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Lenzola Standard

N:r 3651.

De , redan välkända fyra bröderna, men nu ytterligare f ö r b ä tt r a d e till
s ä n kta- priser.

Typ 8. - Lenum.
Kr. 48::'-·

Typ 13. - Lenot.
Kr. 95:-

Typ 12. - Lenir.
Kr. 75:-
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Lenzola Luxus

Typ 18. - Lena.
Kr. 165:-

N:r 31)52.
De fyra bröderna i lyxutförande. I kvalitet och byggnad som ovanstående äro dessa
lyx modeller inbyggda i förnämliga trälådor av formfulländad skönhet.
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Lenton. -

Lenzola Trumpf .................. Kr,

45:-

Lenzola Chassis
Ett fullt driftfärdigt. komplett inbyggnadschassis.
Idealet för
amatörer och apparatfabriker. Ur exponentialhornets stora öppning
(1) komma de låga tonerna och ur den lilla öppningen (2) de höga
tonerna.
N:r 3654. -

-

Typ 63. - Lenux.
Kr. 70:-

En äkta Lenzola i förnämt trähylster. En kvalltelsh6gtalare
utan all konkurrens till ett för ana överkomligt pris.
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Typ BO. - Lenoxi.
Kr. 90:-

Lenzola Trumpf

/ / .. ~._ .._.~
~
I

Typ 98. - Lenaxa.
Kr. 110:-

.

L 'e nzo)a
G e Der al r ep re 8 e D t a D te r
fir Sverige,

Leneha. -

Lenzola Chassis .................. Kr.

32: _

N:r 3654.

35X30XI0 cm.

1;8 kg.

är numera marknadens förnämsta högtalare. Ytterligare förbättrad, med dubbelt fyrpoligt magnetsystem, arbetar den utan distorsion mellan 50-6,000 Hertz. Lenzola är
ytterst känslig och lämnar god högtalareffekt redan då andra högtalare nätt och jämt
börja fungera. A andra sidan förmår Lenzola återgiva väldiga ljudstyrkor rent och
klart. Typerna 13 , och 18 resp, 98 och 175 kunna såhmdil med fördel använd.. efter
kraftförstärkate med äridå till 4-6 watts distorsionsfri utgångseffekt. . Slutresultatet
är en:enastående klilr,:;;fyllig, vacker ton.
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En pionjär.
Å den stora radioutställningen i Berlin' 1928 koncentrerade sig allmänhetens intresse kring de olika
system, som användes för trådlös överföring av
"levande" bilder, och redan tidigt på morgonen samma
dag utställningen öppnades, var rikspostcentralens stora
demonstrationshall till trängsel fylld med människor,
som alla väntade på att "föreställningen" skulle börja. Man ville med
egna ögon se det senaste tekniska
underverket.
/

***

Det historiska ögonblicket närmar
sig, och slutligen dragas draperierna
åt sidan. Bredvid en av apparaterna
står den ungerske uppfinnaren Denes
von Mihåly och framför hans mottagare en äldre man, som upprörd stirrar
på de flimrande bilderna. Det är Paul
Nipkow. Han skakar betänksamt på
huvudet och försöker säga någonting,
men han får inte fram ett ord, och
slutligen fortsätter han genom de stora
hallarna, försjunken i sina egna tankar.
Människomassorna pressa sig långsamt vidare, och
överallt hör man Mihålys och Karolus' namn, men ingen
tänker på Nipkow, som för 45 år sedan konstruerade
analysatorskivan med de spiralformigt anordnade hålen,
och ingen anar, vad som i detta ögonblick sysselsätter
den gamle mannens tankar. En sömnlös natt, och
sedan är allt åter som förut . . .
Så gå ytterligare ett par år, men den 22 augusti
1930 inträffar plötsligt någonting. Paul Nipkow fyller
70 år, och samma dag öppnas den sjunde radiomässan
i Berlin.
Uppfinnaren intervjuas av miljonstadens
journalister, sättmaskinerna rassla, och ett par timmar
senare kan man läsa hans namn i alla tidningar. En
reporter har gjort sin plikt
25 rader med en mängd
.
data och ett fotografi

***

Nipkow studerade 1883 natt,Jrvetenskap och matematik vid universitetet i Berlin, och redan på den tiden
drömde den 23-årige studenten om televisionen. Han
insåg, att man ej kunde överföra en hel bild på en
gång. Istället måste man uppdela densamma i punkter
och strimmor och förvandla bildelementen till elektriska strömmar av motsvarande intensitet. Strömmen kunde sedan ledas
q
vidare till mottagaren, där bilden re~~ konstruerades i omvänd ordning. För
sönderdelningen och sammansättningen
av bilderna föreslog Nipkow den efter
honom uppkallade analysatorskivan,
men själv tillskriver ej uppfinnaren
denna detalj någon större betydelse.
Långt viktigare är själva principen för
överföringen, ty genom sitt patent har
Nipkow givit impulsen till hela den
moderna televisionen, och på hans
teorier ha senare S zc ze panik, Selecq,
Alexanderson, Jenkins, Baird och
Mihåly byggt.
Att det dröjt nära 45 år, innan
Nipkows ideer kunnat förverkligas, beror på att man på den tiden saknade användbara förstärkare, och dessutom vor o de selenceller, som användes,
ej tillräckligt känsliga. Det är som bekant först med
elektronrörets och 'den moderna fotocellens hjälp, som
problemet ku~nat lösas.
För sitt patent - nr 30.105 - betalade Nipkow
. vid anmälningen tjugofem mark, men då den unge
studentens ekonomiska resurser voro synnerligen begränsade, kunde han ej senare uppbringa de årliga
avgifterna, och därför förföll detsamma så småningom.
Nipkow erhöll efter avslutade studier anställning
som konstruktionschef vid ett järnvägsbolag, och
under 33 år arbetade han på att förbättra de olika
slags signalsystem, som användas å växelbangårdarna.
Någon större vinst skördade han emellertid ej heller
av detta arbele, och efter sin p«wsionering har han
slagit sig till ro i en av Berlins förstäder.
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Hur man elimin.erar spänningsvariationer
belysningsnätet.

1

natet, ~an återgivningen bliv,a f.örvrängd. . De indirekt uppväI"IDda växelströmsrören äro eme11ertid så konstruerade, rutt en tolerans alV
10 %
kan till.åtas.
De vanliga brutter]r,ö ren, som anv ändas i . nätanslutna likströmsmoUagare, äro betydl igt käIllSligare
än växelströmsrören, och man hör ofta folk klaga
över, latt ljudstyrktan a·v tager eft·er .en relativt kort
tid. DeUa beror på att nätet har t. ex. 230 volt
i:stället ,för 220 volt, och d et är. då nödvändigt aH
reducera spännilIlgen. Bäst är naturligtvis en automatisk regleringsanordning, men då en dylik apparat Is täller sig ganska dy,rhar, ,f år man fÖl'lSöka
klam sig på ,annat sätt. Foiguren vis'a r ett motstånd M, som är inkopplat mellan nätet och mottagaren. Detta motståIlJd, ,s om är reglerbart, må's te
ha flera hundra ohms motsLånd, ty SltröIDLS't yrkan
uppgår en.d8lSt till 0,1 il 0,2 ampere. DessUJtom
erford,r as en vol,t met.er V för kontroHering av
spänningen. Bäst är att såsom figuren vi's ar sammanbygga reglerilIlJgsmotståndet ooh mätinstrumentet till en separat enhet 'Och konstruera det hela ·s å,
att alla Is trömf6rande kontakter äro skyddade.
Dessutom måste m8lll sörja för god v.ärmeavled~
ning.
Ligger nätspä:n ningen under ·d·en normäla, måste
man antingen koppla en transformator (vid växel~ llröm) melolan nätet och motiagM'en eller dimensi,onera pr:iJmär1indni'n:gen för en lägre .spänniJng.
Man kan naturli'g tvis även byta ut den ordinarie
transformatorn mot en Is ped altyp med .flera uttag, och man erhåller då en regleringsanordning,
som även kan användlas om nätet har överspänning. Ä ven i detta fall m åste naturligtvis en kontroll'Voltmeter inbygg8lS i apparaten.

+

M
Fig. 1.

l

A

©©

Regleringsanordningen, vilken består av ett variabelt
motstånd M och en voltmeter V inkopplas mellan radiomottagaren A och kontaktdosan K.

Bely.sniugsnätet har' vanligen 110 ener 220 volt,
och denna spänning är i allmänhet konst'a nt. Endast vid tillfällig, stark belastning uppstår ett
sp·änningsfall i ·de långa ledningarna, och spänningen lsjurnkel' fDånexempelvhs 220 .. till 20~. V'olt.
Så län.ge som .s trömmen end8lSt anvandes for belysningsänd1amål, äro ,diess'a va~'a:tioner av . underordnad betydelse, 'o ch man overser vanlIgen
med 'a ttlamporu,a ibland lysa sva'g are, men om en
radiomottagare, som är betydligt känsligare än en
metalltrådSlI'a mpa, aIlJSlutes till nätet, kunna lätt
störningar uppstå.
Lämnar nätaggregatet en:d8lSt den erf.orderli,g a
anO'dspännirngen, behQver man knappast riskera
någ,r a .s törningar, isynnerhet om även glfllerförspänningen utta.ges fdn nätet, ty d enna ändrar Siig
då automatiskt, så rutt 'p roportionerna sins emellan
desamma förbliva rikHga.
Däremot kan ' l;i kriktarröret lätt 's ka,d as, om spänningen är för låg, och
om även glödSipänningen uttages från belysnings-

En pionjllr. Fortsättning från föreg. sida.

Paul Nipkows andra stora ide var "världssynkroniseringen: " Principen för denna uppfinning är i korthet
följande: Vid en trådlös överföring av rörliga bilder kan
man uppnå en fullkomlig synkronism meiIan sändaren
och mottagaren, om samtliga apparater äro anslutna
till ett och samma växelströmsnät. Detta möjliggöres
därigenom, att en h~l del av de större kraftverken
stå i förbindelse med varandra, och det var Nipkows'
tanke, att nätet så småningom skulle utbyggas, så att
det omfattade hela kontinenter. Som bevis på uppfinnarens framtidsblick må nämnas, att han i sin patentanmälan, som daterar sig från 1924, omnämnde samtliga metoder, som' kunna användas för uppdelning och
sammansättning av bilderna, och ej ens det Braunska
röret, vilket först på senaste tiden blivit aktuellt, hade
han glömt bort. Det dröjde emellertid hela sex år,
innan uppfinnare erh-öll sitt patent, ty en hel mängd
firmor i alla länder protesterade mot prioriteten.

På radioutställningen 1928 såg Nipkow för första
gången ett exemplar av sin analysatorskiva. För honom
hade denna konstruktion hittills endast . existerat på
papperet, och några praktiska försök har uppfinnaren
aldrig anställt. Han äger ej heller en radioapparat
och långt mindre en televisionsmottagare, med vilken
han kan följa rikspostcentralens försökssändningar.
På sin sjuttioårsdag hyllades Paul Nipkow som en
banbrytare för den moderna televisionen. Han hör till
den generation, som håller på att dö ut, en generation
som ej gjort reklam för sina uppfinningar och bortsett från alla materiella fördelar. Ännu återstår en
mängd detaljproblem, som måste lösas innan televisionen blir så populär som radion, ' men då man en
gång nått målet, får man ej glömma bort vem det var,
som visade vägen.

E. A.
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Fyrarörs växelströmssuper.
.

,

gåT tilll 260 volt. För filtrerin:gen av strömmen behöver man endast la nvända en mindl,:e dll'o:SlSel~ ty
rörr:en V h V 2 IOch V 3 !ha i anlo.dkll'etsen sleparata
filtermotstånd, Vll~ka ,s amtidigt, användlaos för reducering av spänning,e n. Sborlelk en av d ,es's a motståJnd rättar ISig ll'a,turliJgtvis efter ,d e användlil rörens data. Står 260 volt till förfo~ande, kan man
antaga, att motståndet W 4 förbrukaT 20 volt, och
abt anodströmmen upp.gåtr t:!d 15 mA. Man erhåller dlå:
20
0,015 =- 1333 ohm.

Fig. 1.

Mottagarens principschema. Till LS anslutes högtalaren
och kontakten E förbindes med jord.

