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Gamla tiders "kaffebrännare" strejkade ofta i 
de backar, där automobilen av i dag susar upp
för på trean. Utvecklingen ger oss allt bättre 
och bättre tekniska hjälpmedel. Ett exempel 
på än snabbare framåtskridande är utvecklin
gen på ra:lioområdet. Här har man nått fram till 
en så förnämlig produkt som Philips nya "Mini
watt"-rör. Låt inmontera dessa rör i Er apparat. 
Den föds på nytt och kommer att prestera en 
återgivning, som Ni trodde vara en omöjlighet. 
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H
äromdagen besökte mig ett par 
radioamatörer, som hade för
färdigat en transformator till 
en 4-rörs växelströmsapparat, 

som de också hade gjoOrt. Apparaten 
fungerade icke tillfredsställande och vid 
närmare granskning visade sig detta 
icke vara så under!igt. Transformatorn 
var nämligen åtskilligt felräknad.· Se
kundärlindningen var förmodligen från 
början räknad för ett envägslikriktar
rör, så hade i sista stund beslutats att 
använda ett tvåvägsrör .och då hade man 
helt enkelt gjort ett uttag på mitten av 
sekundärlindningen med bibehållande 
av samma varvantal. Resultatet blev 
det, att spänningen blev bara hälvten 
av vad den skulle ha varit. Saken är 
ju enkel men jag tror att en liten för
klaring är motiverad. 

Fig. 1 visar en likriktarekoppling 
med envägs rör. I sekundärlindningen S 
alstras en växelspänning, som utlöser en 
ström genom kretsen S, R och M. R 
är likriktarröret och M är en yttre be
lastning t. ex. en radioapparat. Lik
riktarröret genomsläpper dock ström i 
endast en riktning, nämligen från 
anoden till glödtråden. Det blir alltså 
endast varannan halvvåg av den indu
cerade växelspänningen. Den andra 
halvvågen stoppas av likriktarröret. 
Den högsta likriktade spänningen man 
kan få ut ur denna anordning är lika
med den i S inducerade växelspännin
gens maximalvärde. 

Fig. 2 visar en likriktare med två
vägs rör. Förloppet är detsamma som 
förut med undantag av att här varje 

halvvåg likriktas. Under varannan halv
våg gör den övre hälvten av sekundär
lindningen likriktarrörets ena anod po
sitiv och sänder ström genom kretsen 
och under den andra halvvågen är det 
den undre hälvten av sekundärlind
ningen och den andra anoden på lik
riktarröret, som arbetar. .Sekundär- . 
lindningens båda halvor verka således 
e j alls som de skulle vara seriekopplade 
utan snarare som om de vore parallell
kopplade. Egentligen äro de intetdera 
utan de turas om att mata kretsen med 
ström. Den Ekriktade spänningen kan 
således ej bliva högre än vad halva se
kundärlindningen lämnar i maximal
värde. Varav följrer att om jag beräk
nat en transforma,tor för envågsrör 
med t. ex. 2 800 varv på sekundärlind
ningen och sedan vill använda tvåvågs
rör måste jag lägga på 2800 varv till 
för aM få samma spänning som i första 
fat.1et. För en sådan sekundärlindning, 
som har uttag på mitten anger man ju 
aldrig 5 600 varv utan istället 2 . 2800 
varv. 

På samma transformator hade ovan 
omtalade amatörer även lagt en glöd
strömslindning. Dess varvantal var 
korrekt, men den var lindad med något 
för klen tråd. Tråden var 1,2 mm grov 
och belastningen c :a 3,5 amp., vilket 
gör en strömtäthet av något över 3 amp. 
pr kvadratmiUimeter. Detta går ju för
alldel för sig men är i högsta laget. 
Då det klagades över att tranformatorn 
blev varm rådde jag vederbörande att 
linda om den med grövre tråd. Man 
ställde sig en smula tveksam inför detta 
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råd; den »högre amperestyrkan» man 
därmed erhö!le skulle skada rören. Detta 
är naturligtvis ren villfarelse. Men man 
har i allmänhet för sig att grov tråd 
ovillkorligen ger högre »amperestyrka». 
J ag tror man koQmmer sanningen när-

om vi ha grov tråd nu också, sa In

verkar det icke menligt på något sätt. 
Man tager klenare tråd till lindningar, 
som är mindre belastade endast av den 
orsaken, att det vor,e onödigt med 
grövre tråd. Den klenare tråden blir 
givetvis billigare och tager mindre plats. 

En annan sak är om spänningen icke 
är konstant. Har jag en transformator-

0---0 lindning med ett visst varvantal klenare 
tråd och finner att denna bliver över
belastad, så jag vill utbyta den mot 
grövre tråd, så kan jag ej utan vidare 
linda samma varvantal som förut. Det 
inre spänningsfallet blir då till följe den 

p 

c 
'-------0 grövr,e tråden mindre, varför den yttre 

Fig. 1. 

mare om man säger att det är tvärtom, 
nämligen att starkare ström fordrar 
grövre tråd. Om vi nämligen har en 
transformator lindning, så är denna en 
strömkälla. För att kunna tjänstgöra 
som strömkälla måste den hava en viss 
spänning. Denna strömkälla är nu be
lastad genoQm ett yttre motstånd M (se 
fig. 3 i). Är nu spänningen konstant, 
och motståndet konstant, så är ström
men densamma, o!ber,oende av om vi 
hava grov eller klen tråd i lindningen. 
Är motståndet M litet blir strömmen 
som ,genomflyter det stark 'Och då 
fordras grov tråd i transformatorlind
ningen. Är emellertid M stoQrt och 
strömmen följaktligen S1Vag räcker det 
med klenare tråd i lindningen, men 

c 
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spänning,en stiger. Då ha vi alltså ej 
samma förutsättningar som förut, ty 
där antog vi att spänningen var kon
stant. Och då få yi givetvis också en 
ökning av strömstyrkan. Men då lind
ningens motstånd aLltså är mycket litet 
gentemot det yHre motståndet M så står 
denna spännings- resp. strömökning ej 
i proportion till trådens grovlek. 

En annan sak, som amatörer ofta 
taga miste på är den vid förstärkar
kopplingar o. d. uppträdande »belast
ningsfördelningen» på de olika stegen. 
Detta är måhända litet otydligt men jag 
skall närmar'e förklara vad jag menar. 
En amatör hade förfärdigat en för
stärkare med tre steg och i alla stegen 
använt RE 604. Förstärkaren gick 
mycket bra, men den var ju onödigt 
dyrbar. Vederbörande tyckte 'Också att 
den borde lämna mera effekt »med tre 
så kraftiga rör efter varandra». Detta 
betraktelsesätt är alldeles felaktigt. För
stärkaren kan ej avge mera effekt än 
vad dess slutrör förmår. Att ha st yr-

M 

Fig.3. 



JÄRNMOTST ÅND I VÄTGAS 
AV ING. N. EIDERMAN. 

S
pänningsvariationer i de belys
ningsnät, vartill radioapparater 
'Skola anslutas, äro för radiorörens 
vidkommande, som alla veta, av 

ondo. Rörens emission :sjunker onor
malt hastigt och i många fall, där 
rätt avsevärd överspänning förekom
mer, händer det ofta, att glödtrådarna 
smälta utav, enär belastningen och där
med temperaturen stiger otillåtet högt. 
Rören bliva härigenom på mycket kort 
tid obrukbara och förorsaka oanade 
extra utgifter. 

Många tekniker hava brytt sin hjärna 
för att finna någon lämplig reglerings
anordning, vilken trots nätets spän
ningsvariationer skulle automatiskt 
kunna reglera den anlagda spänningen, 
så att den för apparatens behov bleve 
konstant. Många olika metoder hava 
därvid framkommit och försökts och 

stegen (de rör, som föregå sluröret) 
överdimensionerade tjänar ingenting 
till. De böra vara så kraftiga att vart 
och ett är tillräckligt att styra ut efter
föl jande rör och inte mera. 

Vid dimensionering aven förstärka
re gör man klokast i att räkna bak
länges. Vi skola taga ett exempel. Jag 
önskar . en förstärkare som kan lämna 
3 .watts distorsions fri utgångseffekt. 
J ag väljer då ett slutrör som kan avge 
den effekten. Låt oss säga att vi taga 
två RE 604 och sätta dem i push-pull. 
RE 604 fordrar vid 200 volts anod
spänningen en gallerförspänning av 25 
volt. För att kunna fullt utstyra dessa 
rör behöva vi alltså en spänningsampli
tud av 25 volt ifrån push-pulltransfor
matorn. Välja vi så en transformator 
med -e.msättning Ya fordras alltså en 
spänningsamplitud från föregående rörs 

anod på 2: = 8,3 volt. Vi måste alltså 

välja ett rör som kan giva den spän-

visat sig vara mer eller mindre lämp
liga, en del alldeles för dyrbara att 
framställa, och en odel praktiskt taget 
nästan oanvändbara av tekniska skäl. 
A v de bästa av teknikens alster torde 
väl de allom bekanta järnmotstånden i 
vätgas vara. Dessa känna vi ju delvis 
redan från radions barndom, då de 
förekommo i små soffittenformiga rör 
med metallkontakter i vardera ändan, 
vilka motstånd på den tiden insattes i 
stället för reostater i mottagarna. Emel
lertid hava även dessa tingestar utveck
lats, trots att desamma under lång tid 
icke fått vara med bland radiodelarnas 
led. De hava som väl är haft andra an
vändningsgebit och därmed utvecklats 
till vad de nu äro. Rörformen har bi
behållits, fastän dimensionerna rätt av
sevärt ökats och röret i stället för en 
kontakt vardera ändan försetts med 

ningen men tillika måste vi tillse att 
rörets inre motstånd passar någotsånär 
ihop med transformatorns primärimpe
dans. Vi komma då till ett rör med 
relativt litet inre motstånd och välja 
lämpligen ett RE"N 904 eller mot
svarande typ. För att kunna styra ut 
detta tillräckligt behöva vi endast några 
få volt och kan event. få in pick-up 
på dess galler eller anordna ännu ett 
försteg. Detta steg välja vi för enhet
lighetens skull också till ett REN 904, 
som kondensator - motståndskopplas 
till det efterföljande. Vi ha nu garderat 
oss mot risken att något av styrrören 
skola överst yras innan slutsteget blir 
fullstyr,t. En annan sak är om volym
kontroll anordnas mellan två rör. Då 
kan ju mycket väl det rör som kommer 
närmast före volymkontrollen bliva 
överstyrt om kontrollen står på lågt 
värde, utan att slutröret ändå är full
styrt. Men denna sak är behandlad 
annat sammanhang. N-n. 
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·endast en anslutningsanordning i form 
aven vanlig Edisonsockel, rörsockel el. 
dyl. allt efter användningsområdets 
fordringar. Teknikernas blickar hava 
åter fastnat vid järnmotstånden och 
det har visat sig, att stora möjligheter 
medgivas genom dessa. 

För det första kan strömstyrkan i 
. en krets hållas konstant, om ett lämp
ligt utvalt järnmotstånd ingår i kretsen 
som förkopplingsmotstånd. För det 
andra kan en och samma radioapparat, 
försedd med ett speciellt sådant mot
stånd, anslutas till olika nätspänningar, 
utan någon som helst omkoppling -
140-220 volt spelar mindre roll, bort
sett från anodförlusteffekterna å rören. 
Fig. 1 visar ett dylikt järnrnotstånd, å 
vilket de uppspända järntrådarna synes 
ungefär som i en vanlig belysnings
lampa. Det hela är sedan inneslutet i 
en glaskolv, vilken före igensmältnin
gen fyllts med vätgas för att snabbare 
avleda den värme, som utvecklats vid 
strömgenomgång i tråden. Vanligen 
äro · desamma försedda med normal 
Edisonsockel, varför anbringandet icke 
behöver förorsaka några komplicerade 
anordningar. Vissa beräkningsgr.under 
måste givetvis även för dessa elektro
teknikens alster föreligga såväl som för 
mycket annat, varför jag här närmare 
vill redogöra för desamma. 

