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Aktuella frågor vid mekanisk musikreproduktion. 

Den mekaniska återgivningen .av musik och även 
tal har genom radion fått en utveckling, som ej 
mera 'står ,att hämma. Vi måste i framtiden räkna 
med radion och grammofonen såsom en av våra 
viktig,3Jste kulturfaktorer. I likhet med filmen har 
den lilla telningen iIlJom kort växt upp till ,en stor 
industri, men sorgligt nog har denna industri allt
för ofta byggt på, att det är nyhetens behag, som 
för radion skaffar den nödiga avsättningen. 

Ännu i dag hör man i åttio fall på hundra en 
r,adioåtergivning, som man ej kan benämna annat 
än dålig. Var ligger felet? Säkert ej på sändare
stationens sida, ty med få undantag äro utsänd
ningarna numera så bra, att man med en först
klassig mottagare kan hava en verklig njutning 
av utsändningen. 
M~n tyvär är vår värl.dsordning sådan, att vi. ej 

aHa kunna födas som milj onärer, och en verkhgt 
förstklassig mottagare är fortfar,ande mycket dyr. 
Vi måste alltså skruva ned våra anspråk något, 
men då stöta vi på en ny fråga; huru stor för
vrängning kunna vi lämpligen tillåta? Vetenska
pen har nu äntligen fyllt ett träng,ande. beh?v ~ch 
närmare undersökt denna fråga. En liten mbhck 
i de resultat:; som sålunda vunnits, lämnas i denna 
artikel. . 

Alla toner bestå som bekant av luftsvängningar, 
och kunna, om de ej äro enkla, enligt Fourier all
tid delas upp i ett antal el~mentera sinussväng
ningar. En viss bestämd klang är karaktäriserad 
genom frekvensen, amplituden ooh fasen hos ele
mentarsvängningarna. F,asen lämna vi utan av
seende, då vid Illormalhögtalaråter:givning en fas
förskjutning icke kan uppfaUaJs av örat. Likaså 
skola vi här ej ingå på lamplituden, ,då örat är föga 
känsligt härför, och en hörbar förvrängning kan 
undviikas genom en förstärkare med någorlunda 
jämn förstärkning över hela frekvensområdet. 
f\ ven vid ganska billiga apparater är detta krav j 
allmänhet uppfyllt, huvudsakligen genom använd
ning av molståndskoppling. 

Det tredj e slaget av distorsion hava vi i fre
kvensändringen. Detta är det vanligaste felet vid 
radiomotta,gning och förorsak3Js av något steg i 
överföringen med störd 'superpositJion, d. v. s. med 
krökt, "non linear" karaktäristik. Härmed menas, 
att ingångs-utgångskaraktäristiken (exempelvis 
rörkaraktäristiken, magnetiseringen i en järnkäx;na. 

eller membr.anutslaget vid en högtalare såsom 
funktion av mgångsströmmen) ej har rätlinjigt 
förlopp. Det kian matematiskt bevisas, att härige
nom tlllkomma övertoner, som ej finnas i origina~ 
let. Dessa giva sedan åter:givningen en annan 
klangfärg. För alt undersöka huru känsligt örat 
är för sådan3J sekundära övertoner gjordes föl
j ande experiment. 

En r.en sinusformad ton kunde växelvis antingen 
dir,ekt eller över 'en di'storsionslhllJordning tillföras 
en hörtelefon. Genom distorsionen tillkom första 
övertonen, alltså oktaven. Graden av distorsion 
kunde varieras' och är i -det .följande i enlighet 
med bruket i den utländ'Ska litteraturen betecknad 
som klirrfaktor k. Vid undersökningen bestämdes, 
vilket värde k måste hava, för att distor~iiollien 
skulle bliva märkbar. Detta värde ger oss gräns
distorsionen, över vilken vi icke få gå, om återgiv
ningen skall vlara ,ahsolut naturtrogen. 

Om vi beteckna ,amplituden hos grundtonen med 
I g och amplituderIlJa för fÖl'sta, andra o. s. v. över
tonen med 110 12 •••• , så få vi ett mått på w 'stor
sionen genom aU bilda kvoten: 

V 11
2 + 12

2 + 13
2 + . . . 

K= 
Ig 

I vårt fall förekom inom deIlt distoTderade tonen 
endast oktaven, d. v. s. klirrf,aktorn är definier~d 
såsom fö:vhållandet Il :Ig och i det följande angiven 
i %. St9rleken på I fastställdes genom beräkning 
med hjälp av distol"Sionsrörels arhetskaraktäristik. 
Hela distorsionsanordJningen bestod av ett mot
stållIdskopplat förstärkarsteg, i vilket distorsionen 
åstadkoms genom arbete på den krökta delen av 
karaktäristik,en. Genom förskjutning av arbets
punkten ifrån den rätlinjiga delen av karaktäri~ 
stiken kunde k varieras från O till över 100 %. 
Så,som 'ljudkälla 3Jnvändes en vanlig rörgenerator 
med induktiv återkoppling. För att erhålla rena 
sinustoner användes myckiet kraftiga rör, varjämte 
växelströmmen I'Ienade~ genom r~onanskretsar 
och silkiedj a. 

För att undvika fel genom telefonen, som har 
stort induktivt, således fr.ekv'ensavhängigt mot
stånd, kopplas i serie med denna ett ohmskt mot
stånd på 20,000 ohm. 
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Ett annat tel, som lätt insmyger sig, är förors'a
:k.at 'av örats 'känslighet. Sålsom fr:amgår av .ng. 1 
är känsligheten hos örat olika för olika toner. Man 
måst,e således vid mätrungen ,alltid inställa på lika 
suhjcektiv ljudstyrka, då annars vild en klangun
dersökning vissa deltoner kunna 'sjunka under hör
barhetsgränsen och sålunda ändra klangfärgen. 
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Fig.1. 

Vid mycket stOl'a ljudstyrkor uppstå dessrltom 
i örat självt kombi!nationstoner genom dess egen 
krökta karaktäristik. Då dessa äro beroende på 
ljudstyrkan, s'e vIi, att första villkoret för ett natur
troget återgivande är, att återgivningens ljudstyrka 
är lika stor som originalets. 

T ~.2 -
':!: • 
~ t;' r: 
,- e ., .c .t:; 
lo (J. (.1.. o ... Otj "C 
.~ 

1/ 
"O ., 
:~ 
~ 

V-17 
\II" 

o~ 

.P ~ 
,/) - L-::::: l' -........ ..... 

100 .2.00 'foo 1600 

Fig.2. 

Att deSlsa kJombinationstoner uppstå i örat, kan 
vem slOm hälst förviJs!sa sig om, genom att på en 
konsert åhöra musiken ena g,ången alldeles i när
heten av kapellet, andra 'gången längre borta, där 
ljud,et är avsevär't 'svagare. Skillnaden i klangfärg 
är frapperande stor. 

Vår första undersöknmg gäller gränsdistorsio
nen, d. v. s. den d!istorsion. som är nödvändig fÖT 

att örat skall kunna uppfatta densamma. Fig. 2 
visar i kuTVform de erhållna resultaten vid olika 
ljudstyrka, fig. 4, 5 och 6 vid olika frekvens. 
örats olika kän~ighet framgår tydligt av l'esul
tatet. Så länge grundtonens fl'lekvens ligger under 
800 hertz, är första övertonen bättre. hörbar än 
grundtonen, då den faller inom området för maxi
mal känslighet (jmf. fig. 1). Grundtonens distor
sion blir sålurnda hörbar redan vid ringa förvräng
ning. Faller däremot grundtonen' inom områc;Iet 
för maximal känslighet (1,000-5,000 hertz), tIll
tager gränsdistorSlionen mycket hastigt, då numera 
grundtonen är lättare hörbar än första övertonen . 

Vid större ljudstyrka tillkommer dessutom ett 
annat f,enomen, den s. k. täckverkan. Den starka 
grundtonen nedsätter övertonens hörbarhet, såsom 
äv,en framgår av fig. 2. .ÄJnnu tydligare är d,etta 
fenomen på fig. 3, Slom i avhängighet av grund
tonens, täcktonens, styrka, visar vilkJen styrka den 
övertäckta tonen, i vårt fall övertonen, måste ha, 
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för att den 'Skall bliva hörbar. Kurvan är upp
tagen för me olika fr,e'kv,enser och visar i alla tre 
fallen ett liknande förlopp. 

.Intrless'3.IIlt är, att vIid .små ljudstyrkor hos täck
tonen den övertäckta tonen medför en av:sevärd 
änocing i klangfärgen även om den täckta tonen 
i sig själv är så svag, att den ligger under hör
barhetsgränsen. Här föreligger alltså en negativ 
täckverkan, i det genom täcktonens inverkan den 
"täckta" tonen framhäves och blir hörbar. Detta 
kommer i fig. 3 till uttryck i det kurvan går ned 
under nollinjen. En ljudstyrka på -2 phon be
tyder sålunda, att en självständig sådan ton skulle 
bliva hörbar, om den förstärkes medi 2 phon. ' 

Vid alla ,hittills anförda mätningar var distorsio
nen hörbar såsom en ändring i klangfärgen. Vid 
låga toner blev genom förvrängn.inJg tonen ljusare, 
beroende på tillkomsten av öv,ertoner. över 2,000 
hertz inträdde ' en skärpning av klangfärgen, tydli .. 
gen beroende på, att de då uppträdande överto
The.rna alltmera börJa uppfattas såsom .källJSloför-
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nimmelser i stället för hörintryck. Största käns
ligheten för distoriJson låg vid 800 hertz och en 
ljudstyrka på 4 phon, .då härvid klirrfaktorn upp
gick till endast 0,7 %. Utan jämförelse med den 
rena' tonen kunde däremot dh.tor,sionen först fast
ställas vid en klirrfaktor på 10-20 %. Härvid 
spda naturligtvis övning och mUJsiJraliska anlag en 
mycke·t Sitor roll. 

Efter dessa förheredande. experiment under
söktes förvrängningen vid kombinaHon av två rena 
sinustoner. Såsom tor.de vara bekant från hetero
dynprincipen uppstå vid kombination av två si
nustoner i första rummet differens- och summa
tioll'stonen, och vid tillräcklig styrka på dessa 
även sekundära, tertiära o. s. v. d1f1ferens- och 
summationstoner på grund av kombinaHon , med 
de primära, sekund,är·a o. 's. v. kdmbinationsto
nerna. Härvid är att märka, att vid tillräcklig 
styrka på primärtonerna redan i örat självt upp
stä komlbioo.tionstoner (svävningar inom mu
siken). 
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Enligt de erhållna r,esultaten kunna VI urskilja 
tre faU: 

1) ändring av klangfärgen. 
2) tillkomsten av en ny hörbar ton. 
3) klangbilden blir sträv. 
Vi betrakta nu de tre fallen något närmare. En 

ändring av klangfärgen inträder genom tillkom
sten av nya toner, 'som i sig själva ej äro hörbara 
såsom d,eltoner. De kunna ·antingen ligga under 
eller öv,er hörbarhetsgränsen, i senare fallet äro 
de genom ·sitt ogynnsamma läge i förhållande till 
primärtonerna ej hörbara, då de senare verka så· 
som täckto,ner. Vid låga toner blir klangfärgen 
Jjusare. över 2,000 Ihertz infrndler en skärpning av 
klangf1ärgen. Komibina:tionslJoner,na spela aUtså 
härvid 'samma roll som övertonerna vild förvräng;
l1'ing av endast en ton. . 

Ugger en genom di'stors1on tillkommen ton 
gynnsam i förhållande till primärtonerna och har 
densamma tillräcklig . styrka, kan den i den för
vrängda klangbilden urskiljoas så~om fri delton. 
EnHgt försök inträder detta fall om .den nya tonen 
ligger lägre än de båda primärtonerna och ej allt~ 
för nära dJesamma. Dock får ,den ej falla alltför 
lågt, då den i s,å fan på grund av örats okänsliJghet 

ej uppnår tillräcklig subj,ekti'V styrka. A v villko
ret, att komhinationstonen skall ligga lägre än pri
märtonerna framgår, ·att endast differenstonerna 
kunna bHva hörbara. Ligga primärtonerna åtskilda 
mera än en oktav, blir även första differenstonen 
ohörbar, då den i det fanet kommer att ligga mel
lan primärtonerna. Figur,erna 8 och 9 illustrera 
d,et här ovan beskrivna fallet. 
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Fig. 10 illustrer,ar slutligen det tredj e fallet. 
Primärtonerna ligg,a här vitt åtskilda. Härigenom 
komma: ibåde diIfferens- och SIUJllmaHonstonerna att 
med ungefär lika ljudstyrka ligga alldeles i när
heten av den ·ena primärtonen. I örat uppstå 
s'V'ärvningar, som giva klangbilden en sträv karak
tär och utplåna alla fiillheter. 
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Detta fall har för oss den största betydlelsen. 
Så'som lägre prillärton kan nämligen i alla nät
anslutna apparat,er den 50-pedodiga m31skintonen 
tjänstgöra. Genom den stora betydelsen ha spe
cialundersökningar utförts i den riktn1ngen, SQm 
vis.at att strävheten blir stör,ande redan vid en fre
k~ens på 400 hertz för att för,st försvinna vid en 
frekvens på c:a 3,200 hertz. Detta fi'ekvensområde 
hör emellertid tm vårt viktigaste, då förutom bas
fiolen alla mU'siki~trumen't räcka in i detta 
spektrum. 
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med • •• serIeror. Nätmottagare 
För likström, 220 volt. 

Alla mottagare, avsedda för seriekoppling, till- Byggnadsanvisningama till den nätmottagare, vi 
verkas för en viss bestämd glödström. Denna här skola beskriva, äro så utarbetade, att även 
måste vara så hög, att glödtråden uppnår den rik- mindre försigkomna amatörer med lätthet kunna 
tiga emissionstemperaturen, och det är av under- bygga densamma, oc~ därest de riktiga rörtyperna 
ordnad betydelse, huru stor spänningen därvid a IlJVänldas, äro . alla mä unstrument överflödiga. 
blir. Emedan energiförbrukningen är synnerligen Begagnar man däremot normala rör måste dessa 
minimal, använd,as serierör endast i begynnelse- av,stämmas och detta arbete förutsätter naturligt
stegen, under det att slutsteget fordrar ett rör med vis vissa fackkunska'per. 
högre emission och starkare glödspänning. Emedan ap'par,aten i första rummet är avsedd 

Med två specialrör, ett detektor-, .och ett treg.al- för I.oka:1an.o ttagni ng, är en högt dtriven sekktivitet 
ler.rör i serie, \blir effekten fullt tillråoklig för nor- överflödig. Å andra sidan bör effekten v,ara så 
mal högtalarstyrka och strömkostnaderna mindre pass stor, att lokalstatioIlJen kan mottaga,s utan an
än vid en mottagare, utruLstad med vanliga l'ik- tenn eller åtminstone med en provisorisk sådan 
strömsrör. (eventuellt jordledning). Denna anslutes då till 

Aktuella frågor vid mekanisk musikreproduktlon. Forts. från föreg. sida. 