I detJta faH. bö'r aJLMS'å ett motstånd om c:a 1,500
ohm VläLj'as.
Antar man vildare. aH späll'ning,SJfaJlet ii utgångs~
tT!ansformalt orn är 20 vol't, 'erhåHer äindIDö~et 220
Vlolt. Det illld1~ekt illp'p värmda 'd'et!ekto.l'Iröret bÖll'
ha 4.5 % l1enotmvwkan och 11,000 ohm inre motstfmd. Med 100 volt 'a:no.dspäntIJ:iml~ låT man då i
!l.nodkretsen 'ett redlUcerin~S'IIlots,tånd WB~ om c:a
30.000 ohm. I mellanlfrekvenls'Steget vä:lj es ett
<;käl'ffig;aJlerrör med' 0.7 % genmnverkan. 1.5 mAN
brantibIet och 100,000 ohm inre motstånd. Vild 200
voltt 'anodJspänning odh 5 mA Sltirömförbrnkmng blir
diet motsvaranidIe anodJmot'Ståndiet WB2 ungefär
10.000 ohm.
Det indi'r eikt unDvärmda dJu!bbe:1g.a lLerröret arbet,l'tT med 100 V'Olt anodsDånnin:g, ooh osdl1ator~nolffil' anSl'uteJS anrflinaen till katoden eller till samro a Dunkt 'Slotm .j1H&!ån~skretsen.. Emedan 'a'lllOdlStrömmen l1T>DQ'år tiJ,l, c:a 2 mA, bör WBl ha un!!lefä.r
100.000 'Ohm. De exakta värdiena' kunna beräknas
med ,till~h1ä}n av nedalllstJå'end'e ,forIne'l, om man
källlIle'l' an:O'd's trömmen oClh ,anodlspätIJningen.
E-EA-Ev-Ev. '

Innan .skä!I'lIl\giaJ~'erl'öret kom i markna,d en, V'Oro
super'hetero.dymo,t taga:rn,a u (rll'stadie med två eliler
tre mel,laJrufrekVr{~ll!ssteg, ,två lågfrekvem,'ssteg, osdllato.r, modlulator 1000 detektor och inaHeserlo~dil"a
des aLltså miJmsilsjUJ rör. Numera kan man iklara
sig m~d fyr1a :rör ,genom att ,använda ett dubhelgaHer:rör i: ingån~en, ett. 'Skärm~aLIer:rör i mffilan~
frekven.sen ,o ch en pentOld i slutsteget.
Principschemat för en dylik mottagare, vilken utexperimenterats å ett av Europas led'a nde radJi.ohliboTatorier, å'skådi1Li'g gö'l'es av fig. 1. Denna koppling är
enkel och efd:':eJktiv, och mottag,a ren arhellar perfekt
på de normala rundlradiovå'gilängd'erna. För ikJoctvå'gsmot'tlagning är dlUhbelgallerrö'r et emeMle rtid ej
lämpl±gt, ty raJmkl'etJsen IDan lätt råka i svängning,
om denav,stJämmesr på osc:llatOll'1ls' vågtLän~dI.
Vanlig,e n anslutes såväl osdLlatoJm 'Som 1ngånlgSlkretsen MI rörets katod, men d!etkran då hända,
R=
TA
att ~a1JLer,gtrömmrur uppstå i ramkretiSlen, och det är
där
E
=
dien
totaLa
~mänln:i'llJgen,
EA = alllodlSlUåndärför lämplirgare att giva ingångslcretsen en neg:anin&!en.
Ev
=slpänninQlwaJlet
jl
motsltåndiet,
EG =
tiv förspänning över ett motståtlJd W h som ill'ko.Ppla's melLan dubh.elgallerröl'ets katod! .och mi'llusJed.. gallerfönspänningen oClh lA = anodlStrömmen.
niJngen. Gen'o m -detta arrangemang förbättras även
selektiviJteten.. Om osciLLatorn anslutes till samma Mottagarens montering och koppling.
punkt eLler dlill'ek,t tri~II k,atoden är däretmot likSuperhieterodJyIlilllottagall',ellis siä:l är mellanfreghltigt. .
kvenSlfö'r stärka,ren. Är ,d ienna ei Tikfiigt konstrue11ack vm'e diet indir.ekt uppV'är:mda Slk..ärmgaller- radi, försämra,g 's åväl' Hudlln'ialiteten ISlom selektiviDöDet ka,n man erhiåHa' den för melLamfrekvenlsr- teten. Emed'an fö~starkninlgg;si[rf~an stilg er med
fÖT,sllärikanen erforderliga gaHe:r(ör;s'Pänningenobe-. vå'g långden, up'pnråtl" man med: ett ISIkärmgallierrör
roen:d'e av ,de övriga .stegen genotm spännin:gsfallet . en sVlnnerIiiJ~en giod' verknings®ad~ och då endast
i motståndet W 2 • Efter detektorn, som arbetar ett filter -och en sD'ärrkrets 'a nV'ändalSi, fö:r>onsa·k ar ·
med tämligen hög ano.dJspänning, följer et,t lågfre- ei heller avstlämnitn gen några ,s törre s'V'årlgheter.
kvenSlS<teg med tregaliler- ändTör.
Transformatorerna måste le meUertlld aV'Slkär:malS
I V 4 :s ,an'Odikrets ligger utgåugstransfolI'lmaforn omsorglSTulit, och spolarna' m'å's te lin:dasm, .att ej
NT2, vilken m:åsrte :anpassas efter högtalarens, mot- egenkanacitteten blill' för håg.
st.ånd. DelllIlla!JransfioI'lffiato.r hall' även tm uppgift
Samtli.g:a dletalj.er, med undantag ,a v .dIe bå.d'a avatt utestäng.a anO'drspänningen från högtaJarekon- stämnil11',gsJwndle ns'a to,r erna -och V'o~ymlrontroIJen,
takterna. Så,s om framgår av princilp sche.mat, kan monteras nå ett metail:lchaJssils. HäriigenIOm får motman dessutom utl'lus,t a detektorn med återlmpptl'ing, t,aQ'aren f,ö r diet farsta en ,s törre mekanisk håIllfastv,arigenotm man ,e rhåller en extremt hög känslig- het, och dieS/sutom kunna alla gJödsbröm~tHledr
het.
,ning,ar dll'agals på und:e:r>sidan, ,s-.1 .att de ,a wkårmas
Näbaggregat.et är kopplat på vanligt sätt, ocl1 från -de öwiga dletalj ern a,. SLutligen förenklas
transformatorns sekundJärlindning är ,s å dim-ensi.o- kopplingen 'avsevärt, om ,alla negati,VJa tillledningar
nerad, abt anlOdspän.n.itngen vid full belastning upp- förbindas dil1ek.t med metaJ11pIåten. Undler subpa;.
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nelen ärO' ,deSISurom aHa mikrof.aradlkO'ndeIlJSiatorer
O'ch red!ucerimgsmQtstånd mQnterade. Nät an.s1utningsaggregat, 'SlOm är placerat till v.änster 'Ovanpå
plaN,a n, ä'r avlSkärmat från d,e övriga ,d et'a lj erna
med en metaillllplM. (Se mQntJeringsritningen, ng. 2).
P,anelen kan aIlItiTIlgen bestå av aluminhlm eller
i,s olering;sma'teri.al. Bäst är en frQntp'lat1'a av metall, ty VTiJdkondelllsatQrerna förbind.as' dåautQmati's kt med! ,d en negativa tiUedningen, 'Och 'kJOntakten
'blir tillförlitlig. Sedia n pancl>en fastskruVlatSl på
chals siet, monteras 'Och kopplas nätia ggregatet, O'ch
då detta arbete är f.äl'di~, kQntflQllems såväl glöd~
sO'm anQdspänningen. Likriktarröret aJnbrin:gas i
en nQrmaISlQcke:1, 'Och ,d ess anodler ,a JlIslu tas! dilr'ekt
till tr.ansfQrmatQrn, under ·det at,t lindnimge'lllS mittuttag förbindes med metaJiIhlecket. Sedan de övriga ,detaUeI1na kopp'Lats enlig t mQntJeringsp,l anen,
drages nätan:slutniJng;skahe1n under bQttenplåten
'Och utta~es genQm ett hål på ha,k:si'd:an, såls om fig. 2
vi's ar. Bakom a'ViStämningSllwnd!elllsatQrerna stå de
bå,da mellllanfrekV'enstraJllsfQrmatQl'oona, 'Och mellan dessa har skärmgaHerröret sin pLats.
Emeda'n -detektQIm! är synnecl.igen k.än:s:lig för inl

Fig.2.
Monteringsritning. Överst
se vi alla detaljer, som äro
monterade ovanpå bottenplåten. Den undre bilden
visar ledningsföringen under plattan. De med siffrorna 1, 2, 3, 4 etc. betecknade hålen svara mot
varandra. Dessutom finnas
en del skruvar, som äro
betecknade med ett kors.
Dessa stå i direkt förbindelse med metallplåten.
Till R-R anslutes raman-

tennen.

duktiQn, måste dletta Tör placeras så långt ifrån
nättralllsfQrmatorn som möj1i.gt. OsciJlatompolarna
mQnteras tätt inlilU vaI1andra i 'Omedelbar närhet
av dubbeligaUerrör:el, och 'Om slutligen d'e båda
transfQrmatQrerna NT1.oOO NT 2 anbringas 'l ängst ut
ti'll höger, blir ,t yngden n:\g.orhmd.'a jrämlllt fÖrdlelae.
Den hÖgira kondensatQrn hör till ramkretsen och
den vänstra tilll o scHila torn. Mitt på panelten sitter
ljudtreglermgsmotståndet (v.QlyrnkQntroJ:lenr), för
vi1ket et.t mindtre uttag måJSte gör:als i met'a llchassi et.
RöflsQckJarna mQntera's lJämpli!gen .p å följlallde
sätt. Lstället för a'llslutnilJlgSik.ontakterna anbringas
.ilS'Qlerade metaUskruvlar i hålle n, 'Och Ledningarna
fastskiruvas på 'Unders,r oan med ett par muttraT'. På
så sätt erhåHer man en tillförlitlig lmu't akt. Skru"
varna må1ste ilsQlerrus med systQfl,ex, ooh ,d es'sutOIll
är det lämpligt att .anbringa små filierhrickor und'e r
mu ttra'r n a, 's å attdeSlSia ej komma i 'b eröring med
metaUplåten. Vid ,d e övri!ga :g enoniIföringarna förfar mlm på iliknand,e sätt. S,k ärmgaHerrörets 'a nodtilledniIlig måste skärmas 0'00 skärmtrådens mantel
förbiJllIdas m ed! oh:a,sSl~et eller meUanfre'kveIlJSbQxen.
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Ljudregleringen.
Drh7les moUaganen med anodbatteri ochackumulator. klan ljudstyrkan regleras med gI.ödlströmsreostaterna. men vid nätanslut!ni'n g ärdlenna metod ej an V'änldb ar. Här måJs:~e man antingen höja
dämpningen hos me!llanfrekvenslmetsen, varigeIliOm
emeJiJlertid selektiviteten försämrras, ener led'a de
hö.g fnekv,e nta sV'ängnitngarna från tl'ansfOTmatJOl'n
över en potentiometer tiU nästa röm ~a]].er. Användes den .senare meto.d'en. kan diet emelJJertid
lätt hända, att sta:bHiJteten äventyras, och det är
där.f;ör l'ä mpligt att varrier,a ~kärmganel'spänningen.
Prindpschemat viJSar, ,h ur potentilo meteru PiS anslutes.
Tack vare den höga känsl,igJheten kan: man utan
sv,åriglhe~ få in de viktig3!ste ditstansls tationerna,
äV'en om man skulle rå,k a 'b o i ,en sta>di med egen
10ka1sän<;l:are. och emedan ing-ång>skretsen aoo'e tar
f.uJ,Ikomhgt störningsfritt. blir även, IjudJkv:aliteten
Med,' iramantennen kan man
svnnerIi.gen god.
dessutom ,e l.iminera en stor ·deL av die lokala störningarna. För ,att deSlS riktning:sver'kan ej skaH
försvagas, är diet lämpligt att koppla in ett par
högfrekve'lllsdrossLar jo nättil'1edningien.

• Mottagarens avprovning.
ltn'l1an motJtagiaren tages i bruk, in4ste m eHanfrekvensen aViStämma's. Detta tiHgår på földande
sätt. FÖl'st instäHes ~pärrkretskondensatorn på
noll. under .det att fBterkondens>atorn U'ppv-r1des
till hälften, ooh moHagar,e n laVlstJämmes: på J.okalstatiJonen. Denna återninnes liksom vid aUa andr.a
·super.hetJel"O!dynmottagare å två olika os:ciHatorlägen, av vilJka -dIet "undrre" ger det bästa res'u ltatet. Emedan fHterkolJplingen är :t1ast, må's te de
båda spolarna redan frftn bö·r j'an anbringas på det
för,eskrivna ,aVlstånrl1et (se ,n edan), och om filtret
har en ,du'hbe:1topp, märkeJs detta genom att l'ju-dstyrkan ffu:s,t f3JU'er o.Clh sedlan åter stig,er. Detta
benor på att prrimär- och 's ekundärkretsen ha oNka
vå:gläng;d. Genom att ,s teg för .stieg avstämma filt-
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ret odh samb1d~gt korri:gera osc:hllJatorkondensatorns i'llStällnilng finner man snart en punkt, där
dubbeltoppen fÖl"svunnit.
Vi komm'a mI HH 'SlDärrkrebsen. vars avstämnrrn,gskondensator vrides fin deSls bästa ljudiStyrka och
liUJd'kvalJitJet erhålles. TiU sliu t uP'P'r,epas s'a mmla
manöV'& och en skarpare efter,ilusterin~ företages
vid ,avlyJssni'l1'g aven ,di.sta:nl8!stati on. Såsom redan
nämnl.., kan ,m,a n därest man önskar en extr.em't
hög 's elektivjitet och känsli.g:h:et utrustfta .detektorn
med återk'O'p'Plinr,g>. Spol'e n '.bör i så ,b H montera,s
i'Tluti trransform a'torlh ox en. men .det är iIla,rurlli>gtvi.s
ei nödvändigt, att r,egleringsIDna'Ppen placera's på
skämn:boxen, utan dlen:samma kan 'ano'l1dnas på panelen. F'ö r den försigkomne 3JmatÖ'l'en torde denna kOl1lstruktion icke erbjuda några. :svårrig1h..eter.

Mellanfrekvenstransformatorerna . .
Fi,g. 3 och 4 visa rfHtrrets r.esp. lSIDärl'krets'e ns konRtrukHon. Så," om framgår av rHningarna (s'e även
fig. 5) äro de bå,dJa fra'usformatoTe'l'1la fu'H ständigt
s.kärmade, och 'so>m slkärrnmaterhl.lanvånd:es 1 mm.
tio~k koppar- ,e!J,er aluminiJumulåt. Man kan naturrligtv;s även hel!:a:glfia en fyrkantig box (9X9
cm). Denna bör då filllverka:<: la v kOlpnaJ."lpl'åtJ, s'å
att man kan löd'a hörnen. Höjdte n är '12 om. AvstämninQ'skond'ensatorerna äro e1 monterade å avskärmnilll~SJl)låtien ntan fais tskrllvade å en träram,
så's om fiig. 3 odh 4 vi's a. Snolarn:a, viilkta äro av
honevco~typ. ha en i'n re di,a meter av 20 mm. och
en höid> av 8 mm. SOilll material användes 0.1 mm.
emaljerad och ,sUke!'<omsP'llTInen koppartråd. Gallierkretsal'ua L~ och L 4 he!'<tå av 650 varrv, ooh emedan filtretis' omsättningstal är 1 : 3 fårprimär\l ind'ni.'n gen c:a 220 varv. Skulle man finna tiUverkningen av dy!Jitk a ,s,p ol,a r bes-värli.q;, k,an man ' anv,ä nda en stomme av fiber- eller ebonitbri dk or, sammanhållna 'aven Skl'lllV med mutter. För .crallerkretsarna L~ och L 4 erfordra~ 2 a 3 s'Pår. Denna
uppde]ning ärnödväJlldig ,för att minska egenkanaciteten.
AvståndJet mellan de båd'a fiHeriSPOla'r na' är exa,k t 30 mm .. och meHanf:r'lekvenlSförstärkarens våglängd uppgår tm 3000 a 4000 meter.

Oscillatorn.

Fig.3.

Filtrets konstruktion.

Emedan ett ,d Ulbbelgiallerrör ,användes i ingången,
måste kopplingen mellan Lo ooh LR v.a ra tämlli~en
fast, ty i ,annat falJl svänger ·ej oscillatorn. Så,som
framgår av m 'o nteringsritningten, äno ,d e båda spolarna, viLka äro av lediontyp, placel'T&d.e tätt intill
varand:na ,p å en :särskild :sockel. och fö'r det lägre
vågl'ä ngdJsområdet består gallerkr,e tsen ,a v 50 varv
OA mm. sHke.somspunnen lwppartrå:d. Åtel"kopp1ingssplOlen, Slom må<ste vara större, h3lr 75 varv liknande tråd. F,ör det högre vågJ:äng,d soml"ådet bliT
varva:nta'l.et 150 resp. 200. Vi'ddlen utrföI"da mot~agaren ha vi bortsett fnån en :momplicera-d 0Iffikopplimgsanol'dning och använt utbytbara' spolar,
men en dylik ,k a'n natur.ligtvi:s V1arje radioamatör
själv montera im,. Såsom framgår ,a v montageritning>en, finns .det god plats for ännu ett. 's po1system,
oc.h om den ,k lompl,etta oscillatorn inkJl.. omkopplaren inbygges i ·en skärmhox. behöver man i'Ilte
riskera, . ,altt iSlpol'airll'3! upptager signalerna, ,d irekt.
För omkopplingen erford1'1as en vanlig tvåv.ägsomFig. 4.
kastare med fyra poler.
Spärrkretsens konstruktion. FördeLen med ,en dylik superhetel1odynmQtta~
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komma över nätet, och deSlSUtom ökas såväl mottagarens känslighet som ramens riktm:ngsverka'll.
Materialförteckning.

Fig. 5.

Den färdigmonterade mottagaren sedd bakifrån.

gare är, aH man med jämförelrs evis eIllkla medel
kan uppnå en god selektivitet utan ,a tt behöva an",ända flera avstämda hö glfrekv,e nssteg. Drennra
koppling utmårlkJer sig dessutolIIl ,för frihet fTåJIl
det brus, ,s om ofta gör sig s tarkt märkbart vid superheterOtdyner.
Därest en lämpLig omkopplare
användes, kan våglängden skiLfbas med ett ,e nda
handgrepp.
Vrsserlrig,en tiHåter vo1ymJwnlrlOllren
ej en godtycklig reglering av ljudstyrkan, ty mella.nirekvensröret fövstärtker även då skärmgaHerspänningen är lillm med noll, m ren: erfa'l"enrheten
har ,"~sat, att den använda metoden är tillräckligt efrfe:ktiv för pm1ktiska hehJov.
Bor man i en is tad med ,sbar.ka lokala störningar,
bör man undier aUa föJ'lhårlla.nden arbeta med ramantenn:. Om sidiOrna ha en längd av 1 meter err~
fordras . för våglängdsområdet 200-600 m. nio
varv litztråd, vilken lirnd!as på f yTa ,e bonitkammar
med 2--3 mm. avrstånd mellan varven. För det
högre vårglängdlsOtIllrådet åtgår c:a 20 varv. Denna
lindning böraoorirngas i rät vinkel mot ,d en förra.
Ramantennens ,a nslutnilllg,SlsuöDen hÖDa ej ,"ara
längre än 50 cm.
SårSlOJll r.edan nämnts, bör man kop.p la ett par
hög.f.rekvensdrosslar i, nättiJlLedningen.
Genlo m
deSlsa elinrinel'13ls .n :ämligen ,d e störniJngar, SiOm in-

2 Avstämnmgskondens,a torer Co, Ch 500 cm. med
tl'umskalor eLler fininstiillningsrattar.
-1 Ledionspolar Lo, LR om 50 och 75 resp. 1~0 och
200 varv, med hållare, ,e Her en hemhJlver,kad oscillator med omkopplare.
4 F empo11ga rörsoCJklar.
1 Fyrpolig rörsockel.
1 Lågfrekvenstra'llsformator N '1\ , 1:3 eller 1 :4.
1 Utgångstransformator NT2 ',för tregaUer- äIidrör.
2 Blockkondiensatorer C=5000 cm. och CG=200 (' m.
3 Trådlin,dla de mo.tstå'DJd: W l = 1000 ohm, W 2 -~-'
500 rohim odh W 4 = 1500 ohm.
5 Motstånd WBl = 100,000 ohm, WB2 = 10,000
,o hm, WBa = 30,000 ohm, W s = 200,000 ohm
000 W G = 2 megoihJm.
1 Nättra:nSif.ormator Tr, pTimäJ."lsp. 110, l27 och 220
volt, .sekullldlärnp. 2 X 2 volt, 1.5 amp; 2X2
volt, 3.5 ;ainp.och 2X300 volt, 30 mA.
1 NätdroSiSel Dr.
9 BLockkiOndensatorer Os, CA = 4 MF (.pro'V'ade
för 600 volt) C6 , CB2 = 2 MF; CBh CBs,
Cih, Cii2 och eBB = 1 MF (provad.e för.
400-500 volt.
1 Trådrl 'indad potentiometer Ps, 90,000 .ohm.
1 NätströmJbrybre S.
4 Isolerade kontakthylsor.
1 Ohassis 45X24X5 cm. Plåtens tjocklek 1 mm.
1 Parnel av ,ebonit ener aJlUilllinium 45X20 cm.
1 Skärmpl:å.t 24X16 cm.
För meUanfrekv,enstr.3JIlISformatorerna 'erfordrra~:
2 Skärmboxar 9X9 X 12 cm.
2 V.ariahl'a glåmmer;lmndJensaoorer C3 , C4 , 500 cm,
1 Bl'OckkondenrsatoT C2, 1500 cm.
La, L 4 = 650 varv och L 2 220 VaI"V
3 Spolar.
(led~onty,p) .
I den utfördla mottagaxen, vil'ken åskådliggöres
a v fig. 5, haT "AstTa" mellanfrekveusmanstformator,e r använts.

Vår nya, omfångsrika
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DRALOWID
p O t e n t i a t Of.
Ett nytt regleringsmotstånd:
På Is enaste tiden har bristen på Vlariatbla, induktron!sfria motstånd, som lmnna tåla 'e n hög bel'a,stning, gjort siga1lt mer och mer kännbar. För att
avh~älp'a denna bir1st har Dralow1dverlren konstruerat en ,prQtem.,tiometer, vilken är aVlSedd för
belastningar upp tiU 3 watt. Denna kopplings-

Fig. 1.

Enkelljudregleringsanordning för grammofonförstärkning.
E är elektrodosan och P en Dralowid-Potentiator, typ
PD 3 eller PD 4.

Fig. 2.

Potentiator (typ PD 3 eller PD 4) i motstånds-potentiometerkoppling .

Fig. 3.

Ljudreglering omedelbart vid högtalaren. M är en nätansluten radiomottagare, H en högtalare och P en Dralowid-Potentiator, typ PD 3.

enhet - Dralowid-Potenti,a tor - är försedd med
tre ,anslutningsikontakt,e r, odh för mOIlltering,e n erfordras ·endast ett häl. Bgenkap'aciteten är 's å låg, att
man ka'Ill ho.rtlse från deIliStamma, äVlell om potem.'tia",
torn användes i högfrekventa aVlStämn.ingskretsar.
Innan V± ingå på de ta1dka, ,a nvändningsmöjligheterna, !Skola vi i kortJhJet beskriv,a de olika typer,
SQm f. n. tillverkrus vid Dr:alowilid'V'erken"
.Den logaritm1s1m typen allNändes i alLa koppTyp
PD
PD
PD
PD
PD
PD

l'kurvans
RegleringsI Användes som: I Regleringsområde
form
i ohm

1 Ljudregl.-motst.
2

Anodregl.-motst.

3 Ljudregl.-motst.
4

Ljudregl.-motst.

5 AnodregI.-motst.
6

GallerregI.. motst.

75-100,000
50,000-1 megohm
75-10,000
75-50,000
10,000-500,000
0-5,000

Logaritmisk
Aritmetisk
Logaritmisk
Logaritmisk
Aritmetisk
Aritmetisk

Fig.4.

Potentiatorn (PD 2) som anodregleringsmotstånd i ett
detektorsteg.

Fig. 5.

Potentiatorn (PD 5) som anodregleringsmotstånd i ett
transformatorkopplat lågfrekvensteg.

Fig.6.

Skyddsgaller-ändrör med potentiator (PD 5) för reglering
av skyddsgaller- och anodspänninaen.

Ungar, där man öllJskar regler.a ,l judstyr,k an direkt
vid elekmQdosla n, högtallareneller f,ö r:stärkaren.
Hiärvid öka,s spänningen, ,o m potlentiJometerlrnappen vridJes ärt höger.
.
Fig. 1 viJsar ,en enkel Ijudr,egleringlSanordllJing
för gr:ammofon!förstärkare. SåJsom .fr.amgå'l' av
schema,t, ä'r o ,d e bå,d a ytte:nko.ntakterna kopp1ade
tillele:ktrodosa!I1, under det att den variatbJta kontakten ä,r ansluten trlll fÖl"Stärkarrör:ets :ganer. Dessutom är katoden !förbunden med' en ';'av de yttre
klämmorllJa. Med denna an.ordning erhå'1I.er man
en förhålLandevis fr,ekvellJsoaVlhän,gig regleringskurva. Om pick...,uip'en, gralIm.n.'ofonskivan ·e ller
fÖl"sbärka:ren framhäver de höga, frekveILSIerna, är
det bättre abt använda den I~oppling, somåskädliggör.es av fig. 2. Här tkaon man medelst en liten
strömbrytare K ålstJadkomma, ,a tt potenti:atorn
tjlä nstgör antingen so.m potentiometer eLler motstånd.

t-

Fig. 7.

En enkel nätansluten trerörs-mottagare med m~tstånds
kopplade lågfrekvenssteg. Potentiometrarna P utgöras
av två Dratowid-Potentiatorer.

Är förstär:k.aren flUllt utstyrd, bör man hälst ej
anbringa potentiometern efter densamma, ty ingångsls pänningen kan Lätt bliya litet f~)r hög,. iså
att ändröl"et blir ö'Ver.sty'r t. Endast VId fabrlksti1lverka,dJe mQttagare (.fig. 3) klan detta 'arralIlgemang bliva nödvändigt. Dessutom måste man
giva ,akt på, 'a tt belastningen å potenti'atorn ej
överstiger 3 wa,tt. Metoden är aLltså ej 'användbar
vid lrnaftförsiärknIDng.
För reglering av anodspä:nningen användes t yp'erna PD 2 och PD 5. Figu['erna 4, 5 och 6 visa
några oH~a ~opplingar. ModJellen PD 2 är avsedd
för detektorsteg och mobståndskop'p1ad.e lågfrekv en:s:s teg, PD 5 däremot för högfrekven·s,steg, detek.tor,s teg med hög ge'Illomv,erumn .och tr:msforma:toI'lkoppLade lå,gfrekvelllssteg.
Innan potentiottll'etern iplb)'lglges i ,a p'p a,r aten,
måste man r.äkna ut viJken tlyp SQm är lämplig,ast.
Vi ·anföI'la här ett exempel: Nätaggregatet lämnar
maximalt 180 Violt, ooh dletJektJorns anoru.pänning
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En selektiv mottagare.

~---r--+-----O+A-B
L---------~-4~---o-A

Fig. 1.

Principschema.

Figuren visar en Ultra-detektor i moderniserad
form. SåIsO'lIl framgår av ritnilu g,en, hrnr spoLen
evsatts med en ramantenn, Vlilken tjänstgör både
SlOm galler- och å t erkopplingsSip01e. Dessa JriJgga
alltså i .serie, och dläflför måste en genomslagssäker
bllQckk.ondensabor C 4 inkopplas mellan anoden och
av,s tämningskondensatonn, så att anodosrt:rö:mmen
utestänges f~ån detektor.ns ganer. Denna kondens.a,tor bör ha 300 cm. kapacitet. Motl'agrnren avstämmes med en 500 cm. vridkondensator Ch under det att högfrekvens.en av,l edes öV!er återkopplin,gsko.ndensaoorn C2 , som likaledes är om 500 cm.
Gallerblocket Ca har 300 00l. och läckan Ml 2 megohm. Denna Slenare anslutes tin ,d en p,o sitiv!a glödströmstiHedninlg en. För att hinldll',a högfrekvensen
att flyta över thör~eLefonen T eller lågfrekvenstJ.'lansf.ormatorns primärHndtruing erfordraJS dessutom en droSlseLs,p ole D, vilken inkopplas såIsom
figuren visar.
Emedo;:m mottaga,r en är .sYllil1erIigen enkel att
bygga, torde en särskild ko.ppling,SlritrrilJlg V!ara över-

flödig. P å grUllJd av d'en höga selektiviteten är
avstämningen mycket skarp, och kondensatorn Cl
måIste därför förses med fininställnil~SlSk;ala. Återkopp1ingsJwndensatorn ~an utgöras aven vanlig
glimmerkondensaror.
Med denna mottagare kan man utan svårighet
få in d,e utländska 'stors~ationerna, även om ,m an
bor i näl'lheten aven stark 10kalsäl1'dare. Man
mårs te emellertid komma ihåg, att ramantennen
måIste stå .så, att den vågräta a'l"IIlen pekar mot
den ls tation man vill mottaga. Naturligtvis kan
man ej uppnå 'Samma ljudstyrka som med en god
utomhusantenn, och därför ,ä r ,d et nödvändigt att
vid högtalareåtergivning koppla två lågfrekv'OOJssteg efter detektorn.

Materialförteckning.
1 AvsbäITIJuugskondensa-tor Ch 500 cm.
1 Åtel~koppJi,ngslwndensat()of C2, m. glåmmeri.solation, 500 <.IDl.
1 Bl'ocikkondlensator C4 , 300 cm. (provad: för
500 vo]t).
1 Blockkondensator Cg , 300 cm.
1 Gallerläckoa Mt. 2 megohan.
1 Reostat M2 , 30 ohm (med fininställning).
1 lI<ögfrekvemsdlI'oSrSel D . .
1 Rör.sockel.
Dhrer:se kopplingsmateriel, panel etc. För högta1areåtergivning eflfordras dessutom. en lågfrekvensf"örstärumre, vilke.n 1ämpligen sammanbygges
med detektorn.

Dralowid-Potentiator. Fortsättning från föregående sida.

skall vara Viariabel mellan 30 och 80 volt. Den
motsvarande energiförrbvuknimgen är 1 resp. 3 w,a tt.
Potentiome.tern.s maximala motstånd blir alltså:
180-30
150,000 ohm
0,001
och milJlimimotståIndet:
180-80
33,000 ohm

fullkomligt lwnsbanb 'Och abSlO1ut st,örningsfrio, besitter den .samma vär,deLUilla 'eg;eIllSkruper som die
övniga DralowidmotlstårJlJden, 'Och potenti'a,torn kan
dämör med fÖ'rdel användaJS i alla koppling,a,r , där
det gäller att rreglera spänn:i,n,g!en eller motståndet.

O,OOS

Av tabellen f.ramgå,r, att PD 5, ~ om är variabel
mella'Th 10,000 och 500,000 ohm, är den lämpligas,t e
typen. Om potentliometern sammanbygges med
mottagaren eller fÖflstärkaren är naturligtrvis likgiltigt. En lämplig koppling! åskådliggöres av
Hg. 7, där die båd'a r.eglermgsmO'tstånd~en P utgöras av Dlialowid-PotenlIia,tO'rer, typ ro 2. I fig. 8
se vi en potentiometer, ,s om tjänstgör SQm regleringsmotstånd för S/kr:ämgaHe:rspänningen i ett
högfrekvel1Jssteg, och frig. 9 000 10 visa, hur kopplingselementet användes i ett skärmgaller- resp.
kraftdetekt'o mteg. Till slut må nämnas, att P'Otentiatorerna även kunna eTsä'tta, dro.sslarna. i ett nät'a ggregat. Fi,g. 11 ViSllif en ,d ylik koppling med tre
vari!abIa anodspälllI1ingar.
Härmed äl'lO ,d ock ej alla användningsmöjligheter uppräknra d'e. Emedan potentiometern är

-BtB
Fig. 8. Reglering av skärmgallerspänningen med en potentiator
(typ PD 5).
Fig. 9.

Känslig skärmgallerdetekto'r med potentiatorer (PI = PD
5 och P. = PD 2).

Fig. 10. Skärmgaller-kraftdetektor med potentiatorer (PD 5).

Fig. 11.

Växelstroms-nätaggregat med tre variabla spänningar.
Regleringsmotstltnden P utgöras av tre Dralowid-Potiatorer. typ PD 5.
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Push-pullkopplad motståndsförstärkare.
Att de tr,a nSlformator- och rnotstånd:skopplladie
pusih-puIlkraftförstäTkia!I'uapå ,sell'aste tid'e n utvecklats till standardtyp bero'r på den utomoil"dentligt
goda ljudtkvalitMen. Man behöver nämligen ej
ri.skera, att tra!JllSlfo:r;mator eI1I1aJS' järnkärnor mättas:, ty dien tillförda ,anodliksiT'ömmen genomflyter
primärliIlIdnill'gen. i två 'Olika dktningar, och de
magnetiliska krafter, iSlom verka påkäTna:n, upphäva varrandra. En pUJsh-'puIltraIliSifOl1.'illator arbetar ,a lltså praktiskt taget i ,o belastat tillstånd. Dessutom är den resuHer'ande karaktäristikens TIaka
del v,älsentlriJgt lägre än dien raka delen !hos ett vanligt förstärkarrör, och Idärför kall' ett pu.sh.,pullkopplat lågfnekvenSlsteg lbelastas ,nögr;e än ,ett nO'rma~t fÖI"lstärkaI'lsteg. '
Att en motsilåndSlförstärkare år så gott som frekvensoavhängig torde vara !allmänt känt. Då
deSiS'utom denna typ ärr tbiIl'ig att bygga, ligger d'et
nära till handis abt k'Ombinera motståndskopplingen
med, push-puHkop,plingenr, 'Och en dylik förstärkare
skola Vii hä!I'nedlan heskriVia. Fig. 1 vi:slal" princip,s chemat. Som framgfur la v detsammia, har ingåJngstransformatorn .slopats. Härigenom minskas vis-

e!
t--+--+-t-+-+--~!;?)

M ateri,alföTl eckning.
1 Dralowid-Variator V, typ ET 6. '
Dralowid-Konstant-Universalmotst. R I och Rt, 1 megohm
Dralowid-Polywatt-Universalmotst. Ra och R., 1 megohm
Dralowid-Polywatt-Universalmot.st. Ro och Re, 500,000 ohm
Dralowid-Mikafarad-Universalkondensatorer C I och Ct,
10,000 cm.
4 Rörsocklar
1 Push-pullströmbrytare
1 utgångstl'ansformator med 2 lindningar för elektromagnetisk eller elektrodynamisk högtalare. Eventuellt kan även
en enkel push-pull-utgångstransform;ttor användas.
Div. skruvar, kopplingsmateriel, panel, låda samt event.
en milliamperemeter för kontrollering av anodströmmen.
2
2
2
2

+A
'--~D)-C2.

-C1
Principschema.

Därest ingång,stransformator användes, måste första steget kopplas enligt detta schema. För övrigt behöver
man ej företaga några ändringar.

Den maxirrnala all'odispänningen uplpgårr tm 200
volt ,o ch diet fö:r;sta steget har en negla tiv förspänTJiing ~ el = 5-10 volt. Ändrörets gallerförspånning rät~ar sig efter rörtypen och varierar mellan
10 ooh 30 voU.
Uttages anodispånningen från bely,s:niingsnätet,
~an ett enklare aggregat medendaSlt en drosseloch.
en kondieIllsa,t'o r användas, ty en push-pullrfÖl'lstärkare tjån:stgÖ'r i viss mån 's om filter. För gallerf.örspämlingen behöver man en. ,Släl'lskild silkretJs.
Dessut'Om är d:et Lämpligt 3'tt fÖl'lse varje rör med
en separatglödströmsreostat.

+B

~--~-+~~--~~-A

Fig. 1.

Fig. 2.

M. är en Dralowid-Variator.

serligen ljudstyrkan n'ä got, men {,ör normala behov
torde den avgivna effekten i, alLa händelse!I' räcka
till. Den tiHförda enel'lgien reglleras med 'en DrraIowid-Via,rjta tor (V), och utgångstransf ormat'Ol'Ill, bör
vara så' kOIl:Sltruerad:, att ,S låvälen elektromagnetisk som en elektl'od:ynamilsk högta1are k,a n a:IliSluta,s till rför,s i'ärkaren. V l och V 2 ä'r o två vanliga
motståndsrör, t. ex. RE 034 ,för likström och REN
1004 för väX!elström. Anvåndes en medle lstor högtala,r e med en energif'ÖTbrukniJng la v 0,8--1 watt,
behöver man i 's lutsteget tViå RE 134, vilika til1s'a mman.s avgi'Vla ung. 1 Wlatt. En ,elektrodynamisk
högtalare tarv'a r däremot 2-4 watt, odh härför
emordras !antingen två RE 304 om tillsammans 2
watt eller två RE 604 om 4 wa;tt.
F.ö:l1UJtlsättningen för · 'e n frekvensoavhängig åt&givnilng är, att ,die 'Olika kopplingselementetn diInensionerra.s väl, t. ex. enligt bifogadle materiaIrförteckning. Sänskilt viktigt .är ,d et, att kond'e nsat'Orerna
äro väl isolerade (.Dralowid-Mikaf!arad), och motstånden, vilkia skola va.ra ~U!l1k'OmHgt kOlliStanta,
måls te varaahsolut störningsfria även om en hög
anod's pänning anrvänd:es (DraJowiid'- P'Olywatt). Begagnar man ull'i'Vemalstavar, underlättfuS montaget
högst avsevärt, Ity man kan då skrUV'3J fast motstånden .och kond'ffillSIatorerna direkt på kOipplingstTåden ooh bygga in förståvkaren i en mmdre låda,

•

Denna specjtalkopplade kraftrförstärkaTe är synnerligen billig :alt tillver,k,a och den naturtrogna
återgivningen pra:ktiskt taget mstol'lSlionsfri. Ljudstyrkan är ungefär densamlna som vild en transformatork'OPplatd push,pullförstärkaTe.

Fil{. 3.

Den färdig kopplade förlitärkaren sedd bakifrål) .

', CONCENTRA * HÄLSINGBORG
Serie .930-.93.
Levereras från och med den 15 september och
upptager nedanstående urval

förstklassiga, högmoderna

Radiomottagare
bland vilka varje kund säkert skall finna just
vad som passar honom.

Herrar ' återCörsäljare I
Rekvirera i god tid vad Ni behöver för att börja den kommande säsongens
fältslag. Har Ni redan provat en M E N D E, då vet Ni också, att

demonstrel."a en lUENDE äl." att sälja den.
H

ar Ni däremot ännu icke provat en M E.N D E - gör det då oförtövat - och Ni skall snart finna. att Ni i MENDE·
mottagaren har ett tacksamt försäljningsobjekt, med vilket Ni slår all konkurrens och skaffar Eder en god säsong.

Den nya sel-ien
omfattar helt nätanslutna mottagare av modernaste konstruktion. Ett noggrant materialval, sträng kontroll av varje detalj
och ett omsorgsfullt arbete garanterar största driftsäkerhet. I medvetenhet härom lämnar fabriken ett års skriftlig
garanti å varje mottagare. Samtliga Mende mottagare äro även användbara för förstklassig grammofonförstärkning.

Mende 25
En helt ny mottagare, konstruerad med användande av de nya T e l e f u n k e D·
Mottagaren har detektor och två steg lågfrekvens.
Våglängd 200-2,000 meter. Giver utmärkt mottagning av lokalsändaren på inomhusantenn, samt ett antal större europeiska stationer på högantenn. Inbyggd i synnerligen vacker bakelitiåda. Levereras t. v. endast för växelström 110, 127 och 220
elIer 127, 150 och 220 volt.
N:r 5801. - Mende 25 V. - Mendi:
Komplett med rör ...... ..•..................... .................................... Kr. 150:-

A r c o t r o n • S t a var n a.

N:r 5801.

Röra

1 st. REA 301, 1 st. REA 201, 1 st. RE 134, 1 st. RGN 354.

Mende

3~

Denna redan välkända, enastående goda, effektiva, selektiva och driftsäkra 3-rörsmottagare har detektor och två steg lågfrekvens med skärmgallerslutrör (Pentod).
Våglängd 200-2,000 meter. God långdistansmottagare. Trevlig bakelitiåda.
•
~:r

N:r 5802/3.

5802. - Typ 38 V. - Mendal:
För växelström antingen 110, 127 och 220 volt eller 127, 150 och
220 volt, omkopplingsbar. Komplett med rör .............. , ......... Kr. 240:Röra 1 st. REN 1104, 1 st. REN 1004, 1 st. RES 164, 1 st. RGN 354.
N:r 5803. - Typ 38 L. - Mendix:
För likström 110, 150 eller 220 volt.
Röra 2 st. RE 034, 1 st. RES 164.

Komplett med rör ............ Kr. 220:-

Mende 20
Samma D).oUagare· som föregående, Typ 38, men med inbyggd förstklassig högtalare
i vacker låda av polerad valnöt.
N:r 5804. - Typ 20 V. - Menden:
För växe'strörn antingen 110, 127 och 220 volt elI er 127, 150 och
220 volt. Komplett med rör ........... .....
Kr. 260:Röra 1 st. REN 1104, 1 st. REN 1004, 1 st. RE 134, 1 st. RGN 354.
00

N:r 5804/5.

l'\:r 5805. - .Typ 20 L. - Mendus:
För likström 110, 150 eller 220 volt.
R öra 2 st. RE 034, 1 st. RE 134.

"0

00

o

00

o

0'0

00.

0,0

00

o

0 0 ' 00

o

"0

Komplett med rör ............ Kr. 260:-

CONCENTRA * HÄLSINGBORG
Mende IOO

N:r 5806/7.

Denna m~ttagare är en revolutionerande nyhet mel! skärmgallerhögfrekvenssteg, skärmgallerdetektor, som är omkopplingsbar till kraftdetektor,
samt ett kraftslutrör RE 304. Tack vare .e n gynnsam koppling erhålles
mycket stor förstärkning och selektivitet, varigenom mottagaren är en utpräglad långdistansmottagare. Särskilt karaktäristisk hos Mende 100 är den
kombinerade skärmgallerdetektorkopplingen, vilken å ena sidan är ytterst
effektiv och å an.dra sidan genom omkopplingsmöjligheten till kraftdetektor
undviker alla risker för överbelastning vid mottagning av närliggande kraftiga
sändare. En förvånande ren och vacker tonmodulation kan därför alltid med
säkerhet erhållas. Våglängd 200-2,000 meter. Trumskala 'med belysning.
Kontinuerlig ljudstyrkereglering. Utomordentligt god grammofonförstärkare.
N:r 5806. - Typ 100 V. - Mendor:
För växelström antingen 110, 127 och 220 volt eller
127, 150 och 220 volt. Komplett med rör .................. Kr. 310:-

Rör.

2 st. RENS 1204, 1 st. RE 304, 1 st. RGN 1054.

N:r 5807. - Typ 100 L. - Mendro:
För likström 150 eller 220 volt.
R ö r.

Komplett med rör ... Kr. 280:-

2 st. RES 094 serie, 1 st. RE 134 serie.

Mende 50
En förstklassig 4-rörsmottagare det högre prisläget m'ed två skärm gallerhögfrekvenssteg, skärmgallerdetektor och kraftslutrör RE 604. Mycket effektiv
och selektiv långdistansmottagare. Fordrar i regel endast en liten inomhusantenn på några få meters längd. Vacker, fyllig ton såväl vid radiomottagning som vid grammofonförstärkning. Inbyggd i fin, polerad låda av kaukasisk
valnöt. Våglängd 200-2,000 meter.
N:r 5808. - Typ 50 V. - Mendpa:
För växelström antingen 110, 127 och 220 volt eller
127, 150 och 220 volt. Komplett med rör .. ................ Kr. 500:-

Rö
N:r 5808/9.

r.

3 st. RENS 1204, 1 st. RE 604, 1 st. RGN 1054.

N:r 5809. - Typ 50 L - Mendap:
För likström 150 eller 220 volt.

Rör.

Komplett med rör ... Kr. 460:-

3 st. RES 1)94 serie, 1 st. RE 134 serie.

Mende BatteriDlottagare
Mende 52

N:r 5810.

En mycket god 3-rörsmottagare med detektor och två steg lågfrekven s
förstärkning. Våglängd 200-2,000 meter. Enkel o~koppling från det lägre
till det högre våglängdsområdet. Bekväm inställning med en synnerligen
god fininställningsskala. En effektiv och tack vare den aperiodiska antennkopplingen mycket selektiv apparat.
N:r 5810. - Typ 52. - MendoI :
Komplett med rör ......... ............ ... ........................... Kr. 140~-

Rör,

1 st. RE 084, 1 st. RE 034, 1 st. RE 134.

Mende

4~

En utmärkt god 4-rörs neutrodynemotl agare, som fyller höga anspråk.
Såväl det yttre som det inre utförandet är synnerligen förstklassigt. Apparaten är absolut driftsäker, den ' är mycket effektiv och selektiv och lämnar
en utmärkt vacker tonåtergivning. Betjäningen .av apparaten är enkel, fininställningsskalorna hava en mycket mju'k gång och _äro försedda med belysning. Våglängdsområde 200-2,000 meter.
N:r 5811. -- Typ 48. - Mendlo:
• Komplett med rör ... ...... .. .... ............... ... ......... ... ...... Kr. 320:N:r 5811.

Rör.

1 st. RE 144, 1 st. RE 084, 1 st. RE 034, 1 st. RE 134.

.
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Mätningar ålågfrekvenstransformatorer.
Genom lågfrekvenstransformatorn övenföras
växellspänni'l1garna f:nån ett rÖJ"s anod tiJll efterfölj ande rörs g,a ller, .ooh primärhlndni'J1.gen genomflytes deils av likströmmen från a.nodlbatteriet
eller nrätaggregatet och ,dels av d en våxelstrom,
som skall transf.onmeras. För att Is ekundärs,pän:.
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Fig. 1.

ningen skall få ,en maximal aJmplitud, måste aHa
frekve:use.r mellan. 50 och 10,000 Hertz överföras
fullkomligt likformigt, 'Ooh ,d essutom skall wa:l1ISfOnJnatorn avg.e stör:sta möjliga effekt.
Det är natur1i'gtvis Qngen lätt S'ak att bygg.a en
tral1JSformator, som Ulppfyll!er des.sa båda fordrin.gar, ty Sle.kJtmdärspänIllingen stiJg'er med frekvensen, och en maximal effekt ~an man endast uppnå,
om förlusterna reduce.ras till .ett minmUID. För
att håna virV'e1ströms- och hysteresLsförluste.rl1la
inom rim1iga ,g räns er S'aJIIlmansä ttes järnkärnan
av ett antal lameller av tunut dy.ruamob1eck med
hög permeabilitet, 000 ,p låtarna iso~eras från varandra med ,s ilkespapper. Dessa lam.elle.r ha ett
mycket högt ,s pecifikt motstånd, och tjockleken
varieI'lar mellan O.07oclh 0.'3 Ulim.
•
En lågfrekv.enstransfOJ'llIliator är i 'm ots'a ts' till en
nättranwormator ,p raktiskt taget 'o oe1astad und,e r
driften, och hella denpriJmära ·effekten åtgår för
täckandet av:förlUiSterna. En god LF-transformator måls te alUså vid en given p:ni:märeffekt lämna

. +B
' - - - l - - - + -.......g - A
~-----....--«;J
.+A

Fig. 2.

en maxilIual ,sekundärs:pänilllllg, och v~d dimens,ioneringen av primärlindni:ngen måste hänsyn tagas tilL rörets inre motstånd.
Fig. 1 visar karaktäristiken för en låglfrekVienstrans.f.ormator. Abscl.ssa:n representerar frekvensen i peri,o der/ sek. och ordinatan sekundäl'lSlpänDingen vid 'en konstant ,p rimärspänning = 1 volt.

SåtS'o m framgå r av diagrammet, har kurvan b en
utpräglad l'esonanstopp vid 6,000 Hertz. Dessa
fr ekv enser å terges alltså m ed en större ljudvolym
än d e övr.iga, och en translfoITIl!ator, som har en
dylik karaktäristik, kan ej al1iSes förstklassig. En
id ealisk kJarakltäristdk å's klådliggöres däremot av
kurvan a, vi1ken har en tämligen kOThsta'n t amplitud m ellan 50 och 10,000 Hertz.
Då växelströmmen genomflyte.r tra'DIsfomnatQrn,
kan ,d et hända, att karaktäristikens form förändraS',
ty varj.e spole har förutom det induktiVia motstånd et äveneU rent ohmskt m'Otstånd, Qoh ju mindre
fÖTlhå:llandet mellan dessa håda motstånd är. desto
större blir IjudförVIl'ängningen. Även linJdningens
egen kapacitet inv;erkar på åJter~vningen. För att
d enna ej skall hli allt för hög, måste spolarna lindas på ett sär.skilt sätt, och omsättningstal,et bör
vid en nl()rmal mellantrans:formator ej öv;erstiga
1 : 5 a l : 6.
Vill m_an lmd'ersöka en translfotrlIllJators kvalitet
eller jämföra ,e tt par olika fabrikat, klan man använda ,någon ,av de mätmetod'er, vi härnedan sk.ola
b eskrhna. Först 00h främst bör spänningsamplitu-

E

T

Fig.3.

den uppmätas vid olika frekvenser s'a mt tranJSformatorns omsättniJngstal kontrolleras. Vid'a re kan
man ha Sitor nytta av att känna primärunotståndet,
och s~utligen är ,d et lämpUgt att undersöka isolationen.
Skaiii transformatQrns karaktJärish'k upptagas,
behöver man en 1ämplig v:äxelströmsgenel'lator summer, tQnd'rekv.elliS'II1askin eller balansgenerator - vars periodtal kan vari'eras melLan 50 'Och
10,000 Hentz. 'lionfrekvel1lsmaskinens !frekvens ·e rhåller man ur varv antalet, men Slummern måst'e
man kalibrera efter gehör. Detta tingår på följande ·s ätt: F'ö rst ånstäl1es tonen a, v:ars frekvens
är 435 perioder/,sek. och sedan uträknaSl de övriga
tonernas ISvängningstal. Förhållandet! mellan des.sa är:

1 9/ 8 5/ 4 4/3 3/ 2 5/3 15/8 2
30
32
36
24: 27
40
45 48
C
D
E
F
G
A
H
C
Fig. 2 visar en s'. k. balansgenerator. nenna består ,a v två fÖ'l 'Istärkarrör, vilka arbeta på en gemensam svängnmgskretJs, .och rören äro så koppla:de, att d e växelviIs: ,s tyra varandra. Frekvensen
bestämmes av ls jälvinduktionen ·L och kapaciteten C.
Den i fig. 3 antydda mätanordiningen tillåter en
kontroU ering av tranlSfoTIIllIa/tQrns. Qm,sättningstal.
Väx'elströmmen, som alstras i tonfrekv,ensgenera-
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torn M, flyter över motstånden a, och b, och pa- ningen förenk~as ytterligare, Gm man istäHet för
rallelt till a ligger tTtansformatorns primärlind'lling. l'eostaterna a och tb använder ett par motståndsSek:undärspolen och 'm otståndet b äro ans1utna trådar om c:a 10 ohm. Man behöver då end'a st
till omkopplaren. FÖIistinstäHes ,g eneratorn på en avlåsa l'ängdlerna.
lämplig fTlekvens - t. ,ex. 200 perioder/sek. - och
Fig. 1 å1skådliggören annan, mera komplicerad
seruan v,arieras' motståndet b, till .dess, Ijud'styrkaJl mel'od, där en rörvoHmeter a'Iwändes som indikai ,hörtelefonen T ,ä r densan1Jma, antingen omkopp- , tor. TomfrekvenSlgeneratorn M är kopplad direkt
laren står på Kl eller K2 • Spänningsfallet i b är till tria nsformatorDls prumärlindning, -och rörvoltdå lika med transformatorns SektID1,därspäIhll'ing, metern är aJl1JSLulen till en omkoppl1are Kl K 2 • Pooch primärspänlllingen förhåHer sig tiH sekundär- tentiometrarna R l ooh R 2 tjänsllgÖJ'asom regle:r'ings~
spänningen likisom a : b.
motstånd för galler-, resp. kompensatiOl1JSbatteriet.
Enligt denna metod kan man även upptaga: Vid mätningen går man tillväga på föl1ande sätt:
transformtaJtorns k,a raktäristik. Man uppmäter då görst inställes anod'strömmen medelst potentiosekundäl'spännin.gen vi.d :ett antal ,olika fT.ekVienlSer metern R l så, att galvanometerns (A) visa:re pekar
och i.nprickar de funna värd,e na i ett kooTldinat- på f ÖI'IS l a ,e ner andra .skaLstTecket, ooh därefter insystem. Om spänningen av,s ättespå Y-axeln och kopplas tonlfrekvensgenerat,orn (oinlmprplaren skall
den motsvarande frekvensen på X-axeLn, får kur- då stå på Kl)' Om man sedan varierar motståndet
van det utseende fig. 1 v:Usar. Slutligen, må näm- R 2 till dess-galv,a nometer.n åt,e r visar Slamma utnas, ,att maJl med Sarn:Ina mätano,r dn:ilng kan be~ slag, kan man å voltluetern V avtäJsa den primära
stänuua fÖTlstärkningsfaktorn för en 1ågfreky:ens- spänningen. På analogt sätt hestämmes sekuIli-,
fÖI1stärkaTe. Ingå,ngen ooh utgåJngen inkopplas då därSlpänningen, och då man funnit ett tillräckligt
på transfomnatorns pil ats, och den sökt~ ~örstärk antal värden, ,uppritaJSI ,k araktäris-tilken såsom
ningsfaktorn erhåUer man genom att divIdera ut- , ovan anlytts. Eventuella ä'nd,ril1'gar i växelströmsgångsSlpänningen med ingångSiSpäJnllli,n,g en. Mät- kurvans form kunna lätt påvisas med ,e tt BraUJIlskt
rör ener en tr.ådg~lvanometer. Härför kan man
använda rSamma koppling, om oscillografen anslutes på rörvoltmleterns plats.
Vad slutligen h.olati,onen mellaJn trans[o'flIllatorns
primär- .och :s'e kundärlindning beträffar, är d~t
lämpligt att ,kontroHera densamma med ,e n vanhg
glimlampa. För högre spänningar må,s te man ,d ock
anvåndla ett heUumrör.
Fig.4.
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tillverkas enligt modernaste metoder och av
allra omsorgsfullast utvalda material. Därför äro dessa batterier

utomordentligt
h å II b a r a och
t i II f ö r I i t l i g a.

ANODBATTERIER

med gallerspänningsuttag upptill 10 1/2 volt.
60 volt ..................... Kr.
90 "
.. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. "

100 "
120 "
150 "

.....................

"

.....................
............... .......

"
"

9:13: 50

15: 18:22:50

GALLERBATTERIER
9 "

12

15

"
"

... . ................. . . .

... .................... .

CON CENTRA

"

1:80
2:20

"" , 2:50
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Grafisk beräkning av paralIeIkopplade motstånd
och seriekopplade kapaciteter.
a) Motstånd.

+_
1

Rn

Vanligen äro endast två motstånd kopplade paraHelt, och därigenom förenkhl!s räkningen. Man
erhåller:

1
1
R = RI

1

+ R2

eller:

Rt . R2
R = RI R2

+

Exempel: R 1 = 50 ohm och R 2 = 100 ohm. Alltså:
50 . 100
5000
R = 50 + 100 = 150 = 33,aa... ohm
1000

1000

900

900

T

Det resuUevande motstJåndet år således mindre
än det mimla parelleLkoppl'ade mot:sltåndet.
b) Kapaciteter.

Seriekopplade kapaciteter beräknas, på samma
sä tt som paralle1kQpplad,e motstånd, och den resulterande kapaciteten erhålles ur formeln:

~

=

~l

+

~2

+

~3 +

............ +

~n

eller om endl30st två kondenSlatorer seriekoppLas:
l
1 , 1
CI . C2

C

Om ett antaL motstånd, R I , R 2 , Ra .... R.n pamllelkopplas, kan ,d'et l'esuHerandJe motstå.ndlet R beräknas UT följand'e formel:

-.

=

C1 -t- C2 eller: C = Ct

+ C2

Om två lika stora kondensatorer äro koppiladJe i
serie, ,b lir e = halva kapaciteten. Exempel: et
=e 2 =1000cm. Då är:

C = CI . C2 = 1000· 1000 = 1 000 000 = 500
Cl + C2 1000 + 1000
2000
~m.
Betydligt enklare är det att hestämma den restIlterande 'kapacit'e ten eller det resulterande motståndet med tillhjälp av ett <lltagnam. vilket vi
skola ibelysa med ett exemp,el.
Har man två kOn,d ensator,e r om 300 .och 400
cm., uppsöke.51 först det ena värdet - t. 'ex. 300 till v,ä 'IlJster (.se figuTEm) och det andra - alltså
400 till höger. Därefter följ er man de håda
linjerna snett nedlåt till delSSI ,d e träffa Vlar.anrlra
i punkten la. Skärningspunktens höjd ,a ng,e r då den
sökta kapadteten, viLkern ii, detta fal] kan uppskattas
till c:a 175 cm.

Kontroll:
800

300 . 400
300+400

800

=

171,4, cm.

AnvändelS millimeterrutat papper , .kian man nl8.turligtv1s u,ppnå en större noggrannhet. På liknande sätt kan man även heräkrua det resulterande
motståmJd'et.

700

700

600

600

500

500

400

400

'00

}OO

200

200

Utan hylsa Liten och bekväm.
Tillförlitlig, aldrig svikande kontakt.
Kortslutning utesluten.

100

100

Pris komplett ...... ...... ... Kr. 1: 10
Ersättningsbatteri ......... " O: 65

°

O

Exempel:
Har man två motsrt:ånd om 30 000 60 ohm, uppsökas ej talen 30 och 60 utan 300 och 600, .och man
finner skärningsprnnkten vi<d litnJen 200. Det resulterande motståndet är alltså 20 ohm.

NYHET!

T '-I r .....llg h t
FlcklarrIpa

COr1cerJ:tra.

Hälslr1goorg
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Av största vikt
vid elektrisk grammofonåtergivning är användandet av

En verkligt förs t k 'l a s sig
elektrisk grammofondosa.

Dralowid Tonator
är enastående i sitt slag.
Rak frekvenskurva, stor känslighet
och ett praktiskt och stilfullt yttre
gör denha pick-up till

marknadens
förnämsla.
Prova och döm själv!
Oeneralrepresentant för Sverige:

CONCENTRA

HälsingbQrg

Typ DT.;.2. Konsert Pick-Up

Kronor 31:-

Steatit II\agnesia A. G.

Berlin
Pankow

Dralowidverk

P r l s t ä V'"ll~ gel r ·e s"l..J.l ta. t e t
av R. T. R:s pristävlan n:r 8-1930.
Lasnlngen var I

-

Priserna hava tillfallit:

Mende Radiomottagare.

l:sta pris l "Mende" radiomottagare, Typ 25 ...... Kr. 150: 2:dra
l "Acuston" tratthögtalare .................. ,. 22:3:dje
3 Artiphon gra!DmofoDskivor ä. Kr. 4: 12:"
4:de
ä.
2
8: A:- "
" 2 "
"
ä. " 4:- "
5:te
8:"
"
"
"
"

T. :R:s p r i s t: ä

1
2

5 I 8
1
I
1

3

6

4

7

6
I 9,I

I

10
6

I

I
I

~

6:te pris
7:de "
8:de "
9:de "
10:de,.

Ater en "magisk kvadrat".

•

Birger Ahlberg. Box 624, Kristinehamn.
Thorsten Lange, Norra Hamngatan 11, Uddevalla.
Tage Olin, Tobakshejdan, Ystad.
W. A. Winkler. Långgårdsgatan 4. Malmö.
Folke Stenmark. Seminariegatan 11, Luleå.

l

El r1

n:r 9

Kr.

1 väckarklocka
l '

"

1·
1
1

"
"
"

1930.

............... ... ... ............

.,"
,.

8: 8:8:8:8: -

-----~---

Summa Kronor 200: -

Lösning tillsändes oss å nedanstående pristävlingskupong
i slutet kuvert (andra meddelanden böra icke bifogas) märkt
"Pristävlan" i övre vänstra hörnet, och skall vara oss tillhanda senast den 3 Nov. 1930.
Priserna utlottas bland
insändarna av de riktiga lösningarna.

11

2

Radio-Teknisk Revy.
Hälsingborg.

I stället för siffror skola bokstäver insättas. Samma siffra
betecknar alltid samma bokstav. Genom svaret får Ni veta
namnet på ett synnerligen förnämligt högtalarefabrikat.

Prisfävlingskupong R. T: R. N:r 9/1930

Vinatförleckning:
l:sta pris 1 Eloden Kompressor högtalare .........
2:dra
1 högtalare ....................................
3:dje
4 Artiphon grammofonskivor ä. 4:4:de "., 3
ä. 4:"
ä 4;Me
2

"

"

"

Kr. 94: -

"
"

"

30: -

--+------+1--+--- 1 ......................................................................... .. .. .
1

16: 12:-

1

1

8;~

1

I

Skriv tydligt!
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T korthet:

!

mare 300,000 teleifon!l!bonnenter, äro 50 dylika centraler nödv;ändiga.
Den nya Budapeststationen Skall emättas med en
120..lkW-sändare, och dessutom skola två nya 10-lkWstatiQner uppföras i Unge·n:t.
. .

Inom den närmaste tiden kommer storstatdonen Königlswustel'hausen att förstärka energien från 50 till
60 kW.
.

Även i Aigier stiger lyssnare antalet frå!n månad till
månad. Sämkilt 'bland ind'ödingarna lär intress€ft för
rundradion vara synnerligen stort.

Radio Corporation of America har köpt ett större
områJdeintill rad'i ostationen i New Brunswick, där ej
mindre än fjorron ikortvågssändare Skola uppföras.

Den nya fJ"aTIlSka Dad10sändaren "Radio-Touraine"
kommer att al'beta på två våglängder, 40 och 210
meter.

Den 20 oktdber öppnas i Dublin (Irland) en radiooch grammofonutställniIlig.
Aktiemajoriteten i d'il1Illan C. Lorenz, Berlin, har
övergått till Standard Electric. Det sistnämnda bolag-et äger i Tyskland rejdan fiJrmOll'Ila Mix & Genest,
Ferdinand Sohucihard't, te1eoonfa'bri'ken BerLiner och
krubelfa'b,li.'ken TeKaDe. Genom denna fusion torde
konJflikten Telefunlken-Phi1iJps vara 'bilagd.
En ny privav>ändare i Courtaie (Belgien) sänder
varj,e söndag mellan kl. 10-12 ,grammofonmusik på
243 meters våJglängd.

Eiffeltornssändaren i Paris skall förstäl"lka.s från 12
tm 24 kW.
Marconilbola,get har på Sal'dinien byggt en ultrakort
sändare för riktade vågor, som al1betar på 9,96 meters
vå:glängd, 000 en lilkn?-nde station är upp,f örd 'Vid Fiumicrno i när':.'1eten av Rom. Genom denna anlä;ggning
erhålle'r Sardinien, som ihittills varit fullständigt iso~era.t, teleJonföl'bindelse med fastlandet.
o
Telefunlkenibolaget skall bygga en ny 60-lkW -sändare
i Nanking, Klina.
I Milano (Italien) har en 'k onstflygare nyligen fÖTetagit ett intr,e ssant experiment. I en mindre maskin
var en 47-met.erssändare inbyiggld, och unlder det flygaren utförde en serie loopings utsändes f,r ån flygmaskinen signaler, Yilik a mottogos å flygplatsen och
vidal'~befordrades till sändaren i Milano.
Den privata r.adiosändal'en "Radio-Normandie" ämnar ,e n gång i veckan utsända ett s. k. nattprogram
med hörj an kl. 12 p. n.
De radiomottaga're. som exponerades å den senaste
utställningen i New-York, vom nästan utan 'undantag
utl'ustade med två sikärmgaller-högfrekyenssteg,
kr!l!ftdetektor och ett dil'ekt Ikopplat skärmgaJilerslutsteg. För begränsning av amplituderna användes ett
separat rör.
I Berlin har en ny automattelefoncentral t!l!gits i
bl'uko Denna anläggning är utru ~tad med 12,000 linjeväljare 'o ch 40,000 relän, och å de olilka apiparaterna
finnes öve.r 3 miljoner lödstäUen. Då Berllin har närPristävlin~kupoDg

R. T R. N:r ~/1930

Trådlös tågtelefonering.

Redan i slutet a'V. förra århundrade,t konstruerade
Edison en tågtelegraf, från vnken slgnal,erna öv'eJ"fördes induktivt till en tr,M ., som var dra'g en längs järnvägslinjen. Denna anliäJggnilllg var dock ganslm primiti'V, 000 därför ;fick Eldisons 'UiPpfinning aldrig någon
praktJisk be,tyde1ise.
Först 'UIlider de senaste ,åren har. tägtelefoneringen
och tågte'legraferin~en t!l!ok vare den moderna radioteknilken åter 'blivit aktuell, och i flie,r aeuropeis'k a länder - Polen, österri'ke, Fran'krilke, England etc. - har
man ;på de starkt traJikera:de sträCkorna installe;rat
tråJdlöS'a telelfon- oC'h telegrafanläggningar. En sådan
linje är to ex. Be,r lin-HamJbul'g, där redan 40,000 samtal 000 7.000 te]egramexpedierats, samt linjen Paris
-Lyon-Marseme 0CIh EnJge·1.s'ka. SydeX'preSlSen "Golden
Arrow".
Man' kan naturligtViS älven utrusta tåJgen med rundradiomott!l!gare. Denna är då installerad i en av vagnarna. ,o ch i ·k upeerna finnes ett antal ikontaktdosor,
till yiJIka en ihörtelelfon eller [högtalare kan an,slutas.
SOIm exempel kan nämnas, att man. å sträckan Havre
-Paris ~unnat mottaga flera olika rundDooiostationer
med synnerli~en god lj1udstyrika, trots att tåget haft en
hastighet av 120 km. pr- timma.
Två betydelsefulla uppfinningar.

Tyska R!ikspostc,e ntralen är f. n. syssellsatt med att
utexperimentera en s. !k. telefon-Skrivmaskin. Detta
aggr·e gat kan anslutas ,täll va1'je automattelefon., och
med detsamma kunna skriftliga medd·e landen sändas
och mottagas. Apparaten är s:1 ,koTIlstruerad, .a tt man
genom en särskild signal ,k an koppla in mottagaren,
även om den person, som man telefoneraT till, ej är
hemma.
Fulllkomliigt oberoende av R~kspostcentralens experiment har en .k änd fysike,r konstrue.r at en a'UlParat "
med villken en namnteckning, ett ttdlITingsur:klipp el":
ler en teckning kan överföras ·p r telefon. Man behöY:-~ren[da.st nedskriva ett meddelande på ett papper och
j1ägga ned detta i en trumma, och inom ett par minut,e.r är mottagaren i besittning ay 'brevet, Isom är skrivet med avsändarens' egen ihandstil.
BEI~daV"sk:ärIT'lEld

Koppll.--.gstråd
Namn: .· .. ··· ... ·....
Adress: ..
Skriv
tydligt!

0 .. ....................................... 0 ................... .

för amatörer och apparatfabriker.
1,5 mm. diam ... ........
pr met. Kr.
1 mm. diarn.... ............ ...... ...... ..........
0 ...................

0 · . . 00 . . 00 . . . . 0 . . . 0 0 . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . .

Co~ce~tra

-:-

O: 65
O: 60
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Felsöknings-Tabell.
I.

Störningar
som härröra från mottagareanläggningen.

