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Befrämjar . dagspressen teknikens utveckli.ng? 
I brist på lämpligare "spaltfyllnad" har dagspres

sen i allt störr,e 'Utsträclming börjat anJamma tek
niska 'Sensationslllotiser, och en del större boulevard
tidningar ha vetat att förtälja om hesynnerlriga upp
finningar, som endast existerat i respektive referen
ters fantasi. Det är särskilt r a d i o n, t o n f i l
m e n och t e l e v i s i o n e n, som varit föremål 
för notisjågarnas omtanke, och däliför kan det kan
ske vara berättigat att frarrnlägga några verkliga 
fakta rörande de senaste 'Uppfinningarna. 

Det skall inte för·nekas, 

'Under arla för.håHanden skaffar sig de upplysningar 
han behöver. Det är alltså inte den europeiska in
dlus,trien, som levererar material till dalgspressen, 
utan sensationsnotiserna importeras från "de stO'ra 
möjligheternas land". Detta innebär, att våra dag
liga tidningar understödjer de amerikanska firmor
na med en kraftig gratisre'klam 'Och rubbar allmän
ihetens förtroende för de inhemska fabrikaten. 

Den amerikanska rund/r,adrion ligger söm bekant i 
privata händer, under det att rundradioIlJ i de flesta 

europeiska länder är en 
statlig or~anisation . Och 
en organisation med mil
j'oner avnåmare och mil
joner kronor investerade 
i olika industriella före
tag kan naturligtvis ska
das 'oerhört av ~n sel1'
sationsjournalistik, som 
rubbar .allmänhetens för
troende. 

att en .Tules Vernes fan:
tasi varit tiH stor nytta, ty 
den thar helt säkert b: and 
allmänheten stimulerat in
tresset för tekniken. Men 
när man läser en bok om 
"Jorden runt på 80 dagar" 
räknar man med, att för
fattaren givit sin fantasi 
fritt Sipelrum och övers~r 
gärna med de . tekniska 
orimligheter, han gjort sig 
skyldig tilL De feta tid
ningsI'lubrikerna däremot 
skäniker den breda allmän
heten ett nästan oIbegrän
sat förtroende, och häri 
ligg~r faran. 

En Objektiv undersök
ning av fÖrihållandena ge 
vid handen, att de fLesta 
tekniska sensationsnotiser 

Enligt dagspressen äro televisionsbilderna lika skarpa och 
tydliga som de bilder man ser på biografen. I verklig
heten ser en televisionsbild av färskaste datum ut så här. 

Först odh främst är det 
de nya s t o r s t a t i o
n e r n a som spOkat i dags
pressetIls spalter. Enligt 
en större Berlintidning, 
kommer man inom kort 
att'llppfö~aett antal gigan
ter ·på flera hundra kW. 
litet här och var i Europa 
och sam tidigt slopa alla 
"småstationer". Fullt så 

'härstamma från Ameri>k:a. Amerikanaren ·är nämli
gen mån om att på kortast möjliga tid få sina varor 
kända, och i de bras>kand~ annonserna ryggar man 
ej tillbaka för en mängd mer eller mindre orimliga 
påståenden. Om t. ex. en fir,~a utsiläpper i mark
naden en ny r.adiomottagare, 'beskrives konstruktio
nen ingående i reklambroschyrer och annonser, och 
ta(;k vare denna ",öppenhjärtighet" får dagspressen 
ett synnerJi.gen rikihaltigt material för sina sensa
tionsn'Otiser. Radi'Olfirman å sin sida får en effektiv 
gratisreklam och ,överser gärna med om artike:In är 
ren bluff. 

Här i EJuropa ligga förhållandena annorlunda till. 
De euro.peiska radiofirmorna hemlighålla alla kon
stmldiva detaljer och gömma arJ>etet bakom en ki
nesisk mur, vilket är ganska naivt, då 'konkurrenten 

enllrel .stäHer sig emeller
tid ej saken i praktiken, ty för diet första kommer 
ej dien internationella rundradion att tolerera så kraf
tiga sändare under de ~ärmaste åren, ooh för det 
andra har varje land intresse av att få behåHa de sta
tioner, som en gång uppförts. En "aVTUlstning i 'etern" 
är det väl inte 'heller någon SOIm tror på på allvar. 

Så komm,a vi till de u l t r a k o r t a v å g o r n a. 
Beträffande dessa fördigga följande tf a k t a, som 
hänföra sri.g till tyska rikspostcentralens försökssänd
ningar i Chemnitz och Berlin. Utan jor.d odh anltenn 
uppgick fläokvidJdien för en 0.5 kW-sändare till 4 il 5 
km., men då en ·kort dipol odh jordledning användes, 
steg den tn1 ca. 20 km. Lj'Udtkv:aliteten var i allmän
het god och mottagningen relativt störningsfri. 

Vidalre har det visat sig, att en vanlig rundradio
mottagare utan svårighet kan kombineras med en 
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helt beroende av frekV'enslbandets 
bredd och att man för en trådlös 
tJransmiSJSion ~v en någ.orlunda de~ 
taljrik bild !behöver lika stOT plats 
som för 5 il 10 rund'radiosändare. 
Betänker man vidare, att träng.seln i 
etern redan nu är .outhärdlig, fÖllS tår 
man, att alla dylika meddelanden 
måste tagas med en viss reservation. 

frack vaTe det Braunska, röret .och 
det Bail'dska "channelsystemet" har 
ma<n på trådJlös väg )yckatsl ö·verfora 
bH<ier med ett raster av 10,.000 bild
punk!er. I tekniskt \hänseende kan 
t-elevisionsproblemet alltså anses löst, 
ty det är egentligen ingenting som 
hindlrar, att bildskärpalJl ökas ytterli
gare. Men samtliga system ha si'na 
nackdelar. Ett Braunskt l'ör kostar 
t. ,ex. ·över 100 :kronor, under det att 
brärmtiden endast uppgår till 'ett par 
hundra timmar, .och detta betyder 
med andra ord, att endast ett fåtal 

, ~ Interiör av Mende radio fabrik, Dresden. amatörer ha råd att 'syssla med te1e-
Den moderna radioindustrien, som givit arbete åt hundratusentals människor, åtnju- visions experiment. Industrien är å 
ter stort förtroende bland allmänheten. Detta kan rubbas, om dagspressen i tid och andra sidan ilJlte hågad att · offra 
otid publicerar simsationsnotiser om allehanda revolutionerande nyheter som förestå. pengar på tidsödande laboratoriear-

beten, som inte iIl'bringa något. 
ultrakort tills.atsapparat, odh att ,en dylik apparat är Hittills 'har man huvudsakligen inskränkt sig till 
relativt enkel att manövrera. Man b e:höver alltså en trammission av filmer, men det är tvivel under
inte använda separata' anläggningar för de ·olika våg- kastat, att denna slags underhållning någonsin kom
läng:dsområ dena, vilket är en stor fördel. mer att bli pop'ulär . . Laterna Magicans tid är förbi. 

Den moderna elektro-fysiken !lär .oss, att de uHra- Nutidsmäruniskan har inte lust att sitta hemma och 
korta vågorna fortplanta sig rätlinjigt, likSDm lju- titta ,på en f:iJlm utan ,går hellre ut på en biograf. 
set, men denna hypotes är ej bevisad. Men om an- :&unde man där·emot ordna med ett aktuellt bild
tagandet är riktigt, kan man endast använda ultra- reportage, vore mycket vunnet. Då skuHe allmän
korta vågor f.ör loikalmottagning då däremot de lyss- heten få större intresse för televisionen odh tekni
nare, som ho utanför den lokala zonen, äro hänvi- kerna sporras till fortsatta ansträngningar. 
sade till d:e vanliga <iistall'sstationerna Det är alltså ~tt i närva'raooe stund yttra sig· om tellevisionens 
endast storstadsbon som får nytta av de u[trakorta, framtida utvecklingsmöjligheter .är inte lätt. På 
och detta kan ju även vara rättvist, ty det är just detta område håller emellertid den euroiska tekniken 
denna kategori av Jyssna~e, som till följd av de 10- jämna steg med utved.qingen i Amerika, och man 
kala störningarna utestänga·s från den övriga V'ärl- ,gör klakt i att ej sätta för stor tilltro till de me,d..de
den. landen om epokgörande uppfinningar, som med täm-

!Så långt är ju allt gott 'Och väl. Men att bygga ligen jämna meI[anrum publiceras i dagspressen. 
nya sänd ar· kostar pengar, och det erforderliga ka- Utvecklingen löper fram i utstakade banor, .och det 
belnätet blir iute heller någ-on billig historia. Därför är f. n. ingenting som tyder på, att den kan påskyn
är det v ä l optimistiskt att beteckna projektet "re- d,as ytterliJ~re. 
volutionerande". ' En bekant tidJning innehöll nyliglfn ett meddelande 

Med t e ~ e v i s i Q lli e n förhåller det slig på lik- om en dynanlOmaski'llJ med 120 % verlrning-sgrad. 
nade sätt. Att man under de senaste åren även på Visserligen hade redaktionen kostat på rubriken ett 
detta .område gjort stora framsteg kan ej förnekas, frågetecken, men d~t kan i alla fall inte försvaras, 
men ännu återstår många d.etaljproblem att lösa. .att en vedeI'lhäftig tidning publicerar någonting 
Det är ailltså litet för tidigt att på,lStå, att tellevisions~ dylikt. 
mottagaren om ett par år kommer .att hli lika p.opu- Inte heiller tolllfilmen har ,gått fri från de sensa
lär, som radioapparaten är nu, eller att på detta sta- tionslhungriga notisjägarna. Med täta mellanrum 
dium jämföra televisionen med fi1men. En större \har dagspressen redogj.ort för alJehanda epokgör~m
svensk :tidning meddelade nyligen - landsortspres- de uppfinningar, och i s,öndrugsbila'gorna ha införts 
sen anammad.e naturligtvis notisen som gefuooenes fotografier av mystiska apparater, som man senare 
Fressen - att en amerikansk (!) uppfinnare äntli- aldrig hört av. Att någonting dylikt tolererats un
gen lyckats [ösa televisionswoblemet.och att den der "teknikens årihundrade" är ofattbart. Lngen be
nya uppfinningen ställde alla liknande konstruiktio- gär att dagspressen i störr.e utsträckning än hittills 
ner i skuggan. Den korta notisen verkade mycket skall befatta sig med olika tekniska problem - men 

.. vederhäftig, och tidningen hade ej ens kostat på sig det skulle vara önskvärt att materi.alet sovrades li-
ett frågetecken efter rubriken. tet bättre. 

Men varje radioamatör vet, att bildskärpan- är 
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Europas 
V. Dresden. 

Dresden är reläsändare till Leipzig. 
Härovan presenteras stationens "hallå

man" Herr G. Ra,n~olf-Lehmlllnllu~r, 

"h Il o .." a arnan. 

VII. 

VI. Graz. 

Herr Franz Huber står för hallåtjänsten 
i Graz - den näst största rundradio

sändaren i Österrike. 

Radio-Napoli. 

"Neapels ros", Signorita Rosa slutar 
ptl?äm!.ningen från Neapel varj~ ky!i.U 

med sitt välbekanta: 
I'B\J~mallnotte; a tutti"~ 

, 
Fröken Rosas manliga kollega. 

Signgr X, önskar förbli {lngnym. 
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En enkel och billig anodspänningsapparat 
rö." växelström. 

Vi beskrevo förrn året i Mars- och ApriInumren 
av R. T. R. tvenne stfure anodspånnings.apparater, 
sä:r:sJkiJ1 länip1iga Iför radiomottagare med kraftiga 
slutrör. Den ena lämnade även glödström för växel
strömsr,ör, odh den andra val" omkopplingsbar, så 
att den också kunde 'användas för laddning av glöd
strömsackumulatorn. Båda apparaterna voro så 
kraftigt dimensionerade, ,att ~ samtidigt ikunde an
vändas för matning av fältmagneten i en dynamisk 
högtalare. 

Fig. 1. 

rmrY'-....... ~~----o A 3 
HIlllllDlt-----.r---<) A 2. 
HIIIIIIII ..... -I---o A, 

4--.... --........... --OA<i 

Denna gång skola vi lämna anvisningar för byg
gande aven liten, billig anodspänningsa,pparat, av
sedd för mindre radioapparater med 2 eller 3 rör
'därav det ena ett normalt slutT'ör, motsvarande nå
gon av Telefunkens typer RE 134, RE 114 eller RES 
164. Man skulle kaIlJSke kunna tro, att en anodspän
ningsapparat numera sällan kOIlllIller ifråga, då väl 
aHa radiolyssnare !köpa fullständigt nätanslutna mot
tagare, lOIll det över huvud ta~t finrnes elektrisk 
ström att tillgå. Vi f1å eme]l}ertid ofta förfrågningar 
angående schema odh beskrivning på en lämplig 
anodspänningsapparat Iför uttagande av anodspän
niIrug;ar till mindre batteriapparater, och säkerligen 
finns det gott om lys.s.nare, slOm icke utan vidare ha 
råd att kassera sin hedediga batteri.apparat och kö
pa en ny nätmotta,gare. Däremot kall' det ur många 
synpunikter vara förm'ånligt att modernisera radio
anläggningen med den ifrågavarande lilla anodspän
ningsapparaten. ' Större förstälilming oCh bättre ljud
kvalitet kan erhållas, driften blir jämnare och be
kvämare, odh omkostnaderna Ib1i i längden knappast 
större. Själva strölllkostnaden år e:n:dast 3 il 4 kr. 
pr år. 

KoppUrugSlSdhemat framgår av fig. 1. Likriktar
transformatorn Tr har fJ.era uttag å primärsidan, så 
att apparaten kan användas på så gott som alla före
kommande nät, d. v. s. för 110, 127, 150 och 220 volt 
växeJström, 50 perioder. I tilledningen från nätet 
till tr.ansformatorn äro inlagda dels en.sä'kring S och 
dels en strömbrytare K. Likriktningen är enkel, d. 
v. $. endast den. ellJa: :ha'lvperioden användes, och 
transformatorn behöver därför å sekuIlJdärsidan en
dast ha en 4 volts JindninJg för likriktaJ.'lI'örets glöd
ström samt en lindning på 200 il 250 VQlt, 
som k;~ avgiva c:a 25 mA till anodström. 
Som .IikriktaJ.'lI'ör anvä.nd!es ett litet speciaIror, 
Telefunken RGN 354 eller något motsrvamnde. Detta 
~an likrikta 25 il 30 mA. vid c:a 250 volt. LikTiktar
röret iifråga 'har endast en ~ödtråd och en anod och 

det är därför blott försett med tre kontaktstift. Det 
passar emellertid i en vanlig l"örhålh~re, .och ansolut
ningarna till rörh!ållarens kontakter ligga p~ samma 
sätt som för ett vanligt rör, !blott med den skillnaden, 
att gallleralliSlutningsk.ontalkten icke !behöve,s. I nöd
fall kan ett vanligt slutrör användas som likriktaITÖr, 
vilket ju ikan vara bra .att veta för even!. förekom
mande fall (a Vjpr'Ovning, reserv). I så;f all skan.~~l
lertid rörhållarens ,anod~ odh gaUerkontakter fotbm
das med varandra. Det är naturligtvis intet som 
ihindrar, att denna för.bindelse förefinnes även då det 
no~mala likriktarrÖI'et användes. 

