. Vilket icke 
är uppmuntrande för dem, som vant sig att 
vänta betydligt mer aven dylik apparat. 

Ändamålet med det följande blir först och 
främst att ur mätningar på några detektorer 
beräkna verkningsgraden eller spänningsom
sättningen, som vi definiera såsom förhållandet 
mellan den spänning, som skulle erfordras för 
att direkt åstadkomma den nya växelströms-
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komposanten, och den spänning på första de
tektorns galler, som härrör från de mottagna 
vågorna. 

De tvenne möjligheter, som vanligen kommer 
ifråga för första detektorn, är anodlikriktning 
eller gallerlikriktning medelst ett vanligt hårt 
rör. Det finns dock ingenting som hindrar 
användning av kristalldetektor ; då man nu lär 
kunna få goda dylika utan inställning, konnna 
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Vlixelspiinning Ii gallret. 

4 .5 voJt 

de kanske framgent att oftare uppdyka som 
element 'i rörmottagare. Jag har emellertid icke 
gjort några mätningar å kristaller, varför jag 
här lämnar dem åsido. 

Vi övergå därför först till rördetektor med 
anodlikriktning. Som naturligt är, blir rörets 
funktion som vanlig detektor till stor del ut
slagsgivande för dess egenskaper som första 
detektor i en superheterodyn, och det diagram, 
som framställer, hur den likriktade ström
komposanten (i detta fall = ökningen i anod
strömmens medelvärde) varierar med den hög
frekventa spänningen på gallret, ger goda upp
lysningar härom. Fig. 1 innehåller sådana 
kurvor för Philips B IOS och A 109. Vi se, 
hur detektorns effektivitet växer, då den till
förda spänningen ökas; för svaga signa!er ger 
den därför nästan alls ingen likriktning, me
dan de starka gynnas desto mer. Som vi se, 
antaga kurvorna för större spänningar nästan 
rätlinigt förlopp; hade mätningarna utsträckts 
till ännu högre värden å dessa, skulle de ha 
börjat böja av åt höger, beroende på mättning 

~,------------------------------------------. 

i röret. Om vi nu i stället för en högfrekvent 
gallerspänning av konstant amplitud tänka oss 
en summa av två, vilkas periodtal skilja sig 
något, verka dessa, som jag nyss förklarade, 
såsom en enda växelspänning, vars amplitud 
varierar periodiskt med en frekvens lika med 
skillnaden mellan de båda delspänningarnas. 
Känna vi storleken av spänningarna på gallret 
såväl från detektorn som från antennen, kan 
tydligen fig. 1 ge oss upplysning om, hur den 
likriktade strömmen varierar med gallerspän
ningen, eller rättare sagt, om den nya växel
strömskomposantens storlek. Vad som bestäm
mer den sistnämnda, är brantheten av kurvan 
i fig. 1. Man bör välja oscillatorspänningen 
så, att den mot densamma svarande punkten 
på kurvan ligger på dennas brantaste parti. 
Därigenom komma variationer:1a i amplituden 
att framkalla starkaste möj liga ändringar i 
anodströmmen. 

Kurvorna gälla i tomgång, d. v. s. då intet 
motstånd är inkopplat i anodkretsen, och man 
får därför på detta sätt icke fram de ström
mar och strömändringar, som erhållas i prak
tiska fall. Med kännedom om rörets kon
stanter kan man emellertid beräkna de där
emot svarande elektromotoriska krafterna i 
anodkretsen, vilka äro i mindre grad beroende 
av yttre impedanser i anodkretsen . Härur får 
man sedan omedelbart fram verkningsgraden, 
såsom vi nyss definierat den. 

Utför man dessa beräkningar för de båda 
rören i fig. 1, får man för il IOS en spän
ningsomsättning av 1.7 och för A 109 3.7. Det 
senare röret är alltså att föredraga, i synner
het som det även kräver lägre spänning från 
oscillatorn för att ge maximal omsättning. 
Då karaktäristiken för det vid mätningarna an
vända exemplaret av B IOS var av enkel ma
tematisk form, kan spänningsomsättningen inom 
vissa gränser beräknas direkt ur denna. Re
sultatet blir 0.96 X oscillatorspänningen, alltså 
betydligt mera än vi funnit ur kurvan. Or
saken härtill är, att kurvorna uppmätts med 
en mellanfrekvenstransformator inkopplad i 
anodkretsen utan förbikoppling med konden
sator. 

Vi<:l gallerriktningen, där vi på välbekant sätt 
betjäna oss av gallerkondensator och läcka, 
får likriktningskurvan det utseende fig. 2 vi
sar. Skillnaden mot anodlikriktningskurvorna 
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är starkt framträdande: avböjningen åt höger 
sker redan för ett par volts högfrekvent spän
ning på gallret, och den största lutningen, som 
uppträder för cirka en halv volts spänning, 
är betydligt större än för motsvarande rör i 
det förra diagrammet, A 109. Tillämpa vi där
för samma förfaringssätt för att uppskatta 
detektorns effektivitet, få vi följaktligen gynn
sammare resultat. FörhållancJ;et mellan, den 
elektromotoriska kraft, som skulle framkalla 
samma växelströmsk<;>mposant i anod strömmen, 
och den från antennen härrörande spänningen 
på gallret blir sålunda i detta fall 8.4. 

Härav synes framgå, att ungefär dubbelt så 
stor spänningsomsättning kan erhållas med gal
lerIikriktning. I verkligheten kan man emeller
tid icke uppnå så fördelaktiga förhållanden. 
För att klargöra varför få vi rekapitulera 
gallerlikriktningens verkningssätt. Likriktningen 
uppkommer genom gallerströmskurvans krök
ning; på grund av denna ändras gallerström
mens medelvärde, då en högfrekvent spänning 
till föres gallret, och gallerförspänningen, som 
ju är lika med medelvärdet av gallerströmmen 
gånger gallerläckans motstånd, följer denna 
ändring och reglerar anodströmmen i takt där
med. En periodiskt pulserande högfrekvent 
spänning, som det här är fråga om, ger så
lunda upphov till en växelspänning på gallret 
med ett periodtal = pulsationsfrekvensen, som 
ju vid mottagning avpassas efter förstärkarens 
avstämning. Denna spänning är emellertid icke 
fullständigt isolerad på gallret, utan fram
kallar en växelström mellan galler och glöd
tråd, som flyter dels genom gallerkondensatorn 
och avstämningskretsen, dels genom kapaciteten 
i rör och sockel. Då den tillgängliga energien 
är mycket liten kan denna ström väsentligt 
reducera spänningens storlek. För att utjäm
ningen skall bli så liten som möjligt, måste 
gallerkondensatorns och rörets kapaciteter vara 
små. Men hänsyn till att den högfrekventa 
spänningen från antenn och oscillator bör pas
sera gallerkondensatorn med ringa spännings
fall , får denna kapacitet dock icke heller göras 
för liten. För att man skall kunna finna en 
tillfredsställande kompromiss mellan dessa mot 
varandra stridande krav, måste inverkan av 
rörets egenkapacitet kunna försummas, och 
vidare den mottagna våglängden och förstär
karens våglängd vara så vitt skilda som möj-

ligt. Dessa villkor kunna vanligen icke upp
fyllas. 

Min uppmärksamhet riktades första gången 
på detta förhållande genom en experimentell 
jämförelse mellan anod- och gallerlikriktning på 
första detektorn i en superheterodyn. Jag fick 
ungefär fyra gånger så starka signaler med 
anodIikriktning som med gallerlikriktning och 
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gissade ganska snart orsaken. En överslags
räkning gav vid handen, att - om rörkapaci
teten försummades - lämpligaste kapacitet hos 
gallerkondensatorn utgjorde några få centime
ter! Med hänsyn till rörkapaciteten får man 
givetvis ett helt annat värde och betydligt 
sämre resultat. 

Vid nyssnämnda experiment försökte jag er
sätta gallerkondensatorn med en spärrkrets ge
nom att parallellt med densamma lägga en 
spole av lämplig storlek och en blockkonden
sator seriekopplade, så att gallerkondensatorn 
med dessa bildade e:1 svängningskrets, avstämd 
till förstärkarevåglängden. Ljudstyrkan ökades 
härigenom till ungefär densamma som vid 
anodlikriktning, men anordningen blev en 
smula labil och råkade lätt i svängning. 

