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Bud,a peststationen
Unge,r n's stentor.
Känner Ni igen

anrop~t

"Hallia itt Budapest"?
I

Budapeststationen, . som sänder på 550 meters
med 20 kW, effekt, är belägen i Lakihegy
på ön Csepel, 16 km. från Ungerns huvudstad.
Den "r inrymd i tre byggnader, av vilka dien största innehåller sändarrummet och maskinhallarna.
I de andtra byggnaderna har personalen sma bostäder.
Sändaren- är monterad-frislt ående i. en ,stor hall
- alHså inte byggd på paneler - och kan moduleras llip.p till 13,000 Hertz. Den är av Telefunkens frubrrkat ooh >utrustad med en ultraJllode'I'n
förstär.k.are, som .-kontrolleras aven distorsionsindikator.
Den erforderliga elektriska strömm~n
.föres från huvudstaden till stationen genom 3 st.
16 mm. tjocka kablar, varefter den primära spänningen på 3Xl0,OOO volt lranSlformeras: ned till
3X380/220 volt. Det ackumulatonbatteri, som är
avsett för fÖrstärk.aren och modulatorrörens glödspänning, har en spänning på 18 volt och en kapacitet på '450 amp/tim.
'i
Oin ' en eller annan "törning skulle uppstå, kan
man på ett ögonblick kopula. in reservsändaren,
och Olm kyllvattnet !slklll'lJ.e bli för varmt, sättes hela
systemet automatiskt ur funktion på trt( sekunder. Sändaren,. som är kristallstyrd, har ett modulatonör .p å 2,5 kW, ett rör på 20 kW och ett
ändrör på 60 kW. Det sistnämnda. rörets anodspänning ul3'pgår till 12,000 volt och m~ttnings
strömmen till 10 ~mp.
Till slut ett par ord om antennen. Masterna äro
135 meter höga samt ha et,t inbördes avstånd av
44 meter, och den T-formade ' antennen sträcker
sig över en yta på 440 kvPl.
Vå~ängd

Budapestslationens största studio användes vid
utsändning av orkestermusik, körkonserter och
teaterstycken.
Den är 20 meter lång, 10 meter
bred och 7 meter hög. En annan, mind'I'e studio
är res.erverad för kaJllmarmusik, och till die två
övriga upptagningsrummell förläggas föredr.agen,
uppläsningarna och dagsnyheterna. I studions ena
ända finnes ett litet inbyggt rum med ett stort
glasfönster. - Här!lfrål1' led'~r regissören 'repetitionerna, och här står kapellmäs'f aren då han dirigerar sin orkester. Han hör alltså inte musiken direkt utan han avlyssnar utsändningen över en högtalare, liksom radiolyssnaren. På så sätt kan han
lättare bedöma utsändningens kvalitet. I den hermetiskt tillslutna "gl.ashytten" finnes' dessutom en
stor sign:;vtavla, så att kapellmästaren genom ljussignaler ~ kan meddela si,g med! orkestermedlemmarna.
Att dessa alltid: måste håna ett öga på
denna tavla säger sig självt.
Tre olika mikrofonty:p er användas i s,tudion,
nämligen: En kolkornsmikrofon system 'Reisz, en
kondensatormi'krofon system Siemens-Rieger och
en Telefunken-Schäfffrmikrofon. Mikrofontilledningarna . utgöras ·av specialka<hlar, som ~ro lagda
i bly, och för kontrolleriI!Sen av utsändningen stå
tvenne kontrolla·p parater till förfogande. Den ena
av dessa utgöres av fyra, och den andra av tolv
högtalare, oCh dessa äro så kOI15truercade, aU de
reagera för 'olika frekvenser mellan 30 och 10,000
Hertz.
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Europas
VIII.

"hallåmän'~.

"Achtung, hier ist die Deutsche Stunde in Bayern!"

. Bayern har fyra sändare: Miinchen, Niirnberg, Augsburg och Kaiserlautern, av vilka Miinchen är störst.
Samtliga stationer drivas av bolaget "Bayrischer Rund-

funk, G. m. b. H.", och härnedan presenteras Miinschenersändarens hallåmän.

Herr"Ernst Firnholzer.

Herr Hans Priehäuser.

Herr Otto Freundorfer.

Herr Fritz Norrmann.

RADIO-TEKNISK REV ' Y

5

••

Moderna Braunska ror.
Det B r a u n s k a r ö r e t är ingen "ny UlPPfinning", såsom kanske många tror, ty det har sedan ett trettiotal år tilLbaka omtalats i vetenskapliga aVlhandll ingar och fysikaliska tidskr1fter, men
det är först på senaste tiden instrumentet kommit
till praktisk användning. För matning' av gl<ödtrå-

Fig.1.

den har man vanligenan"\Cänt en· ac~umulator, men
de resultat man ,uplp nått kunna ej betraktas som
tillnärmelsevis tilllfred:sställande. Det är nämligen
ytterst svåd atLpå .den fluorescerande. skärmen ochåNa en skarp .ljuspunkt.
,
En österrikisk ingenjör har nyligen konstruerat
ett Braunskt rör frör växelströmsdrift,. och detta rör
lär, enligt vad vi erfarit, ej vara behäftat. med den
ovannämn.da nackdelen. Därför. ,kan d'e t med fördel använd.as för uppteckning av tonfilmsdiagram,
varvid katodstrålen, som styres i takt med mikrofonströmmarna, får svärta en ljuskänslig film .. Det
är inte uteslutet, att denna metodt framdeles kom-:
mer att få en mycket stor betydelse, ty ml;ln behöver för registreringen av iotogrammet va~ken auvända lins,er ener , förstärkare. Upptagningsappa.raturen f,örenklas alltså avsevlärt.
Vid de .Braunska växelstrÖInsrör, som hittills an-o
v·änts, har glödtrådlen haft formen aven spets, :en
ögla eller en spiral, men dessa katoder ha alla haft
den nackd:elen, att det magnetiska fä~tet. inverkat
störande på emissionen, varigenom, ljuspunkten
blivit oskarp. Dessa. störningar visade sig. omöjliga
att .undertrycka, ty så, gott som. hela fältet utbreder
sig kring glödtrådens spets~ ,Vid ,d en nya konstruktionen däremot. ser katoden ut som. en åtta, vilken
nedtill är ö·p pen. , och genom denna elimin.eras största delen av störningarna. Det är alltså möjligt att
använda ett dylikt. rör för oscillografer, televisionsaipiparater . och , ljud'Upptagningsanordningar, utan
aH man Ib ehöver. Ibefara, .att katod.strålens "drrstor~ion" ger upphov till' oskar,pa lmrvor, vågiga bilder
o,a h Ib rummande toll!filmer,

Fig.2.

Fig. 1 visar ett Braunsktrör av tyskt fa'b rikat
(Charlotteoourger Motoren-Gesellsc'haft, Berlin),
konstruerat av den krä:nde radioex.perten ~a'nfred
von Ardenne. Det är mycket ljusstarkt och lämpar
sig därför synnerligen väl för ,f otografisk registre-

ring av olika slags kurvor. Som strömkälla användes ett specialtillverkat nätanslutningsaggregat, vilket synes till vänster å bilden. Höret kan uppvärmas med så,v äl likström som växelström.
Vi anse die t överflödigt att denna @.ng ingå på
det Braunska rörets kOllJstr.uktion, då vi redan i
decemool'\llumrd förra' året [beskrivit ett likBunde rör. Vid samma tillfälle berörde vi även
de olika användningsmöjligheterna. Så t. ex. kan
ett Braunskt rör användas för registrering av oscillogram och för undersökning av radio 000 grammofond'e taljer. Vidare har instrumentet kommit till
anvländning inom medicinen, för kontrollering av
hjärtverksamheten, samt inom elektroakustiken,
för kontrollering av utstyrningen vid tonfilms- och
grammofonupptagningsapparater.
.
Av ,d et sag<Ja framgår, att det Braunska röret äf
ett universalinstrument i ordets mest vidsträckta
ibetydielse, <;Ich därför borde det inte ~aknas i något amatörlaboratorim. Röret tillverkas i tvenne
tyrper; en större, som tarvar en relativt hög anodspänni:n,g (ett par tusen volt), samt en mindre typ,
avsedd. för laboratorieexperiment och demonstrationsändamål. Det slt ora röret är f;örsett med tven-

Fig.3.

ne "kippkondensatorer", en .för ljusstråiens stytning i horisonta1planet ooh en fQr styrningen i veFtikalplanet. Det kan därför användas för fotografisk registrering av allehanda kurvor, men härför
emordras dessutom en kamera med ett tä~ligen
ljusstarkt ohjektiv - f ,4,5 eller mindre - vilken,
s'å som fig. 1 visar, placeras framför den fluores~erande skärmen.
"
Den mindTe tyrpen har ett grönt fluorescensskikt,
vari,ö r kurvorna kunna betraktas även vid dagsljus
och känsligheten uppgår till 2 a 3 mm/volt. Anod~
spänningen är några hundra volt (700-1,000 volt),
men då röret endast är utrustat med en en,da kippkondensator kan det naturligtvis .varken användas
för fotografisk registrering av kurvor ellet för tele,vision. Priset på den störr.e typen är ett par hundra
kronor under det att den mindre kos,t ar c:a 150 kr.
Såsom ovan nämnts, finnes i handeln att tillgå
nätanslutningsapparater speciellt avsedda för dessa
rör. Dessa aggregat tillverkas likaledeS! av OJ'larlo.ttenlhurger Motoren G~sellschaft. De lämna glödström, cylinderföl'Srpänning och en a110dspänning på
1,,000-----2,500 vlOlt, men 'a ggregaten älro Ip å ;grund av
den höga spänningen naturligtvis end'ast avsedda
för anslutning till växelströinsnätet. "
'
.,
Fig . . 2 visar ' ett oscillogram för en elektrodosa
(pick-up), och i fig. 3 se vi kara:ktäristiken f,ör en
likriktare. Särskilt intressant är det, att med ett
Braup.skt rör iakttaga de aven lämpltig gen~rator
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Nya likströmsrör.
Indirekt uppvltrmda rör för direkt anslutning till likströmsoätet. .
I förra nU/mret av Raddl{}-Teknisk Revy ompämnde
vi de ~ya, indiiorekt uppvärmda Telefunkenrören,
vilka iln om dien näITIlaste tiden torde bli tiHgängliga på 'm arknaden. Dessa rör äro ko nSotruerade för
20 volt :glödspärining, och ,g looströmstyrk,an uppgår
till 0,180 ainp. Nu har emel!lertid, enligt vad vi erf'a rit, enösfel'rikiJSk firma lydklats framställa en ny
typ avradi'OTör för indiJrekt m:a tning med den fulil a

c
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Princips~hema över nätmottagare med Ganz'sk~ rör. Såsom
framgår av ritningen, ä.ro glödtrådarna direkt anslutna till belysningsnätet och det är endast anodströmmen som silas.

näf.SlpännilllJg1en ---, en kOTIlstruktion, som rörspecialisterna tilLmäta en mycket stor 'betydelse. Under alla
fömållanden visar den, att utveokJ.illgen inom rörtekniken är långt ifrån: avsliutad. Innan vi ingå på
den ' intressanta konstruktionJen skola vi k~sta en
blick tillbaka på utveclklingen under de senaste 25
åren.
Varje rörteklniker vet, huru svå rt det varit att lösa
de oli~m d.etaljprOlblemen, och huru mycik.et arl>ete
det ligger bakom äy,en sådana: kon:strulktiOlner, som
av l:e:kmannen anses gansk'a oväsentliga, Och ändioak måste mall' konstatera, att /Utvecklingen inom
rörtekniken p:ått framåt med jättesteg. För ett par
år sedan kände man varkem. till pentoderna eller
slkärmgallerrören, odh -llIU finnas. i marknaden att tiNgå kll'af1lförs,t ärk:a rror, som förmå avge de största
efflekter distorsionlsfritt. I iJoonstrUlktivt hänseende
Skilja sig de olilka ty:pema endast OV'asentligt från
varandra, oc'h grundprincipen för samtliga kOll1stIruktioner är följande:
Vissa ämnen, sOIm uppihettas till en beg,tämd tempera.~r avgiva elektroner, vilka i en jämn ström flyta
från !IL,a t o d e 'n till a n o d e n, så SiljaTt en spän-

