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INFÖR WASHINGTONKONFERENSEN
Ull der den. gångna 1IIål/aden hal' J(u/lgl. Maj: t fasfställt salllmansältain.gen av den svenska delcgationen till den konferells, S01ll sallwnanträder i Washington dcn 4 oktober innevarande år föl' att l'eglem de
illternatiollella bcslä1llmclsema ' för all radio trafik, och däri/led l·iklat uppmärksamheten på elt il/Ierl/atiOllellt mÖle, vars u/gäl/g är av
störsia i/ltresse för aUa, som på ett eller annat sätt stå i beröring med
/lågon av radiotrafikens olika grenar.

edan på ett tidigt stadium av teknisk utveckling blev radiotrafikens egenskap aven fråga av internationellt intresse erkänd och
nödvändigheten a v internationella bestämmelser för densammas reglering uppmärksammad. På en allmän konferens i
Berlin 1906 antogs sålunda den första
allmänna radiote1egrafkonventionen. En
konferens i London omarbetade denna
1912, så att den bättre skulle motsvara
tidens krav, och är denna Londonkonvention av 1912 fortfarande gällande.
Det ligger i sakens natur, att så åldersdigna bestämmelser icke kunna täcka
behovet av internationell lagstiftning i
etern till följd av den enorma utveckling till såväl omfattning som teknik,
vilken radiotrafiken undergått under de
gångna femton åren. En preliminär
konvention eller ett förslag ti11ny konvention utarbetades visserligen i Washington 1920 av de allierade makterna
men vann icke allmän anslutn:ng.
Sedan under de sista åren det internationella samarbetet på olika områden
återupptagits, har tanken på en internationell Konferens för utarbetande av
en ny konvention ånyo blivit aktuell,
och inbjudan till en konferens i Washington hösten 1927 utfärdats av Ame-

R

rikas Fö,r enta Stater. Densamma är väl
förberedd: detaljerade förslag till ändring av konventionen föreligga från ett
stort antal av de inbjudna deltagarna
vars delegationer utsetts och _ dessas
sammansättning bekantgjorts.
Så sänder vårt land byråcheferna i
Kungl. Telegrafstyreisen A. Hamilton
och S. Ljungquist - eller vid förfall
för den sistnämnde förste byråingenjör S. Litström - samt byråingenjör
S. Lemoine, biträdda av marinassistenten i Telegrafstyreisen, kaptenen vid
Kungl. Flottan E. Anderberg och notarien A. Carlsson .
Konferensens resultat motses givetvis med intresse inom vida kretsar över
hela den civiliserade världen. I någon
mån kunna de framlagda förslagen utgöra en ledtråd för ett förutsägande
av den nya konventionens innehåll. Vi
vidröra här nedan några särskilt brännande frågor, som vänta sin lösning vid
konferensen, och som torde kunna påräkna ett allmännare intresse.
Våglängdsfördelningen.
Washingtonkonferensens bidrag till
eterns uppdelning blir icke att draga
några nationella gränser eller uppgöra
någon plan .för de enskilda stationernas
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våglängder utan endast att anvisa våglängder och våglängdsområden för olika behov. Vissa intervall komma med
största säkerhet att anslås uteslutande
åt rundradio, andra för telegramväxling mellan fasta punkter, andra för
t rafik mellan fasta och rörliga stationer, för radiofyrar, pejlingsstationer,
etc. För förbindelser mellan fartyg
och kuststationer har man sedan gammalt använt 300, 450, 600 och 800 m
våglängd. På senare år ·ha de båda
första av dessa avståtts till förmån
för rundradion, samtidigt som man allt
mera för de starkast trafikerade fartygsstationerna utnyttjat konventionens bestämmelse att våglängder över
1 800 m få användas för telegrambefordran till kuststation i annat land än
det' närmaste. Då, denna ' paragra f
skrevs långt innan kortvågstelegraferingens möjligheter kunde anas, har
man icke ansett sig frångå dess andemening om man för samma slags trafik använt våglängder under 100 m.
I detta· hänseende har Sverige vari t
ett av föregångsländerna och tack vare
kortvågsförbindelserna åvägabragt billig och snabb telegrambefordran mellan
,-åra Amerikabåtar och moderlandet
under hela deras resa. Om konferensen kommer att verkställa en uppdelning av de korta vågornas områden,
få vi därför hoppas, fartygstrafiken
får sig lämpliga delar anvisade.
Vad slutligen amatörerna beträffar,
ha de givetvis en god del prioritetsrätt
på de korta våglängderna.
Det är
knappast troligt, att konferensen drager
några internationella begränsningslinjer för amatörernas verksamhet, utan
kommer den antagligen att hänvisa åt
de enskilda förvaltningarna att utfärda
sådana föreskri f ter för amatörerna, att
de icke kunna störa annan trafik av
kommersiell, militär e. d. beskaffenhet.
Utvecklingen måste nog gå därhän, att
amatörerna alltmera få vika för andra
stationer, men konferensen kan knap\J:1st föregripa ut\'ccklingcll genom att
redan nu draga snäva gränser för :1111a-

törernas verksamhet. Detta måste uppdragas åt institutioner, som smidigare
kunna följa tidens krav än internationella konferenser av sådana måt't som
den ifrågavarande.
Några helt nya grenar av radiotrafiken komma även med kravatt få sig
lämpliga våglängder tilldelade. Så har
t. ex. den på de sista åren uppblomstrande lufttrafiken tagit radion i sin
tjänst såväl för förbindelse mellan flygplanen och hamnstationerna som mellan
dessa senare inbördes. I Europa ha
för dessa ändamål använts våglängderna 900 och 1 400 m resp., men då dessa
ingalunda äro idealiska för ändamålet,
kan Washingtonkonferensen möjligen
ge flygväsendet en gynnsammare ställning i detta avseende.
Efter att länge ha varit laboratoriernas skötebarn synes nu bildtelegrafering - om också icke televisionen färdig att träda i det praktiska livets
tjänst och ävenledes komma med anspråk på passande våglängsområden.
In för dessa nytillkommande krav och
det ständigt växande antalet stationer
skulle »situationen i etern» te sig synnerligen besvärlig om icke de korta vågorna' samtidigt anvisat högst betydande expansionsmöjligheter, som ännu
icke på långa vägar äro utnyttjade.
Den internationella våglängdsskala'/l.
Att den tilltagande trängseln i våglängd nödvändiggör icke endast att varje station eller stationskategori anvisas sin våglängd utan även att den anvisade våglängden verkligen med tillräcklig noggrannhet användes, insågs
vid konferensen mellan de allierade
makterna i Washington 1920, och deras utkast till ny konvention tog även
hänsyn till detta, vilket givetvis även
de nu framlagda förslagen göra.
Det föreslås sålunda inrättande av
en ständig teknisk kommitte som bl. a.
har till uppgift att åstadkomma en internationell våglängdsstandard , c fter
vilken de olika ländernas för\'altningar
få mäta och justera landets sändare-

stationer, så att deras våglängd blir
korrekt på en viss bråkdel när. I fråga
om mätmetoder och sätt att delgiva länderna de'n internationella våglängdsskalan skall kommitten följa teknikens
senaste framsteg. För närvarande
föreslås sålunda dels utsändande av kalibreringssignaler, dels distribution av
kalibrerade piezoelektriska kristaller för
normal vågmetrar .
Den föreskrivna noggrannheten för
sändarens våglängd blir givetvis olika
för olika stationstyper, såsom rundradiostationer, fartygsstationer o. s. v.

Gniststationernas vara eller icke vara.
Många rundradiolyssnare i närheten
av våra kuster vänta säkerligen ivrigt
på den dag, då gniststationerna upphöra att finnas till och störa lyssnarnas
lugn och glädje. Det torde vara utom
allt tvivel att gniststationernas användning kommer att starkt begränsas genom den nya konventionen, för att
kanske inom en icke alltför avlägsen
framtid helt och hållet förbjudas. AH
döma av de framlagda förslagen komma med all sannolikhet inga fasta stationer att efter konventionens antagande få sända med dämpade vågor. Beträffande fartygsstationerna torde ur
såväl teknisk som ekonomisk synpunkt
ett motsvarande förbud vara synnerligen olämpligt eller rent av förkastligt.
De avsevärda kapital, som äro nedlagda
i fartygsstationer med gnistsändare,
måste lämnas rimlig tid för amortering. Gniststationerna ha dessutom, så
underligt det än kan låta i mångas öron,
vissa tekniska och praktiska fördelar
framför rörsändare. Men den jämförelsevis breda avstämning som utmärker gnistsändarna, kan en konstant inställd mottagare passa för anrop inom
ett våglängdsområde av något tiotal
meter på ömse sidor om 600 m, inom
vilket det dock är möjligt att särskilja
signalerna från en av flera samtidigt
sändande stationer. En övergång till
rörsändare åstadkommer en minskning
av detta intervall, d, v. s. nödvändiggör

en noggrannare inställning av fartygssändarna. Detta medför att samtidigt
sändande stationer komma att interferera med hörbar frekvens m. fl. komplikationer. Man måste därför i möjligaste
mån avlasta 600 m:s vågen, t. ex. reservera den för anrop och nödsignaler
samt anvisa ett flertal närliggande våglä'.ngder för telegramväxling o. d. samt
i största möjligt utsträckning utnyttja
mycket kortare eller längre vågor för
direkt telegramväxling över längre avstånd. En sådan reform måste nog förr
eller senare genomföras, men det låt'er
sig nog icke göra i ett slag utan först
så småningom. Man bör också betänka
sig, innan man uppoffrar den större enkelhet och driftsäkerhet, som utmärker
gnistsändarna.
Dessa böra framför
allt bevaras som nödsändare, och deras
användning tillåtas även i normala fall
för korrespondens på kortare avstånd,
så att personalen oha har tillfälle att
konstatera, att de befinna sig i driftsdugligt skick.

F art'ygsstationernas betjäning.
Det ligger i sakens natur, att även
bestämmelserna i den gamla konventionen och därtill hörande tjänstgäringsreglemente beträffande handelsfartygens utrustning med radiotelegrafiska installationer, personalens utbildning
och kompetens, passningstider vid mottagareapparaterna m. m. äro föåldrade och måste bringas i överensstämmelse med tidens krav.
Enligt de framlagda förslagen synes
en opinion förefinnas, att radions möjligheter att trygga säkerheten till sjöss
böra bättre utnyttjas än som sker. Lastfartygen, som utgöra den stora massan
av båtarna på haven, ha för närvarande inga bestämda passningstider,
och de flesta av dem kunna därför
lämnas ur räkningen för uppfångande
av eventuellt utsända nödsignaler. Antingen genom föreskrivna passningstider eller skyldighet att hava automatisk
nödsignalsalarmapparat - som nu finnes utexperimenterad av ett par olika
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firmor ~ komma sannoInkt lastfartygen att bringas att taga mera effektiv del i nödsignaltjänsten.
Passagerarebåtarnas passning på 600
m har alltmera inskränkts av den i allt
större utsträckning förekommande telegrambefordringen på andra våglängder. Möjligen kan man vänta bestämmelser om större personal och passning
å 600 m även medan trafik försiggår
på andra våglängder.
Den nyssnämnda nödsignalapparaten
kanske förtjänar ytterligare några ord.
Dagspressen har nyligen fäst uppmärksamheten på densamma genom att referera föreskri fter rörande densammas
användning å engelska fartyg, som nyligen utfärdats av engelska regeringen. En viss fartygsklass skall sålunda före 1 aug. 1928 vara försedd med
dylika apparater, och lastfartyg som
anskaffa och nyttja en dylik beredas
vissa lättnader i den enligt engelska
stadganden föreskrivna passningstiden.
Alarmanordningen bygger icke på

den välkända »SOS»-signalen utan på
en enklare signal, bestående av tre
stycken efter varandra följande
»streck» av vardera fyra sekunders
varaktighet. Apparaterna ha under en
längre tid omsorgsfullt provats och
godkänts för sitt ändamål. En dylik
apparat är även under utarbetande i
Sverige ehuru ännu icke i alla detaljer fullt klar.
Detta är i största korthet en översikt av de frågor av mera allmänt intresse, som vänta på sitt avgörande
vid Washingtonkonferensen. Ehuru
man med hjälp av de framlagda förslagen kan draga vissa slutsatser angående det sannolika resultatet i vissa
hänseenden, måste man dock i det stora hela med intresse se framåt mot
resultatet av den sammanjämkning
mellan olika förslag och synpunkter,
som måste verkställas, innan den nya
radiokonventionen föreligger i sitt slutliga skick.

NYTT TELEFUNKENRöR. Telefunken
har utvidgat sin serie av 4-voltsrör med ett
dubbel rör REZ 124 s. Vad beteckningen beträffar hänsyftar Z på det tyska ordet zwei,
två, d. v. s. att röret innehåller detsamma som
två vanliga rriottagarerör, och s på att röret är
försett med specialsockel.
De båda systemens glödtrådar äro parallellkopplade, med galler och anoder skilda. Sockeln har därför 6 kontakter.
Glödspänningen är 4 volt och glödströmmen
för vardera systemet 0.06 ·amp., d. v. s. sammanlagt 0.12 amp. Emissionen för vardera systemet är c:a 20 milliampere, brantheten 1 mA
pr volt och omsättningstalet 10. Anodspänningen anges maximalt till 120 volt.
Med detta dubbelrör, som kan användas för
samma ändamål som två vanliga rör, blir anskaffningskostnaden för en mottagare reducerad, varjämte utförandet blir enklare och
mindre skrymmande.

