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VI föra.alla delar för 

HEMINSPELNING AV GRAMMOFONSKIVOR 
", - -. .' - .. . --.. 

Dralowid Tonator DT 4. 
En god såväl graverings- som av

F.;:5~=::e~. spelningsdosa. Avlastad arm. In
ställbart 'tryck mot skivan. Inbyggt 

. ljudstyrkeregleringsmotstånd samt 
automatisk strömbrytare fö.r ,motor
verket. Dosan vridbar 1800 för nål
byte. Nålfastsättning utan skruv. 
N:r 128. - Tonin ...... Kr. 67:-. 

Dralowid Tonator DT 3. 

.'~, .
. " ~ Förstklassig elektrodosa, även avsedd 

som graveringsdosa. Inbyggt ljud
regleringsmotstånd. N ålfastsättning 
utan skruv. Visirmärke. Vinkelvi
sare. Sladd med bananproppar. Trev
lig, elegant bakelitdosa. 

-. 

Jfl ,'i .. -, .... 

. ... ~ "- -.,- " ",' 

:.,:.", N:r 127.'" ~ Toneo . .- .... -.. ~. Kr~ 44~:.....:...... 

Dralowid Tonator DT 2 • . 
Utmär~tsåväl avspelnlngs- som gra

. veringsdosa av samma utförande och 
. kvalitet "som ovanstående, dock utan 
' inbyggt regleri~gsmotstånd. 
N:r 126. - Tonax .... Kr. 43:-. 

Dralowid-Movoton. 
Specialarm för elektrodosor. Inställ
bart tryck mot 1!kivan. Armen vrid
bar 1800

; ' Fä.stskruv för styrnings
jnel!:anism, Dralowid Recorder. 
N:r 129; - Moton .... Kr. 26:~. 

Dralowid-Recorder: 
.~. . 

" Mekanisk styrinrättning för grave-

".~
""?> " l'i-ngsdosa. Särskilt avsedd för kom

__ ~-~ bination med Dralowid Tonator DT 4 
· .. eller Dralowid-Movoton pick-up-arm. 

" . N:r 141. - Recod ...... Kr. 26.-. 

Synchrograph Graver.ingsapparat. 
Precisionsstyrningsmekanism, bestå
ende av tonarm, med eller utan elek
trodosa, ,samt fot med inbyggd mo
tor, som styr graveringsdosan lång
samt över skivan. Ingraveringen 
kan ske såväl på. vanligt sätt från 
kanten mot centrum som från cen
trum ut mot kanten. Sistnämnda 
graveringssätt är det tekniskt rikti
gaste och medför avsevärda fördelar. 
Nåltrycket inställbart mellan c:a'90 
och 400 gr. Bekvämaste handhavan
de. Endast för :växelström. Uppgiv 
nätspänningen. 
N:r 020. - Synpu. Med elektro-

dosa ................ Kr. 140:-. 
N:r 021. - Synup. Utan elektro-

dosa .......•........ Kr. 100:-. 

Dralo"wid Sonokrat. . 
En spärrkrets för anpassning av gra-' 
'veringsdosan till slutröret i först~r
~aren då li!-mplig utgångstransfor
mator icke .f"mnes. Tack vare uttag 
på spärrkretsdrosseln, kan 'bästa an
passning alltid erhållas. 
N:r 143. - ,Sokat ...... Kr. 70:-. 

Dralowid Reporter. 
Förstklassig mikrofon för upptagning 
av såväl tal som musik. '. Fjädrande 
upphängd kapsel. Mikrofontransfor- ' 
mator och batteri inbyggda i sockeln. 
~ignallampa samt strömbrytare för 
batteriet. 
N:r 142. - Repor ...... Kr. 78.-. 

Draloston Skivor. .~ 
Dessa utmärkta skivor äro mjuka 
vid ingråveringen. Genom en " efter
följande härdningsprocedur erhålla 
de stor hårdhet och hållbarhet. De 
kunna inspelas å båda sidor och ha-
va en diam. om 25 ,<m:", ." 
N:r 140. - Daton . : .... Kr. 2: 40 

BC Elektro-Graveringsdosa. Draloton Durotherm Uärdningsugn. 
Utmärkt elektrodosa för gravering Användes för härdning av Draloston
och avspelning, kombinerad med en skivor, vilka uppvärmas till c:a 1800 

precisionsstyrningsmekanism, bestå- C. under två timmar i densamma. 
ende av spindel med fot, snäckdrev Tre skivor kunna samtidigt härdas. 
samt ståndar-e,--som bekv1imtoch ,g:ta~ .Ugnen uppvä"l'ines elektriskt ''Och 'kan 
digt 'fastklänimes på tallrikaaxeln. : erhållas för alla olika nätspänningar. 
N.:r 022. - Brage ...... Kr. 90: -. N:r 027. - Durot ...... Kr. 52:-. 

Gefran Skivpasta. Pliaphan i,Skivor. 
;-Dessa 'ceUuloidliknande akivor bestå av ett relativt hårt 
ma~rial, .. i vilket spirallinjen ingraveras med en vass 

För insmörjning a.v heminspelade grammofons1.q~9r. 

· stålJiål.- .De härdas icke utan kunna omedelbart åter 
åvsp~las. ~ Det är emellertid lämpligt att efter ingra
;eringen '.gnida in dem ,med Gefran skivkonserverings

.-~medel. . P.1iaphan skivorna hava en god hållbarhet, men 
· mås~ skyddas för fukt och väta. De kunna inspelas 

·:A båda Sidor. 
N:r. 010. ' - Plien. 18 .cm. diam •.......... Kr. O: 80 
·N :iOll. - Plito. 25 cm. diam. .......... Kr. 1: 20 

Skyddar skivorna och minskar nålraspet. " :."; 
N:r 012. - Gefra. Pr tub ................ Kr. ,i:'=--. 