Cl 'är en Iblockkondensator ,på 3000 il 5000 cm., 
vilken elimineoor vissa ,störningar. Den egentliga fil
terkretseIli utgöres av dros:s~olell! D, samt block
kondensatQrerna C2 och Ca. Drosselspolen räcker 
bra Ull om den har 20 il 30 Henry vid c:a 20 mlA. 
belastning. LiJkströmsmotståndet kan vara 300 il 400 
ohm. Blockkondensatorerna C2 odb Ca äro på 2 resp. 
4 MF. De .olika anod,spänningarna kunna uttagas ö
ver en spänningsfördelare, som i så fall hör ha ett 
rsä /stort motstånd, att idke allt Iför stora förluster 
uppstå genom strömmen, som flyter genom detsam
ma. Men man kan även använd,a sepårata belast
ningS!IDotstånd Iför de olika anodspäIllIlingarna. om 
man så önskar. Den förstnämnda spänningsförde
t!l:rik.opplingen har den nackdJelen, att en del' ström 
~r förlor.ad i fördlelarmotståndet, men i ,gengäld 
den fördelen, att de uttagbara ,spänningarna icke va
riera allt för myoket vid 'Olika belastning. Vid den 
sistnämnda kopplingen med lbelastningsmotstånd 
:kan man tillgodogör,a sig hela den av likriktarröret 
avgivna strömmen som anodström, vilket ju innebär 
ett m~a ekonQmiskt utnyttjande av aggregatet. 
Nackdele:IlJ är den, att anodspäJnJnilligarna ändra sina 
värden, då Ibelastningen varierar. Ge!nom atf aTIJVän-

Fig. 2. 

da utbytbara; eller variabla belasbningsmotstånd kalIl 
man emellertid helt eliminera dm IIlfunnda naokde
len och erhålla precis så stOlr anodspännin:g som man 
önskar i varje fal,!. Den II1furunda kopplingen med 
belastningsmotstånd alllvändes i så gott som alla m.o
derna nätmottagare. 

Kiopplingsschemat visar tre .olika anodS.pännings-
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ut~g, Ah A.: .och As. A.? b~teoknar minuspunkten. 
As ar den ~ogsta anodspannmgen, vilken uttages di
rekt elfter fl1terdrossem. A2 och Al uttagas över be
lastningsmotstånden R2 odh Rl. Förutom att dessa 
motstånd minsJm spänningen till lämpliga värden 
åstadkomma de i f,örhrndelse med tblockkondensato
re~a C4 och C5 på vardera 1 MF en ytterligare filt
rermg. Rl och R 2 välj,as med hänsYtll till s,torleken 
av de spänningar resp. ,anodströmstyrkor, som skola 
uHagas från Al och A 2• Härvid är att märka att 
spänningen iclke endast är beroende på m o t s t 'å n
d e t R utan även på den s t r ö m s t y r k a, som 
uttages. Man kan alltså icke med en voltmätare 
uro>-mäta s.pänningarna .AloOch A 2 å det obelastade 
aggregatet, och !på grund av voltmätarenS' e<J1enför
brukning kan man icke heller mäta spännilllg~na un
der drift. Mall' !flår alltså nöja sig med att tiHnärmel
,sevis uppskatta desamma. Vill man ha exakt besked 
.om anodspälllningeIliS storlek k,an man mäta och be
räkna den så som beskrivits under rubriken "Mät
teknik" i JurnnUiIllret av R. T. R. 

En ungefärlig uppskattning av de erhiållna anod
späIliIlingarna kan göras på följande Slätt. Vi utgå 
från att vi meUan punJkterna X och Y efter huvud
filtret f'å en spänning på c:a 220 volt. Denna :spän
ning ha vi alltså även mellan m~nuspunkten Ao och 
uttaget As. Vi tällllka oss nu att vi från spälll1lingsut
taget Al uttaga c:a 3Y;; mA. anodström för detektor
röret. Om Rl hal' ett motståndsvärde på 50000 ohm, 
uppstår i detta ett späIllllil1!gsfaJJ e = iXr = 0,0035 
X 50000 = 175 volt, och Al blir alltså = 220 -
175 = 45 volt. SkulTe detta visa sig vara för litet för 
att få detektorn att återk,QP,pla :bra över hela våg
HiJngdsområdet, minskas Rl till 40000 ohm. Tages 
från A2 lanodspänning till ett ihögfrekvensrör eller ett 
transformatorkiopplat lågfrekvensrör, kan R2 ha ett 
mots tänd på 20000 il 30000 oIhm. S!k.alI däremot från 
A2 endast uttagas anodspänming för ett motstånds-
1«>pp~at 'rör, vi,lket ju har myc:ket liten anodström
förbrukning, kan R2 ökas till 100000 il 200000 ohm. 
Spänningsfallet i motståndet iblir ändå obetydligt på 
grund av den ringa anodströmstynkan, och anod
spänningen blir - såsom ju även är lämpligt för 
ett motståmdskopplat rör - omkring 200 volt. Mot
ståndet R 2 har i detta fall icke heller sin viktigaste 
funktion i att sänika Sipänningen, utan tjänstgör nu 
framför a,lIt såSlom ett filter- eller stahiliseringsmot
stånd. För Rl och R2 alliVändes lämpligen Dralowid 
Palywatt-Universal m otstän d, vilka passa i vanliga 
små motstånldshållare. Des's'a :stavar äro dessutom 
förSIedda med kHimskruvar i ,ändarna - varför de 
även kunna fastldämmas ,direkt å ikopplingstrådar
In:a. Vill man kosta på sig litet mem, kan såsom 
förut nämnts med fördel användas variabla mot-

Det ä1' ännu icke :fö1'sent att 

. Prenumerera o pa 

stånd, genom vilka man kan åstadkomma en konti
nuerlig föränddng ay anodspänningarna Al och A2• 

Ett tillförlitligt sådalnt är Dralowid Potentiator -
närmare beskriven i R. T. R. oktober 1931 - och 
den lämpligaste typen är PD 5, som är variabel mel .. 
lan 10000 odb 500000 ohm. 

Enligt ]mpplingsschemat, fig. 1, ihar likdktartrans
fo~matorn även en 4 .vo~ts glödströmslindnilng med 
mIttuUag. De f,lesta l:iknktartransformatorer i han
deln - även billiga sådana - äro nämligen försed
da med en sådan lindning för glödströmsmatrningen 
av växelströmsrör. För anodspänningsapparaten 
som sådan behöves naturligtvis icke denna lindning, 
men man kan draga nytta av den. Det går nämligen 
ibra att även i en mottagare med vanliga batterirör 
mata slutröret med växelström. Visserligen frigör 
man sig icke härigenom från glödströmsackumula
torn, men man minskar belastningen på densamma 
med hälften, då slutröret kanske tager lika mycket 
glödström, som de övriga rörel.n tillihopa. Driften av 
radioapparaten blir härigenoOm billigare och betkvä
mare. 

Förändringarna inom radioapparaten för denna 
växelströmsmatning av slutröret äro Obetydliga. De 
förutvarande glödströmsledningarna till slutrörets 
hållare, vilka tillförtglödström fråIlJ ackumulatorn, 
borttagas, och glödströmskOllltakterna förbindas i 
stället genom en snodd dubbelledare med gIödströms
lindningen å li'krikt,artransformatorn. Mittuttaget å 
glödströmslindningen förbindes inom nätaggregatet 
med p!1.mkteIli lAo. . 

Anpdspänningsapparaten anslutes till radioappa
raten på Sa!IIlJIIla sätt som ett anodbatteri. Inom mot
tagoaren kommer Ao - 'som ju motsvarar anodbatte
Tie!.s minuspunkt - att stå. i fö~bindel'Se med glöd
stromsacikumulatorns negatIva SIda, och till samma 
,pUlIlkt anslutes pluspolen på det separata galleribat
teri, som givetvis måste användas. 

Materialförteckning. 

1 st. likriktartranSlformator T 16 för 110, 127, 150 
och 220 volt. 

1 " rörhållare. 
1 " likriktarrör Telefunken RGN 354 eller liknande 
1 " dTosselspole. . ' 
1 " blockkondensator et = 3000 cm. 
1 " " C2 = 2 MF. 
1 " " Ca = 4 MF. 
1 " " C4 = 1 MF. 
1 " " C5 = 1 MF. 
1 " IDralowid Polywattmotstånd Rl. 
1"" "R2 • 

Årsabonnement Kr. 3: 50 

Lösnummer 30 ör~ 

Alla nummer kunna ännu erhållas genom post~ 
abonnement eller cfuekt från förlaget. 
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Hur man beräknar en starkströmstransformator. 
(Die "Sendung" , Berlin.) 

V1S1serligen ha 'ett flertal in- oOch utländska radio
tidskrifter tid efter annan publicerat byggnadsan
vi:sningar över hög- och lågspänningstransf.ormat'O
rer, men 'beräkningal'l1a ha ide fI.esta fall varit för 
teoretiska f.ör genomsnittsamatören. Vi ha därför 
uteslutit alla komplicerade f'Ormler 'Och :nöjt oss med 
några enkla exempel, vilka kunna förstås även av 
de amatörer, som ej förfoga ö,ver tillräckliga alge
braiska och elektroteknis'ka kU'ThSkaper. Det är a11t
,så en lått sak att anpassa de olika transf'Ormator
typerna 'efter nät'spänning,en och bela:stningen genom 
att sätta in andra vården i räkneexemplen. Följande 
grundläggande formel måste vi emellertid känna till: 

N=J X E där N=effekten i watt, J= ström
styrkan i amp. 'Och E=spänningen i volt. 

Denna formel gä:Her vilSserlrigen ej fö·r växelström. 
ty strängt taget måste man här taga hänlsyn till den 
s. k. fasförslkjutningerl', men vi ha för enkelhetens 
skull antagit. att denna ej existerar, och anvåmt lik
IströlThSformeln även för herä:k'ning av växelströms
,eHekten. ' 

En ledningstråd med 'en viss genomskärning kan 
endast belastas upp till en viss gräns. överstiger 
strömstyrkan den tillåtna, upovärmes tråden starkt, 
och man kan riskera, att hela transf'Ol'Iffiatorn för
därVa.s:. I vårt faH utgå vi från aH en tråd med 1 
mm. diam. Ikan ibelastas uop till 3 amp. men göra 
,ett undantag för liikriktarrörets glödsnänningslind
uing, som vi endast beLasta med 2 amp. De 
tillåtna maximibelastningarna återfinnas för re
f.pe'ktive tråddimensioner i nedanstående tabell. 

- , 
Tabell I. 

Trådgenomsk. I Belastnin~ I Belastnin~ 
l mm. diBm.= 3 Bmo. 1 mm. diam.= 2 amn. 

0,2 mm. 0,120 amp. 
0,3 

" 0.270 ,. I 
0.4 .. 0,480 

" 0,5 
" 0.750 

" O,SO amp. 
0,6 

" 1,080 ,. 0,72 
" 08 ,. 1.820 

" 1.28 
" 1,0 

" 3,000 ,. 2.00 
" 1,2 .. 4.300. 

" 2,90 ,. 
1.5 ,. 6,700 ,. 4,50 

" 

Ibleck, vilka tiHldippas i passande U-fol'lffiiga styc
'k.en, med de dimensioner fi,g . 1 visar. Att vi be
stämt osS' just för U~fomnen, beror ej på att den i 
elektriskt hänseende är särskilt ide,alisk, utan vi ha 
valt -den med tanke på att samma kärna kan an
vändas för en mängd olika traniSlformåtortyper. 

Fig. 1. 

JZ --l 
TransformatorplUar' för 
mindre transformatorer på 
35 watt. 

Sås'Om framgår av fig. 1, äro skäIl'kJarna 114 mm. 
lån era 'Och 32 mm. :breda. Varje spoLe får alltså en 

,Län~d av 50 mm. 'Och det rum !S0iIll står tilJ förf 00-

crande för lindningen blir 2X14X46 mm. För den 
~rinsta transförmatorn, behöva vi 36 bleck, vilka 
'hopläggas till en 22 mm. tjock känna, vars gen'Om
skär:ning uppgår till 2,2X 3,2 7 kvcm. Tager man 
hä:nsyn till pappersmellanlägget, vilket utgöres av 
tUllnt silkespaPlPer, blir den effektiva genomskär
ningsar,enan endast 7xO,8=5,6 [kvcm. Transforma
torn kan belastas 'Upp till 35 watt. 

A. Laddningstransformator för 1,2 amp. 

Fig. 2 visar prnncipsch'ffiIlat. 1--4 betyder pri
märIindningen (P), 5-7 likriktarrörets ,glödströins
lin,dning (1,8 voJt) och 8---9 samt 10-11 de !båda 
an'Odv-äxelstrÖIlllSlindningarna på 20 volt. I de flesta 
liknande schema ligga sekundärliJndni,ngarna på 
den aiIldrra sidan om det dubbelstr,eck, 180m beteck
nar jårnkärnan, men från denna anordning h,a vi 
avvikrit och iJStället på varje ,sid,a placerat de spo,lar, 
s'Om hörn till respektive stommar. På den ena 
stommen lindas al!ltså primärlindniJngen och likrik
tarJ.1örets ,glödlStrömslrindning och på den andra de 
båda anodlindningarna. 

TUI att börja med välja vi ur rörtabellen ett pas
sande likriktarrör och hämta nedanstående data 

För de nättransformatorer vi här sk'Ola berä'kna ur tabellen: 
kan man lämpligen använda en gång lb'Omul'lsom- LaddningS/strömstyrka 1,2 amp. , 
spunnen emalj tråd. Tråd m ed 1.5 mm. diam, till- AnodväxelstrÖJffimens spänning (lindningarn.a 8;-9 
verkas emellertid ej med emaljis'Olation, varför den- 'Och 10-11) = 20 volt (Transformatorn är a11t-
samma måste vara två gånger b'Omu'llsomspunnen. så. avsedd för ett tvåV'ä:gs likriktarrör) . 
Kärnan utgöres av ett antal O.G mm. tj,ocka silicium- För rörets uppvärmning behöva vi: 2XO,9 volt, 3 

, f,4!3 J lO; f v; g r:: 
f,
4t3 E" p ;10V.·; i 20~ f,1[g ~L! 
Ej 125 V. J G EJ ft6Y. 

P 110V. 10 ~ 125V. P ~fOV. 1. • 
l P 110V. ", 

P ~Wv.! i":" i aj . P ~fOV. ~; ,,;: 

fii' s. fjJ. 'o, fi,. 7. 

('~E *------p!v. ~ f;j 
4o ' 20 v. J . P 5 

P1:0V. ; ,o 

P7"1 
f SV, 

p~v.U:3 P~ IfOV. 

,/ 

fi&,. Z, Fii' 3. fii·4, 
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aIIllp., varför gJöd:strÖInsl1ndningen måste ha mittut
tag. Ha vi funnit alla deJSSa data, kunna vi lätt be
räkna den sekwldära ,effekten ur f'ormeln: 

N= summan av alla (EXj) 
För likriktarrörets uppvärmning åtgår 1,8X3= 5,4 watt 

Laddningseffekten 20X1,:l= 24 H 

Summa 29,4 watt 
Antaga vi vidare, att transformatorn har 85 % verkningsgrad, 

bl' d '" ff 29,4 Ir en pnmara e ekten 0,85 =35 watt (ung.). 

Primärlindningen. 
Vid 220 vo,lt nätspällJlling anbringas på en järn

kärna med de ovan angivna dimensionerna 1580 varv 
tråd, och detta varvtal är fullkomligt oberoende av 
sekundärspänningarna. En nättransform.'ltor bör 
emellertid även kunna kopplas till ett 110-VOltSll:it, 
och därför uppdelas primärlindningen i två lika de
lar på 790 varv. Ansluta vi alltså "1" och "4" tiU nä
tet och fÖl'binda kontakterna "2" och "3" med var
andr~, ligga båda ,spolarna (1080 varv) i !serie, och 
transformatorn är kopplad för en primärspänning på 
220 volt. Ansluta vi däre.mot "1" oOch "3" samt "2" 
000 "4" till nätet, ha vi parallellkopplat lindningarna, 
och kopplat transformatorn för 110 volt. De båda 
spo~arna kunna alltså jämföras med en enda spole 
med dubhelt så stor genomsikärning. 
Emedan E=220 volt och N 35 watt få vi: j=N : E= 35 : 220 
=0,15 amp. samt för E=110 volt och N=35 watt j-35 : 110 
=0,30 amp. 

I senare fallet ökas alltså ,strömstyrkan till den 
dubbla, varav följer att man för ett 110-volts nät 
måste använda dubbelt så tjock tråd. Enligt tahel'!en 
hlrir diametern 0,3 mm. 

Många nät ha emellertid 127 volt, varför det kan 
vara fÖl'de1aktigt att %oppla transfol'm.alorn enligt 
:f.ig. 4. Såsom framgår av schemat, har primärspo
len uttag Iför 110, 125, 220 (och 250 volt. För 110 
volt· behöva vi 790 varv, alltså för 1 volt 
790: 110=7,2 varv. Härav följer, att varvanta
let för 125 voU blir 125X7,2 900. Enl~gt fig. 4 an
bringa vi alltså mellan "1" 'och "2" 790 varv, göra 
därefter ett uttag, och fortsätta mel13Jl1J "2" och "3" 
~d 1110 \'larv. Sedan föl}er den andra 'spolen med 
110 varv mellan "4" och "5" och 790 varv mellan 
"5" och "6". Allt ,efter nätspänningens storlek göras 
därefter följande anslutningar. 

T a b e l l I L 

Nät- I 
spänning Anslutningar I Öppna 

kontakter 

110 volt "1" och "5" samt "2" och "6" med nätet 3 och 4 
127 

" "1 " H "4" ,. "3" " 
"6" 

" 
,. 2 H S 

220 
" 

"1" m. nätet, "6" m. nätet o. "2" m. "5" 3 H 4 
250 " 

"1" ., ,. "6" 
" " H ' us" .. "4" 2 ., 5 I 

Härvid är att märka, att de öppn,aJ spolarna ej få 
kortslutas, ty härigenom skuHe trallJSformatorn för
störas. Siffl'Orna äro så valda, att de låga talen ange 
!början -av 'lindmngarna och de höga talen deras s,lnt. 
Alla spolar lindas åt samma håll. 

över primärl:iJndiningarna läg,ga vi ett par lag fu
turanpapper eller något annat passande isolerings.
material, odh på detta anbringas glödströmslind
rongen. Enligt ovanstående 'beräkningar behöva vi 
för 1 volt 7,2 varv, aUtså för 1,8 volt 13 varv. Taga 
vi dessutom hänsyn till födust'erna mellan primär-

och sekundärHndningarna -- dessa äro tack var,e den 
kraftiga tråden relativt låga - blir det lagom med 
14 varv. Efter det 7:de varvet (den elektriska nolt
punkten) göres ett uttag. 

Glödströmslindningarna ha med. avsikt lagts yl
tens.t, så att maDl 'lätt kan taga bort eller linda på Y t
te1rligaI'Ie ett par varv på den andra ,spolen, om detta 
skulle visa sig nödvändigt. För koOntroUeringen av 
spänningen erfordras 'en voltmeter med järnankare 
och växelströmsgradering. Ett vridSipoleiDlStrument 
är a.Jltså ej användb,art. 

'Växelströmsnätets spänning avviker ofta från no.r
malspänningen, och variationer på ± 10 % och mera 
höra ej till ovanLigheten. Det gäller, att på ett eller 
annat sätt utjämna. dessa variationer. Likriktar
röret behöver nämligen en konstant spänning, eme
dan annars livslängden reduceras avsevärt, och i nio 
faH på tioO är oI1saken till förstörda rör att söka i 
övterspänning på nätet. " , 

På den andra spolslornrnen a,nbringas anodlind
ningarna, vilka skola' lämna vardera 20 volt. Härför 
erfordras alltså två lindll1ing-ar på vardera 20X7,2= 
144 varv, v.artill man hör lägga 10 % fö·r förluster. Vi 
behöva således in,alles 2X (144+15) 2X160 varv. 
0,7- 0,8 mm. tjock koppartråd och föl:jande kvanti
t'eter åtgå för transformatorn: 

0.3 mm. tråd 230 resp. 260 meter 
0,8 H " 50 meter 
1.5 " 2,5 meter. 

Med en dylik transformator kan man äy;en mata 
en tantalcell för tvåvägslikriktl1'ing, men i detta f.all 
är g1ödstrcmslindningen naturligtvis ö;verllödig. 

B) Transformator för laddning avanodackumulator. 

Transformatorn är avsedd för en likriktare, som 
skall ladda 50 celler. Fig. 5 visar kopplingen. Rör
växelspänningen uppgår till 125 volt, laddnings
strömstyrkan till 100 mA, glöiLspänningen tiH 2XO,!.) 
volt och g}ödströmmen till 3 8Jmp: Primär- och se
kundärlindningar-na dimensioneras liksom i före
gående fall. Anodspäruungslindningarna skola emel
'lertid lämna 125 volt, och härför erfol1dras två lind
ningar på 900 v,arv, varjämte man bör kOlmp,ensera 
födusterna genom att välja ett 10 % större varvtal, 
alltså 2X980 varv. För d-t"Ssa lindningar åtgå 280 
meter 0,2 mm. tjock, en gång homuHsomspunnen 
emalj tråd. 

C) Transformator med två anodväxelspänningar. 

I marknaden finnas äy;en .s. k. 'llniversalJikriktar
rör, vilka kunna användas f'ör såväl höga som låga 
anodspännigar. Begagnar man ett dylikt rör, måste 
man komhinera kJopplingarna i fig. 2 och 5, och man 
erhå'ller då en transfomnator, med vilken' man kan 
ladda ackumulatorer och anodibatterier. Man kan 
även kombinera likriktar,en med en spänningsförde
Jare och ett filter och får då ett anodspänningsag
garegat, 'som även kan användas för ' ackhmulator
laddning. Emedan dens'Pole, som äT lindad -m'e~d 
'0.8 mm. tjock tråd, i senare faJJ,et iblir någofS'tiörre 
än i föregå'ende exempel-, åtgår härför 10 meter mera 
tråd. 

D) Transformator för nätanslutningsfiIter: 

Denna transfOI1tn.åtor är försedd med glödspäu
ningslindning för tre direkt uppvärmda växe'lströms-

------~--.. ----~------~~~--~-----------------
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rör på 1 volt och 3 amp. samt lindning för ett in
direkt uppvärmt detektorrör på 4 volt och 1 amp. 

Dala: 
Anodväxelspänningen, 2X125 volt ............ .. ....... ... 2X 980 varv 
Glödspänningen för likriktarröret, 2X O,9 volt ..... ... . 2X 7 " 
Glödspänningen för de direkt uppv. rören, 2X O,ovolt 2X 4 
Glödspänningen för detektorn, 4 volt ......... ... .. .... 31 

Den sekundära effekten: 
1.8 voltX3 amp.= 5,4 watt, tråddimension 1,5 mm. 

1 " X3 ., = 3,0 " " 1,5 " 
4 Xl" = 4,0 " " 0,8 " 

125 " X O,l" = 12.5 •. " 0,8 " 
Summa 24,9 watt 

Vid 85 % verkningsgrad erfordras primärt 30 watt. 
Vill man däremot använda indirekt uppvärmda 

växelströmsrör i a '11 a stegen - den bättre men nå
got dyr.are lösningen av nätansilutningsproblemet -
bortfaller 1-voltsled'ningen, men däremot e!'ihåller 4-
voltsJindningeIl: tjockare tråd. Denna blir 1,5 mm., 
och för transformatorn åtgå följande k.vantiteter av 
de olika dimensionerna: 

1,5 mm. trAd 2,5 meter 
1,5" " 6,0 
0,2" " 280 ., 
0,3., " 230 resp. 260 meter. 

En kärna, med en total längd av 128 mm. och en 
kvadratisIk genomskärning på 32X32 mm., kan 
emellertid Ibelastas upp till 70 watt. Den utgöros av 
50 plåtar, Gah det primära varvtalet uppgår för 
110/ 220 volt till 2X700 samt för 125/250 ,"olt till 
2 X 800 varv eller 6,35 varvvoH: (jfr. fig. 3). 

~y:J! JQO! 

~'0E' r-:::3 JOO.v. 
t/~ . 

P :fOV. ti i 12;: 
P :10Y. !; 12~~ _. 

Fig. 8 och 9. 

Nedanstående data avse en transformator, som 
avger en anodväxelspänning på 2X300 vojt vid 0,1 
amp. Densamma kan användas för matning av fem 
växe,lströmsrör på 4 volt och 5 'amp. (se fig. 9). 

Likriktarrörets effekt ...... '" ... .... .. 5,4 watt 
Anodväxelströmmens effekt ..... . ... 30,0 " 
Effekten för 5 växelströmsrör ...... 20,0 .. 

Summa 55,4 watt 
eller med 85 % verkningsgrad c:a 65 watt. 

Tråd-

L· d' d A~ In mngs ata: trådv. 
Ström dim. 
amp. mm. 

Primärlindningen 2X110 volt .. . .. . ... ... ...... 2X 700 0,31 0.4 
GlÖdströmslindn. för likriktarröret 2XO,9 volt 2X 6 3,0 1,5 
Anodväxelströmmen 2 X 300 volt .......... .. ... 2X 2000 0,1 0,3 
GIÖdströmslindn. för växelströmsrören 4 volt 27 5,0 1,5 

För dessa lindningar åtgå: 
1,5 mm. diam ....... ... ......... ... 3 meter tråd 
1,5.. ,. . ............. . .. .... 6 " " 
0,4" " ............... .. .... 260 resp. 300 meter tråd 
0,3" " ... ... ... ... .. . ... ... 800 meter tråd. 

Användes ett ~ämpligt passtycke, kan man av 
samma plåtar tillverka en ännu större kärna. Med 
,60 bleck blir kärn gen omskärningen 32X38 mm. och 
spolens längd 96 mm. Denna kärna kan belastas 
'Upp till 110 watt. Emedan huvudsakligen drubbel
spolar komma till användning, är det lämpligt att 
mitt på de ~ånga spolstommarna aJlJbringa en: vägg, 
bestående aven tunn fiber- eller futuranram, som 
'k1istras fast på stommen. 

Fig.10. 
Transformatorplåtar för 
större transformator på 
110 watt. 

I 

!--JZ 

! 
.'t 
~ 
'1 
~ 
7 
96 ·1· Jz-l 

,Enligt fig. 3 eTihål1er primärlindningen 2X575 
varv för 110/ 220 volt eller 2X650 varv för 125/250 
vdlt, alltså 5,23 varv pro volt. En dylik transfor
mator ~ vi beräk.ll'at här nedan. (jfr. fig. 8). 

6 indirekt uppvärmda växelströmsrör, 4 volt 1 amp... . .. . 24 watt 
Anodväxelström 2X 300 volt, 0,2 amp. ....... .. .. . ...... .. ... . 60 .. 
Glödströmseffekt för likriktarrör 2X O,9 volt, 3 amp. ..... 5,4" 
Glödströmseffekt för likriktarrör (avsett för dynamisk 

högtalare 2X O,9 volt, 3 amp.) .. . .... ... ................. 5,4,. 
Anodväxelström 2X 125 volt, 0,06 amp. (avsedd för 

matn. av dynamisk högtalare 110 volt, 0,06 amp.) 7,5 ., 

Summa 102.3 watt 
Vi räkna alltså med c:a 118 watt. 

Antal 
Lindnin~sdata : tråd varv Ström Tråddim. 

Primär 2X 110 volt.. . .......... .. ... ... 2X 575 0,46 amp. 0,5 mm. 
Växelströmsrören, 4 volt .. . ......... 22 6 ,. 1,5 .. 
Anodväxelströmmen 2X300 volt... 2X 1700 0,2 " 

0,3 
" GIödströmmen 2X O.9 volt ........ . 2X 5 3,0 

" 0.5 ., 
Anodväxelströmmen 2X 125 volt.. . 2X 700 0.06 " 

0,2 ,. 

Till s~ut några konstrUlk.tioIlJsdetaljer. Har man 
köpt tråden i ringar måste man till att börja med 
spola om den på ruUar. Därefter -til1veDkas spolstom
marna av pres~pan, fiber,gl,anspapper eller något 
annat lämpligt material. Röret kan ha en tjocklek 
av 1 mm., då däremot väggarna !böra vara 2 mm. 
tjock;a. Dessa väggar eller gavlar fastlimma's sta
digt, .och stommen härdas i utspädd spritlack eller 
ännu Ibättre i sprit..;bakelitlack. 

Att linda en nättmnsformator "för hand" är na
turligtvis ett mycket tålamodsprövande och tids
ödande arbete. Det underlättas dock väsentligt om 
mananIbringar stommen på en: lämplig vinda - vil
ken kan tiIlv'erkaSl av ett cykelnav - men in.om pa
rentes kan nämnas', att spolarna ej Ibehöva 'lindas 
lika noggrant, som om de skulle :a'llvändM för en 
drossel. Huvudsaken är, att antalet trådvarv över
eDlSStämmer med de teoretiska beräkningarna. 

Trådändar:na föras ut g,enomsmå hål i gavlarna 
och fästas vid futuran- eller e'bonitlister. Dessa för
ses dessförinnan: med ett lämp:ligt antal kontakter. 
Klena trådar på 0,2-0,3 mm. hör man ihelst fiör
stärka. 
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Bealisatiollsprislista. 
Spolar och spolsystelDe 

Vogel honeycombspolar. 
Monterade. Typ S = Svensk fattning, två stift. Typ E = Engelsk fattning, hylsa och stift. 
3 st. 25 varv/S, pr st .................... ............. Kr. 0:35 
3 150 " IS, " " ................................. 

" 0:50 
3 " 200 

" IS, 
" " ................................. . O: 50 

9 250 IS, 
" " ................................. 

" 0:60 
3 300 .. IS, 

" " ................................. 
" 0:75 

3 
" 

500 
" IS, " " .................................. 

" 0:75 
3 

" 
600 

" IS, " " ................................. 
" 0:75 

1 
" 

750 
" IS, 

" " .................................. 
" 1:-

3 
" 1000 " IS, 

" " ................................. " 1:25 

Vogels Ledion lågförlustspolar. 
Omonterade. Monterade, 2 stift. 

3 st. 25 varvs, pr st .... .. .... Kr. 0:25 2 st. 25 varvs, pr st. 
19 " 35 

" " " 0:25 6 " 
35 

" 21 
" 

50 
" " " ......... 

" 0:30 10 
" 

100 " " " 6 ,.100 
" " " ......... 

" 0:35 12 
" 

150 " 34 ,. spolsocklar, sv. fattn., 1 
" 

200 
" " 

3 st. 25 varvlE, pr st ................................ . 
1" 35 " lE,,, " ......... ....................... . 
2" 50 " lE, " " ..................... '" ........ . 
4 " 100 " lE, " " ................................ . 
2 " 150 " lE,,, ................................ . 
1 ,,250 /E,,,,, ................................ . 
2 " 300 " /E,,, ................................ . 
2 " 400 " lE, " " ................................ . 
4 " 500 " /E,,, ................................ . 
6 " 600 " /E, " " ............... '" .............. . 

Kr. O: 40 

" 
0:40 

" 0:50 

" O: 50 

" 
0:50 

Monterade, 1 stift, 1 hylsa. 

5 st. 25 varvs, 

9 " 100 " 
1 " 150 
1 " 250 

pr st ......... . 

" " ........ . 

2 " spolsocklar, eng. fattn., 

Kr. O: 35 
" O: 35 
" 0:35 
" 0:50 
" 0:50 

0:60 
" O: 75 

0:75 
" 0:75 
" 0,75 

Kr. O: 40 
" 0:50 
" O: 50 
" 0,50 

med 2 stift, pr st ....... 
" 

0:25 4 250 
" " " 0:60 med stift o. hylsa, pr st. " O: 25 

Spolsatser och spolsystem. 
N:r R 926. 

" R 928. 

" R 93:l. 
" R 927. 

" R 933. 
" R 935. 

" R 507. 
" R 511. 
" R 506. 
" R 516a. 
" R 516b. 
" R 517a. 
lO R 517b. 
" R 563a. 
" R 563b. 
" R 564. 

" R 1510. 
" R 1511. 
" R 1512. 
" R 1513. 
" R 1515. 
" R 371. 
" R 385. 
" R 383. 
" R 381. 
" R 386. 
" R 387. 

7 satser Ledion spolar, varje sats bestående av 2 st. 30 varvs, 1 st. 20 viuvs och 1 st. 10 varvs 
Ledion spole samt 2 st. Ledion spolsocklar, 2 stift, pr sats ................................ . ....................... . 
2 satser Ledion spolar, varje sats best. av 1 st. 75 varvs, 1 st. 35 varvs. 1 st. 25 varvs, och 1 st. 12 
varvs Ledionspole samt 2 st. Ledion spolsocklar, 2 stift, pr sats .............................................. : ... . 
7 satser Ledion spolar, varje sats best. av 2 st. 250 varvs och 1 st. 200 varvs Ledion spolar, pr sats 
4 st. Ledion neutrodynetransformatorer med neutraliseringsuttag å sekundärspolen, mont. å f~mpolig 
sockel, avsedd för 150-400 m. våg!., pr st. .. .......................................................................... .. 
6 st, d:o, för 1300-3000 m. våg!., pr st .................................................................................... . 
27 st. 5-poliga spolhållare, passande för ovanst. transf., best. av ebonitlist med 5 st. 6 mm. hylsor, pr st. 

2 st. Triumf HF.-antenntransfoi'matorer, 250-600 m. våg!., pr st ............................................... .. 
1 st. d:o detektortransformator med återkopp!.-lindning, 250-600 m. våg!., pr st ........................... . 
1 st. sockel med kopparskärm för fullständig skärmning av spolen ....................... ....................... . 
1 st. Triumf Toroid - HF.-transformator, 250-600 m. våg!: ................................. ... : ................. .. 
1 st. d:o med neutraliseringsuttag å sek.-sidan, 250-600 m. våg!. ............................................... . 
2 st. d:o HF.-transformatorer, 600-1800 m. vågl., pr. st. .. ......................................................... . 
3 st. d:o med neutraliseringsuttag, 600-1800 m. vågl., pr st ...................................................... . 
3 st. B. H. cylinderspolar, 70 mm. diam., antenn- och gallerlindn., 200-600 m., med sockel ........... . 
2 st. d:o, 200-600 m., utan sockel, pr st ................................................................................. . 
1 st. d:o, 600-2000 m., utan sockel .................................................. ...................................... . 

4 st. Astra trekretsspolar, antenn-, galler- och återkopplingslindn., 200- 600 m., med sockel, pr st .. .. 
2 st. d:o, 600-2000 m. vågl., 'med sockel, 'pr st ........................................................................ . 
3 st. Astra tvåkretsspolar, antenn- och gallerspolar, 200-600 m. våg!., med sockel, pr st ........... .. .. . 
3 st. d:o, 600-2000 m. våg!., med sockel, pr st ........................................................................ . 
2 st. Argus Cage Coil spolsystem, 200- 2000 m., omkopplingsbart, förstkl. utf., pr st. .. .............. .. 
1 st. Globus kopplare, spolsystem, 200-600 m. våg!. ................................................................. . 
2 st. Radiocord H. F. transf., 160-3000 m. våg!., pr st ............................................................... . 
4 st. variokopplare, med återkoppling, 180-1800 m. våg!., stator med 7 uttag, 2 rotor~t', pr st ..... .. 
3 st. variometrar, 300-1400 m. våg!., pr st ................................................. " .......................... . 
4 st. variometrar, kulformig stator och rotor, 160-700 m. våg!., ................................................. .. 
8 st. " " "" 250-3000 " ................................................. .. 

Kr. 1: 50 

" 1:50 
" 1:50 

" 1:50 
" 1:50 
" 0:25 

" 1:50 
" 1:50 
" 1: 50 
" 1:
" 1:
" 1:-

1:-

" 1:
" 0:50 
.. 0:50 

" 2:50 
.. 2:50 
" 2:
" 2:
" 2:50 
" 3:
" 1:75 
" 2:50 
" 1:
" 2:
" 2:-
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Bealisatiollsprisl~sta. 
Schaleco H. F.-transformatorer. 
Förstk\. utförande, lindade å 'ebonitstommar i utfrästa spår, med stickkontakter. 
N:r R 4510. 3 st. 150- 300 m. vågl.. -pr st .... Kr. 2: - N:r R 4590. 2 st. 1400- 3000 m. våg!., pr st .... Kr. 2:-

R 4570 1 200- 600 " " "... 2: - " R 4550. 1 " 2500- 7000 " ,," ... " 2:-
" R 4530. 2 " 600-1200" " "" ,,2: - " R 4560. 1 " 6000-10000 " "" ... " 2:-
" R 4580. 7 " 500 -1400" " ""..." 2:-

Spolar och transformatorer rör superheterodynemottägare. 
N:r R 1520. 1 komplett sats spolar. märke A U V, franskt fabrikat. bestående av f st. filtertransformator. 3 st. 

mellanfrekvenstransformatorer samt ett omkopplingsbart oscillatorspolsystem, 200-2000 m. Pris Kr. lS:
" R 1521. 2 kompletta spolsatser för Vogels Ultraheterodyne, best. av 1 st. filtertransformator och 3 st. 

mel1anfrekvenstransformatorer, avstäm bara. samt 1 st. omkopplingsbar Ledion oscillator incl. om-
kopplare, 20()-1800 m. våg\.. pr sats ........................ ........................ .. .... ......... .............. ....... lS:-

" R 1522. 1 komplett sats spolar för Vogels resesuperheterodynemottagare med ett skärmgallerrör i mellan
frekvensförst., best. av 1 st. filtertransf., 1 st. mellanfrekvenstransformator och 1 at. Ledion oscil-
lator incl. omkopplare. 200-1800 m. vågl. Pris ..................... : ........ ........ .............................. . 

" R 892a. 3 st. Ledion antennkopplingstransformatorer för super hetero dyn emottagare. då vanlig antenn skall 
användas. 200-600 m. våg!., pr st ............ . .... .......... ... .... .. . .. ... ...... .... ............ ..... .................. . 

" R 892b. 2 st. d:o för 600-1800 m. väg\., pr st ................................................................................ .. 
• R 3535. 3 st. Ledion oscillatorspolar för superhetewdynemottagare, omkopplingsbara, 200-1800 m. vägl., 

incl. omkopplare, pr st. .. .......... ...... ...... ........................ .. ............... ....... ............ ............... .. 
" R 1524. 3 st. Schaleco oscillatorspolar för superheterodynemottaj<are, 200- 600 m. vågl., pr st. .. ........ .. 
" R 1525. 3 " OJ " 600-2000 " " " ........... . 

" R 3526. 7 st. Ledion-Universal-kopplingsspole, 200-2000 m. vågl., för antenn-, högfrekvens- och detek-
torsteg, rörlig antennspole. ink\. omkopplare, pr st. .. ............................................................ . 

" R 3537. 4 st. Ledion H. F-drossel, för detektorns anodkrets, pr st ................... .... ............. ...... ....... .. . .. . 

8polhållare och spolställ. 
Typ S = Svensk fattning, två hylsor. Typ E = engelsk fattning, stift och hylsa. 
N:r R 3602/E. 76 st., fast spolhållare. ebonit, pr st ............................................................................... .. 

" R 3603/E. 38 " rörlig spolhällare .. . ... ......................................................................... .. 
R 3603/S. 14 " » " ................................................................................ . 

R 3604/E. 3" "med fininställning, pr st. .. ........................................................... .. 
" R 3604/S. 2"" " " .............................................................. . 
" R 3605/E. 5 "" " " ............................................................. .. 
" R 3606/E. 35 " "" kortare arm, pr st ............................................ .. 
" R 3606/S. 14 " , " " " """ ........................................... .. 
" R 3607/E. 13 " spolställ. 1 fast'· 3602 och 1 rörlig 3606 å ebonitplatta, pr st ...................................... .. 
" R 3607/S. 7 1 " 3602 ,,1 3606 å " " ...................................... . 
" R 3609/S. 1 2 rörliga 3606/S å ebonitplatta, pr st ........................................................ .. 
" R 3610/S. 1" 1 fast, 2 rörliga 3606/S å platta" " .............. .......................................... .. 
" R 3599/E. 6" 1 fast . 1 rörligt, utan fininställning, å platta, pr st ...................................... .. 
" R 3601/2/E. 2 " parallellkopplare för två spolar, pr st. .. ................................................................. .. 
" R 3601/2/S . 2 " "" "" ............................................. ....... ................ . 
" R 3601/.3/E. 1 " tre " " .............................................................. ...... . 

Vridkondensatorer. 
N:r R 1530 12 st. Union kond .• typ SF 21

/ •• 250 cm, med fininst., väg\.-kond., pr st ............. ........... ............. 

" R 1531 4 
" ., 

" S 10, 1000 ,. vågl.-kond. 
" " ............. .. ..................... 

" R 1532 9 " " " SF 10, 1000 ,. med fininst ., vägl.-kond., .. " ..................................... 

" R 1533 8 
" " U 3, 300 ,. frekv.-kond., .. " .................................... 

" 
R 1534 9 .. " .. F 21

/ ., 250 
" " J' ...... .............................. 

" R 1535 l ,. ,. FF 21
/ 0, 250 " med fininst., frekv.-kond ,. t, .................................. .. . 

,. R 1536 2 
" " .. · M 1. 100 ,. vågl.-kond .• .. Jr • • ••••• ••••• • ••••••••••••••••••••••• 

,. R 1537 14 .. ,. " M 21
/ ., 250 " " . , " .................................... 

" R 3661 4 ,. ., R 11
/., 150 

" 
mid line.-kond. 

" " ................ , .. .. ......... ....... 

" R 3666 21 
" ., ,. " RF 21

/. 250 ., 
" med fininst. 

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

" 

" 
" 

" 
" 

Kr. 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

Kr. 

" 
" ,. 

" , . 
" 
" 

20:-

2: -;-
2:-

4: -
2:-
2:-

4:- _ 
2:-

0:30 
0:45 
0:45 
1:25 
1:25 
1:25 
1:-
1:-
1:50 
1:50 
1:50 
2:-
1:-
2:50 
2:50 
3:-

2:-
2:50 
2:50 
2:-
2:-
2:50 
1:50 
2:25 
1:50 
2:50 
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RAlJJO.TEKNisk ilEvr 

Musiken • 
l kampen mot sjukdomar. ./ 

.~ ,J 

LecklLren för det sto.ra St. Mark·S!jukhuset i New 
York, dr. Jaes Frost, meudelade nyligen på en läka
rekongress resultatet a'v några förspk, som han un
der de sista åren anställt vid sjukhuset. Den beröm
de kirurgen visade, att vid operationer med endast 
lokal bedövning resultatet o.fta i hög .gr,ad församras 
geno.m patientens rädsla .ooh .oro. I aHmänhet är 
det därvid frågan om patienter, som på grund a'v sin 
svaga hälsa icke tåla hel narkos, och .sålunda åtmin,
stone delvis kunna följa läk,arens ingrepp. Många 
patienter börja sålunda att darra' eller strama musk
lerna, och kirurgens arbete försvåras onödigt. 

För att under operationen avleda den sjukes t,an
kar ifrån händelserna omkring honom ~kDm dr. Fro.st 
på den iden, att i ett angränsande rum låta en skö
terska Sjpela !piano. Följden var, att i de flesta fall 
ej end.as,t patientens nerver blevo påfallande lug
nare utan även det rent kroppsliga välbefinnandet 
hos den sjuke stegrades märkvärdigt nog,; framför 
allt blev hjärtverksam!heten ikraftigare .och jämnare. 
Dessa iakttagelser har dr. Frost senare med go.tt re
sult,at även försökt draga nytta av för patientens vi
dare tillfrisknande. Patienterna grupperas efter sitt 
a.llmänna hälsotillstånd i olika salar '.och underhållas 
några timmar dagligen genom musik, som vånligt
vis utföres av ooemedl.a<ie, lindrigt ,sjuka patienter. 
Dr. Frost har under loppet av sina undersökningar 
gjort no.ggranna uppteckningar över musikens inver
kan under olika stadier av sjukdomen. Som resul
tat härav användes numera för svårt sjuk,a, vilka hu
V'Udsakligen äro. i behov av s'ömn, en lugn musik, 
vaggvisor eller något liknande, medan .patienter som 
lida av depression få höra dansmusik I senare fal
let h,ar även den moderna jazzen med framgång 
ikommit tiH användning. 