Fig. 2 bidrager högst väsentligt att 
göra saken mera lättförståelig, enär 
sambandet mellan ström -och .spänning 
tydligt framgår av densamma. Ström
men är, som synes av kurvan, inom ett 
visst område, här kallat »regleringsom
råd e», nära nog konstant. Om vi nu 
närmare betrakta diagrammet, se vi, att 
sträckan O-A betecknar det spän
ningsfall, som förbrukningsapparaten 
förorsakar (i detta fall = 'spännings
fallet över de seriekopplade radiorörens 
glödtrådar). Vidare betecknar sträckan 
A-....JG1 det lägsta spänningsfall, som 
järnmotståndet i sig själv förorsakar, 
vilkoet givetvis vid beräkning måste ad
deras till apparatspänningsfallet. Nu se 
vi av kurvan, att, för den händelse nät
spänningen skulle sjunka från B, som 
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är den normala spänningen, ned till Gl> 
som är järnrnotståndets nedre regle
ringsgräns, strömstyrkan fortfarande 
är konstant i strömkretsen. Då ju 
ohmska motståndet över glödtrådarna 
är konstant och samma ström flyter ge
nom dessa, som vid nor
mal nätspänning, kunna 
vi medelst Ohms lag kon
statera, att rören erhålla 
den rätta spänningen och 
således icke någon sänkt 
spänning. 

Vidare finna vi, att om 
nätspänningen stiger till 
regleringsområdets övre 
grän:s G2 , strömstyrkan 
fortfarande är konstant 
- samma motstånd i 
glödtrådarna och samma 
ström 'genom desamma -
därför också den rätta 
spänningen över rörets 
glödtrådar. Vi kunna 
därför draga följande 
slutsatser: 

Om spänningen sjunker 
d. v. s. inom reglerings-

1 
OSRAM 

! I 

l 

området - inverka des- Fig. 1. 
sa järnrnotstånd fördelak-
ti-gt, på så sätt att den normala effekten 
på rörens glödtrådar ändock bibehålles. 
I andra fallet, om nätspänningen stiger, 
d. v. s. max. till G2 , upptaga järnmot
stånden automatiskt denna spännings
ökning och förthindra därigenom att 
glödtrådarna bliva överbelastade. ]ärn
motstånden kunna dock icke tillverkas 
med absolut rakt regleringsområde, utan 
förekommer en mindre tolerans »C», 
vilken dodk är av mindre praktisk be
tydelse, enär densamma uppgår till 
ungefär 4 ro. På särskild beställning 
kunna fabrikerna mot extra kostnad 
minska denna tolerans til'! 2 %. Vid 
uttagningsberäkningar för val a'V lämp
l'igt motstånd bör följande iakttagas: 

Att arbetspunkten (i diagrammet 
skäres denna av linjen B-D) förlägges 
så nära regleringsområdets mitt som 
möjligt. Vidare att nämnda område 
väljes så stort som möjligt, enär av-
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vikningen för strömstyrkan därigenom 
bEr mindre. Detta regleringsområde 
måste givetvis väljas så stort som det 
spänningsområde, inom vilket nätspän
ningen vari'erar. 

Vi välja ett exempel: 
normal nätspänning = 220 volt. 

Denna spänning är dock icke konstant, 
utan varierar vid olika tidpunkter mel
lan låt oss säga 205 till 235 volt. Så
ledes blir spänningsdifferensen här = 
235 - 205 = 30 volt, vilken siffra så
l'edes skulle utgöra minsta möjliga värde 
för det erforderliga regleringsområdet, 
om järnmotståndet skall kunna uppfylla 
sitt ändamål. Som ovan omtalats, är 
det ju fördelaktigar·e att välja detta om
råde större, men härvid måste vi pro
portionera oss fram till bästa möjliga 
värde, vilket också måste vara utför
bart. Vi hava, om vi se av diagrammet, 
även motståndets eget spänningsfall att 
taga hänsyn till, och så det viktigaste, 
den tillgängliga spänningen vid nedre 
gränsvärdet. 

I förbigående vill jag nämna en er
farenhetsrege1 beträffande järnmot
ståndets eget spänningsfall, vilket man 

måste taga hänsyn till, nämligen att 
detsamma utgör precis hälften av hela 
spänningsområdet G1 och G2 , alltså reg
leringsområdet. Detta erfarenhetsvärde 
möjl\iggör, att vi på ett enkelt sätt kunna 
konstruera fram de siffror, som från 
fall till fal! utgöra regleringsområdets 
största möjliga värden och vill jag för 
att förtydliga tillvägagångssättet välja 
ett e~empel : Fig. 3. 

Tre indirekt upphettade likströms
radiorör skola seriekopplas sinsemellan 
och vidar'e i serie med ett järnmotstånd. 
Rörens glödtrådar -erfordra var för sig 
20 volt. Totala spänningsfallet blir då 
lika med 60 volt. Vi använda oss lämp
ligast av ett millimeterpapper, vilket vi 
vågrätt graderat i volt och lodrätt i amp. 
(d. v. s. i lämplig skala). Vi avsätta 
nu först de 60 volt (A) spänningsfall, 
som vi härovan omtalat. Vidare draga 
vi en lodrät linje vid den siffra, vilken 
motsvarar normala nätspänningen (B) . 
Vi tänka oOss, att vi i detta fall hava 220 
volt, angivet för att vara normalt å för 
handen varande belysningsnät. Om vi 
så subtrahera rörens spänningsfall från 
normala nätspänningen, blir detta lika 
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med 220 -- 60 = 160. Detta värde " : Då givetvis så stora spänningsdiffe
dela vi sedan i två lika stora delar, alltså -'r'enser i vanlig -bemärkelse icke gärna 
160 ... - .... .. förekomma, kan ju detta regleringsom-
2 = 80, vIlket varde VI tIllagga ror- råde med grundläggande av denna kon-
spänningen 60 volt och avsätta detsam- struktion lätt proportioneras ut till ett 
ma å vår vågräta linje på millimeter- något mera mot de verkliga spännings
papperet. Detta måste ju vara riktigt, variationerna svarande värde, dock med 
enligt vad vi för.ut tillgodogjort oss, hänsyn till vad som förut har sagts. 
då nämligen A G l och G l B måste vara 
lika med halva GC .... G2, enär punkten 
B skuHe ligga på mitten av reg!.erings
området Gl -G2 • Härigenom blir ju 
såväl Gl B som B-G2 lika med 80 volt. 
Vi hava då .genast kommit till regle
ringsområdets gränser, för vilka vi 
önska ett järnrnotstånd. Dessa gränser 
äro då: 

för Gl : 2120 -- 80 = 140 volt 
för G2 : 220 + 80 = 300 volt 
Alltså max. regleringsområdet = 160 

valt. 
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Vi måste emellertid även taga hänsyn 
till en annan för motståndens storlek 
avgörande faktor, nämligen strömstyr
kan. Denna, multiplicerad med regle
ringsområdets totala spänning, utgör 
den effekt, för vilken järnmotstånden 
skola tillverkas, och som dessa motstånd 
äro avsedda att kopplas i serie med för
brukningsapparaten, i detta fall rören, 
flyter givetvis exakt samma ström
styrka genom förkopplingsmotståndet, 
varför någon svåri~het att fastställa 
densamma icke behöver föreligga. 



VILKA TEKNISKA I(UNSKAPER ERFORD
RAS FÖR MONTERING AV EN MUSIK

ÅTERGIVNINGSANLÄGGNING ? 
AV ING. A. F. FEICHTINGER. 

D
å det tidigar,e knappast funnits 
några systematiska och lättför

. stådda framställningar avovan
nämnda ämne, vill jag här fram

l~gga några praktiska råd och anvis
mngar. 

För endast ett eller två år sedan, var 
en radioapparats tekniska utveckling 
långt före kraftförstärkarens. Medan 
man redan då tillverkade lättskötta 
radioapparater helt nätanslutna, måste 
man ifråga om kraftförstärkare till
gripa batterier och maskinag;gregat, och 
handhavaren av desamma måste vara 
en tekniskt utbildad person. Den mo
derna kraftförstärkaren däremot är lika 

/ ............ 
,,/ Rille 

Fig. 1. 

enkel och översiktlig, som ,en radioappa
rat, och nästan vem som helst kan mon
tera upp och sköta densamma. Förenk
lingen vid uppmonteringen har sin 
huvudsakligaste grund i den standardi
sering av apparaturerna, som genom
förts av de flesta fabrikanter. Därmed 
är ett av de svåraste problemen - den 
största felkällan ifråga om förstärkare
anläggningar - övervunnet, nämligen 
den s. k. anpassningen. För att förstå 
vad som menas med anpassning, skola 
vi framdraga ett fall fran rundradio
tekniken. Förr var den meningen all-

mänt utbredd, att ju längre en antenn 
var desto bättre blev mottagningen. N u
mera vet man, att så ej är fallet, utan 
antennen måste så att säga passa till 
apparaten. Likadant är det med de i 
en anläggning ingående delarna. Pick
upens eller mikrofonens inre motstånd 
måste passa ihop med den efterföljande 
förstärkarens ingång, likaså styrför
stärkare med slutförstärkare, slutför
stärkare med högtalare. Är detta inte 
fallet, måste man mellankoppla en lämp
ligt dimensionerad transformator, så att 
man får den rätta anpassningen. Väljer 
man fel anpassning på något ställe blir 
hela anläggningens verkningsgrad min
dre, och man får ej lika stor förstärk
ning över hela frekvensbandet, ooh åter
givningen blir betydligt sämre. På de i 
handeln förekommande aggregaten har 
man därför måst bygga in- och utgångar 
så aU de utan vidare kunna kopplas ihop, 
vilket naturligtvis underlättar arbetet 
vid uppmonteringen aven anläggning. 
Härmed vill jag dock inte påstå, att 

Rille 
Fig.2. 
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det ej fordras några tekniska kunskaper 
alls för montering av g o d a musikåter
givningsanläggningar. TeknIskt vetan
de och kunnande är av stort värde. 

Fig. 3. 

Anslutning av pick-up till förstärkare . 
Bland de tre upptagningsanordningar
na för musikåtergivningsanläggningar 
- pick-up, rundradiomottagare och 
mikrofon - är ju pick-upen den van
ligaste. 

Lika hastigt som elektrisk återgiv
ning av grammofonskivor kom i ropet, 
kom också olika typer av pick-upen i 
marknaden, i stort sett lika till sin kon
struktion, men för en musikåtergiv
ningsanläggning av de mest skilda 
egen'skaper. Hur väljer man då lättast 
en pick-up? I fråga om en pick-ups 
duglighet äro tre saker utslagsgivande, 
nämligen - frekvensbandet, den av
givna spänningen och vikten. Fig. 1 
visar en pick-ups konstruktion. Ett 
ankare av mjukt järn med en spole är 
upphängt i ett permanent magnetfält. 

freQlJenz 

Fig. 4. 

Ankaret står i förbindelse med en nål, 
som i sin tur glider i grammofonskivans 
fåra och rör ankaret i takt med den 
upptecknade tonfrekvensen. Vid anka
rets rörelser uppstå spänningar i spolen 
motsvarande ankarreutslagen. Gram
mofonplattans upptecknade tonfrekven
ser omvandlas således till elektriska 
impulser och påföras ,gallret i en för
stärkares första rör, direkt eller över 
en transformator (fig. 2, 3). 

Förstärkare, pick-uper, mikrofoner 
och högtalare ha en egenskap gemen-. 