Graveringsnålar. 
Specialnålar av stål, slipade. 
N:r 013. - Danei. Pr påse om 5 st. . ..... Kr. ::1;", . 

" ',-
.~ 

Avspelningsnålar. 
Specialnålar, bockade i vinkel. 
N:r 014. - Phony. Pr ask om 200 st. Kr. 2::.110. 

Pr mille Kr. 12:-. 

Till dessa priser komma inga tillägg. 

Infor~ra ' vårt utförligå,..e prospekt, som sändes gratis 
och :(tanco, 

. -" . 

C_ONCEN'TRA 
TeL Kontoret 3260. L • 

Läs artiklarna i April-, Juni- och Novembernumren 
R. T. R. i år • 

HÄLSINGBORG 
Tel. Fabriken 954. 
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Ett gott nytt år 
tillönska vi våra ärade läsare! 

Vi veta ej, vad det nya året bär i sitt sköte, och inte våga vi 'Oss på att pr'Ofetera 'Om 
framtiden. Allra minst beträffand-e radion. Visserligen synes utvecklingen på detta 
omdde ha nått en viss staJbilitet, men det är därför inte säkert, att det k'Ommande året 
icke kan bjuda på nyheter. Ännu återståT många prolblem att lösa. 

Fadingregleringen är ett sådant. De fadingregul'atorer som f. n. komma till an
vändning betyda visserligen en st'Or förbättring, men de förmå ej fullständigt utjämna 
ljudstyrkevariationema, vilket framgår aven artikel 'Om fadingk'Ompensation i detta 
nummer. På sändaTesidan återstår säkerligen också åtskilligt att göra, och måhända 
kan man så småningom experimentera sig fram till en effektivare fadingfri antenn än 
den som nu allmänt användes. Den har nämligen den nackdelen att den endast utjäm
nar variationerna inom en relativt snäv zon. 

V åglängdsfrågan är ett problem för sig. Förmodligen kommer effekten att ökas 
ytterligare under det kommande året, ty på sina håll planeras ju redan nu stati'Oner på 
500 kW 'Och mera, och en 1000-kW-station är redan under byggnad. Skola vi vid sidan 
av dessa giganter fortfarande behöva tolerera småstationerna, som ju endast störa mot
t·agningen? Det får framtiden utvisa. 

Så återstår att se, huruvida nästa års motta.garemodeller k'Omma att utrustas med 
svängningsbegränsare. Helt säkert är uppfinningen betydelsefull 'Och troligen är även 
anordningen effektiv, men att mottagningen avbrytes varje gång man återkopplar för 
långt, kommer 'kanske inte lyssnarna att finna sig i. Och 'hur skall det gå med alla ap
para ter a v äldre typ? Att tvinga allmänheten aU förse dessa med svängmngsbegrän
sare blir nog inte rnågon lätt sak. 

Här hemma skulle vi !be'höva några ultra-korta sändare, utrustade med televisions
aggregat. Vill amatör·en experimentera med televisi'On är 'han hänvisad till långvågs
stationerna, 'Och de bilder, som kunna överföras på detta band, är'O som bekant långt 
ifrån fulländade. Men 'televisionen tycks låta vänta på sig i vårt land:, så det är väl icke 
troligt att vi få höra av den ännu på något 'år. 

D-esS'utom skulle vi behöva ett väsentligt ,bättre program. Den fr.ågan ha vi emel
lertid varit inne på så många gånger förut ooh för länge sedan tröttnat på, och där
för skall den i detta sammanhang ej nälfmare beröras. En tröst aT ju att de flesta 
lyssnarna under våra sändarepauser, vilka ju är'O ganska rikligt tilltagna, ha tillfälle 
att mottaga andra stati'Oner med bättre pr'Og·ram. 

* 
De svenska radioamatörernas intresse för apparatbygge tycks vara :i ständigt av-

tagande. Det är ju kanske inte heller så underligt, aH <många givit upp, ty dels är'O ju 
tiderna tryckande, 'Och dels är en modern mottagare icke så lätt att bygga. Amatörtid
skrifterna få det också allt svårare och svårare aH ideligen publicera nya ':kopplings
s'Chema, och övriga nyheter inom radi'Ohransc'hen ha även varit sällsynta på senaste 
tiden. Därför ha vi beslutat 'Oss för att från och med 1933 låta Radio-Teknisk Revy ut
k'Ommaendast fyra gång.er ·årligen, nämligen under månaderna januari, april, septem
ber och november. Det är ju huvudsakligen under denna tid Som radiosäsongen pågår. 

Vi ha ta~it detta steg efter moget övervägande, och vi 'hoppas, att även våra läsare 
förstå oss. Vi kunna då bjuda ett k'Oncen ~rerat innehåll och behöv·a endast beröra 
sådana frågoT, som äro av aNra största intresse för amatören. Vi få vidare tillfälle, att 

. mera ingående sysselsäHa oss med apparatkonstruktion;erna samt att utgallra de allra 
bästa 'kommersiella nyheterna. Att de med radion närbesläktade gebiten även fram
deles komma att heröras, behöva vi väl ej påpeka. 

REDAKTIONEN. 
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Den kosmis.ka strålningen. 
Under de senaste åren ha vetenskapsmännens in

tresse koncentrerat sig :kring det fenomen som vi kalla 
kosmisk strålning, och som 'antages vara en vågrörelse, 
vilken alstras ute i världsrymden och genomtränger vår 
atmosfär. Upptäckten av denna strålning hör till de 
mäl'kli'gaste vetenskapliga epokerna under den senaste 
tiden, ty det är fråga om en strålning vilk,en är mycket 
svår att påvisa Deh analys'era. 

