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RADIOMOTTAGARE
Mende
typ 38
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Aoele.na
Effektiva
Eleganta
En serie alldelea enuUende mott.gare för drift frln

I'

·~.L·_.~
t~ J
.

~r--=~
Mende
typ 100

belyaniDgsnitet, bland vilka varje kund finner olgon, sOm
passar honom.

SamtU• • • •ad. . .otta.....

äro användbara för förstklassig grammofonförstärkning.

"'.de 38

Den redan välkind., enast1ende goda trerörsmottagareD,
effektiv, selektiv och driftsäker i hÖl grad - de utmär·
kande egenakapetna för en ·'Mende".
Typ 38 V,:för vhelström kompl. med rör ... Kr. 2&0:II
38 L, .. libtröm
r.. ......... 220:-

A.de 100

Denna mottagare ' är en revolutionerande nyhet med
akirmgallerhögfrekvenuteg, akirmgallerdetektor, som
ir omkoppliapbar till kraftdetektor, samt.ed kraftslutrör
RE 304. Yttent selektiv och effektiv. Tack vare kraft·
cIetektorkoppliagen förvlnande ren tonmodul.tion iven vid
mottapg av närlin_de, starka Ändare (lokalsindaren.)
Typ 100 V, för vhelatröm, kompL med rör Kr. SlO:.. 100 L, .. libtröm,
..
If"
..
210:-

Aende 20
Mende
typ 20

En utmirlct mottagare - Mende 38 - med i n b y gg d,
föntklauig högtalare i vacker lIda av valnöt.
typ 20 V, f6f vti6l.ftrihn, kompi. med rö,;... Kr. 2M:.. 20 L, ,; libtröm,
..
..
..... lO 210:En löntld..sig 4-rönmottalanl i del högre prislälet. TvI

. . . .1l6tllötfrStNnad.. _armrallerdetektor och i
vhelatrö'-'pparateta ~utröf RE ~.
Typ SO V, för vhelatröm, kompi. med rör... Kr. 580:" SO L, " libtröm,
"
"J' ... " ~-

ÅterförsälJartl
Gå in för " . . . . ."; och Ni skall finna, att

elaDlo •• trer. betyder .lljat
Meade
typ 50
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Ett gott nytt ar .
och

En god lDottagning 1931
Vi tacka för det förtroende, som under det gångna året kommit oss till del, och
lova att även i fortsättningen bjuda våra lä~are intressanta och' instruktiva artiklar om
radio, tonfilm och television. Våra förbindelser med ledande europeiska radiolaboratorier och fackpublikationer ge oss möjlighet att upptaga alla aktuella frågor till behandling och vi ha satt som främsta punkt på vårt program, att göra Radio-Teknisk
Revy så omväxlande och intressant som möjligt.
,
Ett par nya avdelningar ha tillkommit; vilka vi hoppas komma att mottagas med
intresse av läsekretsen, och även utstyrseln har förändrats och anpassats efter innehållet.
Ser man tillbaka på det gångna året måste man konstatera, att säsongen karaktäriserats av de nätanslutna mottagarnas genombrott. På detta område har industrien
vunnit nya, viktiga ~farenheter och numera finnas i marknaden störningsfria och tillförlitliga apparater för både likström och växelström. Dessa äro konstruerade med
tanke på de nya, europeiska storstationerna och standardtypen för distansmoUagning
är utrustad med skärmgaller-högfrekvenssteg, kraftdetektor och pentod i slutsteget.
En bidragande orsak till rundradions popularisering är 'fusionen inom radio- och
grammofonindustrien. Alla moderna mottagare äro utrustade med s. k. grammofonanslutning, och med en enkel tillsatsapparatkan man . numera höra 'sina favoriter
från talfilmen och rundradion.
Vad jonfilmen beträffar har den under det gångna året förbättrats avsevärt, och
man behöver ej längre på den vita duken söka efter den bild som hör till rösten.
En ny miljö har skapats i ateljeerna, och man har funnit nya musikaliska former för
den akustiska bakgrunden. Här stå vi emellertid endast i början av utvecklingen, ty
idealet är först nått, sedan man ' lyckats lösa problemet plastisk återgi'~mingoch
det är troligt att vi på detta område kunna vänta oss en hel del sensationer.
Inom televisionen är man som bekant bunden av deinternationeifa:' bestämmelserna, och bildskärpan är beroende av det frekvensband, som upplåtit!! av Union
International de Radiophonie. Därför kan det "elektriska fjärrseendet" tills vidare
endast anses som ett nytt verksamhetsfält för intresserade amatörer.
..
Inom vårt våglängdsspektrum ' finnes emellertid en hel mängd "vita fläckar"'/oltb+det
gäller att utforska dessa frekvenser. Atomerna innehålla t. ex. enorma energl~'ängder,
som vänta på att frigöras, och förmodligen är radiotekniken endast början till en helt
ny utveckling.

•

Alla dessa frågor skola bli föremål för behandling i våra spalter.
Därför bör
R a d i o - T e k n i s k R e v y läsas av varje amatör, som önskar tränga närmare
in
radioteknikens ' mysterier. Prenumeration i kan ske på varje postanstalt i landet.

[Redaktionen.
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Fram-tidens' radiorö'r.
MåIlJga tecken tyda på att utvecklingen inom: rör·
tekniken är långt dfrån avslutad. En senia.tion var
i sinom 'fi.d skärmgallerröret, nyheten för säsongen
är stavröret och redan' nu talar man' om rör med
kall katod.
•

I

Förbättringar å de nuvarande rörtyperna.
De moderna försfärk"a.rrören äro utrust~de med
en glödkatod, från vilken elektronerna emitter:as,
och såv,ä l gallr,et, ,a noden som katodlen äro inn~
slutna ien evakuerad glaskolv. En stor nac:kdlel är,
att man må,s te använda en extra strömkälla f.ör
katodens uppvärmIlling, och deSsutom är det nödvändigt att inreglera gallerförspännin~en i, förhållaIlJd,e till anodJspänmngen. Därför ha ,e x,perterna länge försökt utbyta glödtråden mot en kall
katod, och f1.er:a nya rörtyper ha på s-ep.:as,te tiden
utvecklats i lahor,atorierna. Att man hittHls'" ej fått
se dessa i marknaden beror del,s på ,a tt de ställa sig
ganska dyrbara ,i tiUv,e rkning, och deLs p'å att rören
äro oekoIlJomiska i drift.
Vid nätanslutna' växe1.strömsmottaga,r e må.&te
man som bekant arivållltlJa komplioerade likriktare
ooh silkreilsar, om .J.tl,an vill uppvärma glödtråden
direkt. Därför begagnår man vlapJigen rör med .indirekt upphettad katod, m:en ,d es's a äro långt ifråp
idealiska ty de äro dyroara i tiUverkniJ.}.goch ha
dessutom en relativt' hög ,stromföribruknilllg.
DriJftskoslnadermi kundeffiirlSkas avSevärt" om l
man ,för glödtrå,d en ,a n.vände' ett ämne med högre
emi'ssion. Man kiilllller även ,flera dy1iika, men det
har visat sig, ytterst svå'r t att få materialet sta»ilt
placerat på tråden, och detta är ;en förutsättni~g
för att ·emissionen ej skaLl påve!'lkasav t~er~
turväx1ingat- i' oih,giVnirlgen. Det är dock sannolilH
att f.ortsatta systemattska undersOk'n.ih.gar komlIha
att leda till ett positi'Vt resultat, och att man slutl'i gen finn,er lämlpliga metoder för framställning' av
bättre katoder.
"
Kan man' uppriå detta blir det möjligt ,a tt tillverka rör med större tln;anthet, isynnerhet om man
anViänder
,l å llIgå piU'aUe1lkopplade ,g löatrndar, '
vilkla placeras så nära styrelektroden som-möjligt.
De indJirekt uppvärmda växelströmsrören ä:r:o
vanligen utrust.ademed! oxidkatodl. Härige~om blir
emellerttd strä;gliörbrpkrungen' relativt hög, 9CJj'
des's utom kunna' oregelllulHlenheterna i oxids~ik- '
tet lätt giva upphov mi störruingar från de kraftIga
magnetiska fält, som omgiva tr·å deu. Kan man däremot .ti!>Jver:ka katoder med låg. temperatur, blir det
~öPigt !ltt. reduc,e ra glödström~~~fe~tlen oph sam:hdligt ,e hmmeraen .slor del av stornmg-arna. Den
största ,fördelen med:
reducerad glödströrri.seffekt vor:e dock aH n iitanslutningsäggreg.at en
kunde förenklas samt ,a tt man utån olägtnlhet
kunde ,använda samma rör för växelström och likström.
För ungefär ett år sedan beskrev Manfred von
Ardenne i den tyska fackpressen ett .rör, SIOill vid
normalanoQspännit;lg uppvisade ~n förstärknings.grad = 200. ,Vid högre anodStp.än:?,ing, stegdenOla
siffm till 1.000. Rörets geridmverl{an var mino.re
än 1 pro :ibille, 0& katoden som var ganska ,l ång,

en

låg tätt intill ,g aUr,et. Det visad'e si'g eme,llertid
svårt aH filma ett lämpligt material för ,g lödtråden.,
och därför var diet omöjligt ,att i. praktiken uppnå
en ti11näCklig ,förstär'kni'ng.
De s. k. stavrören äro så konstr:uerade, att ,stY(elektroden Hgger uta:npå glaskolven, och elektrod,ahordJningen har en sådan form, ~tt rör!:~s g-e~om-:
v~r-Kan blir tiUräokligt låg. FÖl'\Stärkrul1gsgraden
l~gger mellan 15 ooh 20. En stor fördel är, att rören
äro lätta aU tiUverk:;t, ,och emedan glasväggen
tjänstgör både ,s om läc.kå och gaHerkondensalor,
kan kopplingen förenkla~ aV1sevårt. För d~a~~
nä~otta~e. år 'dtennfi tY1? l ~ell~ti:d:. ej ~~p1ig,~
ty röretS' liknktarver:kan ooh forstarkIlUlg' aro beroende av varanooa.
ÄV1en de ,s . k. multipelrören ha förbättrats avseVI~!"t,' ofh rrume~!l ~irt!nes i ~~!'Ikna;d~n,kombin~r~
de ,sy.stem m-ed mdm~kt uppv:armd katod. EmlSS!lonstemperaturen är relativt låg, och den IDaXtimaloa
efifekten UppgåT till 1 watt.
Rör med kall katod~
Redan und~r y.är1d1sktiget - närmare bestämt år
r916 - konstruerades de förstlJ, rören med kall katoä. De tunga ~ok'un1UJlatorer'na voro naturligtvis.
obekväma ,a tt handskaS med, ty vid fTonten behövde
m~n lätt!lJ traIlJS'port~la radiomottagare, som kunde
medtagas i s~yttegravar1;l,a, ·och det va'r helt naturligt att mer än en uppfiri~are var sy,ss'eLsatt med
detta pr&>lerri. Atf ·en ,arlkalikatod, innesluten i ·
en ädelgasfyHd .glaskolv, ,emitterade elektron:er var
bekant sedan flera å,r tillbaka, men tysken Sch'röter vaT ,egentligen den förste SGm konstruerade ett
rör, vilket grundade sig på ·dett!lJ fenomen.
a) GLilJnförstäk:1rrör
En anhan typ I'adi,6tör ä,r ,d et s. ko glimförstärkarröret, vilket" innehåller ett ,glimgap istället för
glödtråd. J Elektroderna äro inneslutna i ett evakuerat glasrör ooh då en spänning lägges mellan
desamma, uJp pslår en urla,dldining. Härige;nom
ionils eras de n'eut!'la,l a- gasatomerIlla resp. g,a smolekylerna 000 dlessa söii-derdeMs i positiva ioner och
, negati'Va elektroner.
Fig. 1 visar p,rincipschemat för en dylik förstå,r kare. SåJsom framgår av densamma, är glödtråden, el'\Satt med ett .g lkngap a':'b, vilket matas från
. en strömkälla .c : Elektr:on~na styras aven gallerelektrod ,d, ,p lacerad mellan anoden e 'o ch katoden
a ...b. I anodlkretsen ligger Slom vanligt en hörtel-efon f ~ serie med ett anodbatteri ,g. Elektronerna
":sugas;' ,alltså . ptot katoden och emitteras genom
gal~rets ma~or. J gl~gapet finnas såväl positiv,a
som, negativa elektroner men mellan gallret ooh
anoden endast ett' fåtal pOsitiva foner, ooh därför
uppnås samma: ventilv6rkan- som vid de normala
el~tronrören med glödtråd.
Nyligen ,har d:r Seibt konstruer:at ett !'Iör, som
arbetar utan separata "glödströmsibatterier". Glimga,p~t ma~aS f!'lån anodbatteriet och detta må's te
dänför dimenlsione,ras med hänsyn till det hög'a
spannings.f<aUet i glimgapet.
De seibtska glirnrförstärkarrören ha en stor brant-
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het men på grund av den lå,g a strömstyI'lkan äro de
ej lämpliga som ·k raftförstärkarrör. Däremot lämna de goda resultat i nornnala högfrekvenssteg, ty
kapaciteten mellan rgaHret ooh katoden kan utan
5törre ,s vårighet elimineras.