( Tonabnehmer) 

r "' 
freqU~l -

I 
~ 
~ ( Versfärlrer) 
~ ." r "' frequenz --

I 
~ r " l (Resulfierende Kurve) ..., 

Fre/lJenz -.--

Fig. 5 a. 

sam ; de komma lätt i egensvängning 
s. k. J1esonans. På en pick-up gör sig 
resonans märkbar därigenom att vid 
vissa toner avger pick-upen större spän
ning, än vad som -motsvarar den upp
tecknade svängningens amplitud. N u
mera lägges i allmänhet en pick-ups 
konstruktion antingen så, att resonans 
undertryckes helt och hållet eller också 
så, att den uppträder där den inte kan 
skada eller där den t. o. m. är önskvärd. 

iDet finns två sätt att bygga en 
god musikåtergivningsanläggning. An
tingen erhålla alla delar - pick-up, för
stärkare och' högtalaJ1e - en rätlinjig 
frekvenskurva, eller också lägges det 
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hela så att de i anläggningen ingående 
apparaterna s. a. s. hjälpa upp varandra. 
Fig. 5 åskådliggör närmare de båda 
fallen. 

En g'Od grammofonskiva täclrer ett 
frekvensband av mellan 80 'Och 6000 
Hz. Ert g'Od pick-up hör alltså täcka 
detta frekvensband. 

ning måste tillföras första rörets galler 
för att slutsteget skall lämna tillräcklig 
effekt. Den av pick-upen lämnade spän
nin~en bestämmer således till st'Or del 

~etwa f70mm-.1 
I &hrung etwa 221mm91 
. ! 

Be/ .. ligungsschruuben 

För inte så länge sedan vor o s. k. Platten/eller 

tonförädlare mycket i bruk, - konden
sat'Orer, som 'Shuntades över pick-upen 
för att minska nålraspet. På samma 
gång de t'Ogo bort nålraspet, avskuro de 

( Tone/Jnehmer) 

~ 
ffY!QUtnl -

, 
:il ~ ~Verslirker) 
~ 

frequeol-

:il 'lr ""' 1t 
~ ( Resu[tierende Kurre) 

!requenl -

Fig. Sh. 

även de höga frekvenserna och in
verkade således menligt på återgivnin
gens naturtrogenhet. N umera då 
skiv'Orna äro betydligt rasp friare än 
förr, äro sådana tonförädlare knappast 
mera nödvändiga. Nålen har också ett 
visst inflytande på frekvensområdet, 
såtillvida att starkar,e nålar återger ett 
större frekvensområde än svagare. 

Den vid en viss fr,ekvens från pick
upen avgivna spänningen är i huvudsak 
beroende av magnetfältets styrka 'Och 
ankareutslaget. Den blir nu förstärkt i 
rör,en och bestämmer den effekt, som 
kan avgivas från slutsteget. Ju mindre 
förstärkningen är, desto större spän-

/ ~ 
~ Au~,l 

BefeslJgungsschruube 

Fig.6. 

ljudstyrkan. Regleringen av ljudstyrkan 
kan ske antingen omedelbart efter pick
upen eller efter ett förstärkarsteg. Reg
lering av ljudstyrkan med 'Olika nålar 
som vid mekani'Ska ljuddosor är ej att 
tillråda. 

S'Om den tredje viktiga fakt'Orn vid 
val av pick-up angavs vikten. Är pick
upen för tung, nöter den skivan för 
fort, är den för lätt, kan den hoppa ur 
spåren. Är pick-upen för lätt framträda 
ej heller de lägre frekvenserna i mu
siken så bra. Ett nåltryck av omkring 
120-140 gram har visat sig vara för
delaktigast. Valet av skivor är natur
ligtvis 'Också viktigt för att få ett gott 

200 T 

'lOT 

Fig.7. 

II 
Itingang des 
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resultat aven anläggning. Endast elek
triskt inspelade skivor böra användas . 

Vid pick~upens ansLutning till för
stärkaren bör man använda någon spe-

Tonabnehmer-
Elngang 

I 

Fig.8. 

ciaikabel t. ex. blymantlad sådan. Man
teln j ordas så att anläggningen är 
skyddad för störningar. Fig. 6 visar 
den lämpligaste monteringen av pick
upen vid grammofonverket. 

Anslutning av radiomottagare till 
förstärkare. För återgivning av radio
utsändningar i större lokaler fordras 
i allmänhet en ganska stor utgångs
effekt. Då en vanlig rundradiomottaga
res utgångseffekt brukar hålla sig mellan 
0,5 och 1,5 watt alltefter slutrörets stor
lek, gäller det alltså, att höja densamma 
genom en särskild effektförstärkare. 
En vanlig större förstärkare består ju 
aven 2 eller 3 stegs styrförstärkare och 
ett kraftigt slutsteg. Ett slutsteg be
höver alltid en 2 eLler 3 stegs styrför
stärkare för att bliva fullt utstyrt, men 
vid hopkoppling av förstärkare och 
radiomottagare ligger det ju nära till 
hands, att låta radioapparaten arbeta 
som styrförstarkare, vilket naturligtvis 
ställer sig biHigare. Anslutningen av 
slutsteget sker då "id apparatens hög
talareutgång. Radioapparaten måste i 
så fall givetvis vara så elektriskt di
mensionerad, att den ger tillräcklig ut
gångsspänning för att kunna styra ut 
slutsteget utan ljudförvrängning. För 
nätanslutna apparater gäller det även att 
apparaten har så pass god silning för 
nätbrus, att detta icke verkar allt för 
störande efter den ytterligare förstärk
ning, som blir. En god 3-rörs mottaga
r,e kan fullt utstyra ett sluts teg på t. ex. 

2,5 eller 10 watt. Som de flesta i mark
naden förekommande apparater äro för 
sedda med uttag för pick-up, lämpar sig 
ju anläggningen bra även för återgiv
ning av grammofonmusik 

Kon/e-Mikrofon 
iiberlrager 

;i-------, !'E 
III - Versfå'rlrer 

'------u-- --' 
Batter;1I 

Fig.9. 

Vid fjärrmottagning händer det 
dock, att den inkommande högfrekvens
energien är så liten, att förstärkningen 
i mottagarens lågfrekvensdel ej räcker 
till att utstvra slutröret. I så fall måste 
en 3 steg~ styrförstärkar1e inkopplas 
till apparaten, för att få större förstärk
ning. Den inkopplas då efter detektor
röret (fig. 7). Vid anslutningen kan 
mottagarens pick-upurtag utnyttjas. 

Magnet Ir: :U
.~erlrafJer 

Biindchen Ilie 
Fig.lO. 

Den till gallret gående ledningen på 
röret efter detektorn kopplas till den 
ingångsklämma, som leder till första 
förstärkarrörets galler. Den andra för
bindningen blir g;enom den gemensam
ma jordledningen (fig. 8) . Så korta 
ledningar som möjligt böra här be
gagnas. 

Anslutning av mikrofoner till för
stärkare. Den vanligaste och mest be
gagnade är kolkornsmikrofonen, som 
består aven kapsel med kolpulver. Kap
selns ena vägg utgöres av ett lättrörligt 
membran. Från ett batteri ledes en 
ström genom kolpulvret. I strömkretsen 
är även inlagd ,en transformators pri
märlindning (fig. 9). Talar man nu 
mot membranet bliva kolkornen genom 
membranets svängningar mer eller 
mindre pressade ihop. Härvid ändras 
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Fig. 11. Fig. 12. 

motståndet i kolkornsskiktet och ström':: 
men i kretsen ändras i samma takt. 
Härvid uppstå på transformatorns se
kundärsida spänningsvariationer , som 
motsvara de ursprungliga ljudsväng-

~ fb ~ 
~~ {3 
~ .~ o!'i 
'iii ~ ...... ~ 

Fig. 13. Fig. 14. 

ningarna och som tillföras förstärkaren. 
Helt annorlunda är anordningen vid 

den elektrodynamiska principen, efter 
vilken t. ex. bandmikrofonen arbetar 
(jämför fig. 10). Här är en ledare i 
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form av ett metall band upphängt i ett 
kraftigt magnetfält. Bandet röres i 
magnetfä:ltet av ljudvågorna, varvid 
strömmar av motsvarande riktning och 
styrka uppstå i bandet. Bandmikrofonen 
lämnar mycket liten spänning, men till
fr,edsställer ifråga om kvalitet de högst 
ställda anspråk. 

En vanlig billig kolkornsmikrofon 
t. ex. Siemens protosmikrofon kan an
slutas synnetiligen enkelt. Det ,erfordras 
just ingen specialkabel, utan duger t. ex. 
vanlig HVG. Den annars så viktiga 
jordningen spelar vid en billig kolkorns
mikrofon 'ej så stor roll, men vid l'ed
ningsdragningen bör man undvika att 
växelströmsförande ledningar ligga pa-

öelJä/JS/f. 

l1elal/schlltzmanrel 

Fig. 15. 

raJllellt med mikrofonledningen, eller 
åtminstone hålla ett större avstånd 
emellan dem (minst 50 cm). Mikrofon
ledningen kan ha en längd av upptill 
500 meter, men den till mikrofonen 
hörande transformatorn bör ej ligga på 
längre avstånd än 2 till 3 meter från 
förstärkaren. Den ~ånga l,edningen 
måste alltså ligga mellan mikrofonen 
och transformatorn (fig. 11). 

Vid inkopplingen av de dyrare kol
kornsmikrofonerna måste en speciell 
mikrofonkabel användas. Längden på 

EN INTERNATIONELL KONTROVERS 
har uppseglat i Nordamerika med anledning av 
att en politiker John R. Brinkley, förra året 
uppställd som kandidat till guvernörsvalet i 
Kansas, a,v Federal Radio Commission förväg
rats licens för sin rundradiostation. Som svars
drag härå har han med licens från mexikanska 
regeringen finansierat en 75 kw rundradiosta
tion vid Dalla Accuna på mexikanska sidan av 
amerikanska gränsen för att trots allt kunna 
nå sin amerikanska publik. Den nya och oväl
komna stationen, vars provsändningar pågått 
under hösten, har givit de amerikanska myn
digheterna en hård nöt att knädka. 

densamma är begränsad, den bör inte 
vara längre än 50 m. Fig. 12 och 13 
åskådliggör närmare inkopplingen av 
desamma. 

Bandmikrofonen som ju arbetar efter 
den elektrodynamiska principen behöver 
ingd särskilt matningsbatteri. Den är 
kvalitativt långt överlägsen kolkorns
mikrofonen och omfattar större fre
kvensband, rätlinjigt ända upp till 
10 000 Hz. Som förut nämnt, lämnar 
den mycket liten spänning, varför den 
alltid fordrar en särskild mikrofonför
stärkar,e. Dessutom böra endast speciella 
mikrofonledningar Ibegagnas. Mikro
fonledningen kan ha en längd av flera 
hundra meter. Fig. 14 visar mikro
fonens inkoppling. 

De dyrare kolkornsmikrofonerna och 
bandmikrofonerna fordra i allmänhet 
större förstärkning. Härigenom blir 
hela anläggning'en känsligare för yttre 
störningar som gå in på mikrofonled
ningarna. Manlbegagnar fördenskull all
tid ledare, som utom den vanliga iso
lationen, tillsammans äro omgivna av 
en isolerad metallmantel. Alla metall
kåpor, mikrofonens, lednihgens och för
stärkar,ens bi'lda ett sammanhängande 
helt och jordas omsorgsfullt (jfr fig. 
13 och 14). Fig. 15 åskådliggör när
mare mikrofonkabelns anslutning vid 
en förstärkare. 

Mikrofonledningar böra aldrig dragas 
parallellt med växelströmsledningar, 
ringledningar, högtalarledningar eller 
andra ledningar, som kunna tänkas in
verka störande. 

RADIO CITY, den blivande $250000000 
nöjesstaden i hjärtat av New York, börjar i 
dagarna att uppföras. I första utbyggnadsskedet 
resas tre byggnader: International Music Hall, 
den största i sitt slag i världen, naturligtvis, 
31 våningar hög, avsedd att skötas a,v Radio
Keith-Orpheum; vidare en biografteater, rym
'mande över 3 500 personer, samt stadens 
centrum, en 66 våningars skyskrapa för kontors
lokaler, vars totala golvyta, över 250 ooa kvadrat
meter, uppgives vaWl den största i världen. 

