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R. T. R:s V åglängd~tabell. 
V,~ I Sändare I Frek-I Vig-I Sändare I Frek-I V&g-I Sändare I Frek-

I 
längd vena kW länrd ..-eDl kW liord ve ... kW 

m. kH. m. kHz ID. kHE 

196 Karlskrona 1530 0,25 285,1 Tartu 1050 0,5 441,2 Rom (Roma) 680 75 
200 Leeds 1500 0,15 285.8 Limoges 1049 0,5 ru,"u,' 671 0,4 
201.3 Jönköping 1490 0.25 '286 Montpellier 1049 1,2 447,1 Notodden 671 0,1 
202,7 Kristinehamn 1480 0,25 286,8 Radio-Lyon 1046 0,8 Rjukan 671 0,15 
204,1 Gävle 1470 0,2 rBournemouth 1040 1 Paris, Radio Etat 671 1 
211,3 Jazzy 1419 - Bradford 1040 0,25 448 Odessa 669 1.2 
212,8 Palermo 1408 - !Dundee 1040 0,15 

r
ula 662 0,2 

214,4 Warschau 1400 2 j~!\~bu,gh 1040 0,4 Bozen (Bolzano) 662 0,2 
215,6 Halmstad 1391 0.25 1040 1,ts Danzig 662 0,25 
216 Radio-Wallonie 1390 0.3 288,5 Liverpool 1040 0,15 Klagenfurt 662 0,8 

217 { Örnsköldsvik 1382 0,25 Newcastle 1040 1,2 453,2 Björneborg 662 1,5 
Karlstad 1382 0,25 Plymoutb 1040 0.15 Porsgrund 662 0,8 

{BjÖrnebOrg 1373 0,25 Sheffield 1040 0,5 ISalamanca 662 1 
218,6 Innsbruck 1373 0,8 l Stoke-on-Trent 1040 0,2 l San Sebastian 662 0,6 

Flensburg 1373 0.6 Swansea 1040 0,15 Tromsö 662 0,1 
221.4 Helsingfors 1355 15 {TUrin 1031 ~5 459 Ziirich 653 0,75 
222 Radio-Fecamp 1350 0,2 291 Tammerfors 1031 l 466 Lyon-Ia-Doua 644 2,3 
224,4 Cork 1337 1,5 Viborg 1031 0,4 472,4 Langenberg 635 17 

{AaChen 1319 0,3 293,6 Kaschau (Kosice) 1022 2,6 479,2 London, Midl. Reg. 626 38 
227,4 Miinster 1319 0,6 296 Reval 1013 11 483 Gomel 621 1,2 

Köln 1319 1,7 
{palun 1004 0,65 486.2 Prag (Praha) 617 5,5 

229 {Hudiksvall 1310 0,2 298,8 
1004 

493,4 Nidaros, (Trondhjem) 608 1,3 
Uddevalla 1310 0.1 Huizen 3,3 497 Valencia 603 0,5 

ralmi 1301 1 301,5 Aberdeen 995 1,2 500,8 Milano (Mailand) 599 8,5 

230,6 Hälsingborg 1301 0,25 307 Agram (Zagreb) 917 0,8 508 Briissel (Radio-Belg.) 590 1,2 
BorAs 1301 0,2 309,9 Cardiff 968 1,2 516 Wien (Rosenhiigel) 581 20 
Umeå 1301 0,25 312 Radio-Agen 962 0,5 524,6 Riga 572 12 

232,2 {Kiel 1292 0.3 312,8 Krakau (Krakow) 959 1,5 533 Miinchen 563 1,7 
Norrköping 1292 0,25 315,8 {Bremen 950 0,3 541 'Sunctsvall 554 15 

233,8 {LOdZ 1283 2,2 Marseille PTT 950 1,5 550 Budapest 545 23 
Miinster 1283 0.5 318,8 Dresden 941 0,3 559,7 Augsburg 536 0,3 

{MOnaCO 1266 0,3 321,9 Göteborg 932 15 565 Smolensk 531 2 
237,6 Bordeaux 1266 0,25 325 BresIau 923 1,7 566 Hannover 530 0,3 

Örebro 1266 0,2 331,4 Neapel (Napoli) 905 1,7 569 Freiburg Br. 527 0,3 
238,9 Niirnberg 1256 2,3 334.8 Posen (Poznän) 896 1,8 575,8 Ljubljana (Laibach) 521 2,8 
240,6 Nimes 1247 1 338,2 Radio-Louvain 887 12 517 Dijon 520 0,5 
241 Radio-Beziers 1247 0,3 341,7 Briinn (Brno) 878 2,8 587 Hamar 511 0,8 
242,3 Belfast 1238 1,2 345 Strassburg 869 17 679 Lausanne 442 0,6 

- 244,1 Krakow 1231 1 348,8 Barcelona 860 7,5 700 Minsk 428 4 

[""'''''D' 1220 0,4 350,7 Leningrad 856 1 720 Moskwa 417 20 
Schaerbeek 1220 1 352,5 Graz 851 9,5 759,6 Geneve 395 0,25 
Säffle 1220 0,4 354,2 Wilna (Wilno) 846 0,5 170 Östersund 389 0,75 
Kiruna 1220 0,2 356,3 London (Rellional) 842 45 800 {IWannOwo 375 1,2 
Briissel (Bruxelles) 1220 0,5 360,1 Stuttgart 833 1,7 Kiew 375 10 

245,9 iskilstuna 1220 0,25 363,6 Radio-Algier 824 16 824 {MOSkWa, Försökss. 364 20 
bo 1220 0,6 364,1 Bergen 824 1 Jekaterrinburg 364 25 

Jakobstad 1220 0,25 {Fredrikstad 815 0.8 840 Nishnij-Nowgorod 357 1,8 
Linz 1220 0,6 368,1 Sevilla 815 1 940 Leningrad 319 1,5 
Gand 1220 - Wilna 815 0,5 971 Sorö 309 1,5 
Kassel 1220 0,3 372 Hamburg 806 1,7 1000 Leningrad 300 20 
Bloemendhael 1220 0,05 375 Caen Radio N 800 0,6 1010 Basel 297 0,25 

247,7 {Varberg 1211 0.3 376,4 Manchester 797 1,2 1060 Tiflis 283 10' 
Kalmar 1211 0,25 378 Moskwa 792 1 1071,4 Oslo 280 75 

251,5 Trollhättan 1192 0,3 381 {Genua (Genova) 788 1,5 1083 Strassburg 277 1,5 
253 Gleiwitz 1184 5,6 Lemberg 788 2.2 1153,8 Kalundborg 260 10 
253,4 Leipzig 1184 2,3 385,1 Radio-Toulouse 779 15 {StambuI 250 5 
255,3 Toulouse PTT 1176 1,2 389,6 Frankfurt a. M. 170 1,7 1200 Reykjavik 250 13 
257,3 Hörby 1166 15 394,2 Bukarest 761 16 Rom, Cento ~ Celle 250 5 
261,3 London (Nat.) 1148 67 398,9 Glasgow 752 1.2 1223 Boden 244 .0,75 
263,4 Moravska Ostrava 1139 11 {Bern 743 1,1 1304 Chal'kow-Nark. 230 12 
265,5 Lille PTT 1130 1 403,8 Bilbao 743 0,3 1348,3 Motala 222 40 
268 Barcelona II 1121 10 Cadiz 743 0,3 1380 B aku 217 10 
269,8 KaisersIautern 1112 0,3 406 N ishnij-N owgorod 739 4 1411,8 Warschau I 212 14 
269,5 Oviedo 1110 0,25 407 Madrid Radio Espana 737 3 1445,8 Paris-Eiffeltornet 207 15 
272 Rennes PTT 1103 2.0 408,7 Kattowitz 734 16 1481,s Moskwa-Komintern 202 40 
276,5 Königsberg/Pr. 1085 1,7 413.8 Dublin 725 1.5 1554,4 London, Nat. Dav. 193 35 
276,2 Bordeaux-Lafayette 1080 1 419 Berlin, Witzleben 716 1,7 1595 Angora 188 7 
278,8 Pressburg (HratisI.) 1076 14 424,3 {Lille 707 1,5 1634.9 Königswusterhausen 183 35 
281,2 Köpenhamn 1067 1 Madrid 707 2 1724,1 Radio-Paris 174 17 rlln 1058 0,6 426 Charkow-Donez 704'1 4 ~7% •• Lahti 167 54 

283,6 Magdeburg 1058 0.6 431 Belgrad (Beograd) 696 2,8 {HilverSum 160 6,5 
Stettin 1058 0,6 435,4 Malmberget 689 0,25'1

1875 Kaschau 160 4 
Innsbruek 1058 0,6 435,4 Stockholm 689 75 1935 Kowno (Kaunas) 155 7 

. 
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Populärt 
Vad kostar en blixt? 

För ett par hundra år sedan trodde man allmänt, 
att blixtarna härrörde Ifrån ,självantändning av 
explosiva gaser i -atmosfä:r:ens högre skiM. Benja
min Franklin upptäckte emellertid år 1752 f'eno
menets verkliga natur idet han med sin "'elektriska 
drake" påvis,ade, aH en bltj,xt var . en urladdning 
mellan tVlenne med olika slags elektridtet laddade 
moln elLer mellan ett moln 000 jo:r:den. En dylik 
urladdning försiggår i form av 'en elektrisk gnista, 
och konstgjorda h1ixtar med en llängdav upp till 
tre' meter har man lyckats framställa i fLera euro
oeiska odh amerikanska högfl'iekvenslaboratorier. 
De elektriska urladdniJll,ga'rna i .atmosfären sträcka 
sig däremot över flera kilometer. Amerikanska 
forskare ha beräkn!llt, att man med den energi, 
som utveckl!l1s aven medelstor :blixt, kan driva 
BO elektriska lampor i 10 år, och andra fysiker 
ha uppskattat ströms.t,,~kian till 30,000 ampere. 
Emedan man ,behöver en spänning på tre miLjoner 
voH för att med -tillhjälp av kraft1ga gnistinduk
torer och transfo:r:matorer alstra ,en tremetersblixt 
kan man sluta sig till, att 'en normal lblixt avger 
c:la 30,000 ,kiJl,owlattimmar (kWh), d. v. s. att den 
"k'ostar" c:a 5,600 kr. . 

Detta betyder, att enorm'a ,energimängder under 
årens lopp .omsättas i ljus och värme, som vi ej 
ha den minsta nytta av. TV'ärt om, iblrixten åstad
kommer om sommaren stor förödel<Se isynnerhet i 
de tropilska länderna, ,som dagligen hemsökas av 
häftiga å skv:äd er. 

200 miljoner år gammalt ljus. 
De gamla grekerna ansågo, ,att världen bestod 

av trakterna kring mede1ha'Vlet, och det var först 
sedan Kr:lstaffer Kolumbus upptäckt Amerika man 
erhöll ett un,gefärligt begrepp om jordens storlek. 
Hans samtida voro emellertid -av , den å'!dkten, att 
~keppet skulle störta ned i en avgrund, sedan det 
kommit till "världens ände". Nu kunna vi pr flyg
maskin resa Jorden ruut på några dagar, och för 
kortvåg,samatörerna existerar det knappast några 
avstånd på vårt jordklot. 

Det finns emellertid distanser, som vi ha respekt 
för, näm1igend'e oändliga avståJnden i uni,versum. 
Ty vi veta, att vårt 'plan etsyslt em endast är 'ett st of t
~rand i ett dke utan gränser, ,och att de miljoner 
stjärnor ,som itindra på ,firma'mentet äro likadana 
solar ,som vår. Av "oändligheten" kurn.na vi 'emel
lertid endasIt upDfatta så mycket, soOm våra största 
astronomiska tuber visa oss, 'odh diet var ej heller 
så länge sedan man kom underfund med, aH Vin
tergatan, vnken utgöres av n:tiIjarder .gtjärnor,en
d!llst är en liten; ö i det stora hav, sam kanas oänd
ligheten. Ungefär miltt på denna "ö" ligger vårt 
planetsystem Det tOll ett helt århundradJe, innan 
a'stronomerna hunn't bilda sig 'en ungef,ärHg före
ställningen om Vinterllatans 'Storlek. men man tror 
sig nu med bestämdhet kunna Då,stå, att den unge
färliga längden uppgår tiH 60,000 Ij1usår. 

Vad menas 'då med ett ljUtså'r? Jo, det är det 
-längdmått som astronomerna använder istället för 
kilometer. och ett ljusår är den ,sträcka, som l}u
set - och även radiovågorna - tillryggaläg,ger 
Då ett år. Således Ibliir 60,000 ljusår = 365X 
60,000 = 22,000,000 "ljusdagar" = 24 X 22,000,000 
= 530,000,000 "l,justimmar" = 3,600X530,000,000 
= 1920,000,000,000 "lljUtssekunder". På 'en sekund 
gåremeHertid ljuset 300,000 'kHometer, och ant'Så 
<blir 60,000 ljusår: 

1920,000,000,000 X 300,000 = 6Xl018 kHomet'er. 
Om dårlör nå,gon ,från utkanten av Vintel'l~atan 

sändler ,en radiosignal, so:m vi ikunna uppfånga 
här på jorden, ,skulle det dr.öj a ungefär trettio år
tusenden innan den komme Ifram. 

Redan för femtio år sedan :fanns det astronomer, 
som påSltodlQ sig ha upptäckt en dd märkvärdiga 
"d'imhildn:ingar" i unive~suiID, vilka de ,förklarad'e 
vara v:ärldssystem. lika stora elLer kanske ännu 
s'tö:v:r:e än Vintergatan.. Dessa [oI'lSkare ansågos 
emellertid som fantaster, ty på den Hd'en viUe 
ingen människa 'sätta tI'lO till ,ett dylild, djärvt på
stående, ooh för övrigt saknade man v,arj.e möj-
lighet -att kontrol1era avstånden. . 

Och idag? Jätteteleskopen visa 'oss talrik,a dy
lika öar och vi kunna t. o. m. i Itöcknet urskilja 
enstaka stjärnor, vilket ger oss möjlighet att be
räkna aVrStåndet till ens. k. nebulosa. I stjärn
bilden Andromeda kan man med blotta ögat se en 
dimmig, simmande fläck - Andromedanebulosan 
~ 's'om till s1n byggnad påminner om Vinterga:t'an, 

J 
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4 RADIO-TEKNISK REVY 

Fig. 1. Nebulosa, en stjärnevärld, som antages bestå av mil
jarder solar. 

och matematikerna ha beräknat, att aVISltåndet till 
denna mäktiga stat i riket Urania uppgår till 
800,000 ljlusår. 