Är detektorröret mj ukt, är gallerströmmen 
betydligt större, och likaså den vid likrikt
ningen tillgängliga energien, varför läckför
lusterna spela mindre roll och goda resultat 
kunna erhållas med gallerlikriktning. J ag har 
icke varit i tillfälle att undersöka detta fall; 
möjligen gör det vid mjuka rör åtskilligt 
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starkare rörbruset anordningen mindre lämplig. 
Kanske äro mina mätningar icke tiIlräckligt 

omfattande för att medgiva ett generellt un
derkännande av galler likriktning med hårda rör 
för första detektorn i en superheterodyn. Då 
man väljer relativt kort förstärkarevåglängd 
samt då apparatens våglängdsområde utsträc
kes upp till ett par tusen meter, torde emel
lertid galler likriktning aldrig kunna komma 
ifråga. 

En fråga, som är av ganska stor betydelse 
för apparatens funktion, är: Bör en super
heterodyn vara regenerativ eller icke? - Äter
kopplingsverkan kan erhållas på tvenne punk
ter i en superheterodyn, på första detektorn 
och i förstärkaren. Vad den förra av dessa 
möjligheter beträffar, är återkoppling här 
överflödig, då dämpningen i ramantennen re
dan förut är tillräckligt låg, om denna är väl 
utförd, och komplicerar endast apparatens 
konstruktion och inställning. Även i fråga om 
förstärkaren är full frihet från återkoppling 
att föredraga, men svårigheten att uppnå detta 
är ganska stor, och då ljudstyrkan i närheten 
av svängningspunkten i detta fall vanligen 

MOTT AGNING AV UTLÄNDSK RUND
RADIO PÄ KRISTALL tycks på senaste 
tiden blivit föremål för amatörernas speciella 
intresse, att döma av de rapporter om lång
distansmottagning, som upprepade gånger publi
cerats i radiopressen. Kristallmottagarens räck
vidd har ju hittills med avseende på telefoni 
ansetts som tämligen begränsad, och till upp
gifter om utlandsmottagning har ma:l i allmän
het ställt sig skeptisk och skylt på närbelägna 
oscillerande rörmottagare. Det torde emeller
tid nu få anses som ett konstaterat faktum att 
långdistansmottagning på kristall är möj lig. I 
allmänhet har dock härvid en förstklassig, utom
husantenn a:1setts ofrånkomlig. En av våra 
läsare i närheten av Göteborg meddelar att 
han efter en tids experiment gjort den er
farenheten att motståndet i antennkretscn är av 
avgörande betydelse vid mottagning av svaga 
signaler, detta kanske i ännu högre grad med 
avseendc på jordlednings förhållandena. I slutet 
av januari lyckades han med en kristallmot
tagare få in och identi fiera stationer efter 
lokalsändningens slut: Langenberg, Frankfurt 

växer långsammare än det störande bruset, är 
frestelsen att missbruka återkopplingen och 
förstöra ljudets renhet relativt liten. Eljest 
är superheterodynen till sin ide återkopplings
fri. Dess stora fördel framför andra mot
tagaretyper är, att den förenar konstant av
stämningsskärpa och därmed konstant kvalitet 
med stor effektivitet. Strävar man i enlighet 
härmed att få bort återkoppling och potentio
meter, är detta i full överensstämmelse med 
det moderna kravet på minsta möjliga antal 
"kontroller", d. v. s. knappar och rattar, som 
kräva inställning. 

Jag har tidigare nämnt en del siffror, och 
det ä r lockande att försöka fortsätta och upp
skatta den totala spänningsförstärkning man 
bör kunna vänta sig aven superheterodyn. 
Räkna vi för ett steg av mellan frekvens för
stärkaren 14 gångers förstärkning, böra vi 
kunna tänka oss c:a 2 500 gånger för en tre
stegsförstärkare och med ledning av vad vi 
funno för anodlikriktningen bortåt 8- å 10000 
gånger för hela apparaten. Ett resultat, som 
verkar antagligt och ger full rättvisa åt su
perheterodynens välkända rykte och anseende. 

a. Main, Prag, Kiel, Stuttgart, Hamburg, Leip
zig, Breslau, Daventry och Wien. De båda 
förstnämnda hördes obetydligt svagare än lokal
stationen (Götcborg), de scnare med avseende 
på ljudstyrkan i nu nämnd ordning. Att märka 
är att Kiel (254,2 111.) med sin svaga effekt var 
nästan lika stark som Prag, och betydligt bättre 
än Daventry och Wien med sina 20-25 Kw. 
Med tillkoppling av 2 stegs Lågfrekv. hördes 
samtliga på högtalare med motsvarande ljud
styrkor. 

Anmärkningsvärt är att den använda anten
nen var en ' rumsantenll av 12 meters längd. 
Alternativt tillkopplades även en utomhusan
tenn av c:a 40 meters längd, men någon vinst 
i ljudstyrka kunde därvid ej förmärkas. Nå
gon jordledning användes ej, utan i båda fallen 
motvikt i form aven tråd, spänd på c:a 2,5 
meters höjd över marken under den stora an
tennen. Det lyckade resultatet, torde till stor 
del bero härpå, då antennkretsens dämpning och 
de därmed sammanhängande förlusterna bliva i 
hög grad reducerade. Mottagarens spole och 
kondensator voro även båda av lågförlusttyp. 

R. G. F. 
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DET ELEKTRISKA FJÄRRSEENDETS 
NUVARANDE STÅNDPUNKT 

AV INGENJÖR B. FREUND. 

(Forts. från föreg. 11 :r.) 

M 
ed hänsyn till de olägenheter, 
med vilka de tidigare syste-

1 men för fjärrseende voro 
behäftade, betecknade det ett 

stort framsteg då Ayrton och Perry 
år 1881 påpekade möjligheten att an
vända en från punkt till punkt flyttbar 
cell. Denna princip är att hänföra till 
den förut nämnda 2: a gruppen. Denna 
grupp är ju den efter vilken den senare 
utvecklingen skulle följa, och som bli
vit av utomordentlig betydelse. 

Fig. 6 är en enkel framställning av 
Ayrton och Perrys ide till användande 
av endast en enda cell och ett enda led
ningspar. 1 är det objekt, vars bild 
skall överföras, 2 avsändarens objek
tiv, 3 en projektionsskärm på vilken 
bilden skall återges, 4 en cell, som är 
anordnad rörlig i två riktningar. Den 
kan dels röras efter skenan 5 i horison
tell riktning och dels följa skenans rö
relse upp och ned, varvid den ena efter 
den andra av bildens samtliga punkter 
kan upptagas. Medelst snörena 6 och 
7 vrides nu spegeln 8 vid mottagnings
apparaten samtidigt som hela projek
tionsapparaten höjes och sänkes så att 
den på skärmen 10 kastade ljuspunkten 
11 rör sig på exakt samma sätt som 
cellen 4. Öppningen 12 för ljuset täc
kes mer eller mindre medelst en klaff 
13, som påverkas av elektromagneten 
14. Denna elektromagnet styres av 
cellen 4 genom ledningarna 15 och 16 
och batteriet 17. Bildpunkten 11 er
håller på så sätt en ljusstyrka, som 
varierar på samma sätt som motsva
rande punkt på det överförda objektet. 

Den i denna figur återgivna anord
ningen utgör naturligtvis endast ett 
principschema. För en praktisk ut
föring måste långt snabbare verkande 
inrättningar komma till användning 

och givetvis en lämpligare synkron i
seringsmekanism än de två snörena. 
De fordringar, som måste ställas på 
apparaturens olika delar, äro utom-
01 dentligt höga. Såväl upptagning som 
återgivning av bildens samtliga ele
ment får ske inom mindre än l/lO sekund. 

Svårigheterna att åstadkomma den
na oerhörda hastighet voro av flera 
slag. Att sönderdela och åter hopsätta 
bilden visade sig möjligt på flera olika 
sätt medelst roterande spegel- eller 
linssystem o. dyl. Att överföra ljus
impulser till elektriska impulser och 
dessa åter till ljusimpulser med den 
erforderliga hastigheten stötte där
emot på svårigheter. De metoder, som 
försöktes, vora dessutom så okänsliga 
att de ej kunde omsättas i praktiken. 
Man återvände då, i början av 1900-
talet, till användande av ett flertal 
celler, som skulle kunna fungera med 
mindre hastighet, och fick på så sätt 
anordningar tillhörande den förut 
nämnda tredje gruppen. Men ej heller 
för dessa, som fordrade c:a 1 000 bild
punkter pr cell och sekund, voro de 
tillgängliga hjälpmedlen tillfyllest. 