Fig. 1.

Det har 'e mellertid visat sig svårt att 's tyr,a glimurladdndngarna, vilket berIOr ,p å ,a tt man må,s te påtrycka galll"et en hög negativ förspänning, men
härigenom bildatS 'Positiv'a d'o ner som förhindra
emissionen. Det är alltså nödvändigt att taga hän~
syn till elektrooernals dimeIliSionering samt tillse
att desamma placeras ,p å ett lämpligt in'b ördes av-

Dessutom har gastryoket ett mycket stort
'p å emisSJionen.

infly~andJe

b) Rör med fotokatod.
FJg. · 3 visar ett rör med fotokatod. För spännillJgsförSltärkning :har dellJna typ sedan någon tid
tHlbaka använts å l,a boratorierna, och Ardenne har
konstruerat ett rör, som i förening med ett anodmotstånd om några miljoner .ohm ger en förstärkning av 10-30. . Katoden 'Utgör,es ,a v ett kaliumskikt, vi,l ket avger ,elektroner då det belyses, och
skillnaden mellan ett fotorör och en fotocell är endast den, att ett galler är placetat meHan anOoden
och katoden.
Genom att använda ett förhållandevis högt anodmot's tånd och ,e n lämplig g,a sfyUning kan man uppnå en ,g anska hög förstärkning även vid rel,a tivt
svag belysning och som ljuskälla kan man begagna
difJfust dagsljus eller en elektrisk lampa. . Fig. 2
v~Slar. en dylik förstärkare.
a, b och c äro fotorören ooh d ljuskällan och i ffg. 3 ,å skådliggöres
rörets konstruktion. k betyder katoden, 's om vanligen u~göres ,a v ett kaliumskikt, g g,allre1:, vilket består aven metallring och a anoden.
De metodler, som nu anv:ändas för fraIIl:Sltällning
av fotoceller äro emellertid ganska komplicerade,
och ,d ärför kan man ,ej heller tillverka fotorör till
samma pris slOm de vanJiga typerna. Men på ledande raddOolaboratorier arbetar man på att lösa
även d,e tta problem, och d,e~ är möjligt att framtidens radiol'lör komma att innehålLa en kall ,k atod.

Den elektriska ljusbågen som "rad~orör" .
. Slu~ligen må nämnas en tredje typ "radi'orör",
Vid Vilken urladdningar framkallas d en elektrisk
ljusbåge. På så 's ätt blir det inre motstånd,et extremt lågt, ooh med en dylik anordning kan man
el'lhrålla strömstyrkor up,p till flera ampere. Dylika
"rör" ~ro alltså synnerli'geIll lämpliga för kr,a ftförlS,tärkare, ty med tillhjälp avsårskilt konstruerade
elektroder kan man styra Ij1usbågen i talkt med
de lågfr,e kventa impulser, SOom träffa "gallret".
Först sedanr man uppfunnit rör, SlOm ameta utan
glödtråd vid normalt, .atmoSc:fåriS'kt tryck kan man
säga si!g ha nått idealet. Dylika "rör" kunna konstruer,a's liksom torrlikriktarsystemen och om man
endast lyckas styra elektronerna 180m gå över från
:metallskiktet tin .oxidhinnan år problemet löst.

Fig.2.

Q
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stånd.
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Fig. 3.

Läs Radio-Teknisk
Februarinumret kommer
bland annat att innehå.lla:

Re~y!

,

Stenode..Radiostat
den kristallstyrda radiomottagaren.
Mihålys nya system för återgivning av tonfilm.
Synkronisering av televisionsapparater.
Hur man tillverkar en "talande tråd".
Amatörupptagning av grammofonskivor.
Kraftdetektor-skärmgallerdetektor.
Bandfilterkopplingar.
Infraröda strålar.

I, Prenumerera på Radio-Teknisk Revy!
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.Dessa olika met.oder ha vid ,e tt föregående tillfäHe behandlats utförldgt i Radio-Teknlsk Revy
(se apri,l-, juni- och julinumren), men Slom allmänheten vanLigen ej har tillträd'e HJl biografernas
maskinI"Um skola vi denna Ig ång närmare i-ngå p!\
åtengivningsapparaternas konstruktion.
Fig. 2 visar en klangfilmprojektör av förra årets
modell och ii fig. 3 å,s kådHggöres samma firmas
senaste konstrUlkHon. V arJe dy~ik anläggning må,s te
vara så konstruer,a d, ,a tt såväl ljuslonfu:lm som
synkron ils erade grammofoIllSkivor kunna återges,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . och för att slippa ,d ela upp filmen i allt för många
avdelningar aniVändles å de större bio.gl'laferna två
kombinerade projektörer. Hlur ljud/et reproducer ,a s enligt die båda metoderna framgår av fiig. 4 t där

Olika system
för återgivning av ljudfilm.

Den stumma ,filmens Hd är förbi. Publiken har
redan ,a ccepterat den nya uppfiThDingen, och dagligen inStt'al~eras moderna ljudfilmanläggningar i
de 'g amla biograferna. Till följda'V dIen hårda
konkurrensen mellan europei's ka och amerikanska
firmor ha en hel delolikta upptagnings-- ooh återg ivningSlSy,s tem utvecklats 'p arallelt, men des sa bygga på samma ,g run,dl.äJggande princiJper, 'o ch i huvudiSak skilj.er man endast menan två helt olika
fömar:ngSlsätt, nämJi,gen den fotografiska metoden
och graveringsmetoden. Vid den förna fotograferatS ljudet på ceUuloidbandJet - innanför eHer ut:anför perforedngen - och vid den senare graveras
impuLserna på en vaxplaHa. De olika förfaringssätten åt.erges schemaHskt i fig. 1, där M är mikrofonen, V förstärkaren och F graveringsap'p a'r aten.
Denna senare utgöres aven cuttel' eller converter, vilken skär in impulserna 'p å plattan d, ooh
tonregi,s treringsanordnlingen består i sin enkLaste
fomn aven neonlampa N, som belyser negåtivet
H genom en Siffial, optisk 's palt. Vanli,g en ,använ,..
der man istället för noonlampa en s. k. kerrcell
eller en trådlgalvanometer, och i båda fallen är ljusintensiteten direkt proportionen mot strömstyrkan
genom mikrofonen. Bilderna upptagas synkront
med ljudr,egri streringen medlelst kameran K.. de
båda nega~iven fmmkallas och ftixeras i El och E 2
och till -slut kopieras a ·och Ib tin ett gemensamt
pos1tiv c.
Fjg.2.

.J

Fig. 1.

K är ,s kivtallriken och L-e t'o uaggregatet. Båda
apparaterna arbeta synkront, och impulserna ledas
över en för8ltärkare KF tUL högtalaren H, som är
uppställd bakom den V'Ha duken. För pmjici'ering ,a'V h1Merna på skärmen F användes en vanlig
projektör P, och d'e ssutom , erfo~dTa~ för fotocellen
e en extra för,stäl'!kare eF.
Fig. 5 visar principschemat för 'e n fotocellförstärkare. T är en kapslad Excellotranls form,a tor,
1 : 3, Gr. 58/ 13, Nr. 4009; Den kapslad Excellodrossel, Gr. 58/ 13, Nr. 4016; e, e 4 ,o ch e 5 en ikondensaf'orkaJs1ett, innehållande tre kondensatorer om
2 MF; el och e 2 två blockkondenlSlatorer om 10,000
cm.; P en potentio meter på 3000 ohm; R l och R 2
två motstånd om 500,000 ohm och R 3 ett motstånd
om 30,000 ohun. V är en ~oltmeter, vilken är ansluten till en omkopplare E. Genom denna anordning kan mallJ kontrollera glöd- och anodspän-
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Bingen i de olika stegen, förutsatt att -instrumentet är konstruerat för två mät:områden.
Potocel,l ens katod, som utgöres av kaEum, måste
anslut·as tiH -A, och som strömkälla användes
ackumulator och anodIbaUeri. Att nätansluta förstärkaren är ej rådligt, isynnel'lhet om densamma
skall användas ,för television ener tonfilm.
äldsta tonfilmerna voro som bekant rätt prilUJt':va, och det var först ,s edan m .an börjat med
den eliektriska upptagniIlJgen Slom det blev möjligt
att återge ta~ och musd.ik någorhinda fulländat.
Stora svårigheter bered.de dock sYl1lkl'lon'.serilligen,
ty en d'ilfferenspå 1/ 10 sekund mellan ton och b ild
verkar synnerligen störande. Numera tor,d e man
dook kUIlJUa påstå, att .även dIetta problem lösts på
ett tillfr.edsställand.e .sätt.
.

p.e

Fig.4.

Fig.3.

40 il 50 cm. diameter, och de~sa spelas inifrån och
u~åt. D.essutom är hasN,glhefen endast 33 ~ V·MV pr
min. Härigenom uppnår man att en 'platta l"äcker
12 il 15 minuter för den ' internationellt f,a stsl'agna .
bildfrekvensen 24, ooh man behöver endas,t tre
dubbelsidig.a skiv,or för ,e tt stycke, som varar en
och en halv timma.
.
Fig. 6 visar en. is kivtallllik för synkroniserade
grammofonplattor.
Såsom fl"amgår av fotografiet, ·ä r pick-upen monter.ad på en lång al"ll1, .och
elektrodosanJS vikt utjämnas med en motvikt. Pickupens ko'n lstruktion avviker något från den typ,
s·om användes för ' s. k. grammofonförstärkning.
T'o nläget är nämHgen något hÖglr.e, vadgenom talet .Merges tydligare.
.
Mellan motorn och skivtallriken är en mekanisk kopp1ing inbyggd. Denna förhindrar, att fiLmen 'stannar, om plaHan .s kulle råka hänga upp
,si,g, och man behöver alltså ej ibefara, .aH filmen
tar eld, vilket annars lätt kan inträffa. En omsorg,Slfull lagring av sikiv trullrjken är ofrånkomlig,
ty plattan måSTe roter:a fullkomligt jämnt, om talet
skall föl'ja brilderna synkront. Denna ,s ynkronisering av bild 'o ch ton åstadkommes ,a ntin.gen meIde1st en mekanisk koppling eLLer två synkr'Onmotorer, ISom anslutas till :s amma växelstrÖIlliSnät.
Vid återgivning arv s. k. nåltonfilm placeras
elektl1Odosan på IStrurlmärket, ooh ,b ildfilmen instäl1es så, att en fulJkomlig synkronism erhålles mellan ton och bild.

Som be~aTht är diet iIlJgen lätt sak att upptaga en
grammofonplatta, s·om exakt återger aHa inom
musiken viktiga lfrekveng,er. limpulserna iIlitJsbas
nämligen i en spir.allinj e, och omkretsen är i ytterkanten ungefär 90 cm., undler det att den endast
uppgår till 30 cm. längre in mot centrum. Skivan
rot.erar emellertid med konstant hrustighet - 78
varv pr min. eller 1,3 varv / ,s ek - och den tillrYlggalagda vägen iblir i förra fallet 1,3 X 90 = 120
-H----f:::-:='_--+~===~;~_o-@_@o~~-B+C
cm. ·och i senare fallet endast 1,3X 30 = c:a 40 cm. Vs:
=l=;.4-~
-,.-..
~C,,-,,5~+--,----l:--@-c
Det är aliltså ej möjligt att grav.eDa in de höga
H~f-----4-----lf----@J+B
tonerna lika exakt invid centrum som i ytterkanL----~-----I---!_------_I__<Y'.~+F
ten, och vid återgivningen tillkommer ,den nackL--_@ J
del.en att nålen b1ir :trubbigareooh trubbigare ju
längre in mot medlelpunkten den kommer. Även o
'
detta bidl'la,ger till en försämrad återgivning av de \L.:.Q="<-=-=-=-=-=-=-=....J=====-·_J.
högsta frekvenlSerna.
Därför använder man för t-onfd.lm ski'V'or med Fig. 5.

I I
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Pig.6.
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bildJ- och tonproj ektören, och vid de flesta konstrukbiloner lägges f,ilmen i en slinga.
S~om framgår av fig. 4, är en lamp,a L placerad
till vänster om ljudremsan, och till höger sitter
fotocellen C. Genom linsen belyses filmen genom en
0.01 mm. :bred ljusspIalt, och strömmen genom cellen ändrar ISI!g alltså i takt med ljusvariationerna.
Fig. 7 V'i'Sar transporta'nol1dningen å en AEGMechauprojektör. Här bortfaller den ryckvisa
framma1ningen, och man behöIV,e r alltså ej ,alMvänd,a separata 'UtjämniJngsanorldn,i ngar, liksom
v1d proj ektörer med malteserkors.
Därigenom
skonas f:i!lmen, vilket betyder en ökad livslängd,
och ,d essutom und'viker m:xn eIll hel del av de ,störningar, som hrukar vidlåJda de vanliga tonfilmprojektörerna. Av. figuren framgår, att den eldfasta filmtrumman är monterad j horisontell ställning.
Tack v.are denna alllOrdIl!ing uts'äUes den
ömtåLiga ljudremsan för en mindl1e slitning än om
trummorna 's tä rätt upp, 000 även deUa bidrager

N ackdelarna med denna metod är att celluloidremsan ej utan vidar~ kan ldistr:as ihop, om fillmen ,g år sönder. Man måste i,s tället ersätta densamma med ett b1ankt ,s tycke så att längd'e n blir
exakt densamma. Des'Slutom är det
El
omöjligt att få bort nålraspet utan aU
NI
samtidigt undertryoka d,e höga fre. kv,elliserna, och då övertonerna bort,s käras, f,ö rsämr,a s återgiV'llingen. En
arnnan nackdel ,ä r, att gr.ammofonskiN2
vorna äTiO ,g anska sköra och aU de enda,st kunIlJa anrvända,s 12-15 gånger,
om man ,s ätter värde på en pernekt
reprodlU1ktion.
Vid återgivning alV ljustonfilm bely,s es filmremsan genom en förminskad
optisk spalt, och ljuset träffar en seleneller f.otocell, som förvandliar ljusimpulserna till ;elektrilSka strömmar av
motsvaTande intensitet. En dylik cell
avger emellertid! en väsentligt lägre
effekt ,ä n en pick-up, och därför måste
de ,s vaga fotostrÖInmarna förstärkas i
en specia,lförstärtkar,e innan die ledas
mI kraftförs,tär.J.mren.
Vi.d hildobjektivet Iframmata~ filmen ryckvis, under det aU den passe- P' 8
rar fotocellen med fullkomligt jämn
Ig..
hastighet. Man mruste alltså använ,d a 'en lämplig till 'aU förbättra återgivniJngen. I trumman finutjämningsanordIl!ing, vilken är iIlJbyggd mellan nes pl,a ts för 1,300 meter film, motsvarande fem
normala akter.
.
Tonaggregatet är monterat på samma ax,e l som
huvudlbransportrullen, och man behöver all:tså varken a,nv,ä nda kedjor eller remm:xr.
"Klangfilms" tonf.i:lmpI'ioj ektör består aven s. k.
tonlampa, som är inby~gd i en kåp'a, .ett optiskt
Hussystem, genom vilket dien förminskade ljusspalten projicier,ag på filmremsan samt fotocellförstärkaren; . ,d en senare kombinerad med en
lälffilPlig kraftförstärkare.
Fig. 8 visar kopplingSisoo,e mat Iför en kombinerad tonfilmaIllläggning med en dUbbel uppsättning
projektörer. Såsom framgår av detsamma, gå led'Il!iugarna från fotocellförstärkarna CF och CFI
samt piak~uperna El och E 2 till en gemensam omk!opplar:e O och tack vare denna anordning kan
man medelst ,e tt eIlld,a handgrepp övergå från ljustonlfi:lJm till synkroniser.ade grammofonskivor.
Från omkopplaren ledes impulserna ,t ill en potentiometer Ph vilken är försedd med: mittuttag.
Pig.7.
Detta motstånd möjliggör en omärklig övergång
fråu en projektör till en annan, och detta är även
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Hur man tillverkar en tesla'apparat.
I november-':lumret redogjorde vi d'ör de 5. k. tesoch fortsätta nu med' en utförlig
lwnstruktionsheskrivnJllJg över 'e n teslatransfor-

laströmmarna

mator.

Såsom framgår av f~g. 1, matas 'p rimärspolen
med väx,el1ström över ett gnistgap och i sekundärkretsen erhåUes en högspänd, högfrekvent växelström, som så att säga går över l{Jl'oppen utan att

A

E

T
c

Fig. 1. Principschema.

tr,ä fia d'e inre organen. Man k'a n därför utan fara
beröra klämmorllJa (se fig. 2, a. och ib), under förutsättning att apparaten är riJktigt 'dimensionerad.
Är- dlä remot sekundärspolen för liteni, blir strömstyrkan relativt hög, och det är alltså nödvändigt
att följa de anvisningar vi härnedan skola lämna.
På grund av den höga freky,ensen 000 spänningen mäste spolarna isoleras ytterst noga, ty i annat fall kan tätt överslag uppstå menan de håda
lindningarna. 1,'esl'a använde vid srina försök en
apparat med två leydnerflaskor (loonden;s atorer),
och den sekundära spolen var lindad kring den
primära. Vi ha 'emellertid valt en enklare konstruktion och istället placerat sekun:därspolen inuti primärspolen.
Apparaten består av följande delar:
a) En gnistinduktator med elektromagneti~k a~
brytal'e och ackumulator. Induktorn måste
vara så kraftig, att den ger minst tre cm. långa
gnistor.

b) En teslatransformator, bestående av en primär
och en sekundär spole, en kondensator och ett
gnistgap.
Det hela monteras på en 'p latta av ,
ebonit eller futuran.
I fig. 1 ,ä r batteriet - en aokumulator om två
eller fyra volt - betecknat med A, gnistinduktorn
med E och teslatransformatorn med T, och av
sahemat tOflde med önskv:ärd tydlighet framgå,
hur det hela är kopplat. Den dYflbaraste detaljen
är ,g nistinduktorn. En dylik apparat kan man använda för en mångf,a ld ~ntl'essanta experiment
med röntgen och trådlös telegrafemng, men då
hemti.1lverkningen ställer sig ganska besvärlig,
torde ,d et vara bäst att köpa induktorn färdig i en
specialaffär. Vi förmoda emellertid att vi bland
våra läsare ha talrika amatörer som gå i land
även med denna uppgift och vi skola däflför i
nästa nummer av Radio-Tekndsk Revy återkomma med utförliga ibyggnadsbeSlk<rivningar.
Vi börja alltså med teslatraooforrnätorn. Prirnärspolen består av 11 varv 2-3 mm. tjock koppartråd, vilken till att börja med lindas kring en
70 mm. spolstomme, ,s å att man fär en spiral med
det utseende fig. 2 a visar. Å monteringsritningen
är primär:spolen hetecknad med d, sekundärs.polen
med b, gnistgapet med .a och kond!ensatorn med c.
För sp~ralen åtgår c:a tre meter blank koppartråd
och denna böjes enligt figuren, varefter den skruvas fast vid de båda kontakterna g2 och n2.
Sekundärspcilen lindas i ett enkel:!: lag på ett 4 cm.
tjockt och 20 cm. långt spo!rör, och s'o m material
användes 0.2----0.3 mm. t joo ck, dubbeLt silkesoms.punnen koppartråd.
Sedan ändarna ,fastgjorts
å tvenne skruvar, vilika förbindas med lwntaktern a' ,e l 'o ch ,e2, monte~a:s ,s polstommen på bottenbrädan t, och det hela placeras på fyra fötter av
porslin (isolatorer) eller gummi. Mellan primärspolens ena pol .och kontakten g2 ligger gnristgapet
a. Detta består av två små mässingskulor, vilka
fastlödas vid vrur sin metalltråd, samt ett par handtag kl och k 2 (banankQntakter). Sedan även kondensatorn c monterats på ibotteniplattan .och an-

TonfIlm. Forts. från föregående sida.

nödvåndigt .om ' filmrullen skulle råka taga ,s lut
miH ,F en akt., Vid manövreringen reduceras först
ljudlstyrkan till noll, och sedan potentiometerarmen kommit över mittpunkten ökas volymen wccess.rivt till maximum. Omkopplingen sker - på
en del ,apparater automati,s kt - under bråkdelen
av 'en sekund, och. puibliken märker alltså ej öv,e rgången.
Från potentiometern ledas strömmarna till förstärkaren FF, vans rör matas från en ackumulator
med tillhörande ladidningsappar.at LL och ett anodspänruingsaggregat AA.
De bäda högtalarna Hl
'Och H 2 äro uppställda bak'o m biMskärmen K och
anslutna till ,e n kraftförstärkare KF .om 6-12 watt.
V.olt- och mA-metrarna samt volymkontrollerna
äro mQnter.ade på en ,s törre instrumenttavla i maskinrummet och på denna sritter dessutom en anordning med vilken man kan änrlM tonläget, d. v.

s. förstärka eller d.ämpa vissa frekv;enser. Voltanvändas för kontrOlllering ,a v glöd-,
anod- och 'gallerspälllll'ingarna, '000 de olika instrumenten ,a nslutas medelst en omkoppLare till de
olika stegen. Slutligen må nämnas två olikfärgade signallampor, vilka manöVl'eras från s'a len.
På dessa kan man se om ljudstyrkan behöver
ändras.
För återgi'Vningen av .den förstärkta 'l ågfrekventa
energien kunna såväl elektrodynamiska som elektromagnetiska högtalare anv,ä ndas.
Ändförstärkaren, som ej fordl'ar någon tilLsyn under driften,
är vanligen ej inIStallerad i maskinrummet. Härifrå'n är det ej heller möjligt att kontroHera ljudstyrkan, och den lilla kontfIollhögtalaren H anger
således endlaiSt den ungefärliga V'olymen.
met~arna
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sLutits till klämmol'na gl, och g2 år apparaten färdig. Denna kondensat'Or kan utgöras aven leydnerflaska med 450 kvcm. staniolbeläggnjng och 3
mm. tjockt d:ielekttikum, eller man kan använda
ett vanligt iblock om 1000 cm.
Teslatransformatorns pr~mär1i'l1dning anslutes

Fig.2 a ..