TYSKA RUNDRADIONÄTET I DET
NÄRMASTE KOMPLETT. I och med det
väntade snara färdigställandet av reläsändaren
i Köln-Raderthal, om 4 KW och i Aachen, om
0.5 KW, kan det tyska rundradionätet anses
vara fullbordat.
I stället för den hittillsvarande sändaren i
Königswusterhausen bygges en ny storsändare
på samma plats, men i övrigt äro inga effektökningar planerade med undantag för Berlin
- Witzleben.
Mot slutet av nästa år väntar man kunna
utvidga återutsändningsverksamheten betydligt,
sedan ett under byggnad varande nät av lämpliga kablar hunnit fullbordas. Bristen på dylika
har hittills gjort sig mycket kännbart och har
bl. a. hindrat återutsändningar genom den
svenska rundradion av bl. a. tyska och österrikiska operaföreställningar o. dyl.

OMLÄGGNING AV RUNDRA:DION I
IT ALlEN. Enligt förljudande skall italienska
rundradion övertagas av ett privat företag,
som skall övervakas av ett av regeringen tillsatt utskott. Det nya företaget lär ha förpliktat sig att utbygga sändaren i Rom till 25
KW, i Milano till 7 KW och att bygga nya
sändare i Florence, Genua, Neapel och Palermo.

G.H.

RADIOLICENSERNA: I TYSKLAND.
Den 1 april i år uppgick antalet lösta rundradiolicenser i Tyskland till 1 635 728. Trots
det relativa stilleståndet under sommaren steg
antalet den 1 juli till 1713899. Då man beräknar att i genomsnitt tre personer lyssna vid
varje mottagare, skulle totala antalet radiolyssnare uppgå till över 5 miljoner, d. v. s. 10 %
av invånareantalet.
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A 415
Detta rör är lösningen på problemet:

'"Gransformator kopplad lågfrekvensförstärkning
Aldrig förr har det varit möjligt att använda rör med hög
förstärkningsfaktor till transformatorkopplad lågfrekvensförstärkning. Då förstärkningsfaktorn hos A 415 är 2 J/2 ggr så stor
som hos de hittills bästa lågfrekvensrören t. ex. B 406, betyder det att ljudstyrkan i Eder mottagare ökas 2 1/2 gång pr
steg samtidigt med att klangfärgen blir vackrare.
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)PJÄ RD E SY ST EMET), MO D EL L 192 7
Efter månadslånga experimmt, som omfattat fle'ra olika nya Sftperheterodynkopplingar, har Radio-Amatören lyckats utveckla sitt i
majnumret' 1926 beskrivna sttperheterodynsY9tem, "fjärde systenwt", i
avsevärd grad och är nu i tillfälle at.! lämna en beskrivning häröver.
Här 1WWt'" lämnas en redogörelse för det teoretiska schemat och
i nästkommande nummer följer den fullständiga apparatbeskrivningen.

järde systemet», modell ' 1927,
är en ' 8-rörs superheterodyn,
som byggts för att uppfylla de
strängaste fordringar på såväl
känslighet som ljudkvalitet. Den kan
användas både på korta och långa våglängder utan spolbyten och med såväl
ram som öppen antenn.
För att ge en överskådlig bild av det
huvudsakliga i schemat återge vi i fig.
1 ett sammanställningsschema i vilket
alla omkopplingsanordningar uteslutits.
En redogörelse för de olika partiernas
detaljer sker emellertid bekvämast under hänvisning till delschemata. Fig. 2
är sålunda kopplingen av antennkretsarna. Spolparet Lk är en toroidspole
för korta våglängdsområdet med primär- och sekundärlindning. Vid insättning aven plugg i jacken h med
antenn och jord (eller motvikt), inkopplas primärspolen i antennen och

F

»

sekundärspolen i första detektorns gallerkrets över kondensatorn om 500 cm.
Man har då kopplingen fig. 3.
Vid insättning i jacken fl komma
båda spolarnas Lk och LJ primärlindningar i antennen och långvågsspolens
L J sekundärlindningen i gallerkretsen.
Samtidigt inkopplas en 200 cm vridkondensator och en blockkondensator
av erforderlig storlek över kortvågsspolens sekundärlindning. Denna sistnämnda krets tjänstgör i detta fall såsom våg fälla till förhindrande av störningar från korta vågor vid mottagning av de långa. Detta fall anges i
fig. 4. Anmärkas bör emellertid att
utestängande aven lokal kortvågssändare ej är möjligt med detta medel.
En ramantenn är otvivelaktigt att
föredraga vid en så känslig mottagare
som denna. I regel anslutes en dylik
i jacken fr fig. 2. Man erhåller då den
N50
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Fig. 1. Förenklat samman..ställ1tingsschema.
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Fig. 2. Antetlllkretsarnas koppling.

enkla kopplingen, fig . 5. Tack vare
förefintligheten av avstämningsspolar
i apparaten kan man emellertid även
arrangera mottagning med ramantenn
och mellankrets, vilket givetvis i avsevärd grad förhöjer mottagarens selektivitet. För detta ändamål lämpar sig
synnerligen väl den i Radio-Amatören
n :r 5 1927 beskrivna universalramen,
vars avstämningskondensator får tagas i anspråk för själva ramkretsen, då
ju mottagarens egen kondensator kommer att ingå i mellankretsen. Kopplingarna med mellankrets framgå av
fig. 6, för korta vågor, och fig. 7, för
långa. I sistnämnda fall kommer vågfällan att bli inkopplad i ramkretsen.
I fråga om lämplig ramantenn är det
klart att man bör använda en ram,
som utan förlängningsspole är avstämbar till alla ifrågakommande våglängder.
Fig. 8 visar frekvensomvandlarens
koppling. Oscillatorkretsen är av helt

-c
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Fig. 3. Oppm allt~nll för de kortare vågorna.

vanlig konstruktion och består aven
500 cm vridkondensator och en omkopplingsbar spole till vilken en återkopplings spole är orörligt kopplad.
Omkopplingen sker med en jack, som
inkopplar hela spolen om en plugg insättes i densamma, men eljest gör ett
uttag för mottagning på de kortare
vågorna. Skulle man önska mottaga
på andra våglängdsområden än rundradiovågIängderna är det givetvis möjligt att insätta en omkopplare med
flera uttag. Med den visade anordningen kan man tänka området 2002 500 a 3 000 m.

~

Fig. 4.

Oppeli allteml fö r de längre vågorna.

Till oscillatorspolen är kopplad en
vridbar kollektorspole. Denna har tre
lindningar, två parallella, som ligga i
första detektorns glödströmsledning
och en neutraliseringslindning, som är
lindad åt motsatt håll mot de två andra
med samma antal varv. Givetvis hade
det varit möjligt att göra kollektorspolen fast, men man hade då i stället fått
i'n föra en omkopplingsanordning för
olika våglängdsområden. Med en vridbar spole kan man lika lätt göra inställningen och kan dessutom reglera
den till gynnsammaste koppling med
hänsyn till rörens beskaffenhet och
spänningar.
Som synes användes det s. k. "fjärde
systemet", som hittills veterligen tilllämpats endast av Radio-Amatören.

Den nya tillämpningen av detta system,
som nu gjorts, är fördefaktigt därigenom att man kan använda 4-voltsrör
och endast 4 .volts glödspänning och
detta ej blott för de korta vågorna utan
även för de längre. Genom neutraliseringen förhindras varje koppling
mellan antenn- och oscillatorkretsar,
vilket visat sig medföra både större
ljudstyrka och större selektivitet. Då
ingen gallerström förekommer och ej
heller någon annan dämpning för erhållande av mellanfrekvensen vilket i
en eller annan form är fallet vid de
flesta andra superheterodynsystem, våga vi lugnt påstå att den nu beskrivna
frekvensomvandlaren är effektivare än
någon annan hittills känd. Erfarenhe-

-c
Fig. 5. Ranumtenn för de kortare vågorna.

tern a med mottagaren motsäga ej heller
på något sätt detta påstående. Det
enda som kan tydas såsom en nackdel
är att ett särskilt oscillatorrör erfordras, men detta kan ej undvikas om
man vill nå maximum av effektivitet.
Vad första detektorn beträffar arbetar densamma med anodliki'iktning
omkring karakteristikens nedre krök,
varför gallerförspänningen får vara
negativ i erforderlig grad.
Mellanfrekvensförstärkningen sker' i
tre steg. Kopplingen framgår av fig.
9. Den är vad de tre första kretsarna
beträffar kapacitiv i det anoden är förbunden med en punkt på nästa rörs
gallerkrets, som ligger mellan tvenne
kondensatorer, en vridkondensator om
500 cm och en utbytbar blockkondensator. För anodspänningens tillförande
äro högfrekvensdrosslar insatta.

-c
Fig. 6. Ramantenn och mellankrets för de
kortare vågorna.

Sist i raden ligger filtret, som erhållit ett alldeles speciellt utförande.
Kopplingen är induktiv och sekundären
avstämd med en 500 cm vridkondensator. Från primärlindningens plussida
går melanfrekvensen genom en 1 000
cm blockkondensator till anodbatteriet.
Likströmskomposanten av anodströmmen däremot går genom en högfrekvensdrossel och neutraliseringslindningen.
Då denna sistnämnda och transformatorns primärlindning äro lindade på sådant sätt, att strömvariationer av lågfrekvent karaktär i dessa båda spolar
upphäva varandras verkan på sekundärlindningen, vinnes fördelen att elektronbruset från mellanfrekvensförstärkaren hindras från att gå vidare till
lågfrekvensförstärkaren och högtalaren,
d. v. s. mottagaren kommer att fungera
med ovanligt tyst ~bakgrund~.
Samtliga stegen äro försedda med
neutralisering. Ehuru denna ej kan

-c
Fig. 7.

-A +A

Ramantenn och mellllinkrets för de
lä'tgre vågorna.
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Fig. 8. Frekvellsomvalldlarms koppling.

göras fullständigt till följd av den fasta
kopplingen, antalet förstärkningssteg
och frånvaron av kapsling, medför den
emellertid en mindre erforderlig dämpning genom potentiometern, och därmed större förstärkning och mindre
kritisk inställning av potentiometern.
Förstärkaren kan avstämmas inom
området 4000-6000 m. Av hänsyn
till mottagning av långvågiga stationer är det bäst att ligga någonstädes
m.ellan 5 500 och 6 000 m. För att
härvid erhålla effektivaste kopplingsförhållande har det visat sig lämpligt
att välja ett värde å kretsarnas blockkondensatorer av 500 cm.

Egenskaperna hos denna mellanfrekvensförstärkare äro synnerligen förstklassiga. Samtidigt som förstärkningen är mycket hög är ljudkvaliteten trots
den höga våglängden så god att man
knappast kan iakttaga någon skillnad
i ljudkvalitet vid mottagning aven
avlägsen station och vid lokalmottagning med den mest förstklassiga motståndskopplade mottagare utan högfrekvensförstärkning. Emot selektiviteten kan ej heller någon anmärkning
göras, då det är möjligt att mottaga t.
ex. Oslo eller Langenberg med stor
högtalarestyrka utan att ett spår höres
av den andra. Frekvensskillnaden mellan dessa båda stationer är ju endast
10 000 perioder.
Emellertid har man möjlighet med
denna förstärkare att variera både mellanfrekvensens våglängd och löskopplingen efter behag inom ganska vida
gränser, varför man kan avväga selektivitet och ljudkvalitet på sätt man finner gynnsammast.
Lågfrekvensförstärkaren anges i fig.
10. Den är motståndskopplad och omfattar två högmyrör och ett kraftrör.
Den kan användas såsom lokalmotta-

r-------------r-------~--_r----------------- ) +B

3000

300

Fig. 9. M ellaafrekvensförstärkarel!s schema.
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Fig. 10. Lågfrekvmsförstärkaren.

gare om man i den i fig. 9 synliga
jacken inpluggar en antenn krets av
lämpligt slag, t. ex. den avstämbara
ram, som ovan omnämnts. I detta
fall urkopplas hela den övriga delen av mottagaren automatiskt.
De i fig. 10 angivna värdena på
motstånd (i megohm) och kondensatorer äro synnerligen lämpliga vid användning av A 425 såsom andra detektor och första LF-förstärkare. För
att få en reglering av ljudstyrkan inom
tillräckligt vida gränser har detektorns
anodmotstånd uppdelats i 4 delar och
uttag gjorts till en omkopplare. För
att denna omkoppling skall kunna ske
med bibehållen stabilitet är ett motstånd om 0,5 megohm insatt mellan
anoden och andra rörets gallerkondensator. Från anoden är vidare en blockkondensator om 200 cm insatt till glödströmsledningen. Denna har två uppgifter, dels att göra likriktningen effektiv och dels hindra mellanfrekvensen
från att gå vidare till lågrekvensförstärkaren.
Högtalaren tillkopplas ändrö,r et med
drosse1 och. kondensator. Drosseln bör
ha lågt ohmskt motstånd, helst ej mera
än 300 a 500 ohm. I anodbatteriets
negativa ledning är en milliampere-

meter insatt, med vars tillhjälp det är
möjligt att dels kontrollera att ändröret
ej överbelastas och dels huru hög mottagarens totala anodströmförbrukning
är. Det kan i detta samband ha sitt
intresse att redan nu omnämna, att
mottagaren fungerar storartat med en
så låg anodströmstyrka som 10 milliampere om man för sista röret använder 4 milliampere. För alla de sju
första rören tillsammans erfordras
nämligen endast 6 milliampere vilket
är exceptionellt lågt och möjliggöres genom mottagarens i varje detalj väl genomtänkta konstruktion. För mycket
stor högtalare st yrka får man givetvis
ha inemot 10 milliampere i enbart sista
röret, men även i detta fall stannar
totala förbrukningen i c:a 15 milliampere.
Såsom helhet betraktad kanske denna mottagare förefaller komplicerad,
men det finnes ingenting i densamma
som ej bidrager till att öka appartens
effektivitet, ljudrenhet, ekonomi, bekväma skötsel eller lämplighet för
amatörer. I nästa nummer komma vi
att lämna en fullständig byggnadsbeskrivning över denna den förnämligaste mottagare, som hittills publicerats i Radio-Amatören.
A. P.
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OM FILTER FÖR NÄTAPPARATER
II.
AV CIVILINGENJOR ERIK LOFGREN
I försia delen av denna artikel, som var it~förd i ~idskriftms julinummer, klargjorde förf. problemställningm vid nätapparatenws
filteranordningar samt visade under vilka förhållandel~ m mkel
passage kondensator eller enbart en drosselspole kutma väntas åstadkomma någOtl filterverkGll; dessutom "'edogfordes för detl enklaste
filtertyPet~, bestående aven drosselspole och et~ passagekolldensator
i kombitwtion. I detta häfte behandlas alwra el~kla och
sammansatta filter.