Läsaren torde känna till ett instrument, som kallas 
elektroskDp ellerelektrometer. Ett sådant instrument 
ha vi .för övrigt utförligt beskrivit i dessa spalter (se 
RTR, juni 193'2) och det består av två tunna remsor av 
,bladguld, vilka äro ,upphängda på en metallstav och 
inneslutna i en glaskolv eller ett glasskåp. Dessa blad 
hänga l'Odrätt nedåt under normala förhållanden, men 
om elektroskopet laddas med elektricitet så stötas de 
hort från varandra för att sedan åter l'ångsamt sjunka 
nedåt. Det beror på att elektriciteten på ett eller annat 
sätt avledes, och vanligen är 'Orsaken härtill dålig iSD
Jation. 

Vetenskapsmännen ha emellertid ej nöjt sig med den
na förklaring utan gått 'fenomenet närmare in på livet. 
Man haT byggt elektrometrar med så utomordentligt 
god isolation, aU elektriciteten 'Omöjligt kunnat avledas, 
men likväl har det visat sig, att ,bJaden efter någon tid 
sjunka ihop. 

N umera kan man förklara fenomenet på så sätt att 
den omgivande luften genom någon slags strålning 
joniseras, d. v. s. att den göres elektriskt ledande, och 
först antog man att detta orsakades genom en radio
aktiv strålning från jordytan. Då dessa strålar träffa 
luftmolekylerna, så bDrtsprängas elektroner och de 
förut neutrala molekylerna förvandlas till positivt eller 
negativt laddade molekyler - s. k. ioner - 'allt efter 
som de förlora eller upptaga elektroner. Under infly
tande ,av elektroskopets fält börja dessa ioner en van
dring - ioner med samma laddning stötas bort och 
ioner med motsatt laddning 'attraheras av metallstaven 
- 'Och en sådan vandring av elektriskt laddade partik 
lar. i luften är detsamma som en elektrisk ström, som 
flyter fram mellan metallstaven 'Och den jordförbundna 
ytterväggen. Så småningom leder den till att ladd
ningen utjämnas. Luften blir under strålarnas inver
k,an en ledare, ehuru strömstyrkan är ytterst minimal. 
Den uppgår nämligen endast till en biljondels milliam
pere, d. v. s. 0,000 000000 000 001 eller 10- 15 amp. 

Såsom nämnts, antog man till en början, att strål
ningen kDm från jordens inre, men för 10 'år s'edan 
gjorde Wien fysikern Hless en 'upptäckt, som tvingade 
vetenskapsmännen att revidera sina åsikter på denna 
punkt. Han upptäckte nämligen under en baHongfärd, 
att luftens ledningsförmåg.a tilltager med höjden över 
jO'fdytan, och därför kunde man naturligtvis ej söka 
ioniseringskällan jo den radioaktiva strålningen från 
jordens inre. Hess upptäckt tvingade istället till det 
antagandet, att strålningskällan måJste ligga utanför 
vår .atmosfär ty han kunde med sina instrument kon
statera att den var betydligt intensivare på 5,000 meters 
höjd än nere vid ma rk ytan , och senare har Kolhörster 
uppmätt en ännu starkare ionisation på en höjd av 
~,OOO meter. 

Den kosmiska strålningen har en myoket st'or ge
nomträngningsförmåga 'och når elektrometern även om 

den är inkaps,lad i ett tjockt metaUhölje. Kolhörster 
har underkastat strålningen mycket noggranna under
sökningar 'Och sökt besvara den frågan, om den utgår 
från någo'n särskild plats i värld'srymden. Han place
rade-,sin 'elektrDmet-er på ett högt iberg - die Jungfrau 
i Schweiz - 'och iakttDg huruvida strålningens inten
sitet förändrades under dygnets timmar. Det visade sig 
även vara fallet och 'han fann, att stl'ålniUJg-en var star
kast under natten vilket ju ,k'an tyda på att den utgår 
fdn stjärnorna. Det var särskilt vintergatan Hess in
tl'essemde sig för, 'och 'han trodde sig även kunna kon
statera en tilltagande ionisation, då! Andwmedanebulo
san och stjärnbilden Hereules kulminerade över den 
sprick'a i glaciären, i vilken elektrometern placerats. 

Kolhörsters teorier ha delvis erkänts. Att de kQs
miska strålarnas källa sannolikt måste sökas utanför 
vår atmosfär synes vaTa klar, men däremot äro veten
skapsmännen ej eniga Dm, var strålningskälla'I1 befinner 
sig. Att bestämma stråJ.aTnas riktning är icke heller 
så lätt, emedan även lokal.a str'åJ.ningskällOT kunna in
verka på mätresultaten. Clay fann emellertid under en 
resa från Java till Europa, att strålningens intensitet 
var olika vid 'Olika breddgrader, men nå1gon närmare 
förklaring på detta fenomen haT man ej funnit. 

Regener har ingående studemt den kosmiska strål
ningen och sysselsatt sig särskilt med dess genomträng
ningsförmåga. För att undel'sö'ka denna nedsänkte han 
en ,elektrometer i Bodensjön och 'kunde med tillhjälp 
av densamma påvisa, att strålningen nedträngde till 
ett djup av 230 meter. Fö'r sina eX'periment använde 
Regener en sinnrikt uttänkt mätanordning, vilken ut
gjopdes aven känslig elektrometer, kombinerad med 
en automatisk registreTingsapparat. Det hela placerade 
han i en sluten metallk'a'Sett och genom ett urverk 
åstadkom han, att en elektrisk lampa inkopplades ett 
kort ögonblick va,rje timma. Härvid projicerades 
elektrometertrådens bild på en fotografisk plåt, och på 
detta sätt erhöll han efter framkallningen på densam
ma en mängd streck som åskådliggj'Orde den kosmiska 
strålningens verkningsgrad på djupt vatten. 