För att detta störande inflytande skulle inträda, Mvekommer inom ffilusiken alltid mydket låga tQ
behöv,d.e maskintonen absolut icke ligga över hör- ner, som verka som täcktoner för ana differens
barhetsgränsen. Men få i handeln varande appa- toner. 
rater äro väl så dimensi:onerade, att nättonen ej 
är hörbar, då ingen utsändning pågår. Kanske 
det är här vi bör.a söka orsaken till ~tt nästan all 
tadi,oåtergivning ,ger oss en mjuk, flytande musik ~ s ~ 11 o. ra. If rö. ... 

utan den fasta personliga kaI'laktär, som är ett ~ 

G 
o .. 

kännetecken för god musik. Visserligen är det 
sant, att den mekani'ska återgivningen, där allt 
flyter samman, ofta är angenämare för ör.at, åt- s 
minst.one för den icke musikbildade personen, ~'!..,j 7 
men frågan är väl huruvida vi skola anse det som 
en glädjande utv,eckling att alltmera frångå den 
personlig,a, differentierade musiken. Den rätta 
vägen är i alla fall att anpassa återgivningen efter 
verkligheten, och vi skola hoppa's, att industrin 

-5 e I»T väljer denna väg. Annar.s kan det lätt nog hända ; . 
att det nödrop, som musikerna uppgåvo i radions 11 

g .. 

.. : 
fl. 

F, -.4' l. o H ~ 

K = .5, I '1'0 

'F,:Z'2.0 H~ 

.1'i: 3 S-30 H~ 
11 = 0,3 °/Q 

barndom, blir bister 'VIerkl1ghet. r---+--04---rl-I("I-IL.-,.... ..... --+-~o~-+--+--
För ,att ,emellertid pröva de här ,erhållna resul- I Ä ~ 

taten, gjoI'ldes några försök med musikåter,givning ·s "'F.2.!J &. ~ "" 
öv'er ,grammofonupptagning. Dessa lämna natur- ~ 
ligtvis inga eXJakta resultat, då vi r.edan i skivan .... 
hava en felkälla. 

Vid fiol .och piano blev distorsionen mä,rkbar 
vid k = 5 % såsom en ändring av klangfär,gen. 
Orgeln, vilken ju 'som bekant ,har det bredaste 
frekveusband bland alla musikinstrument, tål en
dast en distorsioJl på 3,5 % eller lika mycket som 
en orkester. I bägge fallen blir tonen sträv. Vid 
orkester.återgivning kunna dessutom instrumenten 
ej mera åtskiljas. Försök, som även här utfördes 
med 50 periodig väXJelström, bekräftade de förut 
erhållna resultaten. Klirrfakt.orn för fiol och 
piano sjönk till 1 %. Redan vid 3 % kunde för
vanskningen höras utan jämförelse med origina
let. Däremot var inflytand1et vid orgel och orkes
ter ej lika stor, huvudsakligen beroende på, att 
här redan inom musiken förekomma mycket låga 
toner. 

Det ov,ån angivna andx,a fallet av distor.sion, där 
det uppträder ,en ny hörbar ton, kunde aldrig 
kiol1JStateras vid musik. Helt naturligt, ,ty det 
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kontakten A, !Såsom pl"indpscJhemat visar. Galler
spolen L1 ar försedd med tre uttag, och antennen 
eller jordledningen kopplas över blockkondensa
torn Ca till den kontakt, där ljudstyrkan är bäst. 
Återkopplingen är induktiv med, kapaci.tiv regle
ring, ooh tregaUerröret är förbundet med deteklorn 
över len, normallågfrekvenstransformator NT. 

Fig. 1. Principschema. 

Nätaggregatet består av strömbrytaren S, dros
seln Dr, kondensatorh C samt motstånden W 1 och 
W 2. Emedan glöd,trådarna ha samma strömstyr
ka, är ett separat parallellmotstånd för detektorn 
överflödigt. För aU mottagaren skall bli så enkel 
som möjligt, användes samma spänning för änd
rörets anod och hj~lpgaller, och dessutom är mot
ståndet W lindat utan uttag. Den maximala anod
spänningen uppgår till 160 volt och kan utan vidare 
kopplas till ändröret, sedan man valt en passande 
gallerförspänning-. Detektorns anodspänning är 
givetvris mindre, varför densamma måste reduce
r,a1S med ett motstånd W h som inkopplas mellan 
transformatorns primärspole och drosseln Dr. 
Kondensatorn CbI kan eventuellt undvaras. 

Drosseln Dr måste -vid 100 mA. ha en självin
duktion av 10 Henry och kondensatorn C en ka
pacitet av 4 MF.-

Fig, 2. ~vstämningsspolen för våglängdsområdet 200-600 m. 

Spolens konstruktion. 
Spolen Iinda'S på en stomme med 60 mm:s dia

meter och 120 mm:s längd, 000 ,gallerlindningen, 
vilken ,börjar 10 mm. från ,ena kanten, består av 
80 varv 0,5 mm:s emalj erad och dubbelt bomulls
omspunnen koppartråd med ll:Uag efter 2O:de. 

40:de och 60:de varvet. 8 mm. från L 1 kommer 
återkopplingsspolen Lr med 30 varv liknande 
tråd. 

Mottaglaren är endast byggd för det vanliga våg
längdsområdet 200---600 m. Skall apparaten an
vändas för våglängdsområdet 1000---2000 meter 
måste L 1 ha 250 varv, och Lr 125-150 varv emal
jerad Ikopp.artråd av 0,2 mm:s diam., L,. med uttag 
efter diet 50:de, 100:de och 150:de v,arvet. 

Motståndens konstruktion. 
Spolstomm,en, som har en diameter av 4,5 cm. 

och en längd av 11 cm., består av eldfast material. 
På densamma lindas 550 varv 0,15 mm:s emaljerad 
nickelintråd motsvarande en längd av 78 meter 
och ett motstånd = 2100 ohm. Emedan emalj
skiktet har en tjocklek av 0,005 mm. blir den yttre 
diametern 0,16 mm. och lindningens längd = 9,5 
cm. Detta huvudmotstånd är i principschemat be
tecknat med W. Spolstommen fastsättes på sub
panelen liksom Fig. 3 visar. 

Motståndet för gallerförspänningE:n (W2) är lin
dat på en 60X12 mm:s ebonitlist, oth som mate-o 
rial användes samma slags nickelin tråd. Den er
forderliga 'trådlängd'en är c:a 6 meter och mot
,ståndet = 155 ohm. 

Fig. 3. Motståndet W· kan med tiIlhjälp- av tre metallskruvar 
och en mässingvinkel lätt fastskruvas på subpanelen. 

Monteringen. 
De flesta detaljerna äro monterade på den s. k. 

subpanelen, vilken består av ebonit ,eller något 
annat lämpligt isolermaterial. Denna platta fast
'skruvas medel1st ett par trälister c:a 5 cm. från 
panelens 'Undre 'kant. Fig. 4 visar hur det hela . 
är anordnat. I högr:a hörnet står filterdrosseln 
och framför densamma motståndet W. Under 
subpanelen ligger kondensatorerna C och Cg samf 
motstånden W 1 och Wg. Även de tre anslutnings
listerna för nätet, högtalaren och antennen äro 
monterade under plattan. 

Nätall'slutningskontakterna måste naturligtvis 
isoleras, och därest man ej föredrar en special
kabel med tillhörande proppkontakt, är det lämp
ligt att skruva fast dubbelledaren direkt på kläm
skruvarna, som den undre montageritningen Fig. 
4 visar. 

För att mottagaren ej skall bli allt för kompli
oerad, har utgångstransformatorn slopats. Högta
laren inkopplas alltså direkt i slutrörets anodkrets 
till hylsorna "LS", och det behöver väl ej särskilt 
påpekas, ,att dessa måste förses med berörings
skydd. Användes däremot utgångstransformator, 
bör omsäUningstalet anpassas efter tregallerrörets 
höga inre motstånd. 
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Sbrömfö,rtbtrukningen är tack va
re senerören ytters' minimal och 
qppgår ung€lfär mIl 25 watt. Med 
ett pris. av 40 öre pr k \VH, vi:ke ' 
är högt räknat, blir kostnaden pr 
timma' etröne, oCh under förut
sättning att appara:en användes 5 
timmar dagligen, uppgår driftkost.· 
naderna endast tm 1 kr. 50 öre pr, 
månad. 
. A't man för moUagni,ng av ]0-

kalsänckl!ren Ii die flesta fall ej be
höv'er någon wn tenn, heror dels på 
aU serieröl'ens känslighet är myc
ket. stor, dels på att. spolen i viss 
mån fjlänst.g,ör som ramantenn 
och upptager den inikommande 
energi en diJrelkt. Äro mottag
ningsiflörthåUandena särlslkil t svår
aJI"tade, iklarar man sig under alla 
förhålla'nden med en mindre rums
antenn eller en j-OII'IdJedning . . 

, . 

Dralowid 
Tonalar -' 

inel. ljudregleringsmotstånd. 
Pris Kr: 29:-. 

Den enastående pick.up'en med 
stor ljudstyrl;a och utomordentligt 

naturtrogen tonreproduktion. 

CONCENTRA 
HÄLSINGBORG 

Fig. 4~ Montageschema. Den övre ritningen visar kopplingen ovanpå subpanelen, 
och den undre de detaljer, som äro monterade på undersidan. . 

Materialförteckning. 
1 A vstämniIlJgskondensator Ch 500 Cm. (Provad 

. för minst 500 V). 
1 Avstämningsspole L l Lr, hemtillverkad. 
1 Isolerad finJinställning.sskala. 
1 Aterkopplingskondensator Cr med glimmerdi-

elektrikum, 200-300 Cm. med knapp. 
1 ~Lågfrekvenstr,ansformator NT, 1 :4. 
1 Fyrpolig rörsockel V l . 

1 Fempolig rörsockel V2• 

1 Galler-blockkondensator Cg,200 Cm. 
1 Gal1erläcka W g, 2 megohm, med hållare. 
1 Antenn-blockkondJelllsator Ca,300 Cm. 
1 Filterdwssel Dr, med ett motsJtånd av 60-70 

, ohm och en 'självinduktion av 10 Henry vid 100 
miUiamp:5 liks.trömsbelastning. 

1 Huvudmotstånd W, trådlindat, 2100 ohm. 
l Galler,spänningsmotstånd W 2,155 ohm, hem till

verkat. 
1 Blockkondensator C, 4 MF, provad för 500 volt. 
1 Motstånd W h 50,000 ohm, fö'r en ständig be1a:st-

ning ,av 2 mA. (Dralowid-Filos). 
1 Push-Pul1strömbrytare S. 
l Panel, 28X18 Om. ' 
1 Subpane128x18 Cm. 
2 TräHster 28X5Xl Cm. 
3 Ebonitlister för nätanslutningen, högtalaren och 

antennen med tillhörande hylsor och proppar. 
1 Detektorrör för seriekoppling med A=O~1 Amp. 

D = 6 % och S = 2,4 mA/V. ("RE 084 serie"). 
1 Tregallerrör för seriekoppling med A = 0,1 Amp. ' 
D = 1 % och S = 1,5 mA/V. ("RES 164 d serie',')" - . . 
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.' Ultrakorta 
Ser man tillbaka på ,den trådlösa telegrafiell'S ut

veckling, måste man konstatera, att denna gjort en 
omväg över de lägre frekvenserna. Till att börja 
med begagnades för telegrafering på längre di· 
stanser uteslutande vågor av 10,000----:-30,000 meters 
längd, och först för c:a 10 år sedan blev .det upp,en· 
hart, att ej ens dessa voro användbara för en till· 
förlitlig kommunikation; trots att man gjorde allt, 
v,ad ,som kunde .göras, för att förbättra app,ara· 
terna och höja energien. De atmosfäriska stör· 
ningarna, i synn.erhet i de tropiJska 0011 subtro •. 
piska länderna, vor('} även mången gång så starka, 
att till och med 'jättestationel'lla hade sv:årt för 
att upprätthålla en reguljär förbindelse dygllJet om. 
Dessutom fordrar den moderna kommunikations· 
telmiken en väsentligt kortare överföringstid för 
telegrammen, och det 'blev snart nog nödvändigt 
att övergå till den s. k. snabbtelegrafien. Härför 
lämpa sig emellertid ej de höga våglängderna. 

Det var därför helt naturligt att man så små· 
ningom måJste söka sig längre ned på skalan, och 
numera arbeta die flesta tl1ansaUanHska stationer 
för telegrafi och telefoni på våglängder under 100 
meter. Detta beror på, att de håga frekvenserna 
ha flera viktiga egenskaper, vi1ka saknas hos de 
lägre. För det första fordra de korta vågo~:na en 
ytterst ringa energi och ,som exempel kan namnas 
att ,amatörer, vilka använt v,anJi.ga ficklampsbat· 
terier som strömkälla, lyckats uppnå förbindelse 
med stationer på flera tusen kilometer:s av~tånd 
från sändaren. Vidare är kortvågsmottagmngen 
mindre beroende av de atmosfäriska störningarna 
och även ,detta bidrager till ,att man kunnat redu· 
cera sändarens lenergi. En annan stor fördel är, 
att fadJingeffekten, som på normala rundr,a,?i?vå~. 
längder mången gång helt och håll.et omoJhggor 
mottagningen, är så gott som utan mflytande på 
de höga frekvenserna. 

Alla dessa faktorer äro naturligtvi's av den ,allra 
största betydelse för såväl den trådLösa telefonien 
som telegrafi en, men en nackdel måste ma~ dock 
taga med på köpet. Det är nämligen nödvändigt 
att använda olika våglängder för dag- ,och nattför· 
hindelse. Detta beror på vissa föroållanden i at· 
mosfären, vilka inverka menligt på de korta vå· 
gornas utbredning. Under de senaste åren ha även 
vetenskapsmännen flitigt studerat detta fenomen, 
och en hel del företeelser ha även fMt sin förkla· 
ring. Alla ,gåtor har man emellertid ej lyckats 
lösa, och aTIt hör det s. k. värlJd'selkot, varom me
ningarna ännu äro delade. 