S

åsom i föregående del av denna
artikel nämndes, kan vid det enkla filtret enligt fig. 8 utjämningen
aven passerande likström angivas genom den approximativa formeln
fl
1
'V _
--=-c=-J =
w 2LC-I'
Denna uttrycker förhållandet mellan

Fig. 8. f -filter.

För att giva en föreställning om
hur pass snabbt den genomgående
växelströmmen avtager vid stigande frekvens är i fig. 9 visad en kurva, representerande talvärdet av utjämningsförhållandet såsom funktion
av frekvensen. Ned till gränsfrekvensen är utjämningsförhållandet föga beroende av förlusterna i drosseln och
kondensatorn, för så vitt dessa icke
äro abnormt stora. Däremot spela de
en stor roll för kurvans utseende i närheten av den frekvens, som gör ovanstående uttryck oändligt stort. Där
gäller icke längre den approximativa
formeln (den streckade kurvan i fig.
9). Inom detta område hava också de
båda impedanserna på ömse sidor om
filtret en stark inverkan.

styrkan hos en framkommande överlagrad växelström med och utan filter,
under förutsättning att primärs idans impedans, innerim- 2 r---.....,...--....,------~------__.
pedansen (till vänster om filtret i fig. 8), är mycket liten
och sekundärsidans impedans
eller ytter impedansen mycket
stor. Genom införande av
2
.. f rekv ensen Wo = L CJ '
grans

V

d. v. s. den frekvens, vid vilken
filtrets dämpningsverkan på
växelströmmen inträder, kan
formeln skrivas

Ifl
o

2

Fig. 9. Kurva över

Ultfämnil~gsförhåtlandet

i fig. 8.

3

vid filtret

~ 1RA.DllO~AMATÖR-EN~
GJ

w.

Fig. la. Kurvor över f unktionerna

(('»)' -

2 -Wo

l (kuI·va A) och

En för praktiska beräkningar mera
lämpad kurva är given i fig. 10 (kurva
A). Till abskissa är även här tagen
förhållandet mellan den ifrågavarande
frekvensen och gränsfrekvensen och
som ordinata (räknat nedåt) är avsatt nämnaren i utjämningsförhållandet, alltså 2 (~) 2 -

1. Så t. ex. finner

man, att om ett filter av denna typ är
dimensionerat för en gräns frekvens om

(w)'"
[dO

l (kUl·va E)

50 perioder i sekunden (<Vo = 2 7t" • 50 =
314), så kommer en pulsation av
frekvensen 1 000, alltså 20 gånger
gräns frekvensen, att · undertryckas till
ungefär 1/800 av vad den skulle bliva
utan filter.
Förutsättningen för att den ovan
givna formeln för utjämningsförhållandet skall kunna tillämpas, har förut
angivits vara att den inre impedansen
Z. hos nätet är mycket liten och den

=

247

L

L

nom får man vad man brukar kalla ett
T-filter. Utjämningsförhållandet för
ett sådant är under förutsättning att
drosslarnas impedanser äro stora i
jämförelse med kretsarnas egna
Jl,",-,
Zi + Z, + ro

Q~Q'
°
b

er

°
b'

Fig. Il. T-filter.

yttre impedansen 2., i apparaten mycket stor. För att precisera detta bör
nämnas, att den måttstock, med vilken
de skola jämföras, är

•

Vi·

Skulle

denna förutsättning icke vara strängt
fylld, kan man korrigera härför genom att tillfoga en faktor, som isynnerhet vid högre frekvenser med god
approximation kan uttryckas genom
formeln
Zi + Z, + 1' 0
Z,

där ro är drosselspolens likströmsmotstånd.
Det alternativet, att impedanserna Zi
och Z, äro av väsentligt annan storleksordning än ovan förutsatts, behöver man i detta sammanhang icke taga
i betraktande, ty om så är fallet, är
denna filtertyp, r-filtret, icke den rätta
att använda.
T-filter.
Vi kommo fram till r -filtret såsom
en naturlig utväg i det fallet, att impedansen på ena sidan är mycket liten och
den på andra sidan mycket stor, varvid varken en passagekondensator eller
en drosselspole enbart kan göra sina
egenskaper gällande. Grundtanken var
därvid att genom en konstgjord höjning av den mindre impedansen, medelst drosselspolen, återföra detta fall
till det, då båda impedanserna äro
stora och sålunda en passagekondensator kan komma till sin rätt.
Samma metod kan tillämpas för att
då båda kretsarnas impedanser äro små
ernå en starkare utjämning än med en
enkel drosselspole. Man ökar därvid
båda impedanserna genom var sin
drossel och placerar mellan dessa en
passagekondensator (fig. 11). Därige-
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Här är L och ro drosslarnas sammanlagda induktans resp. likströmsmotstånd samt Wo ..gränsfrekvensen, för
vilken gäller
2
o
w = YLC·
Man må här lägga märke till det intressanta förhållandet, att tillsatsen av
kondensatorn sänker utjämningsförhållandet i en bestämd proportion gentemot det värde, som skulle erhållas med
drosselspolarna enbart, nämligen i proportionen
1

(:J

-

1.

En kurva för nämnaren i detta bråk
är given i fig. 10 (kurva B). I närheten av gräns frekvensen äro naturligtvis icke ovanstående approximativa
formler längre giltiga. Ut jämningsförhållandet närmar sig där 1 men Iran
vid ännu lägre frekvenser åter sjunka
något, beroende på att filtret inom
detta område huvudsakligen verkar såsom drosselspole.
Il-filter.
Liksom man på detta sätt kan förstärka verkan av ett par drosslar med
tillhjälp aven kondensator, så är det
också omvänt möjligt att medelst en
drossel, placerad mellan tvenne passagekondensatorer (fig. 12), åstadkomma en bättre utjämning än med kondensatorerna enbart. Ett så uppbyggt filter benämnes Il-filter. Dess
a

L

0.'

I'mW I
21 r 2

°c

CO

o b'

bO

Fig. 12. n-filter.

267,000 EH 333
försålda till 1/8 i Sverige

Nytt pris: Kr. 15:~

•

'VEN'KA A . B .

TRADLtiJ TELEGRAFI
,YITEM TELIEFUN"'EH

NYHETl
~

Telefunkens uppseendeväckande förstärkarrör

RE 134
Säsongens schlager!
SVENSKA A.-B.

TRÅDLÖS TELEGRAFI
SYSTEM TELE FUNKEN

OSRAM A.-B.

1-

STOCKHOLM

~

Skandias
HÖST.
KATALOG

HÖST.
PRISLISTA

innehåller en mångfald nyheter.

bjuder yå väsentliga prisnedsättningar.

BLAND

NYHETERNA:

Konhögtalaren »Melodia). - Byggsatser 1-4 rör.
Dubbelgallerrör och kraftrör »Kremenezky)
Transformatorer och drossJar för anodlikriktare.
Anodapparater för växel- och likström samt transformatorer, drosslar och kondensatorer för samma.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA
GAVLE • UMEA • STOCKHOLM· ÖSTERSUND· SUNDSVALL. MALMÖ

lID:~ ~~l;I1]] ,
lÄGFREKVENSTRANSFORMATOR
1

•

2
•
3

•

-4.
5
FERRANT IS NYHETER:
Högtalareljuddosa . . .. Kr. 32:UTcANGSTR A NSFORMATORERNA

Ferranti OP l
Kr. 21:Ferranti 01' 2 ..... . .. 21:-

•

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

Ferranti AF3 Kr. 25:-

Ferranti AF4 Kr. 17: 50
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Fig 13. Dubbelt

r -filter.

b'

användningsområde är detsamma som
passagekondensatorns, nämligen då
bådå kretsarnas impedanser äro stora.
Detta fall föreligger i regel vid nätapparater för växelström. Förutsatt
att kondensatorernas impedanser äro
små i förhållande till kretsarnas, kan
utjämnings förhållandet uttryckas genom formeln
fl ""
+ + ro

Z; Zy
J =-jwCZ;Zy
[(:J - IJ

Det torde observeras, att här liksom
i det föregående L och C beteckna den
totala induktansen resp. kapaciteten
hos filtret. Uttrycket för ' gränsfrekvensen är detsamma som vid T-filtret:
2
Wo

=

YLC'

På fullkomligt analogt sätt mot vid
T-filtret finner man också, att införandet av drosseln mellan de båda
kondensatorerna medför en sänkning
av utjämnings förhållandet i en viss
I
proportion,

Kurvan för utjämningsförhållandet
har i stort sett samma förlopp som vid
T-filtret.
Sammansatta filter.
Av det föregående har framgått, att
ut jämnings förhållandet hos ett filter
avtager mycket snabbt vid stigande
frekvens. Det kan därför synas, som
om man endast hade att giva filtret
en tillräckligt låg gränsfrekvens för
att uppnå huru god utjämning av likströmmen som helst. I rent tekniskt
hänseende är detta nog fullt riktigt;
ut jämnings förhållandet sjunker visser-

Fig. 14. Dubbelt n-filter.

ligen endast till en viss gräns, som bestämmes av spolarnas egenkapacitet,
men denna gräns ligger alltför lågt
för att härvidlag spela någon roll. Det
som lägger hinder i vägen är emellertid ekonomiska synpunkter. För att få
en låg gräns frekvens måste man använda stora drosslar och kondensatorer, och därmed stiga hastig~ kostnaderna för filtret. Under svåra förhållanden, särskilt i fråga om likriktad
växelström, skulle man för ernående
av tillräcklig utjämning bliva tvungen
att gå ned så långt med gränsfrekvensen under de störande frekvenserna, att
filtret bleve orimligt dyrt. I sådana fall
ställer det sig fördelaktigare att i stället för ett enkelt filter använda två
eller flera seriekopplade filter med
högre gränsfrekvens, dimensionerade
så, att de tillsammoo giva samma ut:.
jämning för den lägsta (W de störande
frekvenserna. För högre frekvenser är
då det sammansatta filtret överlägset
det enkla, emedan dess utjämningsförhållande sjunker snabbare vid stigande frekvens.
Medan de symmetriska filtertyperna, alltså T-och IJ -filtren, vid seriekoppling bibehålla samma gränsfrekvens som - en enkel filtersektion, är
detta icke fallet med ['-filtret. Fogas
flera lika sektioner av denna typ efter varandra, stiger gräns frekvensen så
småningom till det Y2-dubbla. Det är
därför mera korrekt att utföra ett sammansatt r -filter med dubbelt så hög
induktans, 2L, i den andra och even-

'--~--O

b'

Fig. 15. Filter med symmetriska branscher.
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l.

tuellt följande sektioner som i den första, L, (fig. 13), varigenom gränsfrekvensen bibehålles vid värdet Wo =
2
=
L C ' Med n sektioner i serie blir

a

då formeln för ut jämnings förhållandet

b
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där Ro är filtrets totala likstrÖtnsmotstånd.
För ett sammansatt T-filter med n
sektioner är ut j ämnings förhållandet
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och för ett sammansatt U -filter (fig.
14) med n sektioner
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Vid en jämförelse mellan enkla och
sammansatta filter uppstår den frågan,
hur man under givna förhållanden lätt
skall kunna bedöma, om en eller flera
filtersektioner äro .a tt föredraga, och i
det senare fallet huru många. Efter
vad ovan sagts blir uppgiften att finna,
huru långt ned man kan gå med filtrets gränsfrekvens, innan det blir fördelaktigare att använda ett filter med
en sektion mera och högre gränsfrekvens . .Vid en närmare undersökning
härav visar det sig, att man med minsta möjliga självinduktion och kapacitet ernår en viss utjämning} om filters~~tionernas gränsfrekvens förlägges i
narheten av halva den lägsta störa;nde
frekvensen. Ett så konstruerat filter
skulle även vara det billigaste, om man
kunde förutsätta att drosslarnas och
kondensatorernas pris vore proportionella mot induktansen resp. kapacitea
o

o

b

I
I

-1-'-----I

a'

o

eT

I

Fig. 16. Filter med frekvensfälta.