~

ra

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- J

Fig.:2 b.

Monteri"gsritning. Primärspolen hudas å t s a m m a h å II som
sekundärspolen.

till gnistinduktornssekundär;a poler, ,s å's'om fig. 1
vi.sar.
Dessutom kan det vara fördelaiktigt att
koppla ~n en strömbrytare i batterikrelsen. Då
strömmen slutes, sLår ,en gnista över mellan kulorna vid a, förutsatt att induktom är tillräckli,gt
kraftig, och till att börj.a med injuS'teras gnis,tgarpet.
Härvid inställas mässingkulorna så långt
ifrån v'a randra som möjligt, varefter metallstavarna· fastskruvas stadi.gt.
Då :strömmen är sluten, måste man akta S!lg för
att komma i beröring med transformatorns primäd:llldllling, . induktorns sekundärlind,n ing, kondensatorneller gni.stgapet, ty i så fall får man en
kraftig stöt. Däremot kan man utan f.ara beröra
de ·s ekundära uttagen ·el och ,e2.
För övrigt lär
man sig snart nog hur apparaten 'skall skötas, och
man skall finna, att densamma kan användas för
en hel del intressanta experiment.
Det är lämpligt att avskärma gn~stgapet med ett
stycke ,g ummislang, som man trär över kulorna
,s·edan avståndet injusterats. Vid urladdning.arna
uppstå nämligen kr·ruftiga gnistor, som lysa upp
rummet och verka störande. Slutligen bör kanske 'påJpe:kas, att man Iför sina experiment bör välja
en tid på dygnet då man ej stör radiomoUagningen, ty en tesJaaplp arat i. förening med ·en gnistlnduktor är ,e n störningskälla av ,a llra första ordningen.

l'

renE?·"

_
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Några intressanta experiment.
Inkopplas appanaten i ett· fullkomligt mörkt
rum, lysa de sekundära poLerna med ett magiskt
sken och från alla sidor utgå strålknipp en. Närmar m.an handle n intill klåmskrll'varna, .förlängas
strålarna till fingenspetsarna, vi.lket är et! tecken
på att luften år l,addad med e1ektricitet,och om man
berör klämmorna, blir ljuset synnerligen kraft:,gt.
Man k'aln ävoen ansluta två blank,a koppa·r trådar
till kontakterna el och e2, såsom fi'g. 3a visar, och
gnistorna springa då över menan elektroderna.
TråJdarna lysa utefter hela .siu längd, och omkring
gnistan .s'er man en matt, ly5ande kul'a. Dessa trå,dar kunna även fONllas eDJligt fig. 3 b och c, och
man erhåller då synnerligen vackra ljuseffekter.
Slutli.gen är det möjLigt att anibrilllga isolerad.e
koppartrådar i Jwntakterna, varugenom man får
en Ly.sande Slv,ans, där "håren" utgöras av ytterst
fina blåviJoletta strålar.
För de mest intressanta försöken behöver ma,n
emellertid ett par geisslerrör, vilka kunna erhållas till relativt IbilLigt pri.s.
Dessa bestå av ett
evakuerat och gasfyllt gLasrör, som innehåller två
el.ek tro der. Närmar man röret inti~l klämmorna,
börjar -det lysa redan på låJngt håll, och ljusintensiteten tillhl;ger ju mera man närmar r,ö ret intill t'ranSiformat.orn.
Den maximooa ljus'styrk,an
erhålles, då elektroderna anslutas till sekundärklämmorna.
Samma effekt kan man för övrigt
även uppnå med ett neonrör eLler ·e n vanlig glödlampa, ocil del är fuHkomligt likgiltigt, .om trådarna inuti kolven äro 'hela eller ej. Huvuds·a ken
är, att glasballongen är evakuerad eller gasfyHd.
Vi iin skränka oss till att endast -omnämna dessa
försök.
Med någon fantasi kan man emellertid
lätt å,s tadkomma en mängd andra kombinationer
ooh när man riktigt l.ärt känna sin apparat skall'
man finna att en f.esl1a:transformator, kombinerad

a.

b.

c.

Fig. 3.

med en gruistinlduldatoT, är ett aN ,die mest lärorika
1aboratorieinstrument man kan tänka sig.
Med
en dylik anordn:illg kan man nämligen studera de
hög.spända och högtfrekventaelektriska strömmarna, och dävför borde apparaten ej fattas i något amatörlabovat.orium.
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v,å gorna direkt. I ,en mi,n dre 's al märker man ej
detta fenomen, ty de å t e.rk,ast a:d e svängningarna
följ ,a så tätt på de direkta, att vi ej hinna uppfatta Hd's skHlnaden. Ligger d'ä remot ,d en refLek~erande väggen; på eHaJVstånd av 20 meter från
lju.dkällan blir tidsskJiUnaden ÖVier 1/ 10 's ekund,
och v i höra ett s. k. eko. Det ,finlu es emellertid en
hel del ämnen, som absorbera en ,s törre eller
mindre del alV ljudvågorna, och dessa använda,s
som bekant i ton:fdlmateljeer och radiJostudios.

Fysik för radioamatörer.
Forts. från novembernumret.

b) Ljudande stavar.

Hit höra xyLofonen, marimban, triangeln och spel.dosan, .och tonerna al,s't ras genom ,rutt metall-, glaseller trästav,a r anslås med ,en klubha eller en metallstav. ÄveIl! stämgaffeln, vilken är så utförd,
att den ger 435 svängningar/sek., d. v. ,s., tonen a,
tillhör dennru grupp.
c) Blåsinstrument.
. Blåser man snett mot mynningen ruv ett öppet
gIa,s- eUer meta1!rör, försättes luften i svängningar
så att en ton uppkommer. Denna blir högre ju
kort'a i'e rörd är, och om mllJU täpper till den ena
öppnIDgen, ,e rhålles en ton, som är en oktav Lägr,e
än den öppna pipa,Il!S gI1undton. Däremot kan man
beröm r ,ö ret på ett eller filera ställen utan att tonhöj.den änd'r as.
Detta försök l;ä r oss, att ,d et endas:t är luftpelaren
och ej roret som råkar i svängnin:g, och tonen u!ppkommer på så ,s ätt, aU luften inuti pipan omväxlande förtunnas och förtätas.
Man skiolj,er mellan läpp- och tungpipor. Till
den förra ,glrU'ppen höm flöjten och orgelpipan
och till d ,e n ,senare ikJl ari.Illett en , oboen, {,a gotten,
trumpeten och s,axOlfonen. För alla dessa instrument gälla följanJdJe lagalr:
1) Korta pipor ge högre toner, d ,. v. s. svängningstrulet är omvänt proporti.onellt mot pipans
längd. 2) öppn:as mynningen på en sluten pipa,
e!'lhål,l es oktaven: till den slutna pip.ans grundton.
Det mänskliga ta'l organet har' stor likhet med
tungp1pan, och de viktigaste dJelarna äro struphuvudet och luftröret. På den inre v,ä ggen sitta två
elastiska hand, ' de s. k. stämbanden. Dessa äro
slappa, då man andas lugnt, men så 's nart musklerna spännas 'Och en luftström passerar, råka de
i dallting, varvid en tonupp~tår., Dess höjd bestämmes 'a v stämbrundens längd ooh bredd samt av
spän:ningen och lUIftströmmens -styrka.

Ljudets hastighet.
Att man :ser blixten innan man hör knallen beror på att ljuset fortplantar sig hasti'g are än ljudet.
Genom fö,r,sök har man funnit, att forliplantningsha,stigheten i luft med! normalt rutmOSifäriskt tryck
och van~ig temperatur ,ä r 333 meter pr sekund. ;
Ljudets återkastning eller reflexion.
Så ,s nart ljudvå,g orna påträffa en fast yta, som
de ej förmå genomtr.änga, återkasta:s de, och de
reflekterade ,svängningall'na 'utöva på vårt öra
samma verkan, som om trum!hiinnan träffas . av

Resonans.
Om man stähler en ,s tämgaf,fel på ,ett bord och
seda:n flyttar upp dleIl!samma på ,en tom låd~a, blir
tonen plötsligt s trurk we, men om man höj er gaffeln från underlaget, försvinner ljudet helt och
hållet. Detta 'betyUier, ,a tt trälåda:n deltager i svängningen, och man kalilaT denna förstärknin;g lav ljudet resonans.
.
Figuren visar två .dJylilm stJämgaffLrur, av vilka
den vänstra är pla:ceJ'lrud på ,e n ,s. ik. resonanslåda.
Är.o båda: g,a fflarna avstämda på samma vå,g längd
eller f'r ,ekvens, behöver man ,endrust anslå den ena
- t. ex. al - för att täven dien andTa: 's kall börja
ljuda. Att även a2 svänger kan mani bevisa genom

Q1

a :t närma en liten .f11ädernnärgsikula c intill gaffeln.
Kulan stötes då bort, .såsom }iguren vis;lr. En ,d ylik övenföring av akusUska Is vängningar kallas
medtoning.
Vi för.stå nu varför ,a lla st<ränginstrument ~ fioler, mandoLiner, pianon, etc. - äro försedda med
en resonanslåda'. Det är nämligen tack vare d,e nna
anor.dning som man: uppnår den 's tarka" fylliga tonen. De väggalr, som lö.p apaJtal1lelt med :stDängarna, kallas resonansbottnar, och diet tär synnerligen
vikti'g t att dessa tillv'e rka's OIlliS'o rgsfullt.
Tack våre resonanslådan förs~ärkes ljudet, men
däremot uppnås endast en skenbar fÖJ'lst.ärkning
med en tratt. Att man hör orden ty.dligare. genom
t. ex. en megafon Iberor på .att ljudet hindras fTån
att spridas å ta.l1a ihlMI, och av s!pnma anledning
använder man å fartyg s. k. talrör. Vilket inflytande trattens form har på återgiVJllingen känIl!a vi
från radion och vi veta äv,en, att en exponentialtratt :förmår 'återge ,a lla toner fullkomligt korrekt.
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Nya "Körtill;-" och "Excello"

kraCtCörstärkare
Den elektriska musikåtergivningen' har under de senaste åren
med hänsyn till naturtrogenhet utvecklats l så hög grad, att
man numera nära nog kan anse densamma som fullkomlig.
På förstärkarteknikens område torge knappast någon firma
ha nedl~g:t så mycl~et arbete och nått sådana toppreaultat som
den gamlll välkända~ i Tyskland ledande firman "Körting".
(Dr. Dietz & Ritter, G. m. b. H., Leipzig.) "Körting" och

"Excello" musikkraftförstärkare äro kända av alla fackmän.
En stor fördel är, att samma firma tillverkar de enastående
dynamiska "Excello" högtl\larna (e:a 15 olika typer), varigenom
en idealisk samverkan mellan förstärkare och högtalare kan
erhållas.
Vi delgiva här nedan av~ildningar och data för några av
de nya "Excello" och "Körting" förstärk~rna.

"Excello" KraftfUrstKrkare,

1,75 W.

Med inbyggt nätaggregat för' vBxel.tram, 40/60
perioder.

1,75 watt distorsionsfri utgångseHekt.
12 watt anodstr-ömseffekt.
Försedd med komb. utgångstransfermator
föl' anslutning av såväl dynamiska som elek·
tromagnetiska högtal.re.
Vikt 11,s kg.
Total strömförbrukning 31,5 watt.
N:r 2126. - Verex. Typ LKW 3872 e.
Pris, med siikringslampor och an·
slutningskabel, utan rör ............ Kr.
Rarl 1 REN 804
"
1 RE
604
"
1 RGN 1054
"
Säkrings111mpor, 2 st. Osram 3610

218: 50

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

16:26:16:-

-----

Pris komplett m~9 rör ... ......... Kr. 276: 50
N:r 2126.

Typ LKW 3872 e/n.

"Excello" KraftfUl--stArkare, 3,5

W.

Med inbyggt nätaggregat för vBxel.trihp, 40/60
perioder.
.

3,5 watt distorsionsfri utgång,effekt.
24 watt anodströmseffekt.
Försedd med komb. ingångstTan,fo~ator med
omsättningstal 1:4 och 1:10. Jämväl . ko~b.
utgångstransformator för anslutning av såväl
dynamiska som elektromagnetiska högtalare.
Vikt 16,65 kg.
Total strömförbrukning 60 watt.
N:r 2128. - Vexlo. Typ LKW 404Z.
Pris, med säkringslampor och an.
slutni!lg'skabel, utan rör ............ Kr. 345:-

Rar: 1 REN 1104 ... ............... ........."
2 RE
604 ............... il 26: - . .
1 RGN 2004 ...... ...... ...... ........."
Säkringslampor, 2 st. Osram 3661

N:r 2128.

Typ LKW 4042.

16: 52: 24: ..,..

-----

Pris komplett med rör ............ Kr. 437:-
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"KUrting" KraftfUrstlirkare, 6 w.
Med inbyggt nätaggregat för vbelström,
40/60 perioder.
6 watt distorsionsfri utgångseffekt.
40 watt anodströmeffekt.
Försedd med komb. ingångstransformator
1:4 och 1:10 samt med komb. utgångstransformator för dynamiska och elektromagnetiska högtalare.
Vikt 21,. kg.
Total ströl11förbrukning c:a 130 watt.
N:r 2131. - Ikwas. Typ JKW 3172/2.
Pris inkl. säkringslampor och
anslutninllskontakt, utan rör Kr. 517: 50
16:Rör: 1 REN 1104 .................. J. "
2 RV 218 ............... il 50:- " 100:60:2 RGN 1304 ... ...... il 30: "
(säkringsI. 2 st•. Osram 3660) _ _ _ __
Pri. komplett med rör ...... Kr. 693: 50

"Köriing"

Krafttörstärk~:ue,

N:r 2131. Typ JKW 3172/2.

12 w. ·

Med inbyggt nätaggre~lIt för vbelström,
.ro/60 perioder.
12 watt distorsionsfri utgångseffekt.
80 watt anodströmeffekt.
Försedd med komb. ingångstriinsformator
1:4 och 1:10, samt med komb u!~~~~!: _ _ _..
transformator för dynamiska och •
magnetiska högtalare .
. Vikt 30,7 kg.
Total strömförbrukning c:a 210 watt. .
N:r 2132. - Ikwoz. Typ JKW 3182m/3.
Pris inkl. säkringslampor och
anslutningskontakt, utan rör Kr. 632: 50
32:Röra 2 REN 1104 ......... il 16: "
4 RV 218 .............. ii 50: - . " 200:60:2 RGN 1304 ......... il 30: "
(säkrings\. 2 Sit. Osram 3661),_ _ _ __
Pris komplett med rör ...... Kr. 924: 50

N:r 2132. Typ 3182m/3.

.
,
"Körting" Kraftförstärkare, 50 w.
För vbelström, 40/60 perioder.
För en eller flera större dynamiska högtalare.

A. FörstArkaren.
50 watt distorsionsfri utgångseffekt.
200 watt anodströmeffekt.
700 watt strömförbrukning.
Vikt 22,1 kg.
Ingång 1:4 och 1:10.
N:r 2135. - Gogok. Typ FVW 2772 m.
Pris, utan rör ..................... Kr. ·747: 50
Rörl 2 REN 804 ......... il 16:32:4 RV 2400 ............ ii 200: " 800:-

B. Nlltaggregatet.
Vikt 36" kg.
N:r 2136. - Gowiz. Typ FNW 2772.
Pris, utan rör ..................... Kr. 977: 50
Rör, 1 Rectron R 1000~.. ...... ......"
92: 2 säkrinllslampor Osram 3663_ _ _ __
Komplett anläggning ......... Kr. 2,649: -

C<>N"CEN"T~A.

N:r 2135. Typ FVW 2772 m.
Förstärkaren utan skyddskåpan.

-:-
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D."alowid Potentiato.", typ PDM.

l(pmmeraiella
nyheler

De flesba radioapparater ha d,e n nackdeLen, att
man ej utaln vidare kan 'öv'ergå ,från ra'diomottagning HU grammofonförSltärkning. Man måste först
koppla ur appaTaJten, ,s edan .avl'äg,s na ant enn tilll'edningen och sllUfll:iJgI~n anslUlta el e!ktrodioS'aill'.
Det vore na,burIigtv:is mycket enk~are om man redan under mo·titagningen kunde 'giÖra allt klart för
grarrnmofonlförstärkning .och Is~dan utan uppehåLl
övergå tillISIkivor. Härför ernoTdras 'emeIJ,e rtid två
potentiometvar om man ·ej föredrar en DralowidPotentiator, typ PDM,som är speciellt konstirueToo
för detta änd~ål.

Dralowid-Tonator, DT 3.
Elek,t rodosa med inbyggd Ijudstyrkeregulator
och automatisk fastsättningsanordning för nålen.

Dralowid~Tonator, modell 1931, utmärker s1g
för en synnerligen kraftig ljudvolym och ,en nä~t~n
fullständig d'istorsionsd'rihet (:se nedanstående kurva). Konstruktionen är Is ynnerligen stabil, ' och
dosan f.astsättes 'p å tonarmen medelst en fjädtrande bussning, 's om är utförd med nwmalprofil.
Den koboltlegerade, permanenta magneten med
ni~eljärnallikare och kalibr,eral1 luHspaJt garant'era en perfekt reprodukUon a'v aHa viktiga
mus:i,k,aU,ska frekvensetr, ooh vikten är så vald, att
de mekani,Sika svängll'ingaIUla undertryckas.
På dosan finnes dessutom en särskiLd! ,anordn~ng,
medeI.st vilken den eXaJkta vinkeln (55 0 ) kan lllställas.

r---

ilitVr

Fig. 1.

I

-v

II

"'04

-v

I(

Fig. 1 visar hur pobentiatorn kopplas delis till
pick-up en (1 och 2) och dels ~ll radiomottagarens
lågfre.kven:s:fölistärkare (3, 4 000 5). Skulle det
visa ,si'g, .att ·de lägre fvekvenSlerna vidgramrnofonförstärkning komma mer.a till sin rätt än die högre,
måste en: kondensator (å Hg. streckad) il 10,000 cm.
inkopplas mellan ruek1-rodosan .ooh kontakten "2".

.--~

D

hlrlz _

r

Fig,2.

ViiH man åteI1ge fleragrarrnmofonskivor utan
pauser - t. ex. för musikaliis k iHustraJtion av filmer etc. - .tnå,s te man ·a;m',ända två ·s kivtal1rrkar
och två potJentiometrar. MaJn kan emellertid äv,en
i detta faJll utlbyta de hå:da motstånden mot en potentiator, och fig. 2 visar hur ·densamma inkopplas.
Från ·k ontaktern:a 1 och 2 's amt 1 oOch 4 gå fvå ledning!ar tiHe1ektrod:osorna; och klämmorna 3 och 5
anslutaJs tjlll föDSltävkarellls li ngång ,e ner d'e kontakter, Is om äro avsedda för grammofonförstärkning.
Ä v,en i detta fall inkopplas en kondensator om
10,000 cm. mellan "X" och "1" om :de lå,g a tOl\lerna
fövsltärkas kraftig,atre än de höga.
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År Ni intresserad
av saklig, synnerligen ingående och vederhäftig

Fackl)-tteratur

over

Låg/rekvens/örstärkning
Mikr%n- och kra/t/örstärkarkopplingar
Ljudstgrke- och tonk langsreglering
Nätanslutnings- och störningsskgddsproblem m. m.
Rekvirera då Körtings samlingspärm, innehållande ett antal 'mycket lärorika broschyrer '(på
tyska) över hithörande saker, väl illustrerade samt med värdefulla tabeller och kopplingsschema.
Komplett samlingspärm Kr. 1: -

netto.

ConcerJ. "tra.

•

-:-

Hälsingborg

IEILER'
ANODBATTERIER
tillverkas enligt modernaste metoder och av
allra omsorgsfullast utvalda material. Därför äro dessa batterier

utomordentligt
h å 11 b a r ii och
t i II f ö r I i t l i g 8 •

. ANODBATTERIER

med gallerspänningsuUag upptill 10 1/2 ~olt.

60
90
100
120
150

volt

"
"

"
"

... ... .... ........... Kr.
.... ....... .. ........
... .... .. ... ....... .. "
..... ... .... .... ..... ,."
......... ...... ... ...
"

9:13:50
15:18:22: 50

G ALLERBATTERIER
9 volt . ... . .. .. ........... . .. .
1'2 " .. . .. ...... ...... .. ...

"
".

1: 80
2: 40

15

"

2: 50

" .. .. .... ............ ....

CON CENTRA

Hälsingborg
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Rundradiosändaren i KaisersIl autern ar:betar sedan
någon tid tillbaka på 559,7 meters våglängd. Samtidigt har man tilldelat Augsbul1gstationen våglängden
269,8 m.
Den i Berlin planerade uiJtrakorta rundradiosändaren, vilken skall utrustas med ,k varts1k ristallstyrrung,
kommer att arbeta på 6--7 mewrs väglängd, och stationen ska'll, liksom ,förSIÖkssändaren i Chemnitz, byggas avberlinf1rman Lorenz A.-G. Effekten blir 200
watt.
De elektromagnetiska vålg,o rnas utbredning har man
ännu e,j lyckats förklara på ett tillfredLsställandie Slätt.
Förra året hördes Hamburg sä dåligt i nordvästra
Tyskland, att man var betänkt på att bygga om stationen, men däremot va.r såväl ljudstyrkan som ljud,k valtteten synnerlig,en god i SydtyskIand. Sak samma är förhållandet med Tunn, söm skiftar vå'glänigd'
U,ka ofta, som en vack'e r kvinna 'byter toal'e tt. Denna
sändare .är nämligen den ita11,e nska rundradions sorgebarn, men i Tyskland är "Radio Tonno" en av de
bä:st hörda stationerna. Även i Sibirien lär den höras alldeles utmärkt.
Arbetet på den nya sändaren i Heilsberg har nu
framskridit så långt, att man ,k unnat börja med provsändningarna, och sta't ionen, som .är kristallstyrd,
återfinnes efter 'k lockan 5 em. på KÖnigsbergs gamla
väglängd (276,5 m., 1,085 Hertz). Det är meningen
att den senare småningom s'kall slopas, men detta kan
ej lb estämmas definitivt, förän Heilsbergs kris,tallräckvidd kontrollerats. Under alla förhållanden kommer
Königsbergssändarens effekt att reduceras.
Under denfr.uktansvärd'a stormen den 23 oktober
blåste radiomasterna j! Mlinchen ned, och de .kraf.tiga
tr.äbjälkama lälgo i hundratal spridda på fältet kring
sändaren. Man lyckadeSl emelle'rti:d på kort tid sätta
upp en provisorisk antenn, men nu skola två nya torn
uppföras i närheten av de gamla.
, Attavständen på värt jordkLot under de senaste
åren reducerats ,b etydligt fram~är av nedanstående
notis: ,
Häromdagen telefoner8idle 'k onungen av Siam till
Washington, och för,bin<Lelsen mellan de bäda orterna
ordnades på följande sätt.F1örst öveI'lförde.s samtalet
pr :kortvågsradk> från Bang,kok till Beelitz och däriifrån pr kabel till London. Mellan England och Amerika anväIlides den normala radioföl1bindelsen och
frän New-York följde åter krubelöv.erföring till Washington. Frän telefoncentralen till siamesiska ikon~ulatet ,b egagnade man den vanliga telefonledningen.
Den lyckade transmissionen bev1sar, 'att det trädlösa kommunikationsv.äsende,t är synnerligen v'ä l utVlecklat. Avständet mellan Banglrok och Washington
är nämligen 14,000 ,km. '
British Broadcasting Corporation har hos inte.rD.ationella r.adiounionen protesterat mot den nya storstationen Mlihlacker, vilken i England stör mottag-

ningen frän London-Regional. Man fordrar, att den
tyska sändaren övergår till en annan väglängd.
Det elektrotekniska institutets i Bukarest nya kortvågssändare äterfinnes onsdagar och lörda;gar efter
kl. 19 på 21 meters våglängd. Även i Rio,de Janeliro
ihar man ~ggt en ny kmtvågsstation, som LSänder på
31,75 meter.
Även de amerikanska radioe:x:perterna ha ,ibörjat intres.sera sig för dr RoIbinoons "StenocLe Radiootat", och
konstr.uk.tionen har väckt en :berättigad uppmärksamhet bland fackmännen i U. S. A. Enligt vad vi erfarit, underhandlar en större chicagofirma med det
engelska bolaget om ensamrätten för utnY1ttjande,t av
patenten i Amerika.
De.t hör ingalunda till ovanligheterna att dagspres<sen - isynnerbet den utländska - pUlblicerar sensationsartiklar om radio och te'revision, vHka varken
kunna ;göra a.nspräk på vedre rhäftighet eller sakkunska"p. Om detta beror pä att tidningarna sa'k na tekniskt ib ildade medwbetare eller om publice:r.iJngen sker
i syf,te ,a tt stimulera intreslSe,t för te'kniken lämna vi
osa'gt.
För några mänader sed.a n var Manfred von Ard:e nnes fältförstärknin:gssystem föremål för berlinpressens
spec'iella omtanke, och nu har turen kommit till en
tysk ,g ymnasist, som säges ha gjort en epokgörande
radio uppfinning, med vilken mottagning,e n förbättras
upp tilll 100 %.
Tidningarna meddela,att det bekanta radiobolaget
C. Lorenz övertagit tillverkning,en. Vi ha emellertid
erfarit, att firman ifråga överhuvud taget ej känner
till uppfinntngen, och notisen får alltså stå för veder,börande:s räkning.
I slutet av november i år invigdes den nya rundradiosändaren Mlihlacker, vilken är den första av de
åtta storstationer, som inom den närmaste framtiden
skola byggas i Tyskland.
Hela anläg,gnmgen är uppförd på en ikuUe, och stationsbyggnaden ltgge.r ungefär 200 meter från antennen. Pä sä sätt undviker man att dynamomaskinema
och motorerna störa utsändningen och erhåller en
mycket god ljudkvalitet. Sändaren har sju steg, varav' det sista innehåller tolv vattenkylda 20-wattsrör,
och anläggningen är så konstruerad, att ett sönderbränt rö,r automatiskt utbytes mot ett nytt. Mellan
det sis't a och näst sista steget ligger en avstämningskr,e ts, som aboor,b erar övertonerna. Antenneffekten
uppgår till 75 kW, men eneligien kan ökas till det
dubbla, om det skulle visa sig att stationen framdeles
blir för svag.
Mlihlackier ligger mellan Karlsruhe och stuttgart
och ,det är meningen att sändaren omväxlande skall
överföra stuttgart- och Karlsrooeprogrammen.

Bar:l.cJ.a'Vsk::ärrr:l.acJ.

K o p p l l n . gs1:r åcl
för amatörer och apparatfabriker.
1 mm. diam.. ........ ............ ............ pr met. Kr.

COr:l.cer:l."tra

-:-
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Formeln lydler:

'ieknlk
RTR:s brevlåd1a thar fDåIn· 1äsekTle tsen fått mottag'a talrik,a förfrågning.ar betroffande nätaggregat
'Och nätmottagare, .ooh många av dessa lå ta förmoda,
att en del lamatör,er ,s akna kännedom om d'e gTundläggand,e formQerna inom radiotekniken.. Vi påbörj,a ,d ärför i detta nummer en serie uppsatser,
i vilka de viktigaste mätn~ngarna å rör, sp'Olar,
kondensatorer 'Och traIllsformatorer skola bli föremål för en ~ngående behandli.ng, och vii k'Omma
sär.skIilt fatt upp.ehålla oss vid! nätanslutningsplrobl:emet, som för närvarande är det mesrt: aktuella.
Efterhand komma vi fram till mera komplicerade
ber:äkningar - frekvensmätningar, uppmätning a'V
sp<Ylars egellikapacitet och självinduktion, bestämning .av dtämpningsdekrement etc. - , men uppsatSeI"na skoLa avfattas så att d'e kunna fÖDståsa"
varj e radioamatör, och några g·ärSikJilda kunskaper
t matemrutik erf'Ord:r:as alltså ej.
Red.

vm man bygga ett nätaggregat eller en nätmottagare måste man' räkna först och koppla sedan. Det
duger alltså ej ·att kopierla en Ibeskniven kop:pHng
om man anv,ä nderandr,a rör ener spänningar än
de rföreskrhnna, ty fölJden skulle bH, att mottagaren
strejkar, eller aH appar:aten fÖJ,'störes då den koppLas till nätet.
Förbindes en strömkäHa1s pol'e r med en ledningstllåld, flyter en :ström fram genom tI.'lålden. Varj e
l'e dare eI'lbjuder emellertid ett vis's t motstånd ocb
defta mätes i ohm samt betecknas med den grekiska bokstaven omega. Den elektnistka CGS-enhe.
ten för ohm är 109 d. V. s" 1,000,000,000 (en miljard)
absoluta enheter.
~ot~tån:?,et Mirstö;:.re ju mi,ndtre trådens genomskarmng ar men det ar dessut'Om beroende av mla~
teri:alets beskaffenhet. Så t. ex. har ISIilit .'ett större
motstånd: än konstan t.oo och därför titllverkas reostaternl4 potentiometrarna, läckorna 'Och spänni,ngsdelarna av olika material be'l'oende ,p å att de
ha helt olika funktioner 'rutt fyUa.
.
Vi återge härnedan en ,tahell över de vikbigaJSte
s. le specifika motstånden ,d. v. s. motståndet uttryokt i ohm hos en meter alV en lI edare med genomskärningen en kVIl1iII1.
Aluminlilu m
Brollis
Fosforbrons
Jävn
KOlllStantrun
Koppar
Manganin
Mässing
Nysilver
Nickel

0.029
0.018
0.010
0.135
0.490
0.018
0.420
0.075
0.370
0.122

Nickelin
Platina
Rheotan
Silver
SjJit
Stål
Tantal
WoLfnam
Zi,n k
Tenn

0.415
0.120
0.470
0.017
1000---00
0.183
0.165
0.070
0.060
0.130

Spänruingen, strömstyrkan och motståndet stå :i ett
VltSSt fÖI"hål1an:de till v.a randra 'Och man betecknar
detta förhMlaJUde Ohms lag - den viktigaste formeln inom 'elektroteknlik~n.

spänniifi~en

i volt
motståndet i ohm

Strömstyrkan i ampere

och den kan äv:en skrivas:
motståndet i ohm spänni.ngeD i. volt
strömstyrkan i ampere
eller spänningellI i volt = strömstyr:kan i ampere X
!
motståJllidet i ohm.
Inför man bokstaven J för strömstyrkan, E för
spänmngen och R för motstålllidet få f'Orm.lerna följ,a nde u ts een.de :

E

E

j = - r ; R = - j- ; E = R ' j

Exempel 1.
Ett förstärkarrör - t. ex. RE 084 - behöver
en~igt :följesedeln eller :rörtabellen vid 4 volt glöds'pann.mg 0.085 amp. Hur stort .ä r glöd1rådlens m'Ot·
stånd?
Vi erhålla: R =

=

0,~85

= 47 ohm.

RE

RE

Nät 220

~

v.

Fig. 1.

Nät 220 V
Fig.2.

Exempel 2.
Antag .a tt ·dettru rör skall matas från likströmsnä,tet, som ,har 220 volt. Allislutes d'etsamma direkt
till n.ätet blir. ,ströms.fy;rkoo':
E
220
j = R = 47 = 4,58 amp.
Glödtvådien ,ä r emelilertid endast kons't ruerad för
0.085 ,a mp. och fOljden skulle !bH, att röret sönderbrändes. Vi måste alltså öka motståndet i sttrömkretsen tills deUa !bLir så st'O,rt, aU ,e nu'a st 0.085
amp. släppes igenom. EnHgt ohms lag är det
totala m'Otståndet:
E
220
R .
= 0,085 = 2580 ohm,

T

men emedlan glödtråden hall" 47 ohm måste ett motstånd W om 2580-47 =2533 ohm kopplas i serie
med rÖI1et, såsom fig. 2 vlisar.
Till .S lamma resultat kan man komma på ett annat sii'tt om man vet, ,att röret är byggt för 4 V'Olt.
HäraIV följoer [läml1gen aU 220-4 = ~16 VIOIlt måste
oskadHggöras och härför åtgår ett motstånd:
E
216
R = T = 0,085 = 2533 ohm.
Forts. följer.
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Hur tillverkas mIn radiomottagare? .
För lekmannen är och förblir radion ett mysterium. Grosshandlare Swenson s~ltter i sin bekväma länstol fraII}för den Ibely,s ta sk'aolan, vrider på
de olika rattarna och knapparn.a 'o ch får in den
ena stationen, efter den andra i högtalal'en. Han
hör zigenarmusik från Bu:d,apest, en Mozartkons,e rt
från To ul o us'e, en operett från Wien och sista
schlagern från London.
På Slamma sätt kan var och ,en, som äger en god
diJstansmottagal'le, väLja den ,s tation, som bäst pa,ssar honom, m'e n om alppa~aten . aven' eller 'a nn.an
anlednin,g skulle råka' komma i olag, blir vederbörande m1issllllÖj,d med heLa anläggniJlJgen och sldckar uh'd'erver.ket tillibaka tiU fa:briikJeIlJ. En och annan .går väl någon gång fram till sm mottagare,
lyfter på l,od!{;et nch betrakta'r eftertänksamt de

Alla detaljer måste underkastas en noggrann kontroll.