Redan sedan flera år tillbaka äro de amerikanska 
sjukhusen utmstade med radioanläggningar, men en
ligt dr. Frosts mening äro dessa vanligtvis ej 
lämpliga för ändamålet. Möjligheten att aU tid välja 
musiken ef.ter patienternas behov finl)es i de flesta 
faU ej, då radioprogrammen äro samlIlansatta efter 
helt andra synpunkter än dem so.m leda läka'ren vid 
hans. program val. Betydligt liämpligare fö·r sjukhu
sen är den moderna elektriska gramlllofonen, so.m 
lämnar läkaren fria händer vild valet 'av musiik, ooh 
som dessutom ger möjlighet, att från en gemensam 
central dela ut programmen till de 'olika sjuklägren 
allt efter b~hov. 

.I detta sammanhang kunna även de resultat för
tjäna att omnämnas, som prof. RaIson i Chikago 
uppnått vid sina undersökningar av musikens inver
ikan på fullt frisika människor. 

Det ,är ,känt .att musik, som utföres till en måltid, 
väsentligt kan ibidraga till att förhöja njutningen av 
densamma, en sak so.m h/r restauratörer n'Og gan
ska medvetet begagna sig' av när det !berömda sven
ska smörgåsbordet ensa.mt ej läng,re förmår locka 
våra Ibortskämda gommax. 

Prof. RaIson har nu medelst en rad känsliga veten
skapliga instrument såsom galvano.metrar, cardio
grafer D, s. v. sökt fastställa, huru lå:ngt musikens 
inverkan 'på människan är av rent fysisk natur. 
Exempelvis måste en man vid ett av hans försök 

oavbrutet lyfta och sätta ned en vikt, och han kunde 
häl~a på härmed i tjugoen min~ter. Härefter in
trädde ett starkt svaghetstillstånd,med darrning i le
derna, stötvis andning ooh stank. svettning. Vid 
denna tidpunkt ikl'ämo.e ett militärkapell i med en 
rytmiskt starkt betonad marsch. ' Andningen ocJh. le
derna blevo ~ugnare och manq.en kunde fortsätta 
med ex,perimentet i ytterligare" tio minuter, innan 
lu:afterna slutgiltigt sveko ho.no.lil·. Musikens inrver
'kail medförde alltså en ökning dv de kroppsliga pre
stationerna på ca. 50 %. I praktiken kan man iakt
taga s.amma verkan exempelvis då under 'en marsch 
mIlitärmusiken stämmer UiPP. 

Pro.f. RaIson fann, allt eHer ikroppsbeslkaffenheten 
hos försökspersonen, en ökning av de kroppsliga 
prestationerna av ända upp tiU 80 %, varvid samti
digt lungans 'Och pulsens arbete blev lugnare och den 
inre sekretionen tilltog. Detta senare förklarar för 
övrigt musikens gynnsamma inverkan på matsmält
ningen. Mången har no.g redan erfarit, då han efter 
en ansträngande d,ag på kvällen "varit ;tvungen" att 
begiva sig till någ'On festlighet med dans, hur han 
efter musikens första takter fullkDmligt övervunnit 
sin trötthet och sedan dansat till sent in på natten. 
I alla sådana fall verk,ar musiken å ena sidan avle;
daude, så att vi glö~a vår tröttihet, men å andra 
sidan är t'Onernas inflytande rent kr9Ppslig. 

Ä ven den danske kirurgen Svenström !har flerfal
diga gånger hänvisat till dylika intressanta fenomen. 
Också han har iaJkttagit olika tonarters inflytande på 
[sjukas fysisika 'Och psykiska tillstånd. ' Så t. ex. har 
dr. Svenström i det av honom ledda sjukhemmet 
sörjt för musikalisk underhållning hela rekreations
tiden, men därutöver :h,ar han även anställt systema
tiska undersökningar över olika musik arters inNer
'kan på friska människo.rs handlingar och stämning. 
Med bis,tänd aven av Köpenhamns största restaura
törer har dr. Svenström efter långvariga iakttagel
ser funnit, att konsumeringen av s.prithaltiga dryc
iker alltid stegras under musikens inverkan. Därut
över påstår !han med bestämdhet, att marsdher och 
nationalsånger framför ,allt öka efterfrågan på öl, 
medan valiSIIlusik stegrar efterfrågan på vin. Det 
minsta ekonomiska utbytet skulle värden ha av aH 
låta sitt ikapen spela klassisk mu~ik. 

Det må för övrigt framhållas, att försöket att an
vända musik i kampen mDt sjukdpmar icke är nytt, 
utan endast råkat falla i glömska de senaste år
hundradena. Redan medicinens fader, greken Hip
pokrat, har femhundra år före vår tiderälming fört 
de s'juika till Esculpus tempel för att där låta dem 
höra musik och det säges, att hans metod visat sig 
särskilt framgångsrik vid behandling av nervsjuk
domar. Omkring tvåhundra år senare rekommen
derade en grekisk filoso.f och läkare flöjtmusik så
som medel mot led- och magåli~mor men !huru
'vida detta skedde med någon frflllIlgång är icke be
kant. Redan under tr~ttDnde århundradet ha' per
serna utrustat sina i övrigt rältprimitiva sjukhus 
med separata musikrum, odh än i denna dag har en 
sjuk arab ur de högre ka'sterna .alltid musiker hos 
sig. Ä ven sjuttonhundratalets bekante magnetisör 
FiI1anz Mac;smell"ibiehandlade S1ina patienter med musik 

• 
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,Bandfiltret och kraftdetektorn. 
Två lDodel'na konstl'uktionsdetalj el.·. 

I rundradions barndom gällde det att få in största 
möjliga antal stationer med minsta möjliga antal 
rör, ,och amatörerna experimenterade med konstifika 
Iropplingar, som V,oro betydligt känsligare än många 
moderna konstruktioner. Men under de senaste ål'en 
har utveoklingen gått i en helt annan riktning. Stor
IStationel'na !ha växt upp som svampar ur jorden, 
odh radioindustrien har koncentrerat sig på att till
verka lättskötta s e l e ik t i v a npparater med god 
ljudkvalitet. 

, , 
; l 

, . 

H~;-;;:,,=,",~: - i;;-; ":'f.-;;t;'-:;:~~~~ 
Fig. 1. 

Bandfiltret. 

Som en av de f.örnämsta nyheterna för säsongen 
må nämnas b a n d f i l t r e t. Beträffande dess 
konstruktion hänvisa vi till RTR, jan. resp. maj 1930 
samt juni numret 1931, i vilket senare nummer vi be
skrivit en trerörsmottagare med bandfilter-ingångs
steg. I 

Det enklaste sättet att öka en mottagares selektivi
tet är att koppla flera avstämningskretsar efter var
andra. Detta har amerikanarna för länge sedan in
sett, odh i USA finns det dussintals fabrikat, som äro 

• ~ utrustade med ända upp till fyra bandfilter. Här i 
Europa är det däremot nästan uteslutet att uppleta 
en kommersiell mott,agare med bandfiltrering. Men 
man får inte glömma ibort, att bandfiltret i sin nuva
rnnde f ,orm är långt ifrån fulländat och t. o. m. ame
rikanarna, som ju ha den största pmktiken på om-

rådet, anse, att det ännu kommer att dröja år, innan 
bandfiUermottagaren slagit fullständigt igenom. Det 
kan emeHertid inte skada, att redan på detta stadium 
ägna deruna intressanta konstruktion en större upp
märksamhet, och därför skola vi till att !börja med 
ingå litet närmare ,på bandfiltrerill'gsprincipen och 
samtidigt beskriva de olika bailldfiltertyperna. 

Kopplar man två vanliga avstämningsIkretsar, be
stående aven spole och en transformator med var
andra, och avstämmer kretSiarna på samma våg
längd, uppstår en Tesonanskurva med d'U'bbeltopp. 
Ju fastare kopplingen är mellan de båda kretsarna, 
desto längre ifrån varandra komma topparna. I fig. 
1,1 uppgår Ibärvågens frekvens tiH 710 hertz, under 
det att de båda toppa'rna ligga på ett avstånd av 10 
kR från bänr,ekvensen. Fig 1,11 åskådliggör en an
n.an kurva med en mycJket fast koppling. I senare 
fallet uppgår avståndet mellan topparna till 40 kH. 
I detta sammanhang kan nämnas, att man, gen,om 
att tillämpa en enkel formel, lätt kan räkna ut kopp
li:ngsgraden om man: känner skillnaden mell~n egen
våglängden och kopplings vågens frekvens. 

Såsom framgår av fig. 2, kan man göra "dhlen" 
mellan: de båda resonanstopparna mycket djup, men 
detta betyder, att bas tonerna, vilka ligga i närheten 
av härvågens frekvens, förstärkad mindre än diskalli
ten, .och om kopplingen göres extrem~ fast, kan det 
ihända att de låga tonerna försvinna helt ,och hållet. 
Omvänt måste man, för att erhålla en god återgiv
ning av de höga tonerna, ge den resulterande resa-

Fig. 3 o. 4. 

nauskurvan en sådan form, att "platån" blir minst 
7500 hertz. Är kurV'an upptill smalare, skäras sido
banden bort och gräns tonerna försvinna. Gen.om aU 
använda lämpliga sP,olar kan man dock nUtid finna 
en koppling, som motsvarar en någorlunda idealisk 
resonanskurva, d. v. :s. en kurva med bred topp och 
branta sidoväggar, men det säger sig självt, att man 
aldrig i praktiken kan uppIllå den verkliga trapetz
formen. 

Ett bandfilter kan kopplas framför var j e mot
tagare. Vill man tillverkn en dylik siLkrets, måste 
man använda förstklassiga k,ondensatorer och spolar 
och dessu~om bör man ha reda på att bandhredden 
vid i n d u ik t i v koppling ökas under det att 
den minskas vid ik a p a c i t i v koppling. För att 
få fram ett likf,ormigt frekvensband över hela det 
tonfrekventa ,området är det alltså nödvändigt, att 
genom mätningar försöka fastställa den gynnsam
mnste kopplingsgraden för medelv'åglängderna. 
SImlle detta visa sig för svårt, är det ibäst att använ
da ett kapacitivt-induktivt bandfilter. 

Fig. 3 visar schematiskt ett typiskt amerikanskt 
bandfiIter med extremt lös indu'ktiv koppling mellan 
spolarna. Sp,olparen L l-L2, Lij-L6 .och L a--L4 s.amt 
kondeIlJSatorerna Cl odh C2 äro inbyggda i plåtboxar, 
och samtliga skärmiboxar äro jordade. Avståndet 
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mellan spolarrna och skärlffiiplåten uppgår över ,aJIt 
Wl20 mm. 

THl L I kopplas an tenmen och jordledningen, var
förr denna spole måste vara försedd med ett par 
uttag. Spolparen L I-L2 oCJh L 5-L6 sitta på varr- sitt 
pertinaxrör o.m 6 cm. dimn., oclh för det korta våg
längdsområdet har L2 och L5 varderaJ 60/70 varv. 
För det långa våglängsområdet blir motsvarande an
tal trådvaTV 150. Kopplingsspola:r:na La o. L 4 äro. lin
dade på ett gemensamt spoJr.ör 'Om 30 mm. diarn., Ddh 
varje spDle har tre varv. Den gemensamtma anslut
ningspunikten är, såsom framgår av figuren, jo.rdad, 
men däremDt ,äT det ej nödvändigt att kapsla in spol
systemet i 'en metallbDx. Spolen' Le anslutes dil-ekt 
till första rörets galler. De båda vridkondensatorer
na CI och C2 bör man helst skärma. Dessutom är det 
fördelaiktigt att fö'rse den ena kondensatorn med en 
kDrrektUiranordning, så att ledningskwpaciteten kan 
utjämnas. Ett bandfilter,som skall användas här i 
Europa, måste givetvis bestå av d1llMlla spolsystem. 
Däremot kam. man använda S'amma vridkondensato
Ter fö,r båda våglängdsområdeIl!a, men det är i alla 
fall nödvändigt att 'begagna en åttapolig omkopplare 
f,ör v,arje system. ' 

Vi ha förut hört, att ett kapacitivt-induktivt band
filter kan konstrueras med en b,andlhredd, SDm håller 
sig konstant mellan 200 och 600 Imeter. I fig. 4 se vi 
e.tt rent kapacit~vf filter odh i fig. 5 en ingångsikopp
hng med bandfIlter. Spolen L 6 L a-L4 i fig 3, och 
antennspolen är försedd med flera uttag. I skärm
gal,ler- och 31IlodtilledningarIl!a äro inlagda ett par 
drosselspolarr Dl och D2• Efter detta ibandfiltersteg 
iJ,\,an man naturligtvis ansluta ytterrligare ett eller två 
~ögfrekvenssteg med eller utan skärrmgallerrö'r, men 
l så falJ 'bÖll' man alllVända en kraftdetektor av den 
konstruktion vi härnedan skola beskriva,. 

Kraftdetektorn. 

De flesta moderna sändare modiuleras ända upp 
till 50 il 75 prooent under det att en vanlig dektektor 
förrvrällger ljudet vid! en m1odulati'Onsgrad på 25 %. 
Därför användes i , alla bättre mottagare s. k
k r aJ f t d e t e k t o. r e r, viIika tillålta högfrek,venta 
strömmar med större amplituder ån 5 volt att .lik
riktas linjärt, om blDtt till!räckligt stor svängnings
energi tillföres gallret. En dylik detektor är som 
ovan nämmts oumbärlig, .om radiomottagaren är ut
rustad med' flera skärmgaller"'högfrrekven.ssteg. 

Fig. 6 visar principschemat f.ör en kraftdete:kto.r. 
MottagaJren är utrustaJd med kraftändrör, och {Tam
för detektorn kunna vi tänJka oss exemrpeJ.vis ett 
bandfHterhögfrekvenssteg .och ett normalt högfre
kveniS/steg med Slkärmg:allerrör. 

IFör att kunna alnNända ett kraJftförstärka'ITÖir i 
slutsiteget, t. ex. RV 218 eller Jiknamde, ha vi sås'Om 
framgår av ritningen Tälrnat med att nätaggregatet 
lånmar elli likriktad spänning på c:a 600 volt. 

Nätaggregatets likströmsspänrung tillfö,res de Dli
ka stegen över ett antal tflådllindade motstånd. 
Skärmgallerrrörets anod erhåller 180 volt men för 
skärmgallret behöv,a vi endast 45 vDlt. De övriga 
spänningarna väljas med hänsyn till de arnvända, rö
rens data. Härvid är att märka, att detektorn måste 
arbeta på karaktäristikens nedre krök. Gal1erspän
ningaJr~ uttagas över ett motstånd på 5000 .ohm, 

.och slutröret erhåller en förspänning" som fås som 
spännigsfaJl över ett motstånd på 100,000 ohm. Ar
betsvilopunkten måste i senare fallet ligga mitt på 
den raka delen av den negativa karaktäristiken. Av 
det ovannämnda framgår sålunda, att det är svårt 
att bygga en kralftdetektor med tillhörande kraft
slutsteg, Olm man ej besitter en ingående kännedom 
om de olika rönens arbetssätt och känner dems data. 