Emellertid utvecklade Elster och 
Geitel den ljuselektriska gascellen, som 
till skillnad från de tidigare använda 
selencellerna var praktiskt taget abso
lut tröghetsfri. 1906 använde Rosing 
denna cell för en apparat, som tillhörde 
den ovan nämnda andra gruppen, och 
som för bildens uppdelning använde 
ett system av roterande spegelprismor. 

Fig. 7 är ett schema över denna 
apparat. 1 är det föremål, vars bild 
skall överföras, 2 ett objektiv, som 
kastar bilden på skärmen 3, men ljus
strålarna passera på vägen dit spegel
prismorna 4 och 5. Genom den lilla 
öppningen 6 nå strålarna cellen 7 ....... 

Genom en hastig rotation av pris-

8S 
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morna 4 flyttas en bildlinje hastigt 
över öppningen 6 medan den lång
sammare roterande prisman 5 succes
sivt flyttar uppifrån och nedåt, så att 
samtliga bildpunkter, den ena efter 
den andra träffa cellen 7. 

På mottagaresidan skulle så bilden 
åter hopsättas på liknande sätt med 

'I~ 
'\\\ "-

~ \ ~;",\, ,, 
~ . 

1 , . fil), 
Fig. 6. Principen föl' ell fjänskådningsappa rat 

med el/das t en cell och ett lednill!}spQ1'. 

l. Det föremål, vars bild 
skall överföras. 

2. Objektiv. 
3. rrojektionsyta. 
4. Ljuskänslig cell. 
5. Styrskena. 
6, 7. Snöre. 
8. Spegel. 

9. Projektionsapparat. 
10. Projektionsskärm. 
Il. Lj usfläck. 
12. Lj usöppning. 
13. Klaff . 
14 . Elektromagnet. 
IS, 16. Ledning. 
17. Batteri. 

hjälp aven ävenledes tröghets fritt ar
betande ljuskälla. 

Uppslaget kunde emellertid ej ge
nomföras därför att den Ijuselektriska 
gascellen lämnade alltför små elektriska 
strömimpulser - endast 1 : 100000 av 
vad selencellen kunde ge. 

Ansträngningarna att lösa fjärrse
endets problem hade kommit in i en 
återvändsgränd. Man hade efter fyra 
årtionden av ihärdigt arbete ej gjort 
några nämnvärda framsteg. Då in-
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träffade emellertid ett utomordentligt 
uppsving i det radioteknikens framsteg 
satte nya hjälpmedel i händerna på 
fo rskarna. Speciellt förstärkarerören 
medförde nya, oanade möjligheter. 

Utvecklingen tog nu också fart på 
nytt. Uppfinnare sådana som Mihaly, 
Jenkins, Baird, Karolus m. fl. fram

konuno med olika lösningar, som 
alla byggde på principen med en
dast en cell. 

Mih~tly (1923) använde en spe
gelgalvanometer för sönderdel
ning av bilden och för överfö
ringen till elektriska impulser en 

~ selencell med förminskad tröghet. 
De svaga strömmarna förstärktes 
upp medelst förstärkarerör till 
sådan styrka att de kunde använ
das för modulering aven vanlig 
radiosändare. På mottagaresidan 

använde M. en speciellt känslig spegel
galvanometer. Han kunde med denna 
utrustning överföra ända till 25,000 
punkter per sekund, vilket dock 
endast räckte till för mycket primitiva 
bilder. 

Jenkin (1923) konstruerade ett sy
stem av linser1 för uppdelning av bil
der och valde den ovan nämnda ljus
elektriska gasceJlen för omvandlingen, 
i likhet med flertalet andra konstruk
törer. För återgivningen tjänade en 
mycket tunn glödtråd eller en glim
lampa. Jenkins apparat är i optiskt av
seende väl genomtänkt, men ljuskällan 
i mottagaren räckte ej till för erfor
derliga frekven er och ljusstyrkor, åt
minstone om mera detaljrika bilder 
skulle återges . 

Även Baird (1925) använde ett ro
terande linssystem, som uppvisade åt
skilliga förbättringar. Huruvida han 
uppnått bättre resultat än Jenkins ar 
dock ännu ej bekant. 

Karolus (1924) har uppfunnit en 
efter honom benämnd, mycket ljus
käsnlig cell, Karoluscellen, som ännu 
torde vara sista ordet på detta område. 
A v vikt är även att han på mottagare-

1 Se Radio-Amatören n :r 2. 



1. Föremål vars bild skall överföras. 
2. Objektiv. 
3. Projektionsskärm. 
4, 5. R cterande prismer. 
6. Öppning. 
7. Ljuselektrisk gaseel!. 
8. Mottagare. 

1 9. Mottagareskärm. 

Fig. 7. Rosillgs säl/dareallordllillg. 

sidan använder en redan 1891 av Sutton 
föreslagen - ~huru numera förhättrad 
- Kerreffekt-lampa, kombinerad med 
förstärkare rör. Hela apparaturen ar
betar absolut tröghetsfritt och med 
förhållandevis stor ljusstyrka. 

Trots alla dessa framste.;- äro emel
lertid ej alla svårigheter övervunna. 

Ljuskänsligheten är ännu alltför 
liten för att man skall kunna tala om 
verkligt fjärrseende. Men allt talar 
för att vi inom en ej alltför avlägsen 
framtid skola ha problemet löst på ett 
praktiskt tillfredsställande sätt. 

En förelöpare till det egentliga fjärr
seendet är fjärrkinematografen, vilken 
har utsikter till en 1 elativt snabb ut
veckling därigenom att mycket starka 
ljuskällor kunna användas. 

Ett schema över en mycket enkel, 
av författaren konstruerad, fjärrkine
matograf är framställd i fig. 8. 1 är 
en ljuskälla, 2 ett objektiv, som genom
lyser filmen 3 efter en smal linje 4. 
Strålarna passera linsen 7 och kastas 
av spegelprisman 5 på en skärm 9. 
Denna skärm har en öppning 10 ge
nom vilken en bildpunkten motsvaran-

1. Ljuskälla. 
2. Linssystem. 
3. Film. 
4. Ljuslinje. 
5. Uppdelningsprisma. 
6. På prisman fallande ljuslinje. 
7. Objektiv. 
8. Förstorad biJd av fiJmraden. 
9. Skärm. 

10. öppning. 
11. Ljuskänslig ceJI. 

5 12. Förslärkare. 
13. Radiesändare. 

Fig. 8. Säl/dare till fjänk1ne11wtograj enl. FI"eund. 



Fig. 9. Mottagare för fjärr kinematograf. 

l. Radiomottagare. 
2. Förstärkare. 

6, 7. Elektroder i en 
Kerr-effekt-lampa. 

l l. Lj usfl äck. 
12. Mottagareskärm. 

3. Ljusrelä. 8. PolarisatGr. 
4. Ljuskälla. 9. Analysator. 
5. Objektiv. 10. Objektiv. 

de ljusstråle passerar och träffar cellen 
11. Samtidigt röres också filmen 3 
framåt så att den ena bildraden efter 
den andra upptages. 

Hastigheten göres så stor att minst 
10 bilder pr sekund passera. Ström
impulserna från den ljuskänsliga cellen 
förstärkas upp på vanligt sätt och mo
dulera en sändare. 

13. Sammansättningsprisma. 
14. Svängande spegel. 
15. Kamskiva. 

Fig. 9 visar en mottagare som 
princip överensstämmer med andra 
fjärrskåd-ningsapparaters konstruktion. 

Då problemet att synkronisera upp
tagnings- och återgivningsapparaterna 
kan anses fullständigt löst, torde det 
icke dröja länge förrän åtminston~ 
fjärrkinematografen är ett fullbordat 
faktum. 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast 

under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives. 

SKOLÖVERSTYRELSEN OCH SKOL
RADION. Lektor G. Berg'man i Sundsvall 
har till skolöverstyrelsen inkommit med en 
skrivelse, vari hemställes, att en utredning 
verkställes rörande frågan om rundradion och 
skolan med hänsyn tagen såväl till den eko
nomiska, tekniska och organisatoriska sidan 
som till själva programsättningen. De avgö
rande frågorna om programmen och sänd
ningstiderna måste regleras av skolöverstyrel
sen i samförstånd med telegrafstyreIsen före
slår lektor Bergman, och frågans hittillsvarande 
behandling hänvisar till skolöverstyrelsen som 
rätt initiativtagare till införande av skolradio. 
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RADIOFÖRBINDELSEN MADRID-
BUENOS AIRES. Madridtidningarna medde
la, att spanska regeri:lgen inom kort kommer 
att underteckna ett avtal med ATgentinska ra
diobolaget rörande upprättande av direkt radio
telegrafisk förbindelse mellan Madrid och 
Buenos Aires. 