Under årens lopp har man. tfunnit aUt fler ooh 
fler nebulo.sor. . Huru lån,gt bort de Ligg.a, kUJilla 
astronomerna eJ exakt ange, men 'exponeringsti
den uppgår till i medeltal 40 ,timmar. Detta inne
bär, att man må,ste samla de enorma ljusfloder, 
som. ut~tråla,s fråJn något tiotal mirlj ,a~der sollar, j 
fyrtI.o tImmar, .för ,att stj,ärnevärlden överhuvud 
taget skallJ "fastna på plåten". Ej heller veta vi, 
om ,dessa nebulosor fortfarande 'exilStera., ty ljus
strålarna, ,som nå oss idag, ha varit på väg i 
800,000 ärr. 

Nu ~omma vi tiU ·en annan fråga. Hur långt 
bort hggadle svagaste nebul.osor vi kunna foto
gra~e~a medJett moder,nt j,ättete1eskop? Ja, d 'en 
frågan är ytterst v,ansklig att besvara, men man 
har antagit, att maxim1av:ståndet uppgår till 200 
~ 250 mHJ'oner ljusår En radios1gnal, ·som når .oss 
l:dag, må,ste alLtså ha aVlsänts för 200 milj.oner år 
s·edan, ,d. v . .s. vid en tidpunkt, d;å jorden saknade 
mänskli.ga varelser och jättereptilerna krälade 
omkrmg på ,stäpperna. 

Fig.2 Ett av de moderna jätteteleskop med vars tiIlhjälp det 
mäktiga riket Ur.ni. kartlägge •. 

Atomernas sönderdelning. 
. V:i Vieta, ~tt e~t :In.äktigt elektr1s:kt fäH, v,ars styrka 
varlera,r fran bd t111 annan, utbreder 'sig över jor
~en, och att po~entialdåfferensen mellan de pbsi
t:.v,a och negahva ~onerna uppgår till 370 volt. 
Denna l,addnting motsvarar en spänning på 200 volt 
pr meter. Om ionerna funnes i mycket stort antal 
l . atmosfären, sku1le vi ej kunna uthärda spän
nmgen, ~e!l då. strömstyrkan ärrelatlvt låg, på
verkas ej vara ,smnesorgan av d,et eliektri:ska fältet. 
Vid ,ett kraftigt åskväder ,däremoit stiger poten
tialdifferensen från 200 till 100,000 volt pr meter 
och ,på ett ,avstånd av 100 'meter öv.er jordytan upp- . 
går det elektriska fäHe:'S spänning mot jord'en till 
10--30 miljoner volt. 

Det händer ofta, isy,nnerhet i bergstrakterna, aU 
man får se lju.skvasbar - 's k. St. ElJmseLd'ar - på 
spetsiga ' föremål, då elektriskt laddade moln pas
s'~ra ö,:er en 'otit. En idealisk oibservlafJion.spl,ats 
for dylIka naturfenomen .är Monte Generoso vi,d 
Luganosjön, där 'ett par tyska forskaTe nyligen 
U1ppJ;ört en foosöksstation, vJlJk,en skall tjåna ve
te~skapliga syften. Här skola de båda vetenskaps
mannen med! natur~afternas hjälp :föDsöka sön
der.del1a atomerna. Det har nämligen visat s:g, att 
de spänningar man på konstgjord väg lyokats 
alstra i laboratori,erna äro ,otillräckliga för detta 
ändamål, ty man kan varken konstruera gnistin
duktorer eller högspänningskansf.ormatorer med 
tillräckligt hög isoLation. 

Men, :frågar läsaren, är det verkligen nödvändigt 
att begagna så höga spänningar för att knäcka de 
små atom'erna. Innan vi besvara den fl'åg,an skola 
vi i konthet ~eröraen del intressanta företeelser 
inom fysiken. Det torde vara ,allmänt tbekaIllt, att 
atomerna bestå av vätekärnor och elektroner och 
att de senare, vilk,a äro l,a,dda,de med nega1tiv elek
tricitet, kretsa kring den positiVla kärnan, likiSom 
jorden kring solen. Så t. ,ex. beSitår kvicksilver 
av 80 och guLd av 79 kärn enheter. Detta är lik
tydi.gt med, att man kan erhålla guld g,enom allt 
borttaga en positivt laddad enhet ur kvicksilver
atomen. Dylik,a förv,andlingar å enklåre ,at,om
byggnader ha under ,diet senaste år,et utförts av 
den geniale fy.siktern Ru'thgerford, som för sönder
delningen använde alfas trålar, vilka utgöras av 
duihbeH lad,da,de heliumatomer. Dessa partiklJar 
utsLunga.s med en hastighet av 20,000 km. pr se
kund från radium. Att "p~oj ektilterna" kunna :avge 
betydande energimängder framgår därav, att ett 
enda gram r,adium under ett htelt års tid förmår 
lämna 3.5 kHowatt. 

Har man fym miljoner VlOlt till sitt förfogande, 
kan man i ett ur1a.ddningsrör medelst s. :ko kanal
stråla'r ladda atomerna med samm,a energimäng-

. der som man erhåller .från alf,as,trålarna, då l'Ia
dium sönderfaUer. Efter denna lilla utflykt till 
atomrfysiken ~örSltå vi, ,att ,det ,är nödvändi'gt att 
användla mycket höga spänningar, och då dessa ej 
kiunna el'hålla,s på konstgJord väg i ·de :moderna 
högfrekvensLahoratorierna återstår ingen annan 
utväg än att försöka ti1lgodogöra s den energi, 
som u tv,ecklas vid de ,elektriska urladdningarna i 
atmo,sfären. Med andr,a ord, ,kanalstrålarna i ur
la.ddningsröret skola eliSäUa lalfastrålarna och 
tjänstgöra som projektiler vid sönderdelningen av 
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Hur man tillverkar en gnistinduktor. 
För medicinskt bruk och för matning av geiss

Lerrö,r och t,eslatralllsrror:m,atorer använder man :s. k. 
gruSltind uktol"er, vilka rSikilda si'g fll'ån de vanliga 
induktionsapp-araterna d'ärig'enom, att de äno fö,r-

. sedda med' en järnkärna och en kondens ator. En 
dylik ,apPa,il'lat är egentligen in,genting annat än en 
tral1'Siforma t'or, SOIIIl transfol1IUerar upp spänningen 

Fig. 1. 

AtC)merDaa a3DderdelDIDg. Forls. från fö!eg .. sid. 

'från 4 till 10,000 voH eller mera (vid, de ·störr,e ty
perna uppgår spännin,gen Itill 1 mil~on volt). Fig. 
1 vLsar konstruktionen. a är ,primärspoleI4 vilk,en 
bestålr av några få 'Varv tjock tråd. Dess ändar 
anslutas dels till kontakJtSlkruven PI och deLs till 
den vinkel, på vilken -hammaren b är fas.tsatt. 
Förbinder man polerna Pl och, P2 med en ackumu
lator, går ,stflömmeIl1 över ,ställskf'uVJen c genom 
primärspo~en och järnkärna:n. d, på vilk,en ,a är 
lindad, ,blir då magnetisk. Till föl1d därav attra
heras 'ankaret, men i samlIna ögonblick brytes 
strömm en vid · 'e, och ib gå,r tillbakta. N u är å ter 
strömk,nets'en sluten, ' och Ispelet urppl"epas på nytt. 
Man erhåUer alHså i primärlindnJingen en serie 
strömstötar, ooh i sekundärlindningen, vilken be-

. står av många vtarv fjn tråd:, alstras en hö'gspänd 
växelström, Val'lS frekvens är lika med· antalet 
strömstötar pr sekund. Följ.d:en .blir, 'att gnlLstor 
springa ,öVler mellan de bå,da sp'etsarna t100h t2, 
om dessa nätrm3!s 'V.arandra tHlräckligt. \ 

En gnistinduktor ,är I1elativt lätt .att bygga. 
Spolstommen n ,k,an lämpligen tillverkas av trä, 
och dlefta arbete är häst att öV'er~åta -åt ,erl sv:a'rVlare. 

atomerna med kvalitativt samma men · kVlantHa- på 8 miljoner volt, molsv,arand!e 18 'IIl!eters sbg
tivt större energimängder än ·de Ruthgeriford an- vidd. Nästa Isommar hoppas man dock få upp 
vände. Den berömde fy,sikern lyckades skjuta Slpännin,gen ytterlig,are. Anläggningen utgjol"des 
bort flwa Vlätekärnor ur syreatomerna med en av ett 80 meter högt trådnät, vilket var upphängt 
hastighet, som tydde på ,att aJlfaproj.ektilerna av- i pors'linsi.solatol"er och hampsnören, och nät,ets yta 
givit siu egen röreLseenergi till de lättM"e :syre- ll'Ppgick till flera hundra 'kvadlratmeter. Elektri
ato~erna. citei-enerhön ·man genom en kOJl,tinuerlig in-

Senare har man med tillhjälp ,av .atomprojekti- fluensverkan, ooh obs ervaUonern a gjordes från 
ler lyckats sönderdela ,äVlen ,and'ra atomer, och vid ett litet hu,s, som avskä:l'mats med ,en tjock metall
företagna experiment med aluminium visa,de det plåt. Anläggningen lev,er.efladesstötvj,s strömmar 
sig, .att de bortflygande partiklarna - d. v. s. väte- upp till 1,000 ampere. 
kärnorna - hJ3'de en störfle hasti,glhet än de skulle Ström- och spänningspr:ob'lemen har man alltså 
ha haift om die en.d3Jst bomhar:del'!ats med alf3Jstrå- lycka1s lösa, men för dessa kanske inte alldeles 
lar. Därav följer, att en del ,av den i atomen ma- o,farligla eX'perimenf behöver man lämpliga ur
~asinerade energien ,på ,etJt eUer .annat sätt fdgjorts. laddningsrör, som tåla effiekter på fl.era milj.ardel 
Detta betyder emellect.id ej att allkemisternas gamla volt-ampere. Dessa måste v,ara :så tbeskaffade, ,aU 
dröm om atomsönderdelning gått i uppfyllelse, spänningsdilfferenserllla .utjämnas, ooh lättast kan 
utan att v,etelllskapsmännen stänts inför ett nytt man åst3JdkOIlllll1la detta däri:genom ,att .man på rö· 

. problem; Förs,t då man genom att utnyttja den rets yttersida allib,ringalr ,ett antal nickelringl\,r på 
atmosfäriska energien he~t lIyckals frigöra de i ett lämpligt inibörd'es !av,stånd. 
atomen' huntdlna energimängderna lmn man säga . De tYisIm forskarna Lange och Brasah ha kon
sig h~ nått målet, ty då ,erhåller man av ett ,enda struerat ett v,acuumrörav .porslin, vilket tål 2.5 
gram materia 365 X 24X 3,5 = ca. ·30,000 kilowaH- miljoner volt och 1,000 lampere. Nickelringarna 
timmar: . äro placerade sex centimeter f Tån varandra, och 

Men vili]{.et mål har man nått? Kan man även röret har ,använts för lalsiringav röntgenstålar. 
i praktiken tillgodogöra SLg de enorma energi- Vid ,fönetagna experimJent visad'e det. 'Sig, atf strå-

- mängder som utveckLa,s, då Momerna ,frigöras ilarna Iförmådlde genomtränga en 10 cm. tj-ock bly
urladdningsröret? Att i närvarande stund fönsöka plåt och svärta en fotografi,sk plåt, som placerats 
bes'V,ara dessa frågor är ytterst vanskligt, men ,un- på andra sidan. 
der -aHa rförhalJianden hoppas man kommaproMe- Kan man :med d,etta katodrör alis.tra kianalstrålar, 
met "matedetransformering" närmare in på livet som ej endast förmå sönderd!ela l?tt,a ,atomer utan 
ty utstrålningen från hundra gflam radium mot- även slå ut en enhet ur den tjockJa el,ektromantel. 
svarar endast en strömstyrka på 'en miljondels som omger kvicksilveratomens kärna, har ma,n på 
ampere och här rör ,det sig om flera hundra. konstgjord väg förvandlat kvicksilver till guld. 
, . Vid de hittiUs ,föl"etagna experimenten på Monte 

_ Gener~so hade man tin-,~i!t tQ.rfog~!l'd~ ,sp-änning3Jr 
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Därefter impregneras stommen i ,ett kokande pa· 
r.arrfinlba'<li, i vilket den fåx 'liigga, minst en hallv 
timma. NäTlJJli3lSt träet lägges ett futuran'paP'Per, 
på vi&et priinä<r.spolen Jindas i två lag. 

Sekundlämpoben utgöres såsom nämnts av ett 
mycket stort antal Vlal"V, och 'som maJterial lanvänd'eg 
0,1-0,2 mm. koppartråd;, vilken helst bör var.a sil
kesomsp unn en. Oetta arbete måste utföras rmed Istor 
pl.'lecision, tSå .att spoLen blir så jämn som möjligt, 
oohtrådlen bör, innan den ,uppHndas på ruUen, 
passel'la ,ett kokaDIde bad, ibestående av tv,å · delar 
hJal'lts; en de! vax ooh en del paraffin. När ind.uk
tionsrulleni är fäI"dig rfästes trådändarna vid de bå· 
dia k.ontakterna SI och S2. 

Nu komma vi till kondensatorn, val"S konstruk
tion åskådliggöres ,av figur 2. De'S!S upipgift är dels 
att fÖl.'lstärka ind'Uik~ioIlJsströmmarna .och d:els ,aU 
undertrycka gnistlbilldningen vid kontaktställlet e. 
Hur e:n dyLik lkon-d1ens'ator til1v,erk31S av ettantaJ 
-stanioIhlad med paraffinpapper som dieIekfrikum 
\framgår med ön~kV'älid! ;tydlighet alV figuren. Se
dan det hela är tfiärdligt, 1ind'as ,pa,k,etet in i ett 
tjockt papper <och nedlägges i den låda, på v;am 
lock induktionsspolen Jfastskruv.aiS. Innan locket 

Fig.3. 

på,såttes måJs~e man emellertid lägga lett par papp
skivor över korrdeniSatorn, ,så latt Maden pressas 
ihDp tSamt föffiLnd1a PQlerna med kontakten P2 och 
den vinkel, på vhliken fjådel.'ln f är tf:astsatt. Hetta 
sker lenklast genom att lägg,a ett pM små mäSlSling
bleck på stannioJtblJa,den 000 föra upp trådarna 
genom ett ,par hål i, locket. 

