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Trelleborgs Ebonit 

Å illustrationen ärebo
niten delvis borttagen 
för att tydligare visa 

Illustrationen visar vår nyaste lamphål~ 
la re n:r 1215 med fristående kontakter och 
med muttrar för trådens fastsättning. Pris 
pr st. kr. 1 :20. 

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

konstruktionen. 

Skulle .dr .honit icke "Mil.. ho. 
plab!ö"äljare. lill.kri. då o" direkt! 

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

TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG 
Stockholm TRELLEBORG Göteborg 

FILIPSTADS RADIOKLUBB, innehavare av Filipstads 
reläsändare, skriver om den E I A - D Y N. som användes för 

mottagning och återutsändning av Stockholmsprogr ammet : 

•.•• 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 . . . ') 

Detta gäller modell 1926. Sedan vi levererat en ny 

5-RÖRS EIA-DYN N:r XIII 
Modell 1927 'I- Våglängdsområde: 1tJO - :UJOO meter 

skriver klubben ånyo: 
& ••• 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 .... ') 

ELEKTRISKA INDUSTRI-AKTIEBOLAGET 
Drottninggatan l4 S T O C K H O L M Box 675 
Komplett sats delar med låda och borrad, graverad panel samt monteringsritning Kr. 173: 55 

Pri.liJla N:r 8 (1927) sänd .. mot porto 15 öre (i Irimärken). EIA" Radiohandbok lör apparatbYisare innehåller kort
fattad radioteori. pralniska rid för apparatbedömninir. felsökningsanvisningar samt byggnadsbeskrivningar till ett 20wtal 
av de modernaste mottagareapparaterna. Pris 50 ö,e. Rekvireras enklast med postwiroanvisninw till postwirokonto n:r 1339. 
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Q.ADIO~AMATO~EN 
Sidskrift- för radiot-ekniska f rågor 

N: R 4 .. APRIL" 1927 

V JE C K O=P JR O G JR A M M JE T 

V 
id sidan av "Radioamatören" 
har förlaget sedan en månad till
baka utgivit en särskild publi
kation "Radioamatören-Vecka

programmet" . Avsikten härmed är att 
åt radiolyssnarna ge varje veckas pro
gram så pass tidigt, att man kan se 
efter, om det är något särskilt man 
vill höra på under veckans lopp och in
rätta sig därefter. Därjämte innehåller 
Veckoprogrammet kommentarer till ut
sändningarna, -presenterar i ord och 
bild föredragshållare och uppträdande 
konstnärer, och i en veckokrönika kri
tiseras den gångna veckans utsänd
ningar. 

Publikationen upptar icke endast de 
svenska stationernas program utan ock
så de viktigaste utländska. 

För att stå 'i intim kontakt med 
Radiotjänst i Stockholm och för att 
utan större tidsspillan få med alla be
hövliga uppgifter till Göteborg, har 
Veckoprogrammet inrättat en Stock
holmsredaktion, varjämte genom till
mötesgående från landsortsstationerna 
programändringar i görligaste mån er
hållas. De utländska programmen er
hållas likaledes genom Radiotjänsts 
förmedling. 

Veckoprogrammet står i förbindelse 

med specialister på olika områden, mu
sik, litteratur, teater etc. , varför texten 
är vederhäftig. Som utrymmet är re
lativt begränsat måste texten koncen
treras, vilket i sin tur underlättar för 
läsaren att taga del därav. 

Formatet är detsamma som Radio
Amatörens, alltså trevligt och lätthan
terligt. Till prenumeranterna sändas 
gratis eleganta samlingspärmar, vari 
tidskriften kan bevaras under veckan, 
så att den icke utsättes för alltför 
starkt slitage och blir mindre angenäm 
att handskas med vid veckans slut. Pap
peret och utstyrseln är i stil med Ra
dio-Amatören, alltså av bästa kvalitet. 
Priset är endast 15 öre, vadan det 
sålunda icke blir någon betungande 
Lltgi ft. 

Som synes berör Veckoprogrammet 
på intet sätt Radio-Amatörens speciellt 
tekniska innehåll utan är ett komple
ment härtill. 

För att de av Radio-Amatörens lä
sare, som icke blivit i till fälle att sti fta 
bekantskap med "Veckoprogrammet" 
förr, skola få detta, medföljer publika
tionen gratis detta nummer av "Ra
dio-Amatören". Den har fått de bästa 
lovord i dagspressen, och talar f . ö. 
för sig själv. 
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AMATÖRMÄSSIGT BYGGA NDE AV 
RADIOMOTTAGAR E 

Rtmdradioföredrag, hållet av civilingenjör Arvid Palmgrm den 9 
mars 1927. Då detta torde vara av speciellt intresse får måtlgo> av 

våra läsare, återge vi detsl1!mma in extenso. 

A
tt bygga radiomottagare är en sport, 
som idkas av litet var nu för tiden. 
Sornliga finna ett stort nöje i att ex

_ perimentera med olika kopplingar och 
olika material, andra inrikta sig på avlyssning av 
avlägsna stationer och andra ~ter begränsa sig 
till den enklare uppgiften att själv göra en ap
parat för den egentliga rundradiomottagningen. 

Det är sp'eciellt till den sistnämnda gruppen 
av amatörer, som jag här får tillfälle att 
vända mig med allmänt hållna råd. 

Jag skulle då först vilja påpeka några om
ständigheter, som göra hemmabyggandet av ra
diomottagare till något nyttigt och önskvärt. En 
herurnabyggd mottagare kan anpassas efter äga
rens speciella önskemål och de lokala förhål
landena. Det är dessutom alls ej uteslutet att 
den blir bättre än en färdigköpt - man kan 
nämligen utan att överskrida anskaffnings
kostnaden för en färdig mottagare använda 
materiel av högre kvalitet. Man har vidare 
möjligheten att småningom utbygga apparaturen 
i den mån pretentionerna stiga och ekono
mien tillåter. 

Den som genom hemmabygge lärt sig det 
viktigaste av mottagarens verkningssätt och 
huru de vanligast förekommande felen kunna 
lokaliseras och avhjälpas, har utan tvivel en 
uppgift att fylla såsom "radiodoktor" både för 
egen och andras räkning. 

Varje nybörjare skulle jag vilja råda till att 
börja med enklast möjliga mottagaretyp och 
att använda en tydlig och tillförlitlig beskriv
ning. Dylika finnas ju numera gott om både 
i radiotidskri f tema och i åtskilliga firmors kon
struktionsbeskrivningar. Även om man är något 
mera försigkommen är följandet av väl utarbe
taåc konstruktions beskrivningar fördelaktigt. 

Att närmare ingå på valet av lämpligt kopp
lingsschema för olika ändamål tillåter inte ti-

den. Men jag kan inte underlåta att påpeka 
att man ovillkorligen måste göra klart för sig, 
vad man vill uppnå för att man skall kunna 
välja lämpligt schema. Varje mottagarekon
struktion har sina speciella egenskaper och 
lämpar sig för sitt speciella ändamål. Man 
måste bestämma sig för om man vill begränsa 
sig till lyssning på närmaste rundradiostation 
eller om man vill utöva en mera sportmässig 
jakt på avlägsna stationer, om man nöjer sig 
med lyssning i hörtelefon eller om man vill 
ha högtalare. Man måste med andra ord be
stämma sig för vissa fordringar på känslighet, 
avstämningsskärpa, ljudstyrka, ljudkvalitet och 
enkelhet i skötseln. 

Allt detta har naturligtvis sina svårigheter, 
men det är ju absolut nödvändigt, att man 
åtminstone i stort sett har klart för sig, vilka 
önskemål man har, innan man kan vidtaga 
några åtgärder för att till fredsställa dem. 

Valet blir naturligtvis lättare om man skaf
fat sig ett visst mått av erfarenhet genom 
att börja med enklare apparater och sedan 
skrider till förbättringar. Men jag vill här 
påpeka, att förbättringar ingalunda äro lik
tydiga med en mera komplicerad apparatur. 
Tvärtom, en förenkling är ofta lih.1:ydig med 
en förbättring. 

Av erfarenhet vet jag, att den oinvigde i de 
all~a flesta fall icke har klart för sig de viktiga
ste fördelarna och olägenheterna med de båda 
huvudslagen av förstärkning, högfrekvens- och 
lågfrekvens-förstärkning. Det kan därför vara 
på ?in plats att här framhålla, att lågfrekvens
förstärkningen ger större förstärkning per rör 
än högfrekvensförstärkningen och i regel ~r 

långt enklare att bygga. Man gör därför klokt 
i att till en början utbygga lågfrekvenssidan 
så långt det är möjligt och lämpligt, innan man 
försöker sig på högfrekvensen. 



Jag sade förut att en av amatörbyggandets 
fördelar ligger i att man kan använda delar 
av god kvalitet. Men man inte bara kalL, man 
bör ovillkorligen använda endast de allra bästa 
delar. Annars riskerar man alltför lätt att 
aldrig komma till några tillfredsställande re
sultat. Och numera är det heller ingen svå
righet att få dylik materiel. 

Att mera ingående redogöra för delar av 
olika typer skulle föra alltför långt. Jag får där
för begränsa mig till att som hastigast säga någ
ra ord om spolar, som ju oftare än andra delar 
äro föremål för amatörmässig framställning. 

Av spolar finns det ju en oändlig mängd 
typer och varianter, som det kanske är svårt 
att välja mellan. Man har fasta, utbytbara el
ler omkopplingsbara spolar, cylinderspolar och 
plattspolar, skelettspolar och spolar på fast 
stomme, spolar med olika tråddimensioner och 
isolationsmaterialo. s. v. 

Bekvämast för apparatens handhavande äro 
givetvis de omkopplingsbara spolarna, om man 
bortser från de fasta, som ju icke tillåta av
stämning till alla de våglängder som använ
das inom den europeiska rundradion. Vid kon
struktionen av de omkopplingsbara spolarna 
måste man dock vara försiktig, så att icke den 
del av spolen, som är urkopplad ur kretsen, 
verkar som en s. k. vågfälla, d. v. s. absor
berar all svängningsenergi på en viss våglängd. 
Till förhindrande härav är det säkrast att dela 
upp spolen i två delar, en mindre som är till
räcklig för våglängder under 600 m och en 
större som p!aceras vinkelrätt emot den förra. 

För det genomsnittliga amatörbyggandet kan 
mar. anse en cylinderspole på fast stomme 
med dubbelt bomullsspunnen koppartråd vara 
synnerligen lämplig. Tråddimensionen kan i 
någon mån rättas efter våglängden. För 
200-600 m är 0.5 mm en mycket användbar 
dimension och för 1 000-2000 m kan man 
gå ned till 0.3 mm. Mindre avvikelser från 
dessa värden ha i regel ingen större betydelse. 

För de kortare vågorna bör man ha tråden 
lindad i enkelt lager. Har man de enskilda 
varven på något avstånd från varandra, d. v. 
s. glest lindade är det så mycket bättre. Även 
för de längre våglängderna kan man visserligen 
utan större olägenhet linda enkelt lager, men 
om man vill spara utrymme genom att linda 
i två eller flera lager måste man använda låg
kapacitetslindning, s. k. banklindning. Huru 

denna är beskaffad är litet svårt att klargöra 
i ett radioföredrag innan fjärrseendets problem 
är löst. Men beskrivningar av banklindning 
fört:komma då och då i våra radiotidskrifter .. 

Spolarna lindas lämpligen på tunna bakelit
rör eller andra lämpliga spolrör av 60 il 80 
mm diameter. Vill man för hållbarhetens skull 
bestryka tråden med något bindemedel, bör 
man endast använda celluloid löst i aceton. 

Sådana cylinderspolar, som jag här försökt 
antyda, äro mycket lätta att framställa och 
ha små förluster. De lämpa sig utmärkt så
som fasta spolar och äro lätta att förse med 
uttag i och för omkoppling. Har man däremot 
ett flertal kretsar s'om samtliga måste vara av
stämbara till olika våglängdsområden, får man 
nog i regel övergå till utbytbara spolar av 
mera sammanträngd typ såsom platta korgspo
lar eller dyl. helst av skelettyp. 

I en mottagare kunna spolar erfordras även 
för andra ändamål än avstämning, t. ex. vrid
bara återkopplingsspolar, drosselspolar, högfre
kvenstransformatorer med eller utan avstäm
ning o. s. v. Var och en av dessa får ut
föras på sitt särskilda sätt. En drosselspole 
t. tx. bör ha en mycket stor dämpning och 
kan med fördel utföras med så- fin tråd som 
0.06 mm. Men allt detta är saker, som man 
får lära sig så småningom ' genom att studera 
sin tidskrift. Rom byggdes inte på en dag, och 
man lär sig inte bygga vilken radio som helst 
på 20 min. 

Medan jag är inne på frågan om materielen, 
måste jag fästa uppmärksamheten på den yt
terst viktiga frågan om lämpliga rör. Det 
begås många ödesdigra misstag vid val av rör. 
utan att vederbörande amatör har en aning om 
att det är rörtypens olämplighet som är skul
den till det dåliga resultatet. Det är natur
ligtvis inte lätt' att ge några mera detaljerade 
råd, men jag skulle vilja säga att ett rör ald
rig kan bli för kra f tig men mycket lätt för 
svagt. Jag viII härmed inte ha sagt att man 
bör använda kraftförstärkare på högfrekvens
sidan, men det vore i alla fall bättre än att 
försöka få högtalarestyrka ur ett rör, som är 
avsett endast för högfrekvens-förstärkning. 
Kostnaderna för ett något kraftigare rör äro 
i varje fall ej så höga att man inte skall finna 
det fördelaktigt att vara på säkra sidan. 

Nu komma vi till ett av de allra viktigaste 
skedena i apparatbygget : Den praktiska sam-

99 



mar,ställningen av delarna till att bilda en 
'mottagare. Ja, följer man en detaljerad be
skrivning, så kan man j u hålla sig till den i 
alla detalj er och ställa var sak på sin plats. 
Men gör man en avvikelse från beskrivningen 
eller arbetar man efter eget huvud, så kan det 
inte nog starkt framhållas att man bör prova 
sig fram steg för steg, Även om man utgår 
från ett till synes enkelt schema, skall man i 
9 fall av 10 finna att mottagaren i slutgiltigt 
skick åtminstone på någon punkt visar sig 
böra avvika från vad man från början pla
nerat. Och de erforderliga .ändringarna kan 
man endast finna genom att utprova varje 
detalj och varje förstärkningssteg för sig. 