De två förstnämnda byggnaderna beräknas 
vara färdiga den l oktober 1932. 



I NÄSTA 
kommer att införas en beskrivning över 
en 3-rörs distansmottagare av mo
dernaste konstruktion. Den består av 
2 stegs högfrekvensförstärkning och 
detektor, varvid detektorn ger en rätt 
god högtalarestyrka utan lågfrekvens
förstärkning. Konstruktionen baserar 
sig på de s. k. selektoderna, d. v. s. skärm
gallerrören med vaTialbe1 förstärknings
fak,ror samt den indirekt upphettade 
pentoden, vilk,en sistnämnda är detektor. 

Det hela är kombinerat så att en 
amatör lätt skall kunna bygga apparaten 
och manövrera den så att känsligheten 
blir ett maximum. För detta ändamål 
a'tlvändas tre enkla avstämda kretsar 
med var sin avstämningskondensator 
och med spolsystemen kapslade. St yrke
regleringen sker med endast en poten
tiometer, som reglerar de båda selek
todernas gållerförspänningar mellan-1 
och - 40 volt. 

Tyvärr finnas de erforderliga rör-en 
ej på svenska marknaden då detta skri
ves, varför apparaten utexperimenterats 
med Marconi-Osramrör, hemtagna från 
England. Det torde emellertid ej dröja 
länge förrän både Philips och Tele
funken kan leverera rören, varföT på
bör jandet av ett bygge redan nu kan 
vara på sin plats. 

NUMME R 
Materialförteckningen är följande: 

3 st. rörsocklar, 5 kontakts. 
3 » kamspolrör 50 . 110 mm. 
3 » 500 cm vridkondensatorer med rattar. 
l » 100 » blockkondensator. 
l » 200 » » 
l » 500 » 
l » 10000 cm 
2 » 2 X O,1 p.F 
2 » l p.F 
l » 2 » 

l ~ 5000 ohm potentiometer med ratt (för 
20 mA belastning). 

2 » 100 ohm motstånd (för 10 mA). 
4 » 1000 » ej. watt Loewe). 
l » 5 000 » (Bahic sändareläcka). 
l " 10000 ohm» (l watt Loewe). 
l • 20000 » (Dralowid superwatt) 
l » 0,25 megohm Loewe·läcka . 
l »0,5. ~ . 
l » ' högfrekvensdrossel. 
l » utgångstransformator 2: l i 3: l. 

14 ' » klämskruvar. 
l » 200 · 400 . 5 mm trolitplatta. 
l » 40· 400 . 5» » 
l » 25· 400 . 5» , 
2 • Marconi ' Osram VMS 4. 
l » MPT 4. 
0,75 mm mässings plåt. 
0,2 ml11 dubbelt silkesspunnen tråd. 
0,1 » emaljerad tråd m. m. 

Apparaten, vars utseende framgår av 
bilden och som kommer att kallas ~Se
lektod-trean», kan drivas med batterier, 
eller från lik- eller växelströmsnät om 
för ändamålet lämpl'iga, enkla anslut
ningsapparater tillfogas. 
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EN TRANSPORTABEL 
TVÅA 

KORTVÅGS-

E
n transportabel kortvågsmottaga
re med ej alltför stora dimen
sioner och vikt, en apparat som 
man utan större besvär kan med

taga på sina resor, camping, för lyss
ningsförsök å olika platser etc. saknar 
ej sitt intresse för vare sig den tele
gra:ferirugskunni'ge amatören eller den 
»vanlige» radiolyssnaren. umera får 
man ju anse den tid vara förbi, då kort
vågslyssnandet endast var ett privile
gium för den som ville offra sin natt
sömn under sin jakt efter radiostationer 
runt jordklotet. Att närmare gå in på 
vad man kan höra på kortvåg är väl 
onödigt då man då och då i radiopressen 
får framlagda resultat av kortvågens 
prestationer. 

Ett plus för den nedan beskrivna 
apparaten är det ringa pris till vilket 

A 

R. 

den kan byggas, ty nästan samtliga av 
de i apparaten ingående delarna äro 
hemtiHverkade och av material som sä
kert finnas i varje amatörs gömmor. 

Kopplingen är en Schnell, som är 
den av amatörerna vanligast använda, 
och omfattar våglängdsområdet 17-
100 m, och inom detta område finnes 
såväl rundradiobanden som de av ama
törerna mest utnyttjade vågbanden 20, 
40 och 80 meter. Genom det enkla men 
effektiva spolsystemet slipper man allt 
spolbyte, och inga lösa spolar behöva 
medföras. Genom 'spolarnas inbördes 
placering uppstå dessutom inga däm
pande, »döda» eller kortslutna varv, 
Återkopplingen regleras med ett varia
belt motstånd, varigenom den mjukaste 
återkopplingen erhålles. För fi!).inställ
ning användes en liten variabel kon-

Ri! 
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Fig. 1. Apparatens koppli,~gsschema. 

.B~1. 
el = 100-150 cm, e. = 25 cm, C. = 50 cm, e, = 200 cm, e. = 1000 cm , e. = lp.F, 

R l = 4 meg., R. = 50000-200000 ohm, Tr = Transformator 1:3. 
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Fig. 2. Spolsystemet. 

densator på c:a 25 cm och i antenn
tilledningen är också inlagd en liten 
vridkondensator för eliminering av s. k. 
IJdöda punkterlJ som uppstå här och där 

['----"LilU\--f ----:u~ 
)-b 

Fig. 3. S polstativet. 

på 'Skalan när antennen råkar i resonans. 
Någon jordledning behöver i regel inte 
användas, då batterierna tjäna 'Som till
räcklig motvikt. Batterierna äro van
liga torrbatterier, och glödströmsbatte-

riet lämnar dessutom ström till skal
belysningen. Strömmen till rören brytes 
dessutom automa.tiskt när locket ned
fälles. 

Spolenheten består av 4 st. 300 mm 
spolrör av 35 mm längd. På fig. 2 ser 
man huru dessa äro placerade och för
sedda med erforderliga knappar och 
skruvar. Som man ser finnas endast 
tre kontaktknappar emedan spolarnas 
jordsida är förd till skruven a, som 
dessutom tjänSltgör såsom fastsättning 
vid skivan B. Bägge spolarna L 1 och 
L 2 lindas åt samma håll och fixeras 
med celluloidiösning. Varvtalen å spo
larna äro ber-oende på den använda kon
densatorn, samt till viss del på detalj
placering och 'iedningsföring. För den 
använda kondensatorn, c:a 100-150 
cm . bliva varvtalen ungefär följande: 

Spole Våglängd L, L. 
l 17- 30 4 4 
2 25- 45 7 5 
3 35- 70 15 6 
4 50-100 30 8 

B. 
Fig. 4. Fininställningskondensatorns konstruktion. 
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Har man förut en kalibrerad kort
vågsmottagare ställer sig saken mycket 
enkel, emedan man kan använda kon
densatorn och spolen som absorptions-

Fig. 5. Den a!~tomatiska strömbrytaren. 

vågmeter, och därigenom få fram ett 
lämpligt varvtal på L1 . 

Spolarna äro monterade på skivan 
B, se fig. 2, som består aven ,ebonit
skiva c och en kopparskiva b, på vilken 
fastlötts ,en bussning med stoppskruv. 
Kopparskivan tjänar till att jordför-

Fig. 6. Närbild av spolsystemet. 
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Fig. 7. Apparatlådans inredning. 
(Skalfönstrets storlek bestämmes av trummans storlek.) 

binda alla skruvar a och ·ebonitskivan 
för att stöda kopparskivan. ISamtliga 
delar till lager, bussning och axel äro 
tagna från en gammal, sönderbränd 
glödströmsreostat. 

E-

Figur 3 visar spolstativet. Detta är 
U-formigt böjt av ett 2-3 mm platt
järn, 2 cm brett, och för att inte böjas 
försett med en vinkel som fastskruvas 
i basplattan. Skruvarna a äro samtliga 
isolerade från stativ'et med skivor av 
celluloid, pertinax 'eller dyl., c, och fast
hålla var sitt fjädrande mässing- eller 
fosforbronsbleck b. I nödfall kunna 
dessa hamras av minusbleck från fick
lampsbatterier. Skruvarna för fastsätt
ningen av stödvinkeln användas dess
utom till jordförbinclelsen. I stativets 
andra ände fastlödes lagret från reo
staten, som först avsågas så att endast 
en fläns på någon millimeters tjocklek 
återstår. När spolarna fastsatts på 
skivan och placerats i stativet får man 
böja fjädrarna så att de göra kontakt 
mot samtliga knappar. 

AHa i apparaten ingående vridkon-



Fig. 8. Apparatens interiör. 

densatorerna kunna också med fördel 
hemtillverkas. Kondensatorn el är 
gjord av plattor från en gammal kon
densator, och axeln är lagrad i ebonit, 
så att den är skrapfri,enär skrapning 
mellan axel .och lager ibland helt och 
hållet kan äventyra mottagningen. Kon
densatorns utförande beror helt och 
hållet på huru de tiUgängliga plattorna 
samt smådelarna till axel o. d. se ut. 
Lämpligt är att låta gavlarna gå ända 
fram mot panelen och ner till basplattan, 
där de fästas med mässing- eller alu
miniumvinklar. Anslutningen tiH rotorn 
kan också lämpligen vara en bit böjlig 
gummikabel, som anslutes direkt till 
närmaste jordförbundna del, i detta fall 
kQndensatorn C 6 . 

Fininställningskondensatorn är gjord 
av tillklippta aluminiumplattor, se fig. 
4, och axeln är från ett ben i ,en stick
kontakt aj lagrad i ebonit. 'Eftersom 
kondensatorn befinner sig på avstånd 
från panelen är axeln förlängd med eH 
ebonitrör bJ i vars andra ända fastsatts 
en annan axel med bussning och stopp-

• 

stift. Denna är här tagen från en an
tennspole med rörlig variometer. 

Kondensatorn Cs kan vara gjord på 
liknande sätt med några plattor till, 
men i modellappara,ten är den tiHverkad 
av ett Baltic luftblock där varannan 
platta tillklippts i kvartscirkelform. 
Denna kondensator kan i regel vara helt 
invriden och behöver endast ändras om 
»luckon uppstå i avstämningen. 

Trumman till avstämningskondensa
torn är också hemmagjord, och erhållen 
av ett c:a 10 cm burklock med fläns. 
I mitten är fa:stlödd en bussning med 
stoppskruv, tagen från en sönderslagen 
ratt. Vissa svårigheter kunna uppstå 
att få bussningen fullkomligt centrisk 
så aU trumman inte »lslänger'» i någon 
riktning. Detta ser man om man fast~ 
sätter den i t. ex. en borrmaskin och 
man kan där rikta den i viss mån. Man 
kan givetvis även låta svarva en bricka 
av trä. På kanten av locket fastklistras 
en graderad remsa, så att den skjuter 
ut över kanten c:a 1 cm. Detta för 
skalbelysningens skull. Den utskjutande 
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Fig. 9. Apparatens framsida. 

flänsen kan man, om man så vill, förse 
med en gummiring från en cykel- eller 
motorcykelslang. Skalbelysningen kan 
antingen köpas färdig, eller också göras 
aven fattning till en ficklampa, och med 
vinklar fastsättas i kondensatorstativet 
på lämpligt sätt. Skalbelysningen tändes 
medelst den lilla strömbrytaren på den 
lilla panelen för antenn- och telef'On
uttagen. 

Slutligen ha vi drosseln, som är tätt 
lindad med 0,15 mm emaljerad koppar
tråd på ett 5 cm långt glasrör. Lämp
liga glasrör kunna erhållas av fot'Ogra
fiska framkallnings- eller blixtpatroner. 
Den lämpligaste diametern är 12-15 
mm. Finnes plå:tkapsyler till dessa 
kunna de användas såsom kontakter, i 
vilka skruvar fästas , se bild. Med denna 
dr'Ossel svänger apparaten lätt inom hela 
våglängds'Området. 