A. Batferimotfagare.

Mottagaren stnejkar 'Plö.tsl~gt.
Orsak: 1) Någon ledningstråd har lossnia t.
2) Avbrott i en spole eller tr'a nsformator.
3) KortslJutn~ng i en k!ondell's'a tor ' eller
ttr,ansfror:ma tor.
4) Något rÖI1gör ej kontakt i, hållane.n.
5) Batterikahein har l'Qssnat.
Vidavstämmng uteblir mottagningen helt plötsligt.
Orsak: Kortslutning i 'a v,s fiämningskond'en.satorn
Plattorna niktas.
"
Svän:gni'l1g~~na utebli äve.? v~Q' f.a:st återkoppling.
Orrsak: 1) For låg an o dSiP annmg.
2) För ,li.ten återkopplingsspole.
3) Åter.koppling,s spolen äJr lindad åt fel
/håll.

. Å ~~I'Ik?ppli~lgen är för faost 'Och kan, ,ej inställas
' hllr.ackligt mJukt.
Orsak: 1) För hög anodispänrrin a .
2) För stor återkoppling~spole.
3) Olämpli,g t detektorrör.

2) Felaktig g.aHer- och ano dis pån n ing,.
Den färgade sladden skall kopplas tHl p lUlSpoolen.

3) Högt'al,a Ten är fel a.nsluten.

Vid 100kalmott:lbcrnrinrg. höres stationen mycket
svagt. Utländsk,a slt atiloner äro omöjliga 'att få in.
OIisak: Elektrotdosan ä,r 'a nslluien till motta,gatren
JÖrgram!IIlofio.nf,öJ'iStärkniin:g .och har sedan
icke frånkopplats.
Ljudstyrkan a'VtlageT, men utgångseffekten är
d e11lsamma.
Ol1sak: Högtalaren ha.r v.aorit fel ansiiuten, S>å att
magnetitsmen fÖl'lsVlagats.
Om ett Is käl'lIllgaller,r ör använd:es i 's 1utsteget,
bortIf,a lla de djupa tone:rmla.
Or,s ak: Högt'alanens växeltströmslI notstå:nd paSlSar
ej för den använd,a r.ö rtypen. Använd en
lämplig utgåD\gsh.· atllsformator.
Vid gramIDIofonförstäI'lkll'ing bEr å terg.ivninge'l1
förvr.ängd .
Orsak: 1) Fönstärkal'en saknar volymkontroll eller densamma är felakth'(it :i:nreg.lerad.
2) Den lednill!g, som fÖTbintder elektrodtosan :med fÖflstäIi'kiaren, är Iför lång. An~
vänd ingå'11Iglstranwomnat'Or.

Lokalsändar,en kan ej utestängas.
Orsak: 1) Mottagaren ä,r ej tillräckligt selektiv.
AnViäll'd V'ågfäHa.
.
2) Antennen är för lång. Miooka längden
till c:,a 15 meter.
,

MottaJgaren råkar ,i sväng:ning, omdte gamla rören utbytas mot ny,a..
OIisak: Apparaten är ej kOl)lstI'luer,wd för T,ö r ,m ed
's:tor bmuthet. Använd toriumTör.

Motta,gar>en fungerar ej, ,tr>olls att detektorn
svänger.
Onsak: Antenn eller jordledningen ihar 101S,STI'at.

B. Nätmottagare.

Mottagningen sIt öres 'av skaI1p,a smäUar med jämn
peri odici tet.
'
Orsak: GaU~läckan äJr defekt eller felaktigt dimensIonerad.
MoUagpingen IstÖI1es av vi,ssLall'de tjut, som ej
ändra ton vid avstämningen.
0I1S'a1k: 1) 'L ågfrekvent återkoppling. TransfoTtIU'atJorn, ,som är överhelrus,tad, utbytes
mot en kraftigare typ, ooh gallertilledninlgfm ,skäI"IllJaJs.
2) Anodbatteriet är fÖ'r garnmalt.
3) Akustisk återkoppling mellan r,ö r,e n
och högtal,a ren. Högtalar>en pLaceras så
långt iIfrån mottagaren som möjligt.
MoHagningen 's töres ,av visslande tjut, som ändrar ton. vid a,v stämni'ngen.
Or, ~ lak: Återkopplitngsspol'en ,ä r för stor.
Återgivningen för fÖrVräng.d.
Orsak: 1) ÄndrÖoret är övel1st)'['t (lwntI'lollems med
en milli amperemet'er, som inko.pplla s i
anodlwets'e n). Antinge'll måls te ljudStyrkaJl mil1\s.~aiS eller ett modernt ändröranvändws i sluts-teget.
'

a) För växelslrpm och likstr,ö m.

Mottagaren fungerar ej.
Orsak: 1) S,äkri'nlgen är sönderhränd.
2) l"ören äTo sÖl1lderbrända eHer göra dåLig kontakrt i sockl'a rn R.
3) Nätansllutni11lg1~kaheln ha,r aVIbrott.
4) Belys'Illi!nglsn,ätet är Sit'römlö,st.
Ljuds tyn'kialn av talg eT titdtvi,s.
Orsak: NätspänniD\g,en varierar. Användenarutomatisk regle:flLngsanordnllil1'g. (Se vi,d a'r ,e under rulbrikien: "Spänningsreg.l'ering
å ljusn'äitet" i dettar nummer).
Appara'(ls äkrin,g en ",gåT", ,s å snart 11110ttag.aren
a-ns] u (,es ti ltl b eLYSllii ngsn,äitet.
Orsak: 1) Näfspänn,i ngen är för hög. A niV'ä nd
ett regl'er1ngsmotstånd.
2) Tr:ansformatoTn har Iwr:bsJIU'tnimg (vid
växeLström) .
3) Mottagaren ha.r varit ansluten till ett
hlkSitrörnmä t (vid växdstirÖm).
4) Likriktarröret är ,söl1'd;er 'Och kort'Slutet
(Vii,d v,äx,elstr>öm).
Mottagruing;en störes aven stJrurk, hrummande ton.
Orsak: 1) De 'ooo,SISIs,l ar 'Och kond'el1'satorer, som

RADIO-TEKNISK REVY

20

anv-änd'as il näta:ggI"egaTt!et, äro felak.tigt
dfunensionera·dJe. Använd störpe drosslar
och blodk.
2) J ordledinJingen är dålig.
3) An1tennen går för nära ,e n elektrisik
ledning.
4) Vi,d kraJftfönstäT:IDalre: NäbaggregatJet är
placeralt iför näl'a imtiIrl föns1!ärk,aJ"e'Il.
ök,a m7lSitån'det eller montera a:glgregatlet
i en Läm,p lig skäl'mbox.
Vj.d mottagning arv 'Io.ka<lsändaren höres en stark,
brummande ton, 'SOlIll f öl'svinner, då ,a pp.araten avstämmes på en diistaIlJSlstation.
Or.sak: ,De hö!2frekV'enta sväntgnim,garna från sän...
daren öv;emÖ'ras t;lJil mottagaren g'enom bel)'Isningsnätet. Använd drO'Sls>etlspoLar i tiJlI ednilITgaI1na.
Mottagnlin~en SitÖr.es ,av ett orru<;,SI1afl1'd'e ljud, V'ilket
är ,Sltarka:st å diet högr,e våglän.g,d lsområd'et.
Orsak: Det ,g asfylld:li likriktarröret als:tra,r högfrekvent:li svä'IlIgningJar. Använd ett vaCUlUiITIrör eJlJJer k,oppi]Ja ett par dr.os·se1spol~rr i tillednin:g a'rnta.

LjudiStyrk'a n ,a vIt ager, om ett IStörnilngssrkyd1d inkoppI'aiS mellan: mottagaren och nältet. .
Onsak: Nä~et, vliLket hittills tj,äl1'stgjo.r;1J Slom anttenn
el1Jer j'Ol~diledlnim.g, är spärrat genom drosslatTIlla. J ol'diförbi'nd! mo ttagaren.
LoktaLsäDlda'I'en ".slåT igenom" även om en vågfäll1a llJIl'VåIlldies:.
OnSlak: 1) Signa'l ern:a upp,tag3!s av nätet. Använd
d'l"ossLar.
2) DeIll kab,el, .som frörbind'er vågfäUan
med! mOltta:gar.en, är för lång.
3) Sp'oIarna upptaga sig'llalerna (lirekt.
Använd :skäNllJ:lide spolar.
Ram3!ntiennen saknar riktningsVierkan.
Or.sak: Bel'YlSn'in:~snätet verkar sqm osymmetri sk
j ordiffulbindelse. ADlVäl1'd dros5ellspOll'a r i
tilledlnimJgen.
1

Omen dy,n amisk högtalare lwpplas t:tlll ap'p araten, ,s töres lIllotta'g ning;en av 'e n .s:k!~, brummande
ton.
Or.sak: Nätfli'Ltvet är ej .dIi,mens';'onera<t för en tillräckligt hög utgång;sleffekt. Använd större
blockklOndlensatorer och bättrre dI'los'S.I,aT.

b) Endast likströmsmottagare .

Mottagaren avhetar ,t illfredsSltälliand e om d 'a gen,
men på ,k välla!vna /Stör.es mottrugl1'ingen :liven skarp,
brummande ,t on.
Orsak: På kvällarrna omftol'ma,s växeJJstrrömmen
med en kvicksilv;erlikriktare. För eliminerin'g av des,s a ,s törn inga r, vil,k,a härröra från
den pulserande likstrrö'f filnen, måst'e speciaLfilter run:v:ända;s.
Mottrug~en fungerar ej.
OTsak: Motlt:l!gla:I'len år fel aIlJSilll'l-en t::U nätet. Vänd
s tiJc.kJkoll;takten.
Röven håU8J enrdJaSlt en kiOlit tid.

Ol'sak: Rören överbelastas, emedlan näflSlpänningen
är [(ör hög. Använd serierör, som äro speciEillt k011l5truera;de [ö'r likströmsmoUaga'l"e.
Dessutom bör påpeka,,,, att: man vid liIDstl'ömsmoHag3!re ej :t:år avlägsna någo1t ,a v rören. enär de
andr,a då kllTIlna öv'erbel als tas. Skall ett rörr 1Sikif,t'as,
måls te motta,g aren k'Opp1rus från nät'et.

n.

Störningar, som komma utifrån.
Mottagn'1ngen

~töres' av

ett prasSil:ande ljud med

,i ämn periodlidtet.
Or.sak: Stör.niJngaTnla härröra, från en högfrekven:s~
apparat eNer en ·eLektrisk motor (damm,sugarre, ventiilator etc.). MottJaglnå.ngen för'b ättrra's. om dil"osselspolarr- 000 }wudoosatorer (störnlin:gsf;'l ter) iUIDorppl'a,s ~ tmed~
ningen, el1er om ett lämpligt filltar anbrinQ'a1S å ,d en störande anoa,n aten.. Se f. Ö.
"RTR" Jrunti' och JuLi 1930 "Hur man ' bekämpar rradi'o störniJllgar".
Mott:lign1ngen störes ,a v ett praSlSlalIld1e ljud, ,s om
.f.Ö'r svinner och återkommer med: viiSlSa m e11la nlrUID.
Onsak : s.töI'!Il':i.ll'~arll'3!, vilk,a härrörra frå,n en el'ek~
riJsk spfurvrug;l1' ener ett eliel<.<tdskt lokomotiv, kUIl'Ila ,ej eHJI):rin,eras. Mottf:agnnngen
,f,örhättr.as emellertid, om man 'llJIlvänder
'l":lim,alJlJtenJI).
Mottagning,etll stö'r es ,a v ett rytmiskt, iknackandie
l;jud. StörningarIlJru förekommaendla;s't Olm !kvällarna.
Orsak: Lj'usrekla;m eliter liknande automatiska
kopPllin~gsaThor.dlUjn~alr.
Betr. sltörn1n:g ssky;dJd' Is e "RTR", JUR, 1930.
Ljudistynka:nJ ruvtlager med viSSla meil,l anmun men
återkommer uf:a;n att mrun behöver röra avstämningen.
Onsak: FatclliJrrg. Med' kompliceradle ,anOl'd.ruingar,
Ibestående 'av två antenner och två avst:äniningsk'l'etJsiar, kan tirudingefifekf1en uppihäVias.
MoUaglnin'g:en störes av ett prrassl'andJe och knatt..
mnd e ljudi. S törnrinJg:l!rua äro svå'l'IaJst · om sommIaren.
OTsak: Atmosfäri,s ka ,störnå.n,grur.
Mottagningen
d'örhättr.as, om ~amantenll' a'nväll'des. Se
f. Ö. "RTiR", Au:gUlsti 1930.
lVIOtt:ligal'ffil tju'ter, då den iust'ällets på en viss
våglängd:.
Onsak: Två sänrda'r e ill'terf,erera.
S,töLningarll'a
kunna ej eliIIllineras.
En instäUd stl:litJilo n .f:öl'svinnrer plötsligt på ooe.
Orsak: Fr-ån en ap,p arat i närheten uts,tTålas högfrekvenJt enerrgi genom antenn'en:. Använd
motV'ilk t i'Stäl~et för j.or.dledlning 000 d'l"ag
,antennen, så att den ej kommer par.aNelt
med grruJllllenrs.
~~d~
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Sändarteknikens utveckling.
De först'a rundradiostationerna voro synnerI.i,gen
primitiva. Vanligen bestodo de aven enkel telefonisändare och en kolkornsmikrofon, .och det var
helt naturligt, att man med, en dylik aIllläggning
ej kunde uppnå ,e n glod ljudkv,a litet. Meh folk förvånades över att det: överhuvud taget var möjligt
att överföra tal ooh musik på trådlö,s väg, och de
få lyssnare, som funnos på den tid'e n, voro ej heller
särdeles bortskämda.
Det dröjde emellertid ej
länge innan rundradion upphönde att vara sensation, och man måste snart nog tänka på att förbättra sändarem
Särskilt obehagHg,u voro ekoeffekterna, som man
tillskrev sändarrumrnen, och för att drämpa d.essa
upphängdes tjocka draperier på väggarna.
Man
lmnde emellertid ej förkl'a ra detta fenomen, ty i
studion hördleSl intet eko, och för,s t senare kom man
llllldleTtfund med, aH "störningarna" härrörde från
frekvensfel i ,a pparatur,en. En väsentHg förbättring uppnåddes, då Rems uppfann en ny slags
mikrofon, vilken i s,i n ursprungliga formanvän>des än i dag.
Under den förtsta tiden överlät man utsändningarna mera åt en slump och kontrollerade ljudstyr-