Kärnan d utlgöres av len iburut ,glödtgaJde och fer
nissade järntrådar, vilka tl.'lås in i spolstommen 
och fila'!> jämna. Denna kärna skall attrahera an
klaret bi då primär,sp 01 en genomflytes av ström

'men från ,ackumulatDIID. oc;h samtidigt åstadkom
ma, aJtt strömkl'letsen brytes ,vid' kontaktstäHet e. 
Hela an'Oliooingen med fjåder och tS'täl1skruv kallas 
Neef-Wagnersk hammal'le, ocJh denna konstruk
tion använd/es vanligen å induktion'SlaJPpal'Iater och 
mindre gniJstindUJktoI'ler. U;et finnes 'emellertid 
även andra avlbrytar,e f,ör såväl VJäxel- som lik
ström, men då d,essa äro , ,ga,nska svåTa att tiHv,er
K:a, skoLa vi i detta sa:mmanrhang ej närm.tare ingå 
på konstruktionen. 

Hammaren utgöl.'les av ,en cirkelrund skiva av 
mjUikt järn.. Den fastskruvas stadi'gt på en stål
fjäder .f så att 'des(Sa avtStånd tilt jäl'lllkärnan blir 
ungefär 1 1IlllIl. KDn,t,aktstäJllet bestä'r dels ,av ett 
litet platinaibLeck, fars~satt på stålfjädern och dels 
av ett platinasttJid't, som lö~es fast på stäUskruven c. 
Denna ,senare insfäliles så, att !Strömmen ibrytes 15 
il. 20 ggr i sekun,den. SkUlle det visa sig !Svårt att 
kDmma över Fämpltga pIatinakontakt.er, kan man 
i nöd!fa1Jl: anv,ända ,dem, som finnas ,på elektr1S1k.a 
ringklockor och min.dre in,dluJkltionsapp arat er. Man 
klan även Islop,a hela lav'brytaI'len 'Och ,ansluta pri
märspolen direkt tiH v.äxe1strömsnätet öVier ,en 
r,j:ngledningstransf,~)!'Imator, lSom transformerar ned 
Ispänningen tUl 4 il. 6 volt. 

Lådan ,får ett prydligare uttSeende om dien pol'e
Tas eliler fernissas. Dessutom bör man 'aJDbIinga 
ett styck'e futuralllplapper, ,över spollen. Som st!r:öm
källa lämpar sig häst len .ackUilllu'!,ator om 4-6 VDlt 
elil'er växeLströmmen f.rån belytSningsnätet. 

Sedan ,det hela ~är fändigt provas induktorn. 
Skulle -d'et väsa si,g, atJti den ,ej fungerar, ligger fel'et 
vanligen hos av'hrytal.'len, som häktat upp sig. Det 
k,an emelLertid! äVien hända att kondensatorn är 
,kortsluten, varvid 'en tStark .gnistlbi'ldlning uppstår 
vid kontaktställe\t. Ett mindre v'anliigt fel är korl
'slutning eJJler avhrott diJnduiktioniSSlpol'en. Det se
nal'lekan konstaJteras medl len Igllim.113lffipa elil:er en 
hörtelefon' i .ser:i!e med: ~tt batteri, men ,en kortslut
ning är nästan omöj,lig att 'll'Pptiädm, I Vlarje lfaH 
mås{le man linda om spoLen och diärför bör man, för 
att vara på den säkra lsitdian, redan från hörjan ut
föra detta' arbete ,så OIIlIsoo-gSlful:lt som möjligt. De 
sekundIära !pOolerna föl.'lihinda-s med ,de båda kontak
terna gl ocJh g2 på 'tes'l:a1Il'lanJs:format-orn, varvid! na
'tudigtviJs sHtf ten t1 och ~ måJste avläg,snas. 

Tabell fUr dimensionering av gnistinduktorer. 

Gnistgapets 
längd 

(Slagvidd) 
mm. 

20 
30 
40 

I ~ 50 
60 

K on dens a torn 
Träspolens Kärnans Li-ndningen ' I. 

dimensioner dimensioner -
____ m,m_. ___ .I ____ m,m_. ___ II ___ p_r,im_ä_r ___ \ SekUndä~i------;---_-1 
- Antal I BI.dens 

LäDrd I Tjocklek Länrd I Tjocklek Tråd I c:. m, Tråd I le:. m . blad storlek 

180 
210 
260 
320 
320 

90 
100 
120 
140 
160 

190 
220 
270 
330 
330 

18 
20 
22 
24 
24 

1,0 
1,0 
1,2 
1,2 
1,2 

8 
8 
8 

10 
15 

0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,,20 

2500 ' 
4000 
5000 
6000. 
7000 

75 
100 
120 
150 
200 

3OO~150 360 180 
420 200 
500 250 
500 250 
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En ny~ transportabel upptagnings
anordnil}g. 

Det är inte nog med att ,de "stumma" fiJ:mdrr~ 
merna kompletteras med tal, musik oclh !andra 
ljudJsensafiioner; hiograJfpUJb1.'iken fordrar även, att 
die .s. k. v,eckoveryerna sko~a urpptagas medl ton
filmapparater. lHittilJJs har det emellertid Vlarit 
förenat med .stora .svårigheter .att konstruera lämp
Ji.ga fJranspoI'itablla to nifilmsk am ero'l', som kunna 
medtaga,s på resor och monteras upp på ett ögon
blick. Men; äVlen ,detta ,problem tycks man nu ha 
löst på ett tilliredsställande ,sätt.. Firman Klang
film har nämli,gen för det tJyiska Ufatbolagets räk
ning byggt ,en "'l'ep'ortenbil", i vilken samtliga er
fOl"derliJga apparater äro instaLlerade. 

V;åra bilder visa konstrukHonen. Så,som f.ram
går av fotografiJerna, har man Vlalt ,ett kra:ftiJgt 
ekipage, som har en motor på 80 Ihästkrafter. I 
Vlagnen finnes plats för tre peTsoner jtäm~e kame
ror, ,aggregat, kaJblar och Ibatterier, och taket ut
gÖl"es aven kraf,tig träk.onstruktion, som 1:i,hlåter 
att f1era personer under upptagningen taga pl'ats 
på d 'etsamma. En på ena sidan monterad vatten
tät koutaktanordning möjliggör en ti1lf.örlitJi,g an
slutning av kameramotorn och siglIlalapparaterna. 

Bagagekotfferten (se fig. 2) mneh:Uler tl"e- .styc
ken 120 meter långa mihofonkalblar, fyra miJkl"o
foner med ,tillhör,ande stativ, de erfor-derHga låg
spännjng,slbatterierna och hHdkameran. Den är :så 
hyggd, aH 'handtagen åv,en tjänstgö'ra ,som trap'p
.steg. och man ,behöv'er alltså inte använda någon 
extra stege för att komma UrpIp på ta~et. Chassiet 
är försett med specia1tfjädrar, vilka ge v,agnen en 

~-, 

Fig. 1. Ufaa nya "reporterbil". 

Fig.2. 

mjuk gång 0000 möjHggöra upptagningar under 
färden - även om bilen har god .fart. 

Tonaggregatet består ,aven ljustonapparat ,av fir
man Klangfi1ms .senaste konsifruktion~ vHken jämte 
förstärkaren är upphängd Ifjädr.ande inuti vagnen, 
och intill densamma äro ,de håda jnstrumenttav
lorna med ,anslutn:ingskontakter, ljudregledngs
motstånd och kontrollinstrument placerade. Bilen 
har end'ast ett fra:msäte. Bredvid d'etta står en 
koffiert med reservd,eLar och en 1åd!a med hög.spän
niugsbatterier. Man mås'te nämligen sörja för att 
man är oberoende av främmande .strömkällor, ty 
det kan ju hända, att upptagningar skol:a ske även 
på sådana orter, som ej äro elektrifierade. En li
ten generator, ,direkt sammanbyggd med, bilmo
torn, levererar den erforderliga ,strömmen och 
uppladdar under fäl"dlen ackiumula,torbatteri!erna. 

Ljudkvaliteten: kontrolleras dels med en hörtel.e
fon ooh ,dels med ett optiskt instrument, som au
tomatiskt ,registrerar ljudf,örvrängningarna i för
stärkaren. Denna apparat är .konstruerad efter en ' 
helt ny princip. Naturligtvis kan man, ,om man så 
vi,l!, flytta ut hela aJpparaturen ur v!agnen och ställa 
upp deIll på en för upptagningen lämplig-are pl'ats. 

Ufas nya reporterbil är, såsom framgår av nam
net, speciellt avsedd för upptagning 'av aktuella 
bildreportage i stadtenooh på landet. Hittills har 
K]angfilm levererat tvenne dylika vagnar, och de 
filImer, iSom upptagjts med ,den transportabla ·an
räggningen~ ha visat si,g allt igenom förstklassi'ga. 

Fig. 3. Interiör av reporterbilen. 
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Forts. från föreg. nummer. 

Synkroniseringsproblemet. 
A v Denes von Mihdly. 

I min' föregående uppsats i ftiliruarinumret nämn
die Jag, .att ~n televisionsmotta,gare kan synkroni
seras med blJdfrekvensen. D.enna innehåller näm
ligen en periodisIk väx elström, som ,härrör från hå
len i nipkowskivan, oah fr.ekvensen är lika med 
antalet hål i analysatorn multiplicerat med varv
a~talet. Man må'ste alltså på mottagarsid,anan
vandla en synkronmotor, ,som är konstruerad för 
detta periodlta) och anisluta :statorn till en motor
förstärkare. För altt få amplitudierna så kralfti.ga 
;som möjLigt är det dlessutom .fördelaktigt att: be
gagna ett kollektorsy:stem. Detta senare ger mo
torn en fullkomli,glt konstant hastighet och upp
rätthåller synkronismen med sändaren. Denna 
lilla synk,ronmotor utgöres av ett s. k. toniskt hjul, 
d. v. s. ett kugghjul med lika: mån:gla poler som d,et 
finnes hål i nipkows:lci'Van. Hjulet roterar framfö,r 
polerna 'på ett par ,kraftiga ,elektromagneter, såsom 
fig. 2 vi'sar. När ,ett hål pa,sserar föremålet på ' 
sändarsidl3.Jn, alstras en strömstöt i statorn, och ro
torn ryckes ,då frameU pol,av:stånd.. Nästa: hål 
orsakar en liknande strömstöt, och då tSänd,arens 
ana,lysatorslci,v,a roterat ett varv, lhar det fonLska 
hjulet vridit .sig 360 grader. 
.. Begagnar man på mottag,arsidan ett toniskt hjul 
~~ det .. alltså on?,d'i~t att använda en extra våg
langd for IsynkronlliS:ermgen, och f,ör ,ett par år sedan 
~yggdle Telehor A.~G. i Berlin - ett boJ,ag, som 
mnehar sarrntliga dessa ,patent - SliTha mottaO"are 
efter denna, princip. o 

J Det är även möjligt att synkronisera apparaten 
~ed l.okal,a taktgeneratorer, som med tillhjälp av 
lampliga synkroIl'illotorer h:1Uas på konstant varv
antal. Alla dylika kOIlJstruktioner ford:r,a emel'ler
tid ,en mycket stor precision, och det är ingen lätt 
s~k att i praktiken uppräHhålla en exakt synikro
msm menan sändaren och m,ottagaren. De appa
rater, ,som äro konstruer,a,de ,enligt d:etta system, 

Fig. 1. Sändaren. 

äro försedda med en elektrisk elLer mekanisk 
generator, som alstrar svängningar med ~onstant 
frekvens. Dessa ledas sedan fill bildlanalys,atorn. 
~n exakt synkrorusering är emellertid endast möj
hg, 'om mam. på sändlar,sidan använder anord
Th:ngar, som upplösa bilden fuUkomligt likformigt, 
ty den mioota avvikning i v,a:rvant.alet resulterar 
i att bilderna flytta si'g åt sidorna eller upplösas i 
ett virrvarr av sv.arta Qdh vIta strecJk. 

I praktiken ,använder man på sändarsidan en 
lokal taktgenerator, lSIom drives aven synkron
motor. Synk'l'on~sering:sfrek'Vensen, d. v. s. den 
frekvens, 'som orsakar det konstanta varvantalet 
blir då OIberoende av bildfrekvensen. Den senar~ 

' kan alltså Vlälj,as godtyckligt, ty någon annan för
bindelse mellan Isändaren ,och mottagaren än d,en, 
som hegagnas för ,bildöv;ernöringen; existerar ej. 

Man slåljer mellan mekani'SI~a och .elektrils:ka 
ta:ktgeneratorer. Till dien .förra gruppen hör ,stäm
gaffeln, vilken kan konstrueras på flera olika 
sätt. Man kan t. ex. förse ena ,skänkeln med en 
elektrisk konta,ktanoI"dning, som bryter och sluter 
en strömkrets, eller man ,kan låta gaJffeln inverka 
på ,en elektl"omagnet, som bildar imlgångskretsen tiE 

Fig. 2. Mottagaren. 

Nipkowskiva 

en rör.först,ärkare. I senare fallet åstadkommas 
strömv,ariationerna på så sätt, att magnetfältet 
förstärkes odh försv.ruga:s i takt med skänkelns 
vibrationer. Dessa svängningar få konstant tre
~v.ens, men. emedlan amp1i.tudern,a ej äro ISlynner
IIgen kraftiga, måste energien förstärka,s vidare 
med elektronrör. . 

AlVib~tarn~ med ,el.eiktrisk konta:ktanordning av
ge rela:hvt ,ho~ energI, men Ifr,ekvenSlen är svår att 
hålla ,fiullkomHgt konst,ant, odh dessutom kan man 
ej eliminera gnistbildningen vid kontaktstället. 

De mekaniska taktgeneratorerna ,äro avsedda för 
låga periodtal, då där,emot rörgeneratorerna även 
kunna alstl"a höga fr.ekvenser. En god lösning av 
synkroniseri.ngstpr.oblemet är följ ande. På sänd,ar
sld~n användes en .stämgaff,elaVlbryta,re. vilken 
kombiiJleras med en iSlpec.i.allgenerator så att man 
ephåll~r ,en abs'Olut konstant frekv:ens: och på mot
~agarsl.d,an beg,agna,r manen spec.ielH för detta 
andamål konstruerad; rörgenerator. Att förse även 
mottagaren med en eleiktromekani.sk svnkronise
rj,~gsanordn;ing år däremot ej lämpligt, ty deLs är en 
stamgruffelaylbrytare i precisionsutJfÖTande O",a,nska 
dyrhar, och .dels är dlen sv;år att justera, omt:> appa
raten !Skulle ,falla ur fas . 

. Till sLut må nämnllJS, att diet är möjligt att kom
bmer.ade OVian beskrivna sYll'lwoniseringsmeto-
derna. . 

; 
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. Lokalmottagare med inbyggd högtalare. 
En tvårörsapparat för växelströmsdrift. 

I ... okalmoUagaren med tv,å rör - naturligtv~s helt 
nätansluten - är en appar:attyp, som har stort be
rättigande ooh även ,efbemrågaJs ganska mycket. 
Den är tiUräcklig för myoket god hög,talaråtergiv
ning av diet ·sve.nska riksprogrammet från när
maste sändarstation, vilket vål för de flesta lyss
nare. torde vara huvudsaJken, och kan därtill taga 
några kraftigare diJstansstationer. För en V'erkligt 

Fig. 1. Principschema. 

omfattande distansrrnottagning fordr,as å a:ndrasi
dan en gaJnska dynbar apparat, som med bibehål
len god ljudkvalitet. är tillräckligt sel.ektiv för att 
kunna skHj.a det stora antal sändarstationer åt, 
,som numera är.o i verksamhet. 

Den mottagare, vi här skola beskriva, är icke på 
något sätt särskiJt mär:kvär,dig. Den är aJnlagdpå 
aU vara god och billig. Detektorröret är kopplat 
på vanligt sätt. Man kan använda vilket gott spol
system som hä1st, och återkopplingen kan som van
ligt ll'Iegleras rent induktivt ,ener kapacitilvt - in
duktivt. I koppling.sschemat v:usas ett spolsystem 
med aJperiodiJsk aJntJennspole, g,allerspole och fast 
återkoppling.S/spole, vi,1ket är ganska lätt att till
verka själv. Återkopplingen regleras kapacitivt 
med en differentialkondensator C3 på 2X500 cm., 
Vlarigenom en myoket mj,uktJ v,erkande återkopp
ling kan el'lhJåHas. A vsbämning.skondensatorn ej 
har som vaJnligt 500 cm. kaJpacitet, gallerkonden
salor.n C2 300 cm. och .gaHerläClkan MI ett motstånd 
på 2 megohm. Fl"ån detektorn övemöres lågfre
kvensen .genom en Körting traIliSforma1Jor med om
sättni:ngstal 1: 5 tiU slutröret, här en Telefunken
pentod RES 164. Man kan emellertid .också få 
myckel gott resultat med ett Vlanligt Sllutrör, t. ex. 
RE 134. över högtalaruttaget lägges en iblookkon
densator C4 på 5,000 cm. 

Nätanslutningsdelen är lika erukel. Likriktar
transformatorn har uttag å primärsidan för olika 
nätspänningar, 110, 127, 150 och 220 volt. Nätet 
anslutes alltså dels till kiontJakten O ooh dels till 
den med 1frågarvarande spänning märkta kontak
t'en, såsomkoppliug.ssohemalt ng. 1 visar. Motta
g~en är härför fÖMedd med ,en ca. 3 m. lång, rund 
vulkaniserad dublbelsladd, sa.m är försedd med en 
stickkontakt för anslutning till nätet och i ena till
ledningen har en strömJbrytare inlänkad. Å se
kundär:s1dan har transtformatol"n en 4 volts glöd
stl'lömslindning med mr1ttuttag för mottaJgarrören~ 

en 4 volts do. för likriktarröret samt ,en 250 volts 
lindrning för anod- eller galler,spänningar. Lik
riktningen är " enkel", d. v. s. endast växe1ström
spänningens ena halvperiod likriktas. Som lik
riktarrör användes t. ex. Tel,efunkens RGN 354. 
Den likriktade sp.ännirugens ytter'poler hava vi mel
lan d.e i kopplingssOOemat med + 000 - märkta 
punkterna, ooh mellan dessa ligger ett första fil
tel'lblock C5 på 2 Mf. Till filtrering av detektorns 
wnodspännill1g tjäna fiItermotståndet M2 på 80000 
a.hm och hlockkonderusatorn C7 på 4 MF. Slutrö
r,ets anodspänning fi1trems genom Ma på 8000 ohm 
OM C6 på 2 MF. Den intresserad,e amatören kan, 
om han vill bygga mottagaren med annat detek
torrör eller spolsystem, variera detektoranodspän
ninlgen ~elllom ,aH ländra g,tJorleken å motsrtåndet M!l . 

.Alppa:raten har alltså ingen filterdrossel. Det 
blir givetvis billigare med den beskrivna mot
ståndsf.i1treringen, och resultatet är också fullt tilJ
fredlsställande. 

Emedan vi ha valt en TelefuIllken-pentod som 
IsIUltrör mås,te vi se tliJJl att f.å en lämplri'g skämn-

. gaHerspänning för detta rör. Härför användes 
belastningsmotståndet M4 på 30000 ohm, shuntat 
med en blookkondensator C8 på 1 MF. Denna är 
nödvändig, emedan eljest å skärmgaHret uppstå 
spänni.ngar, som motverka förstärkningen. Appa
ratbyggaren kan övertyga sig härom genom att 
koppla bort kondensatorn, och det kan ju även 
vara 'av intresse att undersöka resultatet med ett 
Istöooe ,eller mindre block på t. ex. 2 resrp. 0.5 MF. 
Gallerspänningen för slutröret erhålles genom att 
låta anod.strömmen från mottagarrören passera 
genom motståndet M5 på 800 ohm, varigenom gall
ret får en negati,v förlspänning i förhållande till 
glödtrå,del1ls mitt likia med spänningsfallet i det 
nämnda motJståndet. 

Den intr,essa:ntaste delen i mottagaren är kanske 
det ovan rbel&krirvna synne:r:ligel1l enkJa nätJalggrega
tel. Vi skola därför litet närmare gå in på huru 
man genom några enkla mätningar och beräk
ningar klan övertyga sig om storleken av de er-
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Pemel 
Fig. 3. Sektion. Skiss över chas

siets sammansättning och 
högtalarens montering. 

hållna spänningarna. Vi kunna med en relativt 
en~el.voltm~ta.re något så när exakt uppmäta ,den 
spanmng, likriktaren lämn·ar - således mellan 
p~nikterna + .000 -. Utslaget blir ca. 240 volt. 
Dal'leTIlot kunna vi icke mäta anodlspänningJarna 
med ett sådant enkelt instrument, emedan d'et
~amma h~ e~ allt fö~ stor strömförbrukning, var-
1ge~oon matDIlngen blwer i hög grad missviIsande. 
(VI skola i ett kommand'e nummer av R. T. R. 
u~der rurbrik,en "Mätteknik", litet närmare gå in 
haryå, sedan 'vi lavlslutat beräkningarna av lik
stl'omsffi'ottagaren.) Ha vi däremot en milli!am
peremätare med ett mätområde O - 15 m. A. eller 
ännu ,bättre ett UJlIiver:salinstI'lument med flera 
mäbområden, !kunna vi klara oss ganska bra. Om 
denna provnsorilskt kopplas in vid punkten B i an
slutningsledningen från motståndet Ma kUilllia vi 
här uppmäta summan avanodströmmen och 
skärmgallerströmmen samt finna, att denna är 
omkr. 12 mrill'i'amp. Spänningsfallet öv,er motstån
det Ma måste då enligt formeln E = I X R (se 
under rU1briken Mätteknik i Januari- och Februari-

Fig. 4. Planskiss. V 1, V. och V I äro rörhållarna för detektorn, 
slutröret resp. likriktarröret. psA är det vertikalt mon
terade spolsystemet. L T IAgfrekvenstransformatorn, C6 
-C. blockkondensatorer. Cl avstämningskondensatorn, 
Ca återkopplingskondensatorn och O våglängdsomkopp
laren. 

nUIlll'len av denna t1dskriftJ) v;aTla 0.012 X 8000 = 
96 volt, och som anodspänning för slutröret åter
står således 240 - 96 = 144 volt. I ledningen från 
M4 .. till. skärmgal!ret uppmät'a vi ca. 2.3 milliamp. 
Spalllmngislfaililet l M4 är alltså 0,0023 X 30000 = 69 
volt 000 skärmgallerspänningen 144 - 69 = 75 volt. 
Mäta vi på liknande sätt strömstyrkan i detek
to~n:' anod:krets finna vi ·denna varå ungefär 2.4 
mIlliamp., ·ooh detektorröret får således en anod
spänning = 240 - 0,0024 X 80000 = 48 volt. 
öka VL M2 få vi givetviJS en lägre anodspänning 
~ tvärt .. om. Genom ,att summera de tre upp
matta stromstyrkorna få vi den totala anod- och 
,skärmgallerström, som övar dletektorns kiatod re8!P. 
S'luflr!öretJs g]ödtråJd ,ooh liikrik!tartranJSformatorns 
,glödströmslindllling flyter genom motståndet M5 till
ba'ka till likriktarens minuspunkt (- i kopplings
schemat). Denna strömstyrka ,är således 12 + 2.3 
+ 2.4 = 16.7 milliamp., vilket vi kunna övertyga 

. oss om ,genom aH ,inkoppla milliamperemetern i 
!ledningen tilJl motstånd 'et M5, lalltså t. ex. vid punk
.ten C. Spänningsf.a'lJlet i M5, Isom hall" ett motstånd 
,på 800 ohm, bilir sJåledes 0,0167 X 800 = 13 volt, 
VILlkJet, Slom vi kU!Iillm: finna! vid nämnare hetrak
tallde ,av lroppl'illgJS~hemat, blir slrutröl'lef'S gaHer
rförspänning. 

Efter denna lina teOTletiska betraktelse skola vi 
lämna några kortf.attade byggnad:sanvisningar 
Appar;atens yttre utseende framgår av fig. 2. Lå· 
dJaIlJS dimelliSi~nler äro iUngefäl": hö,jd 40 cm., bredd 
32 cm. 000 dj,up - från framsidan till baksidan 
l1äknat - 16 cm. Ohassi,et, å vilket alla delar äro 
monterade, utgöres av .en montågebräda, som. Vilar 
på låldJans botten, en p'mel ca. 25 X 10 cm. samt 
app,aratens bakvågg. Dessa tre delar äro samman
fogade så,som framgår av fig. 3. Å den smala pa
nelen. som då ohassi,et Sikjutes in i lådan fyller den 
mot'svlarande öppningen nedtLll i appar.atlådans 
framsidIll, äro monterad'e i mitten avstämnings
Jmndensatorn4' tm höger v.åJgiliingdlsomkop'plm:en 
odh tållJ. vänster återkJopplingiskorudleI1JSaltorn. Huvud
ström:brytar.en och bussningarna Iför ,anslutning av 
antenn och jo:rd är.o anbragta å lådans ibakvägg, 
då det ju är .onödigt att missprydla framsidan med 
dessa delar. 

Likriktartr,ansformatorns, ,de stora Mockkon
densatorernas, låglfre!kvenstl'lansformatorns oah 
;r,örhållarnas piaoormg å hoUenbräd'MI framgår av 
plaDlSk~s<sen ng. 4. De olika delarna hav·a här 
Sa'ffima beteckningar som i koppHngssdhemat och 
maberialförteckningen. VI ,är rörhållal'len för de
tektorl'öret, V2 för ISlIutröret och Va Iför likriktar
röret. Spolsy:stemet, vLlket .är lindat lå ett 60 mm. 
ISipo];rör, ca. 150 mm. långt, är montJerajl i vertikal 
ställning å ibaikväggen. Dess ungefärliga plats 
framgår av fig. 4. 

SpoLsystemets ®oDlStTuktion å,skådliggöres il fig. 
5, AHa spoldelarna lindas åt samma håll. An
tennSi~olarna PI och P 2 lindas å ;små spolstomIDH, 
som tIllverkas av 1vå tunna cirkelrunda futuran
skivor om 60 mm. dliameter och 1 eller 2 mm. 
tjocklek samt en mindre skiva om 25 mm. dia
meter .och 2 eller 2.5 mm. tjookl~k. De tre ski
vorna för varje spolstomme sammaDlhållas med en 
men skruv med mutter, givetviIs så, aU den lilla 
skirvan kommer i mitten. P l lindas med 80 eller 
1~0 varv, P 2 med ca. 200 varv tråd 0.4 mm., 2 ggr. 
SIlke. .Dessa båda spolar fastgöras vid var ain 
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'0 varvaS 111m. 

! !l.!1r. silke 

J,lO WIV a.., mm 
J .!1.!1r. .sIlke 

100 wrv Q.t mm. 
~ !)jr. ~ilk. 

Fig'. 5. Spolsystemet. Pi och P. äro antennspolarna, Sl och S. 
g'allerapolama och Å återkopplingsspolen. 

ända av spolröret, ooh man mås1e härvid särskilt 
se till, att de placeras så att lindningarna ligga åt 
samma håll. P2:s ytterända går till antennkon
taikten AL, innerändan förbindes med Pl:S ytter
ända och antenn~ontakten AK, och P 1 :s innerända 
går till jord. För övrigt framgår spolsysteII}.ets 
inkoppl1ng av principschemat. 

Inmonteringen av högtalar,en framgår ·av fig. 3. 
Magnets)'ist'emet, som ibör vara fyrpoli.gt, f.astskru
VialS på hakväggen, i villken man må'stIeJ göra ,ett hål 
för illJS-lällnIDgsaxeln. Dessutom {bör i bakväggen 
bONlaJs 2 ,e1'Iier 4 stora hål om 60 il 80 mm. diam., 
för att ljudvågorna från membranets !bakisida även 
skola kuhna spridla sig fritt. MembraIllet kan till
verkas av ritpapper 000 får ,en diameter om c:a 
230 mm. Färdigklistrade koniska membran kun
na även köpas i l"adio.affätel'lna. Enklast är givet
vis att montera membnanet fritt upphängt å mag
IlIetsystemets ,ax~ men man målste i så faN Sie till 
att diet ic~e på någonpunkb kommer i !beröring 
med lä,dans framvägg, då chtass1ef inskju'tes r lådan. 
Högtalal'len skulle närn.l,igen :ii såfiall mälla. Bättre 
ljiudkvalitet erhålles u.nder alla oillSltändighet~r, om 
memb):anets ytterkant får en mjuk, fjädra:nd'e för
bindelse med fr.amväggen ener med len säl'lSlcild 
montageskiv;3:, som är fast f.örbunden med det öv
riga chassiet. I denna montageskiva, Slom kan till
Vierkas ,av tjock papp, . utsågas .eHer utskäres ett 
hål, något störr,e i diameter än membranet. Runt 
membran'ets kant fastsys 'eller klistr.asen 3 il 4 
cm. bred l'Ienlsa a\T tunnt, mjukt tyg ener gUIll'IIli
duk och .denna remsa fastklistl'la:s> .dessutom vid 
montageskivan, !Så att mea:nibr.anet kOInlIller mitt 
för den motsvar.ande öppningen. Montageskivan 
för högtalarmemibranet fästes vid det övriga chas
siet med någna lämpliga tr.älister. 

App'aratens skötsel .är synnerligen enkel. An
tenn kopplas till AK vid mottagningen på diet van
.liga våglängdJsOID:J.'lådet ~OO m., till AL vid 
mottagning på långa vågor, 600-2000 m. Dess-

utom ,slutes eller öppnas strömbrytar.en 0, d,. v. s. 
vid' det lägr.e våglängdlSOmråd'et kortslu.tes spol
de1Jen S2. Jord' .anslutes lilJl bussningen J. A v
stämningen och återkopplingen sker ,på vanligt 
sätt. 

Man k,an äVien använda apPa!'latensom grammo
fonfömtäl"kJare om man Iför ,anslutning av den 
elektriska gramlmofondOlsan lföl'ISer den medl ,ett 
par ibussningar P. U., viIika stå i förhinde1!se med 
detektorrörets .galler ooh med jor,di - se koppli~
schemat. Det är ,att märka, att dien ledning, som 
förbin.der dien ena !bussningen med' ,gallret, måste 
"'ara så kort som mö~ligt, då eljest de växelström'S
förande ledningarna i ,apparaten kUl1lla infl,UJera 
på densamma, så :a:tt appamiten ibl"umm'aT. 

Samtliga <lielar ti1ll: ,appal'laten, iIliCl. 1ådia och 
högtalare men utan 'rör, ,gå på c:a tOO kr. RÖl'lsat
'Sen, t REN 804, t RES t64 och t RGN 354, kostar 
44 kr. 

Sb 

Materialförteckning. 

t .aJppamtlåda. 
t högtala'rs)'lStem, f~'Oligt. 
t högtalalUlJJenlbran. 
t spo~sytS1lem (hemtiHver.kat). 
t stfömbrytar.e (.OImkoppla!'le). 
t vridkondelllSlator, 500 cm., futUl'lanisolel'lad, 

med ratt. 
t ,dlj[lferentialkondensator, 2X500 cm., .med 

.ratt. 
t rörhåHare, 5~p'Olåg, fjädrande. 
t rörhållare, 5-polig, fast. 
t rörhållare, 4-polig, fast. 
t gaUerktOll/diensato:r, 300 cm., Dr:aliowid Mi

kJafarad. 
t ,gaUerläcka, 2 megohm, Dralowidl Kon

stant Univel'lSal. 
t högtaJamondlen.sator, 5000 cm., Dralowid 

Milkaf aradl. 
t Körting lågfl'lekveIlJSltll'iansformator t : 5. 
t motstånd 800 ohm, Dr.alowi.d FiJ;os Uni-

v,ersal. 
t blockkontdensator t MF. 
t likriktartransformator Weida typ T t6. 
t motstånd 8000 ohm, Dnalowi.d Filos Uni-

ver.Slal. 
t motstånd 80000 ohm, Dralowid Polywatt 

Universal. 
t motstånd 30000 ohm, Dralowi.d Poliywatt 

Universal. 
1 hlockkondffi1lSa1f:or 4 MF. 
2 blockkJondensator 2 MF. 
t .w.ockkondensato!l" t MF. 
t sladd med! st;ickkontakt. 
t strömbrytare. 
5 tbu:SlSuingar. 

kopplingsmaterilal. 

• 

, 
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UDUTIN~ 

InlorJra "åra La'aloger 

o~L lörmånliga anLuJ. 

RrlllflörtfärLllre 
Utomordentligt e f f e k t i v och I i k f o r m i g förstärkning av alla 
frekvenser och därmed största renhet och naturtrogenhet i 

återgivningeq. 

• Gedignaste utförande med kraftförstärkare och nätaggregat 
sammanbyggda i en enhet. 

Kraftförstärkarna äro försedda med komb. ingångstransformator 

1:4 och 1:10 samt med utgångstransformator med såväl högohmig 
som lågohmig sekundärspole, varigenom både elektromagnetiska 

och elektrodynamiska högtalare kunna anslutas. 

Tillverkas från 12 till 200 watt anodströmseffekt, motsvarande 

1,75 till 50 watt distorsionsfri utgångseffekt. 

"Körting" kraftförstärkare äro synnerligen lämpliga för förstärk
ning av såväl radio- som grammofonmusik. Det är den" givna 

förstärkaranläggningen för alla hotell, kafeer, dansbanor, idrotts

platser. etc. 

UONUENTRA -:- Hälsingborg' 
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Tack vare en överlägsen frekvenskurva utmärkas dessa högtalare 

av ett enastående naturtroget återgivande av tal och musik med 

stor, varm och fyllig ton. 

Utförandet är det allra förnämsta. Den dubbla centreringen och . 

membranens okänslighet för fukt garanterar . driftsäkerhet och 

stor h åll b ar h et. 

ExceIlo Kino W. Excello Domo G. 

"Excello" dynamiska högtalare tillverkas i 5 olika storlekar, av 

:,.vilka den minsta kan återgiva 2 watt distorsionsfri utgångseffekt, 

den största 24 watt . 

. "Excello" dynamiska högtalare kunna erhållas för fältmatning 

med likström, växelström eller 6-10 volts batterlström. Samtliga 

typer levereras med eller utan utgångstransformator. 

"Excello" dynamiska högtalare samverka idealiskt med "Körting" 

. kraftförstärkare, varigenom bästa möjliga resultat garanteras. 

InlorJra "åra Lafalot}er 

o~L, lörmånh~a 3nLuJ. 

fJON«JENTRA -:- Dälsingborlr 
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Forls. från föreg. nummer. 

Hur man beräknar en nätansluten 
llk.strömsmott&gare. 

De flesta från bely;sningsruätet matadle likströms
rör äro konsh'lll'er.ad'e för 4 voH glödspänning. Liik
IStrömnren kan emeUertiid ej lilksom växelströmmen 
tr,ans.for:mera:s, och dlärför måste man reduceoo d,en 
överflödfrga .sp.änningen med tillhjälp av ett pass:an~ 
.die ntofståndl, som inkopplas i 'serie med glödtråden. 
Har mottagaren flera rör, vilket ju som r·egel är 
fallet, !kunna glödtrådarna antingen parallell- eller 
seriekopplaJs. Vidl pa1r.allel1kioppling kräva fyra nor
mala li:k.strÖInSrör 0.07+0,085+0.06+0.15 = 0.365 
·amp. Deruna glöd ström är emellertid förhållandevis 
bög, och av denna anledning lägg.as vid en Jiik
SitrÖJlls,arpparat rörens glödtråd:ar näs,tan undanImgs
löst i /Serie. _ ' _ 

Vanligen ·aruväruder man flera olika rörtyper 
i en och Isamma mottagare, men då äVlen de s. k. s.e
rrerören ha ,olika glödstrÖInStyr:IDa, måste man kopp
la ,ett motstånd över glödtråden. Den ström, SlOm 
flyter över det gerr,tensamma reduceringsmotstån
de~ blir då lika med strömmen genom änd
röret - alltså avsevärt lägre än om gLödtrådarna 
paraUellkopplas'. 

Fig. 1 visar strömschemat för en f yrar örs, nät
:ansluten IikJStromsmotil:,agare med ett högfrekvens
steg, en åteIikopplad d,ete1ktor ooh två iågfrekvens'
steg. P.å ritningen äro de i anod- och gal~erkretsen 
liggande kopplJirugsmotstånden endast antydda, men 
die återfinnas noggrannare angivna å principsdhe
mat :ii ffg. 2. Såsom framgår av de båda figurerna, 
uttagas de olika anlOdlspän:ningarna ö'Ver ett gemen
samt reduceringsmotståll'd VIT med' flera variabla 
uttag. GaUerför.spänningarna erhålI:as Siom spän
ningsf,a,ll över motstånden GWh GW3 och GW4,· 

vilka ligga mellan rörens ,glödtråd och nätets mi
n'uspol 

Om man antar, att elektronerna vandTa från nä
tets negat[va 'Pol över röven och motståoo'en till den 
positiva polen, börjar strömkretsen vid -220 V och 
går över lIIlotståndet GW4 till slutröret V4 och däri
från vid'are till V3 • Detta rör .har emellertild lägre 
glödstrÖIm än slutrör.e.t och dlärtt'ör måste det sbJuntas 
med! ett motstånd!, som t.alT upp den överflödiga 
strömmen. ' 

. -

Fig. l. Strömach~ma. 

,Fr~n .Ya går .~trömmen vidare över V2 ooh Vh 
varVld ar att marka, att d!etektornlS gaUer skall ha 
en svag positiv förspänning. GaHerläckan kan aJlt
så ,anslutas direkt till den positiv.a glöditråden. 

Vildl en dyliik sel'ieJwppJing.'av 'samtliga rör måste 
man komma jhåg), att glödh,:ådarna även genom
flytas av anodströmmen. listäIlet för att- kop'pla 
en:liJgt Ifig. 1 kan man vända på det hela så att man 
får följande ordlning: 

Nätets pluSipol - huvudmotståndet W-V4-Va 
- Vz-V1-näte!s minuspol. Anooströmmen för de 
tre s~~ rören. måste då passera diet första steget, 
odh foljodlen blIr, att Vh V2 och V3 överhettas, om 
man ej d'imensioner.ar shunhtrna N'V h NW 2 och 
NW3 med hänsyn till strÖInökndngen. Ändrörets 
anodström genomflyter emellertid även de mot
stånd, .som alstrade negativ.a förspänningarna, 
varigenom gaUerspäll'ningsvariationer och lågfre
kventa återkopplingar up,P'stå. Dessutom försltär-

, kas l~udf'örvrängningarna från ändröret även ii de 
an<h-a stegen, och denna disto~sion i förening med 
näthru'Set åstadkommer iganska kraftiga störningar. 

Dessa nackdelar vidlåda ej den kop,pling, som 
åskåd'liggör~ i Hg. 1. Här genomrflyter ändrör.ets 
anodlspäuning endast d!etta rörs .gaHermotstånd och 
die lågfrekventia återkopp.lingar, som .eventuellt 
uppstå, ha ingen möjlighet att komma 'över till d.e 
and'ria steglen. SliutliJgen är att märka, att ruätet icke 
lämnar ,absolut jämn likström. Genom lämplig 
fHtrering! kunna dlOck spänningsvariationerna hål
las inom så snäva 'gränser, att några störningar icke 
uipipstå . hiä~igeru:>m. 

Beräkning av glödströmsmotsmnden. 

I dJfn !bekanta formeln E=JX R betyder i detta 
fall E den nätSipänn.iJn'g. som s tår till förfo.gande, J 
strömmen i hUVlUdlströmlkretsen + .summan av 
alliodströmmarna i ampere oah R ISUIDmaru avaUa 
motstånd:en i strömkretsen. Emedian E och J äro 
kända, är det jämförelsevis lätt att r.äikna ut total
motståndet R. Detta utgöres av ett antal s.eriekopp
Lad'e motstånd" Sllld!ro:sseln W, huvudmotståndet W, 
gaUer.fömpänniugiSiIlllOtstån<d:en GWh GWa och GW4 

samt die ikomibinationsmotstånd, Isom biJdrus av mot
stlånden i ,glödtddlarna med tillliörande shuntar. 

Fi'g 3 visar ett godtyckli:gt steg i mottagaren (sLut
steget undantaget). Såsom framgå,r av kop,plings
schemat, går /Strömmen dels -genom glödtråden (it) 
'Och dels gelllOm shunten NW (i2), och vi erhålla 
enligt Kirchlb.offs lag: 

Jh = h+i2 eller il = Jh - il 

om 11 är änrlröret's glöc:lström. 

. I 
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En rörtabell. 
För den mindre radiokunnige experimentatorn. 

Det förekommer säkerligen ofta, att den intres
serade men kan:ske roke 'så värstklunniige radio
ly!ssnarenJ önskar prova ett annat rörfatbr.iJkat ,eller 
en alllmlll rörtyp' i !si mottagal1e. Vi:få nämligen 
då och. då .förfrågningar, om en viss rörty,p kan 
anV'ändias på. den 000. den pLaJ1JselIl: i radilQapparaten. 
Ofta äro dessa förfrågningar aUtför oflUllständ~gl 
framställda'. ' FÖl1st och främst måste man natur
ligtvis :ba ,klart Iför tsrg, om app,araten matas med 
glödiström Ifrån en 2 'ener 4 volts ackumuLator el'1er 
om ,den .är ansluten till V'äx'el!strÖIllis- teller lik
~trömsnät; vikliare om röret ,skall anlVändas r ett 
högfrekvens-, ett detektor- eller ett lågfl1ek'V'ens
,steg o. s. v. 

I nedam.lstå'endle tabell' ha de olika rören samman
förts med hänsyn till det ",steg" i mottagaren, där de 

lII1ltteludk. Forts. från förea-. sida. 

Fig. 2. Mottagarens principschema. 

Är vidiar,e Eh spänningen på d 'et beträrffand'e rö
retS/ gLöd'tråd får paraJlllellmot:ståndet NW: 

Eh 
NW = - . - ohm. 

II 

och om V'ärdet på b insättes i ovanstående formel 
iblir: 

Eh 
NW=--. Jh - 11 

EmooJan Eh är spännIiIig,en på glödtråden .och il 
strömmen gen.om dJensaIlllIDa, uppgår dess m.otstånd 
tilr: . 

WI 

och om vi kalla m~tstånd:et i NW för W2, blir kom-
ibiJnationsmotståndet WI : . 

. WI • W2 
WI = ohm. 

WI+W2 

På liknande slätt finna vi ,de övriga kombinations
motstånden W 2, W a .och W 4, varvid är att märka, 
att äIl!dtröret saknarr shunt. W 4 är således lika med 
glödtråidens motstånd. 

}{,onuna till användning. Varje 'Sådan grupp är 
uppdelad' oj ,två J3ivrnelniIl!gar, batterlrör (likströms
rör) iför 4 voltsadkumulator och ' Vläxelströmsrör 
för 4 Violts växelslrörnlsspäJming. Vi ha ,däremot 
bortsett f.nån 2 v01ts Ibattertirör, vilka i Sverige 
Il!umeI'la ,äro gansilm säNsyn ta. I koliumnen M ange 
de olika tbolkstäV'erna en viss grad.: av motS'V.ari~het. 
Rör, Isom i denna ikolumn beteokruas med s.aIlIlIllla 
bokstav, ,a" ib, c etc., kunna i 'alhruänhet uban vtid'are 
utbytas urot varandra, då der.as elektriska data 
/nJästan ,fulllstånlClligt överensstämma. Vid utbyte i8IV 

et/t rör mob ett annat, tsom icke 'har samma eller 
någon motSlvari~gihetSlboksta'v i kolumnen M, kan 
det däremot händ'a, att anod- ,eller gallerrförspän
·ninlg.en må:ste ändra:s. I ta'bellen ha vi därför med
tagit ,eIl! 'ktolumn, som aJIligiver ,den högsta tillåtna 

Fig. 3. Ett av rören med tillhörande gallerförspänningsmot
stAnd och shunt. 

Gallemnotstånd'ens storlek beräkna vi ur fö'ljande 
formel: 

Eg 
Wg = Jh+ i 

,d/är Wg=~motStåndlet Iii GW 1: ohm, Eg=gatlenför
. spänningen i. volt, Jh=ändröretJs glödlström .och i= 
det beträffa:nde rörets anodström. 

Nu sakna vi .alltså, end'ast vär,det på hU;vJUdm.ot
'ståndet W. I formeln E=JXR (se ovan) är R det 
totala motståndet istrÖm'krefsen .och ,detta blir: . 

R = w+W+WI+W.+Wa+W,+GWI+GW.+GW, 

Alltså: 

E = J (W+W+WI+W.+W.+W,+GW,+Gw.+GW,) 

eller: 
E 

W = -- - (W+W+Wl+W.+W.+W.+GW1+GW.+GW,) 
J 

Att ,denna formel: ej ,är iSå invecklad SO'lp den ser 
ut skola vi bevis a, :i, .nästa Il!Ummer a:v "RTR.", där 
VIi åter.komma med prakUskra tiHåmpningar av den-
'sa.rIlillla. • 
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Högfrekvenssteg. 

Med normala rar Med skärmgaHerrar 

Firma 
1 

Typ 
I 

Glöd· I Max. 

I 
M Firma 

I 
Typ 

I 
Glöd· I Max. I Skärm •. I M 

ström anodsp. ström anodsp. gallersp. 

Telefunken (RE 064) 0,06 100 Telefunken RES 094 0,063 
/-

200 I 80 I 

" 
RE 074 0,065 120 a Triotron se 4 0,07 150 75 I 

,. RE 144 0,17 120 Philips A 442 0.06 I 150 75 I 

" RE 074 neutr. 0.065 120 b Valvo H 406 D 0.07 I 200 100 
Triotron AD 4 0,07 150 a 

SO 4 0.14 150 Telefunken RE NS 1204 200 60 m ,. e 
Philips A 435 0,06 200 Triotron eWN 4 200 100 

A 415 0,08 150 Philips E 442 S 200 60 m 
" e 

A 409 0,06 150 Valvo H 4080 D 200 60 m 
" a 

" 

I 

A 425 0,06 200 Dub belgallel·rö.··. 
Valvo H 406 0,07 150 a 

" 
H 407 ap. 0,07 150 b 

I I 
Glöd. 

I 
Max. I Firma Typ M 

Telefunken REN 904 200 d ström anodsp. 

" REN 1104 200 e 
Telefunken RE 074 d 0,07 20 Triotron AN 4 200 d 

Philips E 424 150 d I Triotron MO 4 0,07 80 

E 415 150 Philips A 441 0,08 20 .". e 
Valvo U 409 D 0,09 20 

" E 438 200 

I I I I I V.lvo (A 4100) 150 e Telefunken REN 704 d 20 

Detektorsteg. L å g f.· e k ven s s t e g. 

Med tr a n.f orma t ork oppli ng Med tr a n .forma torko ppling 

Firma 
I 

Typ 
I 

Glöd· 

I 
Max. I M Firma 

I 
Typ 

I 
Glöd. 

I 
Max. 

I 
M 

ström anodsp. ström anodsp. 

Telefunken RE 084 O,os:; 150 b Telefunken RE 084 O,os:; 150 f 

" 
RE 064 0,06 100 .. RE 074 0,065 120 a 
RE 074 0,065 120 - (RE 064) 0,06 100 

" • " RE 114 
"-

0,17 120 RE 114 0,150 150 i 
" .. 

Triotron SO 4 0,14 150 f 
" 

RE 134 0,150 200 k 

.. AD 4 0,07 150 a Triotron SO 4 0,14 150 f 
Philips A 415 0,08 150 f " UD 4 0,10 150 i 

" A 409 0.06 

I 
150 a ,. RO 4 0,07 150 a 

Valvo A 408 0,09 150 . f Philips A 415 0,08 150 f 

" 
(N 406) 0,07 150 

" 
A 409 0,06 150 a 

" 
(H 406) 0,07 150 a Valvo N 406 0,07 150 

- - - - - .. L 410 0,10 150 i 
- - . - - - .. L 413 0,15 200 k 

Telefunken REN 804 200 Telefunken REN 804 200 

.. REN 904 200 d .. REN 904 200 d 

" REN 1104 200 e .. REN 1104 . 200 e 
Triotron - SN 4 150 Triotron SN 4 

~ 
150 , 

Philips E 415 150 e 
" 

YN 4 150 

" E 424 150 d Philips E 415 150 e 
Valvo A 4400 150 e .. . E 424 150 d 

.. A 4110 150 Valvo L 4\00 150 e . 

Med mot.tlnd.koppllng Med mot s tånd s k opp Hng 

Telefunken I RE 034 0,065 200 I g Telefunken RE 034 0,065 200 g 
Triotron 

I 
WO 4 0,07 200 

I 
g Triotron WO 4 0.07 200 ~:g 

Philips A 425 0,06 200 g Philips A 425 0,06 200 . go 
Valvo W 406 0.07 200 ~ Valvo W 406 0,07 200 g 

Telefunken REN 1004 200 h Telefunken REN 1004 200 h 

.. REN 904 200 Triotron WN 4 200 h 

I Triotron WN 4 200 h Philips E 438 200 .Gu_h • Philips E 438 200 h Valvo W 4080 200 . h 

Valvo A 4110 150 - - - , ., -

" W 4080 200 h - - - -
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SIn tsteg. 

Med normala rar Med kraJtrar Med akllrmgaUerrar (pentoder) 

. • Fi' rm a 

/ 

Typ I GlÖd. / M8X./Motsv I .. d galler. M 
strom ano sp. spän. 

Firma 
/ 

T y p ' / Glöd. I Max. /
Motsv 

_ galler-
strom anod sp. spän. 

Firma" Typ 
Glöd. Max. Skärm .• M?Jtsv. I , I / ~ .. )(a er -
strom anodsp. gaIL •• p. ,pän. 

Telefunk. RE 114 O,lSO 150 16 i Telefunk RE 304 

.. RE 134 O.l SO 200 10 k II RE 604 
Triotron UD 4 0.10 150 12 i Philips C 405 

.. YD 4 0.14 200 6 .. D 404 

.. XD 4 0,15 1'50 9 Valvo LK 430 
Philips B 406 0,10 150 15 .. LK 460 

.. B 409 0,15 200 12 - -
18 .. B 405 0,15 150 _ . -

.. B 403 0,15 150 30 - -
Valvo L 410 0.10 150 - i - -

L 413 0,15 200 - k - -.. 
" I L 414 0,15 150 - - -

anodspänningen. För skärJlligaHerrören f~nnes 
dessutom len koLumn över ·dlen maxima1a skärm
gal1erspällJningen och för slulröreni ytterl:1g:ar.e en 
kolumn över galler.spänll'ingen vidl max. anod
spänning. Isynn erhet då diet gäller ISlutrör (kraft- · 
rör med stior emilssion) är d'et viktigt för l'örets 
hållbarhet, att man övertYlgalr sig om alJt ,den ,an
vända .gal1erförspänningen är ti'Ulräcklig/t hög i 
fÖl'hånandJe ' till anodlsp.ånnling~en . Å andlI'a slidlan 
minskar tör hög gtaUerföI1spänning .rl'en <distorsions
fx'iaut'gångseflfekten. 

Vid mottagare med seriekopp·lade rör, vilka ma
tals med glöd.ström frå n lJ'k>5trömsll'äteb, kUllllla 
endal:'t rörtyper m ed e~akt samma gJ ödströlll!S t yr
ka ersätIta v·al'andra. Av denna an}.ed'n;ng upp
t·ager tabellen även en koo'llmn över gJödSltl'ÖInmen 
för lliikströmsrören. o.essutom är rutt mläl'ka, att 
.serierör alltid höra anv,än;das. Vi " iLja dock till
lägga, att man i ,d!etta f.alJl Igör Iklokaslt i att icke 
experirrnentera m ed alnd::ra flör än dle;m farbrilkerna 
anger. 

Vid batterirör (likströmsrör) , som anslutals till 
en 4 voltIs ackumulator ener en annan lämpl~g 
strömkäHa, behöver man däremot iClkle bekymra 
sig om g'lödlstrÖlllln1'en . Denna får automatiSIkt d:et 
rätta värdet, så långe spänningen är dien före
skrivna. Så till V'ida är dock glödrs:trömsltyrkan av 
intresse, att man hör undvika aH belasta mindre 
acroumulatorer ·m ed rör, som taga allt för mycket 
glödlström. 

För växe1strömsflören har icke .glödströmm'en 
angiv:iJts. De.ssa rör matas ju sa g'ott ,s'om a'l:ltid 
från en tranSIformator, som LämllIar 4 volts spän
ning, ocJh gl'ödströmstyrkan behö'Vler man då icke 
hell er hir tag.a. hänsyn till. Den är f<ör övrigt vid 
nästan alla indifl~t upp,hettad!e växle-lströmsrör 
c:a 1 amp. 

För att ytterligare s~skilja d e ob'k'a rören inom 
'ett tabella'Visnitt äro viJssa typer satta inom param-

' tes, viJIk<et beteckna·r, att ,dessa rör mycket väl 
,kU!nna använd,as i d et .iJfrågavaflan{lie steget utan 
att vara l{lie allra 1ämpligaste. De rör, SlOm icke 
stå inom ,u aren tes, äro däremot sp ec~alrör för 
ifrågavarande .steg. 

Beträffandle pentoderna - SlkärmgaUers.lJutrören 
- vilja vi .påpeka, att de oli'kafalbrikaten d.elvilS 
!ha myaket oJilka SikJärmgallerspänn.i.ng. Te~efun-

0,30 200 15 Telefunk RES 164 O.ISO 200 80 11 
0,60 200 25 .. RES 664 0,6 400 
0,30 200 24 Triotron PB 4 0,15 150 150 
0,65 200 .30 .. PD 4 0,25 300 200 
0,30 200 20 Philips B 443 0.15 150 lSO 15 
O,HO 200 30 .. C 443 0 ,2" 300 200 20 I 

. 

- - - Valvo L 415 D 0,15 150 150 - L 416 D 0,15 200 80 - - - II 

- - - .. L 4~5 D 0.25 300 200 
- - - - - t - - - -
- - - - -

I 
- - - -

- - - - - - - - T 

kenröret RES 164 t. ex. använder vid en anodsiPän
ning av urpp ,tiH 200 ViOIt max. 80 Viulit skärmgaIler
spännil1lg, undJer det att RWlips närmast illotslva
rand:e rör B 443 eller Valvo L 415 D ha ·en gemen.
sam anod- ·och skärmgallerspänning on1 150 volt. 

Vi skola s]'utlig,en lämna ett pall' exempel på hur 
tabellen användes. I en batteriapparalt hår i hög
frekvelllSlsteget anv·änls .ett Vallvorör H 406. Detta 
kan utan vi:dare utbyta'8 mot ett Telefunken RE 074 
eller ett Triotroll AD 4. Philips A 409 är även 
lälll1pli'gt. Samtliga dessa rör ha diärför samma 
m.otsv.ruri:ghetslbo.kJstav "a". 

Eller, m:an har kanske i ett Itransformatorkopplat 
stieg i samma apparat anv.änt ett T,elefunkenrör 
RE 074, vi1ket emeUertid börjar bl.i, gammalt och 
behövler utbyta:s. Har man händelsevis RE 114 
~i,!!g,anld'e i reserv, km) ,d.etta användas i IStället. Att 
~lödlstflömnl,eJ1J är större har ingen ,annan hetydelse 
än att ackumllla·torn belaSItas litet mera. Röret 
får j alla händelser preciJs den 'SpänninIg det ,skall 
ha , diå d et an.slutes till 4 V'olts-ackumulatorn. Nu 
är RE 114 emellerticlet t något "krafti!gare" rör än 
RE 074. Det kunna Yi misstänka redlan på grund 
av ·d en. större g'lödlStl'Ömmen och anod's'pänningen. 
Och för ö;vri.,!!t är ·dett.a rör även upptaget i gruppen 
"SllltJsf'eg". Men det går äVien bra· som förstär.kar
rör i ·dlet ifrågavarande låg.frekv.euSlsteget. Under 
det a.tt man i slIntsteget häl,st bör anv.äDida röret för 
den angivna maximala alliodSJpä nn ingen , är det 
fullt tillräckligt om man i fÖ:l'13tärkars-teget går tIPP 
FIl 80 il 100 volt. Den spänni.ngen hade vi kansiIDe 
oc.kså fÖImt på vårt RE 074? Men huru ha: vi haft 
det med galleI1förspänningen? Det skadar i .aBa I 
fall inte att försöka ·öka ,den, ty så länge ljudlet 
förblir rent ocJh förstär:kni.ng.en. god är d et förmån
ligt med en högre gallerförspänning. Vi s:pafla då 
p.å vårt anodbatteri. Det g.år här ganska bra att 
prova Isig .frrum. Se vi litet mera teoretiskt på saken, 
fÖflhåller det 'SI;g ju Slå, ·aH under det man vid .slut
röret bör ,aVlp.ass·a gallemör.spä11l11ingen så, att ar
betspunkten ,kommer mitt' på ·dlen raka delen av 
karaiktäristiiklel1s negativa Olmrådle, kan man vi.d 
ett föregående fiörstärkarsteg mycket väl förlägga 
arbetspunk~en ~ängre ned, d'å växeJ.spännimg·ens 
aplituder IhJär äro betyd:ligt mIindire. 
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Radions fiender. 
1. Ljusreklam. 

Under de :s'enaste årren ha·r d'en elektriska ljus
neldamen !blivit det förnämsta odh ImnStke mest 
verursamma propagandrumedlet. Dagligen installe
ras ~ SjtOol'städerna nya jätteskyltar, och den :stac
kars radio1iy:ssnar,ens nerver :Slättrus på hårdla prov. 
De ikomplicer,ade kopplingsa'utOOllJa'tern:a och de 

M 

Fig. 1. Reklamskylt med automatisk kopplingsanordning. 

röda och blå noonanLäggningaTIlia ställa nämligen 
till ett saIliThSkyMliJgt iIl!ferno i högtala~en, och stör
ningarIlla kunna 'ej e1iminerrus medl mindre än att 
man för.ser såväl appruraterna 180m d'en motor, ,som 
dt'iver ·desamma, med lämpliga störningsskydd. 

Fig. 1 vilSar en reklamskyLt med automatilsk 
kQPplli<ngsanordnmg. LampOorna, vilka å rit
ningen ärOo hetecknade med L, äro parallellkopp
lade, och strömmen ledes f!'lån nätet över en rote
rand\e va<ls E, som driv,es av 'en liten elektrOomotor 
M. På kopplingsva1sen släpa ett ,antal horntar, a, 
b,etc., OCIh emedan ikole.kt01l"JlI på ·en del .aN om
kretsell är isolerad, å.stadkOommes a'tt . de tre hok-

Fig.2. 
Neonskylt .för 
växelströms· 
drift. 

,S'täverna "H", "T", "e" tändias efter varrandra. 
Ef,ter några sekunder sLäokas alla på en .gång. 
Dy1i:ka kopplingsautomater kUJIillru utföras på 
flera olika 'sätt, och om endast valsen: har ett till
räakliJg.t antd lameller, krun mall få fram varje 
öIllSkad Itext. 

Man kan även ,anlbringa texten .på ändlös'a hand. 
vilka föras fram genom kompliceradle kopplings
automater, ocherhMler på så sätt skyltar med 

"flytande skritft". Det bästa botemedlet mot de 
störniIllgar, Som dessa anläggningar förOoDSaka, är 
att ~ägga in rihligt dimellsiOonerrud1e dr.osselsPOolar 
i tiUedningarna Ifrån koppJringsautomaten till lam
pONla :samt ~öI'lse motOorn med ,en sep,ara't elimin'a
tor av deIlJ konStruktion vi beskrivit i junin:r 1930. 

En anna:n, m)'lcket v,anlig .form av lj usreklam är 
neonbelysningen. En <d'Ylik sky1t består av ,ett 
evakuerat 000 ädielgasfyllt gla:srör, vilket är ,f'örs'ett 
med ett par 'elektroder, SOom !anslutas ill1! ström
källan. De an:ltäggnUn'gar, SOom äro k'Onstruerade 
för v,äxelströJl1!Sldrift, äro v,anli~en kopplade enligt 
schemat i ng. 2, ,där även 'slörning.sskYlddet är in': 
ritat. Här föreställer N neOonrÖI'let, el 'Och e 2 ,två 
kOolld1elllSatorer om O.OO~.Ol MF, RI och R2 tvenne 
dä:mpningsmotJSStånd om ca. 15 ohm Slam t Dl och 
D2 ett par ,drosselspolar. Apparaten ansLutes till 
nätet över en ,tr.ansrfoJ'llIlat'Or T, vilken tDansfor
mera,r upp d'en normaLa ibelYlsningsströmmen till 

Fig.3. 
Neonskylt för 
likströmsdrift. ~

n . 

k, A " 
NAT 

}\2 ' 
4,000 il 6,000 volt. För att störnUngsskyddet skall 
bli så ,effektivt som möjligt, måste de tilledningar, 
SOom ,förbinda tranM.ormatorns iSeJkundärpol,er med 
drosS'ellspoLarna, inkapslas i iblyrör, och dessutOom 
skall motståndens gemensamma anslutningspunkt 
j-ordas såiSom f~guren visar. 

SkalL lleonskyl'ten ,däremot anslutas till ett lik
strömsnät, måst'e den konstrueras såsom fig. 3 vi,
sar. I den ena nättillednmgen inlägges en elek
trOomagnetisk avbrytare A, vilkeIll utgöres lav en 
spOole ro. 'en järnkäT'Ilia n 000 ,ett ,anka:re h. Det 
senare attraheras av kärnan, SOom bl!it magnet.iJsk 
då strömmen genomflyter spolen, men ·samtidigt 
brytes strömskretsen vid kontaktstället e, Ooch an
karet ,går tillbaka. Genom a:tt stl'ömen ~te.s 'Och 
sLutes ett sitort .antal gånger i ,sekunden, ahstras i 
transformatorns sekundärHndning 'en högspänd' 
växelström, s'om ledies till die håda elektrodenm b 
och ·d. Det uppstår då 'en urLaddning genom ro
ret, 000 gas.en ut,sänderett iIlltellsivt ljuS', Viars färg 

. är ,beroend'e llJV samm!ansättningen. 
För att eliminera störningarna måiSte man Iförst 

och ,främst krupsla in ,den 'elektromagnetiska av
brytaI'len i 'en' metallkåpa :Siamt ansluta -störnings
skydda '(samma konstr. som i fi,g. 2) tm kOontakter
na d och :b. Dessutom skall tSkärmplåten jOordas. 
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l@mmer8iella· 
." 

Lenzola inbyggnadsehassi~ 

En :högtalal'ie bör kunna återg,e minst sju okta
ver, antingen ·den är av elektromagnet1sk eller 
elektrodiynamiJsk typ . . DessutJom skall den kunna 
tål.a en någorlund.a hög belastning ooh åter:g,e .de 
viktig3J$te musikatiSikJa freky,eru;ern:a någoTl'Ull:da 
likfor:mig't. Dess.a egenskaper besitter Lenzola
högbdaren, som är utrustad med ett högkäDlsligt 
magDletsy.stem och eXlponentialtratt. 

J.ämförd med den "klassiiska" matt högtalaren 
har exp'OllIentia1högtalaren c;1Jen ,fördielen, att dien 
ej blott återger d'e högia, utan även de lå,ga toner
na med rätt ampllitud. Detta är isynnerhet fallet 
m~ Lenzol!lhögmlaren, som har elt mycket tunnt 
memlbr.an och ett ankanSYlStem, som ej ·deformerar 
magnetJfälltet nämnväTt. Tratten~ vilken utgöres' av 
ett akusU,Sikt indiJffier:ent materia:!, har 'logaritmisk 
stigning och består av ,en snäcka, ",am gellJOlffiskär
ning fÖl'dlubMas med längdenheten. Genomdenna 
konstruktion uppnår man;, 'att ljudet ej ålterkatStatS 
så att sM,endie ljudvågor UJppstå. Det ,akUSltiskt .dö
d:a materialet förhindl1ar dessutom lalla resonans
svängningar. 

Ett sådJant ,äm'll,e är gips, IS m användes för die 
större elektromagnetiska Lenzolahögtalarna. Hur 
en ,dylik tratt gjutes ha vi uttförligt heskrivit i 
"R'DR", ,december 1929: "Varför återvänder man 
till matthögtalar:en". Inlby.ggruadsldhatSsierna där
emot tillver]{.as av tjock, pI'les'Sad papp. Kon
struktionen framgår av fig. 1. På en halv,cirkel-

4 
a 

f .. 
Fig.2. Fi~. t. 

nyheler 
formig pl3iUa a med! en höjd av 37 om. ooh en 
]ängd lav 34 cm. är tratten fastlimmad, och .den
na u'tgÖDes av två. stycken 9 Ciffi.bredla väggar b 
och c, vilk!a hild:a en snäck,a som vidgas klOn1tinuer
ligt. Frontplattan har två öppningar, en störr.e e 
(trabtöppningen) odb. ,en mindTie d för magn.etsy
sternet. Hur ·dien senare ser ut frarngår avskiJss.en 
i fi.g. 2. Vid trattens öppning si.tter ,en gängJad cy
lindJer, vilken är ,föIisedd med ett par 5 mm. breda 
s]itsar, genom vilka IjU!dvågorna öv,erföratS från 
magnetsystemet 'tliN tI1atten. Utanpå detta är en 
cylinder ,g.m !fastsatt. och i denllla !finns det god 
plats !för ma.gnets)"Stemet, som skruvas fas,t i rö
ret lIn. 

Lenzo1as specia1sy;stem är lSIå. konstruerat, laH d,e 
höga t.orurekvenserna utstrå.,las .direkt från d,et 
liUa membranet, under det att die låga tonerna 
övemöIias på eXlponentilaltratfien. Genom denna 
k!ombination erhålles en 'synnerligen ,god ljudkva
litet. Magnetsystemet har ett fulJlstänru:gt homo
gent fräN, vaIiS styrka uppgår rtilll' 6000 Gauss, och 
man behöver således ,ej befara, att icke linjära 
ljudJföl'v'I'iängnJ.ngar uppstå, ty ankaret rör sig i 
takt med växelimpuJJSerna Igenom spollen. 

Chassiet är lav,sett för inlby,gg:nad i radiomöhler 
och l'!ekommendeflaJS till ana radriobyggare, som 
till ,billigt pmlS öI1Slkar en fö:r!Slbklassitg höghdare 
med Lenz·olas kändia, godå egenska'per. 

• 
Fig.3. 
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det för fel på min grammofon
förstärkare ? 

Engrammofonföl1stärkare aynormala mått är 
ju i ooh för sig en thetyd.IiJgt enildlare apparat än en 
r3Jdiomotlbagar.e. Men, det ,är en hel del län:kar i 
kedjan från ,grammoftonskiVian och fram tiH hög
talal'en, nämligen pickup'en, ljudregleringsmot-

ståndet (even.t. en iIllgångstTaIllSf.ormator) , förstär
karen och ~kanske en säl1skild utgångstl1anSif'ormator 
mellan fÖl'stärkar,en-~ ooh hiögta,Larffll. Därför är 
det icke 3JlUiJd så lätt aH fjnna felet. Nedanstående 
anviJsniIllgar kunna förinodlig-en vara till nytta. -· 

, 

Hur felet yttrar sig 
I 

O r s a k 
I 

Kontroll I Justering 

Högtalaren överbelastas. Ljudstyrkeregulator fattas. 1. Bättre resultat uppnås med Koppl~ in ett IjudregleringmotStAnd 
en finare nål. eller använd i nödfall finare nllar. 

2. Ett motstånd (t. ex. en hör-
telefon) i serie med pick-
up-tilledningen ger även 

\ 
bättre resultat. t 

Trots Ijuds~yrkeregula- 1. För högt omsättningstal på 1. Utbyt transformatorn mot en med 
tor och svaga nålar. ingångstransformatorn. lägre omsättningstal. -
är ljudstyrkan för stor. 2. För stor förstärkning. 2. a) Koppla bort ett forstärkarsteg. 

b) Använd rör m. mindre branthet. 
I 

Dålig Jjudkvalitet ehuru 1. För lång tilledning från pick- 1. Vid kort tilledning är ljud- 1. Anv~nd annan in~ångstransforma-
förstärkaren är god. up'en till förstärkaren. kvaliteten god. tor eller koppla en aärskild trans-

2. Olämplig, akustiskt uppta- 2. Med en felfri, elektriskt in- formator försöksvis mellan pick-
gen, eller eljest dålig gram- spelad skiva är Ijudkvalite- up'en och ingångstransformatorn. ' 
mofonskiva. ten god. (1:4) 

2. Använd lämpliga skivor. 

Ljudstyrkan varierar mer 1. Grammofonverket går Kontrollera varvantalet med 1. Justera och smörj verket. Använd 
eller mindre perio- ojämnt. en tachometer, eller räkna event. en tyngre skivtallrik. 
diskt. 2. Skivtallriken ligger icke rätt; varven. 2. Rikta skivtallriken så att den 

I _ Kraftigt nätbrus. 

svajar. svänger i horisontalplanet. 

I I 
I Jorda förstärkaren. 

-
Jordledningen är ej ansluten. Efter jordning förbättras åter-

givning. 

Plötsligt uppträdande ' 1. Nålen är trubbig (utskotts-) 1. Byt ut nålen. .. , 
oregelbundenheter i nål!,r). 2. Skruva fast nAlen. 
återgivningen. 2. Nålen sitter lös. 

-

I 
-

Prasslande biljud. Grammofonmotorn alstrar stör- Om motorn frånkopplas upp- 1. Sätt störningsskydd å motorn och 
ningar. hör störningarna. avskärma densamma. 

I 
2 . Använd avskärmade pick-u~-led-. ningar. 

Kraftigt nålrasp. 1. En naturlig nackdel. som I 1. Kan på bekostnad aven del av de 
, 

" vid goda, kraftiga förstärkare höga tonerna i viss grad borteli-
måste tagas med på köpet. miner~ medelst blockkond~nsa-

2. Sliten grammofonskiva. 2. Om en ny skiva pålägges torer eller filter. . 
.. -

3. För spetsig nål. upphör nålraspet. 2: Använd icke skivorna för länge, 

- -- förvara dem väl, rengör dem ibl8nd .-. . 
• ,~- I - från damm med skivtorkare och _.,-.--- , • använd nålen endast en iång, " '.:: -_ .. 3. Använd en grövre nål. ,~ _ k _ _ 

. - '. v -
Ljudet är mycket svagt. 1. Pick-up'en felaktig. Anka- 1. Lys~na med en hörtelefon 1. LAt justera pick-up' en. 

" 
ret har hängt upp sig på direkt efter pick-up'en. Svag 2. Försök en högtalare med annan 

~ ena magnetpolen. - hörtelefonljudstyrkå bör er- impedans eller byt ut utgångs-.. -- -. 

2. Olä{1lplig ut~ån~stransform . hållas. transformatorn. -. , 

- . , 

, 
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nätet 

Genomsjagsskydd fÖJ' biockkondensatorer. 
I ,en likri.ktare äro de blockJmndenlsatorer som 

1jäna till att utj.ämna den pulserande Iik'Strö,n'tmen 
u~saltta ~.ör en mycket rstaIrk pMrestning. Spän~ 
n1mgen ov,er det ihlock, 'som ligger efteT lHcrik
riktarröret ooh t j ä IlJStgör som Tes,erV'oar för lik
strömmen, sItiger nämligen till 420 volt, om lik
r ilktarröret lavger 300 volt, ooh kondensat'orn måls1'e 
d':u-för tåla minst 700 volt. Men i pI"aktrk,en är 
eJ ens rd1enna provsrpänning tillräcklig, emedan 

. ~mplit~.derna våd inkopplingen av rupparart,en bli 
annu storre. Därför.är det nödrv:ändigt att använda 
högspännil1Jgskondensatorer. 

l 
Fig. 1. 

. En .annan me.~od är att koppla om aggr,egatet en
hgt fi:,g. 1 och .lagga ett motstånd om c:,a 10 ohm i 
serie. med kondensatorerna. Genom en rdylik an
oI'ldmng uppnår man, att 'spänningsamplitudlerl1'a 
dämpa's ,då apparaten inkopplas, och eI'lfar,enheten 
har viJsat, ,att hlookkondensatorerna skonas a'vse
V'ä~t. Som seriernotstånd lämpa sig Dr.alowid-Fi'los
UmveDsal utmärkt. DeSlsa motstånd garantera en 
a1bsolut dri!.tsä:k,~rhet och då de deSlsutom taga ringa 
plats 'ooh aro latta attaIllsluta kunna de lätt in
byggas i alla .~ikriktare, nätag'greg,at ,eller mottagare. 
Under alla forhållanden bör man sörja f.ör betryg
gande särkerhetsåtgärrder, ty om t. ex. blocket C slår 
igenom. förstöres ,ej blott likrilktarröIlet utan även 
den dyrhara tranSlformatorrr skadas. Hur motstån
den Rh R 2, Ra och R 4 anslutaSl till blockJkondenlSa
t?rema Ch C2, Ca ocJh C4 torde med önskvärd ty.d
hghet framgå av figmen. 