Strömbrytaren SI är automatisk, och 
verkar när locket ned fälles. Därigenom 
behöver man aldrig riskera att man 
glömmer bryta strömmen när mottaga
ren hoppackas efter lyssning. I locket 
finnes för den skull en klack som tryc
ker ner knappen. Den lilla knappen är 
tagen från en tryckströmbrytare och 
kontakterna är'O fjädrande mässing
bleck. Utförandet framgår av fig. 5 och 
nederst till höger å fig. 6 synes den in
monterad. 

Aterkopplingsmotståndets storlek kan 
vara c:a 50000-200000 ohm, och 
kondensatorn C6 tjänar till att avleda 
störningar från detsamma. 

De använda rören kunna vara Philips 
A 425 och A 415 eller av motsvarande 
typer av annat fabrikat. Önskas 
kraftigare slutrör kan man lämpligen 
taga B 405 e. d. 

Så återstår endast det yttre utföran
det. Apparaten är som fotografierna 
visa byggd i en vinkel, och panelen är 
klädd med pegamoid. Skalfönstret är 
av aluminium och går även under fin
inställningsratten. Väskan är gjord av 
5 mm kryssfaner, men de gavlar där 
lås och gångjärn sitta, äro av 10 mm 
trä. Måtten på väskan framgå av figur 
7, och densamma är klädd med läder
imitation eller pegamoid, och försedd 
med erforderliga hörnbeslag, handtag 
och lås. I dess botten är fastsatt andra 
delen till kopplingslisten för batteri an
slutningen, och apparaten kopplas ·in 
när man skjuter in apparaten. Det är 
lämpligt, för att ej säga nödvändigt att 
läglga in en säkring i anodbatteriets 
minusledning, emedan en ledning lätt 
kan lossna, om ej skruvar 'Och muttrar 
äro väl åtdragna, 'Och förorsaka kort-

Fig. 10. Dm färdiga konstmktioMn . 
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HöGTALARETIPS 
KORS OCH TVARS GENOM UTLANDSPRESSEN 

Utdrag och referat. 

Allmänt. 

Tolkningen av högtalarekarakteristiker 
ägnas ett par sidor i en uppsats rörande 
frekvensmätningar på högtalare, publi
cerad i julihäftet 1931 av Proc. lnst. 
Radio Eng., s. 1113-1130. Därav må 
antecknas följande. . 

Tolkningen av högtalarekurvor i syfte att 
klargöra, vad man kan vänta höra ,vid åter
givning av tal och musik under genomsnitt
liga lyssningsförhållanden, sammanhänger med 
många fysiologiska och psykologiska faktorer, 
där för endast få av dem bestämda hållpunkter 
finnas. På grund av föreliggande svårigheter 
synes det på utvecklingens nuvarande stånd
punkt ej finnas någon ersättning för den prak
tiska erfarenhet, som vunnits vid jämförelse 
mellan resultaten av frekvensmätningar och 
kritiska Iyssning,sprov. 

Det är också svårt att delg~va andra den 
sålunda vunna kunskapen, emedan det talade 
eller skrivna ordet är otillräckloigt för att klart 
beskriva så komplicerade förnimmelser som vid 
IYlSsning. Ingenjörer, som syssla med detta 
slags arbete, bli vanligen i stånd att med led-

slutning. Säkringen kan bestå av t. ex. 
en ficklampsgl'Ödlampa och placeras i 
det tQmma facket, se fig. 7. Facket .för 
anodbatteriet är avsett för ett Hellesens 
»Wirin» på 60 volt eller ett av annat 
fabrikat, s'Om har samma stQrlek. Glöd
ströms batteriet kan vara ett Hellesens 
typ ~Polin» eller också 5 parallellkopp
lade ficklampselement. Anodbatteriet 
är vänt upp .och ned för att ej hörlurar 
o. d. skQla kunna kortsluta det. I locket 
är antennrullen placerad, och den består 
aven rulle av 15 cm aluminium- eller 
träskivQr på 2-2,5 cm avstånd från 
varandra, och fastsättes vid locket med 
en skruv med vingmutter e. d. An
tennens längd kan vara c:a 10-15 
meter, och denna uppkastas vid mottag-

ning av erfarenheten på ett ungefär angiva 
det täckta frekvens området och även den 
approximativa belägenheten och storleken av 
de mest markerade dragen i kurvan, sedan de 
lyssnat på en högtalare under akustiska för
hållanden, varmed de äro förtrogna. Vid dis
kussion av högtalares godhet äro de benägna 
beskniva sin uppfattning snarare av huru fr e
kvenskurvan torde se ut än de alstrade hörsel
intrycken. Det finnes emellertid vissa beskrivan
de termer, som blivit allmänt använda och kunna 
tillämpas även på frekvenskurvorna. Atergiv
rnngen säges sålunda vara dov, när de högre 
frekvemerna undertryckas. A andra sidan kan 
ett för starkt framhävande av frek;venser i när
heten av 2000 per. ge ett ihåligt ljud, som är 
fullkomligt onaturligt, ehuru tal kan återgivas 
bra. Med mycket kraftiga toppar inom detta 
område eller högre upp på frekvensskalan blir 
Ij udet ansträngt, rått eller skarpt, särskilt om 
de låga frekvel1\Serna återgivas relativt ofull
ständigt. Ytterst smala och skarpa toppar i det 
högre frekvens området kunna medföra något, 
Vlilket i brist på bättre uttryck, kan kallas 
sjungande, som kan fä rga hela återgivningen. 
Toppar i övre delen av frekvensskalan öka 

ning över en trädgren e. d. nch så högt 
som möjligt. Inomhus kan man hänga 
upp den bakom tavlQreller på krQkar. 

Den kompletta apparaten vä,ger c:a 
5,5 kg, och k'Ostnaderna för dess till
verkning går nästan att nedbringa till 
50 kr. om man tillverkar de beskrivna 
delarna själv. Vad mQnteringen be
träffar framgår detalj placering och led
ningsföring av fotQgrafierna. Man bör 
dock sträva efter att få kortast möjliga 
ledningar. Och till sist: Tillse att alla 
skruvar 'Och muttrar äro väl tilldragna, 
då annars lösa ledningar, och mot var
andra skavande metalldelar helt och 
hållet kunna omöjliggöra all kortvågs
mQttagning. 

s. G. SM 2-028. 
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dessutom de väsande eller visslande typerna av 
bakgrundsljud vid återgivningen av rundradio 
eller grammofon. Hos dem, som ej haft till
fälle jämföra lyssningsprov och mätresultat, 
kunna toppar i inter,vallet omkring 3 000 per. 
skapa det fe!akt:iga intrycket att högtalaren 
återgiver ett brett högfrekvensband, när kurvan 
kanske i verkligheten faller brant ovanför, t. ex. 
3 SOO per. 

Toppar i det lägre frekvel150mrådet i när
heten av 100-200 per. åstadkomma det allt för 
vanliga tunn- eller ihåliga Ij udet, särskilt när, 
som tämligen ofta är fallet, de högre frekvenser
na samtidigt återg;ivas för svagt. Kraftiga 
toppar i detta område bära skulden till det 
pinsamma dunkande som höres ibland vid åter
g~vningen av piano, pukor och vi'ssa sträng
instrument. En högtalare med en kraftig topp 
i den lägre delen av frekvensskalan och en 
annan i den högre samt med en utbredd sänka 
inom mellanregistret, ger ett egendoml~gt ljud. 
Kritiskt lyssnande ger vid handen att såväl 
höga som låga frekvenser återgivas bra, men 
det är dock en uppenbar lucka någonstädes. 
Bristande fullhet är en ganska god beskrivning 
på detta slags Ij ud. Högtalare med en utsträckt 
serie höga toppar i det lägre och mellersta 
registret giva tal en förbryllande karaktär, något 
liknande den då man lyssnar på normalt tal i ett 
rum med starkt eko. 

r sammanhang med tolkningen av högtalare
karakteristiker är det av intresse notera, att 
örat tydligen är i stånd att i stor utsträckning 
skilja mellan effekter, som härröra från hög
talarens dynamiska karakteristik och några av 
de på själva lyssningsrummet beroende. En 
karakteristik, som upptagits i ett vanligt rum i 
en viss riktning med hänsyn till högtalaren, 
har föga likhet med en, som erhållits vid en 
anordning med roterande mikrofon i ett starkt 
dämpat mätningsrum. Oregelbundenheterna äro 
så talrika och så stora, att de nästan skymma 
bort dem, som framträda vid regelbundna mät
ningar, och desutom växla de betydligt med 
varje väsentlig förändring i mikrofonen", ställ
ning. Trots deSlla förhållanden kan man emel
lertid lyssna på högtalaren i nästan vilken som 
helst normal riktning i rummet utan att märka 
stor förändring i återgivningens kvaEtet och 
karaktär. 

Magnetiska högtalare. 
Allmänt 0111 magnetiska högtalare. 

Kvalitet till billigt pris. Huru man får 
ut det bästa av magnetiska konhögtalare 
och små slutrör, \iVireless World, 18 mars 
1931, s. 282-285. 
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Återgivningens kvalitet hänger mycket nära 
samman med högtalarens ljudstyrka. Är in
gångseffekten mindre än den optimala, för vilken 
högtalaren avsetts, blir det distorsion, vanl~gen 
en försvagning av det mellersta och lägre re
gistret. 

De flesta dynamiska högtaiare göra sitt bästa 
med omkring l 000 milliwatts distorsionsfri in
gångseffekt, medan den magnetiska genomsmtts
högtalaren kommer mest till sin rätt vid 
effekter på omkring 250 till SOO milliwatt. 

Jämförd med den dynami·ska har ~arje magne
tisk högtalare ett eller flera aven samling fel, 
vilka äro typiska för denna klass och ej kunna 
undgås, varför det gäller att välja en enhet, 
med vilken örat har det mesta överseendet. 

Två huvudorsaker till distorsion äro reso
nanser och den minskade återgivningen vid fre
kvensskalans båda ändar. Dålig kvalitet beror 
i stort sett oftare på resonanser än på bristande 
höga eller låga toner. 

Ifråga om avskärningen i basen synes för 
närvarande en förvånans,värd likformighet råda 
bland marknadens magnetiska enheter. Med få 
undantag är nämligen återgivningen tillfreds
ställande ned t,ill omkring 100 per" men fre
kvenser därunder avskäras tvärbrant. Teoretiskt 
skulle därför motsvarande toner sopas bort, men 
örat rekolliStruerar emellertid de felande grund
tonerna med hjälp av övertonerna och på så 
sätt komma de djupaste tonerna ändå fram, 
låt vara svagare än vad de annars skulle gjort. 
Ett undantag från den allmänna regeln utgör 
dock induktortypen, vars återgivning av fre
kvenser under 100 per. är jämförlig med den 
dynamiska högtalarens. 

Vid andra änden av tonskalan skilja sig en
heterna mycket mera åt. Detta inte bara med 
hänsyn till den punkt, där avskärn~ngen börjar, 
utan också ifråga om den hastighet, varmed 
effekten sjunker, när frekvensen stiger ovanför 
nämnda punkt. De, som föredraga mjukhet 
framför briljans, välja en enhet med avskärning 
omkring 2 SOO per. Den engelske artikelför
fattaren föredrager dock god återgivning upp 
till 3000 eller 3 SOO per. med därefter gradvis 
sänkning till omkring 6000 per. Det är gynn
samt att ha någon slags reproduktion mellan 
3 SOO och 6000 per. , vilken, om så önskas, kan 
accentueras genom användning av pentod. r 
några få fall har enheten en naturlig återgiv
ning ända upp till 6000 per. och då bör pentoden 
undvikas, ty annars kan brus och nål rasp bli 
en smula för starkt. 