Om man nu vet, att genDmträngningsförm'å'gan ökas 
då väglängden minskas samt känner lagarna för ah
sorptionen i vattnet, så kan man 'Också beräkna strål
ningens våglängd. Enligt R-egeners kalkyler uppgick 
den till ung. en Ibiljondels millimeter. En så kortvågig 
stråJlning kan ej p'å konstgjord väg framställas i labora
toriet ty härför skulle åtgå enorma energimängder och 
därför är det sannolikt, att svängningarna alstras un
der omvandlingsprocesser i kDsmos, v.a:rvi'd som be
kant oerhörda -energimängder omsättas i strålning. 

Utgår man från Einsteins teori om att materien kan 
'Omsättas i strålningsenergi och beräknar våglängden 
som fås, när en väte'käma (proton) omsättes i strålning, 
så erhålles en våglängd på 1,3 biljondels millimeter. 

Trots de anmärk'I1ingsvärda resultat, som berömda 
forskare uppnått ,på detta område, bjuder den kos
miska strålningen ännu på många obesvarade fråg'Or. 
Vi veta inte en .gång med säkerhet, om det verkligen är 
fråga om en vågrör,else motsvarande t. ex. gamma
strålningen från radium 'Och röntgenstrålningen eller 
om en s. k. korpuskulärstrålning (alfa- och betastrål
ning) varvid korpuskler, d. V. s . . materiella partiklar, 
med stor hastighet utslungas från en radioaktiv sub-
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Äro skärmade antenner effektiva? 
Att man numera ej hehöver tinmäta antennfrågan 

samma betydelse som för några år sedan beror givet
vis på den enorma känsligheten hos de m'Oderna mot· 
tagaretyperna, vilka som .l'egel a'vheta tillfredsställande 
:på snart sagt vilken antenn som hälst. Icke ens den skär
made antennen - vilken väl kan betraktas s'Om en av 
des'enare årens stora T'adi'Olly'heter - har tilldragit sig 
någO'l: större intresse. En sådan antenn kan emellertid 
vara till s'tor nytta om man besväras av störningar och 
dädör skola vi härnedan undersöka i vilka fall den är 
effektiv oc;h när det verkligen lönar sig att kosta på sig 
en avskärmad hrftleda,re. 

Antennen upptager som bekant växelspänningarna i 
det elektriska fält, som !bildas av de an'k'ommande ra
di,ovågorna, och dessa' spänninga'r påtryckas gallret på 
mottagarens ingångsrör - första 'högfrekvensrör.et eller 
detektorn. Effekten åT i första hand beroende av den . 
mottagna stationens fältstyrka på ifrågavarande ort, 
men dessutoOm 'ökas 'spänningen med antennens fria höjd 
över markytan (effektiviteten ökas i det närmaste med 
kVli'draten på luftledarens avstånd från jorden) o~h 
'slutligen beror den av tilledningens Ibeskaffenhet. D>e 
sv,aga spänningar, som upptagas av antennen, måste 
naturligtvis med minsta möjIrga förluster tillföras mot
tagaren, och om man hortser från de förluster som or
sakas genom det ohmska motståndet i kabeln, så får 
man i första rummet se till, Mt inga, förlustst'römmar 
uppstå mellan antenn 'Och jord. Bn kondensator - så
ledes en kapacitet - erbjuder emellertid endast ett jäm
fö,r,elsevis ringa motstånd' mot de 'högfrekventa ström
mama, 'Och detta motstånd blir desto mindr,e, ju högre 
frekvensen är. Och att 'Omgiva den isolerade antenn
tråden med en metaU:ma,ntel är naturligtvis detsamma 
soOm att koppla en 'kondensator mellan luftledaren och 
jord. Den skårmade antennen är således liktydig med 
en förlust och den IbHr större, ju längre tilledningen är 
samt ju mindre avståndet år m1ellan antenntråden och 
skärmmaterialet. 

Mest kännbar gör sig denna krupacitiva korts~utnillg 
på det låga våglängdsområdet. Naturligtvis får man 
inte omgiva hela, 'anteThIltråden med en &kärmmantel 
ty i så fall kan den inte uppladdas. av det fält s'Om om
,ger den. Man får 'endast skärma den del av tråden 
som kan tänkas ligga inom det störande fältet. Att fast
ställa var detta slutar kan emellertid vara svårt nog, 
och därför är det nödvändigt att här liks'Om i så många 
liknande fall experimentera sig till det bästa resultatet. 
S'Om reg,el skärmas endast nedledningen, d. v. s. den 
vertikala tråd, som förhinder den 'horis'Ontella 1uftle
daren med mottagaren. 

'Mellan skä'rmmaterialet och Ikabeln måste nThIlas ett 
mellanrum, vilket antingen kan vara fyllt med' isoler
material eller med luft. Luft 's'Om dielektrikum är givet
vis att föredraga framför andva isolermaterial, men un
der aUa förhålla:nden måste man se till att ingen fuktig
het tränger in mellan kabeln och manteln. Då får nämli-

Forts. från föregående sida. 

slans. Kolhörster och Bothe ha nyligen uttalat den 
åsikten, att den kosmiska strålningen kan jämföras 
med mycket 'hastig korpuskulärstrålning, och gen'Om 
denna teori kan man äv'en f,örklara, varför jordytan är 
uppladdad med negativ elektricitet. En slutgiltig för-

gen antennen överslag till jord, och en stor del av den 
högfrekventa energien går förlorad. Fullständigt effek
tiv är den skärmade nedledningen egentligen endast då 
den går inomhus,. 