kan och ljudkvalitet,e n med en vanlig hörtelefon.
Med en dylik primitiv anordning var die t naturligtvi,s uteslutet aU t. ex. hÖI181 om en sänd,a re var överstyrd, och man förundrade sig över, att utsändningen den ena dagen var bra och den andr,a dålig.
Detta fel sökte man eliminera genom att placera
mikrofonen på ett annat ställe i s1:udion, och om
pilanot klirrade - vilket nästan alltid var fallet flyttades detta.
Av utslagsgivande hetydelse voro frekvensun.dersökningarna. Vid mätningar, sQm företogos å
apparaturen, vi,s ade det sig, att sändaren ej återg,a v
vare sig de högsta eller lägsta tonerna, .och först
sedan man mätt och kontrollerat v,a rje särskild
apparat, kunde man systematiskt förbättra utsändningen. Numera kan man utan förvrängning återge en tonskala från den lägsta Ib aJstonen å pianot
till fiolens högsta övertoner.
~
Först sedan de tekni's ka ,a nol"dningarna förbättrats, kund.e man övergå till att studera de aJkustiska
förhållandena i studion. Den ,s tarka dämpnmg,
som förut måst användas, visade sig .onödig, och
numem fÖI1söker man uppnå samma ljudeffekter
som ien teater elLer lmncertsal.

Rectron
GlimmIampor
.och

Fotoceller
Gasfyllda och
Högvacuum-

Likrik tarrör

eoneentra
Hälsingborg.
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Arbetar man med korta vå'g or, är det svårt att
ställa in mottagaren utan kalilbrerings:kurva, och
en dylik kan man endJast konstrUJera, om man har
tillgång till en kOIlJStant vågtmätare. Mellan 600
och 2,000 meter kan 'man i nödfall klm"a sig med
en v,a nlig summervågmätare, men ~ängre ned, på
sk.alan är detta instrument odugligt, ty på grund
av ,d en stoJ'la dJärnplJ1in1g en är det omöjligt aH erhåUa en tillräckligt skarp aVlStämning. Därför
mwste en rörvågtmätJare användas.
Fig. ·l visar 'eITl! ,diylik kooppling med dubhelgallerrör, avsedd för ans~utning tin V'äxelstrÖInSnät'et.
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Fig.2.

anbr1ing;aJs så, .att man., hekvämtkan byta ut spoLarna.
KalitbreringskurVIan. konSltrueraJs ,p å följande sätt:
FÖDst uppsökes 'en station med, bekant Vlåglängd,
ooh vägmätaren aVIs tämmes på samma frekvens.
Därefter avlälSes gradtaLet å skaLan, och detta noteras i en tabell und·er mot:SV'arande våglängd.
Sedan man fUIlJlit dt thllräcklig'taJntal VlåJrden, uppritas kUrVIan 'SlåJSom f1g. 2 visar, Vlarnd gradtalen
'aV'säUas å den hiorisonteUa axeln. (ah.sciSls'a n) och
de tilLhörande våglängderna ä den vertikala (ordinatan) . Genom ,s kärningspunkterJlJa a, b, c, d
]mrvan.
.
.
etc. dl"aJges sed
Under förutSlättning att nätspänningen ej Vlarierar, är denna Vlågmätare fullkomligt konstant.

T

T är en ~anlig ringledningstranSlformator, våJken
på sekundJiWsi,dan har uttag .för 4 . 8 och 12 volt.
Denna transformator lämnar alltså den e.rtforrderI:ga glöd- och la nodspänningen. Dessutom behöver
man följande delar:

1 Kortvå'g skondensator C2 , 200 cm.
1 Bl o ckkondenSla tor Ch 300 cm. (luftblock) .
1 Reostat M2 , 30-50 ohm (med fininställning).
1 I{.onstmlt, högohmi.gt motstånd Mh 1- 5 megohm.
.
1 Dubhelgallerrör RE 074 d.
1 Rörsockel.
Diverse kopplingsmateriel, kont ak thyls or, skruvar etc.
För de olika vågLängdsområdena erfordr.a~ des'sutom en sats :sp01 a,r . Dessa kunna lindas på en
cvlinderstomme med 6-7 om. d åam., ·och för de
n~ormal, a rundradiov.ålg 1ängderna användes 0,6- 0,8
mm:s silkesOlmspunnen koppartråd. Kortvågsspolarna däremot be.s tå av blank ko.p.partrå,d (1,5- 2
mm.), vilken lilJ1daJS på ett kamrör med ett parr mm.
aVIstånd meUan varven.
Emedla n delarl1lals placering är tämligen Likgiltig, ha vi bortJslett f!'lån en separaJt monteringlsritni ng. Detaljerna kunna lämipligen monteras på en
ebonitpanel, vilken fa:stskruvas som lock på en
min<ke lä'da. Spo&ontakterna måste natur1igtvis

Magnetsyst.em
och

Högtalarchassier
av högsta kvalitet.
CO-chassis
4-poligt magnetsystem
Kronor 26:-.
AM-chassis
R-poligt magnetsystem,
dubbla, kraftiga magneter.

Kronor 45:-.

Co-chassis.

Fyrpoliga mapetBystem
Typ ca ... Kronor 13: -.
" BH...
"
11:-.
"BHK
"
15: 50.
Åttapoligt magnetsystem
Typ S 10 ... Kronor 24:Typ S 10.

C<>~ce~t:ra.

Hälsingborgs Litografiska Aktiebolag 1930.

Hälsingborg

K ör 'in g "E xc el lo 'l
~Y"A"'ISKA

Earo p.. f Ö r n I m • t a och
tlllfö rlltli ga.te fabrik at.

System:
"'ag näv olC

HUGTALARE

av
Överlägsen frekven skurva I Utomordentligt naturtroget återgivande
an
Membr
ing.
centrer
Dubbel
tal och musik med stor, varm, fyllig ton.
het.
okänsliga för fukt. I allt gedignaste utförande. Därför stor hållbar

KörtI ng Excel lo Domo .

ordinär högtalar es pri~.
För familjeb ruk. Oen fullvärd iga dynamis ka högtalar en, till en
... ... ... ... ..... Kr.
volt...
0
Magneti sering med likström , 110--22
G.
Typ D O
... :.......... .. "
........
rmator
stransfo
utgån5"
0 '0. med inbyggd
... .... "
...........
volt
6-10
tröm,
batteris
med
sering
Magneti
Typ D o m o B.
....... "
:..........
......
0 :0, med inbyggd utgång~transformator

mo:

52:69:-

52:69:-

Körti ng Excel lo Stand ard, 19 cm. memb randia meter.

Excello Standar d l G.

..,..
För medelst ora ljudstyr kor, 0,75-3 watt.
75:-.Kr.
.......
......
.....
volt
0
110-22
,
Magneti sering med likström
Typ Standa rd I G.
92:0:0, med inbyggd utgAngs transfor rnator ........... ........... . .
75:..
.......
...........
volt
Magnet isering med batteris tröm, 6 -10
Typ Standa rd IB.
92:..
...
"
........
...........
mator
transfor
utgångs
0:0, med inbyggd
från
direkt
sering
magneti
för
tare
rörlikrik
påbyggd
Med
Typ Standa rd I W.
110: -'
växelstr ömsnät ........... ........... ........... ........... ........... ..... ..
126: 50
..
...
...
...
...
...
...
...
...
mator
transfor
utgångs
0:0, med inbyggd
direkt
sering
magneti
för
e
likriktar
kontakt
påbyggd
Med
Typ Standa rd I WT.
132:50
från växelstr ömsnät, ir, kl. Iikriktar element ...... ... ........... . "
150:"
....
.....
.
..
.
...........
mator
transfor
utgångs
0:0, med inbyggd

Körti ng Excel lo Kons ert, 26 cm. memb randia meter.
För stora ljudstyr kor.

1-6 watt.

Magneti sering med likström 110-22 0 volt ...
0:0, med utgAngs transfor mator ...... ........... .
Magnet isering med batteris tröm. 6-10 volt
B.
III
rt
'typ Konce
0:0, med inbyggd utgAngs transfor mator ......
Typ Konce rt III W. Med påbygg d rörlikrik tare för magneti sering
direkt från växelstr ömsnät ........... ........... ..
0:0, med inbyggd utgångs transfor mator ...
Typ Konce rt III WT. Med påbyggd kontakt likriktar e för magneti
sering direkt frAn växelstr ömsnät, inkl. likriktarelem ent ........... ........... ........... ........... ....
0:0, med inbyggd utgångs transfor mator ......

Typ Konce rt III G.

92:Kr.
" 110: 92:"
" 110:"
"

121:-

"
"

150:167:-

138:-·

Excello Standar d l W.

Körti ng Excel lo Kino, 30 cm. memb randia meter.

För mycket stora ljudstyr kor. 3-12 watt.
Kr. 172: 50
Magnet isering med likström , 110 - 220 volt ........... ........... .....
Typ Klno G.
.. 202:.
.........
...........
...........
rmator.
stransfo
0:0, med inbyggd utgAng
.. 172:50
.....
...........
...........
volt
6-10
tröm,
batteris
med
sering
Magneti
Typ Klno B.
202:0:0, med inbyggd utgångs transfor mator ........... ........ .... ........ ..
växelfrån
direkt
sering
magneti
för
tare
Med påbygg d rörlikrik
Typ Klno W.
. .. 213:strömsn ät ........... ... ..... ........... .......... ........... ........... ...........
242:.
..........
...........
...........
0:0, med inbyggd utgångs transfor mator
N. 1054, .,ilket ickfl ingår i pr/.et. Pri. Kr. 16:-.
För W-typern a flrford~a. fltt TflTefa"k fln Tikrlktar rör R. G.
normaTa lågfrflk., e"./ör.tär karfl med e"lteTt .laur" .
/ör
a.,.edda
de.lla
aro
,
inbyggda
Då atgång.tr anll/orma torer äro

KörtI ng Excel lo Stadi on.
Excello Kino G.

En ny jättetyp för mycket stora ljudstyr kor, upptill 25 watt.
ute å stora fria platser. Priser på förfråg~n.

COr1cer1"tra
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En storarta d högtalar e för bruk

Hä lsi ng bo rg

~ Steatit-Magnesia, Dralowid Werk. A. G.
L!!!l .
Ber lln-P
ank ow.

f!ii:

Dralowid Fabrikations- Notstånd och Blockkondensatorer. .

Typ L. E. - Lebor

0.6 watt bel_toing
5,000 obm-lO mer"bm

T.,.. Pol. E. B. Z. - PoUm
l watt bel.stDiDg
4,000 obm-10 megobin

Typ FUos L. E. - FU"o
Tridliada t 1 watt belaatniDr
10 ob,m-5,00 0 ohm

Tno FU_ E. B. Z. - n •••
Trldlinda t, 3 watt belaatDin,
10 obm- 10,000 obm

~IL ~

Typ L. E. K BP. - Leb_
0.6 watt belastaiDI
5,000 obm-10 mellohm

Typ Pol. E, B. D. - Posto
l watt bel.slnjng
4,000 ohm-lO megobm

Typ FUos E. B. D. - Fldar
I'rldlmdat , 3 watt belastniDr

"

BloCkko Dd.a.ato r
Typ L.tE. - 1111_
50-15,000 cm,

10 ohm-lO,OOO obm

I'yp FU_ L. E. K. BP. - Fl. . .
Tridlinda t, l watt belastniDg
10 ohm-5,OOO ohm

BloCkk oDd_to r
Typ L. E. D. - JOdra
50-15,000 cm.

Ama törty per.

Ama töriy per.

Dralowl d UDIvana I
0.6 watt belastDiDg .
5,OOU ohm-lO meruhm

Dralowl d Polywat t Ualvena l
1 watt belaotnin,
4,000 obm-lO megohm

S

Dralowl d FU_ UDIvana I
TrldliDda t, 3 watt belastniDg
10 ohm-lO,OOO obm

Nyh et r
Dralowl d Baparwa tt hOgobmir t motståDd.
101,000-5 00,000 ohm, 3 watt bel..taiD&,.
40-100,00 0 obm, bldliDdal , 6 watt belalDinr .

Nyhe t r

Dralowl d Jll)uafar ad UDIvena l
5(>-IS,OOO c.... kap.

Nyhe t I

Dral ovid Pote ntiat or.

Oralowl d To_tor.
Typ DT l, aed ljudrert motstbd.

En idealisk, högohm ig potentio meter,
kapacite ts- och självind uktionsf ri,
för intill 3 watt belastni ng.

BUll
OraIowl d Co_.cto r.

H Allare för Dralowid motstlnd

och blookkon danutoror ,

CONCENTRA
HJlL S.Ra BOl la
Oralowl d AIltaloa _.
LjualodaiD ,....t ......