Örat hjälper också upp en del av högtalarens 
brister i det högre registret. Om det t. ex. ej 
genomsläpper de för deras karakterisering er-
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forderliga övertonerna, går örat ändå inte aIltid 
bet. Det kan då ibland känna igen vissa in
strument på de vid början av varje ton upp
trädande plötsliga och kortvariga lj udeffekterna. 

Ifråga om resonanser är örat däremot 
kinkigare. Visserligen tolererar det sådana vid 
ytterändarna av det nyttiga frekvensbandet, men 
i meIlanregistret upptäckas resonanser obönhör
ligen. Så!unda ger en resonans i grannskapet 
av 1 500 per. ständigt en bleckartad nasal åter
givning, påminnande om de tidiga hornhögtalar
nas. Lyckligtvis finnes detta fel numera endast 
hos få av marknadens konenheter. Mycket van
ligare däremot är en resonans omkrqng 300-
500 per. Denna har på sitt samvete den ihåliga 
återgivningen a,v tal, som kanske är det van
ligaste felet hos magnetiska konhögtalare. I 
mera lyckade konstruktioner har denna re
sonans flyttats ner tiIl trakten av 100-ZaO per., 
där den är jämfö,elsevis oskadlig vid tal och 
nyttig för att förstärka den simulerade bas, 
varom förut talats. I växelströmsapparater får 
denna resonans ej ligga för lågt, ty då kan ev. 
återstående 100-periodsbrumning bli förstorad. 

Det sagda kan sammanfattas i följande punk
ter, som äro nyttiga att ha i minnet vid val av 
magnetiska konhögtalare : 

l) Återgivningen i basen bör sträcka sig ned 
tilI åtminstone 150 per. 

Z) En avskärning av höga frekvenser så lågt 
som Z 500 per. kan olereras, men tiIlfreds
stäJ1ande friskhet kan ej erhålIas, såvida åter
g~vningen ej sträcker sig upp till 3500 per. En 
gradvis mqnskning upp tilI 6000 per. är att 
föredraga framför en skarp avskärning vid 3500 
per. 

3) Resonanser mellan omkring 300-500 per. 
och 1 OOO-Z 000 per. böra undvikas. 

4) Resonanser meIlan 100-ZaO per. samt mel
lan 2500 och 3500 per. kunna tolereras och 
ofta förbättra de avgjort hela återgivningen. I 
senare ·faIlet ger en resonans ökad briljans och 
friskhet. 

Mot bakgrunden av ovanstående torde 
de högtalarerecentioner, som följa här, 
bli mera talande och nyttigare, än de 
annars kanske varit. 

Byggnadsbesk?'ivninga1' tö?' 11wgnetiska 
högtalare. 

Dubbelhögtalare. Kombinering av två 
magnetiska konhögtalare för att täcka alla 
frekvenser från 50 till 6000 per., Wire
less World, 18 juni 1930, s. 638-64l. 

Konstruktören hade byggt en enkel 
kvalitetsmottagare och sökte en därtill 

passande högtalare till ett pris, som stod i 
rimlig proportion till byggnadskostnader
na för apparaten. Den dynamiska var 
därmed ur spelet då. Vid granskning av 
ovannämnda tidskrifts mätresultat för 
högtalare, hittade konstruktören ingen 
passande. Antingen befanns impedansen 
olämplig eller också var det någon re
sonans. Däremot funnos flera högtalare, 
som hade en nästah fulländad återgiv
ning över ett visst frekvensområde och 
därför beslöts att kombinera två enheter 
för att täcka förutnämnda intervall. 

MuUards konenhet »Pure music» fick det övre 
registret på sin lott på grund av dess under 
vissa förhåIlanden briljanta återgivning av fre
kvenser från 400 tiIl 6000 per. Enheten har 
tre alternativa lindningsuttag och genom att 
använda det för »låg» impedans, normalt för 
liten för slutrörets växelströmsmotstånd, erhöIls 
utan att tiIlgripa någon filteranordning en ut
präglad minskning i effekten under 400 per. 
med avskärning av praktiskt taget aIla fre
kvenser under 150 per. En Ediswanenhet svarar 
för det lägre registret. Detta för det första 
för att den utomordentligt starkt återgiver fre
kvenser från 400 ned tiIl SO per. och för det 
andra för att den är en av de få magnetiska 
enheter, som ej alstrar övertoner (frekvensför- . 
dubbling) under 100 per. Över 400 per är dess 
återgivning svagare, men sträcker sig dock upp 
tiIl 4000 per., varför ett filter måste användas 
för att från denna enhet avskära alla frekvenser 
över 400 per. och därmed undvika koIlision med 
den andra. 

Problemet är att på önskat sätt samköra dessa 
båda enheter, av vilka Ediswans genomsnitts
impedans är omkring 6 gånger MuIlards vid 

Fig. 1. 

nämnda uttag. Lösningen ligger i den koppling, 
som framgår av fig. 1. För Ediswanenheten 
(E) användes, som synes, en kombination av 
passagekondensator (0,05 !J.F) och shuntmot
stånd (S 000 Q). 

För dem, som ämna bygga denna kombinerade 
högtalare och vilja avpassa den och slutröret 
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på ett rationellt sätt, må ur diagrammet 'i ori
ginaiuppsatsen antecknas följande data rörande 
det kombinerade högtalaresystemets växel
strömsmotstånd : 

Frekvens 

SO 
100 
200 
400 
800 

1600 
3200 
6000 

Impedans, ohm c:a 

2200 
2900 
3000 
3700 
3000 
2400 
4000 
6000 

Vid uppskattning av den akustiska effekten 
mede!st lyssning konstaterades bl. a. en steg
ring från 2000 till 5000 per., som gav brilj ans 
åt reproduktionen, och en ökning under 200 per., 
varigenom tonen blev full och rund. Återgiv
ningen är anmärkningsvärt fri trån frekvens
fördubbling i basen. 

Då det numera torde vara svårt att uppdriva 
Ediswans ifrågavarande högtalareenhet, kan 
nämnas att Amplions B. A. 2 har ungefär lik
nande karakteristik som Ediswans, varför B. A. 
2 kan användas i stället. 

. Högtalarna ha placerats sida vid sida på en 
till kabinett för spiselhyllan utformad Ijud
skärmsanordning, vars baksida visas i fig. 2. 
Framsidan är täckt med tyg och uppdelad i tre 
olika stora fält genom en ram. Mellan denna 
och Ij udskärmens kanter ligga tunna filtstycken 
och ringar därav ha placerats under konerna 
för att undvika skallring, de hemgjorda hög
talarnas onda ande. Såsom ytterligare försiktig-

hetsåtgärd användes mj uk, gummiöverdragen 
tråd i ledningen mellan motståndet och konden
satorn, medan litztråd användes för förbindelsen 
mellan de båda drivenheterna. 

Ett litet raffinemang visas i fig. 3, genom 
vilket man med en enpolig switch kan de
monstrera såväl då båda enheternas akustiska 
egenskaper var för sig som i förening. Det är 

5° 

lämpligt att göra S OOO-ohmsmotståndet vari
abelt, varigenom man behändigt avväger balansen 
mellan höga och låga toner efter tycke och smak. 

M 

.. o S UJ 
::J .. 
Q. UJ o: .. > o ::J...J 
o " r 

> VI 

O -. I 
l- I 

I 
I 
I 

OFF E 

Fig. 3. 

Vid lyssning på mindre än c:a 2 meters av
stånd från högtalaren märkes en viss stereo
skopisk effekt. 

Provningsresultat tör magnetiska hög
talare. 

Prov med konhögtalareenheter. Kon
struktionsdetaljer och elektrisk karak
teristik för några representativa kom
mersiella typer, vVireless World, 5, 12 
febr. 1930, s. 135-140, 162-166. 

Artikeln inledes med en redogörelse
för provningsförfarandet. Därvid an
vändes såvitt möjligt för resp. enhet kon
struerat chassi, i andra fall ett universal
chassi av känt engelskt märke (Baker). 
Högtalarens frekvenskarakteristik visade 
sig bero nästan uteslutande på drivenheten 
och endast i mindre grad på membranet. 
Ljudskärm, 3 fot i kvadrat, användes 
naturligtvis. 

Såsom underlag för provningen tjänade 
utvalda grammofonskivor, dels såsom för
beredelse vanliga med mycket höga och 
mycket låga frekvenser samt med plöts
liga och kortvariga ljudeffekter, dels för 
den noggranna mätningen frekvensskivor 
(bl. a. Parlophone P-9794-II). Från 
dessa överfördes impulserna med Burn
depts grammofondosa, där nålen utgör 
ankare, till en tvåstegs högklassig för
stärkare, som följdes av ett extra kraftigt 
slutrör med en impedans på c:a 2000 
ohm, vilket anslöts till resp. högtalare
enhet genom en filterkrets. 
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N 
PÅ 

y H ETER 
RADIO MARKNADEN 

A.-B. Haistocks Verkstad, Tavastgatan 
21 B, Stockholm. 

Denna firma för i mariqIaden radioapparater 
av märket Clarion, vilka tillverkas av Trans
former Corporation of America, Chicago. Fir
man har tillställt oss en superheterodyn modell 
90 för prov. Apparaten är utförd i aluminium
chassis och inbyggd tillsammans med el. dyna
misk högtalare i en smakfull låda av mahogny. 
När man provar denna mottagare måste man 
mot sin vilja erkänna att amerikanarna kom
mit ett bra stycke före oss då det gäller att 
seriemässigt framställa verkliga kvalitetsappa
rater till överkomligt pris. Apparaten har 
endast tre rattar. Den första tjänstgör som 
volymkontroll och i nolläget är anordnad om
koppling för grammofonspelning. Den andra 
är avstämningen, vilken sker med endast denna 
ratt utan några loorrektionsrattar. Den tredje 

Samtliga enheter kunde återgiva en så 
låg frekvens som 50 per., men endast få 
voro därvid jämförliga med en dynamisk 
högtalare. Vid frekvenser under 500 per. 
visade enheterna tendenser att alstra över
toner, när ingångseffekten ökades över ett 
visst värde. I detta hänseende är den 
dynamiska högtalaren avgjort överlägsen 
den magnetiska, men i andra stå de bästa 
magnetiska enheterna endast obetydligt 
efter den dynamiska typen. 

De flesta enheterna kunde utan att 
skallra arbeta med en ingångseffekt på 
750-1000 milliwatt, vilket är mer än 
tillräckligt för vanliga behov. 

Ett stort antal kommersiella typer 
undersöktes. Då i det föregående lämnats 
en första allmän handledning i konsten 
att tolka frekvenskurvor, skall här med
delas karakteristiken för några på vår 

är klangfärgskontroll och innehåller i nolläget 
strömbrytare för avkoppling av nätspänningen. 
Över avstämningsratten befinner sig en i grader 
och i kHz graderad skala, på vilken löper en 
visare. Som en finess kan nämnas att visaren 
åtföljes av skalbelysningslampan så endast det 
ställe på skalan, där visaren står, är belyst. 

Apparaten har ·endast ett våglängdsområde 
från 200 till 600 meter, men för en apparat 
som denna finnes det sannerligen mycket att 
välja på där. Apparaten är vidare utrustad med 
automatisk ,volymkontroll. Vi äro i tillfälle att 
visa ett kopplingsschema över apparaten (fig. 
l). Röret längst upp till vänster är oscillatorn. 
Sedan Irommer i rad: högfrekvens rör, första 
detektor, mellanfrekvensrör, andra detektor och 
slutrör. Längre ned synes det rör, som tjänst
gör som automatisk volymkontroll och längst 
ned likriktarröret. Högfrekvensröret, första 
detektor och mellanfrekvensröret äro rör med 
variabel fö rstärkningsfaktor och volymen regle
ras såväl medelst den manuella som den auto
matiska kontrollen genom gallerspänningsför
ändring å dessa rör. Mellanfrekvensen har enl. 
uppgift en våglängd av 175 meter. 