Visserligen äro de störande fälten målngen gång gan
ska starka, men lyckligtvis är fältets utbTedning tämli
gen begränsad och det km1 därför ofta vara tiUräckligt 
att 'endast Sikärma en del av tilledningen . . En nackdel är 
att en skärmad antenn tager ganska stor plats, isyn
nerhet om man omg,er nedledningen med ett metall
trådsnat. En sådan nedledning är inte heller någon 
prydnad för omgivningen och innan man sätter 'upp 
en dylik gör man - förutsatt att man bor i en hyres
kasern i staden - klokt i att fråga husvärden huruvida 
'han tolerera,r densamma. 

Störningarna in:kl()lmma emellertid även över jor,dled
IIlingen men i detta fall är det huvudsakligen fråga om 
långsrumma, 'starkt dämpade svängningar med en rela
tivt obetydlig räckv~dd, t. ,ex. störningarna från k'Ollek
torn på en elektrisk motor. Dessa stöminga,r är'O hu
vudsakligen bundna till leda'ren och man kan undvika 
dem ,genom att använda. en god jordledning, som ej står 
i förbindelse med nät.et eller med andra leda,r'e i vilka 
störningar. kunna fÖl'ek'Omma. En sådan jordledning 
är avskärmningstrådens mantel. 

Sås'Om ovan nämnts, 'haJT varje antenn kabel en stör
re eller mindre egenkapacitet. Den varierar mellan 3'0 
och 100 cm. pr löpande meter tråd, och om man räk
nar me'd att en 2.0 met. lång nedledningskabel användes, 
s'å uppgår den totala kapaciteten till 600. å 2',000 cm. 
Vid mårngaradioapparater är emellertid antennen aJn

sluten till mottagama över en 1>lockkondensator på 
något hundratal centimeter och detta medför den nack
delen att distansmottagningen försvagas i hög ,grad på . 
alla våglängder under 40.0 meter, oc'hatt kortvågsmot
tagning över huvud taget ej ä'r möjlig med skärm~d 
antenn. 

'Flera kända kabelfabriker ha emellertid i marknaden 
utsläppt skäT'ffiad'e anteml'en av förstklassig kvalitet. 
De ha en synnerligen minimal förlustkapacitet men att 
helt ·och hållet eliminera densamma är naturligtvis inte 
möjligt och därför måste man alltid väkna med att di
stansmottagningen f6rsämras. Av stor vikt är att an
tennen uppsättes 'Omsorgsfullt och att den genom lämp
liga anordningar skyddas mot fukt och väta. 

Att skä'rmaen Tumsantenn är naturligtvis inte möj
ligt emedan den ju samtidigt som den isoleras från det 
störande fältet även skärmas mot radiovågor man ön
ska'r mottaga. 

Sammanfattat kan sägas, att en skärmad antenn är 
till nytta om det störande fältet ej sträoker sig så långt 
att själva antenntråden kommer inom räckvidd 
för detsamma. Och den största nackdelen med d~n 
skärmade luftleda,ren ä'r den, att distansmottagningen 
på det korta våglängdsområdet försvagas och att k'Ort
vågsmottagningen omöjliggöres helt och· hånet. 

klaring på fenomenet har man emellertid ej funnit, ·och 
för övrigt är det svårt att påvisa en utpräglad skillnad 
mellan gammastrålning'en och den hastiga korpusku-
lMstrålningen. . 
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Ett nytt magnetsystem 
för högtalare och elektriska graveringsdosor. 

De vanliga elektromagnetiska högtalaresystemen 
grunda sIg på den principen, att ett rörligt järnankare 
magnetiseras genom de lågfrekventa växelströmmarna 
från en -radiomottagare eller förstärkare, varvid po
lariteten ändrar sig i takt med strömmens växlingar. 
Detta ankare är upphängt mellan polerna på en per
manent magnet och då det genomflytes av talström
marna kommer det att omväxlande attraheras och re
pelleras av permanentmagnetens poler, så att det 
svänger fram och tillbaka mellan desamma. Ju kraf-

- .. 
Fig. 1. Fig.2. 

tigare amplituderna äro vid en given växelströmstyrka, 
desto kraftigare blir reproduktionen, men härvid är !!tt 
mänka, ·att proportionaliteten mellan de al·strade växel- . 
strömmarna och ankare'ts svängningsrörelser ej får 
störas. 

Bli svängningsamplituderna för stora i förhållande 
. tillluftspaItens storlek, -uppstå icke-linjära ljudförvräng-

Fig.3. Fig.4. 

ningar emedan attraktionskraften växer med kvadraten 
på ankarets avstånd . fran polskorna. Dis'torsionen kan 
man emellertid delvis eliminera genom att göra luft
spalten större. Detta medför å andra sidan att verk
nin·gsgraden sjunker, emedan den permanenta magne
tens fältstyrka ej kan ökas utöver en viss gräns för 
såvitt man ej vill göra magnetsystemetaIlt för tungt . 
Det blir då även ganska dyrbart. Slutligen minskas 
verkningsgraden därigenom att det icke är . möjligt aU 
med de hittills använda anordningarna reducera det 
magnetiSlka motståndet i så hög grad, aU man kan 
skaffa ett slutet magnetiskt okraftflöde genom järnet. 

Fig. 1 visar ett magnetsystem av synnerligen primi
tiv konstruktion. Sås-om framgår av figuren, får an
karet en relativt svag fältstyrka emedan de av talspo
len alstrade kraftlinjerna måste övervinna ett mycket 
stort motstånd. 