Modt!~a B~.un.ka r~r.

ning lägges mellan de håda elektroderna.
Denna
elektronstrÖIn styres aven tredje elektrod - det s. k.
g a l .} r e t. Uppväjrmningen av Ika tode~ knn s:ke på
flera olilka sått. Man kan anlhringa det emitterande
,ä mnet direkt 'På ,g lödtråd/en och släppa en elektrisk
'S·ftröm genom densamma -- d i r e k t u lp p v ä r mn i 11 ,g -- eller man kan: låta t. ex. en wolflramtråd
U'DpV'änna emmis sions Skiktet, i vilket fall rören benämnas i n. d i r e k t u P 'P v ä r m d a. Principiellt är
det utan. betY'delse, Olm den bl~nka tl1åden av~r elek~
troner, eller Olm den -är ,p renarerad med ett ener an'n at ämDe. iDen väsentHga, skilJnadellJ mellan rle båda
rörtyperna år, att emmiSlSionsskiktet vid direkt uppvåmming -är identiskt med glödtråden under det att
den vid indirekt uppvännning är 'SIldld från densamma'.
Dp. direkt ulJ)pvärmda roren tillverkas för 2, 400h
fl voH glörlspänning, .och sorm glödstrÖlms'kå]'l'a an vän..
des vanli.a>en en aCkumulator. ' Att beaa~ll'a ännu
högre ,g]örl'Sloonninaar har man ej lmsett förde19ikfiat. tv glödtrllrlen Ihar i föt.hå,l]ande till anorlen oHka
p~tenti~r ntdter h ella' si·n längd. och vidi likstrÖJnsdrift är alltid den ena ändan starkarebelas,t oo' än den
aDtnra.
Vid de 'indil'lekt upnvårmda ;r ören är !katod'en"! notential överallt k.on~tant. oclh <1ärför lår__det möjli~t
att '1H)'[)värma .ptt dvlikt rör både merl Iiiks,trÖTn ooh
-vÄxelström·_ De's sutom ikan man för ~n()ln..,t'[)äD
niln~ anrvån.oa ett aagregat så att man blir fl1l1koml:i gt .oberoende av ana främmandlp ~trömkäJ]lor ocn
l.an ansInta rnottaaaren .n~rekt till belysntjngsn~tet.
DYlika "nätmottat~!a're". vHka unoer de 'sen::l'Ste Aren
vunnit aUt mel' och mer terräng, 'kä'n:n'l vi 1'lUa tHI. _
DP. indirekt u'[)pvånn{la rör.. .gom f. ni. finnas att
tingå ;nå marknairl'e n. äro m ed undanta!! -av de l'pdan
nå~nrllR. T~lef1l'nkenl'Ören (kJonlStruerade föir 2.5--6
volt alödls'[)lån~in~. Höm-(> Sopiinnm1aar 'h ar man Ihittills 'Pi vå,gat använd1l. tv <le störniuItR,r , som U'Dl)'Stå
till fÖ'Nd' ::IV ,(!Jödtr,åden<; elektrostatislka oCh indl.l'kHva ströfält. ' äro myoket s'V'åTa att eliminera. Av
dlf'nna-nnl'ednimr h-n'!" m::l-n rp.ducerat ,Q'lödsnä'llningen.
viJlk et även utan oläl1f'n'het kan sk"", om motlaaaren
ddves med växf'lsftröm. som ju lllter s-ia trnnsformera utan nämnvärda förluoSter. Men mn raoiomottagall'en är konstruerait för liJkströmsdrift, ställer sig
saken annorlunda.
Det är nämligen .ganSoka dvrba'r t att reducera spänningen från exempelvis 220

Forts. fr. föreg. sida.

alstrade övertonerna. Härvid går man till väga på .
följande sätt: Till -den lhori'SOOlitella 1kipplkondensatorn anslutes den lågfrekventa tongeneratorn och
Då vertikalkondiensatorns poler lägges en högfrekvent hjälpspäIiniIig. Det horisontella strecket utbredes dlå till ett band, vars bredd' rättar Slig efter
högfrekvensspänningens amplitud. ' Är lågrfrekvensen 'sinU'sformad, hIir bandet på mitten mörkt men
ljusnar likiformigt UlJ?påt och nedåt. -Har svängningen däremot övertoner, f.år högfrekvensen längre

tid,ipå sig, att på vi-ssa ställen uppteckna de vertikala linjerna, och på så sått uppstår ett spektrum,
som utgöres av parallella, lodräta linjer och band.
Enligt denna metod kan man analysera mikrofoner, förstärkare, transforma,t orer och en ro,ä ngd andra apparater och detaljer, och om man vill uvdersöka
en förstärkare kan m3Jn hörja med pickupen och
sedan kontrollera de olika stegen var för sig.

..
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Tack vare den oerhört stora omsättningen kuuna vi nu erbJuda
Eder vår utom ordentliga

Elektro-GrolDlDofoll
till ett mycket Cörmånligt pris.
Elektromotorverk för drift såväl från likströms - som växelströmsnät. kombi.
nerat med prima fjäderverk, som användes vid camping eller ute i trädgården,
då elektrisk ström ej finnes.
En förstklassig komQinerad grammofon till samma pris som en vanlig. god
enbart fjäderverksgrammofon betingar.
'
Kont~ilt kr. 97:50 eller kr. i07:50 på avbetalning.
Högsta .kval. • Renast«r. fylligaste ljud garanteras

,

CoNCEN~nA., Hälsingborg

Agenter antagas.

till 4 volt, beroende !på den höga 's trömstyI"kan, som
åstadkommer st'Or,a ener.giförluster i hUV'lld!motståJn~
det.
.
lA v denilla anledrung i!J.air man hittills använ t seriekopplade, normala r'ör, trots att en mottagare med
s. k. serierör långt ifmn motsvarar idealet. Upp till
3 il 4 rör blir driften n~,gorllunda ekonomiJSk, men om
rörantalet ökas .;ytterligare, måste man fÖT glödströmmen använda d(yrbara siLkiretsar, vilka göra
kionstnuktilQlIlen ganska ikomplicerad.
Men nu ,h ar som sagt en österrikisk firma, nåTmare bestämt Gustav Ganz & 00., Wien, lyckats tillverka et indirekt UPlPvälrmt rör, SOiITl kan matas
med den fulla nätspänningen direkt från, belysningsnätet. Man be!höver alltså varken t<ransformera eller
reducera spänningen, och detta är lik,t ydigt med, att
mia n und'Viker alla förluster i transfoI1matorer och
förkopplinlg'smotstånd.
Att talrika detaljp'l'Oblem måst lösas, innan :kOillstruktionen nått sin lliUvarnnde fulländning ligger i
öppen dag. Ett villkor var, att den för katoden er~orderliga energien ikum.de uttag'as direkt f.rån belysningsnätet utan silning, 000 i första rummet gällde
d'e t att hålla störningaTua borta, trots den höga spänningen. Vidare måste 'rör:ets normala dimensioner
(hibehållas: Men det var inte någon lätt sa!k att dimensionero Tören för 110, 150, 220 .och 250 volt och
6,amtidigt byglg a lampan så, att man trots den höga
spänningen ej 'behöv(1e riskera, att statiska urladd'n ingar och elekwoma-gnetils ka indJuktionsfenomen påverkadJe rörets funiktion.
Dessa yrdblem ,haT man emellertid lyckats lösa,
och uwfinningeu har patenterats i alla kulturstater.
Den för uDpv~rmningen erforderlip>a energien unpgår till 6 watt, varför strömstyrkalll !hos .ett 220vo!tsrör ej överstiger 0.025 amp. Glödtrådens tjocklek är endast 0.015 mm. 11rots den ,h öga spänningen,
!har man klUnnat anpassa kar~aktäristiken efter de
normala <rörens k,urV'or, så att man utan oläg~nh.et
kan använda de nya rören i äldre mottaga,.<re. Ett 110voltsrö'r förbruikar ungefär 0,04 amp., d. v. 's. 4,4
watt. Till sJut må nämnas, aU rören tinverkas för alI.a förek'Ommande nätspäThIlinga<r, .och att
livslängden är större än för de flesta normala typer.
Nackdelen lIued die Ganz'ska nätrören äT, att radiohandlanden måste hålla en mängd olika typer motsvara'mle de olj,k a nätspänningarna på lager. Å~
d<ra sidan är lillan ej bunden av några få specialkopp-

Iingar, såsom hittills varit fallet, uta'n kan använda
rören såväl för en enkelIokalmottagare med två
eller tre rö,r soOm Iför en "SlUper" m ,e d 's ex eller sju
rör. En anna'n för:del ä<r, att glöds,t römmen ej behöver filtreras.
Därför k,omma dT.osse1SipOlar och
kondensatorer endast till användning i ,a nodlkretsen,
och silkTetsarna kunna dimensioneras för r:elativt
svaga strömstyrkor.
En mottagare utrustad med de nya rören blir en
ide,aHsk nätapparat, fri frå'n . den 'bI'lUJffimande nättonen o~h därjämte billig att b)'igga. Det ä<r även möiligt att konstruera aJPpa'r afer, Sio m kunna anslutas till
såVläl likströms- s.om växelstr,ö msnätet.
Att bygga om en gammal mottag;:tre för de nya likströmsrören är en relativt enlkel ls ak. FörSlOk. ha visat, att dessa apparater ge mycket godla reSlUltat, ty
de nya rören avge en 'hög>re effekt än de gamla, och
såväl den totala förstäI1k'ningen som ändrörets ntgångseffekt blir större, underdJet att strömförhl"l1kningen min'sk.als. Normala IikskÖillsapparater ä'r o
utrustade m ed ,rör, som förbruka i genomsnitt 100
mA. glödström dler 22 Wlatt, då däremot en mottagare med s,a mma antal nya rör !h ar en gJödlströmseffekt på 11 watt. Detta beroOr på, att den flulla nät'8Dänni:ngen användes som glödspänning, .ooh att man
ej behö'v er använda något reduceringsmotstånd.
SiIkvetsen, vilken annars belastas med den totala
glödströmmen (100 il- 150 mA) samt anodströmmen,
genomflytes nu endast av den senare, och resultat~t
Mir, att filtrering~m ·b Jir mycket effektiva'r e. GallerförslpännJnig'amla' för de .olika ,rören uttagas över separata katodmotstånd.
Den m'Oderna 'radioindll1lstrien Ih ar under de senaste ä<ren lagt an på att tillverika mottagare med
distJorsionsfri utgångseffekt och lå'g strÖillför.bm'kning. Ett moo normal katod utrustat ä'lldrör har en
glödsträmseffekt på' 1,2 watt, under det att anodströmseffekten uppgår till 6 watt. Vill man med serierör uppnå samma effekt, iblir strömförbruikningen betwl:ligt h()@1'e, OClh av denna anledning har mani hittills tillverkat likströmsmottag>are med relativt liten
utgångseffekt. Att denna na~kdel bortfaller vid de
nya il wnsfruktioneI"lla framgår av det sagda.
De nya rören finmas ännu ej att tillgå på maJl'lkJnaden, men vi lova att hålla läsekretsen il jourr med
a'lJa ny1heter oc'h skola senare återkomma med f'llPständiga byg.gnadsanyisningar över en nätmottagare
med Ganz'ska rör .
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Hur en modern fotocell tillverk.as . .
Om 'man betraktar det elektromagnetiska våglängdshandet från de läg~ta till de högsta frekvenserna måste man förundra sig över, att vårt öga
endast uppfattar en försvinnande liten del av det
utforskade området. Endast ~ör det smala band,
som ligger inklämt mellan de infraröda och de ul-

a
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,

Fig. 1.

-- reagera våra synnerver.
travioletta strålarna,

Men
är ej endast synnerverna sOlIll påve:r1k.as av ljusstrålarna. Det finns talrika andra "detektorer",
med vilka svängningarna lmnna påvisas, och en
mängd olika instrument, med vilka man kan mäta
och registrera de elektromagnetiska V1ågorna. Dessa
äro i regeln mycket känsligare än ögat.
Inom tekniken henämnas de ljuskänsliga organ, i
vilk.a ljuset omvandlas i ekvivalenta strömmar,
f o t o c e Il e r. Konstruktionen varierar högst väsentligt, och de olika typerna reagera olika f.ör · synliga ljusstrålar, infraröda strålar, radiO'Vågor etc.
Det var egentligen den tyske fysikern H e i nr i c h H e r t z som först upptäckte den fotoelektriska effekten. Han visade, att gnistor från en
mindre induktionsappa1,'at blevo betydligt längre
om de bestrålades med lju.set fnån en stor gnistinduktor, ocih H a Il w a c h s fann, att en negativt
laddad zinkplatta förlorade sin laddning, då den
bestrålades med kvartsljus. S t o l e t o w iakttog
vidare, att svaga elektriska strömmar uppstodo i en
krets, bestående aven stor zi~platta (lb), ett galler
(a) och ett batteri (E), då s.ystemet uppställdes
framf,ö r en stark lampa (se fig. 1). E l s t e r och
G e i t e l slutligen funno, att J3.lkaliJmetallerna lämpade sig bäst för fotoelektriska undersökningar,
och från dessa ,b åda forskare härrör nedanstående
tabell.

'<l~t

Tahell I.

Vo, volt.

Vt, volt.

t. sek.

Ren kvicksilver
185
175
30
Zink amalgam
195
116
15
Natriumamalgam
195
O
10
KaHumamalgam
195
O
5
Laddar man en fotoelektrisk cell enligt fig. 1
med Vo volt skalil man finna. att laddningen sjunkit till Vt volt, sedan det a'ktiva skiktet bestrålats i
t sek. Bäst äro naturligtvis de celler, som efter en
mycket kort tid förlora hela laddningen, och enligt
tabellen är detta fallet med kaliumcellerna.
I allmänhet utgöras de moderna fotoelektriska
cellerna aven evakuerad glaskolv, i vilken den aktiva. f o t o k a, t o d e n och den s. k. a n o d e n
äro inneslu.tna. Anoden upptager elektronerna. som

utslun<1as från katoden~ och därvid uppstår en f o-t o s t ~ .ö ffi. Ljuset uträttar alltså ett aroete, i det
det frigör elektronerna från fotoskiktel, och i tabell
II representeras detta arbete av spänningen e vol~.
:\ y deTI!Il.a tabell framgår även, att celler med kalIum-, natr1um-, rubidium- och cesiu.mkatod äro
känsligast, ty dessa reagera vid en förhållandevis
låg spänning. Därför användes de i stor utsträckning inom televisionen, tonfilmen och mättekniken.
En fotocell kan tillverkas på följande sätt: Metallen' inneslutes i form aven eHer annan VIätska i
en glaskolv, varvid lösningen avdunSItar, så att ett
metalliskt skikt avsätter sig ,p å kolvens vägg. Enligt
denna metod tillverkas t. ex. lithiumceIJerna. Detta
tillgår så, att ett lithiumsalt upplöst i etylamin införes i glaskolven~ varefter metallen avsätter sig på
v.äggen och bildar en s,pegLande hinna.
Tahell II.

e, volt.

e, volt.

Kalcium
2,4
Barium
1,7
Lithium
2,36
Kalium
1,55
Strontium
2,0
Rubidium
1,45
Natrium
1,82
Cesium
1,36
En bättre metod för framställning av fotoceller
är följ ande: Alkaliångorna ledas först genom några kamrar, i vilka de renas, varefter de släppas
in i en glashallong. Sedan metall~n avsatt sig på
glasväggen, evakueras kolven. Att man ~ligt denna metod k,an tillverka t. ex. en lithiumcell beror
.p å, att denna metall smälter redan vid 180 0 C.
Har glaslbahlongen erhållit ett tillräckligt tjockt
,fotoskikt, s e n s i b i l i s e r a SI cellen genom en
elektrisk urladldning i en vätgasat,:nosfär. Cesiumcellerna kan man emellertid ej sensiibilisera på
detta sätt, men kaHumcellerna bli 50-100 ggr.
'känsligare, om man vid 2-3 mm. gastryck lägger
en spänning .p å 250-300 voLt mellan elektroderna.
Urladdningen ledsagas av det <bekanta glimljusfenomenet, och kaliumskiktet erhåller en briljant
färg, som så småningom övergår till ljusblått. För
att känsligheten skalL hålla s;g konstant, införes i
kolven genast efter evakueringen en ädelgas - argon, heliu&, neon, krYtp ton eller xenom.
Bu dyli:k.
cell kallas h y d r e r a d, och kurvorna i fig. 2 visa,
hur känsrg1heten hos en kaliumcell ökas efter proceduren.
Amp/Watt
x 10- 4

50
40

~r-..

II
I

30
20
~

10

~
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Enli.gt B U! r t och H u Il kan man även h1lföra
eIlJ alkalimetall i ,en evakuerad gl-a skolv om denna
innehåller en glödtråd. Denna metod ha vi utförligt beskrivit i ett if öregående ll!ummer av RadioTeknisk Revy (december 1929).
En annan metod för tiUverkning av fotoceller
har uppfuimits av eL:r Zworykin vid Westinghouse
Electric Company. I glaSlballongen (se fig. 3), anbringas på anoden små magnesiumsfycken, vilka
bestrykas med en lösning av cesiumnitrat. Ballongen placeras efter evakueringen i ett starkt högf're:kvensfält, så att magnesiumstydket förflyktigas.
Metallen a'v sätter sig då på glasväggen. På analogt
sätt "försilvras" elektronr,ö ren. Men även cesil-u mnitratet sönderfaller, 000 den förgasade cesiummetallen avsätter sig som ett ytterst tunn t skikt på
magnesiUJmhinll!an.. Känsligheten hos en dylik cell
uppgår till 2 mikroampere pr. 1umen d. v. s. den är
ungefär 10' ggr. så stor som hos en hydrerad kaliUilllcell utan g~Stfyllnad. Enligt den senare metoden framställas även cesiumoxidJ-silvercellen, vars
känslighet up:pgår till 25 mikroampere pr. lumen.
I allmänhet skiljer man mellan två grup-p er av
fotoceller, den e vak u e r a de och den g a sf y Il d a typen. Varför den sistnämnda är känsligare skola vi härneeLan försöka klargöra.
Lägger man .vid kcmstant belysning olika spänningar på katoden - man utgår från O volt och
ökar Sipänningen successivt - stiger fotoströmmen
tilL att börj a med mycket hastigt, men vid: 30--40
volt minskas emissionen avse~ärt, och ett "knä"
uppstår på den kurva, slOm kanas cellens-fotoströmanodspänningskaraktäristik. Låter man nu anodspänningen förbli konstant och varierar ljusintensiteten, kommer fotoströmmen åter att ändra sig
men .deIl!na gång absolut l i n' j ä r t, varför man i
det grafiska diagrammet erhåller en r,ä t linje.
,Detta betyder i praktiken, att fotocellen utan
tröghet förmår följ a mycket snabba sp,ä nning-s variationer, och det finns t. o. m. typer, som reagera distorsionsfritt för frekvenser upp mI 30,000
Hertz. Fyller man cellen med en ädelgas - argon,
neon, helium etc. ·- träffa fotoeIek tronerna på sin
väg mellan katoden och anoden gasmolekyler, med
vilka d,e stöta samman. Härvid biMas som en följd
av st'ö tionisationen ytterligare eIlJ mängd elektroner, och detta betyder, att fotoströmmen under elj est samma .IH~tingellser blir betydligt starkare än i
en evakuerad: (lufttom) cell.
Fotoströmmens styrka i en högvacuumcell och

·Pig.4.

en cell fylld med ädelgas varierar högst väsentlig t,
och den maximala känsligheten up.pnås alltid vid
ett visst bestämt gastryck. Är trycket för lågt, inne,i jåller kol~en jämför:elsevis få gasmQleJkyler, oah till
följd därav bli "sammanstötningal'I1a" -r elativt sällsynta. ökas däremot trycket, förmå elektronerna
-ej genOlIllträrrllga gasen, vaI1f1ör även fotoströmmen

Fig. 3.

-sj-unker. Observeras hör, att d et finns kritiska spänningar, vid vilka det ilro:n :uppstå glimurladdningar,
soon hämma emissionen 'Och ödelägga cellen. Därför
bör densamma alltid! handhavas med st'Or försiktighet.
.
Allt efter katodmaterialets beskaffenhet aroeta
,fotocellerna med olika känslighet inom olika våglängdsoml1ådlen. Cesiumoellen reagerar för det bredaste frekvensbandet - från ultraviolett till infrarött - urancellen uppvisar en maximaL känslighet
mellan violett och ultraviolett och kaliumcellen påverkas kraftigast av blå ljusstrålar.
Om en gasfylldI cell efter någon tid · mister sin
känsllighet kan den regeneras på följ ande sätt. Cellen kiopplas först till en lämplig strömkälla, varefter den får glimma ett ögonblick. För drirften användes sedan en spänning, som är något lägre än
tändspänrnngen. För övrigt må nämnas, att man
under normala förhållanden aldrig bör arbeta med
grånsSipänningar, ty cellen erhåller härigenom en
viss: tröghet,- som gör den olämplig för många ändamål. Visserligen 'ö kas fotoströmmens styrka, men
's amtidigt dämpas de höga frekvenserna, och det linjära förhållandet mellan tfotoström och frekvens
går förlorat.
För omvandJling av ljus i strömvariationer anV!ända~ som bekant även s e l e n c e Il e r en
typ, som vi utförLigt beskrivit i aprilnumret av
Radio-Teknisk Revy - och på 's enaste tiden ha
även de .s. k. vol t a~f o t o c e Il e r n a låtit
-tala om sig:. Fig. 4 visar, hur en dylik cell ser ut.
Den utgöres av tvenne koppar.plattor a och b, den
ena blank och den andra överdragen med ett tunnt
oxidlager, och dessa plattor befinna sig i ett glaskärl, som är fyllt med en v.ätska. Då cellien ~ely
ses" flyter en ström genom millivQltmete::n, vilken
är synlig t. h. å figuren. Man har experlmen.terat
med olika slags vätskor och olika plattsystem, men
hittills har man inte uppnått några anmärkningsvärda resultat. Vi skola emellertid vid ett senare
tillfälle återkomma till denna intressanta konstruktiQn, sedan den hunnit utvecklas till en högre
fulländning.
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A.ntenne'u och åskan.

)

Då jordytan uppvärmes av solstrålarna, uppstå var- leder elektriciteten dåligt, kan skadas genom j~fluens
ma luftströmmar, vilka stiga uppåt och bilda moln. verkan. Blixtens elektrostatiska verkningar tilltager
Dessa innehålla elektriskt laddade vattenpartiklar, och nämligen med kuben på avståndet, och ett ' verkligt
der är vid molnbildningen som de spänningsskillnader skydd erbjuder endast en ledare med god jordföruppkomma, vilka ge upphov till åskfenomenet. Huru bindelse.
elektriceringsprocessen försiggår, äro vetenskapsmän- 2. Blixtens induktions- och strålningsverka~
nen. ej fullt på det klara med, :men det är sannolikt,
~ar viel ett aSkslag de elektriska laddmoJigarna utatt mfluensfenomenen spela en mycket stor roll. »Norjämnas, induceras I den närbelägna antennen höga
d.~sk F~miljebok» lämnar följande, ganska antagliga
spanmngar, varvId hela antennsystemet råkar ,i svan~
forklarmg på naturföreteelsen.
mng.
ve melucerade strömmarna äro högfrekventa
l ioniserad luft äro positiva och negativa ioner blanoch
följa
hög1rekvensteknikens lagar. En drosselspole
dade om varandra, och för att en spännings skillnad
verkar
såleeles
mer eller mindre Jlämmande, och anskall uppkomma, måste de Ib åda slagen ioner helt eller
tenner
som
ej
gä.i
rat iinJe och ej ha en tiHräckllgt
delvis skiljas från varandra. C. T. R. Wilson har visat,
kraftigt
dimenslOnerad
Jorelledning utgöra en fara for
huru ett sådant skiljande av de båda ionslagen kan
omgivningen.
komma till stånd. Enligt honom utfälles vattenångan,
A andra SIdan är en väl jordad antenn en effektiv
då den kondenseras i luften, i första rummet på de
åskledare
ty den .eliminerar blixtens elektrostatIsKa
små stoffpartiklar, som finnas överallt i luften och
även i de högsta luftlagren. Vid fortgående avkylning verkningar och upptager laltvariationerna. Uessutom
skärmar elen alla 1 narneten ,befintliga leelare mot tillxå.V lU~bmassan utfälles vattenångan även på de negatIva lOnerna. Dessa komma sålunda att tjänstgöra tens stråming-sverkan OCh törsvagar 'fältet innan en
_
Som kon~ensationskärnor vid vattenångans utfällning. urladdning hunnit komma hU stånd.
uenom sprakmngarna i högtalaren är radiolyssnaren
De negativt laddade små vattendropparna eller iskristallerna, som bildas vid kondensationen, komma emel- varnad .tör ett annalkande åskväder. Atl eliminera
lertid till följd av sin tyngd att bli efter i rörelsen hos dessa .s törningar, vilka mången gång helt 6möjiiggöra
den uppåtstigande luftström, i vilken kondensationen radiomottagmngen, är tyvärr ej möjligt, D.len en viss
äger rum. Härigenom .skiljas de negativa ionerna från förbättring kan man uppnå genom aU använda ramde positiva och sålunda uppkommer en spänningsskill- antenn. En dylik antenn upptager endast en bråkdel
av de störningar, som genom de öppna antennerna
Ilad, som kan framkalla en elektrisk 'u rladdning.
De urladdningar, som äga rum mellan tvenne, med inkomma i raeliomottagaren. Ej heller · behöver inall
olika slag elektricitet laddade moln, intDesserar oss pefara att ramantennen uppladdas av luftelektriciteten,
ej nämnvärt, men däremot måste vi rikta år upp- varför alla åskskydd OCH antennomkastare bortfalla.
I en öppen antenn uppgår fältstyrkan - även vid
m~rksamhet på det fenomen som kallas åskslag. En
bhxt, som slår ned, transporterar nämligen oerhörda mycket avlägsna åskväeler - till några tiondels volt,
energimängder - 100 coulomb och mera - och där- och därför är det nödvändigt ått uneler heta sommardagar jordförbinda antennen. De ·s. k. glimskydden
för äro dess v·erkningar ofta förödande.
Som bekant sluta de tyska hallåmänne~ alltid dagens . avleda visserligen ..svaga elektriska laddningar, som
utsändning med sitt: »BiUe, vergessen Sie nicht die härröra från hagel, regn eller avlägsna åskslag, men •
Antenne zu erden l» (glöm inte bort att jordförbinda så snart starka strömmar flyta fraun genom antennen
antenn:en l'), men i Sverige har man tydligen ansett el'bjuder en dylik anordning inte längre något skydd
en dyhk uppmaning överflödig. Därför är den stora mot luftelektricitelen. Därför grunda sig de åskskydd,
allmänheten inte medveten om de risker den utsätter vilka användas inom radio-, telegraf- och telefonteksig för genom aU ej jordförbinda luftledaren, och lyss- niken, på den egenskapen hos atmosfäriska urladd~ar~.n kommer först till insikt därom, sedan en olycka ningar, att de lätt springa över i luft mellan skarpa
llltraf,fat eller radiomottagaren förstörts. Att blixten spetsar. En dylik åSkledare utgöres av tvenne mot
slår .ned direkt i antennen hör visserligen till sällsynt- varandra vända kammar, av vilka den ena anslutes
. he.~er~a, men det har inträffat mera än en gång att till antennen och den andra till jord. Som jordledning
användes en speciell jordelektrod eller jordplått vilken
~anlllskorskadats och t. o. m. dödats genom åskslag
nedgräves på ett fuktigt ställe. '
•
l gl:annskapet. Därför måste alla lyssnare, som för
Det ovan omnämnda glimskyddet består ,av två elekradIOmottagningen använda utomhusantenn under
s~mmaren vidta?a vissa försiktighetsåtgärder,
vilka troder, vilka äro inneslutna i en evakuerad eller gasfylld glaskolv. Urladdningen för,s iggår alltså 'Vid beYl senare skola aterkomma, och med alla till buds stående medel försaka gardera .sig mot blixtens induktiva tydligt lägre spänning än i luft av normalt tryck. ('
Alla dessa åskskydd måste naturligtvis kombineras
och elektrostatiska verkningar.
med en vanlig antennomkastare, vilken förmår avleda
1. Blixtens elektrostatiska verkningar.
antennströmmarna som uppstå vid åskslag. Men inte
Vid ett åskslag utjämnas åskmolnets s. k. mom~nt
ens en strömbrytare erbjuder ett tillräckligt effektivt
vilket är lika .med 2 ggr. elektricitetsmängden ggr. av~ skydd för de ömtåliga detaljerna i 'en radiomottagare
stån~et fr~n ~ordyt~n, och samtidigt sjunker fältstyrom denna är nätansluten. Då måste man även av- ,
ka.n l omg~,vnlI~gen !dl noll. I 'närheterr befintliga före- lägsna nättilledningen, så att rören och transformamal, som aro Jordforbundna, eliminera emellertid det torerna ej skadas vid ett eventuellt nedsla8 ien transelektromagnetiska fältet mer eller mindre fullständigt, formator eller på linjen.
.
l!Ien ~n person, som står t. ex. under en ek, vilken

till
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POtts. {tån förev;. nummer.

BealisatiO IISPrislista.

(Nettoprislista.)
/

Vridkondensatorer
6 st. Ledion kon-kondensator, 500 cm., frekvenskondensator ...................................... . pr st. Kr.
1 " Lur frekvenskondensator, typ d, 250 cm .• förstklassigt utförande ....................... . pr st. Kr.

N:r R 3536.
N:r
"
"
"

R
R
R
R

1580.
1581.
1582.
1583.

N:r
"
"
..

R
R
R
R

451.
452.
454/F
455/F

1
28
33"

N:r R 460.
" R 461.
" R 462.
N:r R 441.

"
..

"
"
"

"

K, 250 " "
...................... ..
BZ. 225 " ........................................................ ~
MG, 225 " .......................... .............................. .

3 st. Förg precisionsvridkonden.ator,

2 "

" "
" "

250 cm., med trolitratt ............... ~ ................... . pr st. Kr.
500"
"
"
.................. ................:.
"
250 .. finininst., med. trolitratt o. knapp. ........ .

3:4:4:2:2:2:25
3:50
2:75
3:75

.
" " "
2 "
500 "
l "
"
"
"
"
"
pr st. Kr. 2:,50
6 st. Förg. frekvensprecisionskond~nsator•. 250 cm .• med trolitratt
· 4:lO
lO
lO
6" .,.
"
375 "
"
"
6:lO
2""
"
500"
"
"
"
"
2:50
pr
st.
Kr.
3 st. Förg, precisionskondensator. typ E, 250 cm .• med trolitratt ................................ .
~

II

N:r R 1584.

10 st. dubbel precisionsvridkondensator, 2X 500 cm .• plattsystem utfråsta ur ett stycke,
den ena rotorn förställbar å axeln .... ................................................................... ... ..

pr .t. Kr.

5:-

N:r R 513.
" R 937.

6 st. Triumf teleskop-neutrodynekondensator, O-50 cm ............................................. . pr st. Kr.
1 " Ledion neutrodynekondensator, 0-35 cm ...................................................... : .. .
"

1:50
2:-

..

..

Finin8täll~in&'sskalor och trumskalor.
N:r R 1550. 12 st.
R 1551. 15
R 1552. . 9 "
"lO R 1553. . 9 II
R 1554. 4
"., R 1555. 2
R 1556. 47
"
N:r R 1557. 2 • t.
R 1558. 16
R 1559. 4

..

.

..
..
..
...

.

..

.

Microfix fininstäUningsratt, monteras endast direkt å kondensatoraxeln, hög utväxling pr st. Kr.
lO
Emkabe microratt, typ A, grov- och fininställning, brun .......................................
typ B. brun ........................................................................... "
lO
".,
Indikator microratt • • vart ................................................... ···· .............................
"
Emud microskala, svart, c:a 100 mm. diarn .......................................... · .. ····· .. · .. ··· "
"
.........................................................
60
,.
" .,
"
"
"
"
"
lO
Diora reostat- och potentiometerskala, 55 mm. diam ......... ...... ........................ · .. · .. ·

.

..
.
..

..

..

"

Emkabe trum!!kala. med fininställning och , belysning
Lur trumskala,
typ TRI, grov- och fininställning, prima kval.
..: .
Astralet trumskala. enklare utförande av pressmaterial

................................. ,. ,.
, .,

• • • • • • • • • •••••• ! • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ••• •••••••

\

pr st . Kr.

••• o •••••••• •••• •• ~ •••••••••••••••••••••••

' lO

.

2:50
l: 50
1:25
1:25
1:0:75
0:~5

4:4:-·
0:75

Diverse radio delar.
Rörhållare.
N:r R 1570. 55 st. rörhållare· för normala rör. vanligt enkelt utförande .................... ........................... .
•, R 1571. 13 " rörbrunn ·f ör normala rör, fast ......................................................................... ..
"
.,
"
"fjädrande .................................................................... .
,. R 1572; 4 II

pr st . Kr.

. .

" ," "
"

0:25
0:35
0:50

·Reostater.
N:r R 144. 35 st. reos~at med fininställning, med ratt och knapp. "20 a 30 ohm ................................ . pr st. Kr.
" R 150. 24 lO Triumf reo.tat. litet format. 20 Il 30 ohm ............ .............. .... ......... ...................... ..
lO
lO
" R 155. 19~, reostat, vanligt enkelt utförande. 20 Il 3Ö ohm .................................................... .. " ,.

"

0:75
0:35
0:25

Strömbrytare och omkopplare.
N:r R 3329. 41 st. strömbrytare. 4-polig. kan om monteras som strömvåndare ................................... .. ..
" R 523.
1 .. Triumf H. F.-omkopplare. 3X 4 kontakter .......... ......... ......................... ............. .. ..
lO
R 524.
4 ,.
3X 5
"
............................................ ................ .
lO
R 525.
6"
"
3X 6
"
........................................................... .

~ ~ Batteriplintar och kon~ktproppar.
N:r
"
"
"

R
R
R
R

pr st. Kr.
lO

" "
" "
" "

..

293. 10 st. Zenith batterikontaktpropp med strömbrytare. 6-polig ...................... _ _ .......... :.... . pr st. Kr.
,.
292. 7 . . "
"
"
,.
5-polig ...... ..................................... ..
291. 1 "
..
"
"
4-polig ........................................... ..
" "
290. 1 4 " "
"
lO
"
3 polig .. .......................................... . .,
lO

..

.

1:1:1:1: ·0:75
0:75
0:50
0:35

_1111_11111111_11111111_11111111_11111111_11111111_11111111_11111111_IIIIIIII_UIIIIII_IIIIIIII_IIIIIIII_IIIIII .. _ I I I I I I I I _ I I I I I I I I _ I I I I I I I I _ I I I I U I I _ I I I I I I I I _ I I I I I I I I _ I I I I _
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Batteriplintar och kontaktproppar.
5 st. batteriplint med kontaktpropp, 8-polig ............................... ................... .. ....... ......... .
3 "
"
"
"
7-polig .................................................... , ....... .. ...... .
4 "
,.
..
.,
.6-polig .................................................................... .
.. R 170. 2 ..
..
,.
"
S-polig ............... ..... ................................................ .
" R 169. 2 ..
..
"
"
4-polig ................................. ............ ... ................... ..
.. R 168; 2 ..
"
"
"
3-polig .................................... ........ ........................ .

N;r R 173.

"
"

1:50

pr st. Kr.

R 172.
R 171.

l: 50

" "
" " "
" " "
" '" "

1:25
1:25
1:1:-

" "

Vogels batterisladdar.

Gediget utförda, vulkaniserade och överspunna ledare i olika färger, kontaktstift i ena änden. anodproppar och kabelskor
i den andra. Sladdarna äro i båda ändar försedda med märkplåtar. Längd 1.6 meter.
O B S. ! På grund av det ytterst förmAnliga priset och den godå kvaliteten ägnar sig dessa sladdar 'även för isärdelning och användning av de enkla ledarna för provisoriska kopplingar m. m. De olika ledarna äro ej hopsnodda utan sammanhållas av gummiringar och kunna således lätt skiljas åt.
N:r R 108. 150 st. batterisladdar, 6-ledare, 4 anodproppar. 2 kabelskor ............ :.................................. .
.. R 109.
5 "
"
7-8-ledare, stift i båda ändar .............................. ... ...... .............. .. . .
" R 112.
4
"
S-S-ledare,
d:o
........................................................ .
" R 106.
6 "
"
4-5-ledare,
d:o
................. , ..................................... ..
" R 111.
3 "
"
4-4-ledare,
d:o
............................................. '" ........ .
. " R 105. 11 "
"
3-4-ledare,
d:o
........................................................ .
" R 110.
4 "
"
3-3-ledare,
d:o
............................................. .......... ..

0:60
0:50
0:50
0:40
0:40
0:40
0:40

pr st. Kr.

" " f'
" "
" "

t'

"
" " 'f
'f 'f "
" " "

Blockkondensatorer Manens.
Förstklassii't kvalitetsfabrikat, kopparfolium och glimmer, med klämskruvar.
N:r
"
"
"
"
"

R
R
R
R
R
R

.. R
,. R

,. R
.. R

3510/1.
3510/2.
3510/3.
3510/4.
3510/5.
3510/6.
3510/7.
3510/8.
3510/10.
3510il1..

20 st. Manens block, 100 cm. kapacitet ..... . ...... _..... ......... ... ..... . ........... ...... ...... ... ... .
37"
200""
................................... . ... ..... ....... ............. ..
183 "
,,250..
i,
................................................................. .
31.,
"300",,
.................................................. ... ........... .
68..
"
,.
500"
"
................................................................. .
25"
"
"
1,000"
"
... ... ........................ ... .. . ......... .... .. .............. .
39"
"
"
2,000"
"
............ '" ........................... ..... .......... '" .. ... .
24..
"
"
3,000"
"
......... '" ..................... ............... ..... ............ .
20"
"
"
6,000"
..
.. . ... ......... '" ............................................... .
30 ..
10,000.."
........................ ........ ...................... .. .... .. ... .

pr st. Kr.
"

l,

"

"

h

"

0:50
0:55
0:60
0:65
0:65
0:70
0:80
0:90

" "

" " "

"

" "
"

"

u

"

1:20

" 'f "
" "

1:40

"

Telefonjackar oeh telefonfördelare.
N:r R 3338. 25 st. telefonjack, dubbel, sluten krets, tvåhålsfastsättning
" R 3334. 16 "
enkel, sluten krets .......................................................................... .
" R 179.
7" fördelningsdosor för upptill 5 st. telefoner med telefonplugg '" ......... '" ................. .
" R 177.
4 .. Daimon telefonplugg ......................................................................................... .
" R 181.
2 " telefonfördelare, marmorplatta, för 5 telefoner ... ... ... .... ......................... . ...... ........ .
" R 182.
"
med figur, för 8 telefoner ..................... .. .... ...... ..... .
5 "
3 ..
" R 183.
"
marmor. även askkopp, för 4 telefoner ......................... :.. .. ....... .... .
" R 184.
"
"""
" 6
"
..... ....... ...... ..... ..........••• ..... .
10 "
.. R 186.
för 5 telefoner, enkelt utförande ...... ...... ......... ............. :.... ..... ...... .
4 "

pr st. Kr.

" " "
" " "

" "
'f " "
" 'f '"
" " "
'u

"

" "

""

"

O: 25
0:25
O: 75
0:35

1:75
2:1:50
2:-

0:35

Högohmiga motstånd.
Owin-Leithäuser högohmiga kvalitetsmotstånd.
N:r R 50.
" R 51.
' j, R 52.
ö, --R 53.
" R 54.
" R 55.
" R 56.
R 57.
" R 58.
.. R 59.

17 st. O. L. motstånd, 5,000 ohm pr st. Kr.
13""
"10,000""..,,
15""
"20,000",, .. "
26 "
,,30,000 " .. .. "
12""
..
40,000 " " .. "
8""
..
50,000
"""
34,."
,,60,000
"""
2""
..
70,000 " " " "
14"..
,. 120.000
.."..
9""
., 140,000 " " " ,.

·tJONtJENTBA
.~

O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50

Längd 90 mm.; diameter 12 mm.

N:r R 60. 8 st. O. L. motst., 150,000 ohm pr st. Kr.
"R 61. 2 5 " . .
200,000.. " "
.. R 62. 3 " "
"
300,000 ' " " " "
"R 63. 1 4 " "
"
500,000"..""
"R 64. 2 8 " . .
"
1 megohm
.."..
.. R 65. 1 9 " "
1 , 5 " " .. ..
"R 66. 1 2 " . .
3 " . . " ..
"R 67. 4..
"4",, " "
"R 68. 9"
"5,,
..""
"R 69.
9""
,.
10
.. ., ..

-:-

O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
O: 50
5
O: 50
0:50
O: 50

o:

Hälsingborg
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En transportabel batteritrea
föl' som.m.sl·nöjet.
Under de senaste åren har nämnottagaren på många
orter nästan helt och hållet utträngt batterimottagaren - en omständighet som föranlett radiokonstruktörerna på Europas ledande fabriker att koncentrera
intresset på den förstnämnda typen. Detta betyder
emellertid ej, att batterimottagarna sakna existensberättigande, ty endast denna typ är fullkomligt oberoende av strömförhållandena på orten, och som campingmottagare har den sin givna plats bland de övriga
modellerna.

Fig. 1.

Principschema.

Då man konstruerar en dylik · apparat måste man
taga hänsyn till en hel mängd faktorer, vilka man kan
bortse från vid alla stationära anläggningar. För det
första skall en transportabel apparat vara utrustad
med rör, som ha en låg glödströmsförbrukning, ty batterierna äro som bekant ganska tunga att släpa på.
Dessutom bör den vara så konstruerad, att den kan
göras klar för mottagning på ett ögonblick. Man
måste alltså avstå från de kraftiga, moderna ändrören.
En idealisk campingmottagare, som fyller alla rimliga anspråk och dessutom är billig att tillverka, består aven återkopplad detektor samt ett transforma. torkopplat och ett motståndskopplat lågfrekvenssteg.

Fig.2.

Mottagarechassiet Monteringsplan.

Fig. 1 visar principschemat och fig. 2 monteringsplanen. Såsoon framgår av den senare, har endast ett
spolsystean kommit till . användning, men apparaten
är så konstruerad, att man lätt kan byta ut detsamma
mot ett omkopplingsbart spolsystem för två våglängdsområden, ett för 200-600 meter och ett för 10002000 meter.
Avstämningskondensatorn bör helst vara luftisolerad, men man kan naturligtvis även använda en miniatyrkondensator med glimmerisolation. För övrigt består mottagaren aven återkopplingskondensator av
glimmertyp, en lågfrekvenstransformator, tre rörhållare och ett kopplingselement för det motståndskopplade lågfrekvenssteget. Samtliga detaljer monteras på
en liten platta, och kondensatorerna fastskruvas på
ena kanten av lådan, såsom fig. 2 visar. Hur de andra
detaljerna plaoeras, framgår med önskvärd tydlighet
av monteringsritningen.
Spolsystemet har det utseende fig. 3 visar, och gallerspolen för det korta våglängdsområdet består av 60
varv med antennuttag efter det 15 varvet. Aterkopplingsspolen har 40 varv. För det långa våglängdsområdet användes en gallerspole på 180 varv med
uttag efter det 50 varvet och en återkopplingsspole på
125 varv.
I
Antennen kan bestå av ett stycke gummiisolerad
kabel eller en s. k. antennwire, som fastgöres i ett
träd eller dyl., och som jordledning användes en 30-40 cm. lång kopparsbv, vilken neddrives i jorden på
ett fuktigt ställe. Naturligtvis kan man istället för
öppen .antenn använda · en ram antenn. Denna anbringas då inuti lådan eller på en separat ram. I
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detta fall bortfaller naturligtvis spolsystemet. För en
ram på 40X40 can. erfordras för d-et korta våglängdsområdet tolv varv och för återkopplings spolen fem
varv, vilka anbringas tätt intill varandra.
Högtalaren.
Emedan utrymmet är tämligen begränsat, måste en
mindre högtalare användas. Man har att välja mellan
ett tvåpoligt och ett fyr}lOligt magnet ystem. Den
senare typen återger ett relativt brett frekvensband
distorsionsfritt, men å andra sidan fordrar den
kraftigare impulser. D~t tvåpoliga magnetsystemet kan naturligtvis i kvalitativt hänseende ej jämföras med det fyrpoliga, men volymen är större och
dimensionerna mindre, varför den senare typen torde
lämpa sig bäst för vårt ändamål.
Membranet måste vara okänsligt för stötar och fukt.
En fritt upphängd papperskon, vilken endast är fastsatt åmagnetsystemet, äl" ~lltså inte lämplig:. Membranet fästes istället på en ram eller på kanten av det
fack, i vilken högta,l aren är inbyggd. och som material användes sidentyg, impregnerat med en lösning
av celluloid i aceton.

Monteringen.
Den beskrivna campingmottagaren kan konstrueras
på flera olika sätt, ty radioapparaten är byggd som
separat enhet, och batterierna och högtalaren kan man
placera var man vill. Fig. 4 visar en konstruktion,
som naturligtvis kan modifieras efter vars och ens
smak. Lådan är delad i två fack. På bottermrädan
står till vänster ackumulatorn, som är tyngst, öveT
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Fig. 4.
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Måttskiss: UppliII t. v: synes mottagarechassiet och
nedtill t. h. högtalaren. Anodbatteriet placeru intill
mottagaren och ackumulatorn p1 bottenbrädan t. v.

Rör.
Vid val av rör spelar glödspänningen en myck~t stor denna mottagarechassiet och till höger anodbatteriet.
roll. De't kan inte förnekas, att tvåvoltsrören ha vissa Under batteriet är hö~alaren upphängd. På så sätt
fördelar fra.l9för fyravoltsrören, då det rör sig om . fördelas vikten någorlunda jämnt, och mottagaren blir
transportabla mottagare, ty dels är glödtråden ganska lättare att handskas med. Man kan även om man så
tjock så att den Ib ättre tål stötar, och dels kiarar man vill bygga in apparaten i . en väska - en dragspelssig med en enda ackumulatorcell. Numera äro emel- koffert är synnerligen lämplig - och konstruera trälertid tvåvoltsrören ganska svåra att uppbringa, och ramen så, att den passar inuti densamma. På franv
därför torde ett ändrör med 0,15 amp. glödströmsför- sidan göres en öppning för högtalaren och i denna
brukning och 5-8 mA. aonodström vid 90 volt anod- anbringas ett .ornament, på vars baksida ett styc~e
spänni~g - t. ex. ett RE 134 - vara lämpligast. brokad fastlimmas.
V 2 är ett normalt motståndsrör och Vl ett gott detekTill slut må nämnas, att koffertens ibaks~da även
torrör med 0,08 amp. glödström.
bör vara försedd med ett par hål, genom vilka ljudvågorna kunna passera.
Materialförleclming.
1 Vridkondensator Cp 500 cm., med ratt,
1 Aterkopplingskondensator C2 , 300 cm., med ratt,
2 Blockkondensatorer Ca C. il 300 resp. 5000 cm.,
3 H~gohmiga motstånd, Ml 2 megohm, M2 1 megohm,
Ma 2 megohm,
1 Lågfrekvenstransformator T, 1 :4,
1 Strömbrytare S,
3 Rörhållare,
Ebonitlister, anslutningslister, trästomme, batterier,
magnetsystem med konmembran, spolsystem, kopplingsmateriel. (Koffert, Ramantenn) .
. Fig. 3. Spolsystemet. L1 är antennspolen, L. gallerspolen och
La 1terkopplingsspolen.
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Vad yarje radioförsäljare bör veta.
Sent omsider h-a även källarmästarna och cåfeägarna kommit underfund med att radio- ooch grammofonmusiken är en publikattraktion av flllra första
ordningen - om anläggningen är av god kvalitet och
sakkunnigt installerad, nota bene. Därför ha större
~ch mindre ~ommarrestauranger och cafeer lagt sig
blI med radIOapparater och grammofonförstärkare,
och i allmänhet ha väl värdarna, tack vare den musikaliska underhållningen, kunnat anteckna en ökad
omsättning och en större publikfrekvens.

Fig. 1.

Här i Sverige är det emellertid ej så vanligt med
radiomusik på restaurangerna som t. ex. i . Tyskland,
där varje »Gasthaus» med självaktning håller sig med
en större skåpapparat för kombinerad radio- och
grammofomilUsik. Men det finns talrika anläggningar,
som äro allt annat än sakkunnigt utförda, och dessa
utöva naturligtvis ingen dragningskraft på publiken.
Tvärt om, de bidraga till att ställa hela den elektriska
musikreproduktionen i en ofördelaktig dager.
Vanligen äro förstärkarna dimensionerade ,f ör en
större eller mindre sal. Därför uppstå de märkvärdigaste effekter, då högtalaren på sommaren flyttas
ut i trädgården. Det är framför allt ljudstyrkan som
visar sig otillräcklig och denna nackdel tror sig lekmannen kunna eliminera genom att till förstärkaren
ansluta ytterligare ett par högtalare. Men det säger
sig självt, .att den önskade volymen aldrig kan uppnås genom ett dylikt arrangemang, ty den effekt; som
förstärkaren avger, är alltid konstant, oberoende av
antalet högtalare, som anslutas till apparaten.
Lika galet är det att vrida upp ljudregleringsmot.
ståndet. . Härigenom ökas visserligen volymen, men
samtidigt försämras ljudkvaliteten, då ju den distorsionsfria utgångseffekten rättar sig efter det använda

Fig.2.

slutrörets data. Egentligen borde vårt öra genast reagera för distorsionen, men så är inte fallet. En person, som är van vid att höra samma musik, märker
ingen skillnad på ljudkvaliteten, men däremot hör en
främmande person genast, att någonting är ' på tok.
Ägaren till förstärkareanläggningen finner m~d andra
ord musiken god, ty hans öra har redan vänjt sig vid
distorsionen, men i verkligheten är reproduktionen
förvrängd, emedan ändröret är överstyrt.

Man måste alltså då man övergår från inomhus- till
utomhusmusik sörja tör att den distorsionsfria utgaugseffekten ökas. bu viss förbättring kan uppnås
meu enkla medel om två slutrör parallellkopplas, d. v. s.
om man parallett tiH det gamla röret ansluter ytterllgare ett ror med samma data. Men man 'kan även
oym ut det använda ändröret mot en kraft~gare typ,
Ut;J..l i allmanhet är aet senare arrangemanget att förearaga. Man maste emellertid se upp med., att röret
erhalle~ en tillräckligt hög anod spänning och en mot
densamma svarande negatIv galleriörspänning. I dessa
frågor kan varje kompetent radiohandlande ge klart
oesKed. Den basta metoden är dock, att i slutsteget
antIringa tvenne ror i push-pull, vilka matas från en
liKriktare, dimensionerad för de använda · rören .
. Å ven på högtalaresidan kan man uppnå en del förbåttrmgar. Först och främst bör man se till, att till'ledningarna ej äro allt för långa. SkuJle det visa sig
nOdväildigt att använua en mYCket lång högtalareslada.
maste en passande utgångstransformator kopplas till
lOrstärkaren. Vidare oör högtalaren passa för det
använda slutröret. De äldre högtalaremodellerna äro
. nämligen ej konstruerade för de moderna slutrören
men ue kunna anpassas till dessa medelst en special' transformator, som ofta är kombinerad med magnetsystemet. Till en god förstärkare hör ~n elektrodynamisk högtalare eller en god elektromagnetisk modell,. Den förstnämnda typen torde vara lämpligast
för nlusikreproduktion ute i det fria eller för bruk j
större lokaler.
En anläggning som är byggd efter de antydda synpunkterna lämpar sig synnerligen . väl för elektrisk
ätergivning av grammofonmusik. Skall förstärkaren
däremot samtidigt användas för radiomottagning, tillkomm'e r en del svårigheter. I första rummet är det
störningarna, vilka påverka detektorn, som göra sig
obehagligt påminta. Dessa kan man dock vid mottflgning av lokal stationen eller en annan s1ark sändare i vigs mån eliminera genom att skärma antenntilledningen och använda en god jordledning. En dylik anläggning blir emellertid ganska dyrbar, och
därför är det vanligen bättre att avstå från radiomusiken och nöja sig med en separat grammofonförstärkare.
Den som står i begrepp att anskaffa en förstärkareanläggning bör vända sig till en specialist, som representerar förstklassiga märken. Radioförsäljaren å sin
sida har att iakttaga följande. Om herr A kommer
in i affären och ber expediten rekommendera en förstärkareanläggning, får han inte svara: »En X-förstärkare, en Y-högtalare och en Z-pick-up». Han bör
_ istället göra sig underrättad om, vilka fordringar kun,.
den ställer på anläggningen, samt taga reda på, om
förstärkaren skall användas inomhus eller utomhus,
om likström eller växelström finnes att tillgå, samt
;vilken nätspännnig som står till förfogande. Av dessa
upplysningar kan försäljaren ,s edan lätt sluta sig till,
att herr A bör gå in ,för t. ex. en 3-wattsförstärkare
med dynamisk högtalare. De övriga uppgifterna lägger han till grund för sin kalkyl och på basis av denna
utarbetar han en utförlig offert.
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En dylik kundbetjäning verkar ej endast förtroende- utförlig offert och självständigt kalkylera med de vaningivande. Den kan även giva upphov till en omfat- ligaste förstärkareanläggningarna.
Nu komma vi till nätanslutningsaggregatet. Herr A
tande, vinstgivande försäljning och ett fortsa.t t samarbete. '-'
. vill hellre betala »litet mera» men istället ,e rhålla en
Då man börjar kalkylen är det lämpligt att jämföra förstklassig anläggning. Därför böra drosselspo.larna
förhållandena med en tidigare installation. På så sätt vara rikligt dimensionerade, så att största möjliga
får försäljaren ett ungefärligt begrepp om den erfor- störningsfriheterhålles. För slutsteget åtgår c:a 90
derliga effekten, vilken vi kunna antaga vara tre watt. mA och för förröret 6-8 mA, alltså inalles 100 mA.
Det första man nu har att göra är, att slå upp en
rörkatalog och leta reda på ett passande slutrör. Några
enkla beräkningar ge vid handen, att man i föreliggande fall bör använda ett RES 664 d med 400 volt
anodspänning eller två RE 604 i push-pull. Ett villkor
är emellertid, att slutröret helt utstyres. Har alltså
rör.et RES 664 d vid 400 volt anodspänning och 200
volt skär;mgallerspänning - 20 volt gallerförspänning,
måste ;man för att få det fullt utstyrt laga så, att
sp,änningsamplituderna på gallret bli 20 volt.
Man kan antaga, att elektrodosan avger 0,1 volt.
Om man alltså efter pick-upen använder en ingång- . Fig. 3.
transformator med omsättningstalet 1 :10, erhåller förGrammofonförstärkare för
sta rörets galler potentialen 1 volt och om detta är ett
ca feer o. mindre restauranter.
REN 1104 med en förstärkningsfaktor = 10, och l:\gfrekvenstransformatorns omsättningstal = 1 :3, blir
Vidare är den maximala negativa gallerförspänningen
spänningen på slutrörets galler:
40 volt och de'n maximala anodspänningen 250 volt.
1X10 X 3=30 volt
Slå vi nu upp rörkatalogen skola vi finna, att likVäljer man i slutsteget push-pullkoppling och an- riktarröret RGN 2004 vid 100 mÅ. avger 330 volt,
vänder två RE 604, vilka vid 250 volt anodspänning varför ett spänningsfall på 330-290=40 volt kan tillfo.r dr.a 40 volt negativ gallerförspänning, måste låg- låtas i filterkedjan. För ingångssteget blir motsvaranfrekvenstransformatorn avge 2 X 40 = 80 volt. Med de spänningsfall 130 volt.
Nu komma vi till drosselmotstånden. För slutsteget
samma ingångsspänning som förut, d. v. s. 0,1 volt,
och samma ingångstransformator på 1 :10 får man räcker en drosselspole med en självinduktion på 8-10
med ett REN 904 (förstärkningsfaktor = 25) och en Henry, under det att man för förstärkaren behöver en
spole på 30-40 Henry. Filterkondensatorerna utgöras
push-pulltransformator på 1 :4:
av ett par block på 4 MF, och gallerförspänningsmot0,l X 10 X 25 X 4=J.00 volt
stånden kan man lätt räkna ut genom att dividera
Ännu bättre ät· det att använda en transformator anodspänningen för det beträffande röret med motmed omsättningstalet 1 :6, ty avsevärda förluster kun- svarande gallerförspänning.
Skola anod spänningarna för radiomottagaren även
na uppstå i transformatorerna och tilledningarna.
uttagas från aggregatet, tillkommer ytterligare en
Med denna erhålles nämligen:
spänningsfördelare, från vilken spänningarna -1.5,
0,l X 10 X 25X6=150 volt

+80 och +100 volt kunna -uttagas.

Vi .hoppas, att radiohandlanden med ledning av de
anförda exemplen lätt kan utarbeta en någorlunda

Betänk den s.t ora fördelen
att själv kunna ladda ackumulatorn hemma från
växelströmsnät med den absolut driftsäkra

. 66Kupro:x.66 Llkrlk"tarerI
4 volt, 0,5 amp. Kr. 29: -

4 volt, 1 amp. Kr. 37':-

De huvudsakliga delarna äro för en laddningsapparat ·om:
4 volt, O,S amp.:
1 Kuprox System A 704 Kr. 14.S0
Ltransformator
d:o ." 7.80

4 volt, 1 amp.:
1 Kuprox System A 804 Kr. 17.S0
1 transformator d:o " . 8.80

CONC ·ENTBA

•

6 volt, 1 amp.:
1 Kuprox System A 806 Kr. 23.1 transformator d:o ." 11.60

Hälsingborg
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En nniversal-rÖl·proviu·e.
Radioteknikens snalhba utveclding kan delvis
skrivas ,p å elektronrörens konto. Under de senaste
åren ha vi även begåvats med ett mycket stort antal I'örtyper, ty d'e vanliga batterirören ha utvecklats till duibbelgallerrör,du1bibelrör, multipelrör,
skärmg,a llerrör, VJäxelströmsrör och likriktarrör,
och mycket tyder på, att vi fortfarand'e ha en hel
del nyheter attvänta oss.
Men salJ!,tidigt med! den snabba utvecklingen inom rörtekniken gdorde sig, bristen på en enkel
u n i v e r s a l-r ö r p r o var e, med vilken man
kunde mäta och montrollera a Il a rörtyper, märkhar. De instrument som finnas i marknaden äro
nämli.gen konstruerade iör flera år sedan och således endast avsedda för batterirör med' fyra elektroder. Att man med' en d:ylik r,ö rprovare inte kan
mäta ett skärmgallerrör eller eH växelströmsrör,
säger sig sj älv t.
Vi skola därför i korthet ibeskdva universal-rörprovarens konstruktion.
En dylik apparat är ldika oumbärlig för radioförsäljaren
som servicemannen, fy han m lå ste i för,s ta rummet
vet.a, om de använda rören även ha de data, som
fabriken angivit på följesedeln. Med en universalrörprovar'e kan man mäta glödspänningen, gallerförspänningen, anodspänningen, skärmgallers'p änningen, anod's trÖInmen 000 skärmg,aIIer-strömstyrkan. Dessutom kan man upptaga en fullständ'i.g karaktäristik av ett rör och på så sått beräkna
rörets branthet, genomfV'erkan, förstärkningsf,a ktor
och inre motstånd.
'
Fig. 1=-4 visar några kopplingsschemata. Fig. 1
föreställer pr·ndpsooemat för en rörprovare för
vanliga Ib atterirör, och av ritningen framgår, huru
de olika mätinstrumenten och batterierna äro inkopplade. eg mäter gallersförspänningen, eh glödspännin.gen, ea anod's pänningen och i a ,anodströmmen. Det är emellertid ;ej nödvändigt att använda
fyra olika mätinstrument. Man kan gott klara sig
med en milliamperemeter och en voltmeter om
man begagnar en lämplig omkopplare.
penna
konstruktionsdetalj överlåta vi emellertid åt den

Fig.1-4.

REVY

17

iörsigkomne radio-amatören.
över gallerförspänningshatteriet shuntas en potentiometer.
.
Enligt fig. 2 mätas och kontrolleras de normala,
indirekt uppvlä rmda växelströmsrören.
Detta
schema skiljer sig från det föregående däriJgenO'lll,
att en potentiometer är inlagd mellan de båda
glödströmskontakterna. Till spänningsfördel,a rens
mittpunkt anslutes katod'en (det femt'e benet).
Kopplin.garna 3-4 användas för skärmgallerrör
med och utan indiirekt uppvärmning. Härvid är
att märka, att "A" (den maximala anodspänningen) ,an.slutes lill kontakten på glaskolvens
topp. I dessa båda schemata ibetecknar e-s skärmgaHerspänningen och is skärmgaIIer-strömstyrkan.
Att kombinera dessa fyra instrument till en universal-rörprovare är naturligtvis inte så lätt, men
de amatörer som äro någorlunda hemma i mätteknik böra under alla: omständigheter gå i land
med uppgiften.
Samtliga detaljer anibri:ngas på
en futuran- eller ebonit'p latta, och mätningarna utför,a s såsom vi förut beskrivit i Radio-Teknisk
Revy (december 1929).

.

Någ.oa .·hd att beakta.

•

1. J o r d a a I l t i d a n t e n ne n, då moUa-

g~en

ej användes - alltså ej blott över natten eller
då åskan går. Under varma sommaTdagar upplad~
das luftledaren, och elektriciteten söker sig genom
radiomoUa,gare il en väg till jord. Det ,s äger sig självt,
,a U de ömtåliga spolm.' na därigenom lätt kunna skadas.
.
,
2. A v l ä g s n a a I 'I t id 'IlI ä t t i Il e d' n i n ge n
då Ni slutat lyssna. Vid åskväder uppstår nämligen
överspänningar på ·n ätet, varigenom lamporna,
blockkondensatorerna och transformatorerna kunna
förstöras,.
3. En mlteun får :a ldrig hänig as upp över en starkstil"ömsledning. Det kan t. ex. hända, att antennlinall
brister eller att de'n av någon orsak faller ned på den
blanka iledningstråden, varvid mottagaren förstöres.
NaturligtviJs, fö.refinnes även en stor risk för att personer, som ,s yssla med apparaten, skadas, eller att
eldsvåda uppstår.
4. Vill man använda belysningsnätet som antenn,
måste antingen ett kondensato~snöDe eller en s. k.
ljusantenn kopplas in mellan nätet och mottagaren.
Denna skall va:ra genomsJagssäker... för nätspänningen, då i annat fall mottagaren kan brinna upp::
Ljusantennen avlägsnas från nätet, då apparaten ej
användes, men dämmot får den ej jordas.

•
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talaren passar för dlenna rörtyp. I annat fall förbättras varken ljud'kvaliteten eller ljudstyrkan.

·V nket ändrör skall jag väljaf
Det ligger nära till hands att antaga, att rad~o
mottagal"en 'b lir "barn på nytt", om "d'e t gamla änd-'
rÖl"et utbytes mot ett s'. k. kraftförstärkarrör. Ett
dlylikt rör har emellertid en högre anod'stl'ömslförbrukning ä'n ett normalt slutrör, och det är därlör
inte alls säkert, att anodhatteriet tål belastningen.
Under alla förhållanden kostar driften mera än
dien smakar.
En utväg är, att anskaJffa ett anods1Jänningsaggregat, men det ,gä:Jler att se up.p med, att detta
är d'imensionerat för de ,använda rören. Man bör
emellertid komma ihåg att man med' de "kraJftiga"
roren inte uppnår någon större liudlVolym. Däremot ~örmå .d,e åter,g e en större effekt distorsionsfritt, varför de under alla för.hållanden förhättra
mottagningen.
För normala behov torde det vara lämpligast ,att
i sliUtsleget använda ,en pentod, förutsatt att hög-

En lömsk fiende.
Att motorer, högfrekvensapparater, spårvagnar
och värmekiuddar äro svåra stfuningskäHor ha vi
alla en sorglig erfarenhet av, men att en drivrem
på en rem's kiva äv'e n kan st'ö ra radiomoUagningen tordle inte vara allmänt känt. Så är emellertid fallet. Då remmen l,ö per på remskivan Uippladdas densamma, och l,a ddningarna kunna bli så
st'a rka, att små gDJistor uppstå. Gnistorna alstr@L
i sin tur eJektromagnetiska vågor, som fortplanta
si.g till mottagaren.
Störningiarn,a elimineras på följande sätt: Man
låter en liten metall!borste släpa på remmen och
jordar den'samma, lSå att laddningarna a'Vledas.

I

apa

'

den moderna högfrekvens-

Högfrekvensströmmar framkalla ren
värmeverkan.

l;lestrålningsapparaten som

Enligt prof. dr. Weber tränger högfrekvensströmmens elektriska värme djupare in i vävnaderna än värme från hett
vatten eller en glödlampa. Den åstadkommer ett kraftigt
tiIlförande av friskt blod. varigenom inflammationer av sjuka
delar förhindras. Ledsmärtor, vrickningar, muskelreumatism,
inflammationer av inre organ o. s. v. giva med sil!' under inverkan av elektrisk värme, känsla av smärta upphör.

lindrar
botar
stärker
förskönar

Högfrekvensen en oförliknelig kurmeted!
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 mänskliga systemet."

Dr. Monnel.

Begäl." pl."ospekt
sändes gratis och franko.
N:r 3591 /6a. Wapa högfrekvensapparat, typ 6a, med 16
elektroder. Etui lOX 24X35 cm.
Pris:

Radiostörningsskydd bör ovtlfkorligen
användas för undvikande av störningar.

-:-

Med radiostörningsskydd ............ Kr. 100:Utan
.,
............ ,.
85: -

N:r 3591/7a. Wapa hö:gfrekvensapparat, typ 7a, med 20
elektroder. Etui 12X30X 39 cm.
Pris: Med radioslörnin~sskydd ............ Kr. 125:Utan
"
............ " 110: N:r 3591/S.

Wapa störningsskydd .................. Kr.

I-Iälst:n.gborg

15:-

·-----------------~------------------------------------------~----I
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l@mmeraiella
ngheler
Dralowid-Tonato.-.
"Dralowidf-Tonator, typ DT l" blev på kort tid
lika populär som de övriga Dralowidfalbrikaten.
Denna elektrodosa exponerades första gången på
den stora radibutstäl!lningen i Berlin 1929. Tonatorn var försedd med inbyggt ljudreglerin.gsmotstånd, d. v. s. ett högohmigt motstånd, 180m kom-

Fig. 1.

Dralowid-Tonator
typ Dn.

binerats med magnetsystemet. Str·ax efteråt kom
"DT2" i marknaden, men denna nya typ saknade
ljudstyrkeregu ator. Det var en fullkomlig nykonstruktion vad: magnetsystemet och ankaruppihängningen beträffade, och pick-upen tillgodosåg de
största anspråk man rimligtvis kunde ställa på
ljudlk valitet, frekvenslbredJd 000 ljudvolym.
I "DT3" har konstruktören tillgodogjort si,g de
eruarenhefer han samlat från "DT1" och "DT2" och
dessutom har magnetsystemet byggts in i en förstärkt skyddskåpa. Att "DT3" är resultatet av noggrannt utförda mätningsal'beten och ihärdiga laboratorieex.periment fÖ'DStår var och en, som använt
dosan, och det måste i sanningens intresse erkännas, att den nya tonatorn trots sitt I\el?tlF billiga
pris kan tävla medrde allra dyra~.te -n:täfkena.!
Fig. 1 viSM tonatorns utseende, odh fig. 2 och
3 åskådliggöra ikonstruiktionen. Ljudstyrlkeregulatom, vi,lken utgöres av ett högohmigt motstånd
på· 100,000 Ohm, är ikonstruerad efter modernaste
synpunkter, 's å att man eDhållj t en logaritmisk motståndskurva, vilken i förhållande till den s. k.
gehörkurvan stiger och sjunker proportionellt.
Då en skiva skall spelas, ställes det triangelformiga visirmärket, vilket är utstansat ur klämfjäderns fot mitt över den första skåran, och man vet
då, att även stiftet kommer i denna. 55-gradersvinkeln inställes automatiskt, då den omtalade foten ligger parallelt med grammofonsikivan.
Elektrodosan. kan anbringas å varje normal ton-

arm med 18,3--19 mm. diam., och emedan halsen
är förseddimed fyra kraftiga f j ädrar (se fig. 1), behöver man ej riskera, att pick-up en ä'tldrår läge.
Genom en handtilledning tillföras· de i ma.gnetsystemet alstrade växelspänningarna förstärkaren.
Av fig. 3 framgår, att ett llOl'malt fyrpoHgt m~g
netsystem kommit till :användining. Detta utgöres
aven m.agnet av koboltstål, vilken alstrar ett synnerligen kraftigt fält mellan de fyra polskorna.
Sj.äl.v a ankaret utgöres aven speciallegering. Det
är tämligen kort, v,arför tröghetsmomentet, som i
detta fall spelar en mycket stor roll, kunnat hållas
inom rimliga gränser.
Ankaret är så upphängt, att ljudlförvrängningarna 000 IjudJförlusterna 'p raktiskt taget eliminerats,
000 ett ,g ummHager, som anbringats i öppningen
mellan ankaret och kåpa'n, förhindrar stålspånorna från nålen att tränga in i magnetsystemet. Hur
nålen fastsättes, åskådliggöres av figur 2.
Såsom
framgår av ritningen, .har Dmlowidfabriken tagit
avstånd· från de vanliga konstruktionerna med
skruv och istället använt en fjäder, som trycker ett
stift mot nålen. Denna senare pressas i sin tur mot

Fil{. 2.

NAlens fastsättning; - c

. l, _ .. '

.,

~.

en kilformig -skåra i vilken den fasthålles stadigt.
Denna konstruktion är i flera avseenden att föredraga.
Beträffande verkningssättet skola vi inskränka
oss till att anföra följande. Enligt Creedtreläprincipen -d,e lar s·ig det. magnetiska kraftfältet kring
varj e pol och går två oli~a vägar:
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1) Direkt till den motsatta polen, alltså:
Magnetflödet Fo från N 1 över al =- ' ankarets spets
- bl till Sl
2) Till den diagonalt motsatta polen:
Magnetflödet Fl från N 1 över al - längs ,ankaret ,b 2 ti~l S2 resp. F 2 - från N 2 över a2 längs ank,a ret - bl till Sl

Krrufterna Fl och F 2 upphäva således varandra,
då ankaret står mitt emellan polerna N 1 och Sh och
därför saknar det i ,d etta läge magnetisk fÖI'lbelastning. Rör sig ankaret däremot åt diet ena eller
andra hållet, förändras bredden på lUJftS/palterna
al oCJh bh under det att a2 000 b 2 förbli oföränd,m de.
D etta beror på att ankaret är upphängt mitt emellan polerl!a N 2 och S2.
Om nu nålen rör si.g t. ex. åt höger, förminskas
bredden på spalten ah då däremot bl blir större,
och till följd därav förstärkes Fl samtidigt som F 2
försvag.as. Detta betyder, att den magnetiska jäm-

Dralowidverken. Först kontrolleras ankarets stabilitet, varvid dosan utsättes Mr ett starkt sidotryck.
Under detta prov får varken ljudstyrkan
eller ljudkvaliteten försämras märkbart.
Samtidi~t belastas ankaret med en vikt, som f,a stspän-

.
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Frekvenskurva för DT3 jämförd med några andra bekanta kurvor.

nes på dosan, och belastningen väljes så, att den
betydligt övers,ti.ger den normala. Då är man på
den säkra sidan, och falhrikanten vet, 'att rounden
endast erhåller felfria exemplar.
Den alstr<ade spänningen mätes med hjälp aven
frekvensplatta och en rörvoltmeter, men dis torsionsfriheten kontrolleras efter gehör. Att endast
förstklassiga grammofonskivor få användas för
s:::f
0,6 ~----~------r------.------'-~~-'
~

'M
0.5

~

oro --+-~-4---+-~f-I~iT---1

'PI
UJ

Fig.3.

vikten rubbas, och vid stiftets rörelse i grammofonskivans skåra kommer det magnetiska kmftfältet oupphörligt att ändra styr:ka och riktning. Men
förändringarna i magnetiSilllen fmmkalla å sin sida
induktionsströmmar i den ena eller andra riktningen i ,s polen Sp,' och de svaga strömmarna ledas
på känt sätt över en förstärkare till högtal.aren.
Många elektrodosol' alstra främmande kombin ationstoner, varjämte kl,angfärgen ofta förfalskas två konstruktionsfel som man lätt kan konstatera
genom att studera d'rekvenskurvan (linjär distorsion) ,och amplitudlkurvan (icke linjär distorsion).
Fig. 4 visar frekvenskurvan för en DT3 oCh !kurSkårans ~plitud
vorna för några ,a ndra bekanta kvaIitetsfabrikat,
ar
0,2
t?3
'o.t,. ,
(1,5
vilka samtlig.a upptagits å Dralowidverkens elektro- Fig. 5. Amplitudkurva för DT3, jämförd med några andra be".
akustiska laboratorium. Alla dessa kurvor äro rikanta kurvor.
tade i logaritmisk skal~ varigenom de utjämnats
något, men av diagrammet framgår med' önskvärd
tydlig1b.et, att DT3:s frekvensJmrrva har en synner- detta pI'O'V säger sig självt, och lika s1,ä lvklart är
li,goo idealiskl form.
Filg. 5 förestäJler slutligen det, att d,e n person som utför deHa aroete måste ha
amplitudkurvan för en DT3 jämförd med! några ett .fint ö~a. Till slut undersökes den mekaniska
stabiliteten, varefter elektrodosorna få lämna fa,andra kurvor.
briken.
T}ll slut skola vi nämna några ord om de prov,
som varje tonato}:' underkastas innan den lämn'a r
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Moderna atlant jättar.
"Dol"nie." X".
Atlant jätten "Dorni,er X" är försedd med en synnerligen förstklassig radioanläggning.
Dornierverken iha nämligen inte nöjt sig med en vanlig

Fig. 1.

"Dornier

su,

den fyrarnotoriga flygmaskinen.

standardutrustning av den typ, som begagnas å de
övriga tyska pa~sageraremaskinerna, ulan givit
den bekanta berlinfirman C. Lorenz i uppdrag att
bygga en anläggning, speciellt l,ä mpad för atlantflygningar. Att denna firma med 4eder skilts från
uppdraget, v:sade den lyckade flygningen.
Vi berörde redan i f,ö rra numret av "RadioTeknisk Revy" konstruktionen, men denna gång
äro vi i tillfälle lämna en mera detaljerad beskrivning av apparaturen och dessutom pu1blicera några
fotografier av anläggningen ooh oceanjätten.

och anlrennkoppling. Antennkr'etsen är så dimensionerad~ alt antenner med 200--600 cm. kapacitet
~nnna kopplas till densamma. Sänd'arröret är på
150 watt och av firman Lorenz' eget frubrikat, och
som telefonirör användes ett specialrör, typ LL
413, varvid båda glödtrådarna kopplas i serie.
Den exakta glödströmmen inställes med hjälp av
ett paraUeIl1lmotstånd'.
M.i1krofol1len är anslutetllJ till sändaren över en tele:fonidrossel, som är seriekopplad med ant'ennvariometern och kopplingss,p olen.
övoergår man
från telefoni till tel,e grafi behöver man endast,
istället Iför drosseln, koppla in en spole 'med exakt
samma självinduktion. En efterjust,ering av inställningen är ej nödvändig.
,
Under den beskrivna långvågssändar,en är. kortvågssändiaren upphängd (jfr. fig. 4). Den är kristallstyrd, konstruerad för såväl telegrafi som telefoni och täcke~ ett våglängdsområde från 25-80

Fig, 3,

"Dornier X" den tolvmotor;ga oceanjätlen.

meter. AntenneHekten uppgår till 10 watt.
InE: lällningen på olika våglängder sker genom att
byta ut kvartskr:stallen mot en kristall med, ,a nnan tjocklek - etf arangemang som bl. a. har
I
den fördelen, att d'en utstrålade frekvensen alltid
för'hlir konstant, äVlen om rörens glödspänning
skulle variera.
För den senaste aHanlfly.gningen har emellertid
,e n 'koraftiga'r e !kortvålg,ssän.dare kommit till användning. Den har en effekt ,p å 50 watt och förmår med sina tl"e stcg överbrygga en dis,t ans på
6000 km.
Till höger om de båda sändarna, vilka äro upphäng.d'a i elastiska gummiband, befinner sig die Iför
apparaternas betjäning erford1erlig.akopplin.gsFig. 2. Interiör av radiuhytten i "Dornier S".
box,arna, i vilka trådarna ooh ka>blarna löpa samman.
över dessa boxar sitta mätinstrumenten.
Långvåg3sändaI"en kan' avstämmas på alla vågMoUagareanläggningen
(t. h. å bilden) utgöres
längder mellan 550 och 2,300 met'er. Den är konaven
spccialapparat,
konstruerad
för våglän.g.dsstruerad för såväl telefoni som telegrafi och utgöområdet
25-3000
meter.
Denna
apparat
möjligres aven meHankretssänd1are med variabel anod-
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gör en tillJförlitlig mottagning av de mest avlägsna
distansstationer, och den utgöres av tvenne separata enheter:

antenn. Våglängdsomkopplar'e n utgöres aven kontakttrumma med fem segment.
Fig. 5 visar en schematisk bild av ant ennanläggningen. Flygmaskinen är som bekant my cket stor,
och därför har man kunnat an'b ringa flera olika
, anteimer på härplanet, så att man erhållit en luftledare för varje ändamål. För kortvågssändaren
aruvändes dto ck uteslutande en dipol med en statisk
kapacitet på 42 cm. Emedan de olika mottagarna
anbeta på vilken som häls t av de övriga ,a ntennerna, är en samtidig sändnin.g och mottagning
möjlig (duplexte1egralfi, duplextelefoni) .
Samtliga apparater erhålla eriergi från ett 100
amperetmmars bord!batteri på 24 volt, vilk et ständigt l,addaSl aven g,e nerator på 1,8 kW. Denna generator drives antingen aven bensinmotor eller av
en luftpropeller.
Fig. 4. Interiör av radiohytten i "Dornier X". T. v. se vi långFör 1~I1tgvågssändaren användes en omfomnare,
vågssändaren och under densamma kortvågssändaren, i
vilken erhåller motorspänningen från bord!battemitten kontrollboxarna och m~tinstrumenten och t. h.
riet.
Detta motoraggregrat lämnar följandte seden specialbyggda universalmotta!(aren.
kund1ä rspänningar :
1. En trerörsmottagare, som innehåller:
En d'etektor med induktiv återkoppling och två
steg lågfrekvensförstärkning.
2. En sjurörsmottagare, som utgöres ,av:
En modulator med ka'pacitiv återkoppling, en
oscillator, som alstrar d,en ernorderliga lokalfrekvensen, två steg neutraliserad mellanfrekvens,
en detektor för likriktning av me llarufrekveIlSlen
o två steg lågfrekvens. Emedta n den andrra dete'ktorn är återkopplad, kan man med surperlheterodynmottag,a ren även moUaJga dämpade telegrafisän d'are.
DenIlla överlagring'S IDottagare iä r i motsats till de
flesta liknande konstruktioner försedd med ,e nrattsavst:ä mning, och emedan den aperiodiska antennkopplingen är kontinuerligt variabel (v-ariometerkoppling) , kan man använda varj e önskad
Fig. 6.

1. En -högspänning på 2000 volt (370 watt)
2. En medelspänning på 25Q volt (20 watt)
3. En växelspänning på 15 ~olt, 1000, per (5 watt)
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Radiotelegram, sänt till firman Lorenz, från "D. O. X ...

Den för kortvågs:sä.ntda'r en erforderliga omf<;lT'Illaren matas likaledJes från bol'ld!batteriet. Se'kunrlä'rsp:ärrunån.ga:r~ uppgå till :

[

"

"

1. En anodspänning på 300 volt (80 watt)
2. En växelspänning på 10 volt, 1000 perioder
(2 watt)

'/

A

AnodSipänningarna för mottagal·na uttagas däremot från ett torrbatteri på 150 volt.
"

Fig.

s.

Antennanläggningen på "Domier X".
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Lenzola-Uögtalarna
aven hittills okänd ~tentelad ~Qnstrukqoq. 4-poligt magnetsystem med koboltma~net. Spiint dul?Pelmembran av specialväv.
Stort frekvensområde. Lä.ttdriv~~.

LENZOLA-TBAFO.SIEGEJI, I
med inbyggd transformator, omkopplingsbar för anpassning till olika slutrör, även pentoder. I klangfärg påminner dt:nn..a såväl som de övriga nya
Lenzola-typerniJ om de dynamiska högtalarna och äro i ljudkvalitet fullt
jämförliga med dessa. Elegant utförande i äkta kaukasisk valnöt. Stor·
lek 44X38X20 cm.
PriM kronor 78:Lenzola·Slecer IfII

.... ENZOLA.SIEGEB II
utan transformator, men med uppdelad magnet.pole med uttag. Samma
kvalitet och yttre utför an <le ~om föregående.
PriM kronor 68:-

14ENZOLA.SIEGEB III
{iv~p denna med uppdelad magnetspole med uttag, varigenom 3 olika
anslutningsmöjligheter fillnas. Högtalaren kan sålunda anpassas till olika
rör oc.h klangfärgen kan förändras på lämpligt sätt vid tal eller musik.
Låda i valnöt, storlek 38x40X17 cm.
PriM kronor 48:-

Lenzola·Siecer III

LENZOLA.(JHASSIS
Dessa kompletta chassier lämpa sig utmärkt för tillverkning av förstklassiga högtalare, varvid de endast behöva inmonteras i en låda, eller
för inbYilgnad i radioapparater och radiogrammofoner.

Cbassh-Sieger I
Med transformator, storlek 40X31 X18 cm. . ........ .........
Chassis-Sh~ger II
~ q-ppdelad SPQle, st9l'lek 40X31X18 CUl. ...............
Chassis-Sieger
Med uPpQ~' ,-pole, storlek 3OX24XIO cm.

Kr. 56:Kr. 45:-

m

Lenzola-Chassis

.
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