En billig fäJtspänningsapparat. 
Denna lilla lilkriktare, som är avsedd för matning 

a~ fältspolen ~ dynamiska högtalaTe, utmärker sig 
for en synnerhgen enkel konstruktion. Såsom fram
går av prind,pschemat, fig. 2, är den dyrbara "lik
ri;ktartransformatorn" er;satt med en liten ringled
nlngstranSlformato:r T,vI1lken endast ko'star 7 il 8 

1ill. likriktar:röJ."iet, 
und'et' d 'etatt fäIt
ma:t'llinrgss tröm

r--.... --...... - .... + 

men truges direkt 
f~ån nätet. Den 
likriktade ström
men utjämnas i 
hrögta,1arr'elliS fält
magnet och den • 
över spolen shrun-
tadre blockkon,.. (\) 
de:nJsailorn C om 4 I!!.II'J--t __ ~ 
MF. 

Materialförteckning. 
. Fig. 2. 

1 GlödstrÖ'lTIstr,ansformator T, mindre typ (ring-
l edni ng.str,a,rusf OJ."ima tor) , 

1 RörhåHare 
1 LiJkriktarrör V, RGN 1054 eller RGN 354, 
1 BlockJkond,ensator C om 4 MF, 
1 Sladrd med stickkontakt 
2 BUSlsni.ngar. 

Var försiktig med likströmsaggregaten . 
Vill man !byta ut anodbatteriet mot ett 1i:klStröms

aggregat måste man lägga in ,en' blockkonrderusator 
om 500 mn--1 MF i !Såväl j.ord- som antenntilled,.. 
l1Jing,e~. n~sa. kondensatorer skola vara genom
s~agssärkra for 1,000 volt, om mottagaren anlSlut,es 
tilll ett 100-voltsnät, och för 2,000 volt, Olm nätspän
ningen uppgår till 220 V10lt. 

DesSIutom måste ana strömförande delar förses 
med: berötingsSlkyd,d. Använder man min<We. kon
den:satorer är det lämpJigt att lwppla två stycken 
~lika .. efter varandr,a, ty man är då ,på den säkra 
sI,dan a'V,en om det ena blocket slår itgenom. 

ltlotståndskoppling-transforinatorkoppJing. 
För några år 'sedrul1' an:vände man i alla kraftiga 

mottagar.e tJvå tr.ansformatorkopplade lågfrekv,ens
steg. Nu haemeJrlertid fabrikerna allmänt Öv,er.
gått till latt begagn1a ett 1ra:ntStforma:torrSleg och ett 
motstånrdissteg. 

Det är dnte pvanligt att d,en mindre försigkolffilne 
,a~aooTen förväxlar deSlsa bå,dra steg ooh placerar 
rorer: fel. Resultatet blir att mottagaren ej funge
r,ar tIll beJ.åt,enhet. Dylika misstag behöva emel
lertid ej förekomma, om man kommer ihåg, att 
motsbåndssteget ,alltid har ett motstånd i anodkret
sen, ocJh att anoden är kopplad tin efterföljande 
rörs galler ö,ver en blockkonrdensator. I fig. 3 är 
således VI ett utpräglat motståndlSrör (ej detektor
rör), V2 ett universalrör och Va ett modernt änd
rör. Det är alltså felaktigt ,att insätta motstånds
röret i det andra steget, vilket 'Så .ofta sker. 

.....,1----4-B 
+A 

~--+~--~~4-~~~-A 

kl'lonor och som här endaIst skall lämna glödstrn.m F' 'l " Jg. ,I. 
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Netiser. 
Den nya eIllgelska regionalsändaren "Moorside 

Edge", vi,JiKen ligger några kilometer från den 
känd'a ind.ustriiStaden Huddenfield, k'Ommer inom 
den närmaste tiden 'att börj.a ,försöks.sändniTI'~arTI'a. 
AnteIllnma:Slterna ha en höj/dl av 150 meter. Statio
nen ibestår a\~ två sepa:r:ata :sändare, en 'kortvågig 
på 45 kW 'Och en tå'Ilgvå\~ig på 40 kW. Under den 
fÖDSta 'tiden skali1l Moorside Edge sända på Alber
deens vå,glän:gd och Aherdeenstationen parallell
kÖI a,s med ,de övrirga engelska reLästatioIllerna. 

Det frallliS'ka kabin/eUet Laval har ,höjt Ibud'get,en 
för storslationen Radio-StT,assb'Oung från en miljon 
tiJJI en och en halv milj on tfl"aJnos. 

Påvens telefon-n:r är "Vatikanstaden 102". 
För någ:on tid sedan itnvigdes under högtidl:ilga 

former !påvens telefonstation i' Vart:itkanstl:ad1en. På 
invigningSlda~en hegav sig Hans Helighet med UDP
va'ktni:ng ti1I Belvedenpalatset, där cenJtralen instal
lerats, och mottogs på 'Ort och S'tälle ,av .diI'ektören 
för det bQl~a/g, soOm skänkt och uDtp.satt atpp'araterna. 
Påven lår ,ha: visat si'g synnerligen inlf:r,eSlSerad av 
de oliika tkon!SttruktionerIlla ·och ingående förhört 
si~ om verkningss/ättet. 

För närva'l'and'e har Vatik,anstaden enda'st 400 
abonnentJer, men nätet kan :utvid~alS till' att omf/atta 
det dubblaanrtal,et. Femton k~lbJ,ar gå .från Bel
ved,erpalatset till eentl"alen i Rom, som förmedliar 
förbindelsen med yttervär1dlen. EmedaJll nästan 
af,J:a invånarna. i V 31ti:lmnstaden ha tel'efon, kan 
denna lilla stat l1ppviJsa det prooentl:uelH högsta 
aboll:nentant'alet i hela världen. P,åvens privat
telefon är, med undatntag av :spolarna 000 mag
neterna. helt alV guld, 'Och 3JP'para-f.en kan utan oen
tralens förmedling anslutas tiIJt samtlitga 400 'abon
nenter. Det är vål onödigt att påpeka, att det inte 
lönar sig för vem ·s:om {hälst att begära "Vatikatn
staden .102". 

En originell bankett. 
Att en priv.atp,er;son bjuder 11,000 personer på 

midda.g hör utan tvivel tm undantagen. Men i 
A~.erika är SlOm !bekant ingenting omöjligt, och 
fölJaktli,~en utsänd/e för någon tid sedlan tomat
så,sfatbrikanten mr. Heintz - som av ,en giV1IIlildt 
föI1svn VlälsigIlJats med någr.a miljoner dollars' -
bjud<llinglSlkort till 11,000 personer ,i världens ,aHa 
hörn: Mr Heintz ha1de TIlämHgen byggt en sky
skrapa, som sktuHe iiJl'vig3JS. I Pitf'Sibtll"g voro emel
lertid' enda·st 4,000 personer närvarande. De öv
rig-a gä.sterna sut/o vid exakt Isamma tidpunkt till 
bords i London, Paris, BerliJn, Sidnev och 'Dokio 
och på samma klockslalg serverades samma rätter: 
Pt:ssutom hade 1Jomatsåsfa:br.ikanten sörjt för en 
trådlös trall'smi,ssion av händelsernaJs förlopp. Då 
organisationens engelske ohef höll tal från London, 
reste sig följ aIktJIigen gästerna i England" Fl"ank
ri'ke, Ty:skJ3Ind och Australien samtildigt för att 
tömma en skM för sin' origiDlelle värdi, D'OIlar-

landet. Vi Iförmod'a, att den excentriske 8lIl1erika
narens påhitt kostade mera än det .smakade . 

En världsbekant amatör. 
Argentinaren Ernesto Stricker från Mar del 

Plata är utan tvivel den mest bekante korbvågtS'
amatören på vår planet. Redan år 1922 erhöll 
han sin licens och sed.an dess har han med sin 
anläggning stått i reguljär fÖrlbiDidle1se med samt
liga kOTIltitnlenter. Stcicker åtnjuter i 'siU hemland 
ett mycket stort anseende. Det är t. ex. inte 'Ovan
ligt att ,a>rgentillliska negeringen ,an,Iita'r htam statio:n 
för exakta mätningar, ty sändaren - som dien be
nömde lamatören själv heräknat och byggt ~ 
representenar in i minsta dletalj ett O'msorgtsfullt 
Drecisi,olltSl3lrlhete. Helt :säktert kunna även åtskil
liga s'venska "hams" jntyga att D 1, Mar del Plata 
är ·enav ,de häst modulerade kortvågssändarna i 
världen. 

Känner Ni :Michael Pnpin' 
Inom fackkretsar är Michael Pupin väl!känd, 

men få torde de J:'Iadi'Oalmatöl"er ""ara, som hört 
tala'S om den berömdle 'U'ppfill'IUlren,skonstrutktio
ner. Och dJock är haJIls namn intimt förbundet 
med den trådl'ösa telegrafins utveckling. Pupin är 
~on HU en .seI1bisk hond,e och för 70 år ,sedan val
la,dle han får på sin fadem ,gård i när;heten av 
Sona. Men .hans lärare lade snart nog mänke till 
den ov,atntIiga begåvni'ngen, och som fjod<måring 
skickades den unlg.a Miohael till Prag där han iln
skrev,s ·vid un~versit.etet. De 'polliti'ska förhållan
dena i öster6ke-Ungarn 'gJj orde emeUertid ett hag,.. 
tigt ·slut på Pup,ins vistelse i den gamI'a universi
tetsstaden, och en va·eker dag ,såg han sirg nödsa
kadi utvandra till USA. I Amerika' erhöH han till 
att börj a med en:d.ast tillifäHig anställning som sk'O
DutS'are och drosk'kuS1k men under ,dlenn:atid Jiärde 
han känna landet, ,foliket och Stprå/ket. 

Slutligen hamnade Pupin' i, 'en [alhrik i New
Y'ork; han studerlllde itngående de komplicerad,e 
matSlkinlerna och Ibesökte på kvällarna en :atfto~ 
sko']31 där han komp~etterade sina teoretiska kun
skaper. Här fick den unge manTIlen nya vänner 
och gynnar,e, ,som möjliggjord.e- fortsattastudi~r 
Vlid universitetet. Pupin vann stipelll(:Her och ·pri
ser och ski,ckatdes slutIi.gen till unilVersitJetet i Ber
lin där han år 1894 upplevde det storaögonhlicket, 
då Helmhol1z vid fysikaliska sällskapets ånsmöt.e 
redlogiorde för sin f tOrne Lärjunge, HeiiIlrich Hertz' 
märkliga eXDeriment med elektrislm vågor. 

Efter aVls}utad'e stud~er blev Pupin prof.essor 
vid CoLumJbiauniveDSi·tetet. Det skulle föra för 
långt aH här utförHg~ iJngå på den mångsidige 
uppfinnarens vetenskapli:ga arbeten. Vare nog 
sagt,att 'en di,storsionsifri kaheHI'ansmitssionalV tal 
och musik på llängre distanser ,ej vore tänkbar 
utan "puD~nS'polaT" - en u \>pfin'll'i ng, SO!IIl 'på se
naste tiden funnit prakti.sk tiNämpDJing på den 
s. k. paral,leHkörninlgen av två ,ener fI.era: rund
radiostationer. Vid en dyJitk övemöring måste 
man nämligen på lämpliga ayV'stånd Ii strömkrets.en 
inlägga ett antal s,ioälvirrdukti'Onsspolar, viJ'ka ut
jämna die .Jjudförvrängnå.ngar, s.om inträda. Till 
sLut må nämnas. att det va,r Midhael Pupin, som 
konstruerade de ,föl1Sta trådlösa telegl'afisändarna 
med av,stämd atntenn. 

Hälsingborgs Litografiska Aktiebolag 1931. 



lmJ Steatit-Magnesia, Dralowid Werk. A. G. 5ffl 
Berlln-Pankow. . 

Dralowid Fabrikations· Notstånd och BIo ckkondensa to rer. 

Typ L. IL - lAbor 
o.. watt belaetning 

5.000 ohm-lO m~.h. 

TyftPol. E. B. Z. - PoDm .~Typ Fil ... L. E. - Fllao 
1 watt bel •• tuing . . ~ . , Trldlindat, l watt balutniag 

Tn L. IL K ap. - lAla ... 
o.. watt bel .. t..ia, 

5.000 ohm-lO mepllla 

TY» FIIo. IL B. D. - Fl ..... 
1rldlindat, 3 watt belutniag 

10 ahm-lo,ooo ob .. 

Amatörtyper. 

" ~ ORQLOWID • "' •. 

Dr .. owld::.uBh,.r .... 
006:watt belutning 

S,OOO.;ohm-lO m"goh ... 

-
~ -::: == ;.:::; :::;-: 

4,000 ohm-lO megohm "':,~10 "hm-S,OOO ohm 
._~ L . M 

TTP Pol. E B. D. - Po.to 
l watt belutning 

4,000 ohm-lO m"gohm 

BlockkoBd.aaator 
Typ L. IL - JIlI .. 

SO-15,OOO cm. 

{Il;"! 

Nyhet I 
Oralowld Polywatt Ualvenal 

1 watt bel .. tniar 
4,000 Ohm- lO megohm 

Dralowld To_tor. 
Tp DT 2. 

-DraJowld C-aetor. 
IIAIlare;'ö. D.af01!rid lDobtånd 

ecb bIockkOllde .... tor •• 

Dr"owld Sap.nratt hlllt'ohmigt motstånd. 
101,000-500,000 ohm, 3 watt belaatoinr. 

40-100,000 obm, trådlindat , 6 watt 'bela.tning. 

Nyhet! 

Dralowid Potentlator. 
En idealisk, högohmig potentiometer. 

kapacitets- och självinduktionsrri, 
för intill 3 watt belastning. 

CONCENTRA 
HIlLSU'GBO~G 

Typ FIl ... E. B. Z. - n... . 
TrådIindat, 3 watt bela.tuin,,:·"'" 

10 ohm- 10,000 ollm Ii n 

ryp FIIo. L. IL K. ap. - n ••• 
TrådIindat, 1 watt bela.tninl( 

10 ohm-S,OOO ahm 

Blockkoad ..... tor 
Typ L. IL D. - "dra 

SO-15,OOO cm. 

Amatörtyper. 

Dr"owld Filo. Ualv.n" 
T rl dlindat, 3 watt bela.tniog 

10 ohm- IO,ooo cbm 

Dr"owld MIkafarad Unlv ..... l 
50-15.000 cm kap. 

Dr"owld Toaator. 
Typ DT S. 

Oralowld Aat..aa .... 
Ljuoladaiagl·aatean. 



välj el" 

~MENDE 
.radioteknl~ken", 
mÄsterver;k 

Radio H. Mende &. C:o, G. m. b. H., Dresden, 
Presswerk und Badlowerk. 

Hälsingborgs litografiska Aktiebolag 1931. 