I fig. 2 är det rörliga amkaret anbragt på den ena 
magnetpO'len, och tin följd därav taga kraftlinjerna vä
gen genom stålmagneten. Stål har emellertid ett myc-. 
ket stort magnetiskt motstånd, och därför erhålles även 
i detta fall en dålig verkningsgrad. 

Fig.5. 

En konstruktion som 'Ofta kommer till användning 
åskådliggöres av fig. 3. Såsom framgår av figuren, är 
permanentmagneten förs·edd med U-formade polskor av 
mjukt järn och kraftlinjerna taga uteslutande vägen 
genom detta materirul, om man !bortser från de båda 
luftspalterna A och B. Spalten A är naturligtvis nöd
vändig, ty i detta rum -svänger ankaret, men &palten B 
representerar en förlust emedan det magnetiska moQt
ståndet på denna sträcka blir mycket stort. Därför är 
icke heller denna k,onstruktion idealisk, trots att verk
ningsgmden är :betydligt ,större än hos de båda övriga 
magnetsystemen. 

Fig.6. 

,-..... ~-:...-:..::-----, 
I \ ' 
I I I I 

I I I: 
I I 
I I 
I I 

Fig.7. 

Icke heller en anordning _enligt fig. 4 uppfyller de 
fordringar man numera har rätt att ställa på ett först
klas~i.gt magnetsystem. Här ligger ankarets vridnings
punkt mitt på spolen och 'även i detta fall måste kraft
linjerna pass-era tvenne luftspalter, vilka erbjuda ett 
mycket stort motstånd. 

De p{'!&lade olägenlheterna -kunna emellertid elinii
neras om man använder ett magnetsyst'em enligt fig. 5. 
Permanentmagneten är här ersatt med en elektromag
net, som utgöres aven kärna sammansatt av tunna 
lameller av mjukt järn samt en spole med många lind
ningsvarv. Såsom framgålr av figuren, erhåller man 
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ett slutet kraftfält och kraftlinjerna g.enomflyta ett ma
terial med minimalt magnetiskt motstånd, i vilket var
ken hysteresis- eller vilfvelströmsförluster 'kunna uppstå. 
Genom att mata fältmagneten med elektrisk ström kan 
man dessutom ,erhålla ett kraftigt elektriskt fält, så att 
luftspalten kan göras betydligt stöI're än vid magnet
system med permanent fältmagnet. Detta resulterar i 
att den icke-linjära distorsionen elimineras. 

Att tillverka ett magnetsystem av den senast beskriv
na typen ställer sig ganska billigt, emedan ju ankMet 
sammanhänger med fältmagnetens kärna. Därför 
kunna lamellerna till hela kärnan utstansas ur ett en
da Iplåtstycke. För att ankaret skall få tillräcklig rö 
relsefrihet gör man upptill ett par små uttag såsom fi
gmen visar. Slutligen kan magnetsystemet på grund 
av sin enkla konstruktion monteras fort och 1ätt. 

De magnetiska kraftlinjerna flyta genom kärnan o~h 
polskorna över luftspalten utan att gå genom ankaret. 
;\. figuren fÖf<eställer den 'högra polskon en nordpol (N) 
och den vänstra 'en 'sydpol (S ). Om vi nu antaga, att 
en ström flyter fram även genom talspolen (fig. 6), 
och att dess rrktning är sådan, att en nordpol (n) upp
står å ankarets fria ända, så få de båda polskorna mot
satt polaritet. De \bli nämli,gen 'sydpoler (s). Till följd 
h'ärav förstärkes magnetismen ii den vänstra p-olen un
der det att den samt~digt försvagas i den högra. Därför 
drages ankarets n-oropol mot fältmagnetens sydpol och 
bortstötes av dess nordpol. .så snart polariteten än- 
dra'r sig svänger det emellertid över åt högra sidan, 
och dessa svängningar bli synnerligen krafti'ga, även då 
relativt små energimängder stå till förfogande. 

Att fältspolen behöver matas med elektr. ström kan 
kanske förefalla som en nackdel, ty vid dynamiska hög
talare försöker man ju på runa sätt att bli kvitt den be
svärliga fältmatningen genom att använda permanenta 
magneter. I detta faU står emellertid saken annorlunda 

till, ty den ström som erfordras för det beskrivna mag
netsystemet äl' så minimal, att man ej 'behöver några sär
skilda anordningar för al'string av dens·amma. Vid en 
dynamisk högtalare uppgår den för fältmatningen er
forderliga energien i genomsnitt till 10 watt under det 
att det elektromagnetis'ka systemet endast tarvar 0,5 
watt, -och så mycket ener,gi kan man mycket väl uttaga 
från radiomottagaren eller förstärkaren. Man kan helt 
enkelt låta anodströmmen från slutröret flyta genom 
fältspolen. Användes som ändrör ett.RE 604 eller mot
svarande typ,. - ett så kraftigt ror behöver man ju t. ex. 
för inspelning av grammofonskivor - så alstras i fält
spolen under förutsättning, att denna är lämpligt dimen
sionerad, ett spänningsfall på 20 v'olt vid en stromstyr
kg- på 0,05 amp. Effekten uppgår således till 20 X 0,05 
= 1 watt. Gel' man fältspolen ett tillräckligt antal varv, 
så erhåller man emellertid med en fjärdedel av denna 
strömstyrka ett så st-ort antal amperevarv, att man 
kan uppnå en HllräokTigt hög verkningsgrad även med 
ett RE 134. Gör man bruk av denna stora fördel er
håller Iman dessutom utgångstransformatorn eller 'ut · 
gångsdrosseln så att säga på köpet. Den på järnkär
nan anbmgta fältmatningsspolen utgör nämligen en 
idealisk lågfrekvensdr-ossel med luftgap, och pamllellt 
till denna spole kan man ansluta tals polen över en 
blockkondensator såsom fig. ,6 visar. S'lutligen kan 
nämnas, att man för att uppnå! bättre anpassning kan 
förse spolen med flera utl:lag. 