Apparaten besitter oerhört stor känslighet 
och synnerligen god selektivitet. Sålunda kunde 
mitt i Stockholm med endast en ha~v meter tråd 
som antenn 27 stationer avlyssnas. På grund 
av den automatiska volymkontrollen kommer 
alla stationer in med nästan samma styrka och t. 
o. m. Spånga var obetydligt starkare än de ut-

marknad ofta förekommande enheter 
eller andra, som förtjäna uppmärksam
mas. 

At1lplio1~ B. A. 2. Återgivningen av frekvenser 
under 400 per. är utmärkt och motsvarar den 
dynamiska genomsrnttshögtalarens, möj I~gen 
med undantag för frekvenser omkring 50 per. 
Från 400 tlll 2000 per. är effekten praktiskt 
taget konstant och av genomsnittsstorlek, ehuru 
med en ringa ökning vid 1000-1200 per. Se
dan är det en jämn tillbakagång till nästan 
noll vid 4000 per., med god återhämtning vid 
5000 per., och ytterligare en l"inga sänkn1ng 
,vid 6000 per., där reproduktionen icke desto 
mindre är påtaglig. Med standardinställningen 
för känsligbeten skallrar högtalaren vid 200 per. 
vid en belastning på 154 milliwatt, vilket kan 
j usteras. Det är blott ett enda annat fabrikat, 
som har högre känslighet än Amplionhögtalaren 
med fabrikanten inställning. (Forts.) 

~1 . ., 



Fig. 1. 

ländska. Selektiviteten är så god att någon 
överlagring aldrig förekommer utom där sta
tionerna interferera hörbart. Här har man emel
lertid god nytta av klangfärgskontrollen, då 
man med denna kan skära bort en besvärande 
interferenstQn, ehuru givetvis klangfärgen blir 
något lidande på det. 

Förutom den ovan beskrivna modellen för 
firman även andra Clarionmodeller, nämligen 

DEN KVAJNTITATIVA UTVECKLIN
GEN INOM RADIO- OCH FILM OM
RÅDET i Förenta Staterna under de' senaste 
åren framgå av nedanstående ungefärliga siffror 

Entreavgifter å Inkomster å Sålda rund-
biograf teatrar. rundradiost. radioapparater. 

Mill. doll. Mill. doll. Mill. doll 

1926 625 9 506 
1927 750 10 425 
1928 1000 17 690 
1929 1300 25 842 
1930 1500 35 500 

Beträffande de sålda mottagareapparaterna 

en 6-rörs super och en 4-rörs apparat 2 HF + 
D + Pentod. 6-rörssupern är lika med före
gående men ej utrustad med automatisk volym
kontroll. 

Clarionapparaterna är·o godkända för nätan
slutning i S,verige. 

Firman har även en representant i Göteborg, 
nämligen Herr Olle Svensson, ]ärntorget 3. 

N-n. 

är att märka, att antalet nedgått högst obetyd
ligt, medan priserna sjunkit och de små»midget»
mottagarna mer och mer erövrat marknaden, 
varigenom försälj ningsvärdet fallit avsevärt . 
Samma tendens har fortsatt under innevarande år. 

Anmärkningsvärt är, att exporten av radio
apparater följt en helt annan utvecklingslinje. 
Den har ännu de sista månaderna fortsatt att 
successivt stiga, jämfört med samma månader 
föregående år. Som emellertid exporten ej ens 
uppgår till 5 % av totala försäljningarna, spelar 
den obetydlig roll för marknadens tendens. 
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SVAR PÅ FRÅGOR 
S. L. Anhåller om schema över en 3-rörs- +A,O-_______ -.--"iiJ/lioH'i'-r-_.-_---, 

apparat med uttag för grammofonspelning. 
Innehar rören A 442, A 415, B 443. AllP<lraten 
skall anslutas till ett växelströmsaggregat med 
rören RGN 354 för anodspänningen och Philips 
451 för glödströmmen. Innehar lämplig trans-
formator härför och önskar schema över aggre-

+ 4o---"T-:-:::rr'i'-.., 
gatet. ~'VV'o-r-~<!f'-,-~t-.J 

S var: Fig. 1 visar schema över anodaggre-
- 41Q---1._-L-'\'_.., 

gatet och fig. 2 visar sohema över apparaten. -Ao----....J 

20000.n... 
r--------JV~NVV0~---------.__,r_--~+ A 

L--_f-~--~--~_f-~-i--~--~~~-i---O+4 

L-____ ~ __ ~ ____ L-____ ~ __ ~~ ____ ~ __ _?-L~------_o-~ 

'-""""-''-------0 - A 

Gr. 

r-_,---r----VV0~--------------,_---__ ~·~/~u 

L-_________ _ +-~--L----_f~~~~~~--~.~« 

B. E . O. Anhåller om schema över en 3-rörs 
distansmottagare, som skall kunna drivas dels 
från batteri och dels från 220 volt likström. Ut
tag för grammofon önskvärt. När apparaten 
drives från likströmsnät skall accumwator an
vändas för glödströmmen. Som spolar hade j ag 

tänkt mig de som äro beskrivna i Radio-Ama
tören n:r 9 1931. 

S var: Schema visas å fig. 3. 

K. N. Önskar schema över 3-rörs mottagare 
för 125 volt likström. Apparaten bör vara selek-
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[ 

tiv och effektiv och helst utföras med bandfilter. 

med uttag för grammofonspelning. 
Detektorn skall vara direkt kopp
lad till I~gfrekvensröret. 

S var: Lämpligt schema visar 
fig. 5. För att undvika för stor 
spänningsskillnad mellan katod 
och glödtråd på de båda första 
rören bör transformatorn utföras 
med två lindningar för glödström
men. 

V. E. Ämnar bygga en anod
spänningsapparat för 220 volt Iik-

.---,...---0+ 140 V 

S var: Lämpligt schema visar fig. 4. För ~ 
handfiltret hava vi valt de i n:r 7/8 1931 be-

_-+~~~---{)+ 70 V 
skrivna spolarna. LämpLiga rör bliva A 442, 
A415, B 443, eller mots.varande typer. 

A. G. J. I januarinumret 1930 sid. 24 fig. 4 
finnes en mottagare med ett högfrekvensrör och 
eN: Loewerör 3 NF. Ämnar bygga denna appa
rat för 220 volt likström och önskar uppgift om 
motståndens storlek och vilket HF rör som bör 
användas. Innehar en Ferrantitransformator 
OPM 1. Kan denna användas? 

S var: För 220 ;volt likström bliver mot-
stånden : 

Från + till 150: 138 ohm 
150 75: 210 » 
75 • + 4: 210 

+ 4 • - O: 400 » (variabelt) 
-O , -15: 42 , 

Lämpl.igt HF rör bliver Philips A 442 e!ler 
Telefunken RES 094. OPM 1 bliver lämplig 
utgångstransformator för magnetisk högtalare. 

C. V. Anhåller om schema över en 3-rörs
apparat ansluten till 220 volt växelström och 
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-10 V 

ström och har tänkt begagna Lorenz stabilisator 
TRT 10 samt önskar nu ett lämpligt schema 
härför. 

S ,var: Fig. 6 angiver stabilisatorns inkopp
ling för 220 volt. Högsta anodspänningen bliver 
140 volt. 

S. F. Önskar data över en drossel 2· 7,5 Hy 
maximal belastning 300 mA. För kärnan tänker 
jag använda Tjernelds bleck M. med luftgap. 
Önskar även uppgifter för en transformator att 
användas mellan kristal1detektor och för
stärkare. Omsättningen bör vara 1: 5. 

S var: Drossel: 60 st. Tjernelds M. med 
luftgap. Lindning: 2· 1750 varv 0,3 mm tråd. 
Använd bomullsspunnen tråd eller lägg pappers-
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isolation mellan varje lager. -
Transformator: 60 st. Tjernelds 
M, utan luftgap. P rimär: 5 000 
var,v 0,10 mm emalj. tråd. Se-

e kundär: 25 000 varv <J,08 varv 
emalj. tråd. Iakttag försiktighet 
vid lindningen så att inga kort-

~~>--'" slutna varv uppstå. 

c=J:-:-r-t-i-"-t-T-.J..-+oi-r-+~-.-""'';;';''.;J--~ A. H. Önskar schema över en 

Fig.7. 

lokalrnottagare med rör E 442 S 
och E 443. 

S var: Lämpligt schema åter
finnes i fig. 7. 

S. S. Önskar schema över en kortvågsappa
rat med minst ett steg högfrekvens. Apparaten 
skall dels drivas från batteri och dels från 220 
volt växelström. 

-15o--'-----NNv"--....... ...J...._--' __ --1 

S var: Fig. 8 visar schema över nät
anslutningsdelen och fig. 9 visar schema över 
själva apparaten. Lämpliga rör i apparaten 
bliva A 442, A 415 och B 443, eller motsvarande 
typer. Lämpligt rör i nätanslutningsdelen bliver 
R 25<J. 

Fig.8. S. L. Undertecknad innehar en Baltic Super 
20 och har den nätansluten till 220 volt likström 

~F 

~--~--------~I~--L--~~~~-7--o+y 

L----------'-----7-...J....-~L--oto 

L------ -o-IS 

F ig. lO. 

enligt schema, som återfinnes i svar 
på frågor februarinumret 1930. Jag 
har emellertid störande nätbrus och 
vore tacksam för något råd, hur 
jag skall borttaga detsamma. 

S var: Bästa sättet att eliminera 
nätbruset torde vara att mellan + A 
och - A på anodspänningsapparaten 
(se o.vannämnda nummer av R.-A.) 
koppla en elektrolytisk kondensator 
på 2000 !kF. Skulle det ej hjälpa 
tillfyllest torde filter, bestående av 
ett motstånd på O, l megohm och en 
kondensator på l !JIF1 inläggas i 
gallerförspänningsuttagen C. och c.. 
Event. får en drosse\ inläggas i B, 
om detta uttag användes. 

A. H. Önskar schema över en 
2-rörsapparat ansluten till anodspän
ningsapparat, som är beskriven i 
R.-A. n:r 11 1928 sid. 322, fig. 4. 
Den nättransformator jag innehar 
har även en glödströmslindning med 
4 volts spänning. 

S va r: Lämpl. schema visar fig. 10. 

ss 



EUROPEISK RUNDRADIO 
Station 

Karlskrona . .. . ... ..... . . 
Leeds ..................•.. 
Jönköping . ..... .. . ..... . 
Kristinehamn •......•. 
Gävle ... .. ........ ... .... . 
Borås .................... . 
Warschau ............. .. 
Halmstad .............. . 
Karlstad ......•........... 
örnsköldsvik .... ...... . 
Königsberg ............ . 
Flensburg . .. ..... . .. . . . . 
Salzburg .. ............ .. . 
Brzlers . ................ . . 
Fecamp ................. . 
Cork ..................... . 
Aachen .. .............. .. . 
Köln .. ......... . .......... . 
Miinster ................ .. 
Uddevalla ............. .. 
Hudlksvall .... ........ .. 
Malmö ... . ............... . 
Hälsingborg .......... .. 
Norrköping .. .. .... .. .. . 
Umeå . ....... ... .. ... .. . . . 
Kiel ....................... . 
Lodz ..................... . 
Nlmes .. ......... .. . .... .. . 
örebro ................. .. 
Niirnberg . ......... ..... . 
Belrast ............... ... . 
Wilna .................. .. 
Basel ..... ... . ... .. . . . .. .. . 
Eskilstuna .............. . 
Kiruna .......... ... . .... . 
Säffle . ...... ... ......... .. 
Bern . ......... ........ ... . 
Abo ... ......... .... ..... .. . 
Kassel ................ . ... . 
Llnz .•.........•........... 
Kalmar ................. . 
Varberg ................. . 
Nlzza, Juan les Pins 
Trollhättan ........... . 
Glelwltz ..... . .. . .... .... . 
Toulouse, P. T. T . .. . 
Hörby ................... .. 
Leipzig ....... ... ....... .. . 
London Nat .. .......... . 
Ostrava . . .... .... ..... .. . 
Lille ...................... . 
Bremen ................. . 
Rennes ....... ... .. ..... .. 
Turin .............. . .. .. . . 
Hellsberg ............... . 
Bratislava ............. .. 
J{öpenhamn ........... . 
Innsbruck .... .... ...... . 
Berlin ................... . 