Den nya förbindelsen kommer att öppnas om 
sex månader. 

Sedermera har man för avsikt att upprätta 
en direkt radiotelefonisk och en bildtelegrafisk 
förbindelse. 

Experime:lt ha redan företagits med det bästa 
resultat. 



ANODKRETSENS BELASTNING PÅ 
GALLERKRETSEN 

AV FIL. [JR. G. H. d'AILLY. 

(Forts. från januarihäftet.) 

I 
det föregående ha vi erhållit ett 
villkor, för att svängning över hu
vud taget skall vara möjlig, och 
detta villkor har fått formen aven 

olikhet mellan relationer innehållande 
talen x och y, varigenom vi fått en 
uppdelning av planet i sådana värden, 
för vilka svängning kan förekomma, 
och sådana, för vilka ingen svängning 
är möjlig. 

Talen x och y voro definierade en
ligt ekv. (20) sålunda: 

~ + ,~ = x + j. y .. . .. . . . . . . . . . . . .. (33) 
1'p L-p 

För att bestämma värdena på dessa 
tal skola vi återgå till definitionen å 
Zp, vilket tal var impedansen "tvärt 
över" anodkretsen, d. v. s. den impe
dans, vilken erhålles genom att tänka 
sig anodkretsens båda delar, spole och 
kondensator. kopplade parallellt. En
ligt regeln för parallellkopplade impe
danser erhålla vi således 

Z 
l. L + j(.) C ............... (34) 

~p l ' + jW 

där L är induktansen hos den i anod
kretsen ingående spolen, r är denna 
spoles rent ohmska (växelströms-)mot
stånd och C kapaciteten hos anodkret
sens kondensator. ()) är som förut den 
ifrågakommande vinkelfrekvensen. 

Vi erhålla nu 
. l 1 . C l 

x + j)' = - + . + jW = + 
l'p r + jwL 1'p 

+ 2 • r "L2 + j(wC - 2 +(uL2L2) (35) r -r- ())~ r w 

Härigenom erhålla VI värdena på 
x och y sålunda 

11" 
X = l'p + ;2 + w2L2 ... . ........... (36) 

C 
("L 

Y = (u - 2 2L2··· · ·· ... ...... (37) r + (u 

För att finna innebörden av vårt 
föregående villkor uttryckt i en rela
tion mellan de för anodkretsen karak
teristiska storheterna, insätta vi de nu 
erhållna värdena på x och y i olikheten 
(32), varigenom vi erhålla 

(uL C2 ( 1 
())C - < -(U1'p' -- + 

1,2 + lu2L2 k 1'p 
l' \ + 1,2- + w2L2) - ()}(..'l .. . .. .. .. . ..... (38) 

eller efter bortdividering av den i alla 
termerna ingående faktorn (u samt upp
multiplicering av den förekommande 
nämnaren 1,2 + w2 L2 

C 
C(1'2 + w2L2) - L < - -k2(r2 + w2L2)-

l'rp C2 C' ( 2 2L2 (39) --k- - lr+w ) ... . . .. . . 

eller slutligen efter division med L 

Cr2 1'1'p C2 T + w2CL - l < - kL- -

(1'2 + w2L2)(~2 + C\) 
__ .. . ......... (40) 

L 

Vi skola nu sammanställa detta vill
kor för svängning med det, vilket ut
trycker att anodkretsen är avstämd till 
det svängningstal, vilket motsvarar 
den här ifrågavarande vinkelfrekven
sen w. 

För den skull kunna vi definiera 
villkoret om anodkretsens avstämning 
sålunda, att dess impedans (betraktad 
som två grenledningar liksom förut) 
skall vara rent reell, således icke inne
hålla någon imaginär del härrörande 
från kapacitet eller induktans. Anod-
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kretsen kommer då att framstå som ett 
rent ohmskt motstånd. 

Enligt regeln för tvenne parallell
kopplade impedanser, erhålla vi för 
anodkretsen impedansen 

. L 1 (r + JW ) ' -. -
Z _ JWC 

j- r+j(wL- wIC) 
L . r . 
C-J '(>lC 

... . ...... .. . ... .. (41) 

För att detta skall uppfylla vårt av
stämningsvillkor att vara rent reellt, 
erfordras tydligen att argumentet för 
täljaren skall vara lika med argumentet 
för nämnaren, eller att resp. arguments 
tangenter skola vara lika, vilket ger 
följande relation 

1 

C 
wL- -

r wC 
• - wC' I = --r-- ............... (42) 

eller efter någon omräkning 
r 2 C 

w2 L C-l + - L = O . . . . . . ... . . . . .. (43) 

Jämföra vi detta med olikheten (40), 
så finna vi, att de vänstra leden i båda 
fallen äro desamma, och att avstäm
ningsvillkoret innebär, att detta vänstra 
led skall vara lika med noll, under det 
att det förut anförda villkoret avseen
de svängningsmöjlighet, innebär, att 
detta vänstra led skall vara definitivt 
negativt. Vi kunna således härav dra
ga den slutsatsen, att då avstämnings
villkoret är gällande, således ekv. (43), 
så kan icke det i relationen (40) fram
ställda villkoret , avseende svängnings
möjlighet, vara gällande. Eller vi 
kunna med andra ord uttrycka saken 
sålunda, att det är omöjligt att sväng
ningar kunna upp tå med det sväng
ningstal, vilket motsvarar det, till vil
ket anodkretsen är avstämd. 

Vi begagna här tillfället att påpeka, 
att man kan formulera ett på annat 
sätt lydande avstämningsvillkor för 

9° 
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anodkretsen. Detta blir då sålunda: 
anodkretsen är avstämd (t. ex. genom 
att variera kapaciteten) då den impe
dans, vilken erhålles "tvärs över" den
samma, har sitt absoluta belopp lika 
med maximum. Den vektor, vilken an
giver absoluta beloppet för impedansen 
skall således vara så stor som möjligt. 
Vi skola här icke genomräkna vad 
detta innebär, utan nöja oss med att 
påpeka, att beräkningen är ytterst en
kel att utföra, och att den leder till 
precis samma avstämningsvillkor, som 
vi nyss använt, nämligen att impedan
sen hos anodkretsen skall ha ett rent 
reellt värde, och vilket vi veta att det 
leder till att ekv. (43) skall vara gäl
lande. 

Om vi för ett ögonblick antaga, att 
anodkretsen skulle sakna rent ohmskt 
motstånd, d. v. s. att r = 0, så skulle 
avstämningsvillkoret övergå till 
w2 CL - l = O ........................ (44) 

varav erhålles den bekanta frekvens
formeln 

1 
w= VLC ... . ................. ....... . . (45) 

Den i ekv. (43) dessutom förekom-
r2C 

mande termen T leder till att av-

stämningen blir något ol ika mot vad 
som svarar mot ekv. (44 ) och (45), 
t. ex. en liten förändring i kondensa
torns inställning, men i de vanligen 
förekommande praktiska fallen blir 
denna förändring så pass liten, att den-
amma kan försummas. Man begår 

således icke något märkbart fel om 
man anser att de mot det fullkomligt 
odämpade fallet svarande ekvationerna 
(44) och (45) utgöra avstämnings
villkor. 

Vi skola nu något diskutera innebör
den av det föregående villkoret för 
möjligheten av svängningar, vilket ut
tryckes av relationen (40). Tänka vi 
oss först, att det vänstra ledet i denna 
relation är lika med noll, svarande mot 
avstämningsvillkoret i ekv. (43), och 
vi vilja övergå till möjlighet för sväng-
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ning genom att sidostämma anodkret
sen, så kan detta lämpligen ske genom 
att minska den ingående kapaciteten e. 
Härigenom bli de båda positiva ter
merna i uttrycket (43 ) minskade, och , 
själva uttrycket blir negativt. Minskas 
således kapaciteten e tillräckligt, så 
kan man slutligen uppnå, att uttrycket 
(43 ) från att ursprungligen (vid av
stämning) ha vari t noll, övergår till 
att bli mindre än det negativa tal, vil
ket utgör högra ledet i relat ionen (40), 
och härvid är således villkoret för 
svängnings möjlighet uppfyllt. 

Ett minskande av kapaciteten inne
bär emellertid, att induktansen i anod
kretsen kommer att överväga, eller 
som man skulle kunna säga, anodkret
sen blir "induktivt belastad". Densam
mas impedans kan således uttryckas 
genom impedansen hos ett relativt 
stort ohmskt motstånd i serie med en 
induktans. Att detta blir fallet kan 
man lätt se genom att undersöka vilken 
verkan minskningen i kapaciteten e 
har på uttrycket för impedansen enligt 
ekv. (41 ) . Då avstämning var rådan
de erinra vi oss, att detta uttryck skulle 
vara rent reellt, d. v. s. argumentet för 
täljare och nämnare skulle vara lika 
stora. Om vi emellertid minska e, så 
undergår täljarens negativa argument 
ingen förändring, ty e ingår likartat i 
dess båda termer , men däremot komma 

S var på F rågor 
~ 

J, L., L uleå , U ndertecknad, som sedan ett å r 
tillbaka är prenumerant å Radio-A matören, ber 
härmed få framställa följande frågor: 

1) Kan i och för fö rfärdigandet av se
lektiv kri stallmottagare fö r alla våglängder an
vändas spolrör 80 X 90 mm samt 80 X 160 mm 
i stä llet för 60 X 90 och 60 X 160 mm ? (Be
skrivning i februarihä ftet 1927. ) 

2) Om detta utan vidare ej låter sig ut
fö ras. vad bör göras för ändringar? 

vi att få en förändr ing i nämnarens 
också från början negativa argument. 
E n minskning av e kommer nämligen 
endast att ändra den sista termen inom 
parentesen i nämnaren, så att denna 
te rm till sitt numeriska värde blir stör
re, och detta å ter innebär i sin tur, att 
parentesen får ett numeriskt större ne
gativt värde. Nämnarens negativa ar
gument blir således större, och då man 
tager skillnaden mellan täljarens och 
nämnarens .argument, så kommer den
na nu efter minskningen att bli posi
tiv, d. v. s. argumentet för själva brå
ket, således för anodkretsens impe
dans , kommer att bli positiv. Den kan 
således uttryckas medelst ett tal av 
formen a + j. b, där både a och b äro 
positiva, och ett sådant tal är just ut
tryck för impedansen hos ett ohmskt 
motstånd i serie med en induktans. 

Det villkor vi i det föregående er
hållit för möjligheten av svängn ingars 
uppträdande, kunna vi således formu
lera i ord sålunda: möjlighet för sväng
ningar av ett visst svängningstal före
ligger då anodkretsen i t illräckligt hög 
grad blivit induktivt belastad, d. v. s. 
då densamma i tillräckligt hög grad 
för den ifrågavarande frekvensen fram
står som induktans , vilken då natur
ligtvis alltid måste tänkas behäftad 
med ett visst ohmskt motstånd. 

(Fons,) 

S \. a r: Den fö res lagna ändringen med fö r 
inga som helst principiella olägenhete r. Spo
!a rnas induktans ökas genom densamma 20 il 
30 % och dä rmed våglängden ~för samma in
ställning 10 a 15 %, vilket icke har någon 
prakti sk betydelse. 

Vad utrymmet beträffar, får den större 
spolen flyttas c:a 10 mm bakå: och lådans 
djup göras 200 i stä ll et fö r 180 mm. Even
tuellt fö rskjutes även vr idkondensatorn 10 111m 
åt höger för att bereda större plats åt den 
mindre spolen. HurU\·ida detta är nödvändigt, 
kan Ki lätt övertyga Eder om före bor r
ningen av panelen. 
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v. P., Österbybrtlk. Jag har byggt en ra
dioapparat i enlighet med Eder beskrivning i 
Radio-Amatörens decembernummer, dock med 
lampa utan innergaller. Har nu tänkt utbygga 
den med ett stegs lågfrekvensförstärkning en
ligt bifogade kopplingsschema. 

l ) Är detta kopplingsschema riktigt ? 

s var: Det av Eder bifogade kopplings
schemat är i huvudsak korrekt (se fig.). Dock 
bör en 2000 cm kondensator shuntas över 
L. F.-transfonnatorns primärlindning, som jag 
antytt i schemat. Beräknar Ni kunna taga 
någon relativt närbelägen station med styrka 
nog för en mindre högtalare, vore det lämp
ligt att giva L. F.-röret högre anodspänning 
än detektorröret och 1.5 il 3 volts gallerför
spänning. 

K. A., SäfJle. Får härmed be om en upplys
ning om det svar som lämnats N. L., Alalmö, 
i n:r 11, 19f6. 

l ) Hur stora skola spolarna iantennkretsen 
vara? 

2) Går det an sätta honeycombspolar? 
3) Eller skall det vara en spole enligt be

skrivning i Radio-Amatören n :r 9, 1926? 

S var: l ) Sekundärspolen bör hålla c:a 60 
varv, medan den direkt i antennen inkopplade 
kan vara 20 till 40 och lämpligen bör ut
provas, då dess bästa storlek beror på an
tennens egenskaper. 

RADIO·AMATOREN st dr sina läsare till tjänst 
med besvarande av fråg or rörande allt~ som samman
hå "ger med radio 1 varvid faljande bestämmelser gälla : 

l) Alla frdgor numreras. V arje papper förses m ed 
den frd{landes namn och adress, tyd/iQt utskrivn" . Brev, 
; ..... hållande frdgOt", adresseras till: Radio·Amatören, 
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2-3) Spolarnas utförande kan givetvis vara 
av flera olika slag. Det är ingenting som 
hindrar att honeycombspolar användas, lika väl 
som de i n:r 9, 1926, beskrivna. (Siffrorna 
ovan gälla honeycombspolar.) 

D. T., Göteborg. Undertecknad anhåller här

+ 

med om ungefärliga lamp
motstånd som erfordras för 
laddning av min ackumu
lator. 

Fabrikat: "Tudor" 2 cel
ler (4 volt). 

Kapacitet vid 0.2 amp. 
urladdning 40 amperetim-
mar. 

Högsta tillåtna ladd
ningsström l amp. 

Lj usledningens spänni:1g 
240 volt. 

S var: F ör laddningen 
kan Ni lämpligen använda en koltrådslampa 
på 50 normalljus. Full laddning kräver då 
c:a 60 timmar. 2 st. parallellkopplade koltråds
lampor på 32 normalljus eller 4 st. på 16 oor
malljus är även användbart. Laddningen tager 
då c:a 50 timmar. (Lamporna skola naturligt
vis vara avsedda för 240 volt.) 

Ni torde observera, att laddningen på grund 
av den höga nätspänningen kräver 10 kilo
wattimmar och sålunda bli r dyrbar. 

VILL NI BLIVA vÅR MEDARBETARE MED 
aOD F6RTJANST? 

I så fall böl' ni köpa våra 
kompletta byggsatser för 
radioapparater. själv hop~ 
sätta dem och sälja de fär
diga apparaterna till Edra 
bekanta. Arbetet är yt
terst lätt, emedan front
plattan är försedd med 
text och färdigborrade 
och gängade hål samt alla 
koppl ingar färd igbockade. 
NOigrann. illustrerad be
skrivning medföljer. Be .. 
gäl' katalov från närmaste 
kontor. 

avd. "Svar på frdg or", Lasareftsgatan 4-6, Göteborg. 
2) För varje frdga insä"des 1 kr. pr postanvisning. 
3) Alla frdgor besvaras pr post. De, som äro av 

allmännare intr~sse, publiceras dessutom under II Svar 
p<> frdgor". 

4 ) Ett omIldende besvarande kan icke garanteras . 



~ AA1I))nOoAMATÖ~EN~ 

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

LOKALMOTTAGNINGENS SV ARASTE 
STöTESSTEN. 

En av tidskriftens läsare i Stockholm har 
bett oss införa följande: 

Det svåraste hindret vid lokalmottagningen 
är "antennkopplingen", d. v. s. att närliggande 
antenner bli beroende av varandra. Det yttrar 
sig så, att mottagaren stundtals går utmärkt, 
stundtals dåligt och stundtals verkar den full
komligt oanvändbar. Direkt störande oljud 
behöva ej förekomma. Vanligen är det de mest 
allmän begärliga programavdelningarna, som ej 
kunna uppfattas. Det är något ytterst tålamods
prövande. Exempelvis hörde jag en person i 
Växjö, som klagade över att Stockholmspro
grammen hördes mycket bra, men det vikti
gaste, dagsnyheterna, misslyckades så gott som 
undantagslöst. Här var det ju ej fråga om 
lokalmottagning, men det är ett typiskt exempel. 
Förklaringen var helt enkelt den, att personen 
ifråga hade någon nära "radiogranne", som 
regelbundet ställde in Då Stockholm vid tiden 
för dagsnyheterna men för övrigt ej brukade 
avlyssna Stockholms program. Vid dagsnyhe
terna voro de två mottagarna inställda på 
samma våglängd, antennerna "kopplade sig", 
och åtminstone derr ena gick miste om sänd
ningen. 

Själv har jag varit svårt utsatt för samma 
olägenhet. J ag trodde, att felet fanns hos min 
mottagare och utökade denna från kristall
successivt till 3-rörsmottagare, provade en 
mängd olika kopplingar och anordningar med 
öppen antenn, allt förgäves. (Endast rums
antenn kunde ifrågakomma, avståndet från 
sändaren blott 2 km). 

Olägenheten kan emellertid undgås genom 
att använda "sluten antenn". Därmed menar 
jag en antenn, vars båda ändar gå -till mot
tagaren, en till antennkontakten och en till 
jordkontakten, alltså en sorts ramantenn. Den 
gamla jordledningen borttogs. 60 m blank an
tenntråd upphängdes i 5 varv runt innertaket, 
med c:a 5 cm mellan varven, på 4 fästpunkter 

i rummets hörn. Avståndet från tak och väg
gar uppgick till 3 dm. 22 s,t. små porslins
isolatorer åtgick. Antennen avstämmes med en 
vridkondensator, särski ld avstämningsspole sak
nas. Inställningen är rätt skarp. Denna an
tennlängd är avsedd för Stockholms våglängd. 

Anordningen har varit i bruk i över ett år 
och visat sig fullt effektiv. Mottagningen har 
alltid varit jämn. Ljudstyrkan håller sig lika 
hög som den högsta med "öppen antenn" upp
nådda. 

Den, vars mottagare utmärker sig för en 
oförklarlig nyckfullhet, trots att avståndet till 
sändarestationen är så ringa, att olika "radio
väder" ej kan tänkas spela någon roll, bör 
försöka med en "sluten antenn". Förmodligen 
kommer han då att göra icke blott sig själv 
utan även sina radiogrannar en tjänst. 

K-H. 

Vi instämma i att ramantenn ur flera syn
punkter är fördelaktigare än öppen inomhus
antenn. Dock torde den hellre anbringas på 
en vägg än i taket. 

Red:s an1/!. 

RSGB:s "DIARY AND LOG BOOK" 
FÖR 1927. 

En svensk sändareamatör tillskriver oss föl
jande: 

Vid ett besök i London för kort tid sedan 
inköpte undertecknad 1 ex. av RSGB:s nyI:gen 
utgivna "Diaryand Log Book" för 1927. 
Denna innehåller bl. a. vad som påstås vara 
den hittills fulIständigaste förteckningen på 
världens sändare-amatörer med undantag en
dast för U. S. A. Uteslutandet härav har 
motiverats med det oerhört stora antalet dy
lika i nämnda land. Denna stationslista torde 
vara av stort intresse för de svenska sändare, 
som verkligen använda sina apparater, varför 
jag velat meddela Radio-Amatörens läsare 
härom. 

Priset är 3/6-, för medlemmar i RSGB dock 
endast -/6-, och kan rekvisition ske hos 
Radio Society of Great Britain, Victoria street, 
53, London S. W. 1. Lämpligt torde vara att 
vid beställning medsända en internationell porto
kupong som ersättning för portot till Sverige. 
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Provat av Radz'o-A matören 
---------~---------

ULTRAHETERODYNE MODELL 1927. 
Radio-A.-B. Uno Särnmark. Göteborg, har 

underställt 1927 års modell av den bekanta 
Ultraheterodyne-mottagaren vår provning. 

De nyheter, som införts, äro i första hand 
en i apparaten inbyggd ny ramantenn även
som mellanfrekvenstransformatorer av ny och 
ytterligare förbättrad konstruktion. I och för 

en snabb kontroll av batterispänningarna är en 
voltmeter med två mätområden inbyggd. För 
vardera anocl- resp. g!ödbatteriet verkställes 
mätning genom nedtryckning aven kontakt
propp. Fig. l anger kopplingsschemat för 8-rörs 
Ultraheterodyne. Det färdiga montaget synes 
å fig. 2. För monteringen tillhandahåller 
fabrikanten synne rligen fullständiga ritningar 
i naturlig storlek samt tydliga och inst ruktiva 
beskrivningar. 

Vid montering å den i apparaten inbyggda lilla 

94 

ramen, som endast är 175XS90 mm i fyrkant, 
erfordras i regel för god högtalarestyrka båda 
stegen lågfrekvensförstärkning vid mottagning 
av avlägsna stationer. 

Vid användning av öppen antenn eller ram
antenn av ordinär storlek kan rörantalet 
minskas till 7, eventuellt 6. Vid proven an
vändes följande rör: 1. detektor A 409 oscilla-

tor B 406, mellanfrekvens .-\ 410, 2. detektor 
A 409. lågfrekvens B 406. Vid riktig injuste
ring av resp. reostater gävo dessa rör mycket 
goda resultat. Även A 409 i mellanfrekvens
förstä rkaren ,-oro utmärkta. 

ANODSP.Ä.NNI -GSAPPARATEN GR 1. 
A.-B. Nickels & Todsen har tillställt oss 

en apparat avsedd att mata icke alltför starkt 
ström förbrukande mottagare med anodspänning 
från 220 "olts växelströmsnät. 



Apparatens intressantaste detalj är likriktare
r öret, av Tritonfabrikens tillverkning med typ
beteckningen GE 25. Det innehåller näm1i~n 
tvenne anoder och uträttar därigenom samma 
tjänst som två enkla likriktarerör utan att 
vara nämnvärt dyrare än ett dylikt. Röret 
likriktar spänningar upp till ett par hundra 
volt, har en mättningsström av c:a SO mA 
och förbrukar en glödst röm av 0.9 amp. vid 
en spänning av ungefär 5 volt. 

För att klargöra rörets inkoppling och funk
tion åte rgiva vi apparatens kopplingsschema. 

Enligt våra prov lämnar anordningen i tom
gång betydl igt över 200 volts spänning; vid 
belastning med en mottagare med S a 10 mA 
total anodström c:a 100 volt. Genom ett för 
kopplingsmotstånd kan även en lägre spänning 
(för detektorn) erhållas. 

Apparaten lämnar en spänning, som är fu llt 
ren från växelströmmens tOn och övertoner. 

LIKRIKTARERÖRET "ETHOTRON". 
Graham Brothers A.-B .. Stockholm, har till

sänt oss ett Burndept likriktarerör "Ethotron", 
avsett för anodspänningsapparater för växel
ström. Röret saknar glödtråd. Det har tvenne 
anoder, och lämnar därför dubbelsidig likr ikt
ning. Spänningsfallet över röret är 100 a 125 
volt, varvid maximalt 60 milliampere likström 

erhå lles. En lämplig koppling av röret och 
erforderlig si lkrets är angiven i nedanst. fig. 

E n på detta sätt konstruerad anodspännings-
IlO a apparat har visat sig 

o arbeta synnerligen väl, 
och kunna mata ända 
upp till S-TÖrsmottagare. 
Vid lyssning i högtalare 
uppkommer ingen stör
ning från växelström
men. Det såsom spän
ningsledare tjänstgö-

E/ho/ron rande motståndet får 

beräknas med hänsyn 
till mottagarens kon
sumtion av anodst röm. 

o 
L-__ L-______ ~ ______ ~~ __ ~~--O_c 

f(opphl1gssc!lcllw IIIcd EtholrOllrör. 

I
REALISATIONI 
AV RADIOMATERIEL 

Vi hava övertagit ett parti radiomateriel 
som vi slutrealisera till oerhört låga 
p r iser. Alla delar och apparater äro av 
allra bästa och modernaste slag och er
bjuder sig härigenom ett utmärkt tillfälle 
för radioamatörer att till mycket billiga 
priser förvärva sig goda delar och appa
rater. Inkommande order expedieras så 
långt förrådet räcker. Begär prislista. 

A"B. RADIOINDUST RJ, G ÖTEBORG 

Noggrant utförda provningar hava -I 
visat at t den nya 

M. T. G.-KONDENSATORN 

SVENSK UPPF INNING 
OCH TILLVERKNING 

giver samma goda resultat som andra 
förstklassiga vrid kondensatorer med 
rätlinig frekvenskurva och mikroratt. 
Dessutom överlägsen i hållbarhet. 