Det beskrivna magnetsystemet lämpar sig lika bra 
för en högtalare som för en graveringsdosa. För det 
sistnämnda ändamålet finnes det f. Ö. redan i handeln 
och försök ha' visat, att f.rekvens:kurvan har en idealisk 
form och att de ickelinjära förvrängningarna är<> elimi
nerade. En ytterligare fö,rdel är, att man med ett rela
tivt litet ändrör kan erhålla tillräckligt 'kraftiga 'ampli
tuder. 
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Bygg e n .0 s c i II o g ra f I 
Hur man för några kronor tillverkar en glim1jusoscillo~ 

graf med spegeltrumma. 

Inom radio- och ljudteknjken är studiet av sväng
ningskurvornas form av den allra största betyde1!l..e, 
men för att kunna fotografera en sådan kurva eller 
göra den .synlig behöver ma,n en 'Oscillograf, 'Och det 
är slOm regel ett ganska dyrbart instrument. En ide
alisk oscillograf, vilken kan användas för analysering av 
såväl lågfrekventa som högfrekventa strömmar, är det 
Braunska röret. Det kosta,r emellertid med alla tiJI
behör flera hundra kronor och ligger utom räckhåill 
för de flesta amatörer. Ioke heller spegeloscilIograf~n 
lämpar sig för amartörbruk. D.ärför måste radi'Oama
tören hjälpa sig med enklare anordninga,r, som han kan 
tillverka själv, 'OC'h en sådan appa,rat - glimljusoscil
lografen - skola vi härned'an närmare beskriva. 

Amplitudröret. 

Det viktigaste organet i glimljusosciIIografen är am
plitudröret som vi utförligt besk'rivit i föregående num
mer ,a,v Radi'O-Teknisk Revy. Seriekopplar man ett så
dant rör med ett motstånd på t. ex. 2000 ohm och 
läg.ger ,en spänning (likström) på dess poler, så sker 
'en urladdning mellan de båda elektroderna. Spän
'l1Iingen måste emellertid uppgå till c:a 200 volt. Ökas 
den ytterligare, så bildas kring den stavformiga ka-

CIl1\. 
{, 

V - 5 

1t lt' 
3 V 

- 2 / 
- 1 / 

/ 
Sp-- 250 

Fig.1. 
Amplitudrörets karaktäristik. 

toden ett ,gJimskikt, och glimpelarens längd växer med 
spänningen, som lägges på amplitudrörets poler till dess 
slutligen hela el,ektrodenomgives av ett lysande skikt. 
<Det sker vid en spänning på ung. 3000 V'Olt. 

Kurvan i ng.·l åskådliggör glimpelarens höja vid 
olika spänningar för ett förk'OPplingsmotstånd på 
100,000 ohm. Sås'Om f'ramgår av figuren, är kurvan 
linjär mellan 240 och 300 volt och detta betyder, att 
om spänningen varieras, så minskas eller ökas glim
pela,r-ens längd ett motsvarande stycke. 

Den roterande spegeltrumman. 

Varieras spänningen mycket hastigt, ändrar sig även 
glimpelar-ens längd i takt med spänningsvariationerna. 
Dessa kunna vara. så snabba att vi ej uppfatta d'em med 
våra synorgan som ju ha en viss tröghet och fasthålla 
samma ljusintryck ung. 1/10 sekund. Med tillhjälp av 
en roterande spegeltrumma kan man emellertid hela ti-

den iakttaga amplitud'ernas storlek 'Och en sådan trum
ma kan man lätt tillverka själv av en träklots med di
mensionerna 6X6X8 cm. genom att förse de fyra pla
na, ytorna med speglar (6 X 8 cm.) Dessa speglar fast-

A TO 
- M 
:---

Fig. 2. 
Princip schema. 

s,kruvas med tiUhjälp av små vinkla'r, oc'h trumman an
bringas på en 'grammofonskivtaUrik såsom Hg. 2 visar. 
T. v. se vi amplitudr-öret, vilket lämpligen anbringa<s 
på ett stativ (t. ex. ett retortstativ, som finnes att köpa 
i kemikalieaffärerna) och t. h. spegeltrumman med till
hörande m'Ot'Orverk. 

Verkningssätt. 
Om spänningen ständigt varierar, så kommer gIim

pelarens längd i varje ögonJblick att motsvara ampli
tudens storlek, och i den -roterande spegeltrumman ser 
man en mängd streck med olika längd. Man erhåller 
en 'bild med' det utseende fig 3 a yisar. Strömkurvan 
repr,esenteras här av den kroklinj-e, som förbinder alla 
topparna med varandra - således den övre begräns-

ro;~ ·~lL 
Tid - - --

a b c 

Fig. 3. 
a) Normal kurva. 
b) Kurvans form vid en spänning understigande 240 volt. 
c) Kurvans form vid överstyrning. 