Men allt detta bör ju varje radiDamatör -som gör 
skäl för titeln, nota bene - :känna till ocih därförr ha . ' 
VI endast i korthet belyst principen. MotståndsväT-

Fig. 5. SkärmgaIler-h8gfrekvenssteg med bandfilter i ingången, 

dena:. äro å principscheIp.at angivna i ohm, de hög
,ohmi~~ motstånden i megoihm och kapaciteterna i 
MF. over 600-voltSiUtta.g,et PÖl' ma!ll: lägga en genom
slagssäker 'blookkondensato.r på 2 MF, vilken emel
lertid ej är inrritad å schemat. 

För att mottagaren skall arbeta distDrsiollsfritt, är 
det~ktDr~ koppla~ till slutröre~. enligt den s. k. gal
ler.likstrom~prmclpen'. I kraftrorets anodkrets ligger 
en anpassn'Illg'stransformaltor, och högtalaren anslu
tes till lindningen H. Sär:skilit utmärkande för kraft-

] II[? 

600V 

Fig. 6. Kraftdet,ektor med kraftslutsteg. 

detektorn är ntt den förmår likrikta mycket kr·afti
gare växelspänningar ,än den va'Illliga detektorn och 
därför arbetar den även utaJTh distorsion i närlbeten av 
en stark 10kp1sänidru-e. Däremot är en dylik detektor 
föga källsligare för svaga impulser, varf1ör det är 
nödvändigt att anvä'l1lda en kraftig högfrekveIISför
stäl"kare. 
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Laddningslikriktare med kopparoxidplattor 
(Kontaktlikriktare. ) 

De s. k. k o P ii> a r l i k .r i k t a r 11 a ärO' betyd
lig,t enklare att handskas med än rövli'kriktal'lla och 
omformarna O'ch därför synnerligen lämpliga för 
laddnings- och servicestationer. Men även för ama
törbruk är k,O'ntaktlikriktar,en idealisk, ty den arbetar 
fullkO'mligt tillförlitligt O'ch fordmI' ingen tillsyn. Då 
rlien dessutom är lätt ,att bygga, skola vi beskriva en 
mindre typ för radiO'ändamå'l. 

För den hskrivna likriktaren behöva vi ett kuprO'x
system på 1 amp., en liten tronsformator, som trans
fO'rnnerar ned nätlSpänning~n från exempelvis 220 
vIQlt till 8 volt samt ett motstånd, som tål en relativt 
hög ~1aS'tning. Med detta !Senare kan man regler~ 
laddningsströmmen mellan. 0,5 O'ch 1 amp. , O'ch på så 
sätt anpassa likriktaren till alika ackuffiulatO'rtyper. 
wm man ladd~ med strörre strömstyrka än 1 amp., 
behöver man en större transf1ormator och ett krafti
gare kopparoxidsystem, men från en dylik konstruk
tion, som icke tO'rde kO'mma ifråga för rodioamatö
ren:, ha vi bO'rtsett. Ej heller går det utan vidare för 
sig att l,adda med mindre ströllliStyrka än 0,5 amp., 
ty man mås'te dåauvända ett större reducerings
motstånd, vilket ställer iSig; ganska dyrbart. 

Fig. 1. Monteringsplan för torrlikriktaren. Till vänster se v 
transformatorn, i mitten kuproxsystemet och till höger 
regleringsmotståndet och anslutningskontakterna. 

iDet är praktiskt, men ej laJbsO'lut nödvändigt att 
förse likriktaren med en amperemeter. Man behö
ver emellertid ej använda 'ett dyvbart precisiO'nsin
strument, ty en hiHig amperemeter till ett p,ar krO'
nor gör ISamma tjänst. Laddar man lIlled en likrik
tare utan mätinstrument bör man lägga på minnet, 
aU strömstyrkan är ca. 1 amp., då ett motstånd på 
2 ohm ligger inkopplat i strömkretsen, d. v. Si. då 
reostaten är upp,vriden 2/3 varv. 

Transf.ormatorns primärlindining utgöres av två 
spolar, sO'm seriekopplas, då likriktaren aJIlsilutes till 
ett 22~vo1tsnät men parallellkO'Pplas då transfOO'ma
torn kopplas tm ett 1l0-volf:s.nät. Skall laddnings-

apparaten däremIQt aJit1d a.u-väIlldas på samma plats, 
är det naturligtvis onödigt att begagna en omkO'PP
lingsbar transfO'rmatO'r. Man bör då V'älja den typ, 
,sO'm står angiven i materialförteckningen. Bäst är, 
aU byglga in /hela app.araten: i en liten låda. Under 
alla förhållanden måste man isO'lera primärkläm
mO'rna så aU man 'ej kam komma i beröring med 
spänningsförande kO'ntakter. • 

Det är synnerligen V'iktigt, att ackumulatorn an-
sIute!s riktigt. Dess plusPO'l skall alltid för/bindas 
'm!ed "+" på liktiktaren O'ch minuspolen med "-". 
Då laddningsa,p.paratJen kopplins från nätet är det 
nödvändigt aU lossa en av ackUJIIlulatortilledningar
na, ty genom plattsystemet flyter alltid en svag re
turström, sOlm lätt ~an orsaka aU ackumutatorn ur
laddas. Amperemetem, vilken ej är inritad i m~n
teringsplanen, inlägges i en av ackumulatorns tIH
ledn~ngar. 

Materialförteckning. 
1 TransfO'rmator, typ Tr. A 804. 
1 LikriktarsYlstern, "Ku:prO'x", typ A. 804, 1 amp. 
1 MO'tstånd, 6dhm, för 1 amp. belastning. 
2 Anslutningsk,1ämmor, nätkalbel, låda (ampere

meter). 

Radiotekniska isolermateriel. 

Man k,allj varken räkna e h Q n i t eller f i b e r till 
de förstklassiga is'Olermaterielen, ty pl,attO'r och de
talj-er, som är:O' tillve:r1kade av dessa ämnen, ärO' mer 
ener mindre hygroskopiska. .Eibonit antager dess
utO'm me4 tiden en gråaktig färgton, O'ch plattorna 
kunna lätt slå sig, om de bli varma. Därf·ör aIlJVän
des för radioändamål huvudsakligen isolermaterial 
av lkO'nstharts (glypral, fen'On- och kreosolformalde
hyd) eHer härdad 'Ooh pIie.ssad pappersmrussa -
f u t u r a n, t r Q l i t, Ib a k e 1 i t etc. . I !Illånga mO'
derna mottagare utgöres subpanelen, kO'ntaktlisterna 
och en hel mängd andra detaljer av p. r e s s fP a Il 
. (g~anspapp), SO'!Ill- åtminstone så länge det är torrt 
- år ett utmärkt isoleringsmaterial. 

p a r a f f i n innehåller O'fta frätande syror, vilka 
angripa metaller. Dessut'Om överskattas vanli
gen is'Oleringsförmågan. GO'da isolermateriel ärO' 
T, e n: h i vax, s y ,r e f r i a h a r t s k o !Ill P (} s i
t i o n e r, s c h e Il a c k oCh c e Il u lo i d uPlP
lös t i aoewm 

En kopplingstråd bör aldrig isoleras med vanliga 
isolerband utan överdragas med s y SI t Q fl e x. Upp
går spänningen till 300 volt eller mera, är det e j råd-

. lig!t att lägga f1era systO'flexisoler,ade le~ingar över 
varandra, ty det kan då lätt hända, attöyel'lslag upp
IS tår. Bäst äro dresystoflexrör, sO'm ärO' tHIverkade 
av silke IQch väl ,genomdränkta med fernissa. Slut
'ligen [bör kanske nämnas, att m,an vid bO'rrning av 
pander och ,plattor a1dri.gi får markera hålen med 
blyertS', ty ,grafit leder den elektriska strömmen, och 
blYlerts:strecken Ikunna lätt orsaka läckage och kort
slutning-ar i de högfrekventa kretlSarn~. 

Några andra isoleringsmateriel, vilka egentligen ej 
höra hemma inom radiO'tekniken, äro: aslbestpapper, 
asbestcemen t, v'a ttenglas'ki U, marmoroemen t och 
limkitt. 
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B. T. B:s Kortvågstabell. 

Våglängd 
meter 

14,50 

19,56 
24,00 
25,25 
25,4 

28,4 
28,93 

31,10 
31,28 
31,33 
31,35 
31,48 
31,55 
32 
32,3 
43 
43,86 
46,6 
48,86 
49 

49,02 
49,18 
49,34 
49,67 
49,70 
49,9 
50,2 
50,26 
54,02 
58,00 
61 
70,12 

Sändare 

Bandoeng .... .... ... ... ... .. .. .... ..... .. .. . . 

Schenectady I ... .. .... ... ... ... .... ....... . 
Rabat ...... ........ . .... ...... : ............... . 
Pittsburg I ................................ . 
Rom ......................................... . 

Sidney ...................................... . 
Buenos Aires ............................. . 

Nairobi ..... .............. . .................. . 
Hilversum (Eindhoven) ................. . 
Pittsburg II ................................ . 
Springfield ................................ . 
Schenectady II .. .......... .. ....... ........ . 
Melbourne ................................... . 
San Lazaro ................. ........ ....... . 
Rabat ......................................... . 
Madrid ...................................... . 
Georgetown ................................ . 
Moskwa I ...... ................. . ..... ... ... . 
Pittsburg ................................... . 
Saigon ...................................... . 

Richmond ... .. ... .... .. . .. .... .......... .... . 
Boundsbr .................................... . 
Chicago ...................... .. .............. . 
New-York ................ . .................. . 
Soerabaya ................. ...... ............ . 
Motala ...................................... . 
Moskwa II ................................... . 
Vatikanen ... .......................... . ..... . 
New-York ................................... . 
Prag ......................................... . 
Paris LL ..... .. .. .. .......................... . 
Chabarowsk ... ................. .. .... .. .... . 

Radioverkstaden. Forts. från föreg. sida. 

Hur skall pick-up en monteras! 

~ 

L a n d 

Nederländska Indien ...... .. ............ . 

U. S. A ... . .. . .............. .. .... ...... .... .. . 
Marocko ...................................... . 
U. S. A ....... ............................... .. 
Italien ..................... ........... ......... . 

Australien ................. . ................ . 
Argentina ................................... . . 
Brittiska Ostafrika ...................... .. 
Holland ...................................... . 
U. S. A ................ .................. ..... . 
U. S. A .................................. .. ... . 
U. S. A ............................ .......... .. 
Australie.n ........................... ~ ....... . 
Mexiko ...................................... . 
Marocko ...................................... . 
Spanien ...................................... . 
Brittiska Guinea ......................... .. 
Ryssland .. ...... .............................. . 
U. S. A ............ .. ......................... . 
Kochinkina ............................... .. 

U. S. A ...................................... .. 
U. S. A ....................................... . 
U. S. A ............... ............ ............ . 
U. S. A ....................................... . 
Nederländska Indien ................... .. 
Sverige ..................................... .. 
Ryssland ................................... . 
Vatikanstaten, Rom .............. .... . .. 
U. S. A .. .... ................................. . 
Tjeckoslovakien ............ ..... ...... . .. . 
Frankrike .......................... . ....... .. 
Sibirien ... .............. .......... ............ , 

A n r o p 

PMB . 

W2/XAD 

W 8 XK 
J 3 RO 

LSF 

Q7 LO 
PC J 

W 1 X AD 
W 1 X AZ 

W2/XAF 
3 LO 
XDA 

EAR 
VRY 
REN 

W 8 XK 

W 2 XE 
W 3 XAL 
W 9 XAA 
W 2 XAL 

ANE 

REN 
HBJ 

W 2 XBH 

RV 15 

kW 

20 

12 

4 

15 

20 

110 
0,12 

15 

15 

Vanligen skruvar man fast tO'ual'men så, att elek
tl'Odrosans nål rör sig utefter en cirkelbåge, som 
träffar skivans. mittpunkt. De flesta pickups sitta 
emellertid lodråt i förhållande till vridIpunkten, och 
f'öljden blir, att ankal'et får ett sy1!lillerligen ogynn
samt läge. I fig. 2 föreställer E vridpunklen, och 
B-A den antydd.a ci~elhågen. 

Det idealiska läget är det tangentiella, O'ch detta 
klan man, såsom framgår av figuren, e j u p p n å 
i ,n å go n p u nk t, ty plattan är endast graverad 
på en yta, vars bredd uppgår tin 10 cm. Pick-upen 
skallistäUet placeras tangentiellt i förhånande till 
spelytans lIllitt. Gör man detta, blir avvikningen 
synnerligen minimal, 'såväl inåt SOIIll utåt, men nå
len kommer ej att träffa gkiViaThS centrum uta'n röra 
lså.~ utefter cirke1il:>ågen D-C. ~ona1'Il1en placeras 
härvid i punkten F. Av figuren framgår vidare, aU 
stinet endast står t.angentiellt i fÖflhäillande till den 
,skåra, som ligger mHt på cirkelbågen, men i prak
tiken spelar den minimala förskjutningen inåt och 
utåt absO'lut inte någon roll. Avvikningen minskas 
dessutom med tonarmens längd. 

Fig. 2. Pick-upens montering. Tonarmen skall fast.kruvu vid 
F och ej vid E. 
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En ny typ radiorör. 
IDet torde vara allmänt bekant, att en växelströms

mottagare avger större effekt än en 'h,aUerimotta
gare, vilket berot på, att de indirekt uppvärmda 
växelströmsrören ha en större branthet än batteri
rören. De nätanslutna likstJrömsmottagare, som hit
tills varit tillgängliga på marknaden, h.a däremot i 
flera än ~tt avseenden varit radions sorgebarn. Lik
strömmen kan nämligen inte transformeras liksom 
växelströmmen, och detta innelbäJr, att man måste 
använda s. k. serierör, varigenom konstruktionen 
kompliceras avsevärt. Desutom rättar sig den maxi
mala runodspänningen efter nätspänningen, vilken på 
många orter endast uppgår till 110 volt. 

Det ligger näJra till hands att antaga, .att de vanliga 
indirekt uppviirnlda växelströmsrören kunna använ
das även för likströmsdrift. Detta! går naturligtvis 
ävten för sig, men i praktikelll år detta Hktydig,t med 

Fig. 1. 

Schematisk bild av 
det nya, indirekt 
uppvärmda Iik
strömsröret. 
(Telefunken). 

att strömstyrkan vid seri~koppling uppgår till 1 aJIllp. 
och om mottagaren kopplas till ett nät med 220 volt 
spänning blir effekten ungefär 1/4 kW. Häll"till kom
mer anodstTömsfö'l"brukningen. 

Betydligt !bättre är det att aDlVända rör med högre 
glödspänning och lägre g,lödströmsföl'lbrukning. Man 
har även försökt konstruera glödtrådar för höga 
spännin'gar, men först i år har Telefu:n!ken lyckats 
lösa problemet, och inom den närmaste tiden torde 
de nya i n d i r e k t u P P v ä Il" m d a l i k s t r ö m s
r Ö r e 111' bli tillgängliga på 'Ill(arknaden. Vid kon
struktionen ställdes man inför d~n svåra- uppgiften, 
att inuti den 30 mm. långa 'katoden al1lhringa en 40 
cm. lång Iglödtråd, men även detta ,lyckades, och tal
rika .Iabo,ratorieförs'ök ha visat, att de nya likstr~ 
rqrenäro både störning.s.fria odh tillförlitliga i drift. 

Fig. 1 föreställer en förstorad!, schematisik bild a,v 
det nya telefunkenröret. Bilden visar, hur glödtrå
den är upplindad i spiral och placerad inuti katoden 
oCh den åskådliggör dessutom gallrets och anodens 
dimensionering. Glödtråden är konstriUer:ad för en 
strömstYifka på 0,180 amp., och då tråden i varmt 

tillstånd har ett motstånd! på 111 ohm, blir rörets 
glödspänning O,18Xl11=20 volt. 

A v dessa nya likströmsrör kommer inom kort 
att föras i marknaden fyra olika standardtyper, vil
ka d8'ta återfinnas under rubriken "Kommersiella 
nyheter" i detta nummer: ett sikärmgaUer-högfre
kv'ensror, ett universa}.rör, ett kralftförstärkarrÖir och 

~~~~------~~~+ 
:J~OV= 

~--------------------uo-
Fig. 2. Den skadliga galler-katodkapaciteten neutraliseras 

medelst en potentiometer. 

~n pentod. Dessa fyra typer to~:e räcka till för nor
mala behov. Det bör kanske nämnas, att man även i 
slutsteget ,på en liikströms:mottagare måste begagn~ 
ett indirekt uppvärmt rör -- i en växelstirämsmotta
gare klrn man som hekant använda ett vanligt ibatte
rirör i slutsteget -- och att det inte är någon lätt 
sak att bygga om en gammal lik'strömsmottagaTe 
för de nya roren. Det är inte 'heller troligt, att de 
europeiska radiofirmorna redan denna säsong över
gå till de nya rören. 

Vid beräkning aven likst'röms:mlottagare med in
diTekt uppvärmda rör utgår man ifrån, att samtliga 
rÖr :hra samma glödströmsförhrukning, nämligen 
0,180 amp. Vidare måste man räkna med, att glöd
tråden hall" ett motstånd på 111 ohm. Om m,an alltså 
använder n stycken ror, blir det totala motståndet 
111 Xn ohm och storleken på förkopplingsmotstån
det Rv vid nätspänningen E volt: 

E 
Rv = -- - n . 111 ohm. 

0,18 

Detta förkopplingsmotstå:nd bör man ej justera in, 
förrän mottagaren uppvärmts, varvid den rex.a'kta 
glödströmmen kontrolleras med en ampe.remeter. 

Fig. 3. Principschema för en trerörs standardmottagare med 
indirekt uppvärmda likströmsrör. 

Spänningen mellan skiktet och glödtråden får ej 
överstiga 100 volt, varför man ej kan koppla flera än 
fem (5X20=100) rÖr i serie. De paraHellkopplade 
ka,todern.a 3Jlslrutas gemensamt till detektoI'lllls elekt
riska mittpunkt över en potentiometer, vilken in
kopplas i .strömkretsen såsom fig. 2 visar. 
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Indirekt upphettade likströmsl."ör. 

I likströmlsmottagare har man hittills uteslutande 
använt direkt uppväiJ'mda .rör (batterirör) !beroende 
på att de indirekt uppvärmda våxelströmsrören ha 

en my oket hög strömförbrukning, som göra dem 

olämpliga för likströmsdrift. Fimmun Telefunken har 
emellertid konstruerat en indirekt uppvärtrnd rör

serie om fyra olika typer vilka äro avsedda för nor
mala likströmsa:pparater. Dessa rör ha följande 

data: 

RENS 1820 motsvarande RENS 1204. 

Glödspänning 

Glödström 

Anodspänning 

Skärmgallerspänning 

Branthet 

Förstärkningsfilktor 

Inre motstånd (ung.) 

Galler-anodkapacitet 

REN 1822 motsvarande RE 304, 5 watt. 

Glödspänning 

Glödström 

Anodspänning 

Branthet 

Förstärkningsfaktor 

Inre motstånd 

Anodbelastning, max. 

20 volt 

0,180 amp. 

100-200 volt. 

20-60 volt. 

1 mA/V 

400 
400,000 ohm 

0,001 cm. 

20 volt 

0,180 amp. 

100-200 volt 

2,5 mA/V 
6 

2,500 ohm 

5 watt 

En ny typ radiorör. Forts. från föreg. sida. 

Fig. 3 visar princip schemat fö.r en trerörs stan..: 
dardmottagare med indirekt uppvärmda likströms
rör. Utgår man frtln nätets negativa pol, vandra 
elektronerna över detektorn, ihögfrekvensröret, änd
röret och reducering,8llllotståndet Rv till pluspolen. 
över glödtmdairna är lagd en kondensator, viliken eJ.i
mineral' största delen av nätbruset. Mot de störfre
kvenser, vars periodtal uppgår till 300 Hertz, erbju
der kondensatorn på 1 MF ett motstånd på 125 ohm, 
odh detta block bildar tillsammans med m'Otståndet 
Rv på 800 ohm en växelströmsspänningsfötdelare, 

REN 1821 motsvarande REN 904. 

Glödspänning 

Glödström 

Anodspänning 

Branthet 

Förstärkningsfaktor 

Inre motstånd 

Caller-anodkapacitet 

RENS 1823. 

Glödspänning 

Glödström 

Anodspänning 

Skärmgallerspänning 

Branthet 

Förstärkningsfaktor 

Inre motstånd 

Anodbelastning, max. 

Nya DI."alowidmotstånd. 

·20 volt 

0,180 amp. 

40-200 volt 

3 mA/V 
25 
2,000 ohm 

1 cm. 

20 volt 

0,180 amp. 

100-200 volt 

100-200 folt 
J 

2,5 mA/V i 
100 
420,000 ohm 

5 watt 

19. 

I en hel del kopplingar är det nödvändigt att an
vända motstånd på 20---100 megohm, och hittills har 

man fått hjälpa sig på så 'sätt att man seriekopplat 
flera högohmiga motstånd av den mindre typen. Så 
t. ex. har man av 10 staV3Jr il 5 megohm erhåUit 50 
megdhm, av 20 stavar 100 megohln o. s. v. På så 
sätt blir emellertid ett motstånd på t. ex.. 100 meg
ohm ganska dyrtJart. För att tillmötesgå experimen

terande amatörer 'Och yrkestelkniker har Dralowid
verlmn utsläppt i marknaden ett nytt motstånd 
D r a l o w i d - H e k a t o h m, vilket tillhandahålles 

i värden If:rån 10·--100 mego'hm. DelIl maximala be
lastningen uppgår till 1 watt, stavens längd är 87 mm. 
och dess vikt 12 gram. Helqatohmmotstånden an

vändas i k opplingar med fotoceller, glimlampor och 

glimrelän SalInt inom röutgenteknike:n. 

vilken- åstadkommer, att nättonen reduceras i för
hållande 125: 800. 

ParaJ1ellt till rören ligger dessut'Om den av mot
stånden P och r bildade spänningsfördelaren (fig. 2). 
Till potentiometerarmen - den rörliga kontakten 
- anslutes den gemensamma katodtilledningen, och 
kontakten förskjutes så långt åt den positiva sidan, 
att 'störningarna försvinna. GallerföTSpänningarna 
fås som spänningsfall över separata motstånd, vilka 
iIDläggas mellan glödtråden och ;anoden, såsom fi
,gu'ren visar. 
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Högtalare med "tonkamrar". 
I rundradions barndom voro sändarna dåligt m.o

dulerade. Radi.omuisiken var inte heller så särdeles 
populär, ty de äldre traUhögtalarna hade en res.o
n<anskurva med f.lera s!karpa resonalllstoppar, vilka 
härrörde Ifrån förstärkning av vissa frekvenser i 
själva tratten' (fig. 1 a). 

a 

200 SOO 1000 2000 5000 

a. Ljudtrycksdiagram för en 
tratthögtalare av äldre mod. 

b. Ljudtrycksdiagram för kon
högtalare med fritt sväng
ande membran. 

c. Ljudtrycksdiagram för kon
högtalare med elastiskt upp
hängt membran och inbyggd 
kon. 

Fig. 1. 

Ett par år senare kommo konhögtalarna i mark
naden. Denna typ var betydligt överlägsen de äldre 
konstruktionerna, och det stora membranet möjlig
gj.orde en någorlund(a disf1orsionsfri reproduktion av 
ett relativt brett frekvensband (fig. 1 b). Men i 
längden kunde ej heller denna typ tillfredsställa den 
kritiska radiolyssnaren, 'Som nu börjat få ganska 

. stora pretentioner, ty de låga tonerna, som vid åter
givning av .orkester.musik äro av så stor betydelse, 
fattades antingen helt och hållet eller reproducera
des mycket .ofullständigt. 

Någ.ot ,bättre blev ljudkvaliteten, då man hittade 
på att bygga in kon!högtalaren i en låda, varvid mem
branet fäst,es vid frontplattan medelst en elastisk 
hinlI1a. Genom detta arrangema'ng uppnådde man, att 
lufltmaJsSOrna muti lådan råkade i sIVängning, och 
återgivningen 'blev mydket mera naturlmgen, än då 
man använde ett fritt svängaJnde memlbra'l1. Men 
det var långt ifrån alla konstl'luktioner som v.oro 
Iyokade. Bortsett från att trälåd<an vid' många fabri
kat råkade i svängning, användes felkoIlJStruerade 
magnetsystem .oCh för det mesta vor.o ankarna 'Så 
kraftigt förspända, att linjär'a ljudförvrängningar 
'U'PPstodo vid fortissimoställen<a. 

Så ,småningom lärde 'man sig att bygga symmetri-

ska ankarsystem, vilka kombinerades med exalkt di
mensionerade membran, men inte ens de bä'sta hög
talarna av denna konstruk'tion arlJetade fuillkomIigt 
distorsionSifritt. Detta berodde på, att :hela luftmas
san råkade i svängning, varför lIllan erhlÖlI ett ljud
trycksdiagram med en hel mängd mer eller mindre 
utpräglade resonanstappar (fig. le). 

AHa de här påtalade olägenlheteI"Il'a äro 'bortelimi
nerade hos den högtalare, vi här lIledan !Skola beskri
va. Fig. 2 visar konstruktionen. Såsom framgår av 
ritningen, är lådan 'llppdel<ad i flera kamrar, och på 
den platta, på vilken magnetsystemet a är monterat, 
finnas fyra uttag, dl., d 2, da och d 4• Membranet 'b är 
på va'Iiligt sätt fa.stUmmat på frontplattan med en 
elastisk ljudisolator som mellanlägg. Pa menan~rä@· 

gen äro fyra trälister Ch C2, ' C3 och C4 f,astskruvade. 
Dessa lister deJ.a 'l'IU1IlllIllet mellan konen OCJh mellan
väggen i fyra lika ,stora avdelningar - de s. k. to n
k a m r a 'r n a. De av mem'bra'net alstrade sväng
ningarna utstrålas alltså ej endlast genom det cirkel
runda hålet i frontplattan 'Utan även genom öppning
arna i mellanväggen. 

En stor fördel med denna konstruktion är, <att man 
kan avstämma de separata tonkamrarnas resonans
läge genom att flytta på träli'sten, och på så sätt 
är det möjligt 'att jämna' ut ljudtrycksdiaglllmmet. 

Man uppnår alltså, att ljudet förstärkes jämt över 
hela kurvan, viliket är liktydigt med 00 naturtrogen 
reproduktion av olika IffilUSikinstru:ment. En förut
sättning är emellertid, att ett symmetriskt, fyrpoligt 
ma;gnetsystem användes, d. v. s. ett magnetsystem 
som är frekveIlJSoavhän.gigt in.om ett förhållandevis 
brett band. 

Fig.2. 
Högtalarens konstruktion. ' 

Emedan dlenna nya högtalarekonstruktiO'n är in
tressant i mera än ett a,nseende, vilja vi råda alla 
intresserade amatörer att försöka sig på konstruk
tionen; ty såsom nämnts kan man genom att för_ o 
ändra t.onkamrarnas resouanslåge erhålla en synner-

. ligen idealisk ljudtryckskurva och på så 'Sätt uppnå. 
en mycket ·god återgivning. 
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Radiostationen på "Dornie)' X". 

Att "Dornier X" på sin atlantflygning haft en 
oväroerhg medlhjä1pave i radion, vill väl ingen be
strida, ty tack vare "den trådlösa" har man wnct,er 
färden kunna stä i ständig förLinde1se med denöv
riga -världen och med dess hjälp ha:r man kunnat 
mottaga vä<ierleksrapporter iran alla viktiga me
teorologiska stationer. 

Luft jätten: är utrustad med en synnerligen mo
dern radioa~nläggnill1g, vilken är installerad i en 'sär
s:kild "gnisthytt" intill kommandobryggan. Denna 
hytt, som rymm'e två personer, är ytterst omsorgs
fuHt isoJerad, och ~Uiga apparater äro upphängda 
i fjädrande g~iband. 

För kommunikation m ed lands.- och skeppS'statio
nerna använde~ en 120-watlssändare, kOIlJSlruerad 
för våglängdsområ<i.et 550- 2,500 meter. 150-watts
rörets anodspänning (2,000 volt) uttages från en ge
nerator, under det att en större a ckumulator lämnar 
den erforderliga glödspänningen (24 volt). AktiOlus
radåen uppgår till laJndIs till 1,000 km., men över 
vatten kan man lätt uppnå den dUlbbla räckvidd~n. 
Under långvågsa!l1läggni:ngen är 'kortvågssändaren 
installerad. Denna är kristallstyr.d, varigenom våg
längden alltid' hålles konstant, även om rövens glöd
späruting varierar. 

Mottagareanläggningen, som omfattar våglängds
bandet 25- 3,000 meter, utgöres aven specialmotta
gare, tillveaikad av firman Lovenz, Berlin. Denna 
m'Ottagare är så kon:struerad, att den dels kan an
vändasSOID en vanlig trerörsapparat med återkopp
lad det,ektor och dels som superheterodynmottagare 
med oscillato:r, modulator ,och meIlamrekven.s.för
stäJikare. Apparaten reagera,r för mycket svaga im
pulser, och det egendomliga är, att mottagningen 
från avlägsna distarusstationer ej störes av de 12 mo
torerna, som arbeta i omedeLbar närhet av :radio-
hytten. , 

För långvågssändaren användes en 120 meter lång 
,antenn, som får hänga fritt ned under fly,gmaski
nen. Denna har en statisk kapacitet på 500 cm. 
Dessutom är "Do. X" utrustad med en mindre an
tenn, vilken är uppspänd mellan vingspetsarna, samt 
en dipol om 2x7,5 meter för kortvågsanläggningen. 
Den edorderliga energien uttages f;rån ett ackmn'll
latorbatteri på 100 amper,e-timmar, vilket upp'ladldas 
aven generator på 1,8 kW. För övrigt utgöres 
"kraftstationen" aven 14 hästkrafters bensinmotor 
och ett par propeliermotorer. 

Mfårsma:runen som befinner sig på resa med "Dor
nier X" !behöver ej ens mitt ute på Atlanten sakna 
sitt viktigaste redskap - teLefonen. Inuti passage
rnrehytterna fin'Ils det nämligen anslutningsmöjlig
heter för en vrunlig bordsapparat, oohsamtalen be
fordras via ,radiohytten till någO!l1 station på land
backen. Bekvåmt så det förslår! 

Ett kraftigt röntgenrör. 
Dr. Coolidge, som är chef för General Electric 

Companys laboratorium i Schenectady, har tillver
kat ett ;röntgenrör, som ställer alla l,iknande kon-

struiktiO'ner i sk'Uggam. Röret matas med en spä:n
ning på 900,000 volt - de största hittills an'vända 
rören 'h~ varit konstruerade för 300,000 volt spän
ning - och fvån katodlen utslungas elektr'Onerna med 
en hastighet av 295,000 km. i sekunden. Trots att 
endast 0,2 % av energien omvaru:hlas i aktiva 
strålar, förmå dessa genomtränga en tre mm. tjock 
kopparplåt och ett 4 tum tjockt järnpa'nsar. Utan 
tviv,el 'kommer Coolidges ny:a röntgenrör framdeles 
att få en utomorc,entligt 'stor betydelse för behand
ling .av kräfttsikjukdomar. 

Notiser. 

I Berlin skall inOOll kort uppföras, en ny storsta
tion istället frör den ,gamla Witzlebensändaren, som 
endast är på 2 kW. Till att börja med har man täntt 
sända med 75 kW, men stationen är så konstruerad, 
att efif,ekten när 's,öm helst k{W höjas till den dulbbla. 

• 
I USA finns det ej mindre än 22,972 radiosändare, 

av vilka 612 an'vändas för rundradioäIldamål. 18,004 
stationer, alltså omk;ring 90 % av det totala antalet, 
befinna sig i amatörhände:r, 390 aIlJvändas för ve
ten~kapliga forsknångsal'beten och televisionsexperi
ment odh 496 fö·r olika kommersiella ändamål. An
talet storstationer inom marinlffil och fly,get uppgår 
tiU 2,387. 

• 
Ä ven i H~mburg skall en ny storstation uppföras. 

F. n. är tyska :riksposil:centralen sysselsatt med fält
sty;rkemätningar, och sedan dess'a slutförts, har man 
omedelbart tänikt 'Sätta igång med bygglIladsarbetet. 

• 
Den n ya trådlösa telefonlinjen Bern (,Schweiz) 

Argentina är nu fäJ.'ldig att tag.as i bruk. Från Bern 
gå r en kabel till Madrid, 'Och därifrån sker över
föringen på :lrådllös väg till Buenos Aires. 

• 
IDen nya italienska ru:ndl-adiostationen i Palermo, 

vilken säJnder på 453 meter~ våglängd, har i dagarna 
invigts. 

• 
På den nya el1Igelska p,assag~areångaren "Em

press of Britaim." har en större radioanläggning för 
mottagning av de eur.opeiska och amerika!IlSka rund
radiosändaTna imstallerats. 

• 
Påven har från en tysk radiofabrik beställt ett 

större antal 10-rörsapparater, vilka skola installeras 
hos Vatikanens utländ.ska representanter . . Den ka
tolska kyrkan, som redan äger en ikortvågsstation j 
Rom, får alltså ett eget trådlöst kommunikationsnät, 
vilket torde 'bli ett av de modernaste i världen. Det 
ä,r näm,ligen: Marconi, som ko.n:struerat anläggningen. 

• 
F'ör någon tid s,edrun gjorde en apot~aTe i Wien 

sig skyldig ,till ett misstag, som lätt kunnat få ödes
digra följder. Han råkade nämligen på ett recept 
lämna ett 'starkt gift istället för brom men 'llpptädkte 
först misstaget, sedan kunden avlägslIlat sig. Nu 
vorogoda råd dyra. Apotekaren kom emellertid att 
tänka på radlion och vände sig till Ravag - det öster
rikiska sändarebolaget - S<IDl genast sände ut en 
efterlysning. Det dröjde irute heller länge, innan 
personen åtel' infann sig på apoteket för att få sina 
piUer utbytta. 
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R. T. R:s Våglängdstabell. 
Korrigerad den 1/7 1931. , 

I 

-

I I I I 
Vig-

Sändare 
Fre'\(- Våg-I Sändare I Frek-I Våi-I Sändare 

Frek-länl(d vens kW längd ven. kW längd vens kW 
m. kH. m. kHz m. kHz 

196 Karlskrona 1530 0,25 JBer:ill II 1058 0,6 
435,4 { Malmberget 689 0,25 

200 Leeds 1500 0,15 2836, 
Magd eburg 1058 0,6 Stockholm 689 75 

201 Jönköping 1491 0 .25 1 Stett in 1058 0,6 441,2 Rom (Roma) 680 75 
202,7 Kristinehamn 1480 0,25 Innshru ck 1058 0,6 r""Und 671 0,4 
204 Gävle 1470 0,2 286 Montpellier 1049 1,2 447,1 Paris, Radio Etat 671 1 
205,5 Örnsköldsvik 1460 0.25 287 Lyon Emissions 1042 0,8 Notodden 671 0,1 
206,9 Borås 1450 0,2 JNewcastl e 10 10 0,15 Rjukan 671 0,15 
212,6 Palermo 1410 .- Swan sea 1040 1 ,1 ~ Bodö 662 0.6 

215,7 {Charleroi 1391 - 288,5 Plymouth 1040 0,15 l."en (8nl,=n) 662 0,2 
Halmstad 1391 0,25 l Bournemouth 10W 1,2 Danzig 662 0,25 

217,1 {Königsberg/pr. 1382 0 .6 Dundee 1040 0.15 453,2 Klagenfurt 662 0,6 
Karlstad 1382 0,25 Edinburgh 10m 0,4 '1 San Sebastian 662 0,6 

218,5 {FlenSburg 1373 0,6 291 { Tampere 1031 1 lTromsö 662 0,1 
Salzburg 1373 0,6 ViJ:>org 1031 0,4 Uppsala 662 0,2 

219,6 Radio-Beziers 1366 0,3 294,9 Kaschall (Kosice) 1020 2,6 459,4 !3ero-Miinster 653 60 
220 Helsingfors 1359 15 2%.1 {Reval (Tallinn) 1013 11 465,8 {DOrpat 644 2,3 
223 Radio-Fecamp 1344 0,2 Turin 10 13 8,5 Lyon-Ia-Doua 644 2,5 
224,4 Cork BCK 1337 1.5 298,8 Hilversum 1004 6,5 472,4 Langenberg 635 17 
227,4 {Köln 1319 1.7 30 1,5 Aberdeen 995 1,2 476 Simferopol 630 1,2 

Miinster 1319 0,6 304.5 { Bordeaux-Lafayette 986 25 486,2 Prag (Praha) 617 5,5 

229 { Hudiksvall 1310 0,2 Falun 977 0,65 493,4 Trondhjem 608 1.3 
Uddevalla 1310 0.1 306.1 Agram (Zagreb) 980 0,8 500,8 Milano 599 8,5 

{ Hälsingborg 1301 0,25 309,9 Cardiff . 968 1.2 508,5 Briissel I . 590 20 
230,6 ,,"almö nOl 1 312,8 {Genua 959 1,4 516,4 Wien (Rosenhiigel) 581 20 

Umeå 1301 0,25 Krakau (Krakow) 959 1.5 524,5 Riga 572 12 
232,2 {Kiel 1292 0.3 313 Paris-Vitus 957 0,7 532,9 Miinchen 563 1,7 

I Norrköping 1292 0,25 315,8 Marseille PTT 950 I,S 541,5 Sundsvall 554 15 
23'\,8 Lodz 1283 2,2 318.8 IDresdcn 941 0,3 550,5 Budapest 545 23 
235,0 Kristiansand 1274 0.6 ISofia 941 0,25 559,7 Augsburg 536 0,3 
237,2 \ "limes 1265 0,07 321,9 Göteborg 932 15 564.4 Smolensk 531 2 

Örebro 1265 0,2 32'; 13reslau 923 1,7 566 Hannover 530 0.3 
2·~7 .r) B ll l'd ,~aUX 1 26~ 3 327.5 Poste Parisien 916 0,8 569,3 Freiburg BI'. 527 0,3 
240 NUr'llberg 1255 2,3 328 8 Grcnoble 914 3 574,7 Laibach (Ljubljana) 522 2,8 
240,1; Stavanger 1247 0,6 33 1.l Np.ap el (Napoli) 905 1,7 587,1 Hamar 511 0,8 
242 ~ Helfast 2 BE 1238 1.2 3'\4 8 Po~e ll (Poznän) 896 1.8 700 Minsk 428 4 
244,1 Basel 1229 0 .5 338,2 Ill'iissel II 887 20 720 Moskwa 416 20 

(HC'rn 1220 0,5 34l.7 13 runn (Brno) 878 36 759,5 Geneve 395 1,5 
Bloemendhael 1220 0,25 3 45,2 Strassburg 869 17 770 Östersund 388 0.75 I E!'kilstuna 1221) 0,2~ 343.8 Barcelona 860 7,5 800 Kiew 375 10 
Jakobstad 1220 0 .25 352.:1 Graz 851 9,5 938 Charkow 320 16 

245,!I i « il sse l 1220 0,3 356 .:1 London 2 LO 842 70 1000 Leningrad 300 20 . 
Kiruna 1220 0,2 

36l.1 {MiihlaCker 833 75 1060 Tiflis 283 lO 
LillZ 1220 0,6 Stuttgart 833 1,7 1083 Oslo 277 75 

IP ll1'i 1220 1.2 363,6 Radio-Algier .825 16 1100 Moskwa Pop. 272 20 
Säffle 1220 0.4 364 Bergrn 824 1,1 1153,8 Kalundborg 260 10 ! Turlm (Åbo) 1220 0,6 J l< r l'd I'i l<s tacl 815 0.8 1224,5 Istambul 245 5 

I 247,~ Kalmar 1213 0 ,25 368,1 1 Sevilla 815 1 1229,s Boden 244 0,75 
247.i JVarberg 1211 0.3 Wilna 815 0,5 1266 Reykjavik 237 21 

\ Tl'iest 1211 0,25 369 9 Paris LL 811 0,8 1304,3 Moskwa 230 100 
248,3 Nizza 1205 0,4 372,3 Hamlmrg 805 1,7 1352 Motala 221 40 
251,5 Trollhättan 1193 0,3 376,4 Glasl{ow 797 1,2 1411, I Warschau 212 158 
252,5 Barcelona II 1188 10 380,7 Lemberg 788 21,5 1445,8 Paris-Eifteltornet 207 15 
253,4 Gleiwitz 1184 5,6 385,1 Radio-Toulouse 779 15 1481,5 Moskwa-Komintern 202 40 
255,~ Toulouse PTT 1175 1 386,4 Frankfurt a. M. 769 1,7 1554,4 Daventry Nat. 193 35 
257.3 Hörby 11 M 15 394,2 Bukarest 761 16 1537 Ankara (Angora) 195 7 

I 259,3 Leipzig 1157 67 I 398,v Daventry 752 38 11634,9 Königswusterhausen 183 35 
261.3 London (Nat.) 1148 67 403,8 Sottens 743 25 1724,1 Radio-Paris 174 17 
263,4 Moravska Ostrava 1139 11 408,i Kattowitz 734 16 1796,4 Lahti 167 54 
265,5 Lille PTT 1130 1 413.8 Dublin 725 1,5 1875 Huizen 160 3,3 
269,8 Bremen 1112 0,3 41 6.4 Marokko 721 1,2 1935 Kowno (Kaunas) 155 7 
272 Rennes PTT 1103 2 419 Berlin I 716 1,7 
276,5 Heilsberg 1085 75 424,3 Marlrid 707 3 
278,8 Pressburg (B ratisI.) 1076 14 426 Charkow-Donez 702 4 
281,2 Köpenhamn 1067 l 431 Belgrad (Beograd) 696 2,8 

•• uDt, prenumerera --HälsingboJ:gs Litografiska Aktiebolag 1931. 



A 
~. 

den moderna högfrekvens

bestrålningsapparaten som 

lindrar 

botar 

stärker 

förskönar 

Högfrekvensströmmar framkalla ren 
värmeverkan. 

Enligt prof. dr. Weber tränger högfrekvensströmmens elek
triska värme djupare in j vävnaderna än värme från hett 
vatten eller en glödlampa. Den åstadkommer ett krafti"gt Bewär prospekt 
tillförande av friskt blod, varigenom inflammationer av sjuka ~ 
delar förhindras. Ledsmärtor, vrickningar, muskelreumatism, sändes gratis och franko. 
inflammationer av inre orzan o. s. v. giva med sig under in-
verkan av elektrisk värme, känsla av smärta upphör. 

ULLI Radiostömingukydd bör ovillkorligen 

använd .. för undvikande av störningar. 

COr1cer1"tra. -:-

Högfrekvensen ~n oförliknelig kurmetod ! 
SA säger läkaren: 

"Högfrekvensen betraktad i sin mångfaldiga användning 
erbjuder i sin helhet en oförliknelig kurmetod till allmänt 
stärkande av nerverna och hjärnfunktionerna, den bygger upp 
och när musklerna och blodet, förstör alla osunda, främmande 
och sjuka ämnen och livar, fysiologiskt sett, hela det mänsk
liga systemet." 

Dr. Monnel. 

N:r 3591/6a. Wapa högfrekvenaapparat, typ 6a, med 16 
elektroder. Etui 10X24X35 cm. 

Pris: Med radiostörninpskydd ............ Kr. 100:-
Utan ., ......... ... " 85: -

N:r 3591/7a. Wapa högfrekvensapparat, typ 7a, med 20 
elektroder. Etui 12X30X39 cm. 

Pris: Med radiostörninzsakydd ... ... ... ... Kr. 
Utan ., ....... ..... " 

N:r 3591/S. Wapa störningsskydd .................. Kr. 

I-Illlslr1gborg 

125:-
110:-

15:-



Alla de stora s.v'en'ska 
radioiabri'kerna ' använda , 

-- D,,·,' u': -
r ~:::-,. lir 
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I" -- -, I -
~ I'-( 1--, L I J\..\ ,l u t 
- C ~YII WTT 

V ärlJmärLe' i 

Motstånd ' oeh 

Blo~LLonJentaforer 
m. :fl. radiodetaljer 

För amatörer v ä l k ä n.d a, först~ 

klassiga radiodelar äro bl. a.: 

DBALOWID 
högohmiga motstånd och block§. 

_ kondensatorer med klämskruvar. 
DBALOWID 

. högohmiga potentiometrar. 
DBALOWID 

. pick~up, typ Tonator, med och' 
utan ljudreglering. . 

DBALOWID 
ljudregleringsmotstånd, typ Tona~ 
tor, för grammofonförstärkni.ng. 

DBALOWID .... . 

reduceringsmotstånd, typ Ega1isa~ 
tor, för ~ätmottag~el. o~ s. v. , 

STIATIT MAGNI~IA ART. GIS. Berlin-PanLov 

Generalrepre8entant för Sveriae: 

COlWCElWTBA. Hälsincborg 
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