För närvarande använder man för den transat
lantiska kommunikationen vågor, v,ar~s längd un
der dagen variel1ar mellan 10 och 30 meter och på 
natten uppgår till 60 il 70 meter. Under 5 meter 

' börjar de u l t r ,a k o r t a vå!gorna, vilka sträcka 
sig ända ned till die infraröda värmes trålarna. 
Att man satt gränsen vid 5 meter ber.or därpå, att 
man för frramställningen av dessa höga frekven· 
ser måste använda speciella rörgeneratorer, vilka 
avvika Ifrån den klassiska Merkopplingen. Som 
bekant spelar rÖI;e4; konstruktion ej någon större 
roll vid de normala våglängderna; däremot har 

radiovågor. 
den ett mycket stort inflytande på de ultrakorta 
vågorna, och man kan t. o. m. säga, att rörets inre 
byggnad bestämmer den maximala frekvensen. 
De vågor, som ,gränsa till Viärmestrålarna, har man 
hittills ,endast lyckats fliamställa dämpade. Vill 
man använda ett elektronrör som generator, måste 
man nöja sig med en minimivåglängd av 8 cm. 

Under de senaste ål1en har man systemati!Skt 
försökt framställa ,odämpade, ultrakorta vågor 
med hög energi, och vid Fysikaliska Institutet i 
J ena ,anställdes sommaren 1925 omfångsrika ·för· 
'sök. Efter kort tid lyckades man med 3- och 4· 
metersvågor uppnå en effekt av 100 watt, och 
denna energi kunde snart nog ökas till 1 kW. 
Numera är det möjligt att bygga ultr,akorta sän
dare med fler:a kilow,atts effekt. 

En ultrakort sändare skiljer sig lrån en långvå
gig fr,amförallt .dängenom, att svänglllingskretsen 
ar inkopplad! mellan ,anoden och gallret. Dess
utom är en drosselspole inbyggd i saväl den nega
tiva Isom positiv,a glödströmstllledningen, v,ange
nom -de högfrekventa svanglllngarna utestängas 
från katoden. Av utslagsgivandie betyde1se tör 
våglängden ,är dels den .Ledning, som förbmder 
anoden med gallret, dels de båda elektrodernas 
placering samt anod-gallerkapaciteten. Ju mmd'l1e 
den senare är, desto lägre kan man komma på 
våglängdsskalan. Genom att använda speCIalrör 
kan lillan meden dylik mo.tagare komma ned ända 
ull 80 om:tS våglängd. 

Vill man gå ännu lägr,e, måste en , såd,an kopp
ling väljas, där rörets konstrukt~,on . träde~ än~u 
starkare i förgrunden. Det har .namhgen VIsat .~lg 
att de svänglllngar, som alstras l en ultrakqr.t san· 
dare, är,Q beroende både ,av elektrodernas inbör· 
des avstånd och storleken av den spänning var· . 
med rören matas. · Vid dessa ,extremt korta vågor 
sjun!k.er eIl!el1gien, då f.rekvell'Stenökas, och om det 
också vid SO-centimetersvågorna är möjligt att 
uppnå en effekt .av flera watt, kommer man, där
est frekveI1Sen ytterligal1e ökas, snart nog ned till 
en brå~del av 1 watt. 

U1Jbytes elektronröret IIllOt en g'llisti'llduktor, är 
det däremot möjligt att fr.amställa 30-centimeters
vågor med ,en effekt av 50 watt. 

De antenner, som ,användas för ultrakorta sän
dare, äro av tre olika slag. Antingen utstrålas 
våg,Qrna direkt. från den svängningskrets, som är 
kopplad mellan anoden och gallret, i vilket fall 
aV'stämningsspolen tjänstgör som ramantenn, eller 
också kopplas ,en s. k. d i P o l på vanligt sätt till 
rörds svängningskrets. Denna antenn består av 
en rak tråd, v,ars 1ängd är lika med halva våg· 
Längden. ViddJipolen utstrålas vågorna i alla 
riktJ:J.tingrur, vilket ju även är nödvändigt, om sta
tionen skall begagnas som rundradiosändare. Sö· 
ker man däremot förbindelse i ,en bestämd rikt

.ning, må'ste en r e f l ,e k t o r användas. Denna 
består aven parabolisk spegel, som antingen är 
tillverkad ,av metaiI eller sammansaH av ,ett antal 
tråd,ar. I dess brännpunkt placeras dipolen. Tal
rika försök ha visat, att såväl spegelns form SQW 
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trådarnas längd måste stå i ett visst förhållande 
till våglängden, och 'Särskilt Lämplig är en reflek~ 
tor med följande dimenisoner: Spegelns öppning 
= 2 Ii; trådarnas längd = dipolens längd = 0,5 A; 
spegelns djup = 1,5 Ii och avståndet mellan två 
trådar = 0,03-0,1 Ii. 

Användes "riktade vågor", kan hela energien ut
sändas åt ett visst bestämt håll, vilket betyder en 
ökad räckvidd, trots att effekten fortfarande är 
densamma. Å andra sidan ,avbländas största de~ 
len rav rummet genom .en dylik reflektoranord~ 
ning, och mottagningen är ,endast möjlig i en enda 
riktning. 

Ultrakorta vågor kunna användas för såväl tele~ 
grafi som telef.oni, och moduleringen försiggår på 
samma sätt som vid normal rundradio. 

Det var naturligtvis ingen 1ätt sak ,aH bygga den 
fprsta ultrakorta sändaren, men svårigheterna 
blevo ännu större, då man kom till mottagaren, för 
Vlilken nya specialkopplingar måste utexperimen
ter,as. Den enklaste mottagaren för ultrakorta 
vågor är kristallen, vilken på ,grund av sin ringa 
känslighet dock endast kan ,använd·as i omedelbar 
närhet av sändruren. Ett elektrorör är betydligt 
lämpligare, men utan återkoppling räcker ·ej hel
ler dess känslighet till på längre distanser. Efter 
många svårigheter, som i första hand berodde på 
att mail ej genast lyckades finna den riktiga rör-
typen, var det möjligt att konstruera ultrakorta 
rörmottagare med i det närmaste samma känslig
het som de apparater, vilka arbeta på högre våg
längder. 

En ytterligare stegring av intensiteten är endast 
möjlig, om man förutom de inkommande vågorna 
även tillför detektorn hjälpsvängningar. Dessa ha 
vanligen en våglängd av 1,000 meter, men man är 
ej bunden av någon bestämd frekvens. (Se "Radio
Teknisk Revy" Februari 1930 sid. 6.) Under 1,5 
meter är ej ens denna s. k. superregeneration till-

, räcklig, utan måste man använda andra metoder, 
med vars tillhjälp man kan komma ned ända till 
40 cm. 

Ä ven för mottagningen användes tr,e olika an~ 

tenruormer. Antingen uppfångas vågorna direkt 
av avstämningsspolen, vilken tjänstgör som ram, 
eller också aven dipol, konstruerad på samma sätt 
som sändarens. Man kan även på galvanisk eller 
induktiv väg koppla en norm~l rundra.?ioa~tenn 
aperiodiskt till detektorn, varIgenom rackvIdden 
ökas väsentligt. . 

Beträffande de mottagningsvesultat som före~ 
ligga förtjänar följande att omnämnas. Med en 
ultrakort 1 kW-sändare är det möjligt att uppnå 
förbindelse på flera hundra kilometers avstånd 
under förutsättning att anläggningen har ett gyn.n~ 

·samt läge. Särskilt viktigt är det, att ,antennen hg-
ger högt och fritt. ty i annat fall ~it;dras vågo:nas 
utbredning. och detta återverkar 1 sm tur på rack
vidden. Med en sändareenerg! av 50 watt reduce-

, ras avståndet för vågor mellan 2 och 4 meter till 
ung. 50 km. och för en våglängd av 80 cm. har en 
räckvidd av 20 km. noterats, vilket i förhållande 
till den minimala energien måste anses tillfreds~ 
ställande. , 

Vid de ultrakorta våglängderna sakna de at
mosfädska störning,arna all praktisk betydelse, 
och det är till och med möjligt, att under ett åsk
väder upprätthålla trådlös förbindelse mellan två 
ultrakorta stationer. Dessutom har man aldrig 
kunnat iakttaga, .att de atmosfäriska störningarna 
haft inflytande på' vågornas utbredning, och ljud
styrk,an har varit densamma dag och natt. Även 
fadingeffekten är en ytterst sällsynt företeelse vid 
dessa höga frekvenser, och om man en gång finner 
ett medel, varigenom räckvidden kan ökas, råder 
det intet tvivel om, att de ultrakorta vågorna 
framdeles kommer att få den ' betydelse, som man 
från början hoppats. 

Såsom vi redan omnämnt i början av denna 
uppsats, är det särskilt vid Fysikaliska Institutet 
i J ena, som man experimenterar med ultrakorta 
vågor. Naturligtvis är även amatörernas med
verkan önskvärd. Vi skola därför i nästa num
mer ,av "Radio-Teknisk Revy" beskriva en ultra
kort mottagare, vilken kan byggas för en ringa 
kostnad. 

MENDE STANDARD T~~ .. T! AGARE I 

Mende Typ 38 N - 3-rörs. 

Även anvå'ndbar för 
grammofonförsiärkning 

Den enastående 3-rörsmottagaren med skärmgallerslutrör. 
För anslutning till växelströmsnät 110, 127 och 220 volt eller 110, 150 

och 220 volt eller likströmsnät 220 volt. 

fModern 

fJ{ögeffekfiv 

6 lega n f 

clelekfiv 
Pris utan rör ................................... . ................................. Kr. 114:-

med rör för anslutning till växelströmsnät, REN 1104, 
REN 1004, RES 164 d, RE 114 ...... ............ ......... ...... .. . " 241: -

" m. rör för a.nsI. tilllikströmsnät, RE 074, RE 034, RES 164 d .. 212:-

COr1cer1'tra -:-
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Nätanslutningsaggregat. 
fiör uttagande av 'aIlIOd .. och gallerffirs.pänningar samt glÖidistJrÖID mr växelströmsrör från växeLströmsnät. 

Såsom framgår av kopplingSiSdhemat, fig. 1, är det 
nedan beskrivna aggregatet användbart vid så gott 
som aUa förekommanrle växelströmsnät, nämligen 
vid 110, 127, 150 och 220 Vl()lts spänning, 50 perioder. 
Det är givetvis praktiskt att från ibörjan skaffa sig 
en 1IikrilktJarlranslformator för alla dessa olika spän .. 
ningar, ty de förekOlIllJlIla ofta aJla inom mycket be .. 
gräns.ade områden, så att man gooom flyttning eller 
SIOIllJIIUlrresa hlot,t en a två millkan orålka lUt f.ör dem 
alJlesamman. Merkostnaden för en likriktartrans
fomnaoor med fytra uttag å primärsidan är dessutom 
endast c:a 2 loc. 

T 
2.20 o o' c{0 ~ -r'" I' o <; 110 o 

' .. 
~ 

c. 'A, 
D 

" G, 

Å 
-a. 

J 
Fig. L 

Vi få emel1anåt lllIOltaga förfrågningar beträffan .. 
de likriktartransfornmooretr för 25-periodig växel .. 
st'röm ooh viJ1ja därför i detta Sia:mmanhang fram .. 
hålla, att 50 perioder är det i de allra flesta faU fö
rekommande. Vid 25~eriodig växe1stöm måste lik .. 
r,iktartransformaoorn vara något kraftigare dimen .. 
sionerad odh må,ste då uttrycliligen bestä.l:las för 
delta periodtal 

I våtl't exempcl, användes ett Reclronrör R 220 
som likriktarrör IOdh liIkrilktartransformaitQrn är så 
k,raftiJgt dimenSionerad!, att det va'lda lilociktarröret 
klan flUllt utnyttjaiS. Maxima]t lkan !Ungefär 160 ma. 
(miJlliaIllPr.) 1iikrikta:d ström vid 200 Vl()lts spänning 
uttagas. Även så ti!1l vida är apparaten således ett 
univetl'salaggregat, altt den räcker till för att mat~ s~ 
gott som vilken mottagare som helst om upptIll :> 
eIier 6 rör, även om. sluts.teget innehåliler ett eller 
tvenne kraitförSltärkaITör. 

I kopplingssohemat betecknar T likTiktartrans
fIormatorn. iFyra aV. uttagen å pr~ärsidan ":-:-P 
anslutas till var sin . bussning å en lIten ebomthst. 
Om den .ena lediaren från nätet aIlSIlutes direld till 
punkten. O, odh den andra, i viliken en str~~rytare 
är inlänkad, föflses med en: 'bananpropp for anslut
ning till en av de·fyra Ibussningarn~ är d~ed o~
kopplings.anord.ni.nJgen fÖtl' användnmg på olika nat
spänn~ klar,. Å ~undlärsida'~ iha~. transforma
torn tTe olika lindmngar, samtliga forsedda med 
mittuttag. GlödströmSllindningen för likriktarröret 
är beteaknad H, a:nodSlpänningsJindningen A och 
glödströmslind'Il'ingen för moHagarerören VH. Cl -

C2 år en dubbel hOOckJrondensaoor 2xO.1 MF, C4 en 
blockloondensator 0Illl 6 MF. De övriga sex blocken, 
Ca = 4 MF och C5-CO' om vardera 2 MF, äro sam
mangjuttna i ett enda blook, varigenom mon~a.get 
förenklas. L !betecknar LikriktaJrröret och Dr. filter
drQSlSem. 