Här

undersökas blockkondensatorerna.

många detaljerna inuti lådan, men flertalet lyssnare, torde v.ara i okunnighet om viJ,kiet arbete, som
liJgger bakom varj'e .k!onsbruktilOn, och vilken skärseld en modern mottaglaI1e måstJe ,g enomgå ,' innan
den kan anses mogen att släppas ut i marknaden.
V1 inbjuda därför våra läsare till ~n r:undtur å
eI;l av Europas stön.ta radi,o fahriker - Mende i
Dresden
och följa fabri'klationen i alla dess
skieden från laboratoriet till pa'c krummet.
Först bygges den ,s. k. ",elektrisk:a attrappen",
vilken år en förbättrad upplaga av firmans gamla
typ. Denna mottagJare måls te .alltså il möjligast'e
mån vara fri från den tidigare mod eHens' na-ckdelar, och för närvarande är nätanslutnjlngen det
problem, som i särskilt hög grad sys:sdsätter exoerterna. En modern radioapparat bör i första
hand vara okänsJig för ]okal,a störnin~ar och s'p änningsvaTiationer å nätet. Vidare måste selektiviteten och ljudkvaliJteten stå i ,ett lämpligt förhål-

l'a'nde till varandra, och slutl~gen är det viktigt att
mottagaren kan använda.~ båd'e för elektromag,netisk och elektrndynamisk högtallare.
På kOIlJskuktörenstäl1es alltså mycket höga fordringar.
Han måste tag,a hänsyn tm att apparaterna ,s kola tillverkas i större seder, och det duger
:således ej att han förser mottagaren med säd,a na
finesser,snm fördyra konstruktionen.
På konstruktionSibyrån ombyg,ges den .elektriska
attrappen, så att den bl,~l" lämplig' för faibrikation,
och samtidii gt trimmas den på högsta effekt. Här
utarbetas' ä ven ,d e emordediga ,a roetsritningarna,
efter vilka ,e tt tiotal modeller tillverkas på en'
större JÖrsö'ksver:k:stad..
Emedan motta~arna senare skoLa :fiahriceras i. större serier ,enHgt det flyta.nde taktsystemet, lönar det si'g ej att för dessa
få ex,emplar sätta igån,~ hela maskinerjlet, utan
varje del göres för hand, och kostnaderna ·f ör ett
enn.a exempllar up.p gåi' .därföi' till c:a 3,000 kl'onoi'.
De tiO' modellapp:araterna und'e rkalst.as sedan imQiående prov, och s'amtidig't förbereda,s fa1Jrikationen.
Man måste anskaffa det erfnrderliiga
råmaterialet, bes't älla de nödvändiga ,s pecialverktygen och montel'a .det "flytande bandet", ' vid vilket nåe:r'a hundi'a arbetare :skola .s~sselsättas. D.etta
arbete ~tager urugefär två månader i anspråk. Det
kan synas, som om .denn'a ti,d år rUIlJdHig t tilltagen~
men man må's tebetänkia, att varje handg,repv
må,s't e ,k ontT'olleras med :stoppur, ty vid. serietillverkning av radiomott,a gare är varje ,s·ekund dyrba,r , och det är med ledning av knntrollanternas
protokoll :s om de nlikia spoemallverktygen ---,. borrmaSiki nerna, presslufthammarn a, d e on euma tiska
"piistolerna", etc. - monter'a s på respektive platser.
Först nu kan fillverkningen ,a v smådelar påiböri,as. BotteIllplattorna. och panelerna stansas, bl,o ckknndens'aborerIlJa press'~ 'Och tr:anls ftormatorerna
lind als. SärskHt intressant år tiIJ.Ilverkningen av de
nva bakelitkå:porna, 180m numera använ.das till al1a
ronderna mnttagare. Som råmaterial beg-agnas
ett slags ktolllstharts, vJilfuet i form av olikfärgade
kakor ned'läg:g'as i en form med! dubbla väggar.
Därefter uophettas maJs san till' 200 gr-ader och
samtidigt utsättas kakorna för 600,000 kg. tryok.
Sedan kompnsitionen bli.V!it ,f lytande blandas den
till en enhetlig substans, snm utfyUer mellanrummet mella'n bottnarna. En dylik ibaklel:Utkåva år
myoket motståndSkraftig. Den dspas 'ej ' och förrl:ärvas ej av ,syr:or, och lådan år slå s't ark, aH en
fullvu~en ,per:son utan risk kan ställa sig på locket.
På liknande s'ä tt tillverkas ,d e övri:ga detall jerna,
samtliga .delar transporteras tm d ,e t flytande bandiet. och på femmo m~'nUJter har en mängd; metallvinklar, vddkondensatorer, SlPolar, tra,n sformatorer och le'd ningstrådar förvandlats tillt en komplett
raaiJomottagar.e.
, THl slut kontrolleras kVlaliteten 1: provrummet.
De större radiofirmorn.a ha dessutom ,e n egen liten
sändare, med vilken man lätt k<an konstatera, om
apoar,a ten arbetar tillfredsstäliI'a nde.
Från provrummet g'å,r mottagaren till packrummet, och härifrån ,s kickas de nlitka modellerna pr
bil, Järn'v åg och båt ut öv:er hela värMen.
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anodspänrnng ån den,som stå,r angiven på förpackni-Dlgeneller följesed'e In, och gallerförspänniIligeIli bör vara ,så hö,g Isom möjHgt.
\

Vad kostar nätmotta-garen i dri~?
Det är ,e n allmänt uftbr-e·dd åsikt att en nätmott,agare drar -mera stTöm än en vanmIg ,e lektrisk
lampa. Detta är emellertid ett stortinisstag, ty
om strömpdset är 30 öre pr ,k Wh, får man betala
c:a 1,2 öre pr timma fören 40-wattslampa und,e r
det aU en niätmottagaI"e med tr'e rör endlast kostar
0,8 öre.
NediansMende ta!beH gäller -{'ö r app ar,a t er, oom
ävo anslutIlia, ti1l: växelslrömsnälet, under förutsättning att anläggningen anvåndes i, medeltal fem
timmar pr dag, och samtliga värden äro aVI"undade uppåt. För mofsvaral;l-de ~ikstr-ömsmottagar,e
-bli kostnardlerna något högre. Man måste emellertid taga i betrakt~nde, att växelsträmsrören äro
ganska -d yrbara, ·och att likrfiktarröret har en begränsad ,livslängd.
Antal

Strömpris
20 öre pr kWh

rör

Kostnad

--

öre

pr mån.
Kr.

1
2
3
4
5
6

1,5
2
2,8
3,2
3,8
4,2
5
6

0:45
0:60
0:75
0:95
1:15
1:25
1: 50
1:80

7

8

pr

dar

1

Kostnad

I

Strömpris
30 öre pr kWh
Kostnad _ I Kostnad
pr dar
pr mån.
öre
Kr,

2.2
3
4
4,7
5,7
6
7,3
9

0:65
0:90
1:20
1:40
1: 70
1:80
2:20
2:70

Strömpri.
40 öre pr kWh
Kostnad
pr dag
öre

3
4
5
6,3
7,7
8,3
10
12

I

r------+B o

Kostnad
pr mån.
Kr.

0:90
1:20
1:50
1:90
2:30
2:50
3:00
3:60

I

Bättre mottagning med batteriapparater.
Såvä'l ljudsttyrkan s.om ljudkvalit.eten .förbättras
avsevärt, om en ,b lockkondensta tor .om 4 MF parallellkopplas med anodbatteriet. Denna bör då ligga
mellan -B och den maximala anod:spännJingen t. ex. 150 volt - förutsatt aH ett sep.arat gallerbatteri använd,es.
Uttages däI"emot åv,e n ga1l!erförspänIlinigen från
a~odbatteriet,
ipkopplas kond'ensator~ mellan
12" .och
1~0", om -Cmax år 12 volt.
Vlid l{lOmmersdella mottagare är deDllla k.ondten...
sator ofta i1l!hyggd i app,a raturen, och i, ts å fall hjälner det naturligtvis ej att ansluta ytterligare en.
Detta kan man kontrollera genom aU eU ögonblick
avläg:;na anodproppen, d lå apparaten är inkopplad.
Uppstår därvid en kraftig gnista, måste orsaken
tiH den försämrade mottagDli~g,en sökas på annat
håll.

"+

En ny, effektiv ingångskoppling för transponeringsmottagare.
Transponeringsmottagarna kunna uppdelas i två
huvud'g rupper nämlligen ultradyn'er och superhelerodyner. Dessa skIHja sig fråIli varandra därigenom ått överlagringen ä.stadrkommes i anod- resp.
gaIlerkl'letsen, och båda' typerna ha sina ,a nhängare. Vilken kons.tru1:tion, som är den båsta, må
lämnas osagt, men under alla förhåHanden är
ultradynen seltektivare än .superhel.er:odynen.
Den ['örra typen har emel1ertid den nackdelen,
att man vid val av mod,u la-torrör måste hålla sig
inom vi,s sa bestämda gräns,er, ty man kan enda~t
använda sådaIlia rör, ,g,om reagera f.ör den Låga
anodspänningen från osciUatorn. Därigenom minskas emellertid effekten högst väsentligt.
Figuren visar en synnerligen .eff.ektiv i.ngång'skoppling, som ej är tbehäft.ad med ,d essa nackdelar. SomoscilI1atorrör måste man välja ett rör
med stor branthet tOch hög emissi.on . Anodl'ikströmmen utestänges från modulatorrör,ets galler
medelst en genomslagssäker blockk'o ndensator Ca

"+

Hur länge "lever" ett radiorör?
Ett normalt radiorör kan i regel användas 1500
-·-2000 timmar. Efter deIlina tid upphöremissionen, äveIli om glödtråden fortf.arande lyser, .och
röret måst.e bytas ut mot ett nytt. . Livslängden
ök,a s emellertid alVsevärt, om man följer fatbrikens
anvisningar .och anvånd'er de föreskrivna spänll'ingal1IlJa. Man får t. ex. aldrig hegagn'a högre

+B s
Principschema. '

om 300 cm, och gallerläckan väljes 's å, att den
passar för d 'e n använda rörtypen. Dess motstånd
varierar mellan 20,000 och 50,{)()() ohm, men värdet år ej särs:kilt kritiskt.
För osciI'latorn kan man använda. alla båttre
spolar av låig.f.örlusttyp - t. ,e x. Astra - och des's a
kunna lämpltigen monteras i , en: box av aluminiumeller kopparplåt, (zink är 'olämpligt att använda
som ,avskäI"ffiningSiffiateria.J) . I d 'e nna box bör
man ,ä ven placera osmllatorkonrlensatorn och röret.
Genom att anvånda ett ,s kärmgatHer.rör i ingångskretsen untd,v i,k er man, att ,a nodkretsen genom
dien inre rörkapaCJiteten återv,erkar på galle'l'u,etsen, och mottagaren kommer dädg;enom att al'lbeta
fullkomligt .stabilt. Ännu ,b ättre år det att begagna en peIl!tod, såsom figuren vi,sar, ty då sparar
man en separat spånning för skyddsgallret.
Emedan det är synnerligen viktigt att modulatorröret arbetar på rätt punkt på karaktärisltJiken
mruste en hög anod's pänning välj as och gaHerförspänningen av'p assas i förhånande tli.!l derusamma.
Mottrugare, som äro utrustade med en dylik ingångls koppling, ha visat sig synnerligen effe'ktiva
och avbeta stabiLt även på korta vågor.
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Väte.
Vätgasen har ett myoket dåhlkt rylI de ISåvä,1 inom
reronautiken som indlustrien ty den är synnerligen
lättantändlig och åstadkommer ofta cfruktansvärdla
explosioner. Vi behöva endast erinra om den
hemska katastrof, som nyligen ödelade det engelska luftskeppet R 101. Det är troligt, at,t denna
kunnat undIvikas, om hallongen istället varit fynd
med en icke brännbar gas, t. -,ex. helium.
Från skoltiden känna vi vätgasen från talrika experiment med knaUgas och vi komma kanske även
ihåg, att en el,eklTi's k ström för.mår "sönderdela"
vatten i v.ä,teoch syre. En vätg.asmolekyl be's tår ,a v två ,atomer, och fysikern vet, att en
väteatom kan uppdelas i en positiv s. k. protyI (av
dJetgrekisk,a ord'et Ip rotos, som bey.der först) och
en negativt laddad elektron, vilken roterar kring
protylen liksom jorden kring solen. Fö'r att få en
dyLik atom isolerad måJSte molekyllen sönderdelas,
och ,d en förste, som lyokades åstadkomma detta,
v,ar Langmuir vid General Electric Company i
Schenectady. Den bekante fysikern bevisade, att
vätgasen vid lågt tryck kunde sönderdelas i atomer
om dien kOlm i kontakt med en wolframtråd, vilken
var upphettad tm samm'a temperatur som en båglampa. Trådens energi användes för delning av
molekylen och det låga trycket ålSt a.dkom, ,a tt antal.et sainmanstötmngar mellan de bildad'e elektronerna reducerades hög,s t väsentligt. På så sätt
hade Langmudr tihlfälleatt närmare ,s tudera en hel
diel intressanta fenomen och bland annat iakttog
han, aU atomerna satte sig fast på kolvens glasv:ägg, vilken de ideligen stötte emot, och att de på så
sätt reducerade gastrycket.
För att dela två ,g ram vätgasmolekyler ,e rfordras
enligt Langmuirs beräkningar 100,000 kalorier
d. v. !S. ,s amma energi, som åtgår för att uppvärma
gasen mI 20,000 grader C. .Man få'r ett begrepp om
denna 'e norma tem'p eratur Olm man 'b etänker, att
den är fyra gånger så hög som solens. Energien
kan man d ,e lvis få tiHbaka, ,diå atomerna åter förenas till en molekyl.
Den berömde fysilkern vid Hopkinsuniversitetet,
professor R. W. Wood visade, -att en ,e lektrisk ström
av tillräckligt hög spänning ,och strömstyrka' innehåller den enforderliga energiien. V.id sina försök
ledde Wood ,e lektriska laddningar v1d lågt tryck
genomvätga:s, varvid atomerna avlägsnades ur Ul'laddningsröret medelst vacuumpumpar. På så
sätt sönderdelade han en vanlig vätgasmolekyl.
Senare har ,e mellertid Lang,muir 000 hans assistenter på'Visat, att en dylik urladdning kan ske även
vi,doormallt tryck, och detta h etyder, att vätgasatomerna kunna erhållas i förtätad fomn. Den
energi, som utv'e cklas då atomerna åter förenas, är
tillräoklig för att all stra den erforderliga temperaturen, vi.Lken är lika hög som den en båglampa
av.g,er. Denna process kan man draga nytta ,a v i
praktiken, ty ,diet finnes ingen metall som kan motstå temperrutux,e n från vätgasen i atomtillstånd,
och värmen kan man tillgodogöra sig iför s;vets'l1ing
,a v hårdlSillläHa legeringar. En stor fÖDdel är, att
ljusbågen är fri från kol .j aHa former.
Fysikerna ha emellertid uppfunnit en annan me-

tod, enligt villken man ,k an framställa vätgasatomer under betingelser, som tillåta 'e tt närmare studium av ,deras kemi,s ka egenskaper. Härför åtgår
naturligtvis enorma energimängder. De mod,e rna
teorierna lära att ljus består av energikn~ppen~ och
att varje ,d ylikt knippe 'har en best'ä md färg. Det
ljus, som utstrMa.s från en med kok-sa:lt ,g ulfärgad
låga - D-uatriumlinjen - motsvarar eXlempelvis
48:000 kalorier och de 100,000 kalorier, som åtgå
för att dela en vätgasmolekyl i ,a tomer, representerar energi en i ultraviolett - ,e n våglängd, som
liJgger ut'ancför de synl'i ga 1jusstrålarIlJas Is pektrum.
Vätgasen aDsorberar emellertid ej d'e tta ljus
direkt. Den måste istä,uet överföras genom en anIlian lämplig substans, ooh två tyska fysiker, Franck
odh Cario, ,f unno kvicksilverånga synnerligen lämplig härför. Inblallida.s denna ~as i proportionen
1 : 10,000 upptar den fullständigt IjlUset från en ·
kyld kvicksilv,erljus'b åge, och emedaJll vå,g längden
uppgår till 2,537 ångstrÖIDenlheter, motsvarar ett
energiknippe 112,000 kalorier - alltså mera än vad
som erfordras för att dela en vätgasmolekyl.
Omen dylilk kvioksilveratom kollid'era'r med en
vätga.smolekyl, äger en enetrgiöverföring rum, och
härvid frigöras två Vlätgasatomer under det att
kvicksilveratomen åter.g år mI sitt , ursprnngl,i ga
tillstånd. Hela prooessen kan j&m!öras med! en
gevärskula, som splittrar en lerduva. Kvidk.silveratomen ll10tsvarar ,g evärskulan ooh den en'e rgi, som
aJbsorber,a r ,d ensamma kan jämföras med hllddningen. LerduvaJll repr,esenterar vätgasmolekylen
och väteatom.en l'iesterIlla av processen.
Emedan
vanligt gl,a .sej ,g enomsläpper de ultrruvi'oletta strålarma måste man använda kvatrttsglas sålVå'l för
lamporna 's om reaktionskolvarna.
FÖl'lSök, som företagits vid univ,e rsitetet i Princetown, ha vis'a t, att väte och kvicksilver, som blandas med syrgas" bild.a superoxid och ej vatten, som
man skulle kunna vänta. Denna y,ä tska användes
i treprocentig lösninJg som desinfektion:s- och blekningsmedel.
Detta enkla försök ka,s tade ett nytt ljus över en
del företeelser, som man förut ,e j lyckats förklara.
Det har länge v.amt bekant, att superoxid uppstår,
om en.syrgasflamma får inverka på ett isblock, och
vid talrika ,expeJ.'liment har man kunnat påviJsa, att
små mängder väteatomer redan äro förhanden j
flamman. Dessa bilda tillsammans med syrg,a sen
superoxid, som avsätter sig på isblocket.
På Ijlknand'e sätt har man funnåt, ,att vätesuperoxid uppstår, .om en elektrisk ström ledes genom
svav,elsyra. V.ätet hefinner sLg som ion i svavelsyreIösningen och den ,elektriska strömmen utgöres ,a v negativt lruddadie partiklar, "'lIka gå genom
ledaren ItiH 'e lektroden, där d'e för,ena sig med protonen till en atom. I närv'a ro av syrigasen hopa sig
atomeJ.'llla och bilda molekyler.
Håller man däremot elektroden under syrgas,
bildas sUiperoxid. Ett par tyska forskare ha påvisat, att reaktionen påls kyndas om syr,g asen har
högt tryok och på ,så sätt är det möjligt att framställa koncentrerade lSuperoxidlösningar. De håda
forskarna's arbeten förde emellertid ej ,ti,l~ några
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praktiska r.esultat, men det är möjligt att metoden
senare kan få en viss bety,dJelse även inom industrien, ty vätesuperoxid,e n har under de senaste
åren ,b livit ,e tt efterfrågat b1eknilllgsmedel, vilket
ber.orpå att den ej innehåller skadliga ämnen, som
stanllla kv.ar och frät'a sönder ,föremålen.
I Princetown ha"r man även lyckats lf'a's tställa, att
två vätg,a satomer, 's om äro fÖI'bundna med koloxid,
bildJa formaMehyd - diet vikHgruSJte råmaterialet
för framställning av bakelit och SiyrutJeti,s ka hartser.
Denna analys Jämte flera andlrru nude:nsökta reakt~,oner ha visat, att metallerna" äro utomor.dentligt
verksahuna som krutaJy:satorer vid! påtskyndIade kemiJska processer, vilket 'beror på närvaron av vätg!lisatomer. Det är meta'l'latomerDJas dragningskraft på de sÖllldierdelrude ,a tomerna i vätgasm'Olekylen, som i detta faH åstrudk'Ommer sönd'e rdelningen av vätgasen i atomer och giver 'upphov till
den ut'Om'Or,d·e ntliga aktiviteten bi'OS vis'sa" metallvätgassyslem.
På basis av ,d essa undersökningar ha mångru v,i ktiga industrier byggts upp. Så t. ex. använd,es vätgas och kväve för framställning av amoruiak, '000

även för margarintillverkning har v,ä tet 'e n stor
betyJdelse.
Hittills hM' man grupper.at alla dylika processer under det välklingande men intetsägande namnet kataJy:s, men studiet av vätgasatomerna ha på,
sistone fört till en rad upptäckter, som säkerligen
komma att få en mycket stor betyd'else i framtiden. Bland annat har man lyokats påvisa ,förekomsten av väleatomer på vissa melallyt'Or, och
detta tyder på att det äv,en firules vätgasmättade
atomer inuti metanen. Den hasHghet med. vilken
väte genomtränger t. ex. palladlium ~ch jäm låterl
nämligen förm'Oda, att ,gönderdlelnmgspr'Ocessen
för.siggår ännu fullständigare inuti metallen, och
att välet ej endast fö'r ekommer i f 'Orm av at'Omer
utan även som prot'Oner och dekwoner. Kan d'e tta
påvi,sas, öppnas oanadle p er,gpektiv. Då kan man
nämligen komma åt de byggnadsstenal',' varav metal,l en är sammanls att, och på k'Ol1!S'tgjord väg fram-o
ställa sådana metaller, som. man hittiU,s antagit'
vara grundämnen. Då iblir människan herre ö:v;er
materien.

.
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som representerar kontinentens l e d a n d e radiofirmor 'Och lagerför a Il a n y h e t e r för säsongen.
-:Radiomöbler
Kraftförstärkare
L~kal- och Dista'nsmottagare för batteri- 'Och nätd;ift
Elektrodynamiska och Elektromagnetiska högtalare
I

Il
Concentra,

HälsiDgborg~

RADIO-TEKNISK REVY

22

Stör lokalsändaren?
I så fall bör Ni använda

Concenfras vågfälla
Den är utomordentligt effektiv och kan på ett ,ögonblick
kopplas till radiomottagaren. Priset är endast kronor 11:Uppgiv vid beställning
det önskade

CO NCENTRA

våglängdsomtådet.

Hä IS ingborg

-:.

Vår nya omfångsrika

RADIOKATALOG
över

Mottagare ' - Kraftförstärkare - Radiodelar
Rör - Grammofoner - Grammofondelar
återförsälj~re
ombedjas infordra densamma. Sändes gratis och franco.

Intresserade

C.o ncentra, Hälsingbor'g
•
.

,

'

I

Bygg Eder likriktare själv
II

med det absolut driftsäkra
ll
•

uprox

Svstemet

Största ekonomi - ' obegränsad hållbarhet
Alla delar för hemtillverkning av laddningsa p p a r a t e r och g I ö d s t r ö m s a g g r e g a t
på lager~ hos

Concent.ra, Hälsingborg

Var och en · d· n bästa
Körting

•

•

sin kl s.

I

ello"

D,nemiska Hiltala.e
Europas förDämsta och
tillför Ii tligaste fabrikat.
Ö'fJerlägsen frekvenskurva. Utomordentligt naturtroget återgivande av tal och musik
med stor, varm, fyllig ton. Dubbel centrering. Membranen okänsliga för fukt. I allt
gedignaste utförande. Därför stor hållbarhet.

Körtinsr_ Excello-högtalare, system
Magnavox, tillverkas i sexton olika modeller för familjebruk, kafeer, restauranger och
biografer.
Finnas i alla prislägen mellan 52 och
242 kronor.
Emedan såväl de låga som de höga tonfrekvenserna återges i sina rätta proportioner, blir ljudkvaliteten den bästa tänkbara.

Europas förnimsta och tillförlitligaste fabrikat.

L

la Högtalare
1930-1931
sisongenslfi~lIuta.
Lenzola är numera marknadens förnämsta
elektromagnetiska högtalare. Konstruktionen
har under det senaste året förbättrats ytterligare, och de nya modellerna, som arbeta
fullkomligt distorsions/ritt, äro försedda med
dubbelt. /yrpoligt magnetsystem.

Priserna variera mellan 32 och 190 kronor.

COr1cent:ra

-:-

Hälsingborg

Äkta skinnband,
Ordin. pris kr. 12: 50 pr band.
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