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KORTVÅGS-SÄNDARE
20229 kUz

Nauen-dgw

9554 kUz

14,83 m.

Dagligen kl. 14,00-16.00

19947 kUz

Nauen - dih
Buenos Aires

15,07 m.

Dagligen kl. 14.00-16.00

19060 kUz

23~.oo

Bandoeng-PLE
(java) 30 kW.

9524 kUz

15,74 m.

17772 kUz Uuizen-PUO
16,88 m.
(Holland) 130 kW.

Måndarar kl. 12.--16.00, onsdagar kl. 13,00-16.00
torodar.r kl. 11.--15,00, fredarar kl. 12.--16,00.
(Fllral!k8utsändninrar.)

Bandoeng-PLF
(Java) 3(.) kW.

17 m.

I

11 814 kUz Pittsburg-KOKA 25,4 m.
Winnipeg, Man
25,S m.
12 kW.
11 751 kUz ehelmsford 5 SW 25,53 m.
(England) 15 kW.
Måndarar-fredaaar kl. 12.--13,so, 19.00-24.00

Bergen-LON
(Norge) 1,5 kW.

Rom (Italien)
1,5 kW.

30 m.

6881 kUz Kötben i. Anb. D 4 aft. 43,6
49,4

6060 kUz

Lyngby
(Danmark)

49,S

32 m.

5996 kUz

Karlsborg (Sverige)
GAJ 1 kW.

9252 kUz Sydney 2 PL
32,05 m.
8108 kUz Wien-EATU
37 m.
(Österrike) l kW.

5996 kUz

Moskwa KFN

Melbourne-3 LO
(Australien) 15 kW.

31,S m.

Utsändningen tillfilligtvis avbruten.

9434 kUz

Posen 0,25 kW.

Oregelbundet.

31,8 m.

s.

Onadarar och Illrdarar, se daroprogrammen

8103 kUz

Bem-UB 9 oe
(Schweiz) 1 kW.

Paris (Radio Vitus)
(Frankrike) 0,5 kW.

37 m.

New York W 2 XAL 30,91 m.

Tildagar, onldagar, fredagar och lördagar

9554 kUz Nairobi -7 LO
31,4 m.
(Kenya.kolonien) 4 kW.
Dal!"liren kl. 18.-21..,

Prag 2 kW.

5171 kUz

58

Tisdaj{ar, fredarar kl. 20_23,80 rrammofonkonae
toradarar, fredagar kl. 19_21.00

4997 kUz

Paris-Radio L.L.
(Frankrike) 1 kW.

60

Mån', ona' o. fred. kl. 1_2.00. sllnd. kl. 1_111

4800 kUz

m.1

4283 kUz Springfield (U. S. A.) 70
5 kW.

Pittsburg KOKA
(U. S. A.)

62,S

Dagligen kl. 23~,lIl

Dagligen kl. 16.--17,l1l och 19,00-2(1.00
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(Tyskland) 2,5 kW.

40,S m.

3619 kUz
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5 kW.

82,9

Utsändninratider, se Dllberitz 40 m.

Mlndag.r och toradarar kl. 19.00-20.00

7229 kUz
..

50

Tiadarar. torsdarar och lördagar.

m.

41,45 m.

3561 kUz Köpenbamn-O 7 RL
84,25 m. (Danmark) 0,15 kW.
Tiadal!"ar och fredagar kl. 23_1.00

D.l!"lil!"en kl. 7.00 och 15.00 Fllrsl!k, orei"elbundef.

PrOfram, se De tyska vårlängdema.

50

Dagligen kl. 23,.

40,2
Lyon-YR
(Frankrike) 1,5 kW.

7238 kUz Oöberitz-OOA
(Tyskland) 5 kW.

Königswusterhausen
31,38 m. 8 kW.

38

Darliren kl. 20.--23.00

7463 kUz

dagsprogrammen.

Fllrsl!ksutsändninrar.

7895 kBz Agen (Frankrike)
0,25 kW.

7407 kUz

Fllrsöksutsändninl!"ar.

43,S

SlIndapr kL 18.00-20..,
Söndarar kl. 10_12.00. tiadagar kl. 18_20
torodarar kl. 22,00-24.00. fredagar kl. 18.00-20

SlIndarar, onsdaaar och fredagar kl. 21,00-22.00

Darliren kl. 0,00

11 764 kUz

43

Wien-UOR 2

(U. S. A.) 40 kW.

9560 kUz

31,S m.

MIndagar och torsdagar kl. 21.--13'00

Måndagar oeh torsdagar kl. 20.00-22.00

9756 kUz

6896 kUz

Dagliren kl. 21_23,l1l

13 661 kUz Schenectady-W 2 XO
21,96 m. (U. S. A.)

9994 kUz

Madrid EAK 110

6073 kUz

9524 kUz

15 337 kUz Schenectady-W 2 XAO
19,56 m. (U. S. A.) 30 kW.

Söndagar kl. 21.3)--5,15, mån-, ons-, fre- och ll~r·
dagar kl. 0,00-6.00

4%

Tiadarar och lördarar kl. 21_24.00

22,1&-2~

9369 kUz

Ut.ändningstid, se PLE.

Perib-6 AO
(Australien) 15 kW.
SlIndalrar kl. 12_17.00

Telefoniutsändningar kl. Il_U,. 18,1&-18..,

Dagligen kl. 15,00-17.00
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6977 kUz

9529 kUz Scbenectady-2 XAF
31,48 m. (U. S. A.) 10 kW.
Min', tia·, tora' och IlIrd.r.r kL O.cxr--O.oo

19867 kUz Rio de Janeiro SPU 15,1 m.
Daglil!"en kl.

31,4 m.

Torsdagar kl. 23_24.00. fredagar Id. O~.oo
och 19_21.00 samt IlIrdar.r kl. 1_7.00

15,04 m.

D.gligen kl. 17,00-20.00

19906 kUz

Eindboven-PCJ
(Holland) 15 kW

Ziirich-UB 9 O
(Schweiz) 1 kW.

41,5 m.

3033 kUz

Motala (Sverige)

98,9

Dagligen kl. 18.00

2895 kUz

Milano (Italien)

104

DarIigen kl. 20.00

Varje 1. och 3. IlIrdag i månaden kl. 20.00
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419 m.(116 kHz
.
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}
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.aad.bara
K8.la.W1UIterhaa... 1634,9 m./183,5 ltHz
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Torsdar
FredaaLlIrdar

K8peaham. 281,2 m./I067 kHz
Orerelbunden utsåndningstid

Rom

441,2 m./6S0 kHz
SYltem Fultorr.ph
Oregelbunden utsåndninratid

Toalo. . .

380,7 m./788 kH.
Syatoru Bellinoaraph
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348,8 m./860 kHz
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550,5 m.1545 kHa
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Mindaa ............ ...........................................
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Da.....Uy
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........... .
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........... .
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Fredag
Fultorraph .......... .

Badape.t

15,45
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1554,4 m./l93 kH.
System FuJtogr aph
15,00-15,25
15,00-15,25

v.

12,3(}-13,00
12,3(}-13,00
12,3(}-13,OO
12,3(}-13,00
12,30-13,00

Da...eaUy Exper. 398,9 m./752 kHz
Syatem Fultorrapb
Onadar ......................................... 00,15-00,45
Ll!rdag
......................................... OO,lS-OO,45

SlIDdag
Mindar

12.00-12,30
1,00- 1,15
12,00-12,30
12,00-12'30
12,00-12.30
12,00-12,'*1
1,00- 1,15

Wie.

1725 m./173,9 kHz
Systom Fultograph
Oregelbundna fllral!ksutoändninrar

334;8 m./896 kHz
System Fultorraph
16,30-17,00
12,.~13,00

22,30- 23,00
22,15-22,45

SIIndag
Måndar
Tiad_r
Onodar
Torsdag
Fredar
Lllrdag

516,4 m.1581 kHz
System ~'ultoaraph
15,30 och efter aftonprog.... m ....ta al
15,00""
"
,

15,00
15,00
15,00
15,15
15,00

"
"
"
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Z. Kuprox Likriktar
Med amerikanska original kopparoxidplattor.

Tillförlitliga

Hållbar

För laddning av 4 volt ackumulator med 0,0 amp.
1
" 4
,,6 "
" 1
Fullt komplett med sladd och stickkontakt.
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Gli eoll nyll ar
tiltönsRas alla våra läsare, uänner och 6eRanta,
även under det kommande året skota vi bemöda oss om
att flestatta R, CC;, R, så intressant ocli tärorik som möjtiflt,

Vårt mål

-

11leddela oss ('dra önsRninear,
1(ritisera oss,
flJliu medar6etare hos oss,
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Vitt vara språkrör tör afla svenska radioamatörer,
Vitt väcka ocli upprättliå{ta Intresset lios den svenska radioamatören ocli
radiovännen,
Vitt ti{tjöra radion nya vänner ocli flöra dem tör!roflna med 'tekniken,
'11II11111111111111111111I111111II1m11111111ll11111111ll1llUlIIIIIIIII1II1111111111111111111111111111111U11111II1II11II1II11II1I1II1I1I1II11I1I1I1I1II1111II11I1I1II1I11II11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllln

o

Radion under 10 ar.
Radion har under de 10 år den tjänat som underhållning utvecklats med rekordartad hastighet.
Redan under de 2-3 förnta åren, d. v. s. 19191922, började elektronröret undantränga kristallen,
och numera torde det endast vara en tidsfråga, när
den senare helt och hållet försvinner från marknaden. I återkopplingen och lågfrekuensförstärkningen fann man två effektiva medel, genom vilka
ljudstyrkan kunde mångdubblas.
Hörlurarna
kunde därför snart nog utbytas mot högtalare, och
detta har i all synnerhet bidragit till att göra radion populär.
Nästa steg i utvecklingen var högfrekuensförstärkningen. Med ett eller flera dylika steg, bestående av ett elektronrör med tillhörande avstämningsorgan, kunde de inkommande signalerna förstärkas och räckvidden ökas. De första högfrekvensmottagarna voro dock ej synnerligen effektiva, ty man lyckades ej borteliminera de skadliga
återkopplingarna, och först genom neutraliseringen uppnåddes en viss förb~ttring. De s. ik.. "ref-