Priser med ratt och skala: 
500 cm. Kr. 5:50 300 cm. Kr. 5:25 200 cm. Kr. 6: -

Tillverkare : 

MAGNETTÄNDNING 
Klara Ostra Kyrkog. l STOCKHOLM Telefon 2515 

9S 
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Europeisk Rundradio 
~ 

Tabellen är sammanställd efter senast tillgängliga ltppgifter. 

Karlskrona, Sverige 
Jönköpi,1g, Sverige ...... 0.0. 

Ovideo, Spanien .............. . 
Kristinehamn, Sverige ..... . 
Asturias. Spanien ........... . 
Gävlc, Sverige , ............... . 
Salamanca, Spanien ........ . 
]assy, Rumänien ............. . 
Minsk, Ryssland ..... .. ...... . 
Tirana, Albanien ............ . 
Smolensk, Ryssland .... . ... . 
Kiew, Ryssland .............. . 
Krakau, Polen ....... ......... . 
Viborg, Finland .............. . 
Halmstad, Sverige .......... . 
Sofia, Bulgarien 0.0 ••••••••••• 

Luxemburg, Luxemburg ... . 
Kowno, Litauen .............. . 
Ka,'lstad, Sverige .""""", 
Odessa, Ryssland ." ... " .... . 
Strassburg, Frankrike .... .. 
Leningrad, Ryssland ........ . 
Belgrad, Jugoslavien ........ . 
Vigo, Spanien ................. . 
Hälsingborg, Sverige .'"'''' 
Umeå, Sverige ............. .. 
BO'rås, Sverige 0.0 •••••••••••••• 

Triest, Italien ................. . 
Holland ... "" ................... . 
\Vilna, Polen ................. . 
Orebro, Sverige .............. . 
Dukarest, Rumänien ........ . 
Bordeaux, Frankrike ...... .. 
Helsingfors, Finland ....... . 
Munster, Tyskland ... " .... .. 
Trondhjem, Norge .. ""." .. 
Toulouse, Frankrike ......... 

(P. T. T.) 
Posen, Polen .............. . .. . 
Eskilstuna, Sverige ......... . 
Gleiwitz, Tyskland .......... . 
Lille, Frankrike .... ,,' ....... . 
Oporto, Portugal ............. . 
Uleåborg, Finland ...... " ... . 
Sälfle, Sverige ." .. " .... "." 
Montpellier, Frankrike ..... . 
Ostende, Belgien ..... " . " ... . 
Skien, Norge ." ... "" .. " ... . 
Stettin, Tyskland ........ "" 
Leeds, Storbritannien : ..... . 
Ka/m,aT, SV'erige ............. . 
Kiel, Tyskland ...... " ..... ". 
Linz, österrike .............. .. 
Malaga, Spanien .. "." .... ". 
Björneborg, Finland " ...... . 
Rennes, Frankrike ........... . 
Venedig, Italien ............. . 
Holland ........................ . 
Turin, Italien ................ . 
J.1 alnrö, Sverige .. .......... .. 
Alhen, Grekland ... "" .... " 
Antwerpen, Belgien ........ .. 
Lissaben, Portugal ........... . 
Lemberg, Polen ..... " ..... ", 
H1Idiksvall, Sverige ........ . 
Kassel, Tyskland ...... " ... . 
Kristiansand, Norge ....... .. 
Danzig, Danzig .............. . 
Genua, Italien ... ............ .. 
Klagenfurt, österrike ...... . 
San Sebastian, Spanien ... . 
SheffieId, Storbritannien .. . 
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196 
201.3 
201.3 
202.7 
202.7 
204.1 
204.1 
205.5 
206.9 
208.3 
209.8 
211.9 
212.8 
214.3 
215,8 
215.8 
217.4 
219 
220,6 
220,6 
222 .2 
223.9 
225.6 
227.3 
229 
229 
230.8 
230.8 
232.6 
234,4 
236.2 
236.2 
2J8.1 
240 
241.9 
243 .9 
245.9 

247,9 
250 
250 
250 
250 
250 
252.1 
252.1 
252.1 
252.1 
252.1 
252.1 
254.2 
254.2 
254.2 
254,2 
254.2 
254,2 
254.2 
256.4 
258.6 
260.9 
263.2 
265.5 
267.8 
270.3 
272.7 
272 .7 
272,7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 

Norrköping, Sverige ...... . 
Angers (Radio Anjou) 

Frankrike ................... . 
Gent, Belgien ............... ". 
Madrid, Spanien ............ . 
Nottingham, Storbritannien 
Trollhättan, Sverige ........ . 
Sevilla, Spanien ........... . .. . 
Caen, Frankrike .............. . 
Jakobstad, Finland ........ . 
Salzburg, österrike ........ . 
Stavanger, Norge ........... . 
Barcelona, Spanien ........ . 
Dortmund, Tyskland ....... . 
Reval (Tallinn), Estland .. 
Edinburg, Storbritannien .. . 
Radio Lyon, Frankrike .... . 
Dundee, Storbritannien ... . 
Hull, Storbritannien ....... .. 
Stoke-on-Trent, Storbritann. 
Swansea, Storbritannien ... 
Uddevalla, Sverige .... "", 
Bilbao, Spanien .............. . 
Zagreb, Jugoslavien ........ . 
Valencia, Spanien ........... . 
Dresden, Tyskland .......... . 
Innsbruck, österrike ..... . .. . 
Liege, Belgien .. "." .... ".". 
Varberg, Sverige ... " ...... .. 
Agen, Frankrike ......... " .. . 
Liverpool, Storbritannien .. 
Cartbagena, Spanien ........ . 
Eidsvold, Norge .............. . 
Hannover, Tyskland ........ . 
J yväskylä, Finland .......... . 
Bratislava, Tjeckoslovakien 
Königsberg, Ty.skland ..... . 
Belfast, Storbritannien ..... . 
Marseilles, Frankrike ." ... . 

(P. T. T.) 
N ewcastle, Storbritannien .. . 
Milano, Italien .......... "" " 
Dublin, Irland . " .... "."" .. 
Breslau, Tyskland ... ".,," .. 
Birmingham, Storbritannien 
NurnbergrTyskland .. "" .. . 
Neapel, Italien ............. .. 
Reykjavili, Island "."." ... . 
Köpenhamn, Danmark ..... . 
Paris, Petit Parisien, 

Frankrike ........... ".".". 
Sevilla, Spanien ...... " .... .. 
Prag, Tjeckoslovakien ...... . 
Cardiff, Storbritannien ... . 
Leipzig, Tyskland .... . ... "" 
London, Storbritannien .... . 
G raz, österrike ............. .. 
Oslo, Norge ................... . 
Madrid, Spanien ............ . 
Stu ttgart, Tyskland " " "". 
1-fanchestcr. Storbritannien 
Radio Toulouse, Frankrike 
Hamburg, Tyskland .. " ..... 
Plymouth, Storbritannien .. 
Falun, Sverige .... .. .. . ..... .. 
Aalesund. N<>rge ..... ".".". 
Bremen, Tyskland ........... . 
Cadiz, Spanierr ....... .. ..... .. 
Charlerof, Belgien ........... . 
Cork, Irland .. ... . . . " " ." ... . 
Kosize, Tjeckoslovakien .... . 
Mont de Marsan, Frankrike 

275,2 

275.2 
275 ,2 
275.2 
275.2 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 
280.4 
283 
285.7 
288.5 
291.3 
294 .0 
294.0 
294.0 
294.0 
294.1 
294.1 
294 ,1 
294.1 
294.1 
294.1 
294.1 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
300 
303 
306.1 
309.3 

312.5 
315.8 
319.1 
322:6 
326.1 
329.7 
333.3 
333.3 
337 

340.9 
344.8 
348.9 
353 
357.1 
361.4 
J65 .8 
370.4 
375 
379.7 
384.6 
389.6 
394 .7 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

Tammerfors, Finland 
\ Varsehau, Polen ... . . . ...... . 
Glasgow, Storbritannien ... 
Bern, Schweiz .............. .. 
Göteborg, Sverige ........... . 
Rom, Italien ................ .. 
Frankfurt (Main), Tyskl. 
Bilbao, Spanien ....... .. ..... . 
Driinn, Tjeckoslovakien ... 
Paris (Post· och Telegraf-