Förspänningen. 
Av kurvan oj fi,g. 1 framgår, att spänningen på ampli

tudröret ej få'r understiga 2140 volt. Är den mindre, 
får kurvan nämligen en lucka och ik'Ommer då att se 
ut, som fig. 3 b visar. För att förhindra detta ger man 
r,öret en lämplig förspännin,g vars storlek rättar sig 
efter det använda förkopplingsmotstånd-et. Ju stör:re 
detta är, desto högre måste naturligtvis förspänningen 
vara, och den bör väljas s'åhög, att glim pelaren når 
upp till mitten på rÖl'et så länge endast viloströmmen 
är påkopplad'. Vid 10,000 ohms motstånd erfordras 
härför en spänning på c:a 270 volt. 
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rådlös fiärrmanövrer·ing. 
em, som i sär&kilt hög grad sysseI

de senaste å/ren nämligen den 
"r,,,-",,a,r"-"ringen och den trådlösa fjärr-

manövreringen. energi överföringen angår, så 
må/ste man fortf de anse de föreslagna projekt~n 
orealiserbara, ty enda metod s'om härvid kunde 
tänkas 'komma användning, nämligen att ionisera 
luften med ultr vågor, har vhat sig fullkomligt 

Fig. ,l. 

Den av gymnasisten Weber konstruerade fjärrmanövrerings
anOl::dningen. 

omöjlig att geJllomföm i praktiken. Oc'h inte heller 
kan man tillmäta Marconis "energiöverföringsexperi
ment" någon praktisk betydelse emedan dessa ju en
dast kunna jämföras med en tra,dlös fjärrmanövrering 
varvid lokala kraftkäll~)r inkopplats. 

Principiellt är fjäTrstyrning&j>roblemet redan löst. 
För flera år sedan utrus'tade ty&karna ett kasserat slag
skepp, "Zähringen", med en dylik anläggnmg och detta 
skepp manövrerades från en stationä,r kuststation. Den
na moderna "flygande holländruren" saknade besättning 

Förkopplingsmotståndet. 
Om amplitudernas storlek överstiger 40 volt får 

kurvan det uts'eendet fig. 3 c visar, d. v. s. spetsarna 
skäras bOort. Det kan man emellertid förhindra gen-om 
att välja ett passande förkOopplingsmotstånd och bäst 
är då givetvis aU använda ett variabelt förkopplings
motstånd, med vilket man efter behag kan variera glim
pelarens 'höjd. 

Konstruktion. 
Skall oscillografen endast användas för enkla försök 

kan man borts·e f.rån fÖl'spännången men man erhåller 
då! en kurva enligt fig. 3 b. Vid noggrannare under
sökningar bör man emellertid kosta på sig en transfor
matm - en vanlig lågfl'ekvens- eller utgångstransfor
mator av god kvalitet inkopplad i strömkretsen sås-om 
:fig. 3 visar. Denna transformator måste vara i möj
ligaste mån ·frekvens·oavhängig, och av des's omsäU
ningsta'l är oscillografens känslighet heroende. 

Inställningen. 
Först inregleras förspänmngen på så sätt vi förut be

skrivit -och eventuellt användes härför ett vari3'belt för
kopplingsmotstånd, vilket dock ej får vara mindre än 
2.000 ohm. Därefter påkopplas växelströmmen och spe-

men kunde med tillhjälp aven mängd reläanordningar 
fås att utföra vändningar, rikta in och fyra av kano
ner etc. Enlig,t samma princip var en automobil k.on
struerad vilken för någon tid ·sedan väckte. uppseende 
på Berlins gatOor. Den saknade chaufför, men tog sig 
i alla fall med lätthet fram mellan spårvagnar oc'h om
nibussar tills den slutligen parkerade efter alla konstens 
regler. 

Det är klart att ett problem som fjärrmanövreringen 
äv-en varit föremål för radioamatör·ernas intresse. Ny
ligen har även en tysk gymnasist Rudolf Weber kon
struerat en fark-ost, vilken kan manövreras med till-

Fig.2. Fig. 3. 

hjälp aven liten sändare. Waber har själv konstru
erat anläggningen, som erbjuder en hel del av intresse . . 
Båten mäter en längd av 2,30() meter, bredden uppgår 
till 40 cm. I densamma äro installerade dels- en mot
ta,gare, och dels de för driften erforderliga batterierna 
och motorerna. . Mottagaren är kombinerad med ett 
antal selektorer, vilka ha till uppgift att skilja de olika 
signalerna åt. Impulserna ledes sedan till respektive 
reläer, som i sin tUT ,koppla in motorerna och de öv
riga tillsatsapparaterna. AHa dessa . apparater matas 
med ström från ett ackumulatorbatteri. Forts. å nästa sida. 

geltrumman sättes igång. IStrömkurvan kan då iakt
tagas i speglaTna. Om -den sikulIe få det utseende fig. 
2 c visar, så är det ett tecken på att oscillografen är 
överstyrd och man måste då- lägga in ett motstånd på 
några tusen ohm i växelströmkretsen. 

Oscillografens användning. 
Intressant är att analysera växelströmmen från be

lysningsnätet, varvid lätt kan påvisas" att kurvan har 
översvängningar. Vidare kan oscillografen anslutas till 
utgångskretsen på en radiomottagare eller förstärkare, 
i vHket fall man kan 'Undersöka om distorsion inträder. 
Härvid bör appamten 'användas dels för mottagning a,v 
någon l'Undradiostationdels för reproduktion a·v gram
mofonmusik och dels slutligen frör förstärkning av 
strömmarna frårr en mikrofon. Man kan då konsta
tera, va·r orsaken till distorsionen skall sökas. Ladd
n~ngs- och urladdningsf.enomen 'hos kondensatorer 
m. m. kunna även undersökas. 

Materialet för den heskrivna oscillografen t!orde -
om man bortser från grammofonmotom och lågfre
kvenstransf.ormator - ej gå på mera än 15-20 kro
nor, men för det priset erhåller man -också ett in
strument, som ersätter många dyrbaTa kontroll
apparