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Den trådlösa telegrafins plOnJarer,
Professor Adolf Slaby.
Det var den tyske forskaren Heinrich Hertz, som nare. ringa, så snart roret t~äf1fades av elektriska
visade att de elektromag;netiska vågorna utlbreda sig våg,o r. Detta betydde med andra ord, att nietallmed samma Ih astighet som ljuset, odh på hans teo- pulvret under normala förhållanden enbjöd ett myc- .
rier byggde sedan den unge italienaren Guglielmo ket srort ledningsrnotstånd för den elektriska strömMarconi. Marconis konstDuktioner förbättrades och men, men att detta reducerades väsentligt, så snart
ful1!komnades senare ' a v
antennen träffades av eterBraun, Slatby och von Ar- ·
svängningarna.
co, odh det är i första
Uppmuntrad ay Marcorummet dessa uppfinnare
nis ex,periment började
Slahy ,på · allvar taga itu
man måste anse som den
trådlösa telegrafins pion• med problemet trådlös te}ärer.
legrafi, men till att börja
Är 1896 bör.iad~ d:r
med uppnådde ' han . iqga .
anmärkningsvärda resulSlalby, som på den tiden
tat. Därför mottog ' han
var 'p rofessor vid tekniska
högskolan i Berlin, e:x:pemed taoksamhet en inbjurimentera med elektridan från det ·engelska
postministeriets chefsinska vågor. Vid' sina eXipegenjör. Mr. Preece, att ·
riment använde lhan de apSaI11al'beta med Marconi.
parater nämnda instituoch efter å terkomsten till
tion förfogade över, och
Berlin bvggde Slabv en
hit hörde hl. a. en av
kohärmottagare med !po'J1hompson
konstruerad
lariserat relä. vilken i stort
svängningskrets med gnistsett y,a r en kopia av italiegap, vilken kunde avstämnarens anläggning. Sammas medelst en variabel
tidigthv,~pdes en sändare
siälvinduktionsSipole. På
med Righi-oscillat(),r , vilden tiden tillskrev man
ken blev färdig i juli 1897.
emellertid ej de elektriska
Med de'isa apnarater börvå,gorna
någon
större
jade Slalb~' åter eXiperipraktisk betydelse, men
mentera. S.ändaren uppnå hösten 1896 erhöll
ställdes i det elektrotekniMarconi resultat, som
ska laiborat:oriet i Charlotövergingo d~ djärvaste
tenburg , och mott.a.garen
för,. äntningar
och nu
nåara hundra. meter därbörjade vetenskapsmännen
ifrån.
nå allvar få uipn ögonen
Denna gång erhöll ' Sla-.
ffir den nya UlPpfinningen.
hv 'b ättre resultat - dock
Som detektor aIlJVände
Professor Adolf Slaby, t 1913.
först sedan avståndet melMarconi den av franS!IIlanlan sändaren 000 motta.
nen Branly 'llpiPf'llnna kohären, med vilken det var möjligt att påvisa de garen reducer.a ts från 700 .till 300 meter. Ryktet om
svaga elektriska vågorna. Denn;:!. utgJordes av ett de lyckade ex.perimenten nådde snart nog Wilhelm
glasrör a (se fig. 1), i vilket metall filspån var an- II, som intresserade sig för alla tekniSlka spörsmål,
!bragt mellan tvenne ,e lektroder \bl och b 2 • Om kohä- ooh han ställde ge.nast en av slottsparkerna i Potsren inkopjplades i en . strÖlmikrets, bestående av ett dam till förfogande. Här installerades sänparen,
batteri 00h en elektrisk ringklocka, hörjade den se- vilken utgjordes aven induktor med 20 cni. sJag-
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vidd, en Deprez-avlbrytare 000 en Righl-oscillator.
Den senare var ansluten dels till en 25 m. lång luftledare, ,s om förde lliPP till ett torn, och dels, till jord.
Mottagaren var utvustad' med ett polariserat relä,
automatiSik kobfufuammare oah den a'v Ma:rconi uppfunna anordningen ·för eliminering av störande
gnistbildningar.

Fia" 1.
Kohär.

Att professor Slahy även denna gång misslyckades
med SIlla experiment :berodde på att han använde
hk,a lång Sälldare- och mottagareantenn. På den tiden -saknade man emeilerti<1 tillräcklig erfareooet
inom mättekniken och man hade alltså ingen möjlighet att kontrollera de olik~ apparaternas funktion. Den elektromagnetiska aVlbryt,a ren och Righioscillatorn ställdes in "efter gehör", ooh. kohärens
k;änslighet ,p rovades .med en liten avbrytare, so.m
tjäns.tgjorde som "lokalsändare" . Genom att koppla
bort antennen Jrunde
'dessutom fastställa, om
störningarna 'härrörde från mottagaren eller atmosfären.
Sedan Slaby under en veckas tid förgäves bemödat sig .om att få a,pparaterna att fungera tillfredsställande, .flyttade Ihan hela anläggningen till förstaden Sakrow och reducerade avständet mellan mottagaren oclh .sändaren till en och en halv km. Här hade
han båttre tur. Fältstyrkan ökades väsentligt och
det var ,a lltså möjligt att använda .mindre känsliga
koihärer, varigenom en stor del av de atmosfäriska
stör.ningarna d:'örsvunno.
Så småningom ,fann Slaby, att anläggningen arbetade lbäst .med en 26 meter lång sändareantenn och
en mottaga-reantenn om 52 meter. För att evhålla en
maximal, högfrekvent spänningsamplitud vad det
nämligen nödvändigt att koppla in kohären i en
spänningsbuk, ooh detta kunde man enklast åstadkomma Ig enom att göra mottagarens luftledning
dubbelt så lång som sändareantennen. Vidare fann
Slaby, att fältstyrkan växte, då antennens höjd ökades, och därför !hissade han upp luftledningarna i ett
par militärballonger, som kejsar Wilhelm ställt till
. hans dis.position. Samtidigt ökades trådens längd till
50 resp. 100 meter. Med denna anläggning anställdes nya flörsök. och inom kort :hade prcjfessor Slaby
på trådlös väg lyokats öveI'lbryg,g a en distans på. 21
km., vilket på den tiden var världsrekord.
_ ISlabys assistent, d:r Tiertz, gjorde samtidigt förs&k med att avstämma sändaren. I stället för ikohär '
använde Tiertz ett termoelement, vilket ih,an tidvis
ersatte 'm ed en bolometer, och genom att variera
längden på sändarens 'O<fu mottagarens dipoler lyc~
kades han ,p åvisa ett utpräglat .energimaximum.
Detta kunde tydligt iakttagas, då trådarna hade

ena polen jordades, eller då termoelementet Utbyttt5
mot en konär, vilket dock torde !ha iberott dels på alt
jordföl'Ibind.els.en var dålig och dels på att kohärel1
var ansluten på !fel ställe.
ElliUl'lu Tiertz' exp~riment voro i viss mån misSivisande, hade Slaby stor nytta av dem då han 1898
fortsatte med sina försök i Sakrow, ty denna gang
uppnådde h,an betydligt bättre resultat än ft?oot, och
Slå småningom lydkades han telegrafera med "avstämda luftledningar". Antenniängden ändrades på
såväl mottagar- SOiIll sändarsidan, och de vertikala
luftledarna med jordledning ersattes med horisontella, symmetriska dipoler.
Sedan gick utvecklin,g en snabbt framåt. Man konstruerade andra former av kohärer - Sdhlömilchceller, vågindilkatorer, .magnetinduktorer, etc. - och
efter !få års förlopp (1901) lyck,ades Marconi telegrafera tvärs över atlanten. På våren 1906 IU!ppfann
dansken Valdemar Poulsen en ljusibågssändare, v ilken alstrade elektriska vågor utan dämpning, och i
kristalldetektorn fann man ett ide,aliskt organ för
likriktning av de hö~relk;venta svängningarna. Därmed var impulsen till den trådlösa telefonin given.
Med tillväxten av de elektrOiIllagnetiska vågornas
räckvidd följde även en snatbb utveckling av driftsäker.heten. Så småningom fingo emellertid gnist-, ,
maskin- och IjuSlbågssänd,arna vika för rörsåndarna,
000 parallellt med denna utveokling frulländades förstärkarna. Nu är radion var mans egendom, men

man,

samma längd. men det försvann åter så 'snart den

Fig. 2.

Gnistsändare och kohärmoltagare för trådlös telegrafi.
Då nyckeln b nedtryckes, slutes den primära strömkretsen och i sekundärspolen a alstras en högspänd
växelström. En gnista slår då över mellan de båda
kulorna (o~cillatorn) vid c och elektriska vågor utstrAlu,
genom antennen. Mottagaren utgöres aven , kohär d
och en skrivapparat e. vilken ritar punkter och streck
på en tunn pappersremsa.

•
endast ett fåtal lyssnare torde närmare reflektera
över vilket oerhört arbete, som ligger ib.akom de moderna konstruktionerna. Det är dock. sannolikt, att
utvedklinge.n ännu ej nått toppunkten. Men hur
frulländad radiomottagningen än kommer att bli i
framtiden, skola vetenskapsmännen alltid med aktning se tillibaka på den trådlösa telegrafins pionjärer,
hland vilka professor Slaiby var en a v de främste.
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Europas "hallåmän".
I.

Stockholm-Motala.

Vi påbörja i detta nummer en publicering av de
europeiska "hallåmännens" konterfej. Härovan presenteras tre kända ansikten från "Radiotjänst" i Stockholm. Från vänster till höger återfinna vi ingenjör

II.

Bo Willners, redak~ör Sven Jerring och civilingenjör
Walter Holmstedt, samtliga välkända och värderade
av svensk radiopublik.

"Frankfurt am Main und Kassel. "

Siidwestdeutscher Rundfunks "hallåmän", herr O.
W. Studtmao. och fru M. Wolf, vilkas sympatiska

röster vi ofta varit
sändaren.

tillfälle höra över fra~kfurter-
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Selenceller.
För överföring av ljusvariationer i elektriska
strömmar av motsvarande intensitet användes antingen alikalislm fIotoceller eller selenceller. Den
f1örstriämnda typen ha vi redan utförligt he1handlat i
"RTR" (se decemberJlJUilllret 1929 ooh majnrumret
1930) 00h vi skola därför denna ,g ång nrärmare sysselsätta oss med: selencellens kQnstrruktiolll.
,
,

+

tc,l

Pig. 1.

Pig.2.
BidweIlcell.

Kondensatorcell.

Selen är ett med syre och svavel hom'Ogent element, som i naturen förekoIIliIIler i tvenne mlOdifilf~__
tioner, ett svart, amorft, elektriskt 'Oledande ma,t erial
odh en grå kristallinisk m.astsa. Den senare har ett
visst elektrisikt motstånd, vilket ändrar sig vid belysning, odh hiWpå grundar sig selencellens användbarhet in 'Om tonfilmen och televisionen. Redan innan fotocellen var bekant, utnyttjade man detta fenomen odh b)'lggde apparater, vilika omvandlade ljrusvariationerna i elektriska strömmar. Ordet ",c ell"
är emellertid ej synnerligen lämpligt, ty mellan elektroderna kan man ioke påvisa någon spänning, 'Och

Pig. 3.
Kondensatorcell, system Thirring.

det är såsom nämnts endast ,m'Otståndet som ändras
d'å belysningen v:arieras.
Materialets specifika m'Otstånd är utom'Ordentligt
stort och !Uppgår ihos- ett styeke ' selen' aven ' meters
längd odh en kvmnl. genoms!k:ärning till ca. 1012 ohm.
DMför Ikan man ej Iko!ppla in cellen direkt i en
strömikrets utan måste komhinera densamma med

ett elektronrör. Det är emellertid ett misstag, att tro,
att selencellen är underlägsen fiotooellen. Tvärt om,
känsUgJheten är betydlig:t 'högre, och därför har denna typ sin givna plats såväl inom industrien som i
laboratoriet. Allt efter konstr.uiktionen skiljer man
mellan f'ö ljande typer:
.
a) B i d weil c e Il e n, vilken består av tvenne
ibifilärt lin'<Lade trådar, anibrrugta 'p å en siolerad, eldfast stomme. Mellan dessa är selenet inbäddat.
(Fig. 1).
Ib ) L i e se a Ili g, C ~ Il e n, som utgöres aven tUlln
metallspegel, fastsatt :på en isolerad !platta. 1. spegeln
äro ett antal spår urfrästa, så att stommen lilknar
tvenne från varandra isolerade kammar, oCh ' över
dessa ibefinner sig det tunna selenskiktet.
c) K'O n d: e n s a t o r c e Il e n, som består aven
på ena kanten avslipad glimme:rlkondensator, vilken
schematisIkt sett har det utseende fig. 2 visar. över
denna är ett 0.02 1ll)ffi. tjockt selensildik t utbrett, och
man erhåller alltså en ytterst tunn hinna med -en relativt stor yta. Tjoclklelken 'b estämmes nämligen av
avståndet mellan två !kondensatoqllattor, skiktets
tjocklek,k,ondensatorplattans längd 'Och antalet
plattor.
'

g

Till den senare gruppen hör den Thirringska kondensatoJ1cellen, vilken anvtän.des av det österrikiska
torufi1InJl)oJ,a get Seleno!plholli. Dess största naokdel är
trögheten, men emedan densamma är betydligt mindre vid ibel)"Sning än då cellen f';örmörkas, Ikan man
utan olägenhet använda denna typ för ljustelegrafering och tonfiJm. De moderna konstruktionerna
tillåta nämligen en distorsionsfri återgivning av frekvenser 'UJPIP till 10,000 hertz. Att de låjga tonerna
f.örstärkas nåJgot mera än de !höga är visserligen en
llqCkdel, SOom man måste taga med på kJöpet, men
med hjälp av lämpliga kompensati'Oll'sanordningar
kan även denna elimineras.
Den maximala fär~änsugheten Hgger vid rött och
avtar sedan såväl mot den långvåJgiga sOIm kortvå,giga
sidan. Om cellen under flera timmars tid utsättes
f.ör en konstant, intensiv ibelysIl'ing, iblir motståndet
myCket högt och känsligheten nedsättes väsentligt.
Men vanligen varieras ljusstyrkan, så att den överlagrade växelströmmen bibehåller sin intensitet, även
om likstl1ÖInmen genom oellen sjunker, och man Ikan
därför säga, att en selencell ,p raktisIkt taget arbetar
distorsionsfritt inom det torufTekventa området.
Som mått på lk,änsligJheten !ha olika beteokniIlJgar
använts. En del 'k onstruktörer mena därmed ett tal,
som :f;ås såsom skillnaden mellan stl1ömstyrlkan vid
belysniIlig .oah motståndet i mö!1ker och andra återigen förhållandet mellan dessa 'h åda storheter. Bäst

,

I
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lins, kan man rislkera att selene t smältorde vara att defini era känsli gheten såsom förhål - ras Ig enom en
ter, varvid det kristal lini,s ikarna teriale t över:går till
landet mellan motstå ndet i mörke r och motstå ndet
den amol'lfa modifi kation en. Därflör bör man ej öka
vid en belysn ing med! 100 meter-nomnalljlUs.
ljussty rkan utöver 100,000 meter- norma lljus. De moMed ihänsyn till återgiv ningen av tonfilm är det derna konstr uktion erna ,k unna emelle rtid uthärd a en
lämpli gare att i stället f'ö r känslig lheten ange den ganSika intens iv belysn ing utan att taga skada, och
ströms tyrka, som alstras då en viss "ljusSJtröm" fal- om även känslig!heten fiör tillLället slkulle nedsät tas
ler på cellen. Ström stytka n mätes i mikro amper e hesitte r oeHen en enastå ende återlhä mtning slförm åga.
odh Ijusstr ÖInme n i "lume n", varvid ,ä r att märka att Därfrör kan den lagras i nästan obegrä n5ad tid om
ett Hefner -norma lljuSll Utstrål ar 4 X lumen . Räkna r den förvar as i ett mörlkt 000 fiuktfr itt rum.
man på detta sätt får m ,a n ett mått på cellens effekDe minsta typern a ha i mörike r ett så 'högt mottivitet ocJh !k an lättare bedöm a, om den lämpa•r sig 's tånd, att de motsv arande elektri ska strömm arna
flör tonlfilm, där den ju :b elyses med en konsta nt genom cellen endast kunna hänf.ö ras till iförlus ter i
IjruskJälla, vars strålar 'k oncen treras på en större eller dieleiktrikum. Därfö r måste man använ da ett förstmindl"e yta. Den Thirri ngska selenc ellens ktäIliSlighet klassig t is'o lations materi al i kon.de nsatorn samt plaujpp,g år i runt tal till 10,000 il 40,000 mikro amp./l u- cera cellen i en hållare med fosfor pentox id eller klormen, under det .att den alk,aliska futoce llen endast
har en klänslighet av 10-50 mikro amp.jl umen.
Liksom de flesta högrohmiga motstå nd äro även
seleno ellerna lu nderka stade variati oner, vilka härrör a
dels från luften s fUktig het 000 dels från tempe ratur---- ---ändrin gar i omgivnilljgen. Därfö r sjunke r känslig ------des
an'Vlän
ellen
selenc
om
och
lopp,
heten under 'å rens
C
---- ---M
1:.2.
i IJ mmhin ation med en kraftig låg!frekvensfiÖrstärkaE L1
re, uppstå så småni ngom störnin gar. För fotofu nisk
återgivninJg äro dylika variati oner av undero rdnad
betydelse. Därem ot ,ä r det viktigt , 'a tt förhål landet
mellan den avgjvn a effekte n och störnin garnas inten- Fig. 4.
Anordn ing för manövr ering av ett relä medelst en selensitet är så stort som möjlig t.
cell.
Jiämfö r m,an en fotoce ll med en selencell måste
man klonstatera, att den förra sakna r tröghe t, att fo- ,
. som upptag er ±1uktigheten. Genom detta
tOS!tr ommen :stiger linjärt , och att striÖmstyrkan i k,alcium,
elimin eras det 'b rus, som annars gärna
mörke r är försvi nnand e låg. iF ,o tocelle ns nackde l är arrang emang
.
diet ihöga inre motstå ndet, ty den aven viss ljusmä ngd vill uPpstå
Fig. 4 vi's ar en selenc ellkom !biner ad med ett elekalstrad e ,s trömm en ,ä r 1,000 ggr svag,a re än den man
odh ett elektro magne tiskt relä. ' Ljuset från
med samm a ljruslkälla ocJh spänni ng eIfuåller me4 en tronrö r
E samlas först Ig enom eR lins L 1 till ett paselencell. Av denna anledn ing kunna de tönut om- lampa n
ippe, vilket flörmå r överlbrygga en antalade klomp ensatio nsanor dninga rna lättare tHigas rallelt strålkn
senlig distans . På mottag arsida n finnes en liknan de
med! på köpet.
viJiken stl1åNmippet konce ntrera s på
Använ der man l1hirri ngislka selenc eller för fotofo - lins L 2 , genom
"ljlUskänsliga" Slkikt. I serie med cellen
ni,Sik åteI1givning kan man alltså spara minst två för- selencellens
batter i 'Och ett mot5tå nd M, vilket senare
s tärkar s teg. Fig. 3 vis:ar en utf1ördl model l av den ligger ett
a värde som C, och om alltså selenc ellens
omtala de typen. Denna ,ä r så kons,t ruerad , att ele:k- ,har samm
änoca r sig, vilket ju alltid Sker då belystI1odsy.stemen fas.t hållas aven mässin gram, vars båda motstå nd
v:arieras, ändra r sig även spänni ngsfal let i
'h älfter .ä ro isolera de ifrån varand ra, och varje del är ningen
t i elelk.tronröret enhåll:er sålede s olika pofast förbunIden med en eleiktro:d. Utanp å stomm en W. GaUre
och anods trömm en styres i takt med ljusär ett 0.02 mm. tjodkt selenskilkt anbrag t 000 som tential ,
. H är 'e tt elektro magne tiskt relä, vilket
skydd för luften s fuikHghet "är detta överdr aget med variati onerna
s~ att det reager ar, då cellen belyse s elle~
lack OCJh täckt med ett tunnt blad av glimm er eller inregle ras
f1örmöI'ikas.
celluloid.
För dylika experi ment k,an man använ da vanlig a,
Konde nsatorc eiIens kons't ruktio n möjlig glö r en till'bränn glas, men innan man börjar :Mrförlitli g kontai kt mellan tilledn ingen och det metall i- okorri gerade
man mins.t en timma s tid !hålla cellen unSlkaSJelenskiktet. Därfö r arbeta r denna typ i mot'- söken !bör
ng. I annat fall kan man rislkera att mot- o
sats till flera andra liknan de !klonstmlJktioner fullko m- der spänni
ändTa r sig.
ligt störnin gsfritt odh tillåter en perfek t åter:givning stånde t
,
av de tonfre kventa svängn ingarn a. Belyses cellen
med en mydke t stark lampa , vars strålar !kioncentre"

"
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met. Förut använ de man !fÖ1'I '<letta ändam ål en av
Ruh:m er konstr uerad hågl~pa, men denna hade en
:mycket ~ög stOOmfÖribruik'll'ing - flera hiundra watt
- 'Oclh verkningsgJ:"ooen var synner ligen låig, ty den
utstyr da ene.ngien I\.lJPPgick endast . till bråkde len av ~
w,att. Vagt, Masoolle oclh Engllb ildade ett holag, vIlket fidk namne t T r i e r ,g o n. Flera av denna firmas patent beröra vilktiga ikonstI1lktionsfiOl'IIDer av
glirmlampor samt olilka anordn ingar för förminSikning av den 5, k. optisk a spalten . Ett annat TrierII!II• • • • • • • • • • gorupatent ~ ut ~på att an'Vän~a mot~t~nd~fö~~tärkare, men detta rrOl'klarades nylIgen rOgtlhgt l hogsta
instans .
Trierg onpate nten utnytt jas för näIwar ande av firman Tobis. Genom en särski ld Ö'Verenskommelse
med Klangf ilm, som f1örnogaT ,ö ver Sieme ns och Telefunk ens Ihögta larepat ent, Ih ar man alltså skapat ett
synner ligen verlks:aJIllt iblOdk., som en privat firma ej
kan uilldlg å att komm a i konfli kt med. För närvaDe patent , som Ibel'lÖra bildåte r,givni ngsapp aratu- rande 'Proces
sa emelle rtid die ledand e !k oncern erna
ren, äro av tämlig en undero rdnad betyde lse jämfö rda om
en hel del viktiga konstr:ulkticmer, oc:h det är i synmed de s. Ik. f ö r s t ä r k a r ,p ~ t e n t e n, utan vilka nenhet
en elektri Sk reprod Juktion av ljudet ej är möjlig . tvistig lIörstärlkarfiPatell'ten, SO'Ill 19ivit upp(hov till
heter.
Dessa senare ha även gjvit u,p Phov till tvistig heter
Syrme rligen viktiga äro även de s'. k. S Y n k r omella:n die stora elåtrd lronce rnerna , rOCh den ena pro- n i s e r
ceSlSen har avlöst den andra. Att i detalj ingå på trettio i n 'g s 'P a t e n t e n, vilka delvis är:o över
detta aJktuella spörsm ål lä r · tY'"ärr ej möjlig t, ty för lertid år -gamla. Bå den tideIll saknad e man emelden elektri ska återgjv ningen och man var tvundet första 'ä ga de ledand e firmor na en hel del patent !len att
ställa upp ~mmofonen intill den vita duken .
gemen samt, och dessut om är det ytterst svlårt att av- En dyJikk
,g öra, lhiuru låIlgt skydJd'sräUen sträck er sig. Härtill men detta onstru ktion amnläldes år 1901 av Gamno nt,
patent 'ä r naturli gtvis utgång et för länge
ikdmIner att lagpar ngrafe rna kunna tolkas på flera
sedan.
olika sätt, så att man ej med 1bestämdJhet kan påstå
De ,moder na tonfih nappa ratern a äro så konstr uvilka konstruktil()ner, SlOm verlkligen äro slkyddade. erade;
att man iImn iplacera l.iudåtel'1givning~'DPara
Därfö r sIkola vi inSktänika oss till att i stora dng be- ten 'Omed
elbart intill projek tören och f01'lbinda förröra de viktiga ste toDlfilmpatenten.
stärlrn ren med ihögta laren i salen. Men såsom Ilämnt s,
Vid! Ijuston fHmen ifotogr,aferas som bekan t ljudet äro alla
på ilmnten av filmre msan, oclh intens iteten styres i förda :m dlessa patent av undero ronad hetyde lse jämtakt med talströlllmar~ ,g enom mikro fonen. Denna dulktio edl förstärlka;npatenten, utan vilka all repron av tonfiIm omöjli ggöres .
metod uppfan ns i slutet av 1800-t alet av Ernst RulhRober t von Lieben anmäl de 1906 till vatent en
mer, odh nästan samtid igt lade Edison gen'o m sin fo- konstr uktion
, vilken han kallad e katodSitrMerelä, och
nograf grund en' till IlJåltonfilmen. Han konstr uera- dietta
!känneteCknades därav. att en ström IgiCk över
de nämlig en år 1893 en anordn ing, vilken bestod av från en
(g lödtråd till en anod. De \båda elektro derna
en fonogr af; slom löpte synkro nt med en bildifilm. vom IDlacem
de i ett evaJru erat glasrö r, I()OO anode n
Samm,a år anmiä lde Walde mar Poulse n sin "talan de v~r så
anlbrag
tråd" till ,patent . Alla dessa konstr uktion er äro dook katods,t rålens t, att anodls trämst yrkan minsIkades dIå
riktnin g fiöränm ades. Den amerik anför länge sedan förMd rade, odh. samtli ga patent äro ske 'llIPpfi
nnaren
Lee die Forest föreslo g, att iställe t
lUtgångna. Detta !betyder emelle rtid ej, att de mo- för ma~et
använ
da en IStyrelcl:rtrod - glaUer - men
. der.na tonfilm appara terna ej innehå llapate ntskyd KIa- Håda
dessa
ktotnst
ruJktioner sallma 'llIlll111:era intress e,
de detalje r. Tvärt om, det finnes ,gott om konstr uk- eoor
patent tiden flör länge sedan utgått.
tioner, som ilrunna ,g e uppho v till tvistig heter, odh det
Utgåen Ifrån de Forest s konstr uktion syssels;ttte
är dessa, som månge n ,gåIIg helt Omöjlig~öra tillverk - sig voo de
Lieben 000 hans (båda assiste nter Eugen
ningen av tonfilm apvam ter odh t. Q. m. bloCkera an- Rei'Sz
odh
Siegm und Stra'USIS under den närma ste tivända ndet av rör oCh förstär kare.
den med förstärflmiIllgs-prdblemet, och slutlig en lvcEtt av de vikUga ste tonfilm patent en är det s. k. kades VOll!
tillät
Vor h e c ikl p a t e il t e t, enligt vilket de för futo- en distors Lieben k!onst rueru ett styrga ller,
ionsfri för.stärfkning. iDet var samm e upp, ~ammets: lUpp teckni ng nJöd'Vändiga ström marna
flnnar e, .oom senare ,f öreslog , att man slbille låta röförst måste förstär kas. Detta äges av fi1'ffior.na ret
aTfbeta på den l'ialka delen av karakt äristik en. VisL i n d' s t r ö m och S c h u c h h a r d t och desSIUtom serlige
Il har de Forest i sina oatent skrifte r angivi t ett
inneba r T o Jb i s odh K l a n g f i l m licenSer.
gallel"hatteri, men han har ej närma re ingått på, varne flesta IjlUstonf~patenten Ih ärstam ma från till detta Slrulle
atwänd~s.
V o g t, M a s' c o II e odh E n ,g l odh ägas av firman
Det nä!mnda Lieben patent et. över vilket Sieme ns
S e i b t. Ett av dessa omfat tar ett kopier ingsfö rfa- odh Telefu
raIIde, vilket vid produl ktion av IjlUdfilm torde vara visade sig niken - alltså även Klan~ilm - ffirl1001r,
srvårt att Ikringlglå. Det aivser mmUg en en seipara t tern Electrförral året synner ligen' verlksam t, då Wes-ic genlom Warne r Brothe rs försök te inIUtppt:;tgninig av :bilder na <>db ljudet och en samm an- :fiöra
amerik anska toIlifilmer i Tyskla nd, men .det är
kopier ing av de 'h åda negati ven till en positiv tonfilm . ej det enda
viktig'a fiÖl'IStänka!'lpatentet, som berör
Samm a uppfin nare Iha desSIUtom patent erat en di- tonfilm
storsia nsfri lampa för uppted kninge n av fotOlgram- vilket en. Det finnes även ett "jordn ingspa tent",
avlSer eIli elimin ering av störnin garna. odh. ge-
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Hur förhåller det sig egentligen
med tonfilmspatenten?
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nom ett "3JVslk:ärmningspatent" upphävas de återEn annanöverenslkmnme!se mellan Triergon och
lroppling.a r, som uppstå mellan galler- odh anod- Seibt !bestämmer, att den sistnämnda firman sk,all
kretsar.
leverera samtliga delar till tonfilmapparaterna.
Siemens. &. Halske har änlllU ett patent, som går ut Klangfilm har desSIUtom gemensamma intressen med
på att enussIonen ökas :tiör varje steg. Även detta ~eneral Electric Co. ooh Radio Corporation of AmerICa (RCA) , 000 '.Dobis förfogar över samtliga Mo~ ytt~rst svårt att kriruggå, ty det ·är naturligtvis
mgen Ide att bygga en kraftflörstärkare med. samma vietonepatent från Fox, First National, United: Arrör i ingången ocJh slutsteget. Lika viktigt är Sie- tists etc.
Slutligen må nämnas de 'Uippfinningar, SlOm grunda
menspatentet om hlQdkJkOlldensatorer, viJJka inJlroppsig på maJgnetJofollprindpen. Dessa patent ägas till
las parallelt med alliOdlbatterlet.
största delen av dr. Stille, ooh i England exploateras
.. At~. man i ~and~ln k.an köpa radiomottagare eller ,
uppfinningen
av firmorna Multitone odh Blattnerforstaåare, vIlika aro tIllveI1kade enligt något av desphone.
Däremot
iföreJ!rommer intet ,s om helst samsa patent, ~ res~terat i att en hel del privatpersoarbete
mellan
Tobis
och KlaIl!gfilm å ena sidan 'Oeh
ner odh mmme immor börjat installera ljudlfilmsWesterIlJ
Electric
reSip.
Warner Bnothers å aoora si,apparater i de äldre biografldkalerna. Ja många ha
Dessa
bålda
koncerner
äIio tV'ärt om bittr~ fidan.
själv byggt sina förstlälikare 'Och sedan helt enkelt
ender
lodh ligga i patentprocesser i snart sagt alla
iloom!binerat dessa med hildiprojektören. En el~trisk
grammofonförstäIikare ikan man 'Illydket väl instal- Europas stater.
I \~tort sett kan m~ säg~, at~ det här i Eur'o pa är
lera i 'e n ,b iograf, f.örutsatt att man har licens från
miYOKet
svtårt att krinig~ tonfIlmpatenten så lälllge
någon av de firmor, som tillhör.a Lie.benkoncernen
SOm Lieibell!patentet existerar oCh .gen'Om Vorbeak(eventuellt lioens från Western Electric), men P,atenten äro så fördelade, att varje firma endast del~is patentet kommer man dessutom i konflikt med Tokan driSipOnera ,ö ver dem. Telef1unlken får t. ex. en- bis. Vidare kan man ej IllIPPtaga tonfilmer medelst
dast begagna sig av Licl>enpatentet vid kons,truiktio- gasurladdningsrör utan att erläg.ga licens till Seibt.
Och när LiebenpatenteIl!'lltgått, är det sannolikt att
ner, som hänga samman med högfrekvens tekniken,
~iemens
.fr~mläg,ger a?,dra patent, Siam omöjliggöra
odh detta hetyder, att en dylik förstärkare endast flår
tIllV'erknmgen
av tonfilmlljpparater. Det är emelleranvändas för i c!k e S/ynkroniserade grammofonskiVIOr. Detsamma gäller förstärkarrören, utan vilka en tid troligt att man 1934 kan tillV'erka apparater för
'nåltonfilm utan att komma i ko1l'flilkif: med de större
tillrä,c kligt kralftig åtengivning ej ,ä r möjlig.
.
koncernerna, och dessutom f,ö rljudes, att inom den
De flesta europeislka tonfilmpatent ,ä gas av Trier- närm:aste tiden amerilkanska förstärkarrör av ny
gonbolaget och utn~ttj,as av Tobis. Den sistnämnda ikJonstruktion komma i marlknaden. Dessa arbeta
fi:runan förfogar emellertid även över Petersen-Poul- utan negativ förspänning odh erbjuda alltså en möjseD!patentet ocIh Kiiohenmeisterpatenten och genom lighet att kringgå samtliga fÖl'IStärkarpatent.
en överenslloommelse med firman Klanglfihn har man
sörjt för att samtliga. patent få nyttjas .g emensamt.

KÖUTING

kraCUörstärkare
,För stora e:ffektbelopp
100 och 200 watt
anod effekt motsvarande 25 resp. 50 watt
distorsionsfri utgångseffekt.

I

Sänkta
prise.a •

N:r 2133. Förstärkare FVW 2762, 25 watt distorsionfri utgångseffekt.
Pris, utan rör ..... .............. .... . Kr .• 402: 50
N:r 2134. Nätaggregat för ovanstående FNW 2762.
Pris. utan rör ................ .. ...... Kr. 563: 50

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

N:r 2135. Förstärkare FVW 2772, 50 watt distorsionsfri utgångseffekt.
Pris, utan rör ....................... . Kr. 437:N:r 2136. Nätaggregat för ovanstående FNW 2772.
Pris. utan rör ........... .......... .. . Kr. 644:-

Uoneentra - Hälsingborg
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'ieknik
Forts. från föreg. nummer.

Hur man beräknar en nätansluten
likströmsmottagare.
För det fOrsta måste man [ha klart för sig vilka
rör som sikola anVländas i mottagaren. GlödstrÖInmen !kan man flå reda pjå genom att studera rörtabellen, odh: anodströmmen 'kan bestämmas 'ur den
s. !k. arbetskaraktäristiken. En dyli'k beräikning är
emellertid ej så enkel, vafför det är -bättre at~. t:'lgll
ä'V'e n detta värde ur tabellen, ty det fel, som barrgenom uppstär,salknar all praktisk betydelse. För högfrekvens steget väljes ett modernt skärmgallerrär
med 0,06 amp. ,glödstl'löm 000 3 mA ~modström och
för detektorn ett rör med' 0,08 amp. resp. 3 mA
glöd. och 'anoostl"Öm. Motståndsförstätkarröret Va
bör ha 0,06 amp. och slutröret 0,15 amp: glödström.
AnodstrÖInmen Iför Va ;000 V 4 uppgår till 1 resp.
lOmA.
För att kllLlma !'Iäkna vidare är det lämpligt att
begagna .sig: av sdhemat i fig. 1 (se fö['eg. nUillHller
av "RID"), å vilket de oli!k,a värdena på strömstyrkan äro utsoatta. De separata motstånden i IbIu'VUd'strömkretsen :beräknas enligt Kirchhoffs lag.
Räkningen blir enklare om man bortser från
strömmen i första rörets anodkrets . . över GW 4
flyter då summan av ,ä ndr,ö rets glöd- odh anodström
d. v. s. 0,15+0,01=0,16 amp. och ,g enom GWa änd:..
r,örets: glödström, som llIp!J)går till 0,15 amp. Denna
senare delar sig i Va i två ~enar. 0,06 'a IIllp. går genom glödtråden odh 0,15-0,06=0,09 amp. genom
motståndet NW s. Vi<htre ,g enomflytes detektorns
glödtråd a:v 0,08 amp. IQch parallellmotstånd~t NW 2
av 0,15-0,08=0,07 amp. Nu återstår motståndet
GW I 000 's hunten NWh som har en strömförbrukning på 0,15 resp 0,15--0,06=0,09 amp.
Sedan strÖlmlförbrulknilllgen fasit ställts, kan m.an
övergå till oatt beräkna de sepoarata motstånden. Slutröret behöver vid 150 volt anodspänning 18 volt
negativ gallerf<örspänning odh således blir GW 4=
Eg :J =18 : 0,16-110 öhm. Vs är ett motståndsrlÖr,
vilket e ndast sk:all ha 1,5 volt gallerförspänning, och
följaktligen eIfuJåller man:
GWa = 1,5 : 0,15 =- 10 ohm
samt för S!kärmgallerröret, som l~kaledes har 1,5
volt negativ försp:änniIllg:
GWI = 1,5 : 0,15 = 10 ohm.
Parallellmotstånden Iberlä:knas på ifölj<ande sätt:
NW
Eh : (Jh -il).
Emedan spänningen Eh är 4 volt odh Jih=0,15
amp. !blir:
NWI = 4' : (0,15-0,06) = 4 : 0,09 = c:a 44,5 ohm. ·
På samma sätt erhålles:
NW2 = 4 : (0,15-0,08) = 4 : 0,07 = 57 ohm och
44,5 ohm.
NWa = 4 : (0,15-0,06) = 4 : 0,09
Nu återstår beräkning,e n av klomlbinationsmotstånden, vilka äro samIDllnsatta av motstånden i
glödtråden odh Sihunten. Man vet, att spänningen
på varje ,g lödtråd är 4 volt och att den genom kombinationsmotstånden flytande strömmen skall vara

=

=

lika med ändrörets 'glödstrÖffi, d. v. s. 0,15 aIIllp, oclJ.
diår:fö,r blir:
W1=W2=Wa=W4.=Eh: J=4: 0,15=27 ohm.
Därav foljer att hJuVlUrdmotståndet W har ett motstånd', som 'U[)lPig år till:
W = (E : J) - (W+GW,+GWa+GW,+W,+W,+W8+W,) =
(220 : 0,16) - (70+10+10+110+27+27+27+27) = 1150 ohm.

Därmed är storleken av samtliga erforderliga
motstånd beräknad.

Beräkning aven trerörs lokalmottagare
med serierör.
F 'ö r att fö'r enkla likströmsmottagarens ikonstr'Uktion!ha l1örfalbrikanterna i maillmad'en lUtsläppt s. k.
IS e r i e r ö r, vilka äro konstruerade för samma
.glödstromstyrka. Under det att de normala rören
måste inregleras på en viss spänning, bebo,v er man
vid serierören överlhlUvud tag~t ej bekymra sig om
IglödstrÖiImnen har det f'öreskrivna värdet, utan e~
das t tillse att spänningen är lika för samtliga rör.

Fig. 4. 3-rörs lokal mottagare för anslutning till likströmsnätet.

-

.0,11,- 0,11

Fig. 5. Mottagarens strömschema.

Fig. 4 visar principsch~mat tör en trerörs lokalmottagare med serierör. SåJsom framgår av detsamma, användes två motståndsrör och ett normalt
ändrö,r , vilka samtliga äro seriekopplade, oah strömstyrkan u;ppgår till 0,10 amp. Antar man, att slutröret har 10 mA anodsträm, :odh att de två första
r,ö rens anod:srt:röm ,ä r så låg att den Ika:n lämnas utan
avseende, erlhtåller man enligt fig 5, som representer~r strömsclIemat, följande värden:
över GWs flyter 0,11 amp., d. v.s. slutörets glödoch anodJstrÖlll. Om man vidare antar att slutröIiets gallerförspänmng uppgår till 18 volt, blir GWa=
1,5 : 0,10=15 ohm. Glöditl'låden i det ikroltsrör,
'SlOm an'Viände,sJ i slutJSIteget, !har ett motstånd
0IIIl
5 : 0,10=50 ohm. VI .odh V 2 däremot äro av 4v'Oltstyp, och g,lödtvådens motstånd i dessa rör blir
därför 4 : 0,10=40 ohm.
Enligt den tidigare använda formeln kan mlln
nu lätt beräkna storleken av huvudmotståndet W,
villket :blir:
W = 220 : 0,10-(70+160+15+50+40+40) = 2200-375 = 1825 ohm.

De olika rörens anodspänningar uttagas från den
maximal.a nätspänningen över lämpliga reduceringsmo,tstånd, såsom figuren visar.

/
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Amer-ikansk radioservice.
Hur bör en modern' i1'adioservice organiseras?
Det är en' fråga, som nog inte aillaradi.ohandlare
gjort klart för sig. Därför skola vi i korthet beröra detta viktig'a spörsmål 'och redogöra fö,r de
principer, efter vilka de amerikanska firmorna
all'beta.

Typisk amerikansk
"Universal-Tester".

Kund,t jänStenär, förutsatt att den ,bedrives på
rätt sått, ,en mycket viktig ,d el av affärsrörelsen.
Detta ha die a:In,erikaIl\ska ·r adliofirmorna för länge
sedan insett, och även i die minsta ,afifärer i USA
kan man gratis Iftå sina: I1ör iprovadeoch uppmätta.
För aH kunna kontroHera emisisli:onen .och b,rantheten, V'ilk'a åro av utslagsgivande betydelse för
rörens fufllktion, måste man ,g ivetv,i s ha tillgång till
samtlliga firmors lI'örtabeller och ,d essutom förfoga
öVler lämpliga apparater, med vilka aHa dylika
mätningar fort och bekvämt kunna llItt'öras. Men
dessu:tom inträffar det ofta, att kunden ringer och
meddelar, aH raditoapparaten strejkar och bell'
handlrunden skicka en montör. Detta betyder, att
en modern service.station även mlåJst'e hålla iSig med
kompetenta repanatörer, ,s om ut'a n tid!sfö.rlust på
ort och ställe kunna lokalisera ett fel och om möjLigt genast avh1älpa: ,d etsamma. Skulle d,etta visa
sig omöjligt, bör s'ervicem:annen åtminstone kunna
ställa 'e n någorlunda riktig di,a gnos.och lämnta
klIDden ett ungefärligt kostnadsförslag över reparationen.
Den amerikanske radiio~ervicemannens vtikH'g aste hjälpmedel är ett transportabelt universalmätinstrument av den typ, ovanstående figur visar.
Med detsamma kan man utföra aLla r!ocekommande mätnilllIgar å växel- oc;h lilffitrömsrör - ikontrollering a'v emi-ssLonen, upipmätnitng av glöd-,
anod- och ,gaHerspännJilllIgen ,etc. - och dessutom
lokalisera Slådana fel, som härrör,a d'rån avbrott i
dr.osse1spolar .och tranSlformatorer. Ett dlylikt instImment 'Omfattar vanligen följalIlde mätområdlen:
Q-.3, ~15 och 0-150 volt för växeJ1ström samt

~10, ~125

och ~500 volt för likström, 'Och dessutom kunIi,a anodströmmar upp till 100 mA uppmåtas. Till varje "UniverSlal-Tester" hör dessut'Om
ett antal socklar för vä:x:elströms- och li.k:strömsrör, diverse sladdar och kontakter samt en bruks~
anvisning, som är .så fu:llständig, aU den nä,s tan kan
g.ö ra 3Jllspråk på att kanas cr.ärobok.
.
Repialra1tioner av svårar.e art måste naturligtvits
utföras å la:boratoriet, där man vanligen har tiUgånlg till en modulerad "lokalsänd,are". Denn,a är
Slå konstruerad, aU utgångsed'f.ekten kan regleras
medelst ett variabelt motstånd. Tim d.elllna -sänd'a re
kopplrus mottagaren, vilken kontrolleras :steg för
steg på 's å sätt, att man meden rörvoltmeter uppmäter förstärlmingen efter varje rör. Sed,a n 'roa n
man genom att jämföra {le .funna värdena med -die
teore~i.ska ,Lätt ,sLuta, sig till v,a r felet ligger.
Det lig'g er i öppen dag alt denna metod är synnerligen effektiv, ty det är lika lätt att finna ett
fel antingen mottagaren är ,a:v känt eller obekant
fabDikat. Arbetet underlättas dessutom väsentligt
därigenom, att de amerikanska' radiotidskll'ifterna ,
puhlicera ikopplin@lschremata och alla viktiga data ,
över ,d e kommersiella mottagarna.
Här i Europa å.ro vi ej lika lycklligt lottade. Radioindustriiln ,gör tvärt om .a llt ,vad, ,d en roan för att
hemlighålla siIlJa konstruktioner, och kopplingsscmemata utlämnas endast till generalrepresentanter och ,s törre servicestatJioner. Men även i andra
avseenden ha: die amerikanska .ra.diofa'b rikernla
fÖDsökt undedätta metet för Is ervicemännen. I
USA finnes 'det nämligen en hel del lf1iJrmor, som
tiJJlVlerka :s pecialdelar för de meJst bekia!nta kommersiella märkena, .och därför vet man bestämt,
att den och den transformatorn passar iden och
den mottagaren, samtidigt som man hall' en fullständig ga'r anti för ,aU ,d en år exakt dlianensionerad.
Att en servicema.n mruste vara hemma i siU fack
säger ,s ig ,s jälvt. I Sverige får man emellertid leta '
med! ljlus ooh lykta efter verk]ilga "experter", ty
-några utpräglad,e :specialaffärer flinnrus knappas inom denna bransch, och de montörer, som syssla
med radio "'p å ledli1g a stUIid1er", sakn,a den nödvändiga erfarenheten aV' de moderna kommeDSiella
konstruktionerna. Att det "fus'kas~' åtskil'liigt i yrket är tyvärr eU ibeklagligt :faIkitum. Man måste
komma ihå,g, att radiotekniken är en vetenskap,
slOm fordrar grundiHga ,s åväl teoretliJska som praktilSika kunskaper och att en modern nä<ta:pparat inte
är lika lätt att repa.ll'era som en ibatteIiilnottagal'e.
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Elektricitet ur golfströmmen.
Människan har långe varit på j akt efter billiga
'energi!k,ällror, 'och spekulativa hjärno.r ha sy~elsa.tt
SiLg med PI1Ojekt, :som gått ut på att hllgodogora SI.g
naturkralfterna. Värmeenergi en lyckades man hdtgast ,g öra sig under.dåni.g;,. men: herraväldet öv.er
vinden, vattnet och elektrIClt,e ten har blott vunmts
steg för sfeg., Och ,ä nnu å'tel'lstå många steg att taga.
Att vinden ,ej är någon idealisk kraftkälla beror
på de 'SI1labba växl~'garna i: d~ styr.~~: För ett
tillvaratBlgande av vmdkraften l stor stil: ar det alltså nödvändigt att uppsamla och ac'kum~~era. energien, men härnör erfordras dyrbara anlaggnmgar,
som arbeta med reLativt låg v'e rkningsgrad. Därför använd,e s ,d e s. k. vlndlmoOOrer,naJ huvudsakltgen
i länder medl starka och.proportionsvis jämna vindar.
Andra förslag ha gått ut 'p å att utnyttja solenergien, och olika slags ."sol~otorer" ha k0I?-s't ruerats.
Men även dessa ha VIsat SlJg vara 's ynnerhgen oekonomiska, och detsamma gäller de maskin~r~ vilka
som ,driv1craft använda tid,'Vattnet. De tropIska haven innehålla emellertid oerhörda Viärmekvantiteter vilka man på olika sätt försökt tillgodogöra
sig: Ett av de hästa ,f örslagen till lösning av detta
problem har framlagts av den franske forskaren
Claude, som i mexikogoLfen Ii Hava~a byggt en
stor för:sokSiStation. Han lyckaJd:es lbeVIsa, att man
kunde utvinna elektricitet ur hav,e t ,genom att omsätta temperaturdifferensen.meUan vattenJagren på
olika djup, i el'ektrisk energI.
Claudes e:x;periment, som ,givetvi;s kräv,d e ~tt ansenligt kapital, stöder sig; på fölJ3.IIl!de teorI~r. I
mexikogolifen "upprinner" golfströmmen, VIlken
har en temperatur av 26 il 28 grader C. Men på
större d~up, t. ex. 800 il 1000 meter, är vattne~ betydligt kallare - c:a 4 gra,d er - och ,d et galler
alltså att förvandJla de kalor1er, som r.epJ1es-entera
temperaturdifferensen, HU mekanisk röreLseenergi.
Att det rör si:g om enorma energimängder framgår
därav, att de kalorier, som frigöres då ,e tt kg. vatten avkyles en grad, motsvara ett mekanilSkt arbete
av 427 kilogra'm m'eter (75 'k gm/sek = en ,hästkraft),
och att golifströmmen kan leverera ()Ibegränsade
k\;ant.Heter var.mvatten.

Kallvatten 4 grader

C-

Pig. 1. Schematisk bild av Claudes kraftanläggnina- vid Havanna.

Claude utgick if'r ån att kokpunkten sjunker med
lufttrycket, och aH levande kraft i form av. strömmande ånga alstras', då vatten' ,upphettas hll kokpunkten. Den anläggning han .llät upJ?!för3 jo Havanna årsk,ådHg,g öres ,s chematiskt a,v flg. 1. I en
ångpanna upphettas varmvattnet till k?kniillg, v~
efter ångan ledes tiH en lågtryck'Sturtbm, som [orvandlar ,d ess rörelseenergi till mekaniskt arb:ete:
Detta omsättes sedan -genom en dynamomaskm l
-elektrisk energi. Sedan ångan ipasserat turbinen kondenseras d,e n till vatten.
Det var ingen lätt sak att isolera det 1000 meter
långa Ik yllv attensröret" men även ddta. lyck:;tdes.
Experimentet visade alltså, att de t'e~rehska overläggningarna höno streck.. pen aVgivna eff~t~n
uppgick emellertid endast till 25 kW, och darfor
kan man naturligtvis endast hefrakta de storarta~'e
anläggningarna vtd HavannB:. som en. 'V'e1enskaphg
försöksstation~ Ett annat fomlag glCk ut ,p å att
uppvärma flytande kolsyra, 'Slom 'k okar vid
grader C, men det ,ä r tvivel underkastat, om det ar
elmnomi,s kt att driva motorer med- denna gas.

-?6

Fängslade naturkrafter.
Det är ytterst få vetenskapsmärrsom ägnat sig
åt stud,i et av ,1ufteIlJSi strömningar, men i Tyskland,
närmare ,b estämt vid Kaiser-Wilhelms1nstitutet i
Gömngen finnes ett lalboratori:u>m, där man studer.ar alla hlthöramlde loenomen. De ,forskare, som där
ha :sitt arbete, ha Ip å en Jämförelsevis kort ti~d gjort
tekniken 'o skattbara ~jånster. I lalboratorlet kan
man på konstgj ord väg åstadkomma. en orkan med
varieramde styrka. Vinden 'a lstras l en pre~.lud'.t
panna, vilkoen står i förtbindel.se med :n valdig
vdndkanal, ,o ch vtd dess mynmng upphangas de
flYigmaskinsmoden~r, som s~ola unrl~eI'lsökas,. D~a
utsättas Iför en merehler mLlldre stark pMrestnllllg,
och de luftvirvlar, ,s om därvid uppstå, m~tas och
registreras med känsliga inst~ument. Pr.eSiS'Luftpannan är så konstruerad, att v'llldistyl'lkan kan regleras inom vida gränser, och man kan alltså efter
behag Låta en svag bris eller en förödande orkan .gå
fram genom röret.
I Kaiser-Wilih elmslahoratoriet uteXJperimenteras
särskildJa former av vingar för ell'- och tvåld äcka:r e,
och alla berömda konstruktioner - Dornier X,
G-36, etc. - 'h a hängt som modeller t vind,k analerna
Lnnan de 3'nsetts mogna för praktisk använ1dning.
Men det väld~ga ol'kanröret år ej tilIr,ä ckligt för undlersökning av luftstrÖInnilligaxma. Därför har man
placerat ett helt laboratorium på en karusell och
konstruerat ,s innrika appater, 'Som automatiskt registrera luf'tmotstålllden och virvlarna.
Från orkantunularna i GöttiiIlJgen är det e.u dast
ett par timmars järIllv,äg.sresa till Selb i Thiirin,gell.
I denna lilla is tad provas aUa iSlolatorer o~h säkerhetsapparater, som äro avsedda för extremt höga
ispänningar, och 'h är ,f innes ett laboratorium, i vilket man lyokats tämj a ett av de mest ,fruktade natumenomeneIll, nämligen blixten. Dessa experiment
tjiä na icke 'endast vetenskapliga utan även pr8Jk-
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tiska syrften" Man må!s te nämligen skaffa sig betrygganJde garantier iför att endast först1khlis'S'i,g a
isolationsmateriel komma tm a:nVländning, ty vid
kraftöverlöring på läJngr,e av,s tånd, uprpgår spänningen Hll ett par hundra tusen volt.
Från en tlransfornnator, vilk!en inrymmes i ett
Mta meter högt tom, uttaga,s seJmndlärspänningar
på en miljon volt, och die gnistor man erhåller mellan ,die tiU jåttekulor utbildad,e elektroderna ha en
]längd av Ifyra meter. I högspännillJgslaboratoriet
al's tras späJnningar upp till tVlå miljoner volt. Detta
rum, vilket är byggt av armerad betong, s'a knar
fönster, och samtliga dlÖrrar ,ä ro för.sedda med
krruftiga elektromagnetiska lås,som automatiskt
träda i fun1ktion, så snart transformatorn inkopplas. Dessutom brytes stllÖIDmeDl, då någcm av dörrarna öppnas.
Då man hanJdlskas med ,d ylika, 'extremt höga
spänningar är det sylnnerligen viktigt aU en god
lor.dledninganvändes. Denna utgöres dels aven
förzinkad j,ärntråd, ,s om står. i ledand,e fÖr'bindel,s e
med alla metaUdIeiar, 'Och dels av en "blixtjordledning", som utmYillJll'ar i ett med fuktig koks fyllt
dike.
I ,h ögspiinlllingslaboratoriet i Selb under:sökes' ej
blott olika slags isolermate!l"Lal. De konstgjorda
blixtarna, som med ett öronJbedövand,e dån springa
öv€r mellan translformatorns elektroder, äro även
föremål iför lngående ohservati'oner. Ett d~ärvt
proj ekt gåT n:ämligen ut på att ielektr1fie!l"a hela
Europa genom ett gemelllSamt 380-voltsnät, och om
deIlJlla .p lan skall kunna realJiseras, är det nödlvän-