o

b'

o'

I

b'

Fig. 17. Filter med frekvensfälla.

ten. Pör kondensatorerna stämmer
detta tämligen väl, men ej för drosslama. Induktansen är nämligen i avsevärd grad dyrare, ju flera enheter
den är fördelad på. Detta medför, att
den ur ekonomisk synpunkt gynnsammaste gränsfrekvensen ligger något
lägre än den ovan nämnda.
En annan viktig fråga är huru induktans och kapacitet böra avvägas i
förhållande till varandra. Med olika
kombinationer av dem kan man erhålla i stort sett likvärdiga resultat,
men det är lätt att inse, att en överdriven ökning av endera måste leda
till ett mycket dyrt filter. Ett visst
kostnadsminimum finnes således. Detta
är bl. a. beroende av den genomgående
likströmmens styrka och av det tillåtna
spänningsfallet. Inom det område, där
priskurvan är tämligen flack bör man
av flera skäl helst hålla sig mot de
högre kapacitetsvärdena.
Ofta uppdelas lindningen på drosselspolarna i tvenne lika sektioner, som
inkopplas i var sin ledningbransch (fig.
15). Därigenom vinnes elektrisk symmetri mellan de båda branscherna, men
i övrigt är denna anordning identisk
med den man får, om båda lindningssektionerna inkopplas i serie i den ena
branschen. Finnes en starkt dominerande
störningsfrekvens, kan det bliva oekonomiskt att endast för dess skull pressa
ned utjämningsförhållandet även för
övriga frekvenser vida längre än som
är nödvändigt. Man kan då tillgripa
s. k. fällor, av vilka fig. 16 och 17
visa ett par exempel (L, C). Huru
dessa verka torde förstås utan närmare
förklaring.
(Forts.)
I nästa häfte kommer förf. att ingå på egenskaperna hos likström förande drosselspolar och
deras dimensionering.

MOTTAGARE MED 2 VAGLÄNGDS~
OMRADEN
nder nuvarande rundradioförhållanden med sändare på både kortare och längre våglängder har
man ofta behov av mottagare,
som bekvämt kunna kopplas om från
det ena våglängdsområdet till det an-

U

ej kan sägas vara synnerligen bekväm.
Spolar med uttag kunna lätt bli mindre effektiva och särskilda förlängningsspolar bli ganska skrymmande.
Man kan emellertid förändra kretsarnas induktans genom att använda ett

r---------~0~~=_-----------,--------------_.
7$

1'1.i_____.,...L..-.. : + "1,5
-,A

Fig. 1. Mottagarens teoretiska kopplingschema.

dra. Speciellt är detta fallet inom sådana områden där såväl Motala som
närmaste relästation bekvämt kunna
avlyssnas.
Att . utföra mottagaren med utbytbara spolar är en möjlighet som dock

-c

antal spolar, som kopplas i parallell eller i serie allt efter önskat våglängdsområde. Det är en ' enkel dylik mottagare, som här skall beskrivas.
I Radio-Amatören n:r 5, 1927, redogjorde vi för en ramantenn, som lätt

r------;l~I-----

Fig. 2.

Koppling för kortare våglängdsområde.

Fig. 3. Koppling för längre väglängdsområde.
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kunde omkopplas för 3 olika våglängdsområden. Då man vid mindre mottagare emellertid i regel endast har behov av 2 våglängdsområden och då utförandet härigenom förenkla s, ha vi valt att uppdela avstämningsspolen i 3 delar,
vilka antingen kunna parallellkopplas eller också seriekopplas.
Detta kan ske i ett enda handgrepp med i handeln förekommande omkopplare, och det är möjligt
att samtidigt förändra även antennens koppling till kretsen.
Mottagarens schema framgår av
fig. 1. Till vänster är omkopplaren O schematisk antydd. Den är
en S-polig 2-vägsomkastare. I ilVstämningskretsen ingå spolarna,
Sl' S2 och S3 jämte vridkondensatorn C 2 om 500 cm. Antennen
anslutes över en förkortningskondensator el vid mottagning på
kortare våglängdsområdet och till
spolens S3 gallerända vid det längre. Härigenom erhålles en för
resp. våglängder lämplig selektivitet. F ör kortningskondensatorns
storlek bör givetvis avpassas efter
antennens beskaffenhet och anslutningen direkt till spolsystemet kan
göras till en annan punkt än den 0b:==::±:=c::==loof===:::::t:===.l±fo====:l.2fO
angivna, om så skulle visa sig I
. Fi~. s.! K opplingsritning.
I~pligt.

För att ge en klarare bild av kopplingen i de båda fallen ha fig. 2 och

3 uppritats under utelämnande av omkopplaren. Den i fig. 2 ingående avstämningsspolen består
då av 3 parallellkopplade
spolar.
Återkopplingen regleras aven kondensator C3
om 75 cm och sker in1"'.178
duktivt genom spolen S4·
Denna koppling fordrar
Fig. 4.
M ontagevinke111s dimensioner.
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Serien RU~Radio innefattar nu även en
specialbyggd apparat för Motala~stationen
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Pris komplett Kr. 75: -
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Ingen
Ackumulator
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batterier är
allt vad som
behövs
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Inget dyrbart
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Oaktat det låga priset möjliggör apparaten god utlandsmottagning inom
ett våglängdsområde av 180- 2000 m. Apparaten är i likhet med RU 2
och RU 3 helt svenskbyggd, varigenom fullt korrekt funktion möjliggöres.

AMATÖRER
som själva önska bygga sin apparat, erhålla genom mina återförsäljare
landet runt förmånligt och bekvämt kompletta byggsatser med låda, rör
och fullständig arbetsbeskrivning tilL ...................... ... kr. 55:- pr sats.
Fullständig arbetsbeskrivning är nu utkommen och
säljes hos bokhandlarna till ... .. .... ... ............. ..... .... ....
t: - pr st.
Till de platser där jag icke är representerad genom åter~
försäljare, expedieras byggsatser direkt per postförskott.
Representanter antagas där jag förut ej är representerad.

RALF
Tel. 11717

A.

UDDENBERG

GOTEBORG

Tel. 7187

l st. Western Electric transformator 1:3.
trolit
178X250X5.
trolit
40X120X5.
" telefonspole
bräda
170X250Xl0.

Beträffande
spolar och rör ha
vi använt 4 st.
CM G-spolar om
vardera 50 varv,
men storleken får
rättas
givetvis
efter de önskade
våglängdsområdena. Såsom rör
lämpa sig t. ex.
Fig. 6. Den färdiga mottagaren.
Philips A 409 eller liknande. Har
i regel en drosseI Dr i detektorns anod- man en stark station i närheten får man
ledning. Detektorröret är försett med tillgripa B 403 eller annat speciellt
gaIIerkondensator och läcka på vanligt högtalarerör såsom ändrör, varvid
sätt och lågfrekvenssteget är trans for- anod- och gallerspänningar få ändras
matorkopplat.
till överensstämmelse härmed.
Med det tillämpade omkopplingssyMottagaren är monterad på en vinkel av de dimensioner som anges å stemet får man tvenne våglängdsområfig. 4. De olika delarna placeras och den, av vilka längsta våglängden i det
förbindas med ledningar enligt kopp- ena är c:a 3 gånger längsta våglänglingsritningen, fig. 5.
Till mottagar,>n har
följande material använts:
l st. 500 cm. Baltic vridkondensator
med
mikroratt.
75 cm Baltic mikro kondensator med
ratt.
Baltic 5-polig 2vågs omkastare med
ratt.
2
Baltic rörhållare.
l " 100 cm BaItic blockkondensator med hållare.
300 cm Baltic blockkondensator med hållare.
,,2 megohm Loewe
gallerläcka.
" 6-polig BaItic kontaktplint.
12 " Baltic kontakthylsor.

Fig. 7. Apparaten sedd bakifrån.
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den i det andra, t. ex.
1 500 m i det ena och
500 m i det andra. Då
man med en 500 cm
vridkondensator i kretsen kommer ned till en
kortaste våglängd inom varje område av
c:a 1/3 av den längsta,
kan man påräkna att
kunna täcka hela området från t. ex. 170
-1 500 m. På grund
av olika omständigheter, t. ex. antennens inverkan, går detta dock
ej alltid, varför man
får nöja sig med två
från varandra något
skilda områden, som
genom lämpligt val av
spolar, alltid kunna läggas så att såväl Motala
som närmaste relästation kunna tagas in. RöFig. 8. MUlllaget "ppi/rån med borttagna spolar och rö,.
rande återkopplingsspolen bör påpekas, att densamma gi- per eller göra spolarna själv, få sockvetvis ej behöver vara lika stor som de larna lämpas därefter. Gör man spoövriga, utan den utprovas så att god larna själv, kunna de lämpligen göras
återkoppling erhålles på båda områdena. fasta och utföras såsom platta korgDe i den utförda mottagaren an- spolar, placerade på ungefär samma sätt
vända spolarna av CM G-typ ha tysk som i den här beskrivna mottagaren.
Å kopplings ritningen, fig. S, har omfattning och kunna därför lämpligen
monteras i vanliga kontåkthylsor, -in- kopplaren för tydlighets skull tänkts
satta i en trolitbit (ebonit el. dyL), lagd med plattan uppåt, så att man kan
som fastsättes på montagebrädan med se de olika kopplingstrådarnas anslutså höga fötter (lämpligen minst 25 ning. I mo~tagaren är omkopplaren
mm) att man kommer åt att löda fast placerad så som å övre delen av fig. S.
kopplingstrådarna vid kontakthylsorna.
Med de ovan angivna SO-varvsspoAvståndet mellan spolcentra är 20 mm larna bli de två våglängdsområdena
och mellan hylsorna för en och samma vid användning av 100 cm för kortspole 19 mm.
ningskondensator och en tämligen lång
Önskar man använda andra spolty- antenn 230-490 m och 550-1 400 m.
A. P.

Svecia- Byggsatser
1 rör............ Kr. 49: 50
2 .,...... ...... " 59: 50
3 .. . . .. .. .. .... ,. 70:4 .. . . . .. . .. . . .. .. 78:Priskurant gratis. Ombu d ant agas.

A.-B. Sveda-Radio, Stockholm 1

LISSENOLA ljuddosa
för tillverkning .v högtalare kr. 15:-,
»reed» kr. 1:-.
IDgeDl6rsftrm. Eledrlc. Blbllotcbll. t 1. Stockholm C.

Säg att Ni såg det i Radio-Amatören'
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RÖRKARAKTERISTIKER
OCH RÖRKONSTANTER
SAMT DERAS PRAKTISKA ANVÄNDNING
AV FIL. DR G. H. D'AILLY.
(Forts. fr. fÖreg. n:r.)

den föregående framställningen ha
vi hela tiden hållit oss till konstanter och kurvor för ett visst,
mycket känt och använt rör -vilket vi redan inledningsvis påpekat
-- ehuru vi, för att förenkla den teoretiska framställningen i viss mån
~ snyggat upp~ kurvor och värden så
att de bättre skola passa med varandra än vad som är fallet i deras
ursprungliga form. Emellertid skola
vi nedan, i samband med den praktiska
användningen av konstanter och kurvor även se, hur man skall på lämpligt sätt företaga en sådan ~ uppsnygg
ning» på ett sätt, som i 'varje särskilt
praktiskt fall gör de erhållna resultaten speciellt användbara.
Emellertid skola vi först skaffa oss
ett allmänt uttryck för det samband,
vilket gäller mellan den genom röret
gående anodströmmen samt rådande
galler- och anoospänning. Vi återgå
därför till fig. 1 och betrakta där den
högra av de båda uppritade kurvorna,
således den, vilken svarar mot 100
volts anodspänning. Denna kurva skär
som bekant den lodräta skalan i en
punkt, vilken svarar mot anodströmmen 3.2 milliampere, och vi veta då,
att för 100 volts anoospänning och O
volts gallerspänning utgör anodströmmen 3.2 milliampere.
Vidare ha vi funnit, att gallerstigningen utgör 0.4314 milliampere per
volt, d. v. s. anodströmmen ökas med
0.4314 milliampere för varje volts ökad
gallerspänning. Om vi då tänka oss,
att vi i stället för gallerspänningen O
volt åstadkommer en gallerspänning på