Den nödvändiga utprovningen sker lämpligast 
så att man skaffar sig en enkel bräda av ej 
för knappt tilltagna mått. I varj e fall bör 
den vara större än bottenytan i den mottagare 
man tänkt bygga. Vid ena långsidan av denna 
bräda skruvar man fast i lodrät ställning en 
platta av isolationsmaterial, t. ex. en redan 
förut sönderborrad ebonitpanel, även den av 
rikliga dimensioner. På denna provisoriska 
montagevinkel bör man nu uppställa de delar 
man skall ha i mottagaren. 

Det lönar sig inte att göra hela kopplingen 
färdig redan från början och sedan vänta sig 
att bara kunna trycka på strömbrytaren. Nej, 
som jag redan sagt, får man gå fram stegvis. 
Först gör man detektorn driftsklar och kon
trollerar att den fungerar som den skall. Se
dan kan man tillfoga det ena förstärkare
steget efter det andra, varvid man kontrolle
rar att man verkligen får den ökade ljudstyrka, 
som man har rätt att vänta s'ig. I alldeles 
sär~kild grad gäller detta högfrekvens förstär
kare, som tyvärr mycket ofta försämra resul
tatet i stället för att förbättra det, 

Är det något som ej fungerar tillfredsstäl
lande, kan man med detta successiva tillväga
gångssätt mycket lättare finna orsaken än om 
man samtidigt hade ett flertal rör och kretsar 
och andra inrättningar att misstänka. 

Under hela utprovningsproceduren, som inom 
parentes sagt är det tillfälle då man vinner 
den bästa insikten i mottagarens funktion, 
måste man genom ändringar av de inverkande 
faktorerna söka sig fram till det' utförande 
och den injustering, som ger det bästa resul
tatet. Man bör sålunda lätt kunna variera 
spolarnas antal varv och kopplingsgrad till 
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andra spolar, värdena på block-kondensatorer, 
gallerJäckor, anodmotstånd, anod- och galler
spänningar m. m. Härvid finner man ej blott 
bästa anordningen utan även i vilken grad 
en förändring inverkar. Man får härigenom 
möjlighet att bedöma ' vad som kan göras oför
änderligt och vad ' som ovillkorligen måste gö
ras reglerbart vid den slutliga mottagaren. Ju 
omständligare man gör utprovningen, desto enk
lare kan man sedan få mott'lgaren utan upp
offring av densammas goda egenskaner. 

En alldeles speciellt viktig provning gälle!' 
antennens koppling till första avstämningskret
sen. Denna provning måste företagas även 

, om man följer en detaljerad beskrivning. En 
dylik beskrivning är i regel uppgjord under 
antagande av genomsnittliga egenskaper hos 
antennen och kan i många fall behöva en be
tydlig korrigering just med avseende på mot
tagarens anslutning till för handen varal?de 
antenn. 

Placeringen aven mottagares delar i för
håliande till varandra och till frontplattan och 
ledningsdragningen är ett speciellt kapitel. I 
regel gäller det ju att delarna böra placeras i 
ungefär samma följd som det teoretiska schemat 
anger. En viktig sak är att endast sådana delar 
och ledningar, som ha konstant spänning, d. v. 
s. alla jordade delar, glödströmsledningar och 
dyl., förläggas närmast frontplattan. Eljest gör 
sig kapaciteten mellan handen och mottagaren 
tillkänna i en besvärlig inverkan på avstäm
ning och återkoppling, isynnerhet vid mottag
ning av svaga stationer. Av denna orsak för
binder man alltid en vridkondensators rörliga 
system till jord eller annan konstant spänning, 

Det är klart att man kan utföra placering 
och ledningsdragning på många olika sätt, men 
man bör akt'a sig för att ställa placeringen 
på huvudet och trassla till ledningsdragningen 
blott för nöjet att få en vackert symmetrisk 
frontplatta. Och så bör man inte vara alltför 
snål med utrymme. Det vinner man intet på. 

En god regel, som man måste ha i minnet, 
speciellt medan man håller på med provningar, 
är att batterierna ovilJkorligen måste från
kopplas innan man gör någon som helst änd
ring i apparaten eller över huvud taget rör 
vid det inre av densamma. Eljest riskerar man 
att bränna sönder rören och kortsluta bat
terierna. Och denna risk är utomordentligt stor. 

Vid monteringen aven mottagare behöver 



r.1an ofta tillgripa lödning, och det är något, 
som utgör en svår stötesten för mången 
amatör. Men har man bara kommit under
fund med knepen ' är det nästan ett nöje. Vill 
man fullständigt fördärva en mottagare, skall 
man löda med syra, men i annat fall använder 
man någon lödsalva, som är avsedd för ända
målet, dock ej gärna sådan som innehåller 
tenn. Salvan anbringas i mycket ringa mängd 
på lödstället och borttvättas efter lödningen 
omsorgsfullt med bensin. 

Man får undvika att löda i närheten av 
klämskruvar eller andra delar, där salvan kan 
bli kvarsittande. Behöver man löda på dylika 
ställen, bör man ej insätta trådarna i motta
garen förrän lödningen är färdig och ben
sintvätta<;l. En liten elektrisk lödkolv är ett 
utomordentligt hjälpmedel, som man ej ångrar 
att mån inköpt. 

Då man kommit så långt att man kan sätta 
igång med provmottagning är det nödvändigt, 
isynnerhet om man ej har större erfarenhet 
av mottagarebygge, att man för de första för
sökeh väljer en tid då någon rundradiosänd
ning ej förekommer. Man kan då utan att 
störa någon, undersöka om återkopplingen 
fungerar och huru den fu.ngerar på olika våg
längder och vid olika glöd- och anodspän
ningar. Vidare får man ju klart för sig om 
mottagaren är stabil. d. v. s. om några själv
svängningar, hög- eller lågfrekventa förekom
ma eller ej och om mottagaren har några andra 
oarter. 

Då skötseln av den färdiga mottagaren fal
ler utanför ramen av detta korta föredrag, 
kan jag tyvärr inte gå in på några detaljer 
härutinnan. Jag vill i stället sammanfatta 
vad jag här sagt om själva bygget i 10 korta 
regler. Och de lyda på följande sätt: 

1) Använd för Eder mottagning endast först
klassiga delar. . 

2) Använd rör, lämpliga för större ljudstyrka 
än Ni kan beräkna att erhålla. 

3) Försök ej göra en komplicerad apparat, in
nan Ni har erfarenhet från enklare dylika. 

4) Utprova den tilltänkta kopplingen på en 
enkel bräda, innan Ni definitivt bygger 
samman mottagaren. 

S Utprova lämpligaste kopplingsgrad mellan 

Eder antenn och första avstämningskretsen. 
6) Vid utprovningen varieras allt som kan in

verka på resultatet. Vid det slutliga ut
förandet däremot medtagas endast de va
riabla inställningar, som visat sig absolut 
oundgängliga. 

7) Placera delarna följdriktigt även om ut
rymmesbehovet därigenom ökas. 

8) Använd aldrig syra för lödning utan en
dast lämplig lödsalva i minsta möjliga 
mängd. Rengör lödstället med bensin. 

9) Koppla alltid från batterierna innan Ni 
gör någon som helst ändring i apparaten 
eller över huvud taget rör vid det inre 
av densamma. 

10) Gör Edra prov med mottagaren på annan 
tid än rundradiotid. 

Till slut skulle jag vilja fästa alla amatö
rers uppmärksamhet på fördelen att ha tillgång 
till åtminstone något mätinstrument. Man kan 
ju med dylika omedelbart konstatera om ett 
batteri har sin rätta spänning, om ett rör har 
sin fulla emissions förmåga, om något lednings
avbrott finnes på något osynligt ställe och myc
ket annat. Man kan mäta motstånd och ström
styrkor och spänningar, och man kan fastställa 
om ändröret överbelastats. För varje mera ut
vecklat mottagare byggande fordras i varje fall 
mätinstrument. De mest användbara av dessa 
är en känslig milliamperemeter, som med hjälp 
av shuntar och seriernotstånd även kan an
vändas för mätning av alla förekommande 
strömstyrkor och spänningar. En dylik tingest 
kan numera erhållas till synnerligen moderat 
pris. J ag tänker då speciellt på ett nytt tyskt 
instrument, som byggts speciellt för radio
amatörers behov och som ger fullt utslag för 
2 milliampere. Andra mätinstrument, t. ex. 
vågmätare, äro också av stort värde, men det 
är en annan historia. 

Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med 
att framhålla att ett metodiskt til1vägag~ngs
sätt vid amatörmässigt byggande av radio
mottagare är av allra största betydelse ej en
dast för framgången av själva bygget utan 
även för amatörens förståelse av radions olika 
fenomen och därmed för hans användbarhet 
i samhället såsom driftsingenjör på rundradio
systemets mottagaresida. 

TO J 
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STOCKHOLMS RADIOKLUBBS AMATÖR~ 
UTSTÄLLNING 

Söndagen den 27 fe
bruari öppnade Stock
holms Radioklubb en 
utställning av amatör

byggda radioapparater, vil
~en erbjöd åtskilligt av in
tresse och gav tydliga vitt
nesbörd om klubbens livak
tighet och ständiga bemö
danden att vinna nya eda
renheter och framgångar i 
brottningen med radions så
väl tekniska som praktiska 
och hantverksmässiga pro
blem. 

Antalet utställningsföre
mål var visserligen icke 
jälnförIigt med vad 1925 

Fig. 2. Några av de mera 1tppmärksammade apparaterna. 

års utställning hade att bjuda i den 
vägen, men i stället var huvuddelen 
dV dem flerrörsapparater med mera 
komplicerad byggnad, väl 'genomtänkt 
konstruktion och omsorgsfullt utfö-
rande. . 

Kristallmottagarna voro synnerligen 
fåtaligt representerade. En på väggen 
uppspänd ram antenn av blank koppar
tråd, som avstämdes med en konden-

Obs. ramantennen på väggen. 

sator och var kopplad till kristall och 
telefon, demonstrerade en synnerligen 
förmånlig anordning för lokalmottag
ning, som förtjänar uppmärksamhet 
från den stora lyssnarpublikens sida. 
Ljudstyrkan visade sig nära nog tävla 
med en till utomhusantenn ansluten 
ordinär kristallmottagares. 

Mindre rörmottagare fanns egentli
gen endast inom prisklassen, som om

fattade mottagare för nätan
slutning; bland dem märk
tes lokalmottagare inmon
terade i foten till en bords
lampa m. m. 

Fig. 1. Stackh olms Radioklubbs sändare med tillbehör. 

För övrigt dominerade 
superheterodyner och neu
trodyner. Särskild uppmärk
samhet tilldrog sig en mot
tagare med tre stegs neu
traliserad högfrekvensför
stärkning av annan princip 
än den klassiska Hazelthi
ne 'ska. Transformatorerna 
voro av originellt och trev
ligt utförande och omgåvos 
av rymliga aluminiumhöljen. 
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Utställningen omfattade emellertid 
icke endast mottagare utan även ett 
flertal sändare, såväl för telegrafi på 
korta vågor som för telefoni. Den 
största och fullständigaste anläggningen 
var Stockholms Radioklubbs egen sän
dare, som på senare tid i mindre. skala 
varit verksam som rundradiosändare. 
Det hela, såväl sändare, förstärkare, 
mikrofon - av Reisztyp - som till
sats för grammofonsändning m. m. var 
monterat och till större delen även till
verkat av klubbmedlemmar. 

Totalintrycket var, att intresset för 
självständigt sökande och experimen
terande fortfarande är starkt och le
vande, trots de sjunkande priserna på 
färdiga apparater och byggsatser och 
att intresset även motsvaras av skick
lighet och förmåga. Kanske är de 
verksammas krets trängre nu än förr; 
radion är icke modesak i lika hög grad 
nu som för två år sedan. Men det mind
re antalet utställare torde även bero på 
känslan av att allmänheten sätter myc
ket större krav på vad som utställes 

nu än då var fallet. Radions utveck
ling och fortgående popularisering 
medför givetvis större krav även på 
amatörbyggarna. 

Följande utställare belönades med pris: 

1 :sta pris, byrådirektör F. Wehmeyer för 
en femrörs neutrodyn. 

2 :dra pris, två stycken, ing. C. V. Johans
son. Skärsätra, för en fyrarörsapparat med 
tillhörande amatörbyggd högtalare, samt ing. 
K. SvenssoIl, Älvkarleby, för en nätanslutnings
apparat. 

Hederspris tilldelades: 

Övering. C. JanssOl1 för en sjurörs ultradyn ; 
arkitekt C. A. Llllldell för en åttarörs ultra
dyn ; disponent R. R'ydberg för den ovannämn
da sexrörsmottagaren med tre stegs neutrali
,erad högfrekvens förstärkning (den mellersta 
apparaten å fig. 2); slöjdinspektör C. Bergh 
för en åttarörs ultradyn ; ing. E. Crollvall för 
en trerörs kombinerad lokal mottagare och 
mikrofonförstärkare ; herr Oscar Bergh för 
ovannämnda kristallmottagare fÖr ramantenn ; 
teknolog L. K01l!stedt för en mindre telefoni
sändare 

PÄ SOAR't: MED FARBROR SVEN OCH EFRAIM ALEXANDER 

En gång årligen inbj uder Stockholms Radio
klubb allmänheten till dans och underhållning 
under glada festliga former och jävar på ett 
övertygande sätt den icke alltför ovanliga upp
fattningen, att "radioter" äro ett ledsamt släkte, 
som knappast äro i stånd att med intresse 
diskutera andra ämnen än Reinartz och Ha
zelthine, återkoppling och avstämning, etc. Inne
varande år försiggick detta evenemang den 
15 mars i Strand Hotells festvåning med så
dana attraktioner på pr~grammet som hela 
Sveriges "fabror Sven" och Efraim Alexander 
samt en populär trio från "Södran", Valdemar 
Dahlquist, Karin Gardtman och Anna-L'sa 
Baude, ett sex man starkt jazzkapell icke att 
förglömma. 

Tillslutningen blev också därefter, och un
der dans och såväl andlig som lekamlig und-

fägnad spred sig en verklig karnevalstämning 
bland brokiga huvudbonader, vajande - och 
exploderande - ballonger och singlande ser
pentiner. Utom uppläsning, sång och musik 
av amatörer och artister bjöds självfallet ra
diounderhållning, vilken inleddes med "dags
nyheter och väderleksrapport", kvickt och fyn
digt hopkommet och icke utan sina små snär
tar och spetsigheter, och fortsattes av far
bror Sven och Efraim Alexander, då den se
nare till gästernas besvikelse var för blyg att 
visa sig för sällskapets blickar. 

Sedan supe och kabaretprogram avslutats, 
ägnade sig de närvarande - inklusive farbror 
Sven - med fröjd och iver åt dansens njut
ningar och skildes med saknad, när "Six Man 
jazz", packa ihop sina instrument och av
tågat. 
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LAG FÖRLUSTPRINCIPEN pA RETUR 

D
en gamla konflikten mellan ef
fektivitet och kvalitet å ena si
dan och ekonomi å den andra 
gör sig ständigt märkbar på ra

diomarknaden, och tendensen pekar än 
till den enas än till den andras förmån. 
För något år sedan trodde man sig 
kunna förutsäga den förras definitiva 
överhandtagande - lågförlustprinci
pen vann, frånsett en del tydliga över
drifter, såväl teoretiskt som praktiskt 
erkännande, och fabrikanterna syntes 
anpassa sig efter tidens fordringar och 
hörsamma dagens lösen. 

Men hur är det nu? De finaste tråd
dimensionerna börja åter visa sig i av
stärnningsspolarna, även i fabrikat, som 
tidigast villigt trädde i breschen för 
lågförlustprincipen. Ett vittnesbörd om 
denria ,tillbakagång framlades på: ett 
sammanträde i Svenska Teknologför
eningens avdelning Elektroteknik, som 
refererats i denna tidskri f t. I ett före
drag berörde byråingenjör Lemoine i 
förbigående beskaffenheten av de nu 
saluförda kristallmottagarna och kon
staterade att dessa ingalunda motsva
rade de fordringar , man rättvisligen 
kan ställa på deras effektivitet. Från 
fabrikanthåll vidgicks även under 
diskussionen, att så var förhållandet; 
priskonkurrensen hade så småningom 
lett till allt sämre och mindre effektiva 
mottagare. 

Skulden till detta ligger mindre hos 
fabrikanterna än hos kdparna. Vad 
kristallmottagarna beträffar, spelar ef
fektiviteten i de flesta fall mindre roll 
än priset, varf!)r huvuddelen av fabri-

katen sträva efter billigaste möjliga 
pris. I och med Motalastationens igång
sättande kommer emellertid behovet av 
känsliga kristallmottagare att växa, 
och det är att hoppas, att därigenom 
en förbättring inträder. I fråga om 
andra apparater o.ch apparatdetaljer är 
kanske sambandet mellan orsak och 
verkan icke lika lätt skönjbart; möj
ligen är det de växande pretentionerna 
på våglängdsområde, minimum av plats
behov etc., som skjutit effektiviteten 
åt sidan. 

En hel del av vad lågförlustprinci
pen fört med sig, synes dock bli av 
bestående värde. Så t. ex. de betydande 
framsteg, som vridkondensatorernas 
teknik gjort på de senaste åren . Att 
lågförlustprincipens lärdomar fortfa
rande leva bland de självständigt ska
pande och experimenterande amatö
rerna gav Stockholms Radioklubbs ut
ställning - rescenserad å annat ställe 
i detta nummer - tydliga vittnesbörd 
om. 

Hur framtiden kommer att förhålla 
sig till denna fråga, är svårt att yttra 
sig om. Det är i första hand köparnas 
förmåga att bedöma apparatens effek
tivitet och det pris denna berättigar, 
som fäller utslaget. "Radio-Amatören" 
känner sig därvid ha en uppgift att 
fylla inom sin läsekrets: att i apparat
beskrivningarna fästa uppmärksamhe
ten på det förstklassiga materialet och 
antyda var och i vilken grad en strä
van efter "låga förluster" är moti
verad. 

G. H. 

~ 
EIFFELTORNET ERHÅLLER NY SÄN

DARE. Radiostationen i Eiffeltornet i Paris 
kommer inom kort att förses med en SO kw
sändare. Denna, som nästan uteslutande skall 
användas för rundradio, hoppas man ha klar 
inom den allra närmaste tiden. 

ANTALET LYSSNARE I DANMARK. 
I Danmark är antalet radiolyssnare för när-
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varande 107,000. Av dessa beräknas SS 000 
använda kristallmottagare. 

ENGELSK RUNDRADIO. Under år 1926 
sände de engelska stationerna i medeltal under 
59 timmar per vecka. Daventry hade samman
lagt 4296 tim., London 3471 tim. och Man
chester 3 057 tim. 



Största räckvidden med RE 144! 
Detta elektronrör är det enda i 

marknaden som speciellt konstrue

rats: för att såsom detektorlampa 

i en radioapparat effektivtIutöka 

dennas räckvidd och känslighet. 

Glödspänning : 3.5 volt. 
Glödström : 0.15 amp. 

RE 144 användes nu av Tysklands 
modernaste stationer för lång

distansmottagning:! 
Pris kr. 1 0:-

Den nya kvalitets 

Hörtelefonen 

Lätt 
väger 
end .. t 
200 gram 

cdk Elegant 
\~ ~örpackad 

1 present. 
_ kartong. 

Finns hos alla auktoriserade radio6rmor. 

Engros fr"n 

A. V. HOLM A .• B. 
STOCKHOLM 

-(@ 

Ideal· 
ko ndensatorn 

för neutralisering 
av högfrekvens

kretsar o. dyl. Kan monteras 
på bottenplatta eller i panelen. 
Begär n:r 6000, pr st. kr. 5: 25 

Radioavdelningen, 2 tr. 

A/ B NORDISKA KOMPANIET 



Hyperbola 
Kronor 35: -

EN 
KVALITETS~ 

HÖGTALARE 
till de billiga hög~ 

talarnas pris. 

Tilltalande yttre, 
gedignaste Inre. 

Numera alt tillgå i varje 

radioaffär 

etc. 

I PART I FRAN: 

GASACCUMULATOR 
STOCKHOLM - LIDINGö 

(För norra och ös tra Sveriie) 

OCH 

A.-B. AGA-LUX 
GöTEBORG 
(För väs tra Sverige) 

Från mun 
till mun .. f . 

går ryktet om 

KRISTALLAPPARATEN 

HJÄRTERESS, 
dess ljudstyrka, kvalitet, 

förnäma utförande och 

billiga pris. 

Kronor 20:
(inkl. detektor) 



MOTSTANDSKOPPLAD REINARTZ FÖR 
NÄTANSLUTNING. 

P 
å grund av det stora intresset 
bland våra läsare för motta
gare med anslutning till belys
ningsnät, lämna vi här ånyo en 

beskrivning över en dylik, denna gång 
en 3-rörs Reinartz-mottagare. Denna 
är byggd för att ge bästa möjliga ljud
kvalitet och är därför motståndskoPP'"" 
lad. 

Fig. 1 ger det teoretiska kopplings
schemat. Spolen S är en utbytbar 
Baltic Reinartz-spole. Till antennvar
ven å denna kan antennen anslutas an
tingen direkt, Al, eller över en för
kortningskondensator, el> om 100 cm. 
Som denna sistnämnda är utbytbar, 
kan man med den anpassa sig efter an
tennen och den önskade selektiviteten. 
Avstämningen sker med en 500 cm 
vridkondensator, e 2 och återkopplingen 
med en annan dylik, e 3, om 200 cm. 
Till förhindrande av kortslutning äl~ 
en 3000 cm blockkondensator, e4 , se
riekopplad med e 3' För erhållande av 
likriktning användes gallerkondensa
torn e 5 om 200 cm med gallerläckan 
1111 om 2 megohm. 

Då det är bekvämast och mest eko
nomiskt att vid nätanslutningsappara
ter ha rören seriekopplade och av sam
ma typ, har B 406 valts emedan sista 
röret bör kunna ge högtalarestyrka. 

100 

Vid denna rörtyp äro anodmotstånd 
om 100 000 ohm lämpliga. Gallerkon
densatorerna e 6 och e 7 vid förstär
karna kunna lämpligen vara om 3 000 
cm, och gallerIäckorna M 3 och M 5 om 
1 megohm. 

Rörens glödtrådar äro seriekopplade 
på sådant sätt att sista röret ligger 
r-----------,--,--,-~~ 

so cE___ 3 

€J: --- ~ 
- = 

~---~50---~~ 
. ' -

Fig. 2. Stom/lle till högfrekvensdrosselll. 

närmast plus-spänningen och detektorn 
närmast minusspänningen. Härigenom 
är det möjligt att ge andra röret en 
negativ gallerförspänning ay 4 volt och 
sista röret - 8 volt utan användan
de av gallerbatterier eller extra mot
stånd. I parallell över alla tre glöd
trådarna ligger ett reglerbart motstånd 
M G om 300 ohm. Genom användande 

Fig. l. AJ ottagarclIs teoretiska kopplingsschema. 
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Den enda detalj i mottagaren, 
som är hemmagjord är högfre
kvensdrosseln Ch1 . Denna är lin
dad med 0.06 mm dubbelt silkes
spunnen koppartråd på en stomme, 
vars konstruktion framgår av fig. 
2. Den består av två ebonitbitar 

av storleken 

5' ;::'-~---:Z::15--------< 
SOXSO mm 
och S mm 

Fig. 3. Montagevinkel. tjocklek. 

aven 16 ljus koltrådslampa (nätspän
ningen är 120 volt*) framsläppes nå
got större strömstyrka än rören kräva. 
Med motståndet 
Mg kan man där-
för reglera glöd-
strömmarna ge
nom rören till 
lämpligt värde. 

Anodströmmen 
för sista röret ut
tages direkt vid 

ansl utningens 
pluspol, men för 
de båda första 
rören får anod
strömmen passe
ra en drossel 
Ch2 , vars anod
sida är förbun
den med minus
polen över en 2,uF 
blockkondensator 
C 8' Härigenom 
erhålles en ut-

jämning av 
strömmen så att 
högtalare kan an
vändas utan att 
lamell tonen från 
belysningsnätet 

gör sig märkbar. 
Lyssning i hör
telefon är däre
mot icke att re
konunendera. 

+ 

Mellan des
sa är inlagd en bricka av presspan eller 
dyl. med 10 mm diameter och 1.S mm 
tjocklek. I det smala spår, som bildas 

100 200 
* Vid andra spän

ningar väljes mot- O 
ståndslampa en!. Ra- Ig==~==;;;;;;;;,;;;;;;I;;;;;===I;;;;;;;;==;;;;;;j;;===;;;I;;;;;===I;;;;;;;;==;;;;I 
dio-Amatören n:r 1, Fig. 4. Kopplingsritning. 
1927. 
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mellan ebonitbrickorna pålindas så myc
ket tråd att spåret blir i det närmaste 
fyllt. Man har då närmare 2,000 varv. 
Härtill åtgår c:a 10 gram tråd, för vil
ken kostnaden torde uppgå till c:a kr. 
2: 50. 

Att hantera en så tunn - tråd som 
0.06 mm är icke lätt. Man får näm
ligen icke i något ögonblick låta den 
slakna, ty då vill den gärna trassla till 
~ig. Inte heller får man sträcka den 
för hårt, ty då går den lätt av. Vid 
lindningen förfar man därför lämpli
gen på så sätt (om man inte har nå
gon lämplig spolinaskin) att spolstom
men fattas med ena ebonitbrickan mel-

Fig. 6. Det' färdiga motlagaren. 

lan vänstra handens fingrar. Med 
högra handen håller man tråden lätt 

sträckt från den rulle 
på vilken tråden av
nystas och vilken bör 
läggas på ett glatt bord 
mellan ett par tunga 
föremål så att den lätt 
kan vrida sig. Man 
håller högra handen 
stilla och låter tråden 
löpa mellan fingrarna 
medan den vänstra lå
ter spolstommen be
skriva en cirkelformig 
rörelse, så att tråden 
lindas på densamma. 

Fig. 7. MOlltagevillkeln sedd bakif,'ån. 

Med litet händighet 
kan man på detta sätt 
så småningom få spo
len färdig och man har 
då en alldeles ypperlig 
drossel, som tillåter 
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återkopplingen att ver
ka synnerligen likfor
migt över alla vågläng
der. 

Delarna monteras på 
en montagevinkel av de 
i fig. 3 angivna måt
ten. Placeringen och 
ledningsdragningen gö
res enligt kopplingsrit
ningen, fig. 4. 

Sedan detta arbete 
är klart monteras det 
hela i en låda av ek el
ler mahogny. Denna 
kan exempelvis utföras 
enligt fig. 5. 

Utseendet av den fär
diga mottagaren fram
går av fig. 6, 7 och 8, 
av vilka de två senare 
visa montagevinkelns 

Fig. 8. !II o1ltoget sett Itppijråll med -spole, rör och lampa 

baksida. 
Utseendet av den färdiga mottaga

ren framgår av fig. 6, 7 och 8, av 
vilka de två senare visa montagevin
kelns baksida. 

För mottagaren användes följande 
materiel : 
l sats Baltics Reinartzspolar. 
I st. hållare till d :0. 
I " 500 cm vridkondensator, Igranic-Pacent. 
l mikroratt till d :0. 
3 rörhållare .. 
2 ., 2-poliga antennkontakter, Baltic. 
I 100 cm Baltic blockkondensator med hål

lare. 
200 cm Baltic blockkondensator med hål
lare. 

3 ,. 3000 cm Baltic blockkondensator, 2 st. 
med hållare. 

" 2 I-LF blockkondensator, L. M. Ericsson. 
" ZOO cm mikrokondensator med 40 mm rat~, 

Baltic. 
2 " 100 000 Loewe anodmotstånd med hållare. 
2 ,. l megohm Loewe läckor med hållare. 
l " 2 megohm Loewe läcka. 
l " 300 ohm potentiometer, Baltic. 
l ,. strömbrytare. 
l " lågfrekvensdrossel, Sv. R. TW 4 2!Il. 
l " motståndslampa med hållare. 
l enkel telefonj ack. 

J08 

borttågIlo. 

I st högfrekvensdrossel enl. beskrivning. 
l " trolitplatta 3Ssx I78X5 mm. 
l " montagebräda 355X22SXI5 mm. 
I " apparatlåda. 
3 " Philips B 406. 

Vid inkoppling av apparaten till be
lysningsledningen (vilken även tjänar 
såsom jordledning) kan man genast 
höra om polerna blivit rätt vända. 
Verkar mottagaren död, har man en
dast att vända stickkontakten. Mot
ståndet MI inställes till en början så att 
det är kortslutet. Genom invridning 
av större och törre del av motståndet 
ökas glödströmmen genom rören och 
man kan då genom avlyssning av den 
starkaste stationen lätt höra när man 
uppnått den erforderliga glödström
styrkan. Detta är fallet då ljudstyrkan 
ej längre ökas vid ökad glödström. Se
dan man en gång inställt motståndet 
j10, behöver det ej mera röras , utan 
man sluter och bryter strömmen med 
~trömbrytaren. 

A. P. 



I 
SEXRORS OVERLAGSEN 

NEUTRO. SELEKTIVITET 

DYNE LJUDSTYRKA 

WADA 
LJUD. 

KVALITET 

N:: 2 7:: B. VAGLANGD 

190-2000 m. 

* * Svenskt 

fabrikat! 
Inga 

lösa spolar! 

WA.DA. 
KOMBINERAD MED eROS LEY' S 

nUSI(JO~E SUPER 
(konhögtalaren, som alla tala om) utgör idealet för en mottagnings. 
anläggning. Avlägsna stationer med högtalarestyrka oberoende av 

pågående sändning från lokalstation. 

-( JBOSLET 5t-S 

Pris med rör 

Crosley 's 2.rörsmottagare 51.S är en 
idealisk och prisbillig apparat, god för 
högtalare mottagning vid avlyssnande 
av den nya jättestationen i Motala . 

Dessutom god distansapparat vid 
mottagning med hörtelefon. 

Samtliga batterier kunna placeras i 
apparatlådan. 

Kr. 110: -
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AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN 
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R AD I 0-
MATERIEL 
ÄR MARKNADENS BÄSTA! 
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ALLT 
FÖR RADIO 

BEGÄR VAR NYA ILL. 

RADIOKATALOG 19 2 7 

EN GROSLAGER FÖR 

VÄSTR A SVERIGE : 

AKTIEBOLAGET ELEKTROKOMPANIET 
GÖTEBORG 

KONTOR OCH L A GE R : K RON HUSGATAN 1 4 

~ ______________ . __________________ J 

Använd i Edra radioapparater 

PANEL AV TROLIT 
i vanlig »F»- eller »Bt-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 I 
mm. tjocklek. Inre motstånd: över I million 
megohm. Levereras i plattor om 3, 4, 5, 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 WE S TFÄ LlS CHE 
SPRENUST O FF A . U. 

Ab teilung TrolIt • Troisdorf b . K öln 

Prover och oHerter på beaäran från aeneralaa'en terna 
för Sveril/o: 

R.-B. Svensk-Schweiziska Handelskom panie t 
Klar. Norra Kvrlco,ata 34. Stockholm 
ollor för Götoborl/ och vutra Svorir.: 

R.-B . H"rald Wållgren , Gö teborg :t 

NOACK' 
ACKUMU RER 

"ORPISKA ACKUMULATORFABRIKEN 
MALMÖ STOCKHOLM GÖTE BOR.G 



NÄRBELÄGNA ANTENNERS INVERKAN 
pA VARANDRA. 

l föregående nummer upptog ånyo en insändare det gamla problemet 
om orsaken till och den verkliga arten av de kopplingsfeJlomm, som 
kunna iakttagas mellan twrbelägna antenner och vilka inverka i hög 
grad störallde på 1'u1uJradiomottagningen i tätt bebyggda samhällen. 
Vi ha tidigare återBivit resultatet av mätningar, som ådagalägga 
närbelägna anten1lers inverkatl (N:r 7/8 sid. 236, 1925) och söka 

nf' här 1leda1~ förklara, huru och varför dessa fenomen uppstå. 

Det ligger i sakens natur, att en 
antenn, som sättes i svängning av 
elektromagnetiska vågor från en 
sändande station, förbrukar en 

viss effekt, som den måste taga från vå-
gorna. Det elektromagnetiska fältet om
kring antennen måste alltså undergå en 
förändring, och denna uppstår genom 
återutstrålning från mottagareantennen. 
På samma gång som denna återutstrål
ning givetvis betecknar en energiförlust 
hos antennen, så är den nödvändig, för 
att antennen över huvud skall kunna 
upptaga någon effekt från vågorna. 
Strålningsmotståndet är alltså en stor
het av lika stor betydelse för en mo't
tagare- som för en sändareantenn. Den 
energimängd, som upptages av motta
gareantennen, är lika med skillnaden 
mellan energien hos fältet från sända
ren och energi en hos det kombinerade 
fältet från sändare- och mottagare
antenn. 

På grund av möjligheten att minska 
antennmotståndet genom att ansluta an
tennen till en mottagare med återkopp
ling, kunna vi skilja trenne olika fall: 

1) Det totala motståndet större än 
strålningsmotståndet. Antennen uppta
ger en viss energimängd, som ' förbru
kas av dess ohmska motstånd och i en 
tillkopplad mottagare. Detta är givet
vis det vanligaste fallet, som inbegriper 
alla mottagare med kristall eller rör 
utan återkoppling direkt till ant~nen. 

2) Det totala motståndet lika med 
strålningsmotståndet. Antennen återut
strålar all mottagen energi. Fastän 

den sålunda icke absorberar någon 
energi inverkar den dock på den elekt
romagnetiska fältstyrkan, i det att den 
förstärker denna inom vissa områden 
och försvagar den inom andra. Antenn
ner med så nära som möjligt dessa 
egenskaper har man använt för att 
reflektera och rikta de från en sändare 
utgående vågorna. 

3) Det totala motståndet mindre än 
strålningsmotståndet.Antennen avgi
ver energi till fältet. Detta möjliggö
res genom att ett rör med återkoppling 
förstärker antennströmmen utöver det 
värde densamma skulle haft, om en
dast strålningsmotståndet förefunnits i 
antennen. 

Dessa förhållanden gestalta sig helt 
naturligt olika vid öppna antenner och 
ramantenner. De sistnämnda ha vis
serligen mycket ringa strålningsrnot
stånd, med då de' även ha obetydligt 
förlustrnotstånd, kunna de ofta ge fullt 
ut lika gott resultat som vid en öppen 
antenn. 

Emellertid har man ju vant sig vid 
att betrakta ramen såsom obetydligt 
strålande i jämförelse me9 en öppen 
antenn och även experimentellt funnit, 
att de besvärliga kopplings fenomenen 
icke göra sig gällande vid ramantenn. 

Förklaringen till det skenbart mot
sägande häri är, att c'en ofrånkomliga 
återutstrålningen, som vi ovan talat 
om, icke har något med närbelägna 
antenners inverkan på varandra att 
göra. Den elektromagnetiska fältstyr
ka, som uppstår' i ' omgivningen på 
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grund av återutstrålningen från mot
tagareantennen, är i de flesta fall allt
för svag för att kunna åstadkomma 
några kraftiga ändringar i mottag
ningsintensiteten i närheten. Det är 
endast vid mycket stark återkoppling 
eller mycket svagt dämpande antenner, 
som återutstrålning i detta ords egent
liga bemärkelse kan göra sig gällande 
och sprida mottagareantennens verk
ningar över ett större område. 

En öppen antenn verkar emellertid 
gentemot sin närmaste omgivning min
dre som en strålande kropp än som 
en dylik med kraftig, växlande laddning 
och ström. Det uppstår till följd därav 
kring densamma dels ett starkt elekt
riskt fält, dels ett --'- något svagare -
magnetiskt fält. I antennens omedel
bara närhet är det förra ojämförligt 
starkast, men avtar mycket hastigt med 
växande avstånd (omvänt proportio
nellt mot kuben på avståndet) , medan 
det magnetiska minskas något lång
sammare (omvänt proportionellt mot 
kvadraten på avståndet) , tills på un
gefär 1/6 våglängds avstånd båda fäl
ten äro av samma storlek som strål
ningsfältet. 

Antenner, som ligga på mindre än 
något 'eller några tiotal meter från var
andra och skola mottaga samma utsänd
ning, komma till följd härav att rent 
elektriskt påverka varandra. De äro 
med andra ord elektriskt eller kapa
citivt kopplade med varandra. Frågan 
är nu, huru denna påverkan gör sig 
gällande. För att åskådliggöra detta. 
tänka vi oss en normal rriottagarean
tenn, avstämd till en sändande statiol18 
vågländ, samt i närheten av densamma 
en annan antenn, avstämd till samma 
våglängd och ' vars motstånd vi efter 
behag kunna variera. Göra vi detta 
oändligt stort, så att ingen ström och 
e ffektförbruknin .; kan uppstå, bestäm
mes den inducerade spänningen uteslu
tande av den andra antennens elekt
riska fält och blir avsevärt större, än 
som skulle vara fallet, om denna ' ej 
förefunnes. Äro å ' andra sidan de båda 
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m0tt:ag~rna fullt identiska, kommer gi
vetvIs mgen av dem att vinna eller 
förlora på kopplingen. Mellan dessa 
båda gränsfall ligga möjligheterna till 
vinst eller förlust genom den närlig
gande antennens inverkan. Den an
tenn, som skulle inducera den största 
elektromotoriska kra ften i den andra, 
om denna hade oändligt motstånd, 
kommer att avgiva energi till denna. 
Vi kunna precisera detta sålunda : Av 
två närbelägna antenner, som taga emot 
på samma våglängd, förlorar den av 
dem på kopplingen, för vilken kvoten 
av effektiv höjd och motstånd är störst. 

J u bättre en antenn är, alltså, i dess 
högre grad utnyttjas dess överlägsen
het av grannarna. Detta kan man icke 
råda bot på utan att göra antennen 
sämre - vilket man givetvis förlorar 
mera än man vinner på. 

Övergår man däremot till ramantenn, 
ställer sig saken något annorlunda. 
Det elektriska fältet från laddningen i 
antennen förefinnes givetvis icke i detta 

. fall, och icke heller äro ramar vid mot
tagning känsliga för dylika fält . Man 
kan i stället fn~cta, att magnetiska 
kopplings fenomen skola åstadkomma 
liknande svårigheter. ~mellertid är, 
som tidigare nämnts, det magnetiska 
fältet svagare, även om det avtar lång
sammare än det elektriska fältet vid 
öppna ·antenner. 

Då mottagning med ramantenn i 
jämförelse med öppen antenn är effek
tiv huvudsakligen då återkoppling icke 
användes (ramen har ju själv så litet 
motstånd att föga står att vinna med 
återkoppling utan att kvaliteten för
sämras) ha vi uteslutande att göra med 
fall 1) i det föregående och då ram
antenn i detta fall varken genom kopp~ 
ling eller återutstrålning bereder några 
svårigheter, kan dylika sålunda utan 
nämnvärd minskning i signalstyrka 
undvikas för lokalrnottagning och mot
tagare med högfrekvens förstärkning 
utan återkoppling. Härigenom vinner 
man ökad trevnad både för sig själv 
och för sina grannar. G. H. 



MOTTAGARE MED KOMBINERADE RÖR 
AV MANFRED VON ARDENNE, BERLIN 

D
et ligger nära till hands att an
taga att de av d:r Loewe och 
författaren konstruerade kom
binerade rören skulle beröva 

amatörerna en del av deras verksam
hetsfält. På sätt och vis kan dett:J. 
vara sant, men å andra sidan bortfaller 
en sida av apparat byggandet, som har 
relativt ringa intresse för den experi
menterande. Man slipper bekymra sig 
så mycket om den förhålh' :devis enkla 
lågfrekvens förstärkningen resp. byg
gandet av flera likartade förstärk
ningssteg och kan istället ägna mera 
tid åt nya kombinationer. 

I varje fall medföra de kombinerade 
rören många nya möjlig-heter, av vilka 
en del mycket intressanta i det följande 
skola beröras. 

För lokalmottagning lämpar sig ett 
enda Loewe-Iågfrekvensrör synnerli
gen väl. En dylik beskrevs i Radio
Amatören n:r 11, 1926. För mottag
ning av svagare, eller mera avlägsna 
stationer behöver man emellertid åter
kopplingsverkan. Man använder då 
med fördel två Loewerör, ett högfre· 
kvens- och ett lågfrekvens. Även en 
dylik apparat är beskriven i Radio
Amatören, nämligen i n:r 10, 1926. 

Man kan emellertid använda ett 
lågfrekvens-Loewerör såsom detektor 
och lågfrekvens förstärkare efter vilken 
högfrekvenskoppling som helst. Fi~. 1 
anger t. ex. hur man kan arrangera 
en två stegs neutrodynförstärkare fram-

för Loeweröret. En liknande kombi
nation beskrevs i Radio-Amatören n:r 
2, 1927, där dock återkopplingen kon
trollerades med potentiometer. 

En annan koppling, som även går 
'utmärkt och som ger högtalares t yrka 
med ytterst små antenner även vid 
mottagning inom en storstad av av
lägsna stationer, är fig. 2. Detta är en 
ultradynkoppling där mellanfrekvens
förstärkningen sker medelst ett kom
binerat lågfrekvens rör. Denna kopp
ling är särskilt intressant på grund av 
sin låga anodströmförbrukning. Första 
röret erhåller ju ingen anodlikspänning 
och i fyra av de övriga stegen före
finnas ju höga anodmotstånd. Totala 
anodströmmen blir därför knappast 
större än för en . vanlig 3-rörsapparat. 

Glöd trömsförbrukningen är trots de 
åtta glödtrådarna ej större än 0.7 amp. 
Genom att koppla de båda Loewerören 
med en avstämd mellanfrekvenskrets 
erhåller man den önskvärda selektivi
teten. Den vid amatörmässig framställ
ning av mellanfrekvenstransformatorer 
mycket svåra avstämningen av 4 st. 
transformatorer bortfaller vid tilläm
pandet av fig. 2. Den första meIlan
frekvenskretsen är oföränderlig under 
det den andra genom sin vridkonden
sator får avstämmas till överensstäm
melse med den första, vilket icke er
bjuder några svårigheter. 

De båda första enkel rören i fig. 2 
böra vara av 2-voltstyp för att kunna 

Fig. 1. N eutrodynmottagare med kombinerat lågfrekvensrör. 
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~----------~~------~----------~----~~~:~.S 
Fig. 2. UltradY1~koppling med tvenne ' kombitlerade lågfrekvensrör. '--______ ----J~ 

~90 man med vridkondensatom fin
justera avstämningen. De båda 

: +so mellanfrekvenskretsarna få ej va
ra induktivt eller kapacitivt kopp
lade till varandra. 

: +1; Det kombinerade högfrekvens-
röret kan givetvis användas, ej 

'----=_1-+4 blott i kombination med lågfre-
~ __ ..:J:"'"--- ____ "'" : +1.> kvensröret, utan i vilken motta-

Fig. 3. K ombinerat högfrekvensrör att kopplas 
fÖl'e vanlig mottagare. 

kopplas i serie på '4 volts gl6dbatteri. 
Samtliga spolar i denna mottagare 

kunna vara fasta . Oscillatorns spolar 
kunna i regel uppställas tätt bred
vid varandra. Mellanfrekvenskretsarnas 
däremot böra vid utprovningen in
justeras på lämpligt avstånd från var
andra, varefter även dessa kunna fast
sättas. Mellanfrekvenskretsarna av
stämmas, den första med en blockkon
densator, den andra med en vridkon
densator, till 4000 a 5000 m. Under 
provning av spolarnas uppställning får 

gare som helst. Fig. 3 anger huru 
röret då bör kopplas. I praktiken 
verkar tillförandet av en dylik 
högfrekvens förstärkare som om 

antennens effektivitet i hög grad steg
rades. 

E n intressant reflexkoppling med e.tt 
kombinerat högfrekvensrör visas i fig. 
4. Det motståndskopplade steget tjänst
gör härvid samtidigt och utan tillsats 
av extra kopplingselement såsom båd~ 
hög- och lågfrekvens förstärkare. 

Utom i de här omnämnda kopp
lingarna har förf. med framgång an
vänt kombinerade rör även i andra 
kombinationer såsom olika superhetero
dyn och superregenerativa kopplingar. 

+100 

: +.50 

+4 : 
T -. +1,.5 

Fig. 4. R eflexkoppling med kombinerat högfrekvensrör och kristall. 
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Tecken på 
kvalitet. 

, ' 

Modell Junior Kr. 60:~ 
Modell Senior .. 90:~ 

* 
Blaupunkt ~Plastic 
Konserthögtalare 
finnes i alla välsor~ 
terade radioaffärer 

Denna -överläesna höetalare 
utförd i konstmarmor är en 

prydnad för hemmet. 

"BLAUPUNKT" 

PLASTIC 
Salones-Konserthöetalaren 
Denna konstnärliga, ornamentalt verkande hög~ 

talare med sitt klara, fulltoniga återgivande kommer 
att väcka Eder förvåning. De föråldrade plåttratt~ 
högtalarnas olägenheter äro alldeles främmande för 
den. Icke ens de största energimängder inverka stö~ 
rande på dess klangskön het, emedan själva byggnads~ 

sättet förhindrar högtalarens väggar att svänga med. 

Dess gedigna utseende och dess klockrena 
ton äro en njutning för öga och ö·ra. 

IDEAL-WERKES Fabrikat 

REPRESENTANTER OCH LAGER I 

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

BEGAR KArALOG SOM SANDES GRATIS 

, 



ENDAST ÄKTA 
MED MÄRKET 

"SESMA" 

BEGAR VAR NYA RIKT 

ILL. RADIO.KAT ALOG 

ATERFÖRSALJARE 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 
Aterförsäljare sökes på varje plats. 

Obs.! Med varje app. följer bindande garanti. 

Gynna svensk industri 

JOHN BENGTSONS Maskinaffär 
MALMÖ Tel. Limhamn 815 .,) 

I LISSENOLA ljuddosa 
för tillverkning av högtalare kr. 15:-. »reed» kr. 1:- . 

IngenI6r.flrm. Electrlc, Blbllotek.g. t t, Stockholm C. 

Hörtelefoner och Transformatorer 
omlindas billigt av Oskor Karlsson . Lus/a rp l, Köillge 

HÖGTALARE 
PRIS KRONOR 25:-

En klenod till sitt pris! 

J{adio-J{ör 
från 

levereras omgående från lager 

i Stockholm. 

LANG LIVSLÄNGD 

ARBETA UTAN STORANDE BRUS 
GEDIGET UTFöRANDE 

Katalog RR 27 gratis och 

franko på begäran. 

Aterförsäljare hög rabatt. 

GRAHAM BROTHERS A.-B. 
STOCKHOLM 



~ QADIO=AMATÖREN~ 

RADION SASOM 
FÖRSTRÖELSE 
UNDER LANGA 

TAGRESOR. 

Vi återge här en bild 
från Canadian N a tio-

nal-Järnvägen. 

En tjänsteman sköter 
mottagaren och "tar 
in" någon av de många 
amerikanska rundra
diotsationerna. Passa
gerarna kunna däri
genom hela dagen 
lysssna i sina telefo
ner. Även sovplatserna äro utrustade med telE'!oner 
man kunna få sitt lystmäte under en sådan resa. 

så att nog bör 

VAR BE R ÖMDE 
landsman, överingen
jören vid Radio-Cor
poration of America, 
E. F. W. Alexanderson 
sysslar f. n. med fjärr
seendets problem. A 
denna bild ser man 
ing. A. demonstrera 
en laboratorieapparat, 
byggd på den princip, 
han anser kunna föra 

till målet. 
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ANODKRETSE NS BELASTNI N G pA 
GALLERKRETSE N 

AV FIL. DR. G. H. DJAILLY. 

(Forts. från föregående nummer.) 

I 
huru hög grad man behöver låta 
induktansen överväga på kapacite
tens bekostnad kan i varje fall beräk
nas med tillhjälp av relationen (40). 

Vi skola nu undersöka det uttryck, 
vilket giver z go som en funktion av w 
och Zj. I ekv. (19) sätta vi 

~+Zl =%+ j.y =zl ... .. ....... (46) 
l'j j 

varigenom vi erhålla 

C'l +~ . Zl 
JW 

zv== - ~-= 

6 k C2 + C' ~ + . C' - 3~1 JW 
Yj 

zl + jWC'l 
---:-·kC .. ..... .. (47) 

JW _ 2 + C'3s1 + jwC' 
Yj 

Vi införa nu trans fo rmationen 

kC2 . C' 
Z2 = Zl + YjJC' 3 -I- JW C'; .... ........ (48) 

varigenom vi erhålla 

( 

. C2
) l kC

2 
1 - Jwrjli 

zf{= -:----C' 1---, · (49; 
JW 3 l'je 3 z2 

och om vi här med CD beteckna nume
riska värdet av den ';'inkel, vilken bil
das mellan den räta linjen (31) och 
den positiva reella axeln, således 

C2 
tf{ cp = (M'r Ii ......... ............... (50) 

så erhålles 

z =_1_[1_~. kC2 .(1- jt CP)] (51) 
ff jw C'3 ':;2 1'pC'3 f{ 

eller 

z =_1_.(1_~. kC2 .e-f'f) (52) 
f{ jwC'3 z2 rpC'2cosCP 
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Här införa vi 
l' C' ~ -z j 3 

w2 - 3· kC
2 

varigenom erhålles 

(53) 

l ( l -.f'f) 
Zf{= -. - , . 1- - - ·e ... (54) 

JW C 3 \ z3 . cos cp 

Om vi nu införa värdet på 2 2 ur ekv. 
(48) i ekv. (53) så erhålla vi 

yj C'3 . yjC' 
z3 = zl· lic + l + JW. kC- ...... (55) 

2 2 

Från det föregående veta vi, att 
talen 2 1 = % + j ' .)1 måste svara mot 
punkter i det komplexa planet, vilka 
ligga helt nedanför den räta linje, som 
framställes av ekvationen (3 1), och om 
vi nu sätta. 

z3=%3+j·Y3 ........................ (56) 

kommer ekvationen (31) att motsvara 
följande ekvation mellan talen %a och Ya 

C2 Y3=-x3owrrli .................... (57) 

eller 
Y3 = - %3 • tll' cp .....•.• ...... . . . .. . .. •. (58) 

Det i ekv. (31) uttryckta villkoret 
kommer då att övergå till följande, vil
ket måste uppfyllas av talen 2 3 = %3 + 
+ j. Y3 
Y3 <- %3· tf{ cp .•...•...... . ...•......• (59) 

och som uttrycker, att talen Z 3 måste 
vara belägna i den delen av det kom
plexa planet, som ligger nedanför den 
räta linje, vilken representerar ekv. 
(58). Denna lin.ie går genom origo 
och bildar med den positiva reella axeln 
en negativ vinkel, vars numeriska vär
de är lika med q:>. 

Vi kunna nu finna ännu ett villkor, 
v.ilket måste uppfyllas av talen 2 3. A v 
ekv. (36) finna vi, att den reella delen 



av Zl' vilken är %, måste vara större 

än ~ d. v. s. att talen Zl måste ligga 
1'/ 

till höger om en rät linje, vinkelrät mot 
den reella axeln, och representerad ge
nom ekvationen 

l 
%=- ... . . .. .................... . . .. .. (60) 

rp 

Om vi nu i ekvationen (55) insätta 
Za = %a + j . Ya och Zl = % + j . Y så 
erhålla vi 

. ( . rpC'3 + +. 
%3 + l . Y3 = % + lY)' 'kC l lW' 

2 

rpC' _ l 'p C'3 + l +.~ rp C'3 + . -- -%. - lY' - -
kC2 kC2 kC2 

+W.~~J ............. .. ... ..... ..... ... (61) 

På grund av (60) måste den reella 

d l .. .. l d e en av Zl vara storre an - . v. s. 
1'p 

l x>- ............... .. .. ... .......... (62) 
rp 

vilket leder till 
C' . 

%3 > 1+ kr!. ........ ...... .......... (63) 
2 

Vi finna således, att talen Za måste 
vara belägna till höger om en rät linje, 
vinkelrät mot den reella axeln, och vil
ken uttryckes med tillhjälp av ekvatio
nen 

_ ' C'3 
%3 - l T kC

2 
...... .... ....... ...... (64) 

Med tillhjälp av de båda villkor, 
vilka äro uttryckta i ekvationerna (59) 
och (64) är det lätt att finna den del 
av det komplexa planet, där talen Za 

måste vara belägna. Vi inse omedel
bart, att det blir i den del av fig. 6, 
vilken är streckad. Denna streckade 
del är nämligen dels belägen under 
den räta linjen L l L 2J vilken uttryckes 
medelst ekv. (58) och dels ligger den 
till höger om den räta linje M 1M 2J 

vinkelrät mot den reella axeln, vilken 
representeras avekv. (64). 

Den på detta sätt erhållna delen av 
det komplexa planet beteckna vi med 
N J vilket även är markerat i figuren, 

och vi se, att densamma består av ett 
vinkelformigt område, vilket sträcker 
sig från vinkelspetsen b och ut mot 
oändligheten, begränsad av de räta lin
jerna bL2 och bM 2' 

För att finna de värden, vilka kunna 
antagas av talen Zg, representera vi 
dessa tal medelst punkter i ett annat 
komplext plan, samt begagna oss av 
ekvationen (54), vilken uttrycker :::g 
som funktion av Z3' 

På grund av att detta är en linjär 
J\ff 

oj 

L, 

-/ ., 
d 

o If) 

I 
b 

-J 

Ll 

Fig. 6. 

funktion, kunna vi omedelbart påstå, 
att det sökta området, inom vilket 
punkterna Zg måste ligga, kommer att 
begränsas aven rät linje och en cirkel
båge. 

Betrakta vi emellertid den linjära 
funktion, vilken framställes av ekv. 
(54), så finna vi, att densamma kan 
uppdelas i följande serie enkla trans
formationer, tillämpade efter varandra 

l) z, = :31~;.H I 
2) z5 z4 . eos cp • e .......... .. ~ (65) 

!~ ;: -;-fz;:j 
5) zr= jWC'3' Z7 ................ .. 

Den första av dessa är den enkla in
verteringen, vilken transformerar den 
räta linjen M l M 2 i fig. 6 i cirkelbågen 
abcOd i fig. 7, och vi se, att då punk
ten Za rör sig från a i fig . 6 och mot 

!IS 



oändligheten, följande linjen aM 2, och 
sålunda passerar punkterna b, e, etc., 

o k k 1 f"l' sa ommer pun ten ::; 4 = --;:- att o Ja 
~3 

den övre halvcirkeln i fig. 7, utgående 
från punkten a och därpå i tur och ord
ning passerande punkterna b) e, varpå 
den kommer aU närma sig punkten O, 
svarande mot att punkten Z3 rycker 
mot oändligheten. 

På samma sätt finna vi, att den räta 
linjen OL2 i fig. 6 svarar mot den räta 
lin fbO i fig. 7, vilken senare emellertid 

d 

Fig.7. 

a 
+/ 

måste antagas börja i oändligheten, 
som är värdet på Z4 för Z 3 = O. Punk
terna O, f, b, '" för 2 3 i fig. 6 komma 
således att i tur och ordning svara mot 
punkterna =, f , b, O, för Z4 i fig. 7. 
Härav finna vi, aU den streckade ytan 
i fig. 6 kommer att motsvara den strec
kade ytan i fig. 7, den senare begrän
sad av den räta linjen bO och cirkel
bågen beO. Även i fig. 7 beteckna vi 
denna streckade yta med N. 

Transformationen n:r 2 innebär en 
multiplikation med de båda faktorerna 

1 - Jo 
--och e . Den första av dessa sva-
eos cp 
rar mot att figuren kommer att försto
ras i proportionen l :cos cp, under det att 
den andra endast representerar en vrid
ning omkring origo i negativ led en 
vinkel lika med cp. Vridningen in
verkar tydligen så, att linjen Ob i fig. 
7 kommer att falla utefter den reella 
axeln. Låta vi då fig. 8 framställa 
talen Z5 och de däremot svarande punk-
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tern a, så kommer punkten b (fig. 8), 
vilken svarar mot punkten b (fig. 7), 
att falla på reella axeln, varjämte Ob 

(fig. 8) blir lika med 1 C' . Läget 
1 + _.l. 

kC2 
för punkten b (fig. 8) är således endast 
beroende på rörets konstanter, nämli
gen k, C l och C2 , men fullkomligt obe
roende av kvantiteterna w, r, L och C. 
Vidare finna vi av ekv. (50) att vin
keln <f' endast beror av rörkonstanter-

! 

J 
c 

Fig.8. 

na C2 , ' k och rp samt av vinkelfrekven
sen w. 

Av de följande transformationerna 
finna vi, att n:r 3 endast innebär en 
vridning av hela figuren 1800 omkring 
origo, varvid vi erhålla den geometri
ska representation, vilken framställes i 
fig. 9. Samtliga dimensioner äro de
samma som i fig. 8. Transformatio
nen n: r 4 representerar en förskjut
ning i positiv riktning, således åt hö
ger, med ett stycke lika med enheten, 
fortfarande under bibehållande av alla 
dimensioner, och härvid uppkommer 
den geometriska framställning som 
givits i fig. 10. Även här är. det lätt 
att se, att längden Pb är lika med 

1 
och således endast beroende - C'3 

1 + kC. 
2 

på rörkonstanterna. 
Slutligen komma vi till den sista 

transformationen. n: r 5, vilken ger 
Zg som funktion av z" nämligen 



Säsongens största nyhet har kommit! 
~~~ 

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

LILLEPUTT 
Pris komplett Kr. 75:-

Ingen Ackumulator. Inget dyrbart anodbatteri. 
2 - 4 f i c k I a m p s b a t t e r i e r är a II t s o m b e h Ö v s. 

Oaktat det låga priset möjliggör apparaten god utlandsmottagning inom 
ett våglängsområde av 180-2000 m. Apparaten är i likhet med RU 2 
och RU 3 helt svenskbyggda, varigenom fullt korrekt funktion möjliggöres. 

A M AT O R E R som själva önska bygga sin apparat, erhålla genom 
mina återförsäljare landet runt, förmånligt och bekvämt kompletta bygg. 
satser med låda och rör till ..... ................ ........... .. ...... kr. 55: - pr sats .-
Fullständig arbetsbeskrivning är nu utkommen och säljas hos bokhand. 
lame till ...... ... ... .......... ................................... ..... ........ ..... kr. l: - pr st. 

Ombud antagas där ej representerad. 

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

Gott papper som passe
rar genom tryckpressen 
har därvid förvandlats 
till sådant reklamtryck, 
som giver Eder firma 
vinst. Den erfarenhet PfJtPP~'P J 

fii'P1f)fJt~d!fJt8 " och de tekniska resur-

~ 
ser som erfordras finner 

Ii!! p~~gfJt'P Ni hos oss. Har Ni re-
- klam- och försäljnings-

... ;;.~t " 't problem, som behöver 
?- ~·.·dI!J l" '11 k ' dO , ~?~ ~~ osas - tl s nv a oss. 

'~~47 
d) 

Tel. : 7187 

SPECIALITET: 
MODERNA 
REKLAM

BROSCHYRER 
I MASS-

UPPLAG o R 

GÖTEBORGS LlTOGRAFISKAA:B. 
"Dtt modtrna t·tklamtrycket"it!" 



Tillhandahålles 

i alla boklådor, 

cigarrbutiker o. 

tidningskiosker. 

flullständiga 
fProgram 

för de svenska och de viktigaste utländska radiostationerna. 

Veckokrönika .. Teater-, Föredrags- och Konsertkommentarer. 

Prenumerera direkt hos förlaget genom att ifylla och insända nedanstående 
kupong. Ni erhåller då Vecka-Programmet till det billiga priset .av Kr. 4: 75 
samt dessutom gratis en pärm av 
prima konstläder, i vilket programmet 
av praktiska skäl bör sättas in under 
den vecka det användes. 

===========c~~~=========== 

KOSTAR 
ENDAST 15 ORE PER 

NUMMER 

Undertecknad rekvirerar härmed Vecko
Programmet till årets slut till ett pris av 
kr. 4: 75 ink!. förvaringspärm. Kostnaden 
torde uttagas mot postförskott. 

Namn ... 

Adress .. .. ........................ . 
R.A. 
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Zg = jw C' 3' Z7 .. . . . ... . .. .. . . ... . .. . .. (66) 

Detta innebär endast en vridning av 
figuren 90 0 i negativ led, och en sam
tidig förlängning av alla dimensioner i 
proportionen 1 : (» C' 3 (som vanligen 
motsvarar ett tal · > 1), varigenom den 
i fig. 11 framställda geometriska re
presentationen uppkommer. 

Det är lätt att se, att det streckade 

- / 

Fig. 9. 

området i alla figurerna motsvara var
andra, d. v. s. det vinkelformade områ
det N i fig. 6 motsvarar området N 
i fig. 11, vilket senare begränsas av 
den räta linjen bd och cirkelbågen bQd. 

Av framställningen framgår dess
utom, att de olika längderna i figuren 
ha följande värden 

l 
Ob= w( C'3 + kC

2
) .. . ...... . . .. • .. .. 

l 
Od = wC' ... .... .. ... .... .. ...... .. . 

3 

bd = W~'3' C'3/~~C2 ...... . . .. .. , (67) 

diametern 
l kC2 l 

ad= WC'3' C'3 + kC
2

' eos cp .••... 

I och med dessa värden äro alla de
taljer i fig. 11 kända, och vi kunna lätt 
bestämma de värden på Zg - liggande 
inom det streckade området N - för 
vilka svängningar kunna uppträda. 

Emellertid måste vi här påpeka, att 
de gränser för Z g , vilka vi på detta sätt 
erhållit, äro de största möjliga, och be
räknade under förutsättning att det 
ohmska motståndet i anodkretsen (r) 
är lika med noll. Då detta naturligtvis 
icke är fallet, så kommer gränslinjen 
bM2 i fig. 6 att förvandlas till en kur
va, belägen helt och hållet till höger 
om den räta linjen M 1M 2 och detta re
sulterar i, att cirkelbågen beef i fig. 11 
förvandlas till en kurva, vilken börjar 
i punkten d samt hela tiden framgår i 

Z, ~ /·Z. 

o 

c 

Fig. 10. 

det streckade området till dess att den 
slutar på linjen Od (fig. 11). Denna 
kurva bildar således tillsammans med 
linjen Od begränsningen för talen Zg. 

Om gallerkretsens impedans, tagen 
med motsatt tecken, icke ligger inom 
dessa begränsningslinjer, så kunna 
tydligen icke svängningar uppkomma. 

* 
Vi ha förut visat, att svängningar 

icke kunna uppkomma med det sväng
ningstal, vilket svarar mot resonans i 
anodkretsen, utan denna måste vara 
vad man kallar "induktivt belastad". 
Emellertid skola vi med några ord be
handla frihets graden hos de ingående 
kvantiteterna vid de fall att sväng
ningar uppstå för att på så sätt ytter
ligare belysa förhållandet. 

Vi sätta 
zg = f(wrLC) + j. F(wrLC) (68) 
och 
Z'g =g(W1'l L l Cl ) + j . G(wrlLl Cl ) .. (69) 

11 7 
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där Zg ir den impedans hos hela syste
met, bestående av rör och anodkrets, 
vilken vi ovan behandlat, under det att 
z'gär den impedans, vilken råder i den 
till gallret kopplade svängningskretsen. 

o 

Fig. 11. 

Villkoret för svängning är då 
Zg + z/g = O ............ " ....... ... ..... (70) 

vilken ekvation kan uppdelas i de båda 
följande 

f +g= O .............................. (71) 
.8+ G= O .................. . ...... . ... (72) 

Skall nu en relation råda mellan de i 
anodkretsen och gallerkretsen svaran
de kretsarna, t. ex. vad man skulle 

FOLKOMRÖSTNING I BELGIEN OM 
RADIOREFORM. I Belgien har stort miss
nöje varit rådande över den rådande radio
ordningen. Licensen har ansetts oproportio
nerligt hög i förhållande till vad som pre
sterats i programväg. De belgiska radioklub
barna ha därför nu arrangerat en folkomröst
ning för att få till stånd en förbättring av 
förhållandena. Ehuru denna omröstning ej 
kan genomföras omedelbart har initiativet re-

Il8 

kunna kalla (skenbar) resonans, så kan 
denna sättas som följande ekvation 
h(rLC1'lLl Cl ) = O .................. . .. (73) 

V idare måste vi antaga, att av dessa 
ovan införda storheter äro följande 
g ivna med vissa konstanta värden. 1: 1:: ................................ 'l 
1 1 =1 ~ ... . . ............. .. ........... (74) 
L-L ............................ ..... J 
L1=L'l" ........ . .................... . 

I och med relationerna (71)-(74) 
ha vi således sju relationer mellan sju 
kvantiteter, vilket medger lösning av 
samtliga, varav vi särskilt framhålla 
följande 
lo) = lU' •••.•.....•••..••..• . •.. .• • • •••.. 1 
C = c' .. ... ..... .... .... ....... ... "' f (75) 
Cl = C't ....... ....... .............. . 

Härav framgår, att de ingående 
kvantiteternas frihetsgrad är av ord
ningen noll, i det att ett enda sam
hörigt värdesystem måste vara rådan
de, vilket näppeligen torde kunna ske i 
praktiken, där man har att göra med 
tvenne variabla inställningsorgan, näm
ligen de båda kondensatorerna. Vi 
kunna således anse som fullt uteslutet, 
att svängning alls kan uppträda då de 
båda kretsarna äro i resonans med 
varandra, så mycket mer som en even
tuell svängning måste ske med helt an
nat svängning tal - enligt vad vi för
ut visat - än som svarar mot en så
dan resonans. Härmed är vårt påståen
de i inledningen bevisat. 

dan ha ft till följd att pressen börjat ägna 
frågan ett större intresse. 

STORSTATIONEN I MOSKVA. Arbe
tena på den nya storstationen i Moskva göra 
snabba framsteg under prof. Bontsch-Brouje
witschs ledning. Sedan någon tid ha prov
sändningar företagits med en effekt av 30 kw 
och den reguliära driften torde inom kort 
komma att upptagas. 



Lunds Dagblad skriver: 
Genom en tillfällighet har red. kommit 

att prova en liten radiomottagare, som 
verkligen visar att tekniken på detta om
råde gjort stora framsteg på senaste tiden. 
Eller vad sägs om att med en liten en
rörsapparat och utan annan antennanord
ning än ljusledningen och utan verklig 
jordledning kunna höra Malmö och Kö-

penhamn nästan med högtalarestyrka och 
ett flertal utländska stationer tydligt och 
klart. Vi avse en Reinartzmottagare sam
mansatt av Baltic byggsats K: 16. När 
sedan hörlurarna få vika för en högtalare 
kan särski lt för ändamålet konstruerad för
stärkare kopplas till mottagaren varefter 
man har hela Europa för sina fötter ... 

Bygg Eder mottagarf. efter konstruktionsbeskyz·vnz·ng I6/I7 
2o-sidig beskrivning med 2 S illustrationer därav flera helsides. 

Till salu i alla radioaffärer. Pris kronor 1: 50. 

AKTIEBOLAGET BA L T I C, STOCKHOLM 
GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVALL 

Repr. för Finland: O. Y. R A D lOV O X A.-B., N. Esplanadsg. 33, Helsingfors 

Vid Edra experiment 
rådgör med oss. Vi ha 

allt • l radio, 
fullstlindiga apparater från 
de mest luxuösa till de 
enklaste, Förstärkare, Hög
talare, Telefoner, Delar. Allt 
av prövade, goda kvallt~er. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST tO. Co., Götebore 
TELEFON 1684 RADIOAVDELNINGEN TELEFON 11654 



Kronor 

60: -

VID VAL AV NYA RADIORÖR 
studera data och särskilt anodströmsförbrukningen. Det nya 'TRIOTRON "~ 
röret har löst denna fråga överlägset genom konstruktiva förbättringar. 

Välj därför det mest ekonomiska och effektiva röret för Eder: 

,(i\OIR~ 
4 typer för alla ändamål. 

FABRIKSNEDERLAG: A.~B. NICKELS ~ TODSEN, STOCKHOLM 16 
Säljes av varje välsorterad radioaffär. 

Kronor 

60: -

Använd 

RADIO-HICRO 
och övriga oöverträffade rör från SFERAVOX 

,.)C.~ 

) »Kungen bland Högtalare» ( 
'x' 

Generalagent 

Fransk-Skandinavisk Import 
Roger J. Baly 

Telefon 7454 ,. FRIHAMNEN. MALMÖ 
Återförsäljare antaga. 

SVEN S K U PP F INNING 
O C H TILLVE RKNING 

LA RADIOTECHNIQUE 

Olof Gylden, Herserud, Lidingö 
och 

Fransk-Skandinavisk Import 
RogerJ. Bdly I Telefon 7454,. FRIHAMNEN, MALMÖ 

HAR NI OBSERVERAT? -I 
Att ett Hertal av de allra nyaste och moder~ 
naste radiomottagarna äro försedda med våra 

M. T. G.-KONDENSATORER 
som giva direkt mikroinställning. Trots sina ut~ 
märkta egenskaper betinga de endast en bråkdel 
av kostnaden tör de vanliga vridkondensato~ 
rerna med rätlinig frekvenskurva, med vilka de 
kunna jämföras. Pris med spec. ratt och skala : 
500 cm. Kr. 5:50 300 cm. Kr. 5:25 200 cm. Kr. 6:-

Tillverkare: 

MAGNETTÄNDNING 
Klara Ostra Kyrkog. 1 STOC KHOl.M Telefon 2515 
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Radz'olz'tteratur 
A'ltennm. Dess lämpligaste form och ftffö

rande. A-B. Baltic. 
A-B. Baltic har utgivit en broschyr med 

ovanstående titel, omfattande 22 sidor. Den 
ar avsedd att ge amatören en ingående och 
samlad orientering i antennproblemet. Trots, 
eller kanske tack vare, sin populära form är 
der: synnerligen instruktiv. Man erhåller först 
en allmän orientering över antennens ändamål 
och sedan behandlas såväl öppna antenner som 
ramantenner ävensom antennkretsens koppling. 
Då antenn frågan är av största vikt för en var 
apparatinnehavare, har ifrågavarande broschyr 
utan tvivel sitt intresse för alla lyssnare. 

Arvid Kjörling: EIA:s radiohandbok fÖl' 
apparatby!Jgare. Elektriska Industri A-B. 
1927. Pris SO öre. 

I medio av mars utsände den gamla väl
kända EIA-firman detta lilla innehållsrika 
häfte, som dels giver en kortfattad framställ
ning av rundradions teori och handledning för 
enklare praktiska beräkningar, dels en översikt 
över vanligare mottagarekopplingar, åtföljd av 
såväl allmänt hålIJJa råd och anvisningar som 
beskrivningar, schemata och bilder av speciella 
apparater, nämligen de av EIA utarbetade och 

tillverkade, som väl lämpa sig att bygga av 
firmans apparatdelar. 

Det är icke lätt att på några få sidor giva 
en allmänfattlig framställning av rundradions 
teknik och teoretiska förutsättningar, men ge
nom att klokt undvika ingående förklaringar 
och i stället i möjligaste mån utnyttja analo
gier ur vardagslivets fysik och mekanik har 
författaren lyckats rätt väl att giva en åskåd
lig bild av förhållandena. 

De tabeller och monogram, som återfinnas i 
nästa kapitel och som möjliggöra ~nabba och 
bekväma beräkningar av spolar, kondensatorer, 
våglängder etc. fylla säkerligen ett länge före
fintligt behov hos våra apparatbyggare och 
komma utan tvivel att garantera det lilla häf
tets framgång. 

Även de följande avdelningarna med råd och 
anvisningar för antennuppsättning, apparat
koppling, felsökning etc. och icke minst den 
tämligen fullständiga samlingen av apparatbe
skrivningar (19 st.) äro av stort värde icke 
endast för dem, som vilja tränga in i de mo
derna mottagaretypernas mysterier, utan även 
för dem, som vilja ha ett tillförlitligt stöd 
för sina redan förvärvade kunskaper. 

G. H. 

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

Provat av Radio-Autatören 
WILSON-FÖRSTÄRKAREN. 

Firma Alfred Nordström & Co. A-B., 
Stockholm, har satt oss i till fälle att prova 
en "Wilson"-förstärkare. Denna består i prin
cip aven hörtelefon och en mikrofon. Mag
netlindningen i telefonen kopplas till en kri
stallmottagare och en högtalare och ett 3-volt
batteri i serie till mikrofonen. Härigenom er
hålles en förstärkning, som är tillräcklig för 
att göra ljudet hörbart i högtalaren. Genom 
vridning aven inställningsknapp och inställ
ning av mikrofonen i vågrätt läge bringas 
Ij udstyrkan till maximum. 

Givet är att ljudvolymen är begränsad och 
att ljudkvaliteten ej fullt kan tävla med den, 
som en god rörförstärkare kan ge, men ap
paraten är synnerligen enkel, lättskött och 

ekonomisk och ger en anmärkningsvärt stor 
förstärkning. 

THERMAS MOTTAGARE FÖR NÄT
ANSLUTNING. 

A-B. Ingenjörsfirman Therma har inbjudit 
Stockholms redaktionen att prova en trerörs
mottagare av firmans tillverkning, avsedd för 
anslutning till 220 volts likströmsnät. 

Apparaten är utförd med detektor och ,två 
stegs motståndskopplad lågfrekvensförstärk
ning enligt von Ardennes system och har vi
sat sig ge bästa resultat med tvenne Kre
menezky högmyrör och ett Philips B 403 som 
ändrör. Mottagarens huvudändamål är lokaI
mottagning för högtalare, i vilket fall icke 
någon som helst antenn är behövlig, men den 

II9 



kan även med fördel användas för mottagning 
på längre distanser. I förbindelse med såväl 
Philips högtalare. som Tele funkens nya "Arco
phon" visade sig apparaten även vid betydande 
ljudeffekt giva ovanligt rena och förstklassiga 
musikaliska prestationer. 

Mottagarens rent praktiska konstruktion är 
synnerligen omsorgsfullt genomförd; nätspän
ningen är överallt väl isolerad och ingenstädes 
åtkomlig på apparatens yttersida. Öppnar man 
locket på det eleganta skrin, som innesluter ap
paraten, bli endast rören tillgängliga, övriga 
delar och kopplingarna först sedan några skru
var lossats och hela innanmätet utdragits ur 
skrinet. 

källorna. Med denna kan man även frånkoppla 
mottagaren och ställa ackumulatorn på ladd
ning. För detta ändamål finnes inuti appara
ten en motståndslampa. 

Mottagaren kan användas för erhållande av 
högtalarestyrka inom varje stations kristaJI
räckvidd. Ofta kan man härvid med gott re
sultat använda belysningsledningen såsom an
tenn. Denna koppling erhålles genom att sätta 
in en kontaktpropp i en hylsa på mottagarens 
baksida. 

På grund av den rena motståndskopplingen 
i Loeweröret erhålles en förstklassig ljudkva
litet. Någon störning från belysningsnätet kan 
ej förmärkas i högtalaren. 

Aga lokalmottagare sedd framifrån resp. bakifrån. 

AGA LOKALMOTT AGARE. 
Genom A.-B. Aga-Lux i Göteborg ha vi 

blivit satta i tillfälle att prova Agas nya 10-
kalmottagare, typ L-l. Detta är en mottagare 
med ett Loewerör 3 NF, som är avsedd att 
erhålla anod- och gallerspänningar från be
lysningsnät med likström om 110-220 voJt. 
För glödströmmen erfordras en 4-volts acku
mulator. Apparatens utseende framgår av bil
den. 

Avstämningen sker med en vridkondensator 
och en utbytbar cylinderspole. Kortvågsspolen 
ger ett våglängdsområde av undefär 200-600 
m och långvågsspolen 600-1800 m. Då ingen 
återkoppling förefinnes, sker manövreringen 
med endast en ratt. Till vänster å frontplattan 
finnes en omkastare för tillslagning av ström-

120 

BURNDEPT RADIORÖR. 
Graham Brothers A.-B., Stockholm, har till

ställt Radio-Amatören Burndepts rör HL 213, 
HL 310 och LL 525. 

Burndepts beteckningar ha följande betydelse: 
H = rör lämpliga för högfrekvens förstärk
ning; HL = "allround" -rör; L = lågfrekvens
förstärkare ; LL = ändrör för extra kraft
förstärkning. 

Första siffran betecknar glödspänning i volt 
och de två följande glödströmstyrkan i hundra
dels ampere. 

Dato för HL 213 äro: Glödspänning : 1.8-2 
volt; glödström : 0.13 amp.; förstärkningsfak
tor : 6.5; inre motstånd: 23000 ohm; emission: 
6 milliamp.; anodspänning : såsom detektor: 45 
volt, såsom förstärkare: 100 volt; gallerför-



spänning: såsom detektor: + g!ödspänning, så
som förstärkare: - 4.5 volt; viloström vid 
sistnämnda gallerspänning : 2 mA. 

HL 310 har följande data: Glödström : 2.8-
3 volt; glödström : 0. 1 amp.; förstärkningsfak
tor : 6.5; inre motstånd: 20 000 ohm; emission: 
7 milliamp. Spänningarna äro ungefär desam
ma som för HL 213, men viloströmmen är 
något högre. 

LL 525 är ett exceptionellt kraftigt hög
talarerör och kan även användas såsom sän
darerör för mindre effekter. 

Data äro följande: Glödspänning : 5 volt; 
glödström : 0.25 amp.; förstärkningsfaktor : 3.3; 
inre motstånd: 3 000 ohm; anodspänning : 90-
120 volt, gallerspänning 12-15 volt; anod
spänning: 120-150 volt, gallerspänning · 15-20 
volt; anodspänning : 170 volt, gallerspänning 23 
volt; emission c:a 50 milliamp.; viloström vid 
maximispänningar c :a 25 mA. 

Samtliga rören ha provats och visat sig 
synnerligen lämpliga för resp. ändamål. 

SABA-ORTHOMETER. 
Graham Brothers A.-B., Stockholm, har in

sänt en vridkondensator av märket Saba för 
provning. 

Denna kondensator, som givetvis är av låg
förlustlyp, har rätlinig frekvens förändring ge
nom spiralformade plåtar. Det rörliga syste
met vrides med en 100 mm Alpha-ratt och är 
försett med en mekanisk fininställning med 
utväxlingen 1: 100. Denna utväxling erhålles 
genom en dtillbel kuggväxel, som är utförd 
med stor precision, så att dödgång ej för
märkes. Fininställningen sker med en 30 mm 
centralt i den stora ratten anbragt knapp.· 

Kondensatorns byggnadssätt är stabilt och 
gången mjuk. Monteringen kan ske med hjälp 
enbart centrumhålet och dessutom om man 
så vill med ytterligare två skruvar genom 
frontplattan. 

Den nya 

RADIO 
K4.IAJLOGI)N 

(NUMME R 9) 

är utkommen, innehållande det 
nyaste och bästa i branschen t ill 
lägsta priser. Ombud antagas. 
Högsta rabatter. Skriv i dag till 

I N GEN/O R E. D AHLUND 
Tel. 365 Å M Å L Tel. 365 

PENTA 
l\\1[ O 'J[' O JEit 

5-6 Hkr. med backslag, kronor 965:-. 
Goda avbetalningsvillkor 

""'" 
TILLSKRIV 

A."B. PENT AVERKEN 
SKöVD E 

I21 



~ AADIO""'AMATÖ~EN~ 

S var på F rågor 
------------------------~~---------------------------

RADIO·AMATOREN slår si"a läsare till tjänst 
med besvarande av frågor rörande allt, som samman
hä"g" m ed radio, varvid följand. bestämm elser gålla: 

1) Alla frdgor "umr.,as. Varj. papper förses med 
d. " fr6r/andes "amn och adress, tydligt utskrivna. Brev, 
'"",hdJla"de frdgor, adresseras till: R adio·Amatören, 

Arstaltmde!l, Stockholm. Huru skall en 
Stern & Stern 5-rörsapparat kopplas för att 
kunna anslutas till 220 volt likströmsnät ? 

S var: Vi vidfoga ett kopplingsschema över 
den angivna mottagaren med nätanslutning till 
220 volt. Såsom drosselspolar för ström ut
jämningen ha vi räknat med Svenska Radios 

TW IV 211, vilka ha ett ohmskt motstånd av 
c:a 7,000 ohm. Vid andra ' drosslar få mot
ståndslamporna beräknas med hjälp av Radio
Amatören n:r 1, 1927, sid 23. 

Potentiometern för kontroll av återkopp
lingen måste ha noggrannt 50 ohms motstånd. 
Vid lyssning med endast de tre första rören 
kunna de två sista urkopplas om man kopplar 
in 20-ohmsmotståndet, vilket även bör ha detta 
motstånd noggrann t, i stället för de två sista 
glödtrådarna. De angivna motstånden gälla en
dast om man använder de angivna rören. 

Observera att jorden ej får förbindas med 
glödströmsnätet och att motståndslamporna 
skola vara koltrådslampor. 

S var till Veppa. 
1) En metalltrådslampa om 5 ljus, 120 volt 

ger c:a 0.06 amp. laddningsström vid 240 volts 

avd. "Svar på fr6r/or", Lasartttsgatan 4-6, Göteborg. 
2) För varje frdga i,uändes 1 kr. pr .postallvisning. 
3) Alla f rågor besvaras pr post. De, som äro av 

allmännare intresse, publiceras dessutom under II Svar 
på frdgor". 

4) Ett omgående besvarande kan icke garanteras. 

I}ätspänning, vilket torde vara lämpligt. Olika 
lampmotstånd för andra strömstyrkor kunna 
beräknas med ledning av Radio-Amatö,ren n :r 1, 
1927, sid. 23-26. 

2) I en väggkontakt i Göteborg är det en
dast 120 volt. Den pol, som färgar pol papperet 
rött, är minus. 

3) Edert glödbatteri förefaller egendomligt. 
Det borde sändas till någon laddningsstation 
för eftersyn. 

MO TALAREN KOMMER! 
När statens jätteradiosta
tion i Motala i dagarna för 
första gången låter höra sin 
mäktiea stämma. bör Ni 
vara u trus tad med vår 
.MOTALAREt. Denna nya 
kristallmottaiare lämpar sig 
speciellt för ändamålet, och 

, bör det sensationellt billiga 
priset, k ronor 3 1 50 icke 
avskräcka nå&,on för inköp. 
1 illbehör till billilla priser. 
Begär prospekt från när-

mas te kon tor. 

ELEKTROMEKANO Avdelning S. 
Häl.inllborll. Stockholm. Göteborg. Malmö. Karl.tad, 
Örebro, Nässjö. Växjö, Ernest Muona-Helsingfon. 

• ... ."...",~~Vv.,....,~V'''*''~ ... ~~~~··~ 

Avtryck av text och illustrationer ur Radio-Amatören är tillåtet endast 
under förutsättning att källan vid varje särskilt tillfälle tydligt angives. 
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"AKMA" 

Kr. '35:-
EN MODERN HÖGTALARE 
ytterst känslig, men tål upptill 5-rörs 
belastning, fyllig och klockren i tonen. 

Överlägsen alla högta
lare i prislägen intill 

kronor 00:-. 

JOHN TRÄGÄRDH & CO. 
GÖTEBORG 

RADIOAVDELNINGEN 

Mycket VI"ktl"gt för uppnåendet av 
en god ostörd mot

tagning är det riktiga inställandet av glödström 
och anodspänning. Ni skona Edra rör och hava en 
varaktig och tillförlitlig kontroll över Eder appa

rat genom att använda lämpliga 

ffiötningsi nstrument 

Voltmätare. 1:a Vrid· Voltmätare, 1:a Pre el· I 
ma~netsy.tem Polariserat slons· Vrldspolsystem 

N:r 768. Fickurslormat 0·6 N:r 762 a. Fickurslormat, 
volt, RM . 4:-. N:r 760 d,o, 0·6 volt, RM. 16:., N" 
0.6,0.120 volt, RM. 7:50. 762b dito, 0.6,0.120 volt, 
N" 751, InbYl/gningsin,tr., RM . '8:·. N" 764/ 1. In-
0·6. 0·120 volt, RM. 8:·. byggn ingsinstr., 0·6 volt, 
N:r 766. Liten modell, 0.6, RM . 16:. N" 764/2 dito, 
0.120v.,RM . 6:50. N,,767. 0.6,0.120 volt, RM. 18:-. 
Uppbygl/.·ln,tr .. 0.6,O.120 N.r 763 dito, 0.10,0.200 

volt, RM, 12,-. volt . RM. 18, . 

AMPEREMÄTARE N:r 770. Elektromagnetisk, nollpunkt 
i mitten 0-3 amp., RM. 4:-, Ptecisions-Amper~mätare 
från RM. 5:- uppåt. Mätningsområde efter önskan med 
ett område, RM. 16.-, med två områden, RM . 18:-. 

F. EHRENFELD 
ZEIL 100 .. Frankfurt a. M . ~ 

Motala kommer! 
====~====~~==========~ 

TiI'lförsäkra Eder god mottagning 
genom köp av 

,'/ ROTORIT 
KRISTALL 

2 st. i glas, pris kr. 2:-. 
l .. i.. ....: :35. 

(Patent) 
Enastående känslighet. 

(J 00 "/o) 

Inga döda punkter. 

HÖRTELEFON 
N. E. W • . 

Utmärkt kvalitet. 
Vackert rent ljud. 

Bygel äkta läder " Kr. 9:-
» läderimitation.. 8:50 Lätt och elegant. 

Dubbel bygel läder ,, 10:- Svart el1.er brun. 

HöG RABATT FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 

S. BarbanelI Ernst Busck 
Mästersamuelsgatan 48 

Stockholm 
Telefon Norr 3077 

Holmia ~ 
Lilla Bommens Torg 2 
Göteborg. Telefon 5992 

Detta är kristallmottagaren 
för Motala 

S "'\N" = 2 6 
Kr. 20:-

TELEFONEN 

S "'V\2'" = U L T R. A 
Kr. 12: 

ATERFÖRSAlJARE SOKAS 

ELEKTRISKA A.-B. SKANDIA 
STOCKHOLM 



~ R.ADnO=AMATÖ~EN====-

Europeisk Rundradio 
~ 

Tabellen är sammanställd efter senast tillgängliga 11ppgifter. 

Karlskrona, Sverige 
Jönköping, Sverige •......... 
Ovideo, Spanien .............. . 
Kristinehamn, Sverige .... o. 
Asturias, Spanien ........... . 
Gävle, Sverige ................ . 
Salamanca, Spanien ........ . 
]assy, Rumänien ............. . 
Minsk, Ryssland ............. . 
Tirana, Albanien 
Smolensk, Ryssland ........• 
Kiew, Ryssland .............. . 
Krakau, Polen ................ . 
Vi borg, Finland .............. . 
Halmstad, Sverige .......... . 
Sofia, Bulgarien ............. . 
Luxemburg, Luxemburg •... 
Kowno, Litauen .............. . 
Karlstad, Sverige ........... . 
Odessa, Ryssland 
Leningrad, Ryssland ........ . 
Belgrad, Jugoslavien ..•...... 
Vigo, Spanien ............. .. , o, 

Hälsingborg, Sverige ., . .... . 
Umed, Sverige .............. . 
Bot'ds, Sverige 0.0 •••••• 0.0 ••••• 

Triest, Italien 0.0 ••••••••••••••• 

Holland .......................... . 
Wilna, Polen ................. . 
Orebro, Sverige .. ............ . 
Bukarest, Rumänien ....... .. 
Bordeaux, Frankrike 0'0 •••• • 

Helsingfors, Finland •....... 
Milnsrer, Tyskland .......... . 
Trondhjem, Norge .......... . 
Toulouse, Frankrike ........ . 

(P. T. T.) 
Posen, Polen ....... 0'0 •••••••• 

Eskilstuna, Sverige ..... , ... . 
Gleiwitz, Tyskland .......... . 
Lille, Frankrike .............. . 
Oporto, Portugal ............ .. 
Uleåborg, Finland .......... .. 
S äffle, Sverige .............. .. 
Montpellier, Frankrike .... .. 
Osten de, Belgien ............ .. 
Skien, Norge ................ .. 
Stettin, Tyskland 
Leeds, Storbritannien •...... 
Kalmar, Sverige 0.0 ••••••••••• 

Kiel, Tyskland .............. .. 
Linz, österrike ............... . 
Malaga, Spanien ............ .. 
Bjorneborg, Finland ........ . 
Rennes, Frankrike ........... . 
Venedig, Italien ............ .. 
Holland ........................ . 
Turin, Italien 0.0 ••• 0.0 ••••• 0 •• 

Malmö, Sverige ............. . 
Atben, Grekland ............ . 
Antwerpen, Belgien ........ .. 
Lissabon, Portugal 
Strassburg, Frankrike .... .. 
Lemberg, Polen .............. . 
Hudiksvall, Sverige ........ . 
Kassel, Tyskland 
Kristiansand, Norge ......... 
Danzig, Danzig .... 0.0 •••••••• 

Ge;1ua, Italien ................ . 
Klagenfurt, österrike ...... . 
San Sebastian, Spanien 
Sheffield, Storbritannien ... 

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 
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 
268 
270.3 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 
272.7 

Norrköping, Sverige ...... . 
Gent, Belgien ................ .. 
Madrid, Spanien 
Nottingham, Storbritannien 
Trollhättan, Sverige ........ . 
Sevilla, Spanien .............. . 
Caen, Frankrike .... ........ .. . 
Jakobstad, Finland ........ . 
Salzburg, Österrike ........ . 
Stavanger, Norge 
Angers (Radio Anjou) 

Frankrike .................. .. 
Barcelona, Spanien ........ . 
Dortmund, Tyskland 
Reval (Tallinn), Estland .. 
Edinburg, Storbritannien .. . 
Radio Lyon, Frankrike .... . 
Dundee, Storbritannien .. .. 
Hull, Storbritannien 
Stoke·on-Trent, Storbritann. 
Swansea, Storbritannien o •• 

Uddevalla, Sverige ........ . 
Bilbao, Spanien .............. . 
Valencia, Spanien ........... . 
Dresden, Tyskland .......... . 
Innsbruck, österrike ........ . 
Liege, Belgien ................ . 
Varberg, Sverige ............ . 
Agen, Frankrike ............ .. 
Liverpool, Storbritannien •• 
Eidsvold, Norge .............. . 
Hannover, Tyskland ........ . 
Jyväskylä, Finland 
Bratislava, Tjeckoslovakien 
N iirnberg, Tyskland ...... .. 
Belfast, Storbritannien .... .. 
Marseilles, Frankrike ...... . 

(P. T. T.) 
Zagreb, Jugoslavien 
N ewcastle, Storbritannien .. . 
Milano, Italien .............. .. 
Dublin, Irland .............. .. 
Breslau, Tyskland 
Birmingham, Storbritannien 
Königsberg, Tyskland .... .. 
Neapel, Italien .............. . 
Reykjavik', Island 
Carthagena, Spanien ...... .. 
Köpenhamn, Danmark .... .. 
Paris, Petit Parisien, 

Frankrike .................. .. 
Prag, Tjeckoslovakien 
Cardiff, Storbritannien .. .. 
Sevilla, Spanien ............ .. 
London, StorbritannIen .... . 
Graz, österrike ......... o 0'0 o o 

Bergen, Norge .............. .. 
Leipzig, Tyskland .......... . 
Madrid, Spanien ............ . 
Helsingfors .................... . 
Stuttgart, Tyskland 
Manchester, Storbritannien 
Falun, Sverige . ....... o ...... 

Radio Toulouse, Frankrike 
Hamburg, Tyskland 
Plymoutb, Storbritannien .. 
Aalesund, Norge ............ .. 
Bremen, Tyskland .......... .. 
Cadiz, Spanien .. o ......... o .. ~ 
Charleroi, Belgien .......... .. 
Cork, Irland .................. . 
Kosize, Tjeckoslovakien .... . 

275.2 
275.2 
275.2 
275.2 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 
277.8 

279 
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 
297 
297 
297 
297 
297 
297 
300 
303 
306.1 
309.3 

310 
312.5 
315.8 
319.1 
322.6 
326.1 
329.1 
333.3 
333.3 
335 
337 

340.9 
348.9 
353 
357 
361.4 
357.1 
370.4 
365.8 
375 
375 
379.7 
384.6 
387 
389.6 
394.7 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

Mont de Marsan, Frankrike 
Tammerfors, Finland ......... 
Warscbau, Polen 
Glasgow, Storbritannien .. . 
Bern, Schweiz ............... . 
Göteborg, Sverige .......... .. 
Frankfurt (Main) , Tysk!. 
Bilbao, Spanien .............. . 
Brunn, Tjeckoslovakien .. . 
Rom, Italien ................ .. 
Stock/wlm, Sverige 
Paris (Post· och Telegraf-

400 
400 
400 
405.4 
411 
416.7 
428.6 
434.8 
441.2 
449 
454.5 

skola) , Frankrike .. ....... 458 
Oslo, Norge ........ ........... 461.5 
Jassy, Rumänien .............. 461.5 
Langenberg, Tyskland 468.8 
Lyon (P. T. T.), Frankrike 476.2 
Berlin r, . Tyskland 483.9 
Bournemouth, Storbritann. 491.8 
Ziirich, Schweiz .............. 494 
Aberdeen, Storbritannien ... 500 
Uppsala, Sverige .............. 500 
Linköping, Sverige ......... 500 
Bourges, Frankrike .... ..... 500 
Barcelona, Spanien .. ........ 500 
Helsingfors, Finland ......... 500 
Palermo, Italien .............. . 500 
Tromsö, Norge ............... 500 
B russel , Belgien ...... .... .. ... 508.5 
Wien, Rosenhiigel, österrike 517.2 
R iga, Lettland .............. ... 526.3 
Milnchen, Tyskland ............ 535.7 
S undsvall, 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 
Uzborod, Tjeckoslovakien 577 
Wien, Stubenring, österrike 577 
Grenoble, Frankrike 588.2 

(P. T. T.) 
Stavropol, Ryssland .. ....... 655 
Osters"tld, Sverige 720 
Niznij·Ncvgorod, Ryssland _. 780 
Lausanno, Schweiz .... ...... 850 
Grenoble. Frankrike ......... 875 
Homel, Ryssland ............. 900 
Odense, Danmark 950 
Leningrad, Ryssland ....... 980 
Basel, Schweitz ............... 1000 
Amsterdam, Holland ......... 1050 
Haag, Holland .......... .. ... 1050 
Hilversum, Holland ......... 1050 
Geneve, Schweiz .... ........ 1100 
Warschau ....................... 1111.1 
Sorö, Danmark ............... 1153.8 
B oden, Sverige ............... 1200 
Rom .............................. 1200 
Hjörring, Danmark 1250 
Königswust<rhausen, Tysk!. 1250 
Karlsborg, Sverige .......... 1.365 
Moskwa. Ryssland ........... 1450 
Daventry, England ........... 1600 
Belgrad, Jugoslavien 1650 
Radio·Paris, Frankrike ...... 1750 
Amsterdam, Holland 1950 
Paris (Eiffeltornet), Frankr. 2650 



VI 
REPRESENTERA 
KONTINENTENS 
FVRNAMSTA 

SPECIALFABRIKER 

Ultra-Rör l' Mikro Högtalare * 
Acuston Högtalare * Ava Tonal 
Telefoner * Baduf Spolar * Ledion 
Spolar ~VogelsNeutrodyne*Baduf 
Kristallmottagare * Union Kon
densatorer 1< Dralowid Motstånd * 
Körting T r ansformatorer * Körting 
Anodaggregat * Körting Likriktare 

Mannesmann Anodbatterier 

H. C. AUGUSTIN, HÄLSINGBORG 
Telegramadress: AUGUSTIN, Hälsingborg Jf- Telefon 3260 
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192,2 års 

ruLTRAIlCTCRODVNC:~' 

dlrlslbkraJeiL 
h/and ~diomoltt!!J!!Fe. 

För 6, 7 eller 8 rör. 

Stor trängsel i ete.rhavet! 

il- ED den mängd rundradiostationer som 
J ~ numera finnas på närbelägna vågläng~ 

der, är det helt enkelt en såväl teoretisk 
som praktisk omöjlighet att särskilja desamma 
(selektivitet) med apparater av enklare systym 
ej ens med flertalet superheterodyner och 
samtidigt erhålla lång räckvidd, förenad med 

Ulrraheterodynen i r a.pparaten ror dem som endast vi lja 
hava. det allra bä~ta och exklu$wcUte, som kan åstad.kom · 
mas. Dylika mottagare finner Ni på många av de förnä mligaste 
ställena i vårt land. 

absolut ljudrenhet. Musiken och talet från stationer på varandra närliggande våg~ 
längder skär i hop och man hör ej någonting tydligt och klart. 

DET är just genom sitt speciella detektor~ och oscillatorsystem samt sin genom 
Ultrafiltren åstadkomna exceptionella högfrekvensförstärkning som Ultraheterodynen 
vida överträffar var;e annan mottagare i fråga om selektivitet, räckvidd, ljud
volym och ton kvalitet. 

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 oberoende av kraftigaste lokalsändning. 

Vill Ni ha verklig glädje av Eder apparat och när som helst efter behag g6ra en rundvandring bland 

Kontinentens Opera- och Cabarefprogram, måste Ni helt enkelt hava en Ultraheterodyne. 

I den stora tyska radiotidskriften "Funk" N:r 2, 7 jan. 1927. 
har en undersökning över olika mottagaresystem gjorts och skriver 
fårfa ttaren : 
... FUr den Oberlagerer habe ich verschiedenc S.:haltungen aus-

rrobiert und gefunden, dass die beste die von dem schwediscbcn 
ngenieur Särnmark in Gothenburg bierfUr empfohlene ist (Abb 3) . . . • 

Radioakti.ebolaget Uno SäTl""ark, Göteborg . 
Jag kan ej underlåta att delgiva Eder följande, som jag 

tycker sensationella resultat med Eder u ltraheterodyne· 
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. 

Ni kan erhålla antingen en färdig U1traheter~- Det v:,r ~anska lustigt att böra då ballåmannen mitt på 

d • kl ' t tfx d natten bIlkannagav att nu är kl. 10. 
yne l ex unv u uran e. Eder u1traheterodyne.mottagare är belt enkelt u nderbar. 

Eller delar aU själv bygga en sådan. Högaktningsfullt Nils L:son Mark, Gullbringa Säteri. 
--- -

Ritningar i full storlek jämte byggnadsanvisningar pr postförskott 11 2.85 + porto. Schemor och 
anvisningar för l ., 2. och 3.rörsmottagare samt L. FA örstärkare 11 0.90 + porto. Rekvirera i dag. 

Har Ni redan en mottagare, byt ut densamma och bliv 

En Ultral),eterodyneägare! 
TILLSKRIV ; OSS FOR NARMARE UPPLYSNINGAR 

. ~ 

RADIO A.~B. UNO SÄR N MARK 
Telefon 11894 GOTEBORG C Telefon 11894 

Aterförsälj~re antagas där vi förut ej äro rep~esenterade. Om ej eder handlande kan förse '';'c./~ 
Eder, rekVirera Ultraheterodynebroschyren direkt från oss. den erhålles gratis och franko. 

Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1927 . 