över blocket C4, mellan punktern;a d Qdh e, ha vi 
nu den totaJa likriktade odh f1iHrerade spänningen 
(y:tterligare någon filtrerilllg sker .genom spännings
fördelaren och blocken över denna), och denna 
spänning skall Uipipdelas såsom anodspännångar av 
olika värden samt e~empelvis< två olika kontinuer
ligt variabla gallerfÖI'lSpänningar. Detta sker genom 
:spänningsfördelaren F samt potentiometrarna Pl 

och P2 • F är ett på! ett porslinsrör upplindat tråd
motstånd om 20,000 tOhm, försett med ett antal ut
tagsklämmor. Dessa kilämmor kunna flytta's, vari .. 
gellJOm anodspänningarna kunna varieras. Flera 
anodspänningar än slOm .angivits i kopplingssdhemat 
Ikunna även uttrugas. över varje anoduttag kopplas 
en 2 MF. bliockkondensator. Potentiometrarna för 
glaIlerförSipärnnngarna kunna exempelvis vara Pl = 
100 dhm och P2 = 450 dhm. För att få en förestäl1-
ning om storlelk.en av de uttagbara gaillerförspän .. 
ningarna skola vi göra ett par enkla beräkningar. 
Vi antaga, att mot,tagaren har SlOm slutrör ett RE 134, 
som förbrukar 10 ma. anodstrom, och att mottaga
rellls övriga rör taga. tillsammans ungef'är Uka myc
ket. Genom spänningsfördelaren och potentiomet
:mrna flyter vti.dlare en tomgåJngsström, som ookså 
är ungefär 10 ma. Totala strömstyrkan genom po
tentiometrarna' är alLtså. 0,030 amp. 000 spännings
fallet i Pl = 0,030 amp. X 100 OIhm = 3 volt, spän .. 
ningsfallet i P 2 = 0,030 X 450 = 13,5 volt. Galler .. 
förspänningen G1 kan alltså varieras frå.n O till - 3 
volt, gaHerförspänningen G2 Ifrån - 3 till - 16,5 
volt. 

Användes åter ett sllUtI"ör RE 604, tbl!ir anodström
fÖrlbrukningen betyd.ligt större, .och då i detta faU 
strömstyrkan genom rpoterrtiometrarna blir ungefär 
den dubbla, kunna också de ibådagallerförspännin
garna reglieras upptill die dUbbla värdena. 

Gal:lerförspänningamm. aVipassasig ailtså automa
tiskt hill större värden vid ökad anodstrÖIDförbruk .. 
ning, och detta, sker som regel i liämpliJga propor
tioner. Givetvis kan det dock förekomma rörkom .. 
binationer, där vidrli.nJga 3Illodiströmförbrukning en 
förlhålIandevis hög gallerspänrung erfordras. I sä 
fal:1 tar man heLt enkelt ett par rpotentiometrar med 
större motstånd, ehler ookså. Ikiopplaor man iJn ~asta 
motstånd i serie med potentiQmetrarn,a. FLg. 2 
visar sålunda, hUru ett DralQwid Filos motstånd R l 

= 300 dhIm inkopplas mellan potentiometrarna. Vid 
30 ma. strÖillstyIika genom gallerregleringsmotstån .. 
den kan då Gl regleras från O till - 3 volt och G2 

fl'lån - 12 till - 25,5 volt. 

Pristävling.kupong R. T. R. N:r 3/1930 

Namn: .................................. .... .................................................. -. 

Adress: .................... -............................................................. -.... -............. -

Skriv 
tydllgtl 

-_ ... .. ........ -........ ... .. .. -..... ..... __ ...... -_ ............................. . 
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Å mdraJ sidan inträffar det vidl ovanligt stor be
l'astning, ·t. ex. vid ett :s1utsteg med två RE 604,' att 
spänminglsfa:llet i potentiOlmetr,a<rna blir för .stort vid 
en kqppling enligt fig. 1, och den tillgängliga maxi
mala anodspänningen s'mu1!e då bliva för mycket 
beskuren. En JUJstering av .gallerför.Slpänningarna 
tiil låJmpliga värden sker då lätt .genom att paral'lell
koppla ett lämpligt mQtls·tånd med de båda poten
tiometrarna, såsom visa's i fig. 3. Detta utföres 

d 

D, "., d 

-- = ". 
'\. CD 0) 

"I"',,,,O ..... J D 
'. '. ... • 

~2 ~1 ~~ 

praiktisikt .så, att en motståndsthå11are av den vanliga 
för gallerläclmr etc. använda typen inkopplas mellan 

-punikterna m. ocJh n. Med de nämnda båda kraftiga 
slutrören blir den totala strömstyrkan genom gal
lerspänningsmotst'ånden minst c:a 100 ma. Totala 
mots,tårJidet RX mellan m odh n, fig. 3, beräkn,as 
sålund\a, 

1 1 ~" 1 
Rx = Ra tt,Pl + P2 

Om Pl = 100 ohm~ P2 = 450 ohm och R2 = 400 
ohm (ett Dralowid Filos motstånd, som passar i 
hållaren) flås härur Rx = 230 ohm. Spänningsfall~t 
mellan m odh n:tb1ir då 0,100 amp. X 230 Oihm = ~3 
volt, vilket är det maxim1värde, som G2 kan in
s~ällas' på. 

Vid så stor belJastning 'av filtret slOm i det sist
IlIämnJda e~emplet kan det hända, att filterverikan 
icke blir nog effektiv med en kop,pling enligt fig. 1. 
Filtret utöllm.g, då med ännu en drossel Drl ooh en 
blocikikondensator ClO = 4, MF enligt fig. 3. Anod
uttaget, A4 för, sltuts~get är i detta fan anslutet till 
en punkt mellan de båda dooSlslarna, varigenom 
den sista droSlScln Dr2 betydligt avlast'a's och får 
Sltörre filterverkan. 

Utjämningskondensatorn Ca 'har en al1deles, sär
skild uppgifl, slOm är av stort intres,se. Den har en 
sådan lllv,erkan, att den genom liiktriktaren erhåll
na l i k iS P ä ,n n i n ge n blir b e t y d l' i g t 
h ö g r e än den å Rectron-rörets anod pålagda ef
fektiva växelspänningen. Kondensatorn Ca upplad
das nämligen till växelspänningens amplitudvärde 
minus det inre ,spänningsfallet i röret,. ' I ström
pauserna, då växelströmmen ändrar riktning och 
ett ~ ögo nbli ok, , är = O, avgiver kondensatorn åter 
str,öm. Genom att öka :kondensatorn Ca till 8 eller 
12 MF Ikan Il,lall vidma~jhålla spänningen mellan 

" i 

Pristävlingskupong R. T. R. N:r 3/1930 

Jag gissar på ett antal av:"""",.",.',."."",.",,,,,,. st. 
Lösriingen insändes i slutet kuvert (inga andra med

delanden böra bifogas), märkt "p r i s t ä v l an" i övre 
vänstra hörnet, och adresseras: 

Radlo-Tekni.k Revy, 
Hälsingborg. 

Skriv namn och adress tydligt å kupongens baksida. 

pll!Ilkterna a odh b vid omkring 200 volt även vid 
så stor belastning ':som ~150 ma. 1Utta;gen strömstyrka. 

Nätaggr~atet liäanllJaJr ,slutligen även glödström 
{<ör UJPptill 5 eller 6 st. 4 volts växel,stI>ömsrör. I 
slutsteget kan äV'en vanliga rör matas med växel
ström, odh man kan alltså här .använda' viLket gott 
högtalarrör eller kralftföl'Sltärkarrör som heLst. 

Skall även å de andra platlsern~ i mottaga'ren an
vända,s vanliga rör, fordra dessa ,givetvis en glöd
strÖInsackumulator. Man kan ju dook göra sig 
nytta av den belfimtliga glödswömslindningen, och 
taga ,glöd!ström till slutröret från denna. • 

Monteringen ooh SlaJIIllllanikopplingen av de olika 
delarna är ,ganska enkel, odh vi ha ioke ansett det 
nödvändigt med nåJgon utförlig kopplingsritning. 
Filg. 4 visar emellertid en enkel skiss över plaoerin.,. 
gen av de i fiJg. 1 angivna dela!l'na. 

A v stor betydelse är, att aggregatet .jordförbindes 
till en god jordledare. Anslutning sker till kontakten 
J. Lämpligt är att även fö!1binda transformatorns 
och drosseIns järnkärnor 'SlUmt blockkondensatorer
nas höljen direkt med J. 

I ett följande nummer skola vi · !.besIkriva ett nät
ag,gre~ t, som låmnar anod- odh gallerförspännin
gar s'amt d:~ssutom kan aIliV'äIlidas för laddning av 
aclmmulatorn fflån växel~trÖInsnät. 

Materialförteckning (för nätaggregat enl. fig. 1): 
Låda, c:a 20X25 cm., 20 cm. hög 
Monta.gelbräda, c:a 20X25 cm. 
Panel, 20 X 25 am. 
1 Körting likriktartranslfornua tor, nr. 31778 D/l 
1 rÖI1hålla're B/l . 
1 drO'sselspole WZ 2 D 
1 blochlmnrlen:sator 2XO'1 MF 
1 " 6MF 
1 komb. .. 4 MF+5X2 MF 
1 spänningiSlf,ördelare, 20,000 ohm 
1 potentiometer Ph 100 ohm, :med ratt 
1 " P 2, 450" " " 
1 strömbrytare S 
3 m. dubbelledare 
1 lSucJkkontakt 
1 dUlS!Sin bussningar 
kopplings tråd, Slkruv, tenn etc . . 

Pris Kr. 66:-

"DURO" 
Elektriska 

G r a m m o fon·motorverk 
Drives med" lik- eller- växel- · 

~tröm 110---'-250 volt. 

Intet förkopplingsmotstAnd - Ekonomiskt ,o. effektivt 

Insätt ett elektriskt Duro-verki Eder gram- . 
mofon - och Ni får dubbelt nöje av densamm~. ' 

- J . . 

]dmn gAng! Intet besvär med uppdragning. , " 

Concentra Hälsingborg 
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Prlstä V"11~g8re8ulta.tet 
av R. T. R:s pristAvian n:r 2- 1930. 

Vår pristävlan har även denna gång lockat ett stort antal 
tävlings deltagande, till och med flera än vanligt. Lösningen 

har ju icke heller varit så svår att finqa. Priserna hava till
fallit nedanstående vinnare: 

l:sta pris 
2:dra " 
3:dje " 
4:de " 

I Mende 3-rörsmottagare med rör ...... Kr. 134: - har vunnits av : Sten Svanqvist, Årjäng. 
I Micro högtalare. .... .... ... .... .. .. . ... .. . .. . " 
I Elektrisk värmedyna ........ . ..... :.. . ... ... " 
I 

" " .. .... ... .. .... ......... " 
5:te " I Mannesmann anodbatteri, 90 volt ... " 
6:te " I" ,,90 " ... " 

54:-
18: - " 
18:- " 
13: 50 " 
13:50 .. 

" 
" 

" Ingeniör J . Berndt, Iföverken, BromöIla. 
" Arvid Högberg, Bäckholm, Kl. Lerberg' 
" Rudolf Karlsson, Tärestorp, Hillerstorp . 
" Hjalmar Andersson, L:a Hult, Åker. 
" Arkitekt Anton Larsson, Borgmästareg., Ystad. 
" Harry Johansson, Slät.thult, Box 82, Skillingaryd. 
n Per Persson, Bollerupsgård, Bollerup. 

7:de .. . I hörtelefon, N. « K. ... ... .. . .. .. .. ... ... ... " 
8:de I " "........... .... ..... ... . " 

10: - " 
10:- " " 9:de " I Herrfickur .... ... .. .. ..... .... .... ..... .. . ... " 

10:de "I " .... .... .. .. .. . .. . .. . ........ . ... ..." 
7:- " 
7:- " 

" Arvid Olsson, Södergatan 11, Kävlinge. 
" Elsa Fogelberg, Gustafsfält, Kvidinge. 

l1:te till 25 te pris 2 Ficklampsbatterier, Mannes-
mann il I kr . .... ........ ..... ....... ... ..... ....... . ; ...... " 

har vunnits av : Assar Rix, Högestad, Högestad. 
Teodor Lindström, Odengatan 31, 1. ö. g ., Stockholm, 
Erik Svensson, Bosgården, Mofalla, 
Daniel Carlsson, Låga Stugan, Hjo, 
Hans Engström, Kaptensgatan 14, III, ö. g., Stockholm, 
David Svensson, Bergfors, Åker, 
Lars Persson, Stortorp, Wäs, Tryserum. 
Ingeniör Ingvar Larsson, N:o 19, Spjutstorp. 
Aug. Israelsson, Norsbro, -Gyttarp, 
Sigurd Nordström, Trotsgatan 41 , Falun, 
Efraim Engvall, Nissafors, 
Hugo Olsson, Krokom 11, 
Gun Hulten, Stugan, Värnamo, 
Josef Selin, Kortebo gård, Kortebo, Jkpg., 
Bruno Sanderberg, Järnvägen, Värnamo. 

15:-

En av de viktigaste beståndsdelarna i varje radio
mottagare är det "högohmiga motståndet". F abrika
tionen av dessa små stavar är emellertid förbunden 
med stora svårigheter. Omfångsrika provningsanord
ningar äro dessutom nödvändiga, då det gäller att 
framställa ett verkligt tillförlitligt fabrikat. 

Det ledande märket på den europeiska marknaden är 

"D R A L O W I D "-motstånden, 
vilka tillverkas av: . 

Steatit Magnesia Akt. Ge" Dralowidwerk 
Berlin - Pankow. 

Nästan alla radioapparatfabriker, som lägga an på . 
att deras mottagare skola arbeta tillfredsställande i 
längden, använda därför "Dralowid" motstånd. 

Dessa små motstånd, som man icke lägger mäJ:ke 
till, men som dock ha så stor betydelse, skola vi denna 
gång göra till föremål för vår pristävlan. Besvara 
alltså ' följande fråga: 

Huru många radibmotstånd 
framställde Dralowid-werken under år 1929? 

Här gäller det allts~ att gissa. De som komma det 
verkliga antalet närmast, erhålla i tur och ordning 
bredvid stående yinster. 

1:sta pris 

2:dra 

3:dje " 
4:de 

" 
5:te 

" 
6:te 

" 
7:de 

8:de 
" 

9:de 
" 

10:de 
" 

Den rätta lösningen. 

med många vinster. 

ViDstförleckDiDg: 

Grammofon .. . .. . .... .. ... .. . .... .. ........ . ... Kr. 108:-

I Högtalare, E1od~n ........ .. .. ... .. . ... ..... . " 58: -
6 Grammofonskivor il 4: - kronor.. . ..." 24: -
5 " 
4 
3 

2 " 
2 " .. 
2 " " 
2 " 

...... 

...... 

... .. . 

.. ... . 

" 

" 

" 
" 

20:-
16:-
12:-

8:-
8:-

8:-
8:--

11-30 pris vardera I Grammofonskiva il 4 kronor 80: -
Summa Kronor 35~:-

Vinnarna av grammofonskivor hava rätt att utvälja 
dessa med ledning av förteckningen i detta nummer. 

Artiphon Elektro·Special grammofonskivor, lila etikett, 
(Raumton) äro som bekant de bästa som hittills fram
ställts och äro synnerligen lämpliga för elektrisk åter
givning med pick-up (elektrisk grammofondosa). 

Lösningen tillsändes oss å närstående pristävlingskupong, 
vilken måste vara oss tillhanda senast den 3 april, 1930. 
Skriv namn och adress tydligt å kupongen. 
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H U r ID a n t i Il v e r k a r e n t e l e v i s i o n s ID o t t a g a r e. 
(Forts. från föregående nummer) 

Apparatens konstrzzktion. 
Fig. 2a v:usar televisionsmottagaren sedd fram

ifrån tOCh F:i:g. 2b ' samma apparat sedd fdn sidan. 
Till att börja med fastskruvas den färdigköpta 
eller hemtillverkade Nipktowskivan A på en trä
rull]e B, vaIiS diameter anpaissas efter motorns vary-

.-lJ.. ____ --l~~e:==L---_.J.L.Fig. 2 a. 

antal (,se formeln i föreg. nummer), och rullen 
fästes staJdigt med en liång metallskruv a på axeln 
E. Denna kan lämpligen tillverkas av stål, och dess 
diameter bör ej understiga 8--10 mm. Som lager 
anv,ändas två mässingsplattor Fl och F 2, vilka fast
skruvas på träklotsarna Hl .och H2 såsom figuren 
v,:Usar. Det allra bästa är naturligtlVllis att använda 
kJullager, men m.ottagaI'ien blir då även dyrare. 

När detta arbete är färdigt, placeras motorn M 
så, att dess remskiva kommer mitt under rullen 
B, och motståndet R monteras på den ena sido
väggen. Därest man ej fÖliedrar at~ skruva fast 
detsamma utanpå lådan, måste ktontaktskenan b 
och släpkontakten d, flyttas såsom Fig. 2a visar, 
vilket även IM er sig göra vid de flesta konstruk
tioner. Härigenom blir mottagarens utseende trev
ligare, och varvantalet kan bekvämt regleras ut
ifrån. M och! R äro kopplade i serie och förbindas 
med nätet medelst en vanlig dubbelledare, å Fig. 
2b betecknad med "Nät". Drives Nipkowskivan 
aven svagströmsmotor, kan skjutmotståndet er
sättas med en vanlig reostat, varigenom konstruk
tionen förenklas väsenHigt. Som strömkälla an
vändes då istället för nätet en rikligt dimensione
rad ackumulator, 'Och dubbelledarens stickkon
takt utbytes mot ett par kab~lskor. 

De ITheOrnampor, som fillJl3!S i ihameln, äro an
tingen försedda med stickkontakter eller gängor, 
och. det är naturligtvis likgiltigt, vilken av dessa 
typer man v,äljer. Huvudsaken är, att delt hela 
sitter stadigt. Användes en lampa med fyra kon
taktben, är det enklast att skruva fast hållaren så
som Fig. 2 visar. S är här en rörsockel, V en mäs
singsvinkel, försedd med ett avlångt spår, och O 

en vingmutter. De båda glödslbrömskon~ak~erna 
lämnas tomma; galler- och. anod,benen forh1n~as 
därem.ot med klämmorna T, tm vilka sedan radIo- . 
mottagaren anslutes över filtret.. 

Bildfönstret J måste sågas ut, 11lllan lådan skru
vas ihop. Dess storlek rättar sig efter linsen L 
_ ett vanligt brännglas - so~ kan köp~ i .varje 
optisk affär. Några mått ha ej utsatts å ntnmgen, 
ty apparatens storlek är naturligtvis, 'helt och hål
let beroende av de delar som användas. Till slut 
kan man för att förbälblra mottagarens utseende 
förse biLdJfönstret med en 'passande ram. 

Nipkowskivans konstruktion. 
De 30 kvadratiska 'hållen är.o p1.aoeraJde i spiraJl, och 

vinkeln mellan två intill varandra liggande radier 
är exakt 12 grader. (Se Fig. 3 och 4). S0I.TI .ma
terial användes 1 mm:8 hård valsad aLummmm
plåt eller ebonit, och skivan beräkna:s efter for
meln: 

t=b+2· 1 
b = bHdfönstrebs bredId .och 1 = det kvadra
tiska hålets sida (Fig. 4). Vidare är bildens höjd 
h = 30 . 1 och b : h = 3 : 4. 

Först slår man med skivans centrum som me
diellJpunlkt en cirlkell y (Filg. 3) med godtycklig radie, 
och avsätter radien 6 ggr. på periferien. Var och 
en av de sex cirkelbågarna delas sedan ytterligare 
i 5 delar, och de 30 skärningspunkterna förbindas 
med ,skivans centrum. För att få punkterna så 
exaM maI'ikerad,e som möjligt, är det lämpligt att 
använda en pas'sare med skarpa stålJSpetsar. Det 
innersta hålets medelpunkt (a) kommer på ra-

Fig.2b. 

dien "1", och dess avstånd från centrum kan väl
jas = 130 mm. På radien "2" avsättes 131 mm., 
på "3" 132 mm. och på samma sätt fortsätter man 
runt hela skivan, varvid' avståndet ökas 1 mm. i 
taget. Det översta hålets medelpunkt x tigger allt
så 159 mm. från centrum. 
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. F ä r g f i I ID. 

När det lyckats fib;nteknikerna att framsbälla 
stereoskopisk tonfilm i naturliga 
f ä r g e r, är fulländningen nådd. Problemet 
plastisk film är redan delvis löst, och uppfinnaren 
är till och med en svensk. Om det inom tonfillmen 
framdeles blir möjl,igt att bibehålla de system, 
som nu användas, eller om det blir nödvändigb aU 
komhinera ,den optiska delen med exempelvis "den 
talande tråden" är svårt att förutsäga, men med 
de ekonomiska resurser, som särskilt i Amerika 
stå till förfogande, torde det ej dröja så länge, 
innan även detta problem lösts på ett tillfredsstäl-
lande sätt. . . 

Man bör ej förväxla den moderna färgfilmen 
med ,de kolorerade bild,er, som för c:a 10 år sedan 
ansågos som den högsta fulländning. Dessa fil
mer voro nämligen ,handmålade. De färgfilmer, 
som nu användas, framställas efter helt andra 
metoder, och grundprincipen är följande. Med 
tillhjälp av färgfilter - vanligen tre olika - upp
tages filmen på tre negativ. Dessa kopieras, .och 
de positiva kopiorna reproduceras samtid~g1b, var
igenom en bild i "naturliga färg,er" erhålles. 

En metod är följande. Medelst tre filter fram-

stäl)as tre positiv med identiska konturer. De 
olikfärgade föremålen få på kopiorna olika styr
ka, beroende på filtrets färg, och när filmerna 
samtidigt projicieras, blanda sig färgerna i sina 
rätta proporttioner, så att bilden på vita duken 
motsvarar originalet. 

Enligt en annan metod täckes filmen med mik
roskopiska filter, och den ljuskänsliga emulsionen 
anbringas över dlenna hinna. Varj e bildpunkt 
fotograferas då genom ett filter, och om negativet 
kopieras, erhålles en färgad s. k. rasterfilm. Som 
filter användes vanligen stärkelsekorn. , 

Man kan även förse filmens blanka sida med 
mikroskopi,ska linser, vilka alla verka som en fo
tografisk kamera och upptaga filmen genom mot
svarande färgfilter. 

En fjärde metod består däri, att två eller tre 
negativ upptagas genom var sitt färgfilter, var
efter de kopieras i komplimentfärgerna på krom
gelatin. På så ,sätt erhålles efter ett negatJiv, som 
upptagits med' rött filter, en blågrön kopia och 
efter ett blått negativen gul kopia. Om bilderna 
sedan sammanpassas noggrant, överensstämma 
färgerna fullständigt med or,iginalets. 

Hur man tillverkar en televisionsmottagare. Forts. från föreg. sida: 

Sedan de trettio medelpunkterna markerats 
med en körnare, borras de små hålen med ett mil
limetersborr och ,utvidgas med ett lämpligt kvadra
tiskt insbrument, vars sida är exakt 1 mm. 

Fi&,.3. 

Nipkowskivan är nu färdig '000 kan fastskruvas 
på trärulIen medelst 4--6 små träskruvar. Den 
måste vändas så, att hålen passera bildfönstret 
uppifrån och ned, då skivan roterar från vänster 
till höger. 

Materialförteckning. 
1 SpeciaI-N eonlampa med hållare och stöd 
1 Motor för växelström, likström eller svagström 

med regleringsmostånd och rem 
1 Nipkowskiva med, axel, lager och drivhjul 
1 Lins (brännglas) med fattning 

Diverse kontakter, träskruvar, dubb elledare etc. 
1 Passande trälåda. 

Den totala kostnaden för televisionsapparaten 
utan radiomottagare och förstärkare uppgår ung. 
bill 100-120 Kr. Använder man en enklare motor 
'Och tillverkar Nipkowskivan själv, torde man 
dook kunna komma ned tin 60 il 70 Kr. E,n färdig
borrad Nipkowskiva kostar i handeln, allt efter ut
förandet, 15-30 Kr. 'Ooh en neonlampa 17-35 Kr. 
Apparatens betjäning. 

,Seld!aIlJ skivans vQ,rvantal inreg!Lerats till exakt 
750 v/min. framträder den genom linsen något 
förstorade hiLden i apparatens fönster. Roterar 
skivan för långsamt, vandrar bilden från höger 
till vänster, i motsatt fall från vänster till hö'ger. 
Om bilden är något förskjuten åt det ena eller 
andra hållet, är detta ett tecken på att mottagaren 
och sändaren ej rotera synkront. Detta fel kan 

-

lätt avhjälpas .genom en försiktig reglering av 
varvantalet. Med någon övning är inställningen 
jämförelsevis läH. Bli bilderna för kontrastrika, 
måste neonlampans förspänning höjas, i motsatt 
fall sänkas. Är förstärkaren överstyrd, försvinna 
alla halvtoner, och svarta streck uppstå på bilden. 
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L i k r i k t a r e. 
Såväl i städerna som på landsbygden användes 

för belysningsändamål huvudsakligen växelström. 
Inom radiotekniken däl'\eIDot ,arbetar man, då det 
är fråg.a om högre spänningar, uteslutande med 
likström, och därför måste de re1ativt små energi
mängder, 'som åtgå för elektronrören, först 0I?-for
m!lis. Trots att växelströmsnäten äro långt Ifrån 
fria från störningar, föredrar man av flera skäl 
denna strömart, och omformar densamma med till~ 
hjälp ,av likriktare och rikligt dimensioner,!lide fil~ 
teranordningar till ren likström. 

Rörl.ikriktare. 
Rör- eller glödkatodIåkriktaren är den typ, som 

numera användes mest. Det minimala spännings~ 
fallet, vilket varierar mellan 6 och 15 volt, är så 
gott 180m oberoende av belastningen, och glödspän

eller mindre ömtåliga, böm desamma handhavas 
med stor försiktighet, och röret får ej matas med 
högre anodspänning än den i fårmans katalog före~ 
skrivna. Dessutom är det viktigt, att glödJkatodens 
spänning vid fullbelastad transformator öve~ens~ 
stämmer med föreskrifterna. Några reglermgs~ 
motstånd få ej inkopplas i glödströmskretsen; ej 
heller får denna ,avbrytas under driften. En reo~ 
stat är för övrigt helt och hållet överflödig, ty med 
-densamma kan ej likriktarrörets anodspänning 
regleras. Med hänsyn till rörets liV'släng-d! bör be
lastningen ej inkopplas, förrån katoden börjat 
glöda, och liksom vid lågfrekvensförstärkare är 
det fördelaktigt att jorda dross1arn!lis och trans~ 
formatorns järnkärnor. 

~A~--~-----~~ 

ningen är vid normaltyperna 1,8 volt och vid hög~ 
spänningsl'ören 2,1 volt. Flera likriktare äro så rA, 0----; 
inrättade, att de samtidigt kunna ·användaJs som 
anodspänningsaggre,gat och laddningsapparat för 
glödströmsackumulatorn. Röret måste då vara 
konstruer'at för ,d'ubbelIåkriktning och vid de stör~ -[9 <>--1---+-

sta typerna uppgår likJStrömsspännJingen till 5,500 19, O--,--+---L_:.J---+--4---------' 
voU. 

Rören äro antingen ev,akuer:ade eller gasfyllda. 
I 's'enare fallet lyser gasen, då den s. k. tändspän
ningen uppnåtts. Växelströmsspänningen stiger 
nämligen ej proportionellt mot strömstyrkan, utan 
för.st vid en viss bestämd spänning börjar urladd
ningen helt plötsligt. , Detta högfrekvensfenomen 
har emellertid den oangenäma egenskapen att 
störa i närheten befinUiga radiomottagare, och 
dessa måste alltid, då gasfyllda likriktarrör använ~ 
das, uppställas ett stycke från aggregatet. MedeLst 
större blockkolldensatorer och högfrekvensdrosslar 
kan man visserligen få bort det mesta av störnin~ 
garna, men vanligen föredrar man i nätanslutna 
mottagare s. Ik. vacuumrör, trots att dessa ha en 
sämre verkningsgrad. V:acuumrör,ens eInission 

+ 

mltste vara större än den maximala 'likstr'öm, som 
avgives, och 19lö,dtråden behöver därför en större 
effekt, vilken allt efter rörtypen varierar mellan 
2,5 och 9,5 watt. Ä ven här är det viktigt, aH lik
riktarröret placeras så långt dfrån detektorn som 
möjligt. 

I motsats till det gasfyllda röret kan vacuumrö~ 
rets glödtråd ej användas för båda anoderna, eme~ 
dan i så fall den ena anodens fält skulle hindra 
ernisiSionen till den andra. Glödtråden måste där~ 
för ha dubbel. längd och katoderna konstrueras i 
sluten form. Emedan ,aHa rörlikriktare äro mer 

Fig.2. 

Fig. 1 visar ett 19lödströmsaggregat enligt Man~ 
fred v. Ardenne. l stäl1et för de .stora mikrofarad~ 
kondensatorerna användes här ohmska motstånd, 
och allt efterglödströmsförtbrukningen erfordras 
ett eller två Rectronrör, typ R44, vil.k.a i senare fal
let parallellkopplas. 1 strömkretsen befinner sig 
dessutom ett järnvätemotstånd, m, så dimensione
rat, att det genomsläpper ung. 1,~ resp. 2--2,5 amp. 
1 tÖrlia fallet uppgår glödströmmen till 0,75, och i 
senare fallet till 1,6 amp. Drosseln Dr2 bör vid en 
självinduktion av 1 Henry ha så litet ohmskt mot· 
stånd som möjligt. . GlödiStrömmen regleras me
delst ett v,ariabelt motstånd om 10 ohm, och nät~ 
transformatorn måste vid 30 volts .spänning (lik~ 
riktarröret matas med 2X30 volt) avgiva 2,0 amp. 

I Fig. 2 se vi ett kombinerat aggregat för anod~ 
ooh ,gallerlörspänningar, a'VlSett för motstånds~ 
kopplade förstärkare. Anodströmmen för spän~ 
IlIingsförstärkarstegen uttagas över en kondensa~ 
tor, som ständigt uppladd3isöver ett motstånd om 
100,000----300,000 ohm. Genom denna kondensator~ 
motståndsanordning blir strömmen tillräckligt ren 
för de första känsliga förstärkarstegen. Allt efter 
transformatorns konstruktion, d. v. s. den erfor
derliga anod- och gallerspän!ningen, bör ett Rec
tronrör R 22 eller H. 220 användas. Aggregatet ar
betar fullkomligt störning.sfritt. 

Torrlikriktare. 
För lägre spänningar, alltså för . matning av nor~ 

mala likströmsrör från växelströmsnätet, har den 
s. k. torr- eller kontakt Likriktaren på senaste tiden 
blivit <synnerligen ,populär. Den'samma utmärker 
sig för sin enk1a och stabila byggnad, och är ej 
ömtålig för varken fukt eller stötar. Som vi redan 
förut utförligt beskrivit denna likriktare, hänvisa 
vi till dessa uppsa~er, vilka återfinnas i oktober
resp. nov,embernumret 1929. 
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Radiokurs för ny börjare. 
Utförliga anvisningar för byggande aven effektiv 3-rörs mottagare. 

(Forts. från föregående nummer.) 

'" I förra numret beskrevo vi tillverkningen av spolsystemet för 
vår mottagare och lämnade också några anvisningar beträffande 
de små anslutnings listerna för batterierna och för antenn och jord. 

Innan vi fortsätta, vill Radiofarbror, som med denna beskriv
ning vill hjälpa våra unga nybörjare i radio och även mindre 

Fig.3. 

försigkomna amatörer att själva till ett billigt pris bygga en god 
mottagare, påpeka för event. nytillkomna läsare, att Januari och
Februarinumren, där denna beskrivning började, ännu kunna 
erhållas direkt från förlaget. 

Monteringen . 
. Vi fortsätta nu lämpligast med att montera de olika delarna 

på panelen. ,/ 
Delarna äro: 
Avstämningskondensatorn C" åter kopp Iingskondensatorn C2, 

reostaten W, strömbrytaren S och hylsparet H. 
Fig. 4 visar var de olika hålen för monteringen av dessa delar 

skola borras, och detta arbete torde ej bereda några svårigheter 
för en händig pojke. 

Mitt på panelen, 70 mm. från övre kanten, monteras ström
brytaren S och symmetriskt i förhållande till denna de båda 
vridkondensatorerna. Mitt under S kommer reostaten W och 
under återkopplingskondensatorn hylsorna H. ' Sedan alla hålen 
markerats på panelens baksida, borras dessa först med ett 
mindre borr och utvidgas sedan, denna gång från framsidan, 
med ett större. Hålens dimensioner rätta sig naturligtvis efter 
axlarnas och hylsornas storlekar. Till slut fastskruvas delarna 
stadigt på sina platser och förses med rattar och knappar 

Panelen fastskruvas nu medelst ett par små montagevinklar m 
vid bottenbrädan, se fig. 3 b. Givetvis anbringas vinklarna längst 
ut i kanterna. så att de icke komma i vägen för delarna. 

Placeringen av delarna på panelen, vars framsida ju utgör en 
synlig del av radioapparaten, har i den mån, som detta icke 

Likriktare. Forts. från föreg. sida. 

G l i m l i k r .i k t a r e n, vilken nu nästan för
svunnit från marknaden, arbetar utan glödtråd. 
På grund av det höga inre spänningsfallet erhålles 
endast en god verkningsgrrad vid . mycket höga 
spänningar, varför densamma är oekonomisk. 

p e n d e Il i k r i k ta r e n är av mel\ranisk typ 
och en störningskälla av allra första ol1dningen. 
Ä ven denna är numera sällsynt. 

Den e l e k t r o l y t i oS k a likriktaren har en 
tämligen begräns'ad livslängd, emedan de olika de
larna snart frätas sönder av den starka elektro
lyten. 

K v i c k s i l v e r l i k r i k t ar e n slutligen är 
uteslutandeavSredd för större energimängder och 
har aldrig haft någon praktisk bet yd eliS e för radion. 

strider mot den ur elektrisk synpunkt lämpliga fördelningen, 
skett på ett ur utseendesynpunkt trevligt sätt. 

Y.id placeringen av delarna på bottenbrädan däremot behöver 
man endast taga hänsyn till, vad som är konstruktivt riktigt 
och förmånligt. 

Härtill skola vi återkomma i nästa nummer. 

Fig. 4. Monteringsritning. 

Alla slags delar för 

Radiomottas;rare 

Kraftförstärkare 

Nätanslutningsaggregat . 

i största sortering. 

Concentra Hälsingborg 
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En ny prövningsmetod för högohmiga motstånd. 
Av Prof. G. Leithäuser.*) 

Varje nadioamatör vet vilken noll gallerläckan 
spelar inom radiotekniken. Genom att byta ut ett 
dåligt fabrikat mot ett bättre, erhålles ej blott en 
klarare och renare mottagning utan också en 
bättre IjuJdstyr!ka. Som läckor användes ri den tråd
lösas börjans. k. silitstavar, vilka huvudsakligen 
bestodo av silidumkarbid'. Under världskriget 
uppfanns motståndsförstärkaren, .och även i dessa 
kopplingar begagnade man till att börja med silit
motstånd, men det visade sig ,snart att stavarna 
på grund av luftens fuktighet överdrogos med 
en elektrolythinna, varigenom motståndet föränd
rad,es. Det blev därför snart nog nödvändigt att 
ägna dessa detaljer en större uppmär.ksamhet, och 
sedan rundradion införts dröjde det ej heller 
länge, innan en hel del olika f,abrik,at kommo i 
marknaden. Dessa vor o visserligen aV'sevärt 
bättre än silitmotstånden ;men dock ej fullkom
ligt konstantfl, och det ledande skiktet utgjordes 
aven tunn metallhinna, utfällId. på en stomme av 
isolermaterial. Det var naturligtvis svårt att ge
nast . finna f1n konstruktion, som uppfyllde alla 
fordrmgar, .och först genom de moderna pröv
ningsmetoderna har man lyckats tillverka mot
stånd, ,som tillåta en s törningsfri mottagning. 

En modern "silitstav" måste tåla en hög belast
ning och dess motstånd fär ej förändras om den 
utsättes för fukt eller temperaturdifferenser. Vid 
de flesta kommersiella konstruktioner utgöres det 
ledande skiktet vanligen av kol, karbid eller me
talloxid, men som alla dessa ämnen äro mer eller 
mindre hygroskopiska, måste motständsmassan 
behandLas på ett särskilt sätt. Denn.a bearbetas 
därför i speciellt för ändamålet inredda rum, vilka 
ha en konstant temperatur av + 20 grader C. och 
en relativ fuktighet av 100 %. 

De metoder man använder fÖr uppmätning och 
kontrollering ,av högohmiga motstånd variera na
turligtvis, och på detta område har .alltid den le
dande specialfirman Steatit-Magnesia, Dralowid
Werk (Tyskland), varit en förebild. Särskilt s'Vårt 
är det att fästa det lediande skiktet på den isole
rande stommen, . och härpå iberor stavens kvalitet 
och dess förmåga ,att uthärda starka belastningar. 
Som bekant måste de motstånd, som användas j 
de modernaste kraftförstärlmrna, kunna tåla en 
effekt av 0 watt pr. kvcm. utan att värdet för
ändras, då belastningen UJpphör. Beroende på 
materialets beskaffenhet är temperaturkoefficien
ten hos de högohmiga motstånden vanligen nega
tiv. och man försöker även att hålla denna så låg 
!som möjligt, så 'att ej motståndet sjunker vid en 
eventuell överbelastning. Skulle detta inträffa, 
stiger strömstyrkan, och staven brännes upp. 

Ett metallskikt, vilket består av tätt intill var
andra liggande p.artiklar, påverkas naturligtvis av 
de högfrekventa 'strömmarna, och det kan till o~h 
med hända att äylika motstånd, om de inkopplas 
i en radioapparat, giva upphov till så starka ~tör
ningar, att mottagningen helt och hållet omöjlig
göres. För att kunna . garantera en fullkomlig 

*) Prof. Leithäuser uppfann redan under kriget motståndsför
atärkaren och är en av auktoriteterna på detta område. Red. anm. 

störningsfrihet, fordras speciella prövningsmeto
der. 

I praktiken bestämmes motståndet. hos .. det f~r
diga fabrikatet vanligen genom hkstromsmat
ningar. Vid 100,000 ohm och däröver blir emeller
tid strömstyrkan 'så låg, att det är ,nödvändigt aU 
för dylika mätningar begagna speciella precisio.?-s
instrument, vilka direkt angiva kvoten av span
ningen och strömstyrkan. Metoden med Hk
strömsmätning har dock en nackdel. Motstånden 
användas i praktiken v,anligen i sådana kopplin
gar, där strömkretsen genomflytes av högfrekventa 
växelströmmar, och förf. har därför på uppdrag 
av Steatit-Magnesia utarbetat ett annat förfarings
sätt, där motstånden provas med högfrekvens. 

De första försöken företogos med en 10 watts 
högfrekvensgenerator, och det hela var så anord
nat, att ett rörs svängningskrets kopplarles till en 
absorptionskrets, vars spänning utjämnades med 
en parallellkopplad serie högohmiga motstånd. 
Stavarnws antal valdes så, att den resulterande 
strömstyrkan kunde uppmätas med ett termoele
ment eller en känslig varmtrådsamperemeter. 

Vid Dralowidverken användes numera uteslu
tande denna metod för prövning av motstånd, och 
de stavar, som ej tåla de högfrekventa s1Jrömmarn~l, 
kasseras. Vid en dylik behandling märker man 
dessutom genast, om materialet är homogent. Är 
så ej fallet, uppstå på skiktet urladdningar, vilka 
kunna bli så st.arka, att en gnista slår över. Van
ligen börjar det med små lysande punkter, vilka 
vid en fortsatt belastning utbreda ,sig med en blå
aktig färg över hela ytan för att sedan övergå tilJ 
lysande gnisturladdningar. 

Fig. 1. Denna bild visar en serie Dralowidmotstånd insatta 
i sina hållare. Pilen till vänster pehr på en söndel brEDd stav. 
som efter verkställd prövning kasseras. 
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Högtalare med sektotmembran. 
Högtalare med sektqrmembran utmärka sig för 

en hög ljudstyrka samt ett likformilgt ljudtrycks
diagram inom ,frekvenshandet 60-8000 Hertz. 
Emedan desamma lämpa sig för hemtillverkning, 
skola vi härnedan lämna våra läsare några anvis
ningar angående konstruktionen. 

Ju större membranet är, desto bättre blir ljud\... 
kvaliteten och desto högre ljudstyrkan. De mått, 
som äro angivna å figuren, gälla för en normal 
rumshögtalare, men man kan naturlighnis göra 
membranet äIlJDU större, om man så vill. Med hän
syn till akustiken kan det äV'en vara fördelaktigt 
att anbringa en större resonansskärm framför 
tr,attöppningen. Detta "Baffle-Board" tillverkas 
av torrt fanera,t trä av minst 1 cm:s tjocklek, och 
storleken bör ej understi1ga 1 kvm. I mitten av 
skärmen utsägas sedan ett runt eller fyrkantigt 
hål, bakom vilket membranet placeras. 

/v ~o ()o 

~":) 
/ \ 

~ 
Fig. 1. Fig. 2. Fig.3. 

Fig. 1. Sektormembran. Fig. 2. Högtalaren i genomskärning. 
Fig. 3. Membranet sammansättes av fyra trianglar 

med de mått ritningen visar. 

För att högtalaren skall se trevlig.are ut, är det 
lämpligt att bygga in densamma i en passande låda, 
vars framsida överspännes med exoempelvis bro
kad. Viktigare än utseendet är dock ljudkvaLite
ten, och därför måste ett förstklassigt (häLst f yr-

DRALOWID 

poligt) magnetsy;stem användas. Under förutsätt
ning att membranet tillverkas omsorgsfullt, blir 
ljudkvaliteten synnerligen god och högtalaren kan, 
vad återgivningen beträffar, ,fullt ut jämföras med 
en dynamisk typ. Naturligtvis blir styrkan ej den
samma, men för hemmet räcker den gott till. 

k 

Fig. 4. Membranets fastsättning på magnetsystemet. 

Sedan man bestämt membranets storlek, anskaf
fas en passand·e lå,da eller träställning. Bräderna 
måste både skruvas och limmas ihop, och även 
detta arbete .måste utföras med stor .omsorg, ty om 
stommen ej hl[r tiUräeklig't stabil, kan det hända, 
att högtalaren "klirrar". 

Membranet tillverkas av tjockt ritpapper, och 
till att börja med utskäras 4 trianglar med de mått 
Fig. 3 vi,sar. Det är som sagt fördelaktigt att göra 
membranet ännu större, men i så fall måste även 
en låda med motsvarande dimensioner väljas. 
Två av tI'lianglarna fastlimmas därefter, så,som 
FiIg. 4 visar, på en pyramidformtg ko['k k. på så 
sätt, att hypotenusorna (de längsta sidorna) kun
na fästas på den övre och undre ,träar.men (.a och 
b i fi.g 2). För att få denna upphängning elastisk, 
fastlimmas ej trianglarna ' direkt på träet, utan 
istället går man tillväga på följande sätt. Ett par 
remsor skrivpapper av 3 mm :,s bredd och 350 mm:s 
längd vikas i mitten och klistras, dels på triang
larnas hy;potenusor, dels på träramarna (a och b 

världsmärket 
Generaldepöt CONCENTRA Hälsingborg 

En ny prövningsmetöd för högohmiga motstånd. Forts. från föreg. sida. 

Den energi, som åtgår för att prova 50,000 1 uppställas de hål'lare i vilka motstånden placeras, 
watts Dr,alowidmotstånd, uppgår till 50 kW. Vis- och dessa äro så konstruerade, att flera stycken 
serligen är det möjligt att hygga så s,tarka högfre- kunna kopplas till varandra under de tider, frubri
kvensgeneratorer, men det är betydligt enklare ken är särskilt starkt belastad. 
att begagna en gnistsändare, vilken utan fara kan Ett motstånd, som undergått en ~ylik noggrann 
överbelastas. Ej heller stör en dylik appar,at om- högfrekvenskontroll, är naturligtvis fullkomligt 
givningen, ty dels arbetar den utan ,antenn, och felfritt, Oel1 man kan alltid vara släker på, att del 
dels är ej någon jordledning erforderlig. Sända- tål den föreskrivna belastningen; en synnerligen 
ren utrustas med en sekundärspole, vilken är för- viktig faktor ,att räkna med, både för amatörer 
sedd med flera uttag för olika spänningar. Vid och radiohandlande. Den förre undviker oange
belastning är spänningsfallet mellan de olika ut- näma överraskningar och den senare skyddar sig 
tagen mycket lågt. På ett 'stati'V, som förhindes med nlot reklamationer. 
sändaren medelst gummiisolerade ledningskablar .. 
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AMERIKA. 
ökad omsättning inom den amerikanska radio

industrien. 
Ar 1929 omsattes ,i Förenta staterna unge'l1kr 50 % 

flJeral'lald:iomotUaJg1are än 1928. Under det s,enaste året 
säld!es näim~iJgen 5 miljoner a.ppa'rater till ett sam
manlrugt pl'liJS '~lN 306 IIliilj. dollars. Lyssnareantalet 
uppgår f. n. ti:ll 3'5 :miEjOIl!er, villket. g.iJVetv.iJs är värllds
r:ekord!. 

ENGLAND. 
Grammofonen i radions tjänst. 

Med an~edning arv Idien engelske konungens häls
ningsta,l vid sj.ökonferensen .i London, har en enJge'lSk 
grammofonfalbrik: öv,er elIli eg·en mikrod'onled.ning skic
kalt talet till sina upptagningSl'UlID fÖJ" att på sina 
skivor \bevara ta1e·t <åt eifteTväI1den. Redan efter tre 
timmar voro avtryck av skivan :f.ärdiga, och BBC för
summade icke tillfället att b}uda sina lyssnare på 
s<ensa:tdo~ att efter dessa timmar höra en upp,rf'p
ning av kunga'ta[et. 

Även sänidaren i Berlin har vid sin sista månads
revy u.tsänt dettJa tal av den. enge'lSke konungen. För 
TI1aIffitid,en 'är diet meningen att ailltmer fasthålla så
dana historiska; ögonblick. 

TYSKLAND. 
Tre miljoner radiolyssnare i Tyskland. 

V;~d årSlSlkdlftelt lhJald!e TySk'land över tre, miljoner ra
diJoly.s.s:nal'le, viJJk.et är den högs1Ja siffran för lnåig10t 
l,and i Europa. I f'örllåE1an.die till folkm.äJn,g1d!en inne
har DalI1crnJark r,e'kord'et med 7,6 %. Därefter kommer 

Högtalare med sektormembran. Forts. från föreg. sida 

i Fig. 2). Sedan detta arbete är färdigt, böjes ett 
mässingsbleck d såsom Fig. 4 visar och fastsättes 
meddst en skruv h på korken k. Magnetsystemet 
m monteras sedan mitt för membranets spets och 
dess arm p skruvas fast på blecket d. 

De återstående två triangarna ha naturligtvis 
böjda kanter. För att få den riktiga formen måste 
dessa först fästas provisoriskt på ramen och kor
ken, och sedan man meden fin hårpensel och litet 
tusch markerat den riktiga bågltinjen, utskäres ,den 
extra kurvan med ,en mall. De färdi.ga trianglarna 
få då ungefär .det utseende, den undre bilden i 
Pig. 3 visar. 

Då även dessa fastlimmats på träramen och kor
ken, återstår: sammanfogIllingen av de fyra kan-

SV\e.r;iJge med' 6,8 %, EnJgland med 6,3 % oclh österrike 
med 5,4 %. Det läJgsta runtalet lyssnare' hall' Rumä
ni,en, näJmliJgefIl' 0,08 %. 

Ny sändare i Leipzig. 
Den nya mndrooiostatione:n i Leipzig har börjat 

med' fönsökssänldni.ngar. 

En intressant amatörutställning i Berlin. 
Den 'tySka radJio'tidSkriftfen "Die Send ung" !h.aJdJe ny

liJgen 'a;n:,ondn!at en rrudilOutstäJ,lninJg 11ör amatörer, vU
k'en b'C'VilSaJde, att deSiSa laJlIltljämt ha existe.nsberätti
gruIlide, ,och :att intresset för hie!mtil1vertlmiJl:g fiortf'a,-· 
rand:e 'är myc1ket stort. P.å utJs:tlällningen ':f:unnos 'llIäm
li!gle:n åtJskiHilg8< apprura,w som kunde tävLa med de 
bäista kommel"Sii.elll8; mäl"k.eln.IS., och flera mottagare 
voro tiU:verikaldie för nätJalImlutnimJg med inbyggd hög
tallare. 

NatUJrligt'ViIs användas de modiCIrna skiälrmgalleTrö
r,en .i SItor ~11:Jsträckninig, men en h'el del av distans
motta'gama voro ~trus:1:Jade med nOmlJaila rör. ~uper
heterodyn:er f:UlI1il1K>S ibårle stora odh små, ,bl. Bi. en n:iJo
röm mJed två skämngall'errör i ingången, . tre melllan
fl"elkvenlSSterg och två puSh-pulNtoppliaJde J,rugfre'kvens
sterg. 

Den största mottruga:rren med 11 ,rör pLus likrlktalr'rör 
hade, lSIkäI'lIIllgal1€1IullIgång, osci11aJ1lor, modulator, två 
SJkärm.grulle11meHanfre'kvoosste;g, detelktor och två läg
f.rle:kvenssteg, det sista iL pmslh-ip.u11 med 2X2 rör pa
ralle1t. Appamten varöver en meter ,1ång och hade 
iJnlbyggt nätaggreg1a·t. 

BLamd ISpeciaJrmot1Jagarna märkte'8 en 3lPpal"at för 
3JutOOIllatiSlk staIttOlIliSd:rus:täl'lning med ej mindre' än 24 
mstäiHninJgSlknJaIPpa,r Siaimt en kombniernd normal- och 
kortMägSlII1Qt1la!gare m~d laper.rod!iJslk. högfl"ekvensför
stäl"kning, a;vsed!d för mmtfd1Lg 'll1OtJtrugning av ton och 
bind. I ,11lJeTa av <te u1:is'IläHlda JCltstarusmot1JaJgah'na an
v·ändes melLanfrelkrveJIlS-och hJög~re!lwerus:trallls1brma
torer ,aN mär'k,e,t ShJaleco. 

terna. Även denna må'ste vara elaJStisk, men istället 
för skrivpapper användes !Silkespapper, vilket fast
klistras i alla fyr,a hörnen, så ,att kanterna överallt 
ha ett inbördes ,aV'ståndt av 1 mm. För att få böj:' 
ningen så jämn som möjligt är det lämpligt att 
göra ett antal inskärningar i hörnen, och då det 
hela sitter stadi,gt, indränkas fogarna med tjock 
gummilösning. Emedan ett torrt ställe lätt kan 
giva upphov till distoI'lsion, bör man ej vara allt 
för sparsam med gummit. Bäst är att placera 
tratten med toppen nedåt och hälla lösningen Ii 
fogarna. På så sätt fö:rbättras elasticiteten ooh hög
talaren får en störr'e mekanisk hållfasthet. 

s Il n o II u r~ Hllleokur Överste C Gyllenswärd skriver 
bland annnat: 

En SANOKAPSEL pr dag undanröjer trötthet, överansträng
ning, kraftnedsättningar, hjärtsvaghet. - Alstrar nervkraft, 
energi, spänstighet och arbetslust. Bästa medel mot sömn
löshet. - Finnes å 'alla apotek och kem. affärer. 

Prospekt och intyg gratis från 

A~ijJ.~ SanekapsiarI Hälsingborg 

l 
T 

" - - - Vid 67 års ålder känner 
jag mig fullt lika kraftig som tör en 
15-20 år sedan, vilket jag helt och 
hållet tillskriver bruket av SANO
KAPSLAR. Vi skulle numera icke vilja 
undvara bruket av dessa kapslar" . . 
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De f,ra bröderna 

L/8 
Kr. 60:-

L/12 
Kr. 75:-

L/13 
Kr. 105:-

Säsongens förnämsta 
Högtalare. 

Dessutom: fUlllIlQS en mängd tilLbehör, förstärka;re, 
nä t3.lgg-:reg,at, laddningsapparater , raman tenner, 
elektrom3.lgnetllslkJa, elelktrodynam.iSlka och elektro
statiJslka högta~are, i'1erabL1dra.diomot.Ua!g'lare och en 
televisiJomaparat med NLpkowskiVla och ,ne,onlampa. 

SPANIEN. 
Vem vill köpa Spaniens rundradio? 

I juli 1929 meddelade' ett kungligt dekret, att sta
tens monopol på runldradio skulle auktioneras bort 
tIll högstbjudandle. Denna SiuktJion har fa,kti.~t ägt 
mm, men Ibud,en vom så låga, att reg,eringl;)n belSil6t 
en :ä:terUipprepn'ing i 'februar.i 1930. Under mel:lan
tid,en !har en nyr,eg~ring skett ,beträffande utsänd
nmgstiderna 'Och effekten. Sålunda ISkall Madrid 
arbeta med en €ffekt på 20 kW., Barcelona på 10 kW. 
oc':1. Vigo på Q kW. övriga sändare få en effekt på 1 
t1ll 3 kW. Sändaxe med en eff,elkt på över 6 kW, hava 
rätt t~ll 6 timmars utsändning, de på 3 till 6 kW. på 
4 timmar. Sändare med mindre än tr,e IkW. hava !lätt 
utIl tre timmars egen 1litsärrdning i vec'kan och de.:,s
utom två timmars reJäsändnii.ng dagligen. 

DANMARK. 
Gratisdineer för radiolyssnare. 

nirek:tiOlnen för 'ett danslkt hotell, från vilket regel
bundna konsertu1Jsändningar äga rum, har haft en 
mycket origin€ll ~reklaJmid!e. Under en a v de vanliga 
utsändnLngarn,a meddelades 'ic'ke n:amnen på de mu
sikstyoken Siom spelades, utan lYssnJarrua fingo i stäl
let i uppdrag a,tt na1IlUlg'iva dessa. Alla insändare a'V 
rätta lösningar fingo en gratisdiner. 

Några siffror över lyssnare antal. 
Danma:r:k 308,927 Deoember 1929. 
EnglaDld 2,956,736 Norv,ember 1929. 
Irlanrd 25,612 December 1929. 
Japam 614,592 September 1929. 

616,783 Oktober 1929. 
Jugos.liavien 17,983 November 1929. 

20,236 JanU'ar:i 1930. 
NOl'Ige 64,906 December 1929. 
öste~e 376,366 DecemJber 1929. 

L/18 
Kr. 165:-

Utförd med den 

berömda 

amerikanska 

Original 

TEII\PLE 
ljuddosan. 

Ensamflirsäljare flir Sverige 

CONCfNTRA 
HALSINGB ORG. 

Ryssland 

Schwettz 
ISv:eri:ge 

274,604 December 1928. 
428,865 Mars 1929. 
501,027 Ju:ni 1929. 
554,328 Septelllllber 1929. 

83,757 December 1929. 
427,564 Decem'ber 1929. 

Radion som kulturfaktor. 

- "Säg, Adolf, är det alldeles säkert, att Du inte har kysst 
någon flicka förut? ??" . 

- "Absolut - _" 
- "Men jag tycker du förefaller så tränad." 
- "Ja, ser Du, det har jag lärt mig av ett radioföredrag, som 

jag hörde häromdagen." " 
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l@mmeraiel1a 
nyheler 

Mentor tonarmen - en värdefull nyhet. 

Fig. 1. Fig.2. 
Vid så gott som alla grammofoner sker nålföringen mer 

eller ~in~re felaktigt: Nålen ligger rä~t, d. v,. s. i tangen. 
tens riktnIng, endast i en enda punkt langs radIen. På båda 
si~or om denr~.a bild~r planprojektionen av nålens riktning en 
storre och storre VInkel med tangenten. Ju större vinkeln 
är, desto stÖtTe blir slitningen på skivan, desto hörbarare nål. 
raspet och desto orenare återgivningen. 

Med "Mentor" tonarm undvikas dessa stora olägenheter. 
Genom armens särskilda konstruktion kommer nålen hela 
vägen att ligga absolut rätt i skäran . 

"Mentor" tonarm är givetvis endast avsedd för elektriska 
grammofondosor. Den är en nyhet, som man sökt och väntat 
på. I Sverige föres den i marknaden av firma CONCENTRA 
Hälsingborg. . , 

Under oflanstående rubrik besflara fli radiotekniska frågor, 
flilka insändas under adress: CONCENTRA, Häls;ngborg, 

och åtföljas av kr. 1:- i frimärken . 

. . Fråga: 1) Får den i Radio-Teknisk Revys Januarinummer 
omnämnda diktatmaskinen amatärbyggas? I så fall önskas 
upplysning, vilka firmor som föra ritningar samt material till 
den automatiska stenografen. 

2) Vilka firmor sälja fotoelektriska celler och televisions-
material D. B. 

Svar: Ja, intet hindrar att amatärbygga den . . Var lämpligt 
material kan erhållas, känna vi dock icke till. 

Televisionsmaterial och fotoelektriska celler finnas nog än
nu icke i den svenska marknaden, men torde nog komma snart. 
Vi få kanske tillfälle återkomma. 

F r å g a. Jag har byggt en fyrarörsmottagare med skärm
gallerrör, vilken under de första veckorna arbetade tillfreds
ställande. På senaste tiden har emellertid selektiviteten för
sämrats, och även ljudkvaliteten är dålig. För anodspänningen 
använder jag torrbatterier. Hur kan felet åvhjälpas? 

M.K. 
S var. Vi 'förmodlt att anodspänningen är för låg. Ett 

skärmgallerrör fordrar minst 120-150 volt, och om spänningen 
sjunker under detta värde, uppstår distorsion. Det är även 
tänkbart, att gallerförspänningen är felaktig. Innan vi erhållit 
närmare upplysningar angående anod- och gallerspänningarna 
kunna vi ej utförligt besvara Eder fråga. 

F r å g a. Undertecknad har byggt en radioapparat med ett 
högfrekvens-, detektor och två lågfrekvenssteg men önskar tör
bättra densamma och ansluta den till nätet, .som har 120 volt. 
Då jag har en ackumulator å 100 amperetimmar och tänker 
använda ett separat gallerbatteri, är det endast anodspänning-
en, som skall uttagas fråri nätet. Var god angiv ett effektivt 
schema. N. E. P. 

S var. Det schema Ni bifogat Eder fråga är ej effektivt. 
l detta fall är det lämpligast att använda ett skärmgallerrör i 
högfrekvenssteget och efter detektorn ett transformator- och 
ett motståndskopplat lågfrekvenssteg. På så sätt slipper Ni 
- bortsett från en besvärlig neutralisering - en komplicerad 
omkopplingsanordning, och apparatens betjäning blir även enk
lare. Föredrar Ni normala rör, rekommendera vi Schaleco 
Standard-Neutro och hänvisa till en utförlig beskrivning i 
decembernumret. 

Nedanstående figur visar en effektiv koppling med skärmgaller
högfrekvenssteg. C1 och C~ äro två avstämningskondensatorer 
a 500 Cm., CR en återkoppiingskondensator med glimmerlsGla
tion (300-500 Cm.) samt C, CK och CBI tre blockkondensa
torer om 0,5 MF, 1,000 och 10,000 Cm. Kopplingsenheten för 
motståndssteget består av. två motstånd W A och Wgl om l, 
resp. 2-3 megohm och en blockkondensator Cgl=lO,OOO Cm. 
Gallerläckan Wg har 2 megohm och gallerkondensatorn Cg, 
200 Cm. 

r-----------------------~--~.~ 
~_4--------------~~--------i---~.B. 

r---------~r_----~1_~~a 

Bäst är naturligtvis att bygga in hela mottagaren i en me
tallbox; i alla händelser bör högfrekvenssteget avskärmas med 
aluminium- eller kopparplåt. Lågfrekvenstransformatorn har 
ett omsättningsstal av 1: 4, hÖgf'rekvensdrosseIn HD1 450 varv 
och HD2 800 varv 0,1 mm:s koppartråd. V, är ett metalliserat 
skärmgallerrör, V 2 ett normalt detektorrör, V R ett motståndsrör 
och V 4 ett modernt slutrör. I sista steget kan även ett tre
gallerrör med fördel användas. 

För det lägre våglängdsområdet har L 15 varv med uttag på 
mitten, L1 60 varv, L2 60 varv. och LR 50 varv. För det högre 
våglängdsområdet bli motsvarande antal lindningsvarv 50, 180 
180 och 120. 

Vad anodspänningsapparaten beträffar emotse vi först upp
gift angående nätets strömart (likström eller växelström), var
efter vi skola återkomma med ett kopplingsschema. Beskriv
ning på en förstklassig anodspänningsapparat för växeLo;tröm 
finnes i detta nummer. 

~----; 
:R.~ d i O - r~ verkstdden 

w 
Il 
I 

Kitt för fastsättning av metall på ebonit. 
Vill man avskärma en ebonitpanel med en metallplatta, är 

det ej nödvändigt att använda metallskruvar, utan kan man 
istället kitta ihop plattorna. Ett lämpligt bindemedel är töl
jande. En del av den beckartade massa, som användes för 
ackumulatorer, upphettas och blandas väl med 3/4-delar fer
nissa. Med detta kitt bestrykes båda delarna, och den upp
värmda metallplattan tryckes fast på panelen. 

Kitt för fastsättning av läder på metall. 
En mindre mängd galläpplen uppkokas i åtta delar desto vat

ten, och den varma lösningen strykes på lädret. På det upp
värmda metallstYCket penslas sedan en koncentrerad limlös
ning, och delarna sammantryckas hårt. 

Kitt för fastsättning av metall på läder, papp 
eller papper. 

Till 100 gram smält vax sättes 5 gram venetiansk terpentin 
och litet maskinOlja. Ju mer olja man tillsätter, desto mjukare 
blir kittet. Metallen måste uppvärmas, innan .kittet påstrykes, 
och det hela sammanpressas sedan hArt. 

HlIJsin.s'borp Litografiska Akt1ebo~ 1930. 



DRALOWID-mofsfånd 
De nedan i skala 5:6 avbildade motståndstyperna levereras endast till apparatfabriker. För 

amatörer och apparatbyggare i mindre omfattning komma de välkända "amatörtyperna" med kläm

skruvar i fråga. Båda slagen motstånd äro av samma höga kvalitet och hava samma elektriska data. 

Typ 

L. E. 

L. E. K. Sp. 

P91. E. B. Z. 

Pol. E. B.D. 

Pol. E.B.A. 

Pol. N. D. 

Filos
L. E. 

Filos
.L. E. K. Sp. 

Filos
E. B. Z. 

Filos
E. B. D. 

Filos
S. W. 

Super
w~tt 

u·t s e e n d e 

~_ ORALOWm I ~ ... 
POl,.YWC-lTT " 

4. Dralowid-motstånden besitta stor 
hållfasthet. Det är nästan omöjligt att 
bryta sönder dem, då. de äro tillverkade 
av bästa keramik-material. 

Tillåten - Levereras i I 
belast- motståndsvärden ni ng 
watt ohm 

0,5 5,000-10,000,000 

0,5 5,000 -1 0,000,000 

1,0 4,000-10,000,000 

1,0 4,000-10,000,000 

1,0 4,000-10,000,000 

1,0 4,000- 10,000,000 

1,0 10-5,000 

1,0 10- 5,000 

3.0 10-10,000 

3,0 10- 10,000 

6,0 100-100,000 

3,0 500- 500,000 

Elektriska egen.kaper: 
De mindre typerna Dralowidmotstånd 

kunna användas i alla. högfrekvenskret
sar. Motstånden kurma levereras för oli
ka belastning samt i alla förekommande 
motståndsvärden. DraIowidmotständen , 
kunna användas som: 

1. Gallermotstånd, 
2. Anodmotständ, 
3. Spännifigsfördelare, 
4. Dämpnings~otständ eller stabBise

ringsmotstånd (fÖr borttagande av nät
brus). 

5. Aterkopplings- och ljudstyrkeregle
ringsmotstånd. 

Efter många ärs vetenskaplig forskning 
och omfattande experiment i olika insti
tut och laboratorier i Europa och Ameri
ka har det lyckats Dralowidverken att 
åstadkomma sådana förbättringar, att de 
öppnat helt nya Viägar för användbarhe
ten av högohmiga motstånd i radiomot
tagare. 

I t. ex. den motståndskopplade förstär
karen är det mÖjligt att med skärmgal
ler-rör erhålla mYCket stor förstärkning. 
(SkärIDgallerrör ha ju som bekant en 
mycket stor. förstärkningsfaktor.) Mot
ståndskopplade lägfrekvensförstäfkare ha
va ju en mycket större renhet och klara
re återgivning samt äro mera ekonomi
ska att använda än transformatorkopp
lade lågfrekvensförstärkare. 

Dralowidmotståndens huvudsak!. egen
skaper .äro följande: 

1. De äro så konstanta, att de efter ett 
1,000-timmars prov med den garanterade 
belastningen endast äDdra sitt värde med 
ett par %. Den garanterade belastnin
gen är borgen för deras stora säkerhet. 
De tåla t . ex .. kortvariga större belastnin
gar, som kunna uppstå genom kortslut
ningar i rör och mottagare. Dralowid-
motstånden täro i elektriskt avseende 
elastiska. 

2. De äro garanterat fria från brus, 
även vid hög förstärkning och belastning. 
De genomgå. vid fabriken dubbla brusfri
hetsprov. (Inga andra kända fabrikat 
garantera brusfrihet i samma grad som 
Dralowid.) 

3. De äro okänsliga mot högfrekvens 
och överspärming. Varje motstånd pro
vas minst fem gånger för värdekontroll, 
dessutom utföras prov med en speciellt 
konstruerad hÖgfrekvensgenerator. 

5. De äro absolut okänsliga mot kli
matiska inverkningar och kunna därför 
utsättas för 100 proc. fuktighet utan att 
deras värden ändras. 

6. Trots deras höga framställnings
kostnader, goda egenskaper och eleganta 
utseende äro priserna för desamma ej 
höga. 



A.:RTIP:H:C>:N 
ELEKTRO-SPECIAL 

Lila etikett (RalUlltoD) Lila etikett 

'Det förnilm.ta .milrket för elektrisk dtergifJning. 

Sena.te fn.pe1nfnl'ar 
25 cm. .ldvor. Prl. Kr. 4:-. 

JAZZ-SYMFONI-ORKESTER EDDY W ALlS. 
D 03984 Märchennacht. Foxtrot ur Tonfilmen "Weisse Schatten". 

Dreyer-Mendoza 
03985 Pardon, Pardon, Senora. Tango. M. Brodszky 

D 11006 Halloh 19301 Schlager-Potp. l Del. W. Borchert 
11007 Halloh 19301 SchIager-Potp. II Del. W. Borchert 

JAZZ-SYMFONI-ORKESTER. 
D 11048 Ein Walzertraum, Foxtrot-Fantasi. 

11056 ,M ondnacht au! der Donau. Vals. 

TANGO-ORKESTER MANUEL ROMEO. 

Oscar Strauss 
Byron Gay 

D 03994 Schenkst du beim Tango mir dein Herz. Tango. 
Med refrängsång. Krome 

03995 Schla! ein, mein kleines Sonnenkind. Tango. Rob. Stolz 
Med refrängsång. 

D 03992 We~t im Herbst der Wind ... l Tango. F . W. Rust 
03993 Weust dU 'noch, wie ich deinen roten Mund 

gekiisstf Tango. WiIIi Rosen 
D 03996 Es gab nur eine, die ich geliebt hab'. Tango. Fr. Grothe 

03997 Wenn d" einmal mich betrugst. Tanio. M. Kraus 
SALONG-ORKESTER 
D 11030 Fruhling am Muhlbach. Idyll. 

11033 Komödianten. 
D 11031 Weekend im Schlaraffenland. 

11032 Die goldene Spiel"hr. 

Carl Zimmer 
Fr. Kark 

J ose Armandola 
Herm. Krome 

MAX KUTrNER, Tenor, med Orkesterack. 
D 11028 Wahlau!, nach getrunken. Potp. l. Del. Herm. Krome 

11029 Wohla,,!, nach getr"nken. Potp. II. Del. Herm. Krome 

JAZZ·SYMFONI-ORKESTER 
med refrängsång : RObert Kop~I. 
D 11008 Au! einer kleinen Bank: Im Park. Tango. Willy Rose 

11009 Denkst du nach an die eine Nachtr Boston. 
Re!rängsång av Raimund Gessner. Gardner-Brail 

D 11012 Ich hab' mit der Marianne ne' Panne gehabt. 
Rolf Marbo 

11013 Das geht voruber ... 1 Slow-Fox. Herm. Stoc 
D 11014 Gruss' mir mein Hawaii. Slow-Fox, Willy Kollo 

110J5 Oh, Donna Claral Tango. J. Peterbursk 
D 11049 Husch, husch, in's Körbchen! Foxtro~. Willy Rose 

11050 HatschiI HatschiI (Bei detl Chinesen). Foxtrot. 
K. M. May 

ROBERT KOPPEL med Jazz-Orkester EDDY W ALlS. 
D 11010 Weisst d-u, was du kannstr Foxtrot. F. Rotte 

11011 Ha, ha, ha., da lach' ich. Foxtrot. Zany & McName 

INSTRUMENT.KV ARTETT ADOLF KAUFMANN. 
D 11034 Menuett. Boccherin 

11035 Berceuse de J ocelyn. B. Godar 
D 11036 Wiegenlied. J. Brahm 

11037 Träumerei. Schuman 

ORIGINAL ABELS-SÅNGARNA. 
De bästa Jazz-sångarne i världen. 
]j 11026 "Mona", Boston-Vals. 

11027 "Im Vertrau'n, ich betrug" meine Frau: 
Sång och Foxtrot. 

D 11024 Du bist meine erste Liebe. Foxtrot. 
J olson-Rose-Dreye 

11025 Leutnant, warst du einst bei den Husaren. 
Marschsång. 

D 11046 Gruss' mir mein Hawaii. Slow-Fox. 
11047 I ch hab' kein Auto, ich hab' keitJ Rittergut. 

Slow-Fox. Hans Ma. 

EDDY W ALlS, Violinvirtuos, med Orkesterack. 
]j 11038 Anitras dans ur "Peer Gynt". 

11039 Solvejgs sång ur "Peer Gynt". 
D 11040 Canzone della Sera. 

11041 Mon Caur. Romans. 
ITALIENSKA SÅNGER. 

SALVATORE SALV,ATl, lyr. Tenor, med Orkesterae 
1) 08257 L'Arlesialla. Lamento di Federico. F. Cil 

08259 Melodia. (Non m'amate piu). Scherzo. Tost 
D 08260 Amor ... Amorl P. A. Tirindell 

08261 M'atna ... non n'ama. Scherzo. P. Mascagn 
D 08262 Chiagno pe'ttel Canzone Napoletana. La 

08264 Te chiamme Maria. Canzone Napoletana. Lam 
D 08263 Napule e Maria. Canzone Napoletana. . Lam 

08264 Te chiamme Maria. Canzone Napoletana. Lam 
CARL NEBE-KV ARTETTEN. 
D 11044 Hal/oh, 19301 Schlager-Potp. I. Del. W. Borcher 

11045 Halloh 19301 Schlager-Potp. II. Del. W. Borcher 

30 cm. skivor. Pris Kr. 6:-. 
STOR SYMFONI-ORKESTER. 
Dirigent: Kapellmästare MAX ROTH. 
D 07438 Overtyr till Operetten "Die Fledertnaus", l. Del. 

Joh. Straus 
07439 Over tyr till Operett"" "Die Fledermaus", II. Del. 

Joh. Straus 
D 07442 Overtyr till Operetten "Waldmeister", l. Del. 

Joh. Straus 
07443 Overtyr till Operetten "Waldmeister", II. Del. 

Joh. Straus 
D 07440 Overtyr "1812", l. Del. P. Tschaikows 

07441 Overtyr "1812", II. Del. P. Tschaikows 
FRIDA WEBER-FLESSBURG med Orkesterack. 
D 07432 Fruhlingsstimmen. Vals Johann Straus 

07433 Valzer der Musette ur; Operan "La Boheme". Pucci n 
FRANZ SAUER, Bas, vid Statsoperan i Berlin. 
med Orkesterack. 
D 07436 Register Arie ; "Schöne Donna" ur Operan 

"Don Juan". W. A. Moza 
07437 Dart vergiss leises Fleh'n ... , Aria ur Operan 

"Figaros Hocheeit". W. A. Moza 

-:-