Pig. 2. En konstgjord blixt, framställd i ett av världens största
högfrekvenslaboratorier. Lägg märke tiU de kraftiga
isolatorerna i bak~runden.
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Pig. 3. Modern kraftledning på 100,000 volt. Masterna ha en
höjd av 48 meter och spännvidden uppgår till 241 meter.

digt att nänmare studera die fenomen:, SlOm sammanlhänga medl die 'el;ektriska urladdningarna.
Men människan har lärt sig att behärska även
andra naturkrafter ån vi:nden, vattnet ocb elektriciteten. I Be!l"lin finns det nämligen ett laborat'Orium, där man tämligen ogenerat handskas med
temperaturer på - 272 grader C. Här [ramställes
flytande luft, Viätgas och helium. Jättelika ventiliatorer sörj a för att luften stänJdigt fÖI'IllYas, ty vätgasen, som vid en tronp'el'a~ur av 252 ,gradJer uruder
noll ,förvandlas till en ljus, vattelllklar vätska, förenar sig lätt med luftens syr,e och hildar en synnerHgen explosiv gas -lmal:lgas. V,i d _173° erhå.lles
flytaIllde luft, en ljuslblå, sjudande 'Och kokande
Vlätska, som vid ytterligare aVlky.1Jn.iIllg övergår tiU
"luf,t is" . .
Men de moderna troUkarlarna i de vita överdragsklädernai!ö'l 'må ännu mera. Laboratoriets
stolthet är en apparat, Slom anVländes för framställmng av flytande IhelLum - den kallaste materia man överhuvud taget känn,er till. Hårrör
erfordras en temp€ratur av -272°. Tillverkningen
av helium har på senaste tidJen öka'ts i hög grad,
ty neon-hroiumgas användes numera i stor uts't räckOling mom den modJerJlla ljusreklamtekniken, och
dagligen instaUeras i de större metropolerna nya
j äJtteskyHar.
Man har försökt komma ännu längre ned på tem,peraturskalan, men den aJbsoluta nollpunkten
-273° haa- visat sig omöj1i.g att lurppnå., Lyckas
detta, har människan lärt sig att behärska de ofaU,b art låga ttemperaturerna i univeI'lSum, temperaturer vid viliket allt liv upphör att existera.
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Använd säkringar och reduceringsmotstånd.
oclh S4 klunna vi vålja den i t:lIbellen (fig. 2) först
llIPptagna, minsta typen A 50. Denna 'ä r avsedd för
en normal belastning med 50 mA men tål en kontinuerlig belastning, med 75 mA odh smälter av först
vid c:a 100 mA. Fig. 3 visar slä kringarnas utseende.
Säkringarna typ A - de i taibellen /Upptagna - ha

Vid Ib atterimottagare använder man som bekant
små säkringsl,arnpor, vilka i f'ö rsta rummet skola
skydda J:'ören. Mången amatör har säkert någon
gång med en gan:ska obehaglig 'känsla sett rören i sin
mottagare kraftigt lysa till ett ,ö gonblick för att sedan slockna: för alltid', "bara" därför att han råkat
tappa ett litet stycke kopplings tråd eller oförsiktigt
petat i mottagaren med en mejsel eller annat verktyg. Hade han haft en liten anod'propp med säkringslampa i anodbatteriets minuSjpol, hade olyckan in:slkränkt sig: till att denna ibrunnit av, och it'ör!uslt en
hade stannat vid 30 öre i stället ,för kanske 30 kr.
Vid nätmoUagare, SIOIIll j/U åro anslutna till starikstrÖInsnätet, är det av ännu större !betydelse att använda lämpliga säkringar. En 'k ortsluten kondensator kan eljest ang,tälla stor skada, ty om man går
ifrån sin mottagare Ddh glömmer ,s tänga av den, kan
detta vara förknipIPat med verklig eldfara, om nägot
fel sk/Ulle IllIppstå. I en V'iixelströmsaipiparat t. ex. kan
det lätt lh ändn, att likriktartransformatorn blir förstörd genom kortslutning i liIkriktarröret. En sådan
kortslutning kan lätt ske f1örr · eller . senare, då likrilktarr,ö ret är t'örbrulkat och kanslke brinner av, eller

Fig. 2. Tabell över "Safety" säkringar, typ A. ,
Typ

I

INormal

belastn·f
mA.

A 50
A 100
A 160
A 225

50
100
160
225

Max. kontinuerlig-

I Smältgräns

belastn. mA.

c:a mA.

75
150
240
340

100
200
330
470

,

en storlek på 40X7,5 mm. De ,p assa i vanliga silithållare oclh äro bekväma att montera ini apparaten.
Fig. visar även en mindre typ B. Dessa säkringar ha
dim. 25X5 mm. odh måste således anbringas i små
specia1Jhiållare. De elelktrislka värdena äro de samma
som hos typ A.
iF ,ö,r att kunna V'äljaett lämpligt värde på hJuvudsäkringen SI måste man känna mottalgarensl strömförfu:rukning. Då amatören väl i allniänlbet icke förfogar över en v,äxelströmsamperemeter, skola vi
sätta 'Ilpp en ungefärHg ikalkyl för beräkning av
strömrörbnukningen.

0 - - - - - - - - 4 -....--0+

Vi finna:
Glödström
"
"
Anodström
Fig. 1. Likriktare för växelströmsmottagare.

om aPlParaten utsättes för en kraftig stöt. LikriktartransformatJorn är emellertid en relativt dyrbar
detalj och dessutom är den ganska hesvärlig att byta ut. '
, Fig. 1 visar likriktaren för en V'äxelstOOmSl-radio··mottagare. Av sohemat framgår, att om likriktarr:örels glOdtråd gJår SlÖnder odh lägiger sig över båda
anoderna, en f/Ullständig: kortslutning av hela ihögspänningslindningen uppstår. Likaså sker en kortsllUtning: i denna lind'ning, om en av kondensatDrerna C1 eller C2 får ett genomslag. Säkringarna S2'
S3 och S4 lämna emellertid i så fall ett effektivt skydd.
DessutIomär i ena tilledningen till ibelysningsnätet
inlagd! en lhuvudsälkring Sl.
Vi skola underda de lämpliga värdena på säkringarna ooh välja som exempel en mottagare med
tre Telef'llIlkeIll'lör, ett hög1f'rekvensrör RENS 1204,
ett detektorrör av samma typ och ett slutrör RE 304.
Som likriktarr:ör tänka vi oss ett RGN 1054. Vi kunna räkna med c:a 3 mA. anodström för vartdera av
de båda första rören, under det att c:a 24 mA. flyter
genom slutröret, alltså sammanlagt en anodströmförfurukniugl på c:a 30 mA. Likriktarröret är således icke !helt utnyttjat, dlå diet enligt rörtabellen kan
avge iUWtill 75 mA. För de tre säkringarna S2' Ss

för 2 RENS 1204, 4 volt, 1,1 a~p: = 8.8 watt.
,,1 RE 304, 4 volt, 0,3 amp.
= 1,2
,. 1 RGN 1054. 4 volt, 1,5 amp. = 6
"
300 volt. 30 milliamp.
= 9
"
Summa 25 watt.

På Ig rund av förluster i likriktartrarisformatorn
måste vi ihärtilllägga c:a 25 % och få således en total strömlförhukning om c,: a 31 watt.
,Detta mots,varar vid' 220 volts nätspänning en
strömstyrka genom Ip rimärlindningen, vilken upipg~r
till = 2~~ = 0,140 a'llllP. = 140 mA. Vid 127 ViOIts
nätspänning blir strömmen genom primärlindningen
=

31
127

Typ

=0,245 amp. = 245 mA.

A.

Fig. 3. "Safety" säkri~gar: Typ A har en storlek på 40X7,6
J.
mm. och passar j' vanliga silifhållare. Typ B är 25X
5 mm.
I

, Vid den förstnämnda ' nätspänningen höra vi alltså
:för huwdsäJkringen Sl använda en fins3kring typ A
160, och vid, den sistnämnda spänningen en säkring
A '2 25.
I f'~g: 4 ,åskådliggöres principschemat f!ör en fältspänningsapparat för matning aven dynamisk högtalare. Ä ven här anV'änd~s ett likriktarrör RGN
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1054, vilket i detta fall fullt utnyttjas, under förutsättning att högtalaren förbrukar c:a 75 mA vid 200
V?lt. Det är diä.rlör lämpli,gt att begagna en finsäkrmgstyp A 100 för S2 ocll Ss.
.
StrömIförlbrulkning.e n är:
Glödström för 1 RGN 1054, 4 volt, 1,5 a~p.
Anodström 250 volt, 0,075 amp.
Summa

=

6 watt.
19 "
25 watt.

+

Nitet

Pig. 4. Likriktare för matning av dynamiaka högtalare med
fältatröm.

F'ä ltspänningsapp,araten föI'lbrukar alltså lika mycket ~tröm som de~ ovannämnda radiomottagaren,
varior man utan VIdare kan använda motsvarande
huvudsäkring Sl'
Gör IDan en motSlVar,and'e 'b er:äkning av strömförbrukningen hos en trerörs standardmottagare med
l1ören 1 REN 1104, 1 REN 1004, 1 RES 164 och 1
likrilktarror RGN 354 Skall man finna, att denna är
18 il 19 watt. Strömstyrkan genom mvudsäkringen
blir alltså vid 220 res;p. 127 volt c:a 0,085 resq>. 0,150
a.m,p., och m~m väljer lämpligen finsäkringstyperna
A 100 resp. A 160.
Vid likströmsIllIottagare är det tillräckligt med en
oov.udSäkring Sh se fig. 5, och !beräkningen av denna är · mycket enkel. Den från nätet uttagna
s t r ö m Si t Y r k a n beror nämligen så gott som
uteslutande på slutl1ö,r ets gl1öd- och anodström, och
av dessa lbåda är det ,g ivetvis glödstrommen, som är
dien mest vägande. Vid ett vanligt slutl1ör, t. ex. Telefunkens RES 164, ärglödströmmen 0,15 amp. 'Och
anod- och skänIllgallerströmmen 15 milliamp. vid
maximal anodSipänning. Här är således anodströmmen en tiondel av glödstrÖlmmen och den från nätet
uttagna Sitröms,t yrkan' = 1,1 X glödströmstyrkan.
Dessa proportioner kan man alltid räikna med, då
det ju idk,e är fråga om. några ex,alkta s.iffror. Nätspänningen rh ar ingen praktisk hetydelse fö,r dimensioneringen av säkringen, då strömstyrkan i det närmaste är ' denISamma', vare sig spänningen är 220

+o--f

r~

NAtet

DroBslar

l

T

MF

-~~
Pig. 5. Ingångsfilter för radiomottagare
nätet.

mata~

från likströms-

eller 110 V'Olt. I sistnrä mnd'a fall är anodströmmen
kanske 5 .mA mindre.
Vid likström~otta.gareillled s}utrör, som haya
0,15 amp. glödi'jtrömsförJlru:kning - diet i de allra
flesta fall flörekommande - 'ä r alltså den från nätet uttagna strömstyrkan 1,1 XO,15 = 0,165 amp.,
ooh !här användes lämpligen en sä:kring A 160. Ta-

,
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g.er s1utröretendast 0,1 an1p., kan man använda en
säkring A 100. Betr. riSkerna inom en likströms-mottagare skola vi blott påpeka den närmast till
handS liggande, nämligen en kortslutning i den stora
blo~kkondensatorn på 4 MF, vilken ligger omedelbart efter drosslarna. En sådan kortslutning skIulle
naturligtvis åstadkomma en kralftig stl1ömrusning
gen'Om drosslarna, varigen'Om dessa i de flesta fall
skulle förstöras. Des's utom kan annan skada åst~d
Ikomma:s genom den kraftiga värmeutvecklingen.
Emedan vi kunna ha nytta av de ovanstående
k:alkylerna även vid \beräkning av lämpliga red'UCermgsmotstånd vid nätövefSiplänningar sIkola vi i
detta s.ammanhang även ägna denna fråga nå;gra
ord.
Finsä!kringarna skola naturligtvis ioke tjänstgöra
som slkydd för nätöverspänningar. Det är först vid
exceptionellt höga belastningar, vilka uppkomma
genom nå!g'Ot fel i apparaten, s'Om de skola f,ö rhindra
ytterligare skada.
Mot ~ätöversp~nningar hör man gardera sig på
annat satt. Vanligen bortser man alldeles \h ärifrån
men detta är ett stort fel. Isynnerhet på landSbyg~
den avviker nämligen nätspänningen mycket ofta
fI1ån det värde, den lsikall ha. Det kan förekomma
såväl över- som runder~'Pänningar upp till 20 il 30
volt. Särskilt överSjpänningarna ås,t adkomma naturligtvis skada, ,f 'ö rst odh främst genom att rören fort
f.örorulms, men även i så måtto att dålig Ijrudikvalitet er.hålles.
Som regel :har man ju på landSbygden v:äxelström,
oclh d!ärför sk,'Ola vi närmast sysselsätta oss med denna strömart. Förekommer ,p å en !plats än över- och
än underSlpänning - det minst fÖEmånliga fallet har man, om man alltid vill driva sin mottagare
med rätt nätspänning, knappast någon ,annan utväg
än att använda en s p ä n n i n ,g s r e g u l a t Q r,
vilken utgöres aven mellan nätet odh mottagaren
inlkoiPlPlad tranSlforanator med uttag, en omkopp'are
och en kontrollV'Oltmeter. Sådana spänningsregulatorer av mäI'ket Körting, typ ATR, finnas i marknaden till ett ganska överkomligt pris på c:a 80 kr.,
odh äro i hög grad att rekommendera. Om man
emellertid icke vill kosta på sig denna summa, får
man nöj,a sig med' att eliminera nätöverspänningarna o<;)h kan härför använda ,e tt lämpligt reduceringsmots,t ånd, vilket inkopplas i ena nättilledningen.
Dessutom användes en voltmeter för kontrollering
av den erhållna sq>änningen 'Och över motståndet
lägges en str,örmfbrytare, varmed detta !kan kortslutas, då voltmätaren visar, att nätspänningen sjunkit
till normalt värde.
Har nätet konstant underspänning, hör man naturligtvis om möjligt skaffa sig en mottagare, som i
så hög gr,ad som möjligt :kan aIlipassas till denna.
Antalg att nätspänningen i allmänhet /håller sig omkring 115-120 volt i stället för att den skulle vara
127 volt. Det är då ibättre att välja en motta,g are avsedd mr 110 volt oc.h genom ett reduceringsmotstånd eliminera den erhållna överspänningen Ip!:f 5 il
10 V'Olt. Som regel äro nätmottagare för växelström
. omkopplingsbara för fler,a olika nätspänningar, t.
ex. 110, 127 och 220 volt. Man har då så mycket
större möjliglheter att på OIVan beskrivna sätt anpassa 3ipparaten till nätet, så att den får den rätta
driftspänningen.
.

,
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DralowiJ TonmoLd

DralowiJ itjah§afor

Förstklassigt ljudregleringsmotstånd för
grammofonförstärkare. Mjuk, kontinuerlig
reglering. Inbyggd strömbrytare.

Förkopplingsmotstån'd för eliminering av
nätöverspänningar.
Lämplig för a II a
nätmottagare. Enkel påmontering.

DralowiJ Pofenfiafor
En verkligt tiliförlitlig högohmig potentiometer, kapacitets- och självinduktionsfri, för intill 3 watt belastning.

DralowiJ Tonmixer
Ljudregleringspotentiometer för kontinuerlig övergång sinsemellan tvenne samtidigt
drivna grammofonskivor. För biografbord
med tvenne verk.

DralowiJ Tonafor

DralowiJ Tona'or

Typ DT 2

En högklassig, elektrisk grammofondosa
med i n b y g g t Ijudreglerinpmotstånd.
Elegant och praktiskt utförande.

En e l e k tri s k grammofon dosa av allra
högsta kvalitet. Elegant, tekniskt fulländad konstruktion.

' ~feafil-Maqnetia

Typ DT 3

ALf.

~et.-DralowiJwerL,

Berlin-PanLow

hvllad .aluingar • •• Forts. från föreg. sida.

Har nätet konstant överspänning i förhållande till
den normala nätspänningen blir förfarings~ättet naturligtvis detsamma.
Huru stort 'Sikall reduceringsmotståndet då vara?
Detta beror ,p å två faktorer, överspänningens storlek odh mottagarens strÖlllför'br:ukning. överspänningens storlek måste vi mäta oss till med en växelströmsvoltmeter och mottagarens str.ömför1brukning
kllmna vi tillräckligt noga beräkna ,s åsom förut beSkrivits isamiband med !bestämningen av finsäkringarnas storlek.
Vi kalla mottagarens spänning El volt, överspänningen E.! volt, mottagarens föribrukning W watt,
strömstyrkan I ami>. och rediurering~otståndets
motstånd R ohm. Vi få då
W

=

IXEl ,e ller I

= ""Et
W

E.! = IXR eller I =
således

W

El""

E,

-r

eller R

Vi skola tillämpa den en:kla formeln på ett praktiskt exempel. En mottagare skall ha 127 volt, men
en överspänning på 15. vtolf förefinnes. Mottagarens
strömf'Örbrukning beräkna vi odh finna densamma
vara exempelvis 31 w,att. Vi behöva då ett spänningsreduceringsmotstånd:

R --

ElXE2 W
-

127X15 !!!.... 60 h
31
o m.

Vilja vi veta belastningen på motståndet kunna vi
även lätt beriikna denna, då <vi ju !bär ovan ha ett
uttryok för strömstyrkan, nämligen:

I

W
= ""Et
=

31
127

= 0,240 amp.

Detta värde ha vi för övrigt på samma sätt funnit

Et

-r

= E1XE,
W

i början av denna: artikel, då det .gällde att bestämma strömstyrkan genom sälkrin.gen. som ligger in-

kopplad i samma strömkrets.
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Moderna bildtelegrafer.
FÖ'r ett par ål' seidlan lyck.ades ett privat bolag in- . dra.de sig alltså i taikt med hildens avtonirug, odh man
tressern några aV de största eurQpeiska rundradio- elihöll en varierande elektrisk ström med vilken sän;bolageIl! iför den s. k. Ibild'radion, och från Wien, Kö- daren \IllI6dulel"ades.
rriJgswuste:r!hausen m. fl. stationer ägde under någon
På mottagaresida:n styrde impulserna ett känsligt
tid regellmndina utsändniIllgar rU!IIl. Denna nya form ljusrelä - kerrcell - varvid ljusstrålen belyste en
av "ruooerihållning" motsvarade emellerti.d ej förvänt- ljuskänslig film. Denna svärtades alltså i talkt med
strömmarna genom fot.ocellen, och man erhöll en negativ 'k opia av originalet. Vid överf.öring av svart-vita
bHder, SOll'll endias,t innehöllo siflror och bokstäver,
all'vånde man i stället flör den dyrbara filmen ett högkänsligt specialpapper, ty .det spelade naturligtvis
ingen roll om t. ex. en väderlekskarta var svart eller
vit. Vid överföring av fot.ografier eller bilder, som
innooöllo halvtoner, var det emellertid nödvändigt att
på mottagarelSlidan framställa en positiv 'kopia av originalet. Den äId-re metoden iha.de alltså stora naakdelar.
De nya ikonstruktioner:na tillåta en direkt överfö:i-ing av ,p ositiva Ibilder. Därjlä mte ,h ar apparatuI"en föribättrats avsevärt i flera aDldra aJvseeooen, och
den ikombinerade sända~ odh motta'gareanJäggningen har tillsamm'ans' med' ett regleringsmotstånJdl oc.h
en ilmtmipCnsatiOlIlS'aipp:arnt inlbyfggts i en e1egalIlt bleak. låda. De för synkroniseringen eriflQrderliga kontrollappamterna ikunna ställas in på ett ögon'blidk medelst
Fig. 1. Telefunk~n-Karolus nya bildtelegraf.
fyra ihan'd tag, som äro anbrngta på lådans yttersid;a,
såsom fig. 1 visar.
ningarna. I stället blev bildradion en störning,skälla
Med den nya atppJara ten kan man upptåga de posi'av allra flÖr5>ta oronin:gen, ty sig}Ilalerna omöjliggjor- tiva hil~ direkt på ljuskänsligt specialpapper och
de den ordinarie mottagn~ngen inom ett tämligten behöver allt'Så ej am>tända dJyrbar film, vilket är en
tbrett ,frekvensb3Jnd. De resultat man upimådJd'e med stor fördel om bilden skall klicheras. Å andm sidan
hemtillvel"kade apparate r VlorO ej heller ägnade att är det ingenting sOm hindrar, att man överför även
stiJmJulera iutr·esset föl" den nya "sporten", vilket till negativa bilder. Huru t~nsmissionen tillgår, s'kola
stor dlel 'b erodde på att bilderna vaTlken voro skallpa vi härnedan fÖrlSöka klargöra.
eller MllIbara, ooh flÖr övrigt får :man väl anse, att laBildsända.ren, vars klQnstriuktion åskå{Jliggöres av
terna~.gica.ns tid är fiörlbi. näd';ör försvann bildfig. ·2, är dels försedd med ett par vanliga f.otoceller
radion från radioprogrammet nästan lika f.ort som P odh. dels med ett par koonpensationsceller Kp. Desden införts.
.
sa senare belysas ,från en ilron'stant ljruslkålla SL geInom den kommersiella trådlösa samfårdseln har
b i l dl t e l e g f a f e r i il ,g. e i l däremot en stor missilOn att ifylla, odh, de apparater, som ,där :k0ilIl1IIla till
L
användning, Iha nått en hÖlg fuHändniIl!g. Så t. ex. är
det möjligt att på nlåJgra få timmar kontrollera namntedlm.m gen på en al"g,entinsk. ohedk .g enom att på trådlös väg "sända" densamma till Buenos Aires, och lika
lätt är det att från en .meteor:ologisk anstalt överföra
--en väderlekskarta till ett fartyg. Men även polisen
har haft stor TIJytta av bildtelegraferingen. En efter- .5L
spanad pers'Ons futQgr.afi eller fiIl!geravtryok lkan på
Jj
iloort tid såndias till andra städers polismyndigheter,
varigenom eD! arrestering i !hög 'g rad iUIIlderlättas.
Slutligen må niämnas, att de större tidningsk.oIlICernerna. i stor rutstrtäaknin;g begagna sig av den nya utppfinmingen, tadk v:a re 'Vilken lboulevardJpressen alltid
Fig. 2. Principschema för sändaren.
kan bjuda sina läsare ett aktuellt bildreportage.
Det i Eurdpa mest använda 'bildtelegraferingssysternet thar IUtex'p edmenterafs av p,l'IOIfessor Karolus i
Leipzig oCh under de senaste åren förbättrats ytterli- llQm en irisblänldal'e B, men innan strålen Ik:oncentreralS på bildlvalsen ST sönderh:adkas den medelst
'gaTe av Telef'unken. Å de äldre lkonstl'luktiO'Mrna
genomlystes rmgativet aven ljusstråle, odh filmen en roterande.håls'kiva L till en lämplig frekvens. Det
fastspändes !på en I"oterande ,glasva~ inuti vilken reflekteradJe ljuset triiflfar alltSIå ,f otocellerna P, men
:t1otocellen var placerad. Vid val'Sens rotation be- dessutom. ibelyses kompensatioll'Scellerna a.v strålarlystes filmen i en spirallinje. Strålens intensitet än'- na Ifrån, lampan SL..
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Bandfi,lltret inkopplas öv,er en blQckK<Qndensator

l(pmmer8iella
Dyheler
A. P. W.-bandfilte."box.
Al1gemeine PräzisiQnswerkstätten, Berlin, har i
marknaden 'utsläppt ett IS)'illluerJ.igen modernt s'p'QIsystem, a'Vlsett för mycket selektilVa mQttagare.
Sp'OllbQxen, vilken innehåller en a'periQdi.sk antennsPQle med! !fyra uttag, en spQI'e med mittuttag för
svängningskretsen samt en Qmkopplare för höga

Ck om 10,000 cm. Qch ,gaJ1l'et erhål,l er dien nödvåndiga negativa förspänningen över ett motstånd R g
på 20,000 'Ohm, .sQm kopplas paraBelt till blQoket.
GenQm aH byta ut IbIQckkQndJensatQrn kan man
Vladera bandlbred!dJen.
A. P. W-iliandfHtret ger större ljudvolym, ökad
selektivitet Qch en jämn .förstärkning av såväl de
höga som ,l åga tQnerna. BQxarna kunna lätt kQmbineras till två eller {liera högfrekvensst,e g med
nQrmal8i rör eller med 's ®ärmgal1lerrör. Fig. 1 vi,s ar
tre A. P. W.-iliandfilteribQxrur, vilka manövr,eras
med ·e n gemensam våglängdiskopplare, ·och i fig. 2
åskJådliggör,es spolsystemet'S kQIlJSitruktion.

D."alowid-Egalisato.".
De europeiska starkströmsnäten ha 1 aHmänhet ,
110, 127 Qch 220 VQlt, och för dessa S1pänningar ärO'
die :flesta kQmmMsiella mQttagare ikQnstruerade.
Det finnes eme}ll,erttid även Qrter med 65, 90, 120,
125, 130, 140, 150, 190, 240 'Och 250 volt, men för
dylika egendomldga spänninlgar kall! man naturligtvis ej dimensiQnerna de serietillverkade radiQapP!lraterna, utan: man mäste istället använda
lämpliga spänningsregulatorer.

Fig. 1. A. P. W.-bandfilter avsett för två stegs högfrekvens
- och detektor.

Qch låga våglängder, kap användla s istäUet för aHa
vanliga högfrekv enssp Qlsystem. Svängningskretsen avstämmes med!elst tv,e nne,på samma axel
mQnterade vrid'kQnJd.ensatQrer, vilka måste ha
exakt samma kapacitet.

t

Fig.3.
Dralowid-Egalisator.
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Fig.2.
A. P. W.-bandfiHer.
Principschema.

För utj.ämningen av nlätspämningen har Dralowidverken släppt ut i markna,d en en "egalisator",
vilken /består av' en keramikJhylsa, SQm till det
yttre påminner om en vanJi,g, stickkontakt för
stankström.
Fig. 3 visar egaltisarorns utseende.
Inuti hylsan ärO' två högbelaJStbara motstållId' DralQwid...FillQs - mQnterade Qah dess'a -ärO' dimensiQnerade dels med hänsyn till strömförbruk-
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Moderna bildtelegrafer. Forts. från föreg. sida.