1580 
1500 
1490 
1(80 
1470 
1450 
1400 
1391 
1382 

1373 

1364 
1346 
1337 
1319 

1310 

1301 

1292 

1283 
1274 
1265 
1256 
1238 
1229 

1220 

1211 

1202 
1193 
1184 
1175 
1166 
1157 
1148 
1139 
1130 
1112 
1103 
1094 
1085 
1076 
1067 
1058 

196 
200 
201 
203 
204 
207 
214 
216 
217 

218 

220 
223 
224 
227 

229 

231 

232 

234 
236 
237 
239 
242 
244 

246 

250 
252 
253 
255 
258 
l 59 
261 
263 
2e6 
270 
272 
273 
277 
270 
281 
284 

Station 

Magdeburg .. . ..... .. . ... . 1058 
Stettin ........... .... .. ... • 
Montpellier ............ 1049 
Radio Lyon • 
Liverpool m. fl ....... 1040 
Jakobstad .......... ..... 1031 
Limoges ...... . ........... 1022 
](osice .. ..... ......... ... . .. 
Turln ..................... 1013 
Hllversum .............. 1004 
N orthern R egional .. . 995 
Bourdeaux P. T. T •.. . 986 
Zagreb ............ .. ...... 977 
Falun ... ... ..... .. . . .. .... .. 
Cardiff ................... 968 
Krakow .................. 959 
Genua ............ .. ....... ,. 
!Ilarseille .... .... ..... . . .. 950 
Dresden .............. . ... 941 
Göteborg ... ... ...... .. . . . 932 
Bresiau .................. 923 
Grenobie . .. ... •.••.. ...•. 914 
Neapel ... ..... ..... . . .. . .. 905 
Posen ...... .. ..... ..... ... 896 
(lvanovosnes) ...... ... 801 .5 
Briissel ...... ............ 887 
Brno ....................... 878 
Strassburg ... . ... ... .... 869 
Barcelona ...... ... ...... 860 
(Leningrad) ............ 855.5 
Graz ... .... . ..... ... ... .... 851 
London Regional..... 842 
JII iihlacker ......... ...... 833 
Bergen .. ..... . ........... 824 
Alger ...................... • 
(Nikolaiev) •...... •. . •.. 819.5 
Fredrikstad ............ 815 
Helsingfors ...... .... .... • 
Sevilla ................... .. 
Hamburg ............... 806 
(Moskva) ............... 792,5 
Lwow ..................... 788 
(Dnepropetrov) .. . .... 783 ,5 
Radio Toulouse ...... 779 
Frankfurt a. M. ...... 770 
Bukarest ............ .... 761 
Uaventry 5 GIl ...... .... 752 
Sotlens .............. . .... 743 
I\atlowltz ...... ...... .. . 734 
(Odessa) ................. 729,5 
Dublin ................. .. 725 
llerlin ..................... 716 
Madrid .......... .. .. ..... 707 
I{harkov ..... ............. 702,5 
Belgrad ...... ............ 698 
Stockholm ... . ........... 689 
!Ilalmberget .... .... ..... 689 
Rom .... ...... .. ....... .... 680 
N otodden . .......... ... . 671 

284 

286 

289 
291 
293 

296 
299 
302 
304 
307 

310 
313 

S16 
319 
322 
325 
329 
331 
335 
336 
339 
342 
345 
349 
351 
352 
356 
300 
864 

366 
368 

372 
378 
381 
383 
385 
390 
394 
399 
404 
409 
411 
414 
419 
424 
427 
430 
435 
435 
441 
447 

Station 

Rjukan .. . .... .......... . 
Paris P. T. T ........ .. 
(Moskva) ............. .. 
Uppsala ................ .. 
Porsgrund .............. . 
Danzig . .. ............... . 
Tammerfors ..... . ..... . 
Bolzano . . ............... . 
IUagenfurt .......... ... . 
Ziirich .................. .. 
Miinster .. ............... . 
Lyon la Doua ........ . 
Tartu .... .. . . ... . ... . ... . . 
Langenberg ........ .. .. 
(Simferopol) .... ...... . 
(Gomel) ...... .......... .. 
Prag ... .... . ...... ...... .. 
TrondJleim ..... ....... .. 
(Moskva) .............. .. 
Milano ................... . 
Briissel ............... . .. . 
Wien ................ .... .. 
Riga ...................... . 
Miinchen ....... . ........ . 
Sundsvall .............. . 
Palermo ................. . 
Budapest .............. .. 
Augsburg ............. .. 
Kaisersiautern ....... .. 
(Smolensk) ........... .. 
Hannover .............. . 
Freiburg ................ . 
Ljubljana .............. . 
Hamar ...... .. .......... .. 
Lausanne .......... .... .. 
Moskva ............ ...... . 
Geneve .. ......... .. ...... . 
östersund ............. .. 
J{iew ......... .... .. .. .... .. 
Charkow ................ . 
Leningrad ............. .. 
Tlflls .. ........ .......... . 
Oslo .. .............. ..... .. 
Moskva ................ .. 
I{alundborg .......... .. 
R eykjavik .............. . 
Stambul .. . .... ...... .... . 
Boden .................... . 
Moskva .. .. .............. . 
Motala .................. .. 
Warchau .... ...... .... .. 
Eiffeltornet ........... .. 
Moskva ..... . .......... .. . 
Daventry 5 XX 
Könlgswusterbauscn 
Radio Paris ........... . 
Lahtl ................... .. 
Hulzen ..... .... ..... ... .. 
J{owno ..... ..... .. ....... . 

TIDSIGNALEN I RUNDRADIO KL. 12,55-13,00. 

0 5 

671 

666,5 
662 

653 

644 

675 
630 .5 
621,5 
617 
008 
003,5 
599 
590 
581 
572 
563 
554 

545 
538 

531,5 
530 
527 
521 
536 
442 
417 
395 
389 
375 
320 
300 
283 
277 
27'2 ,7 
200 
250 
249 
244 
230 
222,5 
212,5 
207,5 
202,5 
193 
183,5 
174 

167 I 160 
155 

447 

450 
454 

459 

466 

472 
476 
482 
486 
493 
497 
501 
509 
51e 
525 
533 
542 

551 
500 

564 
566 
569 
57e 
560 
679 
720 
760 
770 
800 
938 

1000 
1060 
108S 
1100 
1154 
1200 
1205 
1229 
1304 
1348 
1411 
1446 
H82 
1554 
1635 
1724 
1796 
1875 
1936 

12t 55m.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
56m'~ ____ ~ __ 4-______ ~~~~~~-&~~~~~~ ________ -+ ________ ~ 
57m'~~~~~~~~~~~~~~----~~----~~~~~~~-1------~~ 

58m'~~++44~~~++~~~~++~~~~++~~~~~~-r~~~~~~~~ 

59m·~LLLL~~~~~U.~~LL~~aJ~LLLLLL~~~~~~U.~LLLL~~~ 

13t OOm'f-_~~~""" 

Punkterna i bokstäverna N ( _ o ) och G ( ~_ o) under de två sista minuterna angiva den exakta tiden •. 



Apparat
byggare 

kunna erhålla b y g g s a t s e r till varje 

önskad apparattyp med patentlicens från 

S v e r i g e s ä l d s t a radiotelefonfabrik . 

Elektriska 
Indnstri-Aktiebolag~et 

Box 6074 G / Stockholm 6 

Insänd materialspecifikation eller kopplings

schema samt uppgift om antalet önskade bygg

satser så sända vi o m e d e l b a r t offert inklu

derande patentlicens. 

Prislista na' 12 med sIisong

nyheterna och våra beprö

vade byggsatser sändes mot 

porto 15 öre (l trim,) EIA:s 

Radiohandbok för apparat
byggaJ.'e (4:e uppl.) innehål

ler ' allt av vikt om radio

teoJ.'i, bIldradio, television, 

beräkning och bedömning 

av radiomateriel, beskriv

ning på ett antal ultramo

derna J.·adioapparater, mon

terings- och felsökningsan

visningar etc. Pris 75 öre. 

Utkommer i mars 

Begä'l' (f,gentvillkor! 

Agenter antagas! 

Blankett för prenumeration å Radio~Amatö!en 

för årgång 1932 

Undertecknad prenumererar härmed 

på 1It.A1IJ)rrO~AMATÖ1R-EN, för år 1932. Prenumera= 

tian sa vgift, kr. 6:-, bifogas/får utlagas mot postförskott. 

Namn: 

Adress: ........... .. . 

Denna rekvisition kan ställas antingen till Eder bokhandlare eller direkt 

till förlaget: Göteborgs Litografiska A,:B., Lasarettsgat. 4--6, Göteborg'~1 



MAWECO 
Tillsats för växelströmsmätning 

AMATÖR
ALBUM 
- de bästa som stå 

att få - finnas i Eder 
bok- eller pappers

handel samt i de foto

g r a fi s k a magasinen. 

De erhållas i alla ut!Örand:J 

PÄ R 

Maweco V. 
5/25/50/100/250 
500 v.. eller 
5/50/ 100 / 250 
500/1000 V. 

Maweco mA. 
5/10/25/50/100 
250 rnA 

Maweco A. 
0.5tlf2.5/IOA. 

Mavometern 

Obs.! Liten 
effektförbruk= 

ning. 
Prospekt gralis från 

BERGMAN 
& BEVING 
STOCKHOLM 7 

MA .R 
TILL RADIO~AMATÖREN 

Sitt fulla värde erhåller denna tidskrift först när en 
komplett årgång av densamma i inbundet skick och 
försedd med en fullständig innehållsförteckning kan 
tjäna som uppslagsbok, vari man är istånd att steg för 
steg följa teknikens landvinningar. För detta ända~ 
mål tillhandahållas smakfulla pärmar jämte titelblad 
och innehållsförteckning. Rekvirera dem i . dag 1 

I "mIli •• numm" >V 

Pris kr. 2:-

Radio-Amatören 1931 kunna fortfarande erhållas för 
årgångens komplettering. 



FORDRA ALLTID 

VALVO 
•• 

ROR 
nya och 'gamlC3: mot

tagare erhåller Ni bättre 

resu Itat med 
II 

VALVO ROR 
Säljas i alla radioaffärer! 

A.". HOLM 
AKTIEBOLAG 

STOt:KHOLM 

GÖTEBORG .. MALMÖ .. LINKöPING 



.. 

:i-RöRSMOTTAGARE MED SKJiRM
GALLERHöGFREK1fEIIS, SKJiRM
GALLERDETEKTOR O t: H PEIITOD. 

Ur ett av de minga utlåtanden, som vi fått mottaga om SABA, citera vi följande: 

. S A B A är verkligen enastående, när man betänker, att den endast har 3 rör. Här bor en person, vilken 

är inresserad av att plocka in så många olika sändarestationer som möjligt pi en mottagare. Av honom 

finga vi det utlåtandet, att apparaten var den bästa som , hittills provats. På två kvällar togs in med full hög

talarstyrka samt utan den minsta stärning från närbelägna sändare 106 olika identifierade sändarestationen. 

Härlig ljudkvalitet, 
överdådig selektivitet 

och effekt. 

Typ 31 WL tör växelström 

" 32 GL " likström 
med inbyggd elektrodynamisk högtalare 

Typ 31 W tör växelström 

" 32 G " likström 
utan inbyggd högtalare 

SABA 41 '" 
4-rörsmottagare med 2 steg 

skärmgaller- H. F., skärmgal

lerkraftdetektor och pentod. 

Endast tör växelström. 

Utan inbyggd högtalare 

ENSAMFÖRSÄLJARE F ÖR SVERIGE : 

AKTIEBOLAGET 
o 

HARALD "'ALLGRE~ 
GöTEBORG 1 
Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1932 