I

U volt, så innebär detta i förhållande
till föregående fall en ökning 3.\' g:lllerspänningen av just U volt. Vi måste
således få en ökning av anodströminen
uppgående till U · 0.4314 milliampere.
vilken skall läggas till den ursprungliga anodströmtnen på 3.2 milliampere,
d. v. s. den totala anodströmmen blir
lika med 3.2+U· 0.4314 milliampere.
Hela tiden ha vi emellertid nu tänkt
oss, att anodspänningen var densamma, nämligen 100 volt. Nu sk~la vi
även se, huru saken ställer sig för en
annan anodspänning. För den skull
antaga vi, att i stället för 100 volts
anodspänning ge vi anoden en spänning på V volt. Härvid få vi tydligen
en ökning av anodspänningen, vilken
uppgår till V -- 100 volt. Då emellertid anodströmmen ökar med 0.044 milliampere för varje volts ökning av
anodspänningen, så betyder detta, att
då anodspänningen göres till V volt,
så tillkommer en ökning i anodströmmen, vilken är lika med (V --100) .
0.044 milliampere. Vi ha emellertid utgått från, att gallerspänningen nu, d.
v. s. vid denna sista ökning av anodspänningen hela tiden utgjorde U volt
och således anodströmmen före anodU
spänningens ökning utgjorde 3.2
0.4314 milliampere. Till detta värde
skola vi således lägga den senast erhållna ökningen i anodström, d. v. s.
--100) ·0.044 milliampere varigenom vi erhålla
i = 3,2 + ij. 0,4314 (V-WO).
·0,044 milliampere................ .. (9)

+

eV

+

Denna enkfa formel anger således det
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samband, vilket råder mellan anodströmmen i, mätt i milliampere och de
samtidigt rådande galler- och anodspänningarna, här betecknade med resp.
U och V. Det ligger emellertid i sakens natur, av skäl som vi förut framhållit, att denna formel endast får begagnas för värden, vilka svara mot att
man befinner sig på de raka delarna
av i frågavarande karaktäristiker. Med
tillhjälp av formeln (9) kunna vi således för vilka värden som helst på
gallerspänning och anodspänning beräkna den däremot svarande anodströmmen, och erhålla därvid denna senare
mätt i milliampere.
Vi skola emellertid något förenkla
formeln innan vi gå vidare. För den
skull multiplicera vi in talet 0.044 i den
parentes, som står omedelbart framför, och erhålla tydligen
i=3.2 + U·0.4314 + V·0.044-4.4
eller om vi sammanslå de båda siffervärdena 3.2 och 4.4, den senare
med tecknet minus, erhålles.
i= U .0.4314+ V·0.044- 1.2 milliampere ............ (lO)
För att förtydliga formelns användning ävensom för kontroll av densamma skola vi tillämpa den på ett par
exempel. Vi antaga då först att gallerspänningen utgör U = O volt och att
anodspänningen utgör V = 100 volt.
Insätta vi dessa värden i stället för
motsvarande bokstäver i vår formel erhålla vi tydligen
i = 100·0.044 - 1.2 = 4.4 - 1.2 = 3.2 milliampere.
Detta stämmer tydligen, då vårt
exempel svarar mot skärningspunkten
mellan den lodräta skalan och den högra
kurvan i fig. 1. Vi veta ju enligt det
föregående, att denna punkt svarar mot
en anodström på 3.2 milliampere.
Som andra exempel taga vi fortfarande gallerspänningen U = O volt, men
anodspänningen V = 150 volt. Detta
motsvarar tydligen den vänstra kurvans
(fig. 1) skärningspunkt med den lod-
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räta skalan, och vi veta, att här skall
anodströmmen 5.4 milliampere erhållas.
Sätta vi således in de sistnämnda
värdena på gallerspänning och anodspänning erhålla vi
i = 150·0.044 - 1.2 = 6.6 - 1.2 = 5.4 milliampere,
vilket tydligen stämmer med förhållandena i fig. 1.
Slutligen taga vi som tredje exempel gallerspänningen U = 5.1 volt och
anodspänningen V = 100 volt. Vi se,
att detta kommer att sval'a mot den
punkt på den högra kurvan, där den
från punkten 5.1 volt å den vågräta
skalan dragna lodräta linjen träffar
själva kurvan. Av figuren synes vidare, att även i detta fall måste vi erhålla en anod ström på 5.4 milliampere.
Sätta vi således in spänningsvärdena i
formeln erhålles
i= 5.1· 0.4314 + 100·0.044 -1.2 =
= 2.2 4.4 - 1.2 = 5.4 milliampere,
och vi se, att även i detta fall stämmer den erhållna anodströmmen med
den vi veta måste vara till finnandes.
A v det föregående framgår, att man
kan erhålla en formel, motsvarande
(10), vilken fullkomligt angiver ett
visst rörs förhållanden så länge man
håller sig på de raka delarna av resp.
karaktäristiker.
I formeln (10) finna vi trenne talvärden ingående, vilka äro karakteristiska för röret ifråga, nämligen 0.4314,
0.044 och 1.2. De båda första känna
vi omedelbart igen då de tydligen utgöra resp. gallerstigning och anodstigning, mätta i milliampere per volt.
Dessa äro i det allmänna fallet, nämligen för ett rör vilket som helst, betecknade med resp. s och s' (se uppställningen å sid. 234) under det att det
tredje talvärdet, nämligen 1.2 icke har
någon speciell betydelse. Ä ven detta
värde är emellertid karakteristiskt för
varje rör, och vi kunna i det allmänna
fallet, d. v. s. för ett rör vilket som
helst, kalla detta värde k. Ersätta vi
nu i formeln (10) de ingående talvär-
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dena mot de bokstäver, vilka sålunda
motsvara desamma, så erhålla vi följande formel
i= U·s + V·s'-k
eller sedan vi ändrat ordningen hos
faktorerna i de båda första termerna
i=s· U+s'. V-k ...... (11)
Denna formel anger således huru anodströmmen sammanhänger med gallerspänning och anodspänning för ett rör
vilket som helst, och för varje särskilt
rör har man således endast att här
sätta in talvärdena på gallerstigning
och anodstigning samt den tredje konstanten k för att därpå direkt kunna
räkna ut anodströmmen för godtyckliga galler- och anodspänningar - naturligtvis hela tiden under förutsättning att man befinner sig på karakteristikernas raka delar.
Innan vi lämna denna formel skola
vi emellertid angiva densamma på ett
annat sätt, där färstärkningsfaktorn f.l
och rörets motstånd R komma att ingå.
I formeln (11) ha vi tänkt oss att
anodströmmen är mätt i miltiampere,
men vi skola nu övergå till att mäta
densamma i ampere. Då få vi icke
längre angiva gallerstigning och anodstigning i milliampere per volt utan
måste övergå till att mäta dessa senare
storheter i ampere per volt. I detta fallet beteckna vi dem i stället med resp.
S och S' . Även konstanten k tänka vi
oss nu mätt i ampere, och beteckna den
då med K. Göra vi således det nödvändiga bokstavsutbytet vid övergången från milliampere till ampere, d. v. s.
vi ersätta s med S, s' med S' och k
med K, så övergår formeln (1 1) till
J=S·U+S·V-K ... (12)
där vi nu satt I i stället för i för att
markera, att anodströmmen här mätts i
ampere.
Av formel 6) (sid. 234) ha vi emellertid, att S ä~ lika med ~ och således kan utbytas mot detta senare uttryck, och analogt kan man enligt for-

mel 3) (sid. 234) utbyta S'

mot~

och

sedan dessa utbyten skett erhåller man
i stället för formeln (12) följande
fl.

1

J= R U+ R· V-K ... (13)
där vi således på ett tydligt sätt se
huru förstärkningsfaktorn och rörets
motstånd inverka på anodsträmmen.
De här ovan erhållna formlerna äro
synnerligen användbara vare sig de
framstå i enlighet med (11), (12) eller (13). För att erhålla någon av dem
behöva vi endast känna t. ex. förstärkningsfaktorn och rörets inre motstånd
ävensom konstanten K. Den senare
kan emellertid lätt räknas ut då ·man
känner anodströmmens storlek för t.
ex. gallerspänningen noll och en viss
uppgiven anodspänning, på samma sätt
som vi erhålla talvärdet 1.2 i den föregående formeln (10). Även med
kännedom om gallerstigningen och
anodstigningen är det tydligen lätt att
erhålla någon av de föregående formlerna (11), (12) eller (13).
De viktiga formler, vilka vi nu visat
huru man erhåller, äro alla beräknade
under en förutsättning, som vanligen för ett stort antal rör - mycket nära
är gällande, men från vilken i andra fall
dock en märkbar avvikelse kan förefinnas. Denna förutsättning är, att de
olika karakteristikerna. vilka erhållas
för olika anodspänningar, äro sinsemellan parallella å de raka delarna. Se vi
således på fig. 1, så ha vi där tänkt
oss, att de raka delarna hos de båda
uppritade kurvorna, svarande mot resp.
100 och 150 volts anodspänning, äro
parallella, och vi ha även använt oss
av denna egenskap då det gällde att
upprita ett par (eventuellt flera) karakteristiker med kännedom om vissa
av rörkonstanterna.
Äro emellertid kurvorna för olika
anodspänningar icke fullt parallella, så
kan ett större eller mindre fel uppstå
då man söker uppställa den allmänna
formeln för sambandet mellan anodström och galler- samt anodspän-
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ningar. För den händelse avvikelsen
från den parallella riktningen icke är
stor, så är det uppkomna felet många
gånger obetydligt, och spelar måhända
knappast någon roll i jämförelse med
en del andra felkällor, vilka möjligen
äro för handen, och man kan då reda
sig med de metoder vi rtyss framlagt
och få goda praktiska resultat. Skulle
däremot avvikelsen från parallelliteten
vara någotsånär stor, så blir man tvungen att företaga den ~ uppsnyggning~,
om vilken vi talat i det föregående. Vi
skola här se, huru man i sådana fall
går till väga för att erhålla resultat
med en synnerligen god approximation.
I det föregående fallet med kurvorna
paralleIla ha vi tydligen, att lutningen
för samtliga kurvor är densamma, d.
v. s. brantheten eller gallerstigningen är
gemensam för alla kurvorna. Äro dessa
emellertid icke parellella, så betyder
detta, att gallerstigningen ändrar sig
från kurva till kurva, d. v. s. vi erhålla
olika gallerstigning tör olika anodspänningar. Se vi emellertid endast på en
enda kurva, således där .anodspänningen hela tiden är densamma, så få vi
naturligtvis en och samma gallers tigning för denna kurva så länge vi hålla
oss på den raka delen.
Av alla de olika kurvor som kunna
dragas, vardera motsvarande en viss
anodspänning, är det i allmänhet endast
en enda, som i varje särskilt fall intresserar oss, nämligen just den, vilken
svarar mot den anodspänning, som vi
i vårt speciella fall komma att använda.
(Vi skola längre fram behandla det
fall, då man på grund av inkopplade
apparater måste taga hänsyn till ett
flertal kurvor samtidigt, men bortse
tills vidare häri från och tänka oss således, att i varje praktiskt fall komma
vi endast att utnyttja en enda av alla
de möjliga kurvorna.)
Det är nu mycket möjligt, att just
den kurva, svarande mot den anodspänning vi vilja använda, icke förekommer bland de kurvor, som äro uppdragna å det kurvbiad, vilket ofta bru-

kar följa med de olika rören. I stället
kanske förekommer ett par andra kurvor, vilka svara mot helt andra anodspänningar än den, vilken vi avse att
använda. Eller också kan det hända,
att man i stället för kurvor erhållit
en del taluppgifter, t. ex. avseende
branthet och rörmotstånd, men att
dessa uppgifter hänföra sig till en eller
flera anodspänningar, bland vilka dock
icke befinner sig just den, som vi önska använda. Då kurvorna äro parallella, eller vilket i praktiken är detsamma, då . brantheten är densamma
för olika anodspänningar, så spelar
detta ingen roIl , ty då kunna vi på sätt
som förut är visat alltid erhålla, d. v. s
upprita just den kurva, vilken intresserar oss för tillfället, varjämte vi kunna erhålla en av de formler, som ge oss
önskat samband mellan anodströmmen
och de använda galler- och anodspänningarna.
Problemet gäller nu - d. v. s. vid
icke parallella kurvor - att finna, d. v.
s. rita upp, just den kurva, vilken svarar mot vår speciella anodspänning och
då naturligtvis även att finna den just
för denna gällande gallerstigningen eller brantheten. Även den i vårt speciella faI1 gällflnde förstärkningsfaktorn måste vi räkna ut, då denna naturligtvis liksom andra ~konstanter~
blir beroende på galler- och anodspänningar, som vi komma att begagna oss
av, och således mycket väl kan avvika
från det genomsnittsvärde, vilket rörfabrikanten uppgivit.
Låt oss således antaga, att vi erhålla
ett kurvblad i enlighet med fig. 2. Linjen 01 utgör som vanligt den lodräta
skala, utefter vilken anodströmmen
mätes under det att linjen O U, utdragen åt båda håll, är den vågräta skala,
på vilken gallerspänningen uppgraderats
och då så, att dessa åt höger äro positiva och åt vänster negativa. De båda
ursprungligen givna kurvorna, svarande
mot resp. anodspänningarna 100 och
140 volt ha vi betecknat med I och II.
Emellertid antaga vi, att den anodspän-

ning, som vi önska använda, utgör 125
volt och således icke överensstämmer
med någon av de för de uppgivna kurvorna gällande spänningarna.
Då här de båda givna kurvorna icke
äro parallella, så kunna vi ej använda
oss av föregående metod, då vi här ej
ens veta riktningen hos den kurva vi
söka, nämligen den, som svarar mot
125 volts anod spänning.

emellertid från anod spänningen 100
volt, så betyder vår önskade anodspänning på 125 volt endast en ökning av
25 volt, d. v. s. anodströmmen kommer
att öka med 25 X 0.05 milliampere, d.
v. s. med 1.25 milliampere. Denna ökning lägga vi till den för 100 volts spänning rådande anodströmmen på 3.5 milliampere då vi tydligen erhålla, att vid
gallerspänningen noll och 125 volts
anodspänning så blir anodJ mA
strömmen lika med 3.5
1.25 = 4.75 milliampere.
B
Den däremot svarande punkten, nämligen A på linjen
01, blir således den, där vår
sökta kurva kommer att skära den lodräta skalan 01.
För att kunna rita upp
den raka delen av vår sökta
kurva utdraga vi de givna
kurvornas raka delar rätlinjigt
till dess de skära var2
4
6
8
10
-~---,.L---~-:--_-:-4----::2---:0!;-..---+-----;'V:;;;01~ U andra i punkten B. Vi sam-22 -20 -/&
manbinda A med B samt
Fig. 2.
draga ut denna räta linje
snett nedåt till vänster om
Först söka vi emellertid den punkt, punkten A. På denna räta linje komdär vår sökta kurva kommer att skära mer den sökta kurvans raka del att
linjen 01, d. v. s. den lodräta skalan. ligga och det gäller nu att uppskatta
Denna punkt kommer tydligen att sva:' huru stor del av kurvan, som man kan
ra mot den anodström, vilken erhålles ha rätt att anse vara rak. En ungeför galler spänningen noll och anod- färlig sådan uppskattning, vilken i de
spänningen 125 volt. Som utgångs- flesta praktiska fall torde vara tillfyluppgifter för denna del av problemet lest, erhåller man genom att förbinda
taga vi de båda punkter, där de givna de punkter på de båda ursprungligen
kurvorna skära den lodräta skalan. Av givna där krökarna börja, såväl uppfiguren se vi, att kurvan I skär 01 i till som nedtill. Dessa punkter ha vi
en punkt, vilken svarar mot att anod- i figuren markerat med små kors, och
strömmen är lika med 3.5 milliampere vi se, att sammanbindningslinjerna
under det att kurvan II skär i en punkt, mellan dem skär linjen DAB i de båda
som svarar mot anodströmmen 5.5 punkterna D och C. Mellan dessa båda
milliampere. En ökning av anodspän- punkter kunna vi således med mycket
ningen med 40 volt (från 100 till 140 god noggrannhet anse, att den sökta
volt) medför således en ökning i anod- kurvan är rak, d. v. s. vi ha således erströmmen med 2 milliampere (från 3.5 hållit, att denna raka del just utgöres
till 5.5 miliampere) då gallerspännin- av stycket DC. Då det emellertid här
gen hela tiden tänkes vara lika med endast äro de raka delarna av resp.
noll. Detta betyder emellertid i sin tur, kurvor, som intressera oss, så behöva
att anodströmmen här ökar med 2/40 vi icke bekymra oss om förloppet av
= 1/20 = 0.05 milliampere för varje den sökta kurvan (svarande mot 125
volts ökad anodspänning. Utgå vi volts anodspänning) till vänster om

+
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STÖRNINGAR FR Å N S PÅ RVÄ GAR
id en spårvägskongress, som avhölls i Köpenhamn i j uni detta
år, redogjorde Postrat Dipl.Ing. Ferdinand Eppen, Berlin,
för störningar vid, \ rundradiomottagning, orsakade av elektriska spårvägar.
Då denna sak har sitt stora intresse,
lämna vi här ett referat av anförandet.
Enligt utförda undersökningar uppkomma störningar från spårvägar då
en svag ström, upp till 2 ampere, flyter
genom kontaktbygeln. Detta är fallet
då endast belysnings ström passerar
eller då något isolationsfel finnes i
vagnen. I kontaktledningens riktning
stör en spårvagn utefter en sträcka av
c:a 4 km och i vinkelrät riktning mot
densamma c :a 200 m. Vid släpkontaktbyglar uppkommer strömavbrott
611 följd av ojämnheter i bygel och
kontaktledning, vilka bli hörbara såsom skrapande ljud, avbrutet av knäppar. Minst blir denna störning om kontaktbygeln är gjord av kol, därnäst
kommer zink, mässing, järn och sist
aluminium, det sistnämnda dock endast om kontaktledningen har positiv
spänning. Vid vagnar med kontaktrullar blir ljudet periodiskt med rul-

V

lens varvtal och starkare ju saktare
vagnen går. Vid särskilt högt tryck
mellan rulle och ledning, c:a 10 kg,
och breda och djupa rullar uppstår
dock knappast någon störning.
Vid kongressen meddelade vidare
direktör Karl Louis, Bern, resultatet
av förfrågningar, som gjorts vid 84
olika spårvägs förvaltningar. I nästan
alla fall hade störningar rapporterats,
men på ett flertal håll hade dessa
kunnat minskas eller borttagas genom
lämpliga åtgärder. Vid 38 <Jo av spårvägarna ansågs belysningsströmmen
vara störningskällan och vid 74 <Jo
hade genom försök fastställts att kontaktbygelns material är av stor betydelse.
Frågan om störningar från likriktare· har ännu ej kunnat uppklaras.
Vid 44 <Jo av spårvägarna hade man
gjort eller var sysselsatt med undersökningaO
r häröver.
I intet av de vid kongressen representerade länderna förefinnas några
förordningar, som påbjuda åtgärder
mot här ifrågavarande störningar, men
man arbetar dock ivrigt på deras undanröd j ande.

punkten D eller till höger om punkten C.
Det är nu lätt att finna den lutning,
d. v. s. branthet, vilkas svarar mot
denna raka del av den sökta kurvan.
Vi utgå då från kurvan II, där vi lätt
av figuren se, att brantheten svarar mot
en ökning av 2.5 milliampere för 9
volts ökning av gallerspänningen.
Brantheten blir då för denna kurva
lika med 2.5/9 = 0.2778 milliampere
per volt. På liknande sätt erhålla vi
brantheten för kurvan I att vara 0.5
milliampere per volt. Då anodspänningen minskas från 140 till 100 volt,
så ökas brantheten från 0.2778 till 0.5
milliampere per volt, d. v. s. med
0.2222 mAfV. För övergången från

kurvan II till kurvan III erfordras
emellertid endast en minskning av
anodspänningen med 15 volt (från 140
till 125 volt), och den däremot svarande ökningen av brantheten blir således endast 15/40 X 0.2222, eller uträknat 0.0833. Lägga vi detta till det
ursprungliga värdet å brantheten (for
kurvan II), nämligen 0.2778, så erhålla vi för den sökta kurvan I II en
branthet lika med 0.2778+0.0833 =
0.3611 milliampere per volt. Vi ha således på detta sätt dels kunnat upprita
den kurva, vilken svarar mot den av
oss önskade anodspänningen 12·5 volt,
samt vidare kunna räkna ut brantheten
för den raka delen av denna kurva.
(Forts.)
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1000 tals radiorör förbrukas eenom vårdslös

behandline av reostaten
Använd i Eder radioapparat självreglerande glödmotståndet

RUTOLIMIT
som skyddar röret för överbelastning, gör reostaten obehövlig och sparar ström. (Se artikel i Radio-Amatörens
juni-num.). Pris för alla rörtyper kr. 2:75 i radioaffärer.
GENERALAGENT I SVERIGE :
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Billigaste apparat för högtalaremottagning av Motala
och lokalstationen. Elegant låda i mahognybonad ek.

ENDAST KRONOR
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"TeCo"
LAG LIGT SKYDDAT

Den moderna radioindustriens senaste stora förbättringar och
hamsteg representeras av de radioapparater och övnga artiklar, som bära ovanstående lagligt skyddade märke. Kvalitativt sett stå sålunda dessa
apparater främst av alla. Med en minutiös noggram~het justeras och avprovas alla delar i
»TeCo»-mottagaren innan de inmonteras. Detta innebär alltså en fullt betryggande garanti
för »T eCo~-apparaternas genomgående goda beskaffenhet och stora överlägsenhet.
.TeCot

Kr. 15:,. 25:.. 42: Tvårörsmottaa-are..
.. 110:,150 :T rerörsmottaaare .. .•
Hörtelefon, 4000 ohm .... .. ... . ... ............ . . . .. .. .. •...
9:Kristallmottagare. våa-1änidsområde 600-1800 meter· ·· .. . .. . .. .

••T eCo> DE LUXE, Kristallmottallare i lyxutförande, våglängdsområde 150-2000 meter
. T eCo:t I.
Enrörsmottagare för alla våglänader . . .... . ........ . ......... .
.TeCot II.

•T eCo. II I.
. TeGot

II

•
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Försäljas i varje välsorterad radioaffär samt i parti från

AKTIEB OLAG E T

TURITZ

&

Ca.

RADIOAVDELNINGEN, GOTEBORG
Vår nua ilIudrerade radiokatalog sändes till herrar handlande och dterför,äljare gratis och franco.

NYHET

Stö rningsfri och ljud d ark

Låne distansmottaenine
även medan lokalsändare är i verksamhet
erhålles endast med

Neutrodyne
Den bästa 5-rörsmottagaren för
utomhusantenn.
Den kompletta byggsatsen bestående av:
Montageplatta 200 x 700 mm., färdigborrad; rörhållare; glödströmsmotstånd; potentiometer;
FEF-specialneutroformer av patenterad konstruktion med 2 satser spolar för våglängdsområdet 200--2000 m.; FEF-neutrodon och övriga
erforderliga delar i känt FEF. specialutförande,

KON HÖGTALARE K R . 28:Denna vår nya högtalare med ställbart
membran och gediget utförande står
trots det billiga priset oöverträffad
styrka och ljudrenhet.

Exp. till landsorten mot efterkrav.

A .•B. FERD. LUNDQVIST &. CO.
RADIOAVDELNINGEN .. GOTEBORG

kostar komplett

RM. 141.70

Konstrulc:tionsbeskrivning N:r 14 med kopplinesschemata
och montsgeritningat ävensom anvi:mingar för bYifRnad

och skötsel •. . •• . •• .. • ••..•

KM. %.50

+

0.50 porto

Ehrenf.!d-broschyr N:r 114.1)., Neutrodyne-Empfänger'
lämnar noggrannas te förklarina-8r över verkningssättet även ..
som anvis inll för hembYllillad av kopplinaen.

KM. 0.40

+ 0 .20 porto

All rad omateriel i bu ta kvalitetsutförande i Ehrenfeld.
Radio-Katalov N:r 4 med broschyren . FEF Selbstbau.
Beratunv. och senaste prislista KM. 1.- + 0.50 porto

F . EHRENFELD
Frank f urt

a . M . 803 • Z E I L 1 00
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Svar på Frågor
----------------------------~~-----------------------------

RADIO·AMATOREN står si.. /J liirare till tjä ..st
med besvarande av frågor röran" allt, som sammanhii"g" med radio, vaTTJid följand, bestämmelser gälla:
l) All/J frågor numreras. Varj, papper förs .. med
den frdgand .. nam.. och /Jdrus, tydligt .. t.hi1Jft/J. Brev,
",n,hålla..de frågor, IJdresseras till: Radio·Amatören,

avd. "Svar pd frdgor", L/Jsarettsgatan 4-6, Göteborg.
2) För vIJrj, frdg" insä"des 1 kr. pr postanvisning.
J) All/J frdgor besvaras pr p"lI. De, som äro IJV
IJllmä ....are i"tr,IS', publiceras dessutom under "Svar
pd frågor".
4) Ett omgående b,w/JrIJ.. de kan icke gara .. teras.
r---.------r--~---o+~~O

lO/jus

no volt

koltråd

L---------------L-______________f-____________~·S30~

Fig. I.
E. L., Sf!ockholm. Anhålles om ett schema
över en lokalmottagare utan återkoppling, anslutande till 220 volts likströmsnät. För mottagaren
önskas 2 st. rör A 425 och l st. B 403 använda
och för utjämningen en drossel TW IV 211.
S var: Vi publicera här (fig. 1.) ett dyiikt
schema. Påpekas bör att potentiometern för sista
rörets gallerförspänning måste tåla 0.2 amp.

H. J., Borås. Huru skall jacken efter detektorn i mottagaren med högmyrör, beskriven
i Nr. 7, 1927, kopplas för att andra lågfrekvensrörets glöd ström skall brytas?
S var: Kopplingen framgår av nedanstående
schema, fig. 2. I detta fall· är det att rekommendera att andra lågfrekvensröret har särskild
reostat.

r-------------------------------------------------------------------------o+Bf

r---r----------------,----------------~------Q+B2

L-------------f---~~-L--_f----~------~--~~--~~-L---o+A

L -__________

~----~----~----J---------~----~~-A~
L - - - - - - - - ' - - - - - , - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - < >.L-------------o -

Cif

C2

26r

lOlWE8RADIO
Gi~J,..-;.-ltn?

Senaste nyhet!
Genom placering i högvakuum medgivet vakuumhlockkonden..
satorn i elektriskt hänseende full kom ligt avlägsnande av kryp ...
strömmar och fullkom lig t oförändrad kapacitet .

100-1000 cm. bruttopris. ........ . . . ....
2000-5000..
..
................
Den utmärkta högtalaren R. O. 69

V.kuwn bloekkonJm,.tor

4I$iBEw"RQot:-B
v
Vakuum motstånd

bruttopris Kr. 1: 80
•6 S: -

, Generalrepresentanter

V. G. J. VeririebsgeselIschaft
CHARLOTrENBURG . Hebbels tr. 20

Radfor
Lågfrekvens=

Använd i Edra radioapparater

PANEL AVTROLIT

Tran~lormatonr

i vanlig . F. - eller . Bt-kvalitet eller i de modärna dessinerna 30 och 40.

Nutidens förnämsta isolationsmateriel för
radio- och svagströmsändamcfl.
Djupsvart högglansig yta, garanterat oföränderlig ifråga om färg och utseende. Obrännbart och ohygroslcopiskt. 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 utförande offereras på begäran.

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

RHEINISCH WESTFÄLlSCHE
SPRENGSTOFF A. G.

Kr. 1: 35
.. l: 85

D et allmänt bekanta och beprövade vakuummotståndet

Transformato r s a tser
för tiHverkn. av anodspänningsap pa rater.
NORDENFELT ~ FALCK, Göteborg
Telefo n 11384. Drottninggatan 29·
Vår rikhaltiga radiohtalog sän des franco på begäran.
Återförsäljare
rabalt.

i
~·

Så se våra ;; ~ Ar Ni en
kunder ut \. / av dem?
.~.

~

Abieilung Trolit .. Troisdorf b . K61n

H ögsta utmärkelsen, silvermedalj, å

Prover och aller ter pi begiran Irån gener.10llen terna
IIIr Sverige :

Faluutställningen 1927

R.-B. Sven5k-Schweiziska Handebkompaniei
Kl.,. Norr. KII'~ol.t. 34. StodJ,o/m
oUer IIIr G6teborg ocl. vlatra Syeriro:

*

..-JI

GRONLUNDS RADIO
LEKSAND

R.-B. Harald Wdllgren, Göteborg :l

MTG
Kondensatorn utföres numera med förbättrad konstruktion och förnicklad.
Pris med speciell microratt:
500 cm. Kr. 5: 50. 300 cm. Kr. 5: 25· 200 cm. Kr 5: -.
Rekvi rera prov från:
PATENTE R AD

MAGNETTÄNDNING
KL .

Ö.

KYRKOGATA

1

STOCKHOLM
TEL. 2515
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P rovat av R adio-A matören
---------~---------

FERRANTITRANSFORMATORERNA
AF 3 OCH OP 1.
Jngenjörsfirman Bergman & Beving, Stockholm, har tillsänt oss några lågfrekvenstransformatorer för provning.
Ferrantis mellantransformatorer torde vara
så välkända att någon närmare presentation är
överflödig. Typen AF 3 utmärker sig för sin
exceptionellt höga primärinduktans, nämligen 80
Henry, varigenom den även tillsammans med
rör med relativt stort inre motstånd ger synnerligen likformig förstärkning inom ett mycket omfattande frekvensband. En annan typ
AF 4 med 28 Henry primärindl1ktans är av-

sedd för rör med mindre impedans; i samband
med dylika kan nämligen AF 3 icke med fördel
användas, emedan primärlindningen icke tål den
starka anodströmmen i dylika rör.
Typen OP 1 är en nyhet, som icke saknar
sitt intresse. Den är avsedd att användas som
lItgångstransformator, har ett omsättningstal av
1:1 och synnerligen hög induktans samt tål
anodströmmen även i synnerligen kraftiga förstärkarerör. Särskilt i nätanslutningsapparater,
där man ogärna vill släppa strömmen från nätet direkt genom högtalaren, har en förstklassig utgångstransformator en stor funktion att
fylla.

Anropssig1~a ler

SMYK
SMYJ
SMYl
SMYH
SMYG
SMYF
SMYE
SMYD
SMYC
SMYB
SM YA

fOr de

Svenska Amatörsändarestationerna

SMZ
S~lZZ

SMZY
SMZX
SMZW
SMZV
SlI1ZU
SMZT
Sl\1ZS
SMZR
SMZQ
SMZP
SMZO
SMZN
SMZM
SMZL
SMZ!{
SIIIZJ
SMZI
SMZH
SMZG
SlIIZF
SMZE
SMZD
SMZC
SMZB
SMZA

G. Fant, Norrvikstomt 184, NorrvikelI.
T. A. Holmgren, Baltzarsgatan 20 A, Malmö.
Karl G. Eliasson, Vallgatan 8, Göteborg.
!{arl G. Ellasson, Chalmersgatan 5, Gbg.
G. Alb. Nilsson, Skolgatan 5, Lund.
Karl G. Ellasson, Transportabel station.
Svenska Radioab., AIströmerg. 12, Sthlm.
Torst. Elmqulst, östermalmsg. 13/2, Sthlm.
Bernh. Eli, Spånga väg. 25, Solhem, Spånga.
Gunnar Hök, Ruddamsgatan 12, Eskilstuna.
Vald. Lindahl, Uddevalla.
Ove Mogensen, Svärdsjögatan 9, Falun.
Georg Holmiund, Roseniundsgatan 3, Gbg.
Sv. Ab. Gasaccumulator, Skärsät., Sthlm 1.
Erik Holm, S. Långgatan 10, Kalmar.
Falu Radioklubb, Falun.
Claes Fleming, Stureplan 2, Stockholm.
Claes Fleming, l\lotoryachten Borgila IV.
John Lundström, TuoIluvara, !{lruna.
El. Ab. AEG, S:t Erlksg. 63, Stockholm.
Karl Algot Svcnsson, Berg, Vigge.
AlIm. Tfnab. L. 111. Ericsson, Döbelnsg. lS,
Stockholm.
Jönköpings Radioklubb, Jönköping.
Ah. Nordiska I{ompaniet, Stockholm.
Varbergs Elektriska Affär, Varberg.
örnsköldsviks RadioJd. u . p. n., Orns1<.- vil<.

S MY
Sl\lYZ
SMYY
Sl\lYX
SlIIY'V
Sl\lYV
SMYU
SlIIYT
SMYS
SMYR
Sl\IYQ
SMYP
SlIIYO
S~l y~

SlIIYM
S)!YL

Sven Neiglick, Skandiaviigen 7, Djursholm.
G. Linden, l{öpmansgatan 28, Lu leå.
Ingemar Janss.on, Munkfors.
Nestor Johansson, i\lariestad.
Graham Brothers Al>., N. lIHilarstr. 3-1, SI.
B. Welin, Änggårdsg. 48, Göteborg.
John Nordin, Finspong.
Per Frltlof Grönlund, Leksnnd.
B. Agren & E. Sjöström, ]{ontinentg. 10,
Trä ll eborg.
Ake Lilljeqvist, Bajdersnäs, Dals-UlIlgcd.
Henry Fråstad, Rlnggntnn 23, örcbro.
Erik B. Nestius, Rörstrandsg. 19, Sthlm.
:\i1s Plehier, Kv. Bullerbacken R, Lidingö.
Gösta Nestlus, Dalagatan 72 / 2, Stockholm.
Ivar Pegel, Grevgatan G, Stockholm.

Gustaf Berger, S:t Larsg. 30, Linköping.
Gerhard Aström, Bollnäs.
Elof Jullander, Bofors.
Herbert Mårtensson, Rundelsg. 27, Malmö.
T. V. Magnusson, Skogstorpsg. 14, Hsborg.
G. Engström, Gröna Knllen, Katrineholm.
Hälslngb:s Radiobyggn.-fören . u. p. a., Hbg.
J. E. östlund, Karlstad.
J. E. östlund, Karlstad. Transportabel stn.
Föreningen Borås Radiostation, Borås.
G. Ljungqvist, Box 4, !\lånsarp.

SMX
SlIIXZ
SMXY
SMXX
SMXW
SM XV
SMXU
SMXT
SMXS
SMXR
SMXQ
SMXP
SMXO
SMXN
SMX1Il
SMXL
SMXK
SMXJ
SMXI
Si\lXH
SMXG

Elektriska Monterings Aktiebolaget, Sala.
Ab. Aga-Lux, östra Hamngatan 15. Gbg.
Nils Ericsson, överåsgatan 8, Göteborg.
Ernst Noren, Regementsgatan 17, Ystnd.
Ingenlörsfirma E. Seger, J{arlskrona.
Erik Larsson, Smörl yckan 10 Ä, Lund.
Bengt Johansson, Sjögård, Torup.
R. Gustafson-Austrin, Söderåkra.
A. E. Lindström, Krokvägen 12, Enskede.
Helmer Ekman, J\ungsg. 22, Trollhättan.
G. Röhlander, Delsbo.
l\IaJmberget-Gälllvare Radiok!., Malmb :t.
T. Axelsson, Kv. Mars, Kungsg. 4, Höganäs.
Fllipstads Radioklubb, Flllpstad.
Herbert L. Andersson, Tomegapsg. 6, Lund.
Berndt de Brun, Saltsjöbaden.
E!.Ab. Rudhammar & Co ., Knngsg. 56/ 1, SI.
Per Jnlius Rundqulst, Arjäng.
N. Svensson, Radiolagret, Borås.
Gust. Holm, Värmlands regemente, l(ar)sl.
S~!XF Gävle Radioklubb, Gävle.
S~IXE L. A. Larson, 'Wcstbyggeby 4, Hedesundn.
SMXD John Andersson, J'v. 29, tomt 2, Malmb :t.
Si\lXC Oskar ]{ring, Rådmansg. 55, Stockholm.
SMXB S. H. I{arl sson, Styrmansg. 36 A. Non'köp_
S~IXA Alla svcnsJm amntÖrsiindarestationcr.

S MW
SMWZ
SMWY
SMWX
SM\VW
SlIlWV
SMWU
SMWT
SM'WS
SMWR
S~I\YQ

SMWP
SMWO
SMWI-;
S\I"':I[

lIlagasin Elfo, Scheelpgntall lO, Stockholm.
Emil Otterdahl, Dofors.
Einar Ludwigsen, Svartbäcksg. {I, Upps .
Assar Nllsson, Skånes Fagerhult.
Rudolph P. A. G. Grave, Frejg. 62, Sthlm.
L. N. !(omstedt, Tegnersg. 12/3, Sth lm .
Axel G. Schöid, Bruksg. 4, Hälsingborg.
Gustaf Linde, HnrI Johnllsg. G, Hälsingb.
Bertil Kronström, Storgatan 51, Växjö.
E. af Ekenstrun, Svnrtbiicksg. 3·7, Uppsala.
Tomelllla Radloklnbb, TomeliIla.
Ab. Svensk Normnl Tid, lO. S. Kyrkog. lR,
Stockholm.
Stockholms Radioklubb, Hamng. 1 A/ 3, SI.
Ernst Albin 1\nrlsson, Ystadg. 9 n, Malmö.

~ R..ADHO-"AMATÖR.EN~
SMWL Elektrlrliomp. Cederlund & Thomsson,
Visby.
SMWK Harald Karlsson, :Mon, Kil.
SMWJ Sten Fogelström, Solsidan, Saltsjöbaden.
SMWI Fritz Mårtensson, Stålgatan 2, Malmö.
SMWH Eric Pettersson, Frejagatan 3, östersund.
SMWG S. öberg, Engelbrektsplan 2, Västerås.
SMWF Gösta Planthaber, Bondegatan 64 A, Sthln1.
SMWE Herbert O. Prolllus, Linneg. 80 n. b., St.
SMWD ' H. Brelnertz, Skogsh. 2, Hyddm:n, Motala.
SMWC K. H. Smith, K. M : skolan, Strömsnäsbruk.
SJIIWB Ejnar Myckeiberg, Sthlmsv. 2, Enskede.
SMWA L. Köhler, Katarina Bangata 11, Sthlm.

SMTM
SMTL
SMTK
SMTJ
SMTI
S)fTH
SMTG
SM TF
SMTE
SIIfTD
SMTC
SMTB
SIIfTA

M. ]{arlsson, östhammar.
Robert Zalne, Svartbäcksgatan 30, Uppsala.
Henry Carlsson, Kullagatan 40, Hälsingb .
KristInehamns Radioklubb, Kristinehamn.
örebro Radioklubb, örebro.
Gustaf Ribermark, ]{ungsholmsg.l0, Sthlm.
Kiruna Radioklubb, Kiruna.
Arvid Palmgren, Engelbrektsg. 35, Gbg.
G.L. Colding, ]{varngärdesg. 21, Eskilstunn.
Brynolf Fänge, ö. Vallgatan 43, Lund.
Nils Tamm, K,'istaberg, Bro.
Hugo Lindström, Marieiund, Mälarhöjden .
Marianne Kreuger, Betsö-Llllö, Vermdö.

SMSZ
SIIISY
SMSX
SlIISW
SMSV
SMSU
SMST
SlIfSS
SMSR
SMSQ
SMSP
Sill SO
SMSN

linut Sand wall, Kullagatan 21, Hälsingborg.
B. Hiller, Karl X Gustavsg. 26, Hälsingborg.
Hj . v. Köhler, Lllltorp, Stensv., SO. Ljusterö.
Halmar Radioklubh. lialmur.
Johan Lagercrantz, liv. Ran 11, Djursholm.
Guslaf af Jochnlck, Radiost., Grimeto ••.
Osborn Duner, Katarina Bangata 26, Sthlm.
Sven Carlsson, Gården 93 A, Askersund.
Radiobyrån.

SMV
Sl\!VZ
SMVY
SMVX
SJIIV\V
SMVV
SMVU
SMVT
SMVS
SMVR
SJlfVQ
SMVP
SMVO
SMVN
SMVM
SMVL
SMV!{
SMVJ
SMVI
SMVH
SMYG
SMVF
Sl\!VE
SlIIVD
SMVC
SMVB
SMVA

Olof Hermansson, DIsavägen G, Djursbolm.
Karl Andersson, Stenbäcken, Ockelbo.
EJ. Industri-Ab., Drottningg. 24, Sthlm.
Söderhamns Radioklubb, Söderhamn.
Norrköpings Radioklubb, Norrköping.
B. Freden, Drömst. 31, S:slätt., Äppelvlkcn.
Fale Iwan, Oskarsström.
H. Lindberg, Krlstlanstadsg. 10 B, 1\1 :mö.
Sture Larsson, V:a Kattarpsväg. 7, M :mö.
Folke G. Jonsson, Holländareg. 6, M :strand.
G. Lindström, Norregatan 29/2, Malmö.
Sunne Elektriska Installationsaffär, Sunne.
Emil Barksten, Sicklaby 3, Saltsjö-Nacka.
O. Törnblom, Norrbackag. 70 K/3, Sthlm.
K. A. Danielsson, Lunden, Stora-Mellby.

Ivar Sven-Nilsson, Sveavägen 81/5, Sthlm.
Anders Djurberg, Höganäs.
Fritz Bäck, Engvalls gård, StrandpJ., Boden.
Ernst Hansson, le M :skolan, Katrlneholm.
Ab. Baltic, Stockholm.
John Henry Sager, Hamngatan 14, Sthlm.
John Henry Sager, Ryfors Bruk, ö. MulJsjö.

SMU
SMUZ Lunds Fysiska Institution, Lund.
Sl\!UY Fr. Monten, Statens Tekn. Läroverl" )1 :mö.
SMUX Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm.
SMUW I.Inköpings Radioklunb, LInköpinK.
SJ\fUV Eric Bjarne, Lilla I{yrkogatan, Säffle.
SMUU
SMUT
SMUS R. Christiansson, Kv. Idun 9, Växjö .
SMUR Folke Bergh, Ny torget 35/2, Stockhohll.
SMUQ J. E. Wedel, MaryhIll, österlidsv. 5, T:borg.
SMUP Birger W. Wendel, Söderg. 20, HävlInge.
SMUO
SMUN Göte Hedlund, Nya Kungsg. 3, Kristilleh :n.
SMUl\! Gösta Persson, Raplansgatan 2, Västerås.
SMUL Ab. Yngve Swenson, St. gatan 53, Västerås.
SMUK H. Francke, Hasselbo, NeglInge, Salsjöb :n.
SMUJ
SMUl Evert Aulln, Anderslöv.
SMI1H Tom D. Smith, Rörstrandsg. 32 / 2, Sthlm.
SMUG Erik Claes Janson, ArtIllerig. 18, Sthlm.
SMUF Robin Hult, Qvisber~, Vadstena.
SMUE G. F. H. Pettersson, Rörstrandsg. 3 ·~/ 1 ö. g.,
Stockholm.
SMUD William Millde, Holländnl'e~. 29, Sthlm.
SMUC Eskllstnna Radioklubb, Eskilstuna.
SMUB Hel~e Ruths, Trndvagnsvä~. 14, Djursholm.
SlIIUA J . F. ){arlson, Redbergsplatsen, Göteborg.

SMT
SMTZ
SM TY
SMTX
SMTW
SMTV
SMTU
SMTT
SMTS
S)ITR
SMTQ
SMTP
S:\fTO
SMTN

W. Hj. Boltenstern, Ljunghuscn.
G. Sanborn, Vedhygge Nr 1, Finja , Tyrillge.
Carl August Hultin, Hyddan, Huvudsta.
Nils Artur Svensson, lIlaryhlJl, Anderslöv.
C.
L.
P.
S.

W. Granberg, L)·sekiJ.
Johansson, S:a Promenaden 1 .\ , )1 :mö.
Jakobsson, Säffle.
Lagercrantz, Svalnäsv. 18, Djursholm.

Radiolaborat orium , Exerci sgalan 14 , )1 :n.;;.
Mats Holmgren, R onneby.
Göran I{ruse, Heimdnl sviigtll I, Djll,·sholm .

SMS

SMS~I

SMSL

SMSK
SMSJ
SMSl
SJlfSH
SMSG
SMSF
SMSE
SMSD
SMSC

SMSB

S~[SA

A. BertIlson, Järnlorget 4, Göteborg.

Varbergs Radioklubb, Varberg.
Umeå Hadloklubb, Umeå.
Karlskrona RadIoklubb, Karlskrona.
Hudiksvalls Hadiofören., u. p. a., H :sv811.
Ab. Ferd. Lundquist & Co., Göteborg.
Hadiobyrån.
F. Zethrreus, N. Smedjp~. 18, Karlskrona.
Erik Valdemar Stel ner, Erlksb :g, Huvudsta.
Helge Möller, Sparbanken, Simrishamn.
A. Carlsson, VIkingagatan 20/1, Stockholm.
AJingsås Radioklubb, Alinp:sås.
Berglunds Elektriska, Torsby.
Södertälje Hadloklubb, Södertälje.
Halmstads Radioklubb, rören. u. p. n.,
Halmstad.
Föreningen Sveriges Sändareamatörer.

SMR
SMHZ Harald Sjövall, Föreningsg. 41, Göteborg.
SMRY Åke Leljonhufvud, Illet. in st., Uppsala.
SIIfHX Fören. Uddevalla Rundr.-stn u. p. a., Ud devalla.
SMRW
SlIIRV Stlll'e A. R. Malmberg, Storg. 41-42, F:bcrg.
SMRU Bertil Rudllllg, ö. Storg. 110, JÖnkönillj(.
SlIIRT Th. E. Sjöstrand, S. Järnvä~,g. 8, Växjö.
Si\fRS Ernst Baråny, Järnbrogatan 10 B, Uppsala.
Si\fRR Aktiebolaget Fly~lndustrl, Limhamn.
SJlfRQ T. G. Arne RUlldqulst, Ar.iän~.
SlIfRP Djursholms Sam,kola, Djursholm.
SMRO Erik CronvaIl, östermalms~. 75, Sthlm.
Sl\fRN Ernst Hedlund, Smed ie~atan 6, Västerås .
SMRlII Uppsala Radioklubb, Uppsala.
SMRL Aktiebolaget Fly~industri, Stockholm.
SIIIRK Nils Allckers, Mörbyvä<!en 3 A, Stocksund.
S"T1J Ture Norrman, Dl'ottningg. Gl, Hälsingb.
S:\IRI Iyar Johansson, Asarp.

Ni tir intresserad av radio
inte sant?
Ut oss i s& fan aratis och
franko sär.da Eder våra kataloger
å såväl färdiga apparater som
kompletta satser för självbyggare

och lösa delar.

Ni förbinder

Eder ej härigenom till nållot köp .
men erhåller kännedom om våra

biIJiga priser och trevlig'B !\aker.
Tillskriv närmaste kontor.

ELEKTROM EKANO
Avdelning S

Häl.inabora. Stoåholm. Götebora. Malmö. Karlstad.
Orebro, Nässjö. Växj6. Ernest Muona.. Helsinafors .

CJrosley's OriKinal

MUSICONE
KONHOGTALAREN, SOM ALLA TALA OM

MUSICONE skall Ni prova - då köper
Ni ingen annan högtalare.
MUSICONE gör god radiomottagning bättre.
MUSICONE'S utseende har väl kunnat efterapas - icke presta~
tionen - ty det är det patenterade magnet~ och överföringssystemet
(the actuating unit), som är orsaken till MUSICONE'S överlägsenhet
och icke själva kon. formen.
NYA

PRISER:

M U S I C O N E

MUSICONE SUPER

D I A M E T E R

D I A M E T E R

3 O C M.

Kr. 60: -

4 O

C M.

Kr. 75: -

CROSLEY

51·S

Crosley's 2-rörsmottagare 51.S är en
idealisk och prisbillig apparat, god för högtalare mottagning från lokals ta tio n och vid
avlyssnande av jättestationen i Motala.
Den är dessutom god distansapparat vid
mottagning med hörtelefon. Samtliga
batterier kunna placeras i apparatlådan.
Pris med rör ........ ... " ., .. Kr. 90: I

PARTI FRÅN

AKTIEBOLAGET HARALD WALLGREN
GOTEBORG 1
T E L E P o N E R: 95 7 9, 9 759, 1 5 o 7 9

Vår nya radioka/alog
som torde bliva säsongens·största och förnämsta. utkommer snart och
sändes gratis o. franco till återförsäljare och agenter. Den innehåller /
ALLA NYHETER FRÅN KONTINENTENS
FöRNÄMSTA SPECIALFABRIKER
och dessutom ett stort antal kopplingsschema och apparatbeskrivningar
samt byggsatser för de moder~aste och tillförlitligaste apparattyperna.
Vi framhålla exempelvis:

SCHALECO SUPER BYGGSATSER
ELSTREE SOLODYNE
KAPSLADE NEUTRODYNE

B. H. REINARTZ OCH NEUTRO
SPOLENHETER
BADUF PRECISIONSKOPPLARE
för alla våglängder

VOGELS LOW LOSS NEUTRODYNE
DRALOWID KONSTANT HöGOHMIGA MOTSTÅND
UNION KONDENSATORER, ny konstruktion.

MANNESMANN
ANODBA TTERIER
45 volt ... . . .
60 ... ... ..

H.

Kr. 6: 90
.. 8:70

90 volt .. ".. Kr. 13: 50
120 .. ...... " 18: -

C. AUGUSTIN, HALSINGBORG
Telegramadress : AUGUSTIN, Hälsingborg

Jf

Telefon 3260

Tusentals storbelåtna kunder intyga
och konkurrenterna medgiva att det

ÄDELGAS FYLLDA

ULTRA
••
RORETS
effekt är störst.
För varje plats i apparaten finnes
ett passande Ultra-Rör.
Återforsaljare~ som annu icke provat Ultra-Roret, erhålla

provror med 50 % rabatt å nedanstående originalpriser.
E L EKTR I SKA DA TA FOR ULT R A- ROR EN:
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RJLTRAJ/CTCRODYNC
..

",".~._~,=-":'------_. ~_~----~-
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Or~~
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dlrlsl6kraklL
hland ~diomoltgjLare.
För 6, 7 eller 8 rör och alla
våglängder .

ULTRAHETERODYNEN
är appara ten för dem som; endast vilja hava det allra båsta och exklusivaste, som kan åstadkommas. Dylika mottagare finner Ni på
många av de förnämligaste ställena i vårt land.
G enom sitt speciella, säregna detektor och oscillatorsystem samt sin
genom Ultrafiltren åstadkomna exceptionella högfrekvensförstärkning
överträffar den vida vilken som helst annan mottagare, superheterody~
ner eller dylikt och giver i sommartiden enastående resultat i fråga om

Selektivitet, råckvidd, ljudvolym och tonkvalitef!
EN BART på sin lilla ramantenn upptager den med full h ögtalarestyrka d e euro~
peiska stationerna och n attetid även A merika - utan luftantenn eller jord -- och
fullständigt oberoende av kraftigaste lokalsändning.
I den stora tyska radiotidskrihen nFunW# N:r 2, 7 jan. 1927.
har en undersökntng över olika mouagaresystcm gjorts och skriver
fOrtattaren :
. . . Fur den Oberlagerer habe ich verscbiedene Schaltungen ausprobiert und gefunden. dass die beste die von dem schwedischen
Ingenieur Särnmark in Gothenburg hierfLir empfohlene ist (Abb 3) ..•

Radioaktiebolaget Uno Särnmark, Göteborg.
Jag kan ej under låta att delgiva Eder föl jande, som jag
tycker sensationella resultat med Eder ultraheterodynemottagare:
Tiden mellan klockan 1 till 5 på natten avlyssnade jag och några bekanta till mig med full högtalarestyrka
ej mindre än cirka S å 6 amerikanska stationer, som togos
in den ena efter d en and ra.
Det var ganska lustigt att höra då hallåmannen m itt på
natten tillkännagav att nu är kl. 10.
Eder ultraheterodyne-mottagare är helt enkelt underbar.
Högaktningsf ullt Nils L:son Mark, Gullbringa Säteri.

Ni kan erhålla antingen en färdig Ultraheterodyne i exklusivt utförande, eller delar
aU själv bygga en sådan.
Ritningar i full storlek jämte byggnadsanvisningar pr postförskott il 2.85 + porto_ Schemor och
anvisn ingar för 1_, 2- och 3_rörsmottagare samt
L. FAörstärkare il 0.90 + porto_ Rekvirera i dag.
Har Ni re da n en mottaga re, by t ut den samma

OCH BLIV EN ULTRAHETERODYNEA GAREI

Radio

A.~B.

Uno Särnmark

GÖTEBORG

c. -

Tel.

1189~

Begär vår brosch)'r ida ~ . de n sändes gratis och franko.
Ater försjJjare antagas.

Göteborgs L itografiska Aktiebolag , Göteborg 1927.