Såsom framgår av figuren, äro cellern:a komJbin.erad'e till en Ibry,gga, varigenom man IUippnår, att växel,spän:n1ugar uppstå i Kp. GelllQm denna anQrdlning
Uipphävas sp~nningarna i cellerna P, så snart ljusstrålen t,rärffar en. ljus Ibild'yta, odh det är alltså endast de mörllm punkterna, som" lämIl'a spännin.g för
modJuleringen. Detta är liktydigt med: att man på
mottagarsidan e.r1håller en ,p ooitiv Jropia av 'Originalet.
Av figuren framgår vidare, 'a tt man med 'h jälp av
en rÖl'lVoltmeter RV, vilken inlägges i en av 'b ryggans

diagonaler, efter Ibehag :kan ställa in sändaren för
positiv eller negativ transmission. Detta tillgår så,
att man reglerar in ko:mpensationscellern:as växelspäI1ning till ett lämpligt värde, varigenom spänningarna i de ordiIl'arie cellerna antingen förstärkas
eller IllIpphävas. Till slut må nämnas" att även fasregleringen f.örenlk1ats, 'OM det är dlä11fiör ej nödvändigt att ,använ.d:a specialutibildad ,p ersonal f,ö'r mottagning av bildtelegram.
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nJingen och dels .för ,dien nätöverspånning, som skall
elimineras.
Dralowidi-Egali,s ator kan utan att
nämnvärt uppvärmas helastas upp till 4 watt, och
den maximalt tilJlåtna )b elastningen uppgår till
5 wat't.
Vid beställning måste uppgift å a) nätspännimgen, il) mottagarens spänning och c) mot,t agarel1ls ström- ener wa,tUförbruklJling uppgivas.

DI'alowid-Tonmobil.
För att på elektrisk våg mUIllna återge en grammofonSlkiva med/ god l~udikvaHtet är det nödvändigt att
använda en ljudslt yrkel1egulator. Återgivningen
må,s te nämligen anpassas, ,efter :så~äL de aku,stiska
för:håHandena som den personliga smaken, och
dessutom rils kerar man en ,överibeI:astn1ng alV sLutröret, om 1n,gen ljudregJtering an~ändes.

liga :S'äkringa:r i marknaden av firman Concentra,
Hälsmglborg, vilka utmärkas av synn'e rligen noggranna elektriska data och ett prakHskt yttre utförande. Tvenne typer finnas, av ~lka den större,
'typ A, har !Ungefär samma .stor,1ek som en gaUerläcka, d. v . .s. 40X7,5 mm. Denna passar alHså i
en v'anlitg silithållare. ,Den mindre typen "B" har
en storlek av 25X5 mm. och lä r aJV,sedld för en liten
.specialhållare av den typ man 'Ofta återfinner i de
kommersieli1a apparaterna. En dylik kan lätt ti11verkas av ett ,p ar ,smtå ,strim~or mäSlSiDlglbleck. Finlsiäkringar med de i taibel1en ,a ngivna värdena finna:s i lager hos nlämnld/a firtma, 000 andra vården
kunna - förutsatt att det rör sig 'Om större kvantiteter, t. ex. för apparatfabrik!er - ansk<affas på beställning;. Säkringarnas utseende framgår. av dIg,. 3
i artikeln "Använd säkringar 'Och reduceringsmotstånd", varest användningen av d·esamma närmare
heskrives.
Tabell över "Safety" finsäkringar.
Smält.
gräns
c:a
mA.

Code

Pri s
Kr.

mA.

Maximal
kontinuerlig
belastning
mA.

A .160
A 225

50
100
160
225

75
150
240
340

100
200
330
470

Tobius
Toddy
Tokaier
Tolle

0:90
O: 90
0:80
0:80

B 50
BlOD
B 160
B 225

50
100
160
225

75
150
240
340

100
200
330
470

Technik
Teifun
Tell
Tempel

0:90
O: 90
0:80
0:80

Typ

Fig.4.
Dralowid.Tonmobil.

En idealisk reglering av ljudlstyrkan kan. åstadkommaSl med Dralowid-Tonmobil, som inko'p plas
melilanpiok-'up'en och först,ä rkaren. Denna liUa
appall'at thar ett synnerligen treVlliigt utseend'e och
består av ,e n elegaDIt ibakeliHffipa, inuti vi,l k'e n ett
regleringSlffiotstånd och en swi.tch äl"O inbyggda.
Tack vare denna omkoppLare kan man övergå från
grammolfonförstärkning till radiomottagning utan
att ibehöva avlägslJl'a sladden, vilket givetvis är en
stor fördel.
Såsom frarnlgår av filg. 4, kan picik..JUp'·en ånslutas
deLs till ett par kontakthylsor bakom regleringsk<nappen och dels tHil ett var kontakter, som äro
anlbragta mittemot stirften. Dessa senare äro ställbara 'o ch passa för aLla k!ommersiella mottagare och
f,ö rs tärkare. •
Tack vare den LogaritmiskakJurvan sker regleringen utomordentligt mjukt, och ,d en liUa apparaten kan dädör rekommenderas Iför alla ly,s snare,
som önska utnyttj a de reSurser en modern radioanläggmiDIg ibjud/er.

··Safety·· finsäln'ingar.
Vid :batterimot'ta.gare blar man i flera år använt
små s:äkringslamp'Or - s. k. anodsäkringar - ynka
skyddat irören vid en ,e ventuell kortslutning inom
mottagaren Vid nätanslutna radioapparater är det
av ännu ,s törre vikt att använd'a lämpliga säkringar,
och sådana inibyggas, 'o ckså numera i aHa kommers~eHa mottagare. Ä ven för amatörbruk föras lämp-

I
A 50
A 100

Normal
belastning

•

Ast,a-Spola,
Dessa utmärkta spolar äro synnerligen lämpliga för en mängd
kopplingar och hava ofta rekommenderats i svenska radiotidskrifter. Spolarna äro tunna och kunna
om så önskas placeras tätt intill
varandra. Utförandet är elegant
och gediget, lindningen av grönt
silkeomspunnen tråd.
Minimala
förluster.
Nedanstående priser
gälla spolar med sockel med två
stift. Omonterade spolar kr. 0:45
billigare

I

Varvtal
Code
Kr.
Varvtal
Code
Kr.
Varvtal
Code
Kr.

I

10

15

Aster
l: 10

Astrel

50
Astruf

I

I

25
Astr~

I Astram
35

1:15
75

1:20
100

1:30
150

Astria

Astorp

Astrug

I 1:40 I 1:55 I 1:75 I
200
250
300
I Astran I Astret I Astrel I
2: 05

Cor1C::~er1t:ra.

2: 20 .

-:-

2: 40

1:90 .
400

Astal

2: 70

I

Hlllslr1gborg

I
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L e i p z i g e r ffi ä s s an.
Ej heHer denna' gång hade Leipzi.germåssan
några flevolutiilonooandie :nylheter att ibjuda på.
Bland raJdiomoUagaooa märktes dock en del nykonstfluktioner med två och tre rör, och man såg

Dietz & Ritters "Excellophon" var en nyhet på mässim. Med
denna apparat kan man utan uppehåll spela nio grammofonskivor.

även en sexrörs, nätalliSluten b'"andlfi1lter.sup er, vilket tyder på la~t denna konstruktion börjar bli aktuell även här i EUl'1Opa.
Firman Koohoclh Sterzel, Dresden, visade ,e n
efifektliv tvårörsmottagare med RENS 1204 som
detektor och RES 164 som slutrör och Mende expo-

• . I

kort:h.et:

.

•

Notiser_
I Jugoslavien har en ny rundradiosändare uppförts vidden ungerska g!"änsen, och samtidigt h~
man höjt den gamla Belgradstationens effekt. Även
Ungern planerar två nya reläsändare i norr odh väster.
.

Den irländska fristatens post- och telegrafmyn(ha ibeslutat att i Athlone uppföra en ny 80kw-statiQn, vilken beräknas bli färdig i slutet av
året.
di~eter

Kortvå.gsstatiQnen Nairobi i Ostafrika sänder regelbundet på följande tid~r:
Måndag, .onsdag odh .fredag mellan kl. 16-19,30.
Tisdag och torsdag! mellan kl. 16,30--19,30.
Söndag mellan kl. 16,30--20,30.
Våglängden ar 50 meter.
Tyskland \hade i slutet av förra året över tre ooh
en halv miljoner lyssnare ~ller närmare bestämt
3,509,509. När.mast efter kommer 'England med
3,326,898, Sverge med 479,874, österrike med 423,045
ooh Danmark med 420,000. Det lätgs.ta ly's snareantalet Ib,ar Jugoslavien, som endast komm~r upp till
41,000.
.

nerade en eflfeMiv trerörs mod'eli, "Mende 98 N"
med 2 st. REN 1004 och 1 st. RES 164. TeleIfunkens Inya "Special 40" var ut,r ustad med inby.ggt
störningsskydd 0000 en ~xtra spärrkrets.
I stort sett kan sägas, att alla hälHre kOlliStruktioner uppvtilsa,de ett modernt ooassismontage m~d
svängningskretsar i lågför1u:stutlförande. Särski1t
intressanta Vioro två mottagare från Koch & Sterzel
med tre resp. fyra :nör och två ,a vs1tämningskretsar.
Dessa appara't er voro 's å konstruerade, att man i
slutsteget efter behag kundJe användla RE 134, RE
304, RES 164 eller RES 664 ,d - det senare ett
kra1ltrör, som aI'ibetar med 400 volt anod:Slpänning.
KmnilJineradle radJilo- och .grarnmofonmälbler utSltällldes av såväl radi'O- SoOm grammofonfil'morna.
Deslsutom faln n man på vårmässan :il Leipzig olika
sortel1S störnJiJngsskydd, likriktare och spänmingsregulatorer och för åörsta ,g ången såg man större
omformare, avsedda ,f ör ,k raftförstärkare .och tonfilm. V,ad rören beträIDfade, återfann man samma
typer .som i höstas med undantag alV Telelfunkens
tori,umrör, som helt oClh hållet fÖI'lSvlmnit från
Illla1rknad en.
Mankalll emel1ertid !inte undlgå att konstatera,
att Leipzigermässan numera är fullkomligt överf1ödig för radlio- och grammofonbranschen. Härtill
ha vii ju d'en ål'ligen åtel1kommallide specialutställningen Ii. Berl1n.

KortvåJgsstationen eT-3AG i Funchal på Madeira
sänder varje torsda.g .och ISÖnd'ag !)JA 47 meters våg..
längd. Anropen ske .omväxlande på portugisiska,
franska, engelska och spanska .
Den kände radiioex.perten Manfred' von Ard~nne
har tillsamrmans m~den tylslk läkare, d:r Wern~r,
konstruerat en apparllt för undersökning av sjukdomar i andningsoOrganen. Denna består av ~n mikrof'Oll!, en fÖrstärka.re '000 ett Bra'UIlskt rör, vilket på en
filmremsa automatiskt registrerar ,alla ljud, SOlIll hårflöra från andningen. Det !'låder intet tvivel om att
denna apparat framdeles kommer att-få en mycket
stor betydelse som diagnosinstr:ument inQm medicinen.
En amerikansk radiolfaibritk 'har tillverkat ett vattenkylt sändarrör om ej mindre än 100 kW, vilket
skall användas för en ny station, som inom kort
Skall uppföras i Förenta 'staterna.
Beträffande !förstärkningen av diet tyska sändarnätet meddelar rikspostcentralen följande: K ön i g s w u s t ~ r h a u s e n höjer effekten till 75
kW. Anbetet iframskrid~r normalt, ocJh man har iberäiknat få den nya sändaren färdig i slutet av april.
Även L a n g e n b e r Ig skall förstärkas till samma
effekt, men detta ar:bete kommer att taga ytterligare några månader i anspråk, 'Och stors!ationerna. i
B r e St l a u, L e i p z i.g odh F r a n k f u r t a. M.
bli färdiga först .om ett år.
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Original- och grammofonmusik i rundradion.
Att en överföring av grammofonmusik genom
rundradion i (kvalitativt hänseende ej när upp till
samma nivå som en trådlös transmission av .originalmusk, skola vi härnedan .försöka 'belysa med ett
par exempel. ICke förty kommer denna nya form
av underhållningsäkerli;gen att förbli omtyokt även

Fig. 1.

Schematisk bild aven trådlös originalöverföring. M. är
mikrofonen, F mikrofonförstärkaren, A sändaren, N
mottagaren och H högtalaren:

i framtiden - förutsatt att programmen väljas med
urskiljning - ty de elektriska upptagningsmetodel'na tha un'<ier de senaste åren utvecklats till en hög
fulländning, pall tack vare grammof'.oIWlusiken na
vi fått timälle att höra alla berömda sångare och
musiker, vilka som regel genom kontrakt äro bundna vid de större koncernerna.
Fig. 1 visar en schematisk bild aven Qriginalöverf.öring. Framför mikrofonen M befinner sig sångaren eller 'Orkestern, .ooh de ljudvågor, som utstrålas
i rummet, öveI'tföras till det känsliga membranet.
Detta f1örsättes härigenom i svängningar, och i magnetsystemet alstras svaga, 'e lektriska strömmar av varierande intensitet. Dessa strömmar ledas sedan över
förstärkaren F till sändaren A, som på detta sätt
moduler,as. De elektromagnetiska V'ågor, som utstrålas genom antennen, fortplanta sig genom etern
till mottagaren N, där de 'h ögfrekventa svängningarna likri:ktas, och de förstärkta, lågfrekventa talströmmarna tillföras slutligen :högta~aren H, vars
ma'g netsystem genomflyteg. av linpulserna. Högtalaremembranet kommer alltså att svänga i takt med
miluufQI;lillemibranet, varigenom man erhåller en n~
turtrogen reproduktion av .originalmusiken.
Ljudet måste således i f 'Orm av lågfrekventa ooh
högfrekventa elektriska strömmar passera en hel
mängd awarater innan det når lyssnarens öra, 'Och
det är ytterst viktigt, att var oah en av dessa arbeta
fullkomligt distorsionsfritt. För det första skall
mikrofQnen vara fr~kvensoavhängig. Vidare måste
förståN,a ren kllIDna åter,ge alla inom musiken viktiga tQner likfurmigt, och lä ven sändaren må's te tillåta
en distorsionsfri modlulering inQm ett tämligen brett

Fig. 2.

Återgivning av i'rammofonmusik genom rundradion.

frekvensband.

Beträffande mottagareanläggningen

ooh högtalaren gäller i stort sett samma fo,r dringar.

Men även om alla dess,a: awarater arheta tillfred&ställande, kan IjlUd!kvaliteten nedsättas genom interferens, mellan ett par närbelägna stationer, atmosfäriska störningar, fading etc., vaI'tför det även med
förstklassiga sändare- Qoh illQttagareanläggningar
k~n -yara svårt nog att åsta~mma en perfekt transmISSIQn.
Skall IllJUiSIiken från en grammofQ~latta överföras, tillkommer ytterlj.gare ett antal argan, i vilka
störningar ,kunna uppstå. Mikl'Ofonen M, förstärkaren F 2, sändaren A, mottag.aren N och 'högtalaren H
äro i båda fallen desamma, men vid grammofonåter,g ivning emordras dessutom följande: De svaga mikrOlfonströmmarna måste innan de tillföras "cuttern" C, som graverar in impulserna på vaxplattan,
förstärkas i mikroifonförstärkaren Fl. Av vaxplattan framställes sedan en negativ matris, och av denn,a
pressas de grammofonskivDr, som utsläppas i marknaden. På "ebonitplattan" släpar pick-'Upen E, vars
ankare genom reflflorna försättes i snaibha vi!brationer, 000 i magnetlindningen alstras svaga elektriska
strömmar, som förstärKas i F 2 och tillföras sändaren A.
Vid återgivning av grammofonmusik g.enom en
rundradiosändare år det alltså inte nog med att de
apparater, som schematiskt skisserats i fig. 1, aroeta tillfr.edsstäl~ande, eller att de atmosfäriska förhållandena tillåta en 's törningsfri transmission; även
pick-iU\lJen,graveringsdosan och mikrolfonförstärkaren måste al'lbeta distorsionsfritt, så att ett tillräckligt hrett frekvensband genomslävpes. Dessutom är
det nödrvändigt att f.ör fabrikationen .av slcivorna anvånda moderna ,precisionsmaSlkiner, ty det är ej av
originalet utan av den tredje matrisen som de ~om
mersiella skivorna pressas.
Av fig. 2 framgår, .a tt mau vid en trådlös transmission av grammof:Onmusik måste 11äkna med ej
mindre än nio olika störningsklällor. Och dock är
grammofonmusiken i regel så förstklassig, att genomsnittslyssnaren vid avlyssning av utländska
distansstatiQner ofta förväxlar den mea originalmusik. Men v,a d hjälper det att sångare ooh musiker
med värld:srykte :prestera sitt yttersta, 'Och att ingenj,ö rer 000 teknici oförtrutet arbeta på att fuUända
upptagnings>- 000 återgivningsapparaturen, när en
samvetslös "'hallåman" återger utslitna grammofonskivor och ",g lömmer" att 'byta stift.
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Vilken sändare ar det?
Förr, då ll1aIIL enKlaSIt hade programmet att hålla
silg tilL, kunde die t vara ganska besvärligt att identifiera en sändare. Men numera är det relativt llä tt
att med hjäLp aven lämplig s1ati'Onsförteclrning
finna sig till rätta, ty varje station utsänder under
pauserIlia en mer eller mindre tYIpisk signal. De
flesta sän:darna koppla under pauserna in e/Il metrouom, och för samtlJiga ,engelsk-a stationer har ljudet

en särdeles fvUig ton, Vii1lket beror på, att den lilla
hammaren eHer klulbiban slår mot en res'Onanslåda
a,v trä. Speldosorna användes av alla polska stationer samt Kattowitz. För att underlätta ildentiJfieri1ngen 'ha vi, uppstä.Jllt nedlanståend,e tablå, i vilken
en 'Och samma station åtenfi:nnes undler två eHer
flera olika rulbriker, beroendle på att sändarenilfr,å ga begagnar Hera olika paussignder.
,

Våglängd
met.

Sändare

I

Paussignal

r Morsesignaler.
2
0,6
0,3
0,3
0,3
9,.
0,5
1,7
1,7
20
14

214,4
218,5
232,2
269,8
318,8
352,5
368,1
372,2
389,6
516,3
1411,8

Warschau
FleIlSlburg
Kiel
Bremen
Dresden
Graz
Wilna
Hamburg
Frankfurt a. M.
Wien
WaIlschau

(w) samt kl{)ckton och speldosa
. - .. (f, l) eller . . .. . (h, a)
. - .. (k, lJ) eller. . .. . - (!h, a) {)Ch gong-gong
- ... - - - . (,b ,m,n) eller . . . . . - (h, a,) '
(d, r) samt metronom iIMd 24Q. sl.ag/min.
- . - (k) . och metronom 200 slag/min.
· - - (w) samt gölkrop och hornsignal
. - (h, a) ,s amt g,()~-gong
· . - . (f) samt metronom, 190 slag/ min.
· . .(v) samt roonro'nom, 270 slag/min.
. - - (w) samt kloc'lrepel oc'h speldosa

:JIelodier.
2
0,6
1,7
2,3
5
75

214.4
217
227,4
239
244
276,5

14
1
1.5

278,8
281,2
' 313
313
315
328
331,4
334,8
348.8
360

1..
2,5

l,.
1,7
1.8
7,5
75
1.1
16
75
0,;2
0,76
17
1,7
23
0,3
0,3
0,6
14
17

403,~

408,7
441,2
453,2
459
472,4
532,9

S5Q,5
559,7
569
679
1411,8
1724

.

WaIlSchau
Königsberg
Aachen, Köln
~iirnberg

Basel
Heilsberg
Pressburg
Köpenhamn
GeJlu:a
Krakau
Radio- Vitus
Greno'ble
Neapel
Posen
Barcelona
Miihlacker
Bern
Kattowitz
Rom
Danzig
Ziirich
Lang-enberg
Mtinchen
Budapest
Augsburg
Fr.eibu-r g
Lautlll.nne
Wal'schau
Radio~PAris

Mors.eignaler (se ovan) samt klockton och speldosa
Tonerna .diss och aiss, 3 ggr på 4.5 sek.
Klockspel: fiss, diss, aiss, fiss, e, n ,s s
KI{)ckSpell: d J e, fiss, og, a, a
Klockspel
Gong-gong, ·diss och ais.s tre ggr på 4.5 ,s~k. samt väckarklocka
Tonerna c, e, g, g
Sillen, tre gong-gongslag
Flöjtmelodi, näktergalsång
~lockspel, tomerna e, d, h
Klockspel, tonerna f och d
Jodlare
Flöjtme].odi
Speldosa, trumpetsti)tar. metronom
Melodi i f-dur
Tonerna e, d, g
Melodi elLer me.tronom
Speldosa, g<IDg-gong, metronom, 120 slag/ min.
Flöjtmelodi, klocktoner
".
Tonerna ·d·i,ss -och aiss tl'El gånger på 4.5 ~ik. R.amt metronom, 60 s1ag/ min.
Tonerna ass, ass, c, c
Klockspel: fiss diss, aiss, fiss, e, fiss
Se Niirnoorg
Klo0kspel, giss, h, ,a , giss
He Niirnberg
Tonerna c, d, g
Melodi i c-dur
Kl{) c Iffipe l , ,s peldosa, mOl'sesignaler (w)
Klo0kspel
(Forta. i nUta n;r)

HälsingbOllSs LitografiUa Aktiebolag 1931.
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A
den mod erna högfrekvensbestr ålnin gsap para ten som

lin dr ar
bo tar
stä rk er
för sk ön ar
HUg frekv ensst rUmm ar framk alla ren
vlrme verka n.
Enligt prof. dr. Weber tränger högfrek venaatrö mmens elektriska värme djupare in i vävnade rna än värme från hett
vatten eller en glödlam pa. Den åstadko mmer ett kraftigt
tillföran de av friskt blod, varigeno m inflamm ationer av sjuka
delar förhindr as. Ledamä rtor, vricknin gar, muskelr eumatis m,
inflamm ationer av inre organ o. s. v. giva med sig under inverkan av elektris k värme, känsla av smärta upphör.

Bew är pro spe kt
~

sänd es grat is och fl.ean ko.

HUgf rekve nsen en ofUrll kneli& ' kurm eted!
SA säger Ulkaren :

"Högfre kvensen betrakts d i sin mångfaldi~a användn ing
erbjude r i sin helhet en oförlikneli~ kurmeto d till allmänt
stärkan de av nervern a och hjärnfun ktionern a, den bygger upp
och när muskler na och blodet, förstör alla osunda, främma nde
och sjuka ämnen och livar, fysiolog iskt sett, hela det mänskliga systeme t."

Dr. Monnel.

N:r 3591/6a. Wapa högfre kvensa pparat , typ 6a, med 16
elektrod er. Etui lOX24X 35 cm.
Pris: Med radiostörnin~aakydd ........... . Kr. 100:85: ......... ...,.
.,
Utan

OLsJ

Radiost örnings skydd bör ovillkorligen
använda s för undvika nde av störning ar.

OLsJ

CC>:NCE:NT~.A

N:r 3591/7a. Wapa högfre kvensa pparat , typ 7a, med 20
elektrod er. Etui 12X30X 39 cm.
Pris: Med radi08törnin~sskydd ........... . Kr. 125:......... :.. " 110: .,
Utan
N:r 3591/S. Wapa störnina-sakydd ........... ....... Kr. 15:-

-:-
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(SOflNA
RADIO

TYP

TYP

98

En ny utomord entlig trerörsm ottagare i smakfull bakelitI åda. Enkel betjänin g. Intet nätbrus. Stor utgAngseffekt tack vare användningen av skärmga Uerslutr ör RES 164.

V&xe lströD l

DUO

Växel ströD l

En tvårörs mottaga re med en prestati on som
en trerö", och ett mönster gillt teknisk t ut'förande . Inbyggd spärrkre ts. Var:abel antennkoJ>pling. Skärmg aller-de tektor och -slutrör. Elegant , polerad valnötlAda. Bekväm
inställning. Belyst skala.

Rar: 2 REN 1004, 1 RES 164, 1 RGN 354.
Pris Kronor 175:-

Ral'l 1 RENS 1204, 1 RES 164 d, l RGN 354.
Pris Kronor 165:-

TYP

Ral'l 1 RES 094, 1 RES 164 d.
Pris Kronor 160:-

Likstr öDl

38

Den redan välkänd a treröra atandar dmottagaren, som blivit så oerhört spridd och omtyckt tack vare sin utmärkt a selektiv itet och
effektivitet. Bakelitiåda. Skärmg alleralu trör.

V&xe lstr6_
Ral'l 1 REN 1104, 1 REN 1004, 1 RES 164, 1 RGN 354.
Pris Kronor 240:-

lAO

Växel ströD l

Högmod ern trerörsm oUagare med utomordentlig prestati on. Skärmg aller-de tektor och
-slut rör. Spärrkr ets. Variabel an\ennk oppling. Polerad , elegant valnötIåda. Gott resultat redap JDed en provisor isk antenn eller
inomhu santenn .

Ral'l 1 RENS 1204, 1 REN 1004, 1 RES 164d, 1 RGN 354.
Pris Kronor 240:-

Likstr öDl
Ral'l 2 RE 034 ser., 1 RES 164 ser.
Pris Kronor 220:-

Likstr öDl

Rar: 1 RES 094, 1 RE 034, l RES 164d.
Pris Kronor 220:-

TYP

20

TYP

TYP

21

En förstkla ssig mottaga re - samma kopplin g
som Mende 38 - med inbyggd 4-polig högtalare. Utmärk es aven enaståe nde vacker
ton. Finfin låda i polerad valnöt.

V&xe lströD l

Samma goda mottaga re som typ DUO men
dessuto m med inbyggd 4-polig högtalar e.
Stor, elegant valnötlå da, särskilt kon.Hruerad
för erhAllande av bästa möjliga ljudkvelitet.

V&xe lströD l

Ral'l l REN 1104, 1 REN 1004, 1 RE 134, l RGN 354.
Pris Kronor 260:-

Ra,l 1 RENS 1204, 1 RES 164d 1 RGN 354.
Pris Kronor 270:-

TYP

Rar lIRES 094, l RES 164d.
Pris Kronor 260:-

Likstr öDl

En fulländad mottaga re med skärmga llerhögfrekven ssteg, skärmga llerdete ktor (vid växelströmsm ottagare n) och kraft· resp. skärmga lleralutrör. Utmärk t selektiv itet och stor känslighet även med en enkel antenn. Represe nterar
det bästa, som kan åstadko mmas med 3 rör.

10 O

TYP

Rarl 2 RENS 1204, 1 RE 304, RGN 1054.
Pris Kronor 310:-

Växel ströD l

V&xel ströDl

31

Den utmärkt a mottaga ren typ T AO, kombinerad med en förstkla ssig 4.polig högtalar e
i en gedigen , elegant valnötIåda. En idealiak
mottaa-are med en härlig tonlterg ivning.

Likstr öDl

Ral'l 1 RENS 1204, 1 REN 1004, 1 RES 164d, l RGN 1054.
Pris Kronor 400:-

Ral'l 1 RES 094, 1 RE 084, l RES 164.
Pris Kronor 280:-

Ral'l 1 RES 094, ~ RE 034, 1 RES 164d.
Pris Kronor 380:-

Likstr öDl

Samtli,a motta,are lvea anvlndbara för grammofonförstllrkning.
Driftsäkra.
Eleganta.
Ypperlig ljudkvalitet.
Ett Ara garaat U Siades pi 8 da,ars prov. SIlJes pi avbetalu
iug. Återförsäljare högsta rabatt. Ett årll g ...aatll
.M.er 1d.e - Radioteknikens mIsterverk • Selektiva disfansm
ottagare. - Res or1a ns
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KOC K & STE BZE L,
Dres den.
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