1exmottagarna" härstamma även från denna tid,
och amatörerna experimenterade dessutom med en
hel rad andra konstifika kopplingar, varav "negadyn" -, "superregenerativ"- och "superheterodynmottagarna" voro .de vanligaste. Den Sienare är
uppfunnen under världskriget av amerikanaren
Armstrong, och den första firma som tillverkad'e
dessa mottagare för kommersiellt bruk var "Radiocorporation of America". Numera är "supern" en
av de mest populära typerna och har i lmustruktivt hänseende nått en hög fulländning.
Under tiden förbättrades även elektronröret, och
denna utveckling har nu nått en viss kulmen. De
s. k. kraftförstärkarrören kunna återgiva även de
högsta ljudstyrkor utan förvrängning, och radion,
som under de första åren betraktades som en teknisk leksak, har blivit ett populärt musikinstrument.
Skärmgallerrören ha förenklat högfrekvensförstärkningen och nedbringat fabrikationskostnaderna. Genom dessa har dessutom en viss Slllll-
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Säsongens förnämsta
Hög talare.
dardisering blivit möjlig, och många firmor, som
förut tillverkat flera olika modeller, ha nu specialicerat sig uteslutande på 4-rörs mottagare med
skäl'mgallerrör i högfrekvensen.
Bortsett från supern, kaIli man indela de amerikanska mottagarna i två huvudgrupper: Apparater med högfrekvensförstärkning, i y,Ilka antlllgen
normala ror eller skärmgallerrör användas, och
de s. k. "band-pass-fIlter"-mottagarna, vilka bestå
av flera aperlOdiska (ic~e avstämda) högtrekvenss..eg. Ve här l Europa vanlIgaste typerna,
lokalmottagarna och 4-rorsmottagarna med s.l{.armgallerrör, nnnas däremot ej i uSA. Detta beror
på, a,tt alla större städer ha mer än en såndare,
och därtör äro ej heller de amerikanska app,a ralerna 'k oustrueraae för distansmottagnmg. :::'elektiviteten däremot: måste vara mycket 'g od, ty exempelvls i Chicago arbeta ej mindre än bex oJJ.ka sänåar,e på vägLangds.bandet 20O-öOO m., och i 1'-1 ew
York linnas ännu flera. Våglängder over 600 meter ,a nvända amerikanarna Cläremot ej lör runClradio, och detta är en ~tor fördel, ty härigenom
borUalla de komplicerade Omkopplmgsanordnmgarna med tiHhorande spolsystem. Dessutom bli
XaDr.lkatlOnskostnaderna mmdre och konstruktörel1S UppgIft lättare.
Den avstämda högfrekvensförstärkningen å.tnjuter med rätta i Europa en stor popuLarItet, men
Wlverkningen är förenad med SLOra svårIgheter,
och en ycterst noggraIliIl kontroll är nödvanCllg.
Detta åter resulterar l att varan blir dyrare. Mottagare med aperiodlSk högfrekvenstörstärkning ha
unCler de två senaste åren utvecklats i laboratorIerna, och denna typ har flera stora fördelar.
Bland annat! kan skärmgallerrörets höga förstärkmngsfaktor till fullo utny~tJas, och tbandfiltermottagaren synes även ha de största framtidsutsikterna. En effektiv högfrekvensförstärkning tillå- '
ter dessutom en övergång från gaUer- till anodlikriktning, vilket förenklar fabriktationen.
I den lågfrekventa delen har man vanligen använ.t två steg, ett normalt högtalarrör efter detektorn, och två kraftförstärkarrör i push-pullkopp-

tillverkad i Tyskland.

~
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ling. Tack vare den ökade fÖl'Stärkningen i högfrekv,eIlJSstegen i förening med anodlikrikmingen
är det emellertid möjligt att direkt efter detektorn
ansluta push-pullsteget, och dylika konstruktioner finner man numera i alla moderna mottagare
av större format.
Effekten är fullt tillräcklig
även för en större dynamisk högtalare.
Även högtalarna ha genomgått flera utvecklingsstadier. De första modellerna voro konstruerade efter samma princip som en vanlig ,e lektromagnetisk hörtelefon, och genom olika membranformer uppnådde man även vissa förbättringar.
Så kom .Iwnhögtalaren i en mängd olika variatioIlier, men äv,e n denna typ måste vika för den elektrodynamiska högtalaren, vi.lken till följd av den
naturtrogna reproduktionen blev allmänt populär.
För amerikanska förhållanden lämpar den sig .
äv,en :synnerligen väl, ty i USA äro nästan alla
mottagare konstruerade för en motsvarande effekt, och den erforderliga energien uttages från
belysningsnätet. De amerikanska radioapparaterna inbyggas vanligen tillsammans med högtalaren och nätaggregatet i ett större skåp.
I Europa däremot är köpkraften mindre, och en
masstillverkning av dylika möbler är mindre lönande.
Vi använda huvudsakligen lokalmottagare, vilka ej förmå avgiva den energi, som en
elektrodynamisk högtalare fordrar, och våra fabriker ha därför inriktat sig på en förbättring av
den elektromagnetiska principen.
Vid sidan om r,a dion ha en mängd närbesläktade grenar utvecklats. Bildradion och televisionen äro ett par dylika. Att även radion under
det senaJSte året fått stor :betydelse för medicinen
torde vara känt!. Vad vi framdeles kunna vänta
oss är svårt att förutspå, men sannolikt måste
ännu många detaljer uppfinnas och förbättras, innan dessa tills'a tsapparater få någon större praktisk betydelse. Även den automatiska avstämningen är ett problem som sysselsatt experterna, och
i allmänhet strävar man efter att fullkomna de
system, som redan finnas.
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Moderna

Typ.
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A G A R E
Eleganta

Selektiva

Högeffektiva

38N

Typ.

38G

Likströms-Nätm ottaga re

'yäxelströms-Nätmottagare

220 volt

110, 127, 150, 220 volt
med

med

Telefunkenrör

Telefunkenrör

1104, 1004, 164d, 114

074, 034, 164d.

Kr. 212:-

Kr. 241:-

TYSKLANDS
MEST POPULÄRA STANDARDMOTTAGARE

.

Herrar återförsäljare!

GENERALDEPOT :-

Vill Ni betjäna Edra kunder på det bästa?
Det gör Ni icke, om Ni -ej provat denna mottagare I
Var övertygad om, att den är lättsåld som ingen annan.
Hundratals återförsäljare säga: "Endast MENDE 38" vill vi ha I
~ende 38 ger bästa valuta för pengarna I
Mende 38's selektivitet, ljudstyrka och klangfärg, hava ännu icke
kunnat överträffas. -

CONCE·NTRA,

Högfrekvens- -och detektorproblem av
i morgon.
Tyska och amerikanska utvecklingi>Jinjer.

Den även hos oss välkände tyske ingenjören otto Kappelmayer uttalade sig nyligen i ett föredrag emot det enligt hans
åsikt oriktiga föredragandet -av skärmgallerrör, då man likväl
icke kan utnyttja deras större förstärkning, utan att selektiviteten blir lidande. Med nuvarande starka sändare fordras för
långdistansrnottagning åtminstone tre avstämningskretsar, under det man vid förekommande skärmgallerrörkopplingar i allmäJ,1het endast använder två.
Då ju förstärkningen hos
skärmgallerrören är synnerligen -stor, föreligger också större
fara för, att även aVJägsna stationer skola slå igenom.
An-

HÄLSINGBORG.

vänder man åter förutom detektorsteget två högfrekvenssteg,
så klarar man sig också med de billigare normala högfrekvens_
rören_ I Amerika, där man i allmänhet kostar på sig dyrbarare
radioanläggningar, använder man icke desto mindre skärmgallerrör i neutrodynmottagare med ända till två och tre högfrekvenssteg. Vid så stor förstärkning måste man emellertid
även ägna särskild. uppmärksamhet åt utbildandet av detektorn,
så att icke denna överbelastas och kombinationstoner uppträda.
Amerikanarna använda därför redan i stor utsträckning en
kraftig detektor, som event. består av flera rör med anodlikriktning_ Efter denna följer sedan i allmänhet endast ett lågfrekvensslutsteg, som är mycket kraftigt dimensionerat (i allmänhet med ett rör ungefär motsvarande Telefunkens RE 604),
då ett mindre rör även här omedelbart efter detektorn skulle
bliva överbelastat.
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Effektiva Kombinatorkopplingar.
I "Radioteknisk Revy" Oktober 1929 ha vi utförligt beskrivit DRALOWID..J{OM&INATOR och
återkomma nu med ett 'antal kopplingsschema och
byggnadsanvilSningar, varav de två ,f örsta publiceras i detta nummer. SamUiga koppl:ingar äro utexperimenter:ade och praktiskt avprovade å
STEATIT-MAGNESIA:s specialla:boratorium. för
radioteknik.
Dessa prov ha tillfullo bevis.at, att
kombinatornJ kan användas i alla mottagare och
förstärkare för batteri eller nätdrift.
DRALOvVID-KOMBINATOR den idealiska
kopplingsenheten - är ett aggregat bestående av
kondens.atorer och motstå,n d i kombination med en
5-polig rörhMlare.
Monteringen och kopplingen
är synnerligen enkel. Kombinatorn fästes med ett
par skruvar på bottenbrädan, och de numrerade
kontaktskruvarna förbindas därefter med batterianslutndngslisten, reostaterna och de övriga detaljerJla enligt det montageschema, som åtföljer varje
koppling.
Komlbinatorn !har på va'r je sida 6 .skru-tIIIIIIIIIBvar, alltså inalles 12 'kontakter, odh f. n.
~ finnas i maIiknaden tre ol'ika typer. Då
diet knapp;ast är antagligt, att nätmottagaren helt och hållet kommer att uttränga
--'lf1JL- battertimottagaren, ha-r man vid kons!ruik-1"'1 ru('
tionen tagit IhälllSyn till båda strömkä'l:..
- ,)d"U lorna-. Spänningar över 50 volt kunna,
därest die uttaga'S från belysrnIlJgsnätet,
---AN/'-- anses liv&farl'i:ga-, och måste därför alla
spänningsförande delar förses med skydd
~ eller anlbningas så, att d'e ej äro åtkomliga
utifrån.
-'Oö'- ' Beträ:ftfa-nde rören gälla die data, som
återfinnas i resp. firmors. kataloger, alltI
så: Braniheten S, genomverikan D och
~ glöds,trömsförlbrukningen Ih, och det tor.de ej bereda Hj.saren någ.r a 's törre svårigheter att utvälja de lämplJigaste typerna.

Fig. 2.

Principschema för en 3-stegs motståndskopplad lågfrekvensförstärkare med galvanisk återkoppling.

de olika ledningarn:a dragas under boUenbrädan.
Genom en försiktig reglering av R 4 kan ljudstyr-

Fig. 3.

Montageschema till fig. 2.

kan ökas, utan att man behöver riskera distorsion,
men man kan även kortsluta detta motstånd medelst en strömbryt,are, och förstär:kar:en arlbetar då
utan återkoppling med tre normala motståndssteg.
Potentiometerill PI tjänstgör som volymkontroll. Vid
LS inkopplas högtalaren.
Denna förstärkare är e n d a s t avsedd för batterid'rift och lämpar sig ej för nätanslutning.

Förstärkare med galvanisk återkoppling och
. tre motståndskopplade L. F.-steg.
(För hatteridrift.)
De tre .l rolUlbinatorema Klo K 2 och Ka fastskruvas
på en pass,a nde bottenlbräda ~åsom fig. 4 visar, och
bakom desamma monteras poteIlJtiometern Ph mots tåndet R 4 oc!h reostaten R 5 • I Dralowids original'kopp1ing (Fig. 2 och 3) ha en del ~cia1beteckningar
använts, vilka avvika från dem vi äro vaJll:a vid, och Fig. 4. Den färdigkopplade
ha desamma följande betydelse:
förstärkaren.
Rh = glödströmsackumulatol'n, A!b = anodbatMateria/förteckning.
teriet, Gb = gallerlbatteriet och E = jord. Istället
Kl
K
Ra
=
Dralowid
...Komhinatorer Typ 1.
2
för träplatta kan man med fördel använda en dylik
R 4 = Variabelt motständ 0,01 megO'hm.
av c:IDonit odh kan då koppla förstärkaren med blank .
P l = Volymkontroll (potentiometer) 0,25 megobm
tnåd.
R
Glödströmsreoslat ~10 ohm.
5 =
Längst till vänster (Fig. 4) befinner sig batteri~
Rör.
anslutning.s kaheln, vilken är 5X6-<trådig, i mitten
högtalarekontaktel'lIl'a odh till 1höger de sIkruvar, vil- Vl : D= 6--7 % , S= c:a 2 mA/V, Ih = c:a 0,1 A
ka förtbindas med radiomottagar~n eller elektra- V 2 : D= 6--7 % , S= c:a 2 mA/V, Ih = c:a 0,1 A
dosan, alltså potentiometerns yUerpoler. Kopplin- Va : D= 20--30 % , S~ 2---4 mA/V, Ih = 0,150,60 A.
gen inskränker sig tiU några få anslutningar, och
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2-rörs motståndskopplad lågfrekvensförstärkare
för anslutning till likströmsnät.
Fig. 5, 6 och 7 visa en synnerligen prisvärd försfärkare för direkt amlutniug tiU likströmsnätet.
Densamma är speciellt konslruerad för gr,a mmofonfi:)rslärkning, och Illled en 'g od elektrod osa, t. ex.
DRALOWID-TONATOR, är volymen funt tiUräck-

Materia/förteckning.
1 Dra10wid-Komlbilnator Typ 1.
1 Dralowid-Kom'hinator Typ 3.
1 Dralowidc..P01ywatt UnhnersaI'l1lots-tånd R l = 0,1
megohm.

Fig.5.
Principschema för den
nätanslutna förstärkaren.

----r
~

~

'"

lig för normala hehov. önskar man en större ljudstyrka, kan V 2 utbytas motett modernt tregallerrör.
Såväl a,n od- som glöd~änningen uttages från nätet,
odh rören äro kopplade i serie. Genom drosseln Dr
och kondens.a törerna C 2 Gch C 2 ' utestänges anodispänn~ngen från högtalaren, odh förs tärkaren är därför
fullkomligt ofarlig aU, handskas med.
.
Liksom i föregående koppling monteras kombinatorerna och de övriga detalj'erna på en 'b ottenplatt.a av lämpligt material, och Fig. 7 visar !hur. det hela
är 3mordnat. lng!å ngstransformatorns primärlind-

'---------i>------:-Qr+J
•

CIf

1 Dralowid-FHos Universallmotslåud R 4 = RO ohm.
1 Variabel,t motstånd R 2 för hög belastning a 200
dhJm. (Ändrör med D-I0 % ).

Fig. 6.
Montageplan
till fig. 5.

ning anslutes direkt till elektrodosan, och över sekundärlindningen är potentiometenn P l shunlad.
Ph P 2 , R z och R 5 äro monterade direkt på plattan,
och å Fig. 7 synes de fyra regleringsk'l1appar:na. C4
är en kondens rutor 0iIIl 2 MF., över vi1ken förstärkaren förbindes med jord. Denna får under inga oms iilndigheter utelämnas.

Fig. 7.

Den färdigkopplade förstärkaren.

1 motstånd R 3 = 1,000 ohm.
1 MoflStånd R 6 = 250 ohm.
1 Reos<tat (variaibel) R 5 = 250 ohm..
2 Polenti'OIlletrar PI odh P 2 0,25 megohm och 500
ohm.
1 lngåugstransformator '!!r.
1 Utgångsdrossel Dr.
4 BloCkkondensa:orer Ch C2 , C2 ' och e i il 2 ~F.
1 B1ockkondeIlJsator Cg = 4 MF.
Rör.
,V I : D= 6-7 % , S= 2 mA/V, lh = 0,1 Amp.
V 2 : D= 10 % , S= 2 mA/V, lh = 0,15 Amp.
Samtlig,a värden gälla för en nätspänning av 220
volt och 0,15 Amp. glöd'strömsförbrulming.
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Radiokurs för ny börj are.
Hallå pojkar! Nu hörjar "RTR":s praJktilSlka lärQkUI1S i r.adioteknd'k. För en ringa kostnad 'ka;n Ni själv
tinv,e rka ,e n modern radiomottagare och samtidigt bli
förtrogen me<d radiollIS mYlSterier. Det har berett
Eder Radiofarbror åts,k illigt huvudJbry att anpassa
denna mottrugare e,f ter Edra inkoOmster, vilka helt sä~ert äro Ib egränsa;de.
Det fiJnnes näffiHg,e n en hel
mängd oliJka .kiopplingar, och man måste från början

b
1\

,I ...
1\

Fig. 1.

Principschemä.

·Fig. 2.

Elektronrör.

göra Il dart ,f'ö r Sig, om a;pparaben Slmll användas för
10lkal- eller ddstaIllSmottagning, och för !högtalare
-eller hörlur. En enkel detektor är ej lämpHg, ty denna
tröttnar man mart på. Ej helLer är det ,någon ide
att på d,e tta IStadi'um ,b ygga en kQmplicerad distansmottagare. Men vad lSäg~er Ni om en effektiv trerörsapparat, med vilken Ni kan tag,a in alla europeis'k a
storstattoner med god ihiögtalarstyrka?
Måhlända anser N~, att ,e n dylik mottagare blir för
dyrbar. Även denna sak ih:a vi förutsett, och om Ni
varje vecka kan lägga 'l .mdan Kr. 1: 85 vill Rad.i:ofarbror hjälpa Ed,e r att 'Ordna även den saken. Skulle
Ni mot förmodan ,ej förfoga 'ölV,e r e,t t så stJort krupital,
älio säJkert far och mor vilUga. att understödja sin sons
veteruslkapUga utJbildning, ty pengarna äro ju ej bort~astade, utan hela frumiljen får framdeles glädje av
den mottagare Ni själv by'g gt. Dessutom följer sernare
en ikQnstruktiQoobes,krilvning på en goOd högtalare,
vilken Ni! kan tillverka för näigra kronor.
I föregående nrummer av "Rrudio:-T,eknilsk Revy"
gjQrde R3idiof.arbrQr Eder .förtr,o gen med de oUka symboler '000 tecken, som användas inom radio1Jekniken,
och vi sk'Ola nu f'Ortsätta med en Ib eskrivning över
verknilnigSlSättet thos en en.kel radiomottagare.
Fig. 1 visar det s. ik. principschemat. De vågor, som
komma från sändaren, uppfångalS av antennen (Ant.)
odh omvandlas 'g enom en detektor med tilllhör.ande
hörtelefon i säida;na' lSvängningar, lSom Vii 'k unna uppfatta med våra hörselorgan. Den enklru<>te· dete:{torn
är kristallen, men vi vilj a ej uppe!hålla oss vid denna
utan välja en modernare typ, näJmlig,e n elektronröret.
I fig. 2 se vi ett dylikt i genomskärning. b är en
glas'k'Olv; ur ,v nken luften av1ägsnats medelst en pump.
Katoden k, även ikallad glödtråden, står i förbindelse
med de båda benen kl och k 2 å r,ö rets sockel. Omkring
glödtråden Ibefinner ISig en metalltI1åd1Sspiral, gallret.
Den yttr,e elektroden lbe!l1.ämnes anod 'Och består av
ett~cyllindriskt metalllbledk a. Anoden och gallret äro
förbundna med var sitt :b en al 000 -glOm glödtråden upphettas..medeliSt "'en lämpiilg

strömlkälla, t. ex. ackumulatorn A, och anslutes till
den negatiVla pol-en på ett anodbatteri B, ·ut.sänder den
oändligt små, llIegati~t l,a;ddade ,parti1klar, 5. k. elektroner, och en ström flyter genom röret från - B, över
hörtelefonen T, till
B. Denna str,ö m bromsas, Olm
·gallret har en negatiV laddning men til1tager i styrka,
då laddningen Ibvir pOISitiv, och på detta fen'Omen
grundar sig eJ.ektronröretlS användning som förstärkare.
GaHr·ets laddning ibestämmes la v d'e signaler, som
från sändaren inkomma öv,e r antennen, men de förstärkta strömmarna i anodkretsen ha ett så högt
svängningstal, att varken de mänskliga hörselorganen eller hfutelelfoOnen rea:gerar. De må.ste därför
Qmfomnas, och !härtill tjänar gallerkondensatorn el:
odh gallerläckan M.
Vill man motta;ga en viss bestämd station, måste
mottagaren avstämmas på dess vrugLängd, och detta
sker med timrjälp aven fast 'Spole LA 'Och en vridkondensator CA. I ng. 3 återfinna vi alla ko,p plingselementen för en ,e nrörsmottagare, ävenså die' Iedningar, som förbinIda .dlesamma. LR är den s. k. återkopplingsspolen, glenom viUken, de i ,a nodIkretsen försbärkta svängningarna återfiöras till LA. Härigenom
förstärkas de inkommande signalerna, gallret får
starkare ,impulser, oclh ljudstYI1kan ökas. AterkQPplillgen är alltJså ,e n 'e nergikälla, \Som vi erhålla alldeles gratis, men i' gengäld måste den handhavas med
stor försiktiglhet, emedan vi annars ikunna störa
grannarna.
Som Ni helt säkert vet, finnes det bålde höga och
läJga vä/g,längdelr. Så t. 'ex. sänder Motala, på 1348 meter men Stocklholm på 436 m. En ra;diomotta:gare
må.ste därför vara' så Ibeskaff,a d, att man med densamma ,k an mQttaga alla våglor meHan 200 och 2000
meber, men ,e tt så 1Stort område kan ej täckas av ett
enda spolsystem. Man måste d,ärför antingen byta
ut LA och LR, ,d å manöv,eI1går från ett väiglängdsband till ett annat, ener ookså använda två spol-

+

Fig. 3. Kopplingsschema.

system i för,e ning med en ~ompjicerad QIITlIkopplare.
Radiofarbror haT ,emellelr'tVd und'e r julhelgem. tänkt ut
ett annat, ,betydligt enklare system,octh detta sIk ola
vi avslöja i nästa nummer.
Där åteIikommer Ra;diofarbror med fullständiga
by,glgnadlSa'llvilSningar ooh ritnilngar till den omtalade
trerörsmottagaren, oClh de delar Ni Ib ehöver återfinner Ni i nedanstående' mateöalförtec'k ning.

J
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höv'e r ,e ndast 1äg1ga undan Kr. 1: 85 varje vecka. Delarna tm~tällas Eder.i mån av behov från firman
1 Batterisladd, komplett.
Ooncentra, Hälsdngborg, tlill vibken Ni var f'e mw vecka
1 Rulle lödtenn.
100 cm 3 Radiorör.
har att IinS'äJnda de undanlagda pengarna Kr. 9: 25.
1
300 cm 1 Ackumulator.
Naturligtvis ik an Ni äv'e n in;k öpa Id'e larrra i vilken an1
1,000 cm 1 Anodbat~ri.
nan radio ruff är som häls t, bLott Ni ser till att Ni får
1"
"
2,000 cm Diverse skruvar.
2 Rörhållare B/l.
5 Awa-hylsor.
sådana, som passa för de schlema oc1h anvisningar,
1 Aterkopplingskondensator 500 cm. 2 Banankontakter.
.som Radiofar:bror lämnar Eder i Rad10teknis:k Revy.
1 Ratt till d:o. 60782.
4 Kontaktskruvar 46.
Med detta tidnlinglSnummer fö~jer €tt a'v,b etalnlings1 Reostat med knapp 3 ohm.
1 Panel 200 X 300 mm.
montraJkt, vUket Ni lbör ifylLa, {lm Ni vill deltruga i
1 Lågfrekvenstransf. Körting.
1 Montagebräda.
15 m. Koppartråd 0,4, 2 X silke.
1 Rulle Markant-tråd.
kunsen .och bygga mottagaren. K{lntraktet insämdes
55 m. Koppartråd 0,3, 2 X silke.
1 Spolrö.t .
till firman Concentra, Hä~ing1borg, 000 Ni får då materialet Ejder tilLsänt. SamtidLg,t har Ni att insända
Rrud~ofaflbror har ordnat det så för Eder, att Ni kan
er'hålla alla eriorderliga delar påaVlbetalning. Ni 00- första aVibetaln1ingen Kr. 9: 25.
Materialförteckning.
1 Dralowid Kombinator.

Vridkondensator 500 cm.
1 Mikroskala.
1 GallerIäcka 2 mg.
2 R. J. Blockkondensatorer
1

Prlst:äV"ll~gsres-u.lt:a.t:et:
av Radioteknisk Revys decembertävlan meddelas härmed. Vinnarna av radiouniversaltängerna torde vid det här laget :edan
hava emottagit dessa. Vinnarna av lödkolvarna däremot ombedjas meddela nätspänningen, varefter även dessa vmster
omgående expedieras.
Elektrisk lödkolv har vunnits av:
Univer8al radiotång har vunnits aVI
1. T. Johanson, Box 52, Härnösand
31. P. E. Juhlin, Kvarnby 80, Skillinge
2. H. Florin, Hagagatan 16, Stockholm
32. Theodor Pierron, Box 501, Horndal
3. Gunnar Karlsson, Tyskbo, Box 99, Horndal
33, Nils G. Wörman, Gottsta, Häverösund
I
4. Edvin Carlson, Tvinggatan 8, Södertälje
34. Bengt Runnman, 49/3, Kiruna
5. Henry Johansson, Torekow
.
35. Eric Johansson, N. Nygatan, VetIanda
6. Erik H. Karlsson, Box 10, Villahed., Horndal
36. Bertil Mellbin, Nybrogatan 1, Härnösand
7. Lambert TroE:dsson, Oderljunga, perstorp
37. Nils Gösta Rosenglust, StOrgatan 221, Simrishamn
8. Ivan Persson, Kriha 1, Klippan
38. Eric W. Petterssen, Hovidslund, Västerås
9. Bertil Svantesson, Nyhyttan, Avesta
39. Dag SChreiber, V. Storgatan 67, Kristianstad
10. Tore Wallden, Box 917, Krylbo
40. Eric Johansson, Norra Nygatan 10, VetIanda
11. Sten Berglund, Bäck, Indal
41. Hj. Johansson, BJörkås, Värmlands Bro
12. Ake Broden, östgötagatan 87, Stockholm
42. Filip Wahlström, Aminne
13. Einar Karlsson, Klippan, Rydsnäs
43. F. Wester, Byvalla
14. Ake Holmstedt, Hagagatan 27, Örebro
44. Ragnar Persson, Box 224, Glimåkra
15. Eric Holmström, Björköby
45. Ernst Nilsson, Bengtsro, Bäckaskog
16. Carl Erlandsson, VÖlundsgatan 1, Stockholm
46. Herbert Gustavsson, Box 70, Bredaryd'
17. Sture Colding, Kvarngärdesgatan 21, Eskilstuna
47. Verner Jonsson, HögerstensVlägen 273, Mälarhöjden
18. Carl L. Olsson, St. Järnvägar, Spannarp
48. Sture Andersson, Box 3, Örkelljunga
19. Karl Erik Hertzman, Västerlösa
49. Eric Johansson, Postkontoret, VetIanda
20. Bruno Moberg, Fack 6, Västra Torup
50. Arnold ThoreIl, Cederhult, Viskafors
21. Göte Wikman, Bjurfors, Box 568, Avesta
51.. John Brask, Hedefors, Stenkullen
22. Axel Nilsson, Järnvägen, Bjuv
52. Torsten Högfelt, Karl X G. Gata 32, Hälsingborg
23. Nils Eklund, Bostället, Hasslarp
53. Gustav Axelsson, Gösta, Huggenäs
24. Karl G~rsson, Torups Kungsgård, Kvidinge
54. Hilding Strand, Fagerviksverken
25 ~hlen, P01\tfack 29, Luleå
Jr
55. Sture Stoltz, Ugglaröd, Röstånga
26, P. E. Andersson, Morkarlby, Mora
Av
56. Hugo Carlsson, Västra Storgatan 16, Säffle
2'1. Eric Dahlgren, Vldegatan 20, Miat rp, Hälsingborg
57. J. Ohlov Karlsson, Hjärnarp
28. Ture Thuring, Box 41, NYkVar~
58. Folke Jacobsson, Hantverkaregatan 13, Karlshamn
2P. Hilbert Pålsson, Björkedal, Kvi 'n e
59. John Lindelön, Björkv. 12, Kristianstad
3(j. Tage Rydell, Agatan 22, Karlsha tt
60: Gunnar 4ndersson, Gökgatan 6, VetIanda
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verlge ar JU som e ant tandstickornas kungarike och
för den skull må det vara oss förlåtet, att vi denna ~ång
valt de små pinnarna för vår pristävlan.
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Priserna äro:

I:sta pris - I Lenzola högtalare L/I2... ............... Kr. 75:2:dra " - 'I Lenzola högtalare L/8 '" ........... .... " 60: __
3:dje " - I Dralowid Tonator ......... .............~ . " 29:4:de , , - I sats kortvågsspolar ..................... " 22: _
, , - I voltmätare EN 42 ................ ........ "
9: _
5:te
6:te till 20:de pris - 15 fickur a 7: - kronor ... o.. " ,105: _

Vinsternas värde S:a Kronor 300: _
Av de 16 tändstickorna, som i ovanstående figur bilda 5
kvadrater, skola 3 omflyttas så, att det endast blir 4 lika
stora kvadrater .
. E~dast de lösninga~ .godkä~!la~, som äro skrivna på detta
tId~ngsnum~er medfolJande tavlmgskort samt insända så att
de aro oss tillhanda senast den 31 i denna månad.

De inkomna lösmngarna öppnas samhdlgt, och tIllfalla
vinsterna i tur och ordning insändarna av de först öppnade
tjugo riktiga lösningarna.
.
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K r a f t f ö r s t ä r k a r e.
för 3-3,5 watts distorsionsfri effekt.
önskar man för en större högtalare distorsions- tiJSkt obeLastade, och en frekvensdistorsion till följd
fri effekt, måste push-pullkoppling användas j av magnetisk mättning av järnet är utesluten även
,s lutsteget. Visserligen äro kostnaderna för en dy- vid de högsta anodspänningar. Detta förklaras på
Lik förstärkal'!e något större än för en normaltyp, följande sätt:
men denna nackdel uppväges av det stora energi- .
På varje transformator finnes ett s. k. mittuUag,
tillskottet och den därmed förbundna god'a ljud- till vilket strömkällan kopplas. Lindningen gekvaliteten. Därest moderna kraftförstärlkarrör an- nomflytes alltså av två strömmar, som gå ii motvändrus, kan m~n med. en rik'igt 'konstruerad 2-stegs satt riktning, och de bårda magnetiska krafterna,
pwsh-pulllföl"8Itärkare i förening med en dynamisk som verka på kärnan, upphäva varandro. På
högtalare återgiva även de högsta ljudstyrlkor utan samma sätt går det med de skadliga växelströmatt lbethövadskera fNlkvensdis l1orsion.
mar, som överlagra sig likströmmen från nätaggreDe nya slutrören, vilka alla tarva höga anod- gatet. Dessa erhåUa i ISaIllma ögonblick lika posispänningar och starka anod~trömmar, ställa stora tiva ooll negativa vlä rden,t:örstärkas i r9ren och
fordringar på nätaggregaten, men som vi. senare utjämna's i utgångstransformatorn. Specialtransskola se, kan man vid push-pullförstärkning an- formatorerna tjänstgöra alltså i viss mån som filvända relativt enk1a anodspänningsapparater, och ter, och det är därför möjligt la tt mata push-pulldå dessutom förstäI'lkaren är synnerligen lättskött kopplade likströmsrör med växelström.
och ytterst billig Ii drift, torde ett närmare .studium
Varje högtalare fordrar en viss minimienergi,
av nedanstående konstruktionsanvisningar löna sig. men beträffande dess storlek råder olika meningar.
Att push-pullförstärkaren praktiskt taget arbe- En del experter anse 40 milliwatt tillräckliga,
tar utan distor.sion är väl allmänt känt. Däremot andra däremot äro .a v rden åsikten, att en komupphäver den ej - såsom många hålla före mersiell genomslllittshögtalare behöver 2-10 watt.
ljudförvrängningar, vilka härröra Ifrån den fram- Å "iKörtings" laboratornum i Leipzig har man unför lågfrekvensen kopplade radiomottagaren eller dersökt ett stort antal högtalare och kommit till
från sändaren.
(VJd grammofonförstärkning det resultatet, att energiförbrukningen varierar
kunna dessutom både plattan och elektrodosan mellan 0,2 och 0,8 watt. Står denna effekt ej till
föror.saka diston)ion). Är återgivningen dålig, bör förfogla nde, "skorrar" högtalaren. Med en 8. k.
man först och främst medelst en hörlur undersöka "tonförädlare" kan man visserligen bortskära de
ljudkvaliteten omedelbart efter detektorn. Finner frekvenser, vilka förorsaka di'stor,silOnen, men' samman denna tillfredsställande, kunna felen sökas tidiJgt fönsvinna ,ä ven de övertoner, som bestämma
antingen i a) högtalaren eller b) lågfreJkvlensför- klangfärgen. För en högtalare med en energiförbrukning av 0,6 watt är .am~ ett normalt slutsteg
stärkaren.
a) Magnetsystemet är mindervärdigt eller mem- otillräckligt. Detta lämnar nämligen endast 0,20,25 watt, och även om två rör parallellkopplas,
branet felkonstruerat.
r-- -...----- - - --- I
I .
b) Här föreligga tvenne alternativ: 1) RördistoI1Sion, eller 2) Transformatordlistorsion.
1) Rördistorsionen uppkommer genom överlagring och ger ISig . tillk~nna som ,dis.~arl~:lOni~a
blandningar av olIka ljud. penna forvran~mg
kan man bli kvitt genom att l slutsteget> anvanda
T,
o-.- .__
rör som äro konstruerade för tillräckligt hög
eff~kt men man måste komma ,ihåg, att ett kraftfÖTstä~karrör endast> arbetar tillfredlSställan~e m~
den föreskrivna höga anodspänningen. . G~VletVls
måste även ,g allerförspänningen vara rIktigt avf

I

I
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pusrh-pulLförstärkning erhåller man ef~er
utgångstransf.ormatorn en t:ullkomligt symmetrisIk
växelström, alltså en distol'sionsfl11 effekt, ooh ..g~
nom överlagring hlir den resulterande karaktärIstikens raka .del v,ä senmgt större ~ vi? e~t n?rmalt kopplat transformatorsteg. F?rutsattmng .ar,
att rören ha ungefär samma elektriska dat~, (h~a
karaktär;'s tiker) odh att transfomnalorerna aro riktigt kon~truerade.
.
..
... ..
2) Transf.ormatordistorsIon upptrader, nar Jarnkärnan genom anodströmmen blir för star~t ~
neHtserad, och även detta är en myoket vanlIg for eteelse v,id för.stärkare, som äro utrustade med normala lågfrekvenstransformatorer. I push-pullJkopplingar däremot förbli järnkärnorna magne-
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Fig.l.
Principschema för en 3-3,1 watts Kraftförstärkare med
tillhörande växelström.aggregat.
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Fig. 2,
Montageplan för 2-stegs push-pullkopplad Kraftförstärkare
för drift från 220 volts växel- eller likströmsnät.

kommer man ej högre än till 0,4 watt. Först genom push-pullkoppling uppgår effekten till 0,75
watt, vnket är mer än tillräckligt.
Push-pulltransformatorerna ha på varje lindning
ett mittuttag, vilket är ,s å placerat, att båda hälfterna äro elektdskt symmetriska (samma växelstTömsmotstånd) . Vid Körtings transformatorer
skilj.er man mellan tre olilm typer: Ingångstransformatorn E, mellantransformatorn Z och utgångstransformatorn A.
Fåg. 1 visar principsdhemat för en 3-3,5 watts
kraftförstärkare med tillhörande nätaggregat. Det
fö~sta ,s teget är normalt kopplat och det andra i
push-pull.

Förstärkaren.
Med ledning av montageplanen Fig. 2, vilken visar ledningsföringen på bottenbrädans undersida,
är kopplingen synner1igen enkel. På en isolerad
platta 45X24 cm. fastskruvas upptill och nedtiU
medelst små mässingsvdnklar två ebonitliJSter 45X
4 cm. Den neder,s ta av dessa, på vilken baUerikontakterna äro , placerade, är i figuren för överskådlighetens skull ritad i samma plan SlOm plattan. Volymkontrollen Rh glödströmspotentiometern R 2 och mikrofaradkondensatorn el äro monterade på undesidan. Transformatorerna T I , T 2
och Ta, rörhållarna Vi, V 2 och Va Is amt anslutningskontakterna för ingången och högtalarna däremot
ovaI1ipå bottenbräd,an. Vid var och en av tra~sfor
matorernas an.slutningskontakfel' (1-19) borras ett
mindl"e hål; och genom deSlsa instickes sedan kopp~ingstråden.
(Obs! Hålen 2, 5 OCh 8 komma här ej
till användning).
Vid "Ingång" anslutes radiomottagaren eller
el ektrod'o.san. Utgångstransformatorn är så konstruerad , att antingen en magnetisk eller en dynamisk högtalare, eller båda på en gång, kunna
inkopplas. De härför avsedda kontakterna befinna sig till höger å rfigul"en. Emedan de olika bokstäverna överensstämma med beteckningarna å
Körtings originaldeler, torde det ej bereda läsaren
nå'g ra som hälst svårigheler att med ledning av
ritningen koppla förstärkaren. De ledningar som
äro betecknade med, A (se den separata figuren' i
cirkeln) gå till anodspänningarna + Al och + A2 ,
G till gallerförspänningarna -GI och - G2, H till
glödspäll'llingen Hl; B (blykapslad kabel, vars man-
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tel jOl"das) från transformatorns sekundlä rlindning
till rörens g,a ller -och E till jord. Translformatorernas järnlffirnor förbindas även med jord.
Materialförteckning.T I Alt. 1) För anslutning till kristal1detektor eller elektrodosa. 1 Pushpull-ingångstransformator Typ
FTM, Storlek 21/15 Nr. 30293
E, Omsättningstal 1: 20, kapslad .................... il Kr. 21.50
eller
Alt. 2) Efter detektorrör, kristalldetektor eller elektrod osa. 1 Pushpull-ingångstransformator Typ
FTMH h StOfiL. 21a/30 Nr. 30800
E, Omsättningstall: 4 och 1 : 20,
öppen ................ il Kr. 39.50
1 Push-pull-mellantransformator,
Typ FTM, Storl. 21/15 Nr. 30267
,
Z, kaps1ad ............ il Kr. 26.75
Ta Alt. 1) För elektromagnetisk och elektrodynamisk högtalare. 1 Pushpull-utgångstransformator, Typ
FTMH h Storl. 23a/35 Nr. 30792
A, öppen .............. il Kr. 55.eller
Alt. 2) För elektrodynamisk högtalare.
1 P.u:sh-pull-u tgångstransfor:mator Typ FTMH I . Storl. 22a/30
Nr. 30846 A, öppen .... il Kr. 41.eller
Alt. 3) För elektromagneHsk högtalare.
1 Push-pull-utgångstransformator, Typ FTMH h Storl. 22a/30
Nr. 30803 A, öppen .... il Kr. 38.50
1 Volymkontroll Q--....:5000 ohm.
il Kr. 6.50
1 Glödströmspotentiometer il 1
ohm ........... '. . . . . .. il Kr. 3.25
1 Blockkonden:sator, 2 MF, 700
volt provspänning .... il Kr. 3.50
(Därest fömtärkaren alltid är
3Jnsluten till växelströmsnätet
kan denna kondensator undVlaras.)

Nätaggregatet.
Här äro alla ledningar dragna ovanpå plattan.
Denna har en storlek 3JV 45X26. cm. och panelen,
vilken fastkruvas på ena kortsidan, är 26X19 cm.
För samtlåga delar ha samma beteckningar använts
såvål i. materialförtecknin,gen som å montageplarnen, och därest Körtings originaldelar ianvändas,
är aggregatet lätt att koppla efter ritningen.

Fig. 3.

Montageplan för nätaggregatet.
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Moderna Grammofonplattor.
Att den Edisonska fonografen för över 50 år sedan betecknades som "århundradets största under"
var ,g anska naturligt.
Till sin konstruktion var
denna första graJIlunofon mycket primitiv och bestod huvudsakligen aven plåttratt med tillhörande stift ,s amt ,e n cylindrisk rune av vax. Liksom
vid en bHdradiomottagare kunde stiftet förskjutas i si,dled, och vid cylinderns rotation uppritades en spirallinje i vaxskiktet. Talade man i tratten, försattes ls tiftet genom ljudvågorna i svängningar, vilka inregistrerades på vals,en. Vid reproduktionen behövde man däriör endast placera
stiftet i begynnelseläget, och svängningarna förvandlades i omvänd ordning till aukustiska ljudvågor.
10 år senare, nämligen 1887, uppfann Emil Berliner den dubbelsidiga grammofonplattan, ' vilken
numera helt och hållet utträngt Edisons vaxrulle.
Upptagningsmetoderna ha dock i stort sett varit
desamma intill våra dagar, och det är först genom
radion, som de s. k. elektriska inspelriingarna möjliggjorts. Tack vare förstärkarröret, mikrofonen
och elektrodo:san kan man inregistrera även de
övertoner, som karaktärisera de olika instrumenten, och det är numera möjligt att skilja en flöjt
från en fiol, vilket kunde vara svårt nog vid en
"akus,tils k" .s kiva. Ettt mekaniskt m'embran har

nämligen alltid en viss tröghet, och även i tonföringen uppstår genom reflexion distorsion.
Upptagningen aven grannnofonplatta är ingalunda så enkel, som läsaren måhända föreställer
sig. Bortsett från ,d en tekniska utrustningen, fo:vdras ett fint öra och ett mycket stort tålamod. En
lyckad inspelning ställer därför stora anspråk på
såNäl den elektriska 3Jppaootu:ren Is om dirigenten.
För att l'iisar,en skaM få en bättre f1ö reställning om
hrur en dylik studio är inrättad, skola vi kasta
en blick 'b akom kulisserna och välja L i n ds t r Ö In A.-G. Berlin, en f. d. svensk firma, som
numera bl. a. representerar de kända märkena
Odeon, Parlophon, Columbia och Homocord.
Inspelrringsnunmet (det Hnnes givetvis flera
dylika) är inrättat ungefär som ,e n rundradiostudio. För att dämpa alla ekon äro väggarna
draperade med filt, och bakom mikrofonen, vilken
är placerad framför musikestraden, är en tjock
matta upphängd. Medelst en kronometer kan den
exakta tiden kontr911eras, och så länge upptagningen varar (ungefär 4 minuter) få inga andra
ljud än de, som skola inregistreras på plattan,
träfofa mikrofonen. Skulle t. ex. en musiker råka
stöta till ett notställ eller under en paus av gammal vana lägga instrumentet ifrån sig, är skivan
fördärvad.

Kraftförstlrkare. Forts. fr. föreg. sida.

NätanslutniuglSaggregatet lämnar följande spänningar:
1) An·odspänning .för förstärkarrören
2) Glödspänning för förstärkarrören
3) Likström för den elektrodyn. högtalarens
magnetfält.
4) Två lanodspännin.g:ar il. 45 och 80 volt för
detektorn, resp. högfrekvenssteget till den
framför aggregatet kopplade radiomottagaren. (Denna ,s eparata enihet återfinnes i
Fig 1 med beteckningen "K".)
Den negativa galle:rförS!pän'l1ingen uttages från
eti särskilt batteri om 30 volt. Vid ED inkopplas
strömmen för den dynamiska fältspol,e n. Aggregatet anslutes till nätet medelst 'e n snodd dubbelledare, monterad på små porslinsiSloI.a:torer. Därest endast elektromagnetisk högtalare användes,
måste ,d en dynamiska fältspal,e n ersätta:s med ett
mostånd RR, så att anodspänningen, trots den minskade belaJstningen, förblir konstant.
Denna anordning åskådliggöres av Fig. I tiM höger, där U
är en trepolig stick-kontakt, genom vilken R 5 kortslutes, när den dynamiska högtalaren inkoppl!as.
Materialförteckning.
T4
1 Likriktartransformator Typ FTMH,
Storl. 23a/50 Nr. 31471 c/n för 110,
127 och 220 volt nätspänning .. il. Kr. 67.Lt
1 Drosselspole Typ Fn MH II, Storl.
22b/20. Nr. 30832 .......... il. Kr. 29.L 2 / 3 2 Drosselspolar Typ FDMH u . Storl.
21d/25. Nr. 30661 .......... il. Kr. 22.-

C2

1 Blockkondens. 2 X O, 1 MF, 700 volt
provspänning ......... . . . .. il. Kr. 2.50
C3 - G 4 Blockkondensalorer 4 MF, 1000 volt
provspänning ' .............. il. Kr. 6.C~
1 Blockkondensator 4 MF, 1000 volt
provspänning .... . . . . . . . . .. il. Kr. 6.R4
1 Specialmotstånd Nr. 1506 .... il. Kr. 2.25
R~
2 Specialmotstånd Nr. 1496, seriekopplade . . . . . . . . . . . . . . . . .. il. Kr. 2.25
PI
1 Potentiometer 50 ohm ...... il. Kr. 2.50
öns~ar man från aggregatet uttaga även anodspänningen iför radiomottagaren tillkomma följande delar:
Ra
1 "Körting" Osi-motstånd 15000 ohm.
Cds 2 Blockkond eniSatorer il. 2 MF, 700 volt
pr,o vspänning .... Ti<11sammans Kr. 20.-

Rör.
För förstärkaren:
VI
1 Telefunkenrör REN 1104 med en anodspänni1ng av c:a
200 volt och en gallerförspänning = - 7,5 volt.
V2 , Va 2 Telefunkenrör RE 604 med en anod:spänning /lV c:a
200 volt och en gallerförspänning = - 18 mI 22 volt.
För aggregatet:
1 Likriktarrör, Rectron R 250.
I nästa nllmmer följer några , anvisningar över
förstärkarens och aggregatets inkoppling samt metoder för borteliminerandet av eventuella störningar.

+

+
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Därför äro -ett antal provupptagningar nödvändiga, icke minst för att utröna den bästa placeringen av de olika instrumenten.
Mikrofonen
"hör" nämligen ej på samma sätt som vårt öra,
och det har visat sig, att man måste handskas
mycket försiktigt med t. ex. en oboe eller ,ett horn,
då däremot den smattrande trumpeten och saxofonen äro relativt ofarliga instrument.
Efter
varje upptagning proV'spelas plattan, och genom en
grammofonförstärkaranläggning. vars högtalare är
plaoerad i studion, kan dirigenten o m e d e l b a r t
övertyga sig om resultatet samt bestämma vilka
omplaceringar som måste vidtagas för nästa prov.
Den elektriska utrustningen består av dosa, förstärkare ,o ch mikrofon.
Som redan nämnts är
den senare upphängd i 's tudion ooh genom en kabel förbunden med regiis treringsapparaturen, som
har siil plats i "laJboratoriet". Mikrofonen är vanligen av !lwntakttyp. FörSlt;ärikar:en måste vara fiuHständigt frekvensoavhängig och arbeta 'Utan amplituddistorsion. Detsamma gäller elektr,o dosan, vilken
inregistrerar tonsvängningarna på vaxplattan.
För att ' erhålla den ,i}nskade spirallin}en behövs
dessutom en mekanisk inrättning, som kontinuedigt förskjlUter dos'a n mot 'Plattans, oentrum.
Har upptagningen äntligen lyckats - ooh härför erfol'dras vanligen en tid av 1-2 timmar får skivan ej provspelas, ty detta skulle ha till
följd, att de ytterst fina refflorna för:stördes. Det
slutgiltiga resultåtet får man först erfara, sedan
ebonitpr,o vplattan tillverkats. Av vaxplattan kan
man natul1ligtvis ,ej direkt taga inågra ,a vtryck utan
måste först på elektrogalvanisk väg utfälla en
positiv matr~s. Men man nöjer sig ,ej med en, utan
för att säkerställa ,s ig mot eventuella förluster
framställas inalles tre koppavplattor. Av den sista
preSISias 's lutligen de ebonitskivor, som utsläppals i
marknaden.
Vi ha redan i ett tidigare nummer av "RadioTeknisk-Revy" påpekat, att en på elektrisk väg in,spelad grammofonskiva även måste återges ge' nom en elektrisk l'1eproduktionsanläggning, ty endast härigenom komma de olika instrumenten till
sin rätt. Rad'i ogrammofonen är därför utan tvivel framtidens instrument, i all synnerhet som den
även i andra avseenden är idealisk. För det första
kan man s a m t i d i g t spela ,en och samma platta
i flera rmn, vidare uppställa högtalaren var som
helst utan att apparaten behöver flyttas, och slut1i,g.e n tack vare d~n moderna radIio:tclmiiken förstärka ljudet efter behag. Det råder därför knappast något tvivel om, att de mekaniska grammofonerna framdeles endast komma' att användas i
form av l'Ieseapparater.
Hur skall det då gå med alla gamla grammofoner, och vad skall musiklhandlanden göra med sitt
lager, :mågar läsaren. Dessa instrument måste givetvis moderniseras. Detta är också jämförelsevis
enkelt även vid .de större bord- .och skåpmodellerna. På tonarmen monteras en "pickup", vilken
i motsats till den mekaniska ljuddosan är stum.
Den har endast till uppgift att förvandla nålens
rörelser till strömstötar, vilka: sedan medelst ett
elektronrör förstärkas till önskad volym. Under
tratten fipnes vanHgen ett större rum, avsett för
skivorna, och i detta plaoeras ,e n modern radiomottagare ener eventuellt en kraftf.örstärkare -
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naturligtvis med nätanslutning. Man behöver sedan endast förbinda de an:slutninglSfkonlakter, som
på radioapparaten äro betecknade "grammofonförstärkning" med elektrodo:san, och den gamla
mek>aniS'ka ,s kåpapparaten är förvandlad triIl en
modern radiogrammofon.
Endast högtalaren
återstår. Vill man montera in äv,en denna i skåpet, förfar man på följande sätt:
Medelst en bussning fastskruvas ett högtalarmagnetsy,stem på tonarmen och kontakterna för'bindas med radiomottagar.en eller förstärkaren.
På så sätt kan den tratt användas, som l'Iedan finnes på grammofonen, och om de olika delarna
väljas med omsorg, blir genom denna anordning
tonkvaliteten mycket god. Monteringen och kopplingen av de olika delarna ,e rbjuder inga större
svårigheter, varför moderiseringen kan utföras
även aven icke fackman.

Levereras
från
L a g e r

Kontinentens
förnämsta
kvalitetsfabrikat

Konstruktions beskrivningar:
DR 1911. Två-stegs 1 watt kraftförstärkare för likströmsnät.
" 1912. D:o för växelströmsnät.
" 1901. Två stegs 3,6 watt kraftförstärkare för likströmsnät.
" 1902. D:o för växelströmsnät
" 1563. Två stegs 5 watt kraflförstärkare för likströmsnät.
" 1844. D:o för växelstömsnät.
Pris pr st. Kr. 41 80.

CONCENTRA

Hälsingborg
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Den talande tråden.
(Die Sendung, Berlin).
Sällan har en uppfinning berett större besvik~lse lerna på en elektromagnet e, vilken är kopplad i
än den "t a l a n d e t r å d e n". Den danske fysi- serie med ett 4-v,o ltsbatteri d och en mikrofon f.
kern WaldeIllar Poulsen, en aN radions främste . Talar man nu i mikrofonen, omsättas ljudsvängpionjärer (Jfr. Poulsens "talande båglampa") upp- ningarna i växelströmmar, och genom elektromagtäckte i slutet av 1800-talet, aU akustiska tecken netens fält magnetiseras ståltråden. önskar man
kunde fixenlJs elektromagnetiskt på en ståltråd och sedan återgiva de upptagnå akustiska :svängninsedan åter reproduceras. Principen var så enkel, garna - tal eller musik - avlägsnas batteriet, mikoch de resultat man uppnådde, även med mycket rofonen utbytes mot hörluren h, och tråden föres
primitiva apparater, så lockande, att t. o. m. de med s a ffi m a h a s t i g h e t förbi elektromagnemest pessimistiska vetenska'p smännen ställde de tens poler. (Fig. 2.) Genom den växlande magnestörsta förhoppningar på Poulsens "elektromagne- tiseringen uppstå då i lindningen en in,~uktio~s
tiska fonograf".
Naturligtvis började åven indu- ström, vilken i telefonen uppfattas som ljud. Flg.
strien intressera sig för uppfinningen, och alla be- 3. visar utplåningsanordningen. Här är endast battvdande elektrofirmor försökte förbättra konstruk- teri~t inkopplat, .och tråden genommagnetise~as
tionen, men ju mera man arbetade, desto större därför med en konstant styrka, varigenom alla lllblev ,b esvikelsen.
Slutligen betraktade man den registrerade impulser försvinna. Fig. 4. föreställer
talande tråden allmänt som "ett orealiserbart pro- slutligen kopplingsschemat för en kombinerad uppjekt", och endast i .fysiklböckerna kunde man läsa tagnings- och utplåningsmagnet.
om den intressanta Poulsenska effekten.
Denna diktatmaskin arbetar i motsats till samtliga andra konstruktioner så gott som störningsfritt, d. v. s. utan biljud, och man kan på tråden
fixera alla inom mmiliken viktiga frekvenser. Själva
apparaten har ungefär samma :storlek som en normal ' radiomottagare, och den tråd som erfordras
för ett 2-timmarsdiktat har en längd av 4320 meter
samt en vikt av 0.95 kg. De båda rullarna befinna
sig ovanpå locket och drivas aN en elektromotor.
Fig. 1.
2.
3.
4.
Mellan dessa är magneten e monterad, och medelst
en omkopplingsanordning kan antingen en hörlur
I Breisgau i Tyskland bodde en annan ung fysi- eller en högtalare anslutas. Den erforderliga förker, som beslutat sig för att fullkomna den talande stärkaren, som är nätdriven, är inbyggd i lådan,
tråden, och h3'Il skrev därför till Mix & Genest efter ,o ch i dens8Jffima äro även hatteriet d samt elektroen försökSlIllodell, vilken firman även ställde till motorn med tillhörande reostat placerade. Med
förfogande, dock med den anmärkningen, att ett den senare regleras hastigheten, och ett diktat kan
stort antal berömda vetenskapsmän redan förgäves därför återgivas så långsamt, att man bekvämt kan
försökt lösa problemet. Så förgingo ytterligare ett nedskriva detsamma på maskin. Skulle ett eller
antal år, och med långa mell8Jllrum hörde man, att annat ord gå förlorat, kan motorn stoppas och saten viss Dr. S t ,i Il e fortfarande sysslade med den sen upprepas. Även rullarna, på vilken tråden är
talande tråden. Nu, efter 26 år, erfar man, att upplindaä, :kunna med ett enda handgrepp avlägsStille ej Ib lott löst problemet, utan att uppfinningen nas, vilket är en fördel, om man exempelvis under
. även visat sig synnerligen värdefull för tonfilmen. ett föredrag eller ett sammanträde önskar byta ut
Principen är mycket enkel. Om en ståltråd med desamma.
konstant hastighet framföres i omedelbar närhet
Med denna apparat är den a Ii t o m a t i s k a
aven med likström matad elektr.omagnet, magne- s t e n o g r a f e n ruppfunnen, en stenograf, SolIn kan
tiseras tråden i en viss riktning .och med en viss anslutas till telefonen och tjänstgöra som vittne vid
styrka. Istället för likström kan även växelström viktiga samtal. Trådens hållbarhet är obegränsad,
användas, och tråden magnetiseraJS då i takt med och rullarna kunna förvaras hur lång tid som hälst
frekvensen på så sätt, att flera med varandra för- utan att taga skada.
bundna permanenta magnetstavar uppstå. Spolar
Den största modellen, som är avsedd för pressen,
man om rullen och låter tråden passera i omvänd upptager ett ,tJvåtimmarsdiktat och kan lätt kombiriktning, uppstå i magnetlindningen växelström- neras med en s. k. snabbtelefon. För större tidmar, vilka exakt motsvara de föregående. Vill ningsredaktioner är denna anordning synnerligen
man slutligen utplåna de på tråden fixerade impul- praktisk, ty apparaten upptager automatiskt alla
serna, får densamma passera en likstromsmagnet. meddelanden, som pr. telefon inkomma utifrån,
Det är alltså möjligt att medelst en anordning, be- och stenogrammet kan sedan med m å n g d u bstående av upptagnings- och utplåningsm~gnet, an- h e l hastighet vidarebefordras till andra redaktiovända en och samma tråd flera gånger. De fyra ner, där liknande apparater finnas uppställda. På
olika stadierna åskådliggöras av fig. 1-4.
så sätt är det möjligt att överföra ett telefonsamtal,
Fig. I visar upptagnings anordningen. Ståltråden som under vanliga förhållanden skulle taga en halv
c, som är upplindad på de båda rullarna a .och b, timma i anspråk, på sex minuter, vilket för större
hålles kraftigt spänd och föres långsamt förbi po- tidningsredaktioner h etyd er en besparing av tusen-
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5-rörs "Supe'r".
med skärmgallerrör.
Tack vare den effektiva ingångskopplingen i
förening med ett skärmgallerrör i ~ellanf!ekven
sen är selektiV'Lteten mycket god. A ven lJ udstyrkan räcker till för normala behov, isynnerhet om
ett modlernt b-egallenrör användes i Sllutsteget.
Läsaren bör ej låta sig avskräckas av principschemat, . Vlilket, måhändla förefaller komplicerat. I
verkHgheten är motlagaren mycket lätt att montera, och detta torde även framgå av mOllitag,eri~
mngen. ' Potentiometer saknas, och ,d en erforderliga gallerförspänningen uttages från ett särskilt
batteri.
Ingångskretsen.
Denna består av ramantennen rl-r2, vilken är seriekopplad med en mindre spole La - även kallad
"pick-up" - samt kondensatorn Ch ansluten mel1an modulatorröretIs galler och katod. Gallerförspänningen -C 2 v,ä Jjes .så hög, att röret arbetar på
kiaraktädstiIDens nedre krök.

Oscillatorn.
S. är en 1 X2-poLig omlwpplare, med vilken man
lätt och behänd~gt kan övergå från ett vågJängds,område till ett annat. Verkningssättet hos en dylik o.scillator ha vi redan beskrivit i denna tid~
skrift (Novemhernrumnet sid. 4).
Filtret.
I modulatorrörets anodkrets ligger filtret F. Primärspolen är fas,t avstämd medelst en blockkondensator om 1000 cm., och över selmudärspolen ligger en variahel glimmerkondenrsator om 250 cm.
Mellanfrekvensen.
Här användes ett skärmgallerrör. Denna typ har
valts, emedan den höga försitärkningsgraden är vä-

sentlicrt stlö rre vid de lägre frekvenserna - i detta
fall u~gefär 125 kR.
än vid de högre. Man kan
räkna med la tt resonansmotIståndet i svängningskretsen uppgår till c:a 600,000 ohm, och för~tärk
n incren pr steg blir då ung. 300 emot 125 VId de
nor~ala rundradiovå'g längderna, d. v. s. frekV'eIlJser mellan 450 och 1500 kR. Skärmgallerröret bör
v.ara av den moderna metalliserade typen. I dess
anodkrets ligger mellanfrekvenstr;ansformatorlliS
primärspole. Denna saknar prnmär avstämning,
-C...

F
R
r------

!

--- I
I

I

b ___ JI

_~

---

M

Fig. 1.

Principschema.

men liksom filtTet har den ' en varna:bel 250 cm:s
kondensator shuntad över S1ekundärlindn~ngen.

, Detektorn.
Detektorröret ,a rbetar med ,a nodlikriktning och
behöver därför en särskiJd gaUerförspänning -C2,
- vilken vanliigen kian väljas gemensam med modulatorrörets.
Lågfrekvensen.
Detta 's teg älr transformatorkopplat och kan lätt
kompletteras med ett motståndssteg, därest högre
ljudstyrka önskas. Även ett tregallerrör kan med
fördel användas.
Fort•. å nåda aida.

Societa Scientifica Radio
BOLOGNA
ITALIA

I<va I ile ls -I< andensa larer
Den talaDde tråden. Forts.

tals kronor pr är. Vid återgivningen 1nställes apparaten åter på normal hastighet.
Om den talande tråden kommer att fä någon
större betydelse för rundradion är givetvis -svårt att
förutsäga. Teoretiskt är det emellertid möjligt att
med densamma upptaga viktiga musikaliska evenemang, sportreferat etc., och sedan oberoende av
tid och rum överföra dessa på en sändare.
Som bekant är den fotoelektdska talfilmen ej
fullkomligt fri från störningar, och med tiden bli
dessa biljud så starka, att filmen måste kasseras.
"Stilletråden" däremot har en nästan obegränsad

hållbarhet, och praktiska försök ha visat, aU de
fixerade' impulserna kunna reproduceras över 1000
gånger, utan att ljudkvaliteten försämras. Dä dessutom ståltråden är 20 ggr. billigare än motsvarande
kvantitet råfilm, är det ej otänkbart, att Dr. Stilles
uppfinning så småningom kommer att uttränga de
andra systemen. F. n. är uppfinnaren sysselsatt
med att konstruera en "elektromagnetisk .grammofon" med obegTänsad speltid. Som upptagningsmaterial tjäna tunna stälrör med en längd av 25 cm.
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Mellanfrekv,e nstralllsformatorns sekundäDSida S
ex.akt lika med filtrets (Hg. 4). Den primära
lindnmgen P förläg,g es här till det mellersta spåret Den består av 460 varv silkesomspunnen
emaljtråd av 0,15 mm:s ,d iameter. Äro båda transformatorerna fändiglindade, fastskruvas ebonit. pl.~~torna på botteoorädan med tillhjälp av ett par
trahster 1. Som mOlltageschemat visar, måste avlj.ståndet mellan d,e båda transformatorerna vara så
stort, .att skäTmgaUerröret bekvämt får plats.
Fig.2.
Vi komma nu U1l ,a vskärmningen. En aluminiumplM av 74 mm:,Si bredd ooh 306 mm:sl längd böjes
vid m och n i ,s karp vinkel, 000 en variabel glåmMonteringen.
1 I
6
Med undantag av oscil1atorn och mellanfrekvens- merkondensator Ct med en kapacitet av 250 cm.
transformat'o rerna, villka amatören lätt kan till- m<:mteras isolerad på ena vläJggen. Upptill anverka ,sj,ä lv, bestar mottagaren uteslutande av Ii. brmgas 4 kontakter G, B, C och A, vilka alla måste
handeln tilltgän.g1iga standard delar. För oscilla- ils oleras från plåten, 'Och sedan denna fastskruvats
torn åtgå c:a 20 meter emall jerad koppartråd av på l'i1S'terna l, kan ,e nheten kopplas. De olika an0,3 mm:s di,a meter. På den yttre stommen lindaJS slutningarna framgå av fig. 3 och 4. Över filtrets
spolen Lo, vilken har 60 varv, och omedeLbal1t un- prirp.ärspole shuntas en hloC!kkondel1isator Cb om
der denna La med 8 varv. Återkopplingsspolen 1000 cm.
Bottenplattan består av t'Orrt fanerat trä och har
Lr, som Jl3Jr 75 varv, placeras inuti den .större stomen
storlek av 550X180 mm. Den för,s es på undermen och fas1JhåHes med två skruvar 3 och 4 vilka
sidan
med tvenne lIister 180X15 X10 mm., på vilka
sa~ntiodJgt tjä~stgöra som kontakter (Fig. 2). De
ohka ll:~,~lutm~garna äro märkta 1, 2, 3, 4, 5 och 6. s.edan panel~n, fastskruvas. Det är dessutom lämp1 (bo~Jan P:=t Lo) går till skärmplåten; 2 (slutet lIgt att av's karma plattan medelst en aluminiumplåt
pa ~o) blI oscilla torns galler; 3 (hörj an på Lr) till ay 0,8-1 mm:5 tjocklek. De olika genomför'oSlcIllatorllis mlOd; 4 (slutet på Lr) till kondensa- nmgarna ordnas enligt anviJSning i "Radio-Teknisk
Revy", november 1929, sJd. 20, ng. 3. Oscillatorn
tOrI~ Ca; 5 (börj an på' La) till Cz:s rotor och 6 (till
har sin plats i mitten, och till vänster om denshl'tJet på La) till antennkontakten r 2.
samma
placeras sockeln R 2 • På bottenbräd,a ns
. Omkopplaren S kan antingen köpas fård.ig eller
andra sida befinna sig baHerianslutningsllisten E
h~lverkas aven trådJindad strömbrytare. Lindnl'Dgen måste då avlägsnas, och yUerlia'are en kon- och de tre mi'k rofaradkon:densatorerna C5 , C6 och
takt b (a fi:nne's redan) anbringas ;å preSISpan ..... C 7 • Sedan även aDlslutningsli,s :terna för antennen
stycket c. (Flg. 2) . . Genom att vrida armen. d åt och högtalaren monterats på sina resp. platser, kan
höger eller vänster kan man inkoppla det önskade man börja med kopplingen.
våJglängdsområdet.
Kopplingen.
För filtret behöver man två spplstommar av trä
Först borras alla hål, vilka å montagesohemat
.(a och b) med de mått, Fig. 5 visar. Sedan dessa
Impregnerats i ett kokande paraffinbad fastmon- äro numererade 1-1, och de olika 1edningarna
tenas de enligt flig. 3 medelst en spindel c på en dragas såväl över som under bottenbr,ä dan. Monkvadratisk ehonitplatta d. Avståndet mellan de teringen underlättas väsentligt därigenom, att
bå,da spolarna är lmg. 20 mm., men denex.akta en hel del ~ontakter år·o anslutna dlirekt till Sikärmdilsf'a'n sen ~åste man pl'ova sig Ull (se nedan). Å plåten (å montageplanen markerade medelst stjärspolen b lan1l1as det mellersta spåret öppet, och i nor). På panelen befinna sig fÖl'utom de båda avvmt ,o ch ett av de övniga lindas åt samma håll 230 Is tämningskondensatorerna Cl '000 C2 en generalströmbrytare S odh volymkontrollen M. Denna
v~rv bomullsomspunnen emalj:tråd av 0,30 mm:s
dIam. a har 190 varv liknande tråd med en diam. senare kontrollerar skärmgallerrörets glöd'Spänning och därmed ljudstyrkan. Har man kopplat
= 0,35 mm.
qe olika detaljerna på bottenbrädan, fastskruvas
panelen, ,och Ide få åteI1stå1ende ledningarna dragas.
~r

0

I- 1 6 o

Fig. 3, 4, 5, 6.

Rör.
För ,oscillatorn, modulatorn och detektorn kan
man använda samma rörtyp. RÖTet bör ha en förstärkningsfaktor = 10- 15 och en branthet av 1,8
till 2 mA/V, vilka data motsvara RE 084 eller
UL 409 A. AnodSipänningen Bl uppgår till 70 il 80
volt, och gallerförspänniDlgen -C = 3-5 volt. I
mellanfrekvensen användes ett met.alliserat Telefunkenrör RES 044. Emedan alla skärmgallerrör
förstärka de högre frekv'ellserna kr,a ftigare än de
lägre, rekommenderas ett tI1egallerrör, t. ex. RES
164 ,d, som slutrör. Detta kompenserar nämlligen
i wss mån förlusterna. Man kan emellertid även
använda ett vanligt ändrör RE 134 eller UltraOrchestron 4.
Anodspänrungen B z bör ej under-
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stiga 150 v.olt, och ,g allerför.spänningarna Cl och Cs
väljas = 1,5 resp. 6-15 volt.

Avprovningen.
Är · mottagaren monterad, kopplad och kontrolleran, anslutes först alla baUerier, .och samtliga rör
med undantag av R s instickas i sina hållare. Den
ledning, som förbinder detektorns gallrer med mellanfrekvenstransformatorn, avlärgJSnas därefter, och
istället förbindes gallerkontakten med den skruv
på filltret, som är betecknad G. Sedan även antennen pch hörtelefonen inkopplats, vridas de båda
av,s tämning.sk,o ndensatorerna långsamt öve~ skalan, .ooh lokalsändaren måste då höras på två
olika oscillatorlägen.
Det är föndelaktigare att använda öppen antenn,
vilken anslutes över en antennad.apter, vaDS konstruldion återfinnes i decembern'llml'et. Skulle
mottagaren överhuvud taget ej fungera, beror detta
säkert på att ,o scillatorröret ej sv'ä nger. (Återkopplingsspolen felaktigt ansluten; oscillatorrörets
anodspänning för låg). Har man uppnått det ön-

;kade resu!tatet, vnides kondensatorn C2 lånO"samt
och tJiUbaka.' och med llo··rluren f··orso.. k ,e ro man
f ram
, t ··1
as sta la, huruvIda stationen har tva IJ·udst k
maxim
.. å f Il
'
yr e.
a. Ar s a et, haT resonanskurvan en dubbeHopp, och .. sek' ~ndärsiod.an måste avsllimma~ så
~tt d.en~a forsvmner. Glimmerkondensatorern~
a~~ ej forsed?a med 'k napp, utan axlarna äro av~a,,,~.de .och forsedda med spår, så att rotorn kan
1~~tt~~1~led en Sik:uvmejls~l. Lyckas man ej få
top~en, ar kopplIngen mellan de båd
f l·lt erspolarna
for fast och P å . '
a
liJgare eH stycke fråd S .. m ste avlagsnas y tt erfaostställa Ijudstyrkemaxim:t~~ ~~la~.e ~an m~n
en milliamperemeter D
' .
n ar agare till
torns anodknets i , s~r· enna I~kopplas då d detekmatQrns primärlind ~e met: laglfTekvenstraIliSfor_
denna k'opplinO" arb ~ll1g.
medan detektorn i
sig ~e starkar~ sig:~~r~e~lf:?dlikriktning, ge
maxamalt utslacr hos . t
anna medelst ett
man funnit den" riktIi I~~ rt~.meI~tets -yisare. Har
r~s avskärmningen m~~ tr~~nmgen, komplette_
lllumplåtar ('s e fiO" 6)
er. l o are ett par alumibottenplattan och5~ppti~I åa edhlll fastskruvas på
det ~ela bildar en slut Pb .lsterna p och r, så. att
D aro...(
·
~,er
anslut
å en ox .

ningen avlägsnas, och skärmg,allerröret ~nstickes
på sin plats. Vid inställning på en svag station
justeras sedan' avstämningen och, om diet skulle
visa sig nödvändigt, även de olika. anod- och gallerspänningarna. Medel1st skärmgallerrörets reostat
M kan ljud's tyrkan varieras: inom vida gränser.

Malerialförleckning.
1 st. Oscillator med ,omkopplaTle (Hemtillverkad) .
1 " Filter (Hemtillverkat) .
1 " Mellanfrekvenstransfol'mator (Hem tillverkad)
2 " Avstämningskondensatorer 500 cm. med fininställninlg sraHar Cl och C2 •
5 " Rörhållare Vb V 2 , Vs, V4 , Va.
1 " Reostat (Volymkontroll) M.
1 " Tryckströmbrytare SI.
1 " Blookkondensator 1000 cm., Cs.
3 " Blockikondlensatorer e5 , e6 , e7 il 1 MF.
1 " Blockkondensator 2000 cm., C4 •
1 " Blockkondensator 1/ 2 MF., Cs.
1 " Lågfrekveustransformator 1: 3.
1 " Batterikabel 7X8.
1 " Panel 550 X 200 mm.
Kopplingstråd, aluminiumplåt~ dJiv'el'lse metall- och träskruvar, ett par mindre ebonitlister för ram-, batteri- och högtalareanslutning samt 4 hylsor.
Förutom spDIstommar, tråd och avskärmIiingsmaterial erfordras:
För filtret:
1 'St. Varia'b d g'mmmerkondensator Ct = 250-300 cm
1 " Blockikondensator Ch = 1000 cm.
1 " Gängad, spindel c med 3 muttrar.
1 " Ebonitplatta 76X76 mm.
4 " Kontaktskruvar med ebonitbnickor C G A B
Diver,s e träskruv etc.
' , , .
För mellanfrekvenstransformatorn .
1 st Variabel glimmenkondellosator et
1 " Ebonitplatta 76X76 mm.
.
4 " K?ntaktskruvar med ebomitb . k C G
DIverse träskruvar e l c.
ne or ,
, •

,A B

O

·K t

ma torn - til1

ldelekto~:lS ;:lle~~Ianfrekvenstransfor_
.

'

en proviSOrriska led-
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Bättre ljudkvalitet och selektivitet genom bandfilter.
Av H. Brykczynski, Berlin.
I Amemka har man sedaon en Längre tid tillbaka
även i Europa fdlliIler man en och runnan mottagare
aonvänt s. k. bartdfilter eller bandseleklorer, och
utrustad med dylika avstämningskretlsar. Såsom
framgår av namnet, rör det sig om en filteranordning, vdlken genomsläpper ett visst bestämt våglängdsband men utestänger alla frekvenser över
och under detsamma.
BandfilLttret är ingen ny uppfinning. Inom elektrotekniken har det länge varit känt, men inom
radliobekniken haJl' man ii det längsta försökt undvika detsamma, emedan konstruktionen härigenom komplicerrus. Samtliga amerikanska sändare äro Is om bekant placerade på det jämförels.evis
smala våglängdsband'et 200-500 meter, och även
hos oss är trängseln i etern numer,a så Sitior, att
den internationella radiounionen endast kunnat
upplåta ett frekvensband av 9 kR. för varje sändare. En modern radiomottagare måste därför
vara mycket selektiv, men den får ,e j vara så konstruerad, att selektiviteten IStår i omvänt förhållande till ljudkva,l'iteten.
Använder man flera
avstämd,a högfrekvenSSlbeg, riskerar man emellertid, att resonanskurvans sidoband avskäras vid
skarp ,a v,stämnilllg, och härigenom- bortfalla flera
inom musiken viktiga tonfrekvenser. Endas't genom bandfilter kan man erhålla en god reproduktion i förening medl en hög selektivitet, ooh vi
skola därför beskriva några olika sådana.
Förutom den egentliga bandselektormotJhagaren
fiinnas i Amerika konstruktioner, där den önskade
balldlbredd,en ej bestämmes automatiskt genom
kopplingiSkoefficienttens storlek utan genom förstämning av de olika avstämningskretsarna medelst små kondensatorer. Har mo tltaga~.en exem~\,'~,
\.ämningskretsar o
man onskar en
\\\jlV\' \.te, a~ . .
, 11\ kR
te det för ta ste-f
) f
Jp)dj~r,)tet av u · ,
l'
. . kH
-'>so u tä'f '"
as på el1 frekve
som 19ger;)
.
mm
det avS
å '''1
b" o
h
Över bärvågen, det andra p oS]a va Aar~gen. oc
det tredje 5 kR. under detsamma.
vs mnmgskurvan får på så sätt tre toppar, och om m~n
kalil ar bärvågens frekvens F, ligger den förs!a ~d
F_r: kR den andra vid F kR., och den tred]e VId
F ;) 5
'Har mottagaren ~nnu flera. kr~tsar,
!ste ett' motsvarande antal frekvense~ ll1st.all~,
: h dessa skola aUtiod ligga synllnet,rIskt l !orhållande till bärvågen. En så?an mottag~re m;slt~
emellertid byggas ytterst stabIl, ty det mmst~ e l
avstämlllingen kan förstöra hela .an~rdmng~n.
Därför lämpar sig dessa apparate~ e] for h~mtI.n;k •
h även den kommersIella fabnkaho OC
vel1 n.~ng, å grund av den kritiska avstämningen
nen ar p
\\\\1C\\:\ ~'6.\)'~~\\~.
ll"e'd {lera avstämda. hög-

born, erfordras dessutom en gallerkondensator
med tillhörande läcka. FJtg. 2 föreställer en skärmgallerdetektor med anodlikruktning, och här har
man ordnat så att kondensrubornrs C2 rotor är kopplad till jord. Detta förenklar givetvis konstruktionen, Is ärskdlt om montageplattan och panelen
äro av metall.
.

Fig. 1.

Fig.2.

I kopplingar, där ett högoh~i,~t motstånd befinner Slig i all'odJmets,en, eller dar detek~rn arJ:!elar med anodlikriktning, är det synnerlIgen ford el akticrt abb använda elt skärmgallerrör. Detta
har nä~li,gen en så pa,ss hög förstärkning. aU ett
särskilt motståndskopplat lågfrekvel1'ssteg kan undvaras. Anordningen är dessutom biJligare än en
llormrul detektor med tillhörande motsbåndssteg.
Efter skrämgallerdetektorn följer då direkt ett
högtalarrör av större kal~ber.
.
-;
..
Ficr. 3 Viisar en effektIv kopplmg, VIlken aven
h,an :::> användas för normab rör. Betraktar man
Fig.l och 2 lägger man genast m~rke till.den en~la
drosselanO'rdningen, vilken h~ hll up~1:J att forhindra egensvängningar hos roret. W d ar ett trådlindat motstånd om 5000 ohm, Cd en kondensator
om 1 MF.vVs har som vanligt ett motstå~-d av 0,1
I1.1e crohm. Därest ej ett modernrt:, på U'bslodan me
ttaUiserat .skärmgallerrör användt;>, mås~e detta ~v
skärmas medelst stanniol.
(Flg:. 4.VISar ett y:
Likt). Medelst en fjäderkonta~t forbl1;t?-es metall_
beläggningen med jord på så satt, att fJadern mon
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Våglängdstabell

..
Europeiska sån dare.
over
Den nya våglängdsindelningen.
Frek-

Freknna
kH,.

VIll'"
längd
m.

150
155
160
167
174
177
184
193
203
213
214
223
230

2000

1935
1875
1800
1725
1685
1635
1554,4
1481
1411
1400
1348
1304

250

1200

260
272
280
·283
297
300
309
364

1153
·1100
1071
1060
1010
1000
972
825

l

613
617
622
626
628
635
658

800
778
770
760
680
572
570 {
565
560 {
550
542
533
525
516,3
511
508,5
501
493
489,4
487
483
479,2
478
473
456

662

453 {

662
667
671

453,2{
450
447 {
441
436

375
385
390
395
441
524
526
532
536
545
554
563
572
581
586
590
599
608

680

689

ven.

Sändare

kHz

Charkow
Kowno
Huizen
Lahti

Radio~Paris

Eiffeltornet
Königswusterhausen
Daventry
Moskwa-Komintern
Warszawa
Nishnij Nowgorod
. Motala
Charkow-Narkompotschtel
Konstantinopel
Boden
Reykjavik
Donezsändare
Kalundborg
Moskwa-Popoff
Hilversum
Tiflis
Basel
Leningrad
Sorö
Moskwa-försökssändare
Kiew
Petrozawodsk
Ostersund
Geneve
Lausanne
Laibach
Freiburg
Hamar
Smolensk
Augsburg
Hannover
Budapest
Sundsvall
Miinchen
Riga
Wien
Archangelsk
Bruxelles
Milano
Oslo
Ziirich
Prag
Gomel
Daventry Exp.
Lyon la Doua
Langenberg
Upsala
Aachen
Danzig
Porsgrund
Klagenfurt
Bozen
Moskwa
Paris PTT
Rjukan
Rom
Stockholm

I

698
708
707
716
721
723
725
730
734
748
748
752
752
761
770
779
784
788
793
797
806
811
815
820
824
833
842
851
855
855
878
887
892
896
901
905
923
932
941
959
968
974
984
984
986
995
1004
1013
1022
1030
i031

Frek-

Vlglängd
m.

Sändare

429
426
424
419
416
415
413
411
408,7{
403
401
399
398,9
394 {
390
385,1{
388
381
379
376,4
372
370
368
366
364
360
356,3
352,5
351
350,5
342
339
'337
335
333
332
325
322
319
313
310
308
305
305
304
301,5
298
296,1
293
291,3
291

I

I

1040

1049
1058

~'l
285,7
283,5

Belgrad
Charkow
Madrid
Berlin
Grenobie
Bilbao
Dublin
Odessa
Kattowitz
Reval
Bern
Koursk
Daventry 5 GB
Glasgow
Bukarest
Frederikstad
Frankfurt a. M.
Genua
Wilna
Dneropetrowsk
Radio-Toulouse
Artemowsk
Manchester
Hamburg
Tver
Sevilla
Nikolaiev
Bergen
Stuttgart
London
Graz
Leningrad
Barcelona
Briinn
Bremen
I van-Voznesensk
Posen
Falun
Neapel
Bresiau
Göteborg
Dresden
Krakau
Cardiff
Agram
Agen
Marseille
Bordeaux-Lafayette
Aberdeen
Hilversum
Reval (Tallinn)
Kaschau .
Radio-Lyon
Helsingfors
Bradford
Bournemouth
Dundee
Edinburg
Hull
Liverpool
Plymouth
Sheffield
Stoke
Swansea
Limoges
Innsbruck

vens

Vårlängd

kHz

ID.

Sändare

Berlin O
Magdeburg
Stettin
Notodden
Köpenhamn
1067 281
Rennes
1071 280
Pressburg
1076 279
Königsberg
108fi 276
Turin
1094 274,2
Radio-Catalana
1110 270,3
Kaisersiautern
1112 270
1121 268 { Barcelona
Radio-Strassburg
Lille
1122 267
Moravska Ostrava
1141 263
Newcastle
1148 261,3
Toulouse PTT
1154 260
Leipzig
1157 259
Hörby
1166 257
Abu
1175 255
Gleiwitz
1184 253
Spanien
1193 251
Tjeckoslovakien
1202 250
Italien
1211 248
Kiel
Kassel
1220 246
Linz
. Albanien
1229 244
brov. Polen
elfast
1238 242,3
Dro-ntheim
1247 240
Niirnberg
1256 239
Bordeaux
1260 238
Monaco-Nizza-Corso
1265 237
Norge
1274 235
Miinster
1283 234
MalmÖ '
Hälsingborg
1301 231
UmeA
BorAs
Cadix '
1810 229
Köln
1319 227
1337 225
Cork
1346 223
Luxemburg
Helsingfors
1358 221
1364 220
Frankrike
Flensburg
1373 . 218
Innsbruck
Karlstadt
Salzburg
1382 217
1391 216
Halmstad
1400 214
Polen
Uleåborg
1410 213
Italien
1420 211,3
Radio-Beziers
1420 211
Rumänien
1430 210
Ungern
1440 208
Belgien
1470 204
Gävle
1480 203
Kristinehamn
1490 202
Karlskrona
1500 200
,Leeds

1058

283
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