400 
400 
405.4 
411 
41 6.7 
422.6 
428 .6 
43 4.8 
441. 2 

skola) , Frankrike .. ....... 447.8 
Stock/wlm, Sverige .......... 45 4.5 
Bergen, Norge ... "" "" '''' 461.5 
Jassy, Rumänien .............. 461.5 
Langenberg, Tyskland "".. 468.8 
Lyon (P. T. T.), Frankrike 476.2 
Berlin I, Tyskland ........... 483.9 
Bournemouth, Storbritann. 491.8 
Aberdeen, Storhritannien ... 500 
Uppsala, Sverige .............. 500 
Linköping, Sverige ......... 500 
Bourges, Frankrike " . " .". 500 
Barcelona, Spanien .......... 500 
Helsingfors, Finland ......... 500 
Palermo, Italien ... " .. ........ 500 
Tromsö, Norge ............ . .. 500 
Zurich, Schweiz ........ ....... 500 
Brussel, Belgien ............ ". 508.5 
\Vien, Stubenring, österrike 517.2 
Riga, Lettland .. .. .. ... .... .... 526.3 
Munchen, Tyskland ............ 535.7 
S .. ndsvall, Sverige ....... . .. 545.6 
Budapest, Ungern ... .. . ...... 555.6 
Berlin II, Tyskland .... "... 566 
Bloemendaal, Holland ...... 566 
St. Michel, Finland ... ".... 566 
Zaragoza, Spanien ............ 566 
Sarajewo, Jugoslavien ...... 566 
Vardö, Norge ..... ............. 566 
Freiburg, Tyskland ....... ". 577 
Madrid, Spanien .......... " . 577 
Uzhorod. Tjeckoslovakien '" 577 
"Vien, Rosenhugel, österrike 577 
Grenoble, Frankrike 588.2 

(P. T, T ,) 
Stavropol, Ryssland ....... ". 
Ostersund, Sveris:re .......... . 
Niznij·Ncvgorod, Ryssland _. 
Lausanne, Schweiz ......... . 
Grenoble. Frankrike ........ . 
Homel, Ryssland .... "." ... . 
Odense, Danmark .......... .. 
Leningrad, Ryssland ...... . 
Basel, Schweitz .............. . 
Amsterdam. Holland "" .... . 
Haag, Holland " .. " ... " ... . 
Hilversum, Holland ........ . 
Geneve, Schweiz .......... " 
Warschau ...................... . 
Sorö, Danmark ............. .. 
Boden, Sverige .............. . 
Rom ......... " ....... " ... ...... . 
Hjörring, Danmark ...... . . . 
Königswusterhausen, Tyskt. 
Karlsborg, Sverige .......... . 
Moskwa, Ryssland .. .. .... .. . 
Daventry, England .. . . ...... . 
Relgrad, J ugoslitvien ... . .... . 
Radio·Paris, Frankrike ... .. . 
Amsterdam, Holland ..... " . 
Par is (Eiffeltornet), Frankr. 

655 
720 
780 
850 
875 
900 
9S0 
980 

1000 
1050 
1050 
1060 
1100 
1111.1 
1153.8 
1200 
1200 
1250 
1250 
1340.5 
1450 
1600 
1650 
1750 
1950 
2650 



VI 
REPRESENTERA 

KONTINENTENS 

.FORNAMSTA 

SPECIALFABRIKER 

DENNA MANAD INKOMNA 

NYHETER: 
Vogels Ramantenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 29:
Dralowid Etola, Inställbart Tonfilter 

för högtalare .... . .................. . ..... .. 15: -
MikrQ Högtalare ...................... ... . . .. 58: -
Dralowid Universal Högohmiga Mot .. 

stånd .... , .............. .. " ... . .. ......... 1: 80 
Baduf Kristallmottagare. Den rätta mot-

tagaren för Motalastationen .. . . , . . . . . . . . . . 18: -
Körting Likriktare . .. . .................... 33:-
Triumph Glödmotstånd, utan skala. ..... 1:40 

med skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .... 2: 10 
Mannesmann Anodbatterier, 45 volt 7: 20 

60 volt kr. 9:50. 90 volt kr. 14:20. 120 volt 19:-
Gallerbatteri, 12 volt .. . . .. .. .............. 2: -

H. C. AUGUSTIN, HALSINGBORG 
Telegramadress: AUGUSTIN, Hälsingborg .II- Telefon 3260 
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1927 ars 

((JLTRAJlCTCRODVNC 

dlrlsl6kraJen.. 
h/and ~diomoltgjj!!re. 

Den ar helt enkelt underbar och 
hävdar med glans sin rangplats, 
ouppnådd av alla andra mottagare. 

~ en erhålles med i apparatlådan 
~ helt inbyggd ny ramantenn. 

Ingen luftantenn . Ingen jord. Ingen ytfre 
ramantenn. 

DEN bygges numera för 6, 7 eller 8 rör. 
DEN utrustas med 

Nya 1927 års Ulfrajilfer 

UlIraheferodynen är en appantt fOr dem som enda .. t 
\·ilj.\ h .lVa det allra b ästa och exklusivaste, som kan åstud. 
kommas. Dylika mottagare finnas på många av de förn:i.mli . 
gastc ställena i vårt bnJ. Bland mera bem~irkta stiitlcn kunna 
vi t. ex. nämna det med Hornet och pipan sagoomSpUTln,l 
slottet 'Crollc-Ljungby i Skåne 

DEN täcker alla förekommande korta och höga våglängder. 
DET är den bästa och exklusivaste mottagare som någonsin blivit framställd. 
ENBART på sin lilla raman tenn upptager den med full högtalarestyrka de euro. 

peiska stationerna och nattetid även Amerika - utan luftantenn eller jord - och 
fullständigt oberoendö,.,av kraftigaste lokalsändning. 

J U S T genom sitt speciella detektor~ och oscillatorsystem samt sin genom Ultrafiltren 
åstadkomna exceptionella högfrekvensförstärkning överglänser Ultraheterody'nen vilken 
som helst Superheterodyne eller dylikt ifråga om selektivitet, räckvidd, ljudvolym 
och tonkvalitet. Endast vi tillverka Ultraheterodyne. 

Radioaktiebolaget Uno Så,lIl11a,k, Götebo,g. 
Jag kan ej underlåta att delgiva Eder följande, som jag 

tycker sensationella resultat med Eder ultraheterodyne
mottagare: 

Tiden mellan l-S natten till den 2 dec_ 1926 avlyssna· 
de jag och några bekanta till mig med full högtalarestyrka 
ej mindre än cirka 5 il 6 amerikanska stationer, som togas 
in den ena efter den andra. 

Det var ganska lustigt att höra då hallåmannen mitt på 
natten tillkännagav att nu är kl. 10. 

Eder ultraheterodyne-mottagare är helt enkelt underbar. 
Högaktningsfullt Kils L:scn Mark, Gullbringa Säteri. 

Trollenäs den 21 December 1926. 
Radio A.-B. Uno Sä,mna,k, Göteborg. 

I egenskap av lycklig ägare till en Ultraheterodyne, 
1927 ~rs modell, iir det mig ett verkligt nöje bringa till 
Eder kännedom att den helt enkelt ä r sagolik. Endast m ed 
den i mottagaren inbyggda lilla ramen, utan jord eller 
antenn, hör jag de europeiska stationerna med full hög
talarestyrka och därtill med rena och fylliga toner. Enligt 
min åsikt överträffar den vida de amerikanska super
heterodyner j ag förut hört. 

Högaktningsfullt 
Ulf T,olle. 

-~--

Ni kan erhåll<l; a~tingen en. färdig mott~~are i ~x~lusivt ut.förande eller delar att själv bygga en sådan. 
Ett noggrant prmClp' och hgurschema Jamte ntnmg, anvlsning och schabloner i full storlek för 
byggandet av Ultraheferodyne erhålles per postförskott mot kr. 2: 85 + porto. Dessutom schemata, 
ritningar och anvisningar för modernaste 1., 2. och J.rörsmoffagare samt L.FAörstärkåre, mot 
kr. l: 50 + porto pr ritning. Rekvirera i dag! 

Har Ni redan en mottagare, ändra densamma och bliv 

En U l t r ah eterod y neä gar e! 

R A D I O A.~ B. U N. O S Ä R N M A R K 
Telefon 11894 SKEPPSBROPLATSEN 1, GÖTEBORG Telefon 11894 
Aterförsäljare antagas där vi förut ej äro representerade. Begär vår broschyr den sändes gratis och franko. 

Göteborgs Litografiska Aktiebol?g, G5~ebo~<:, 1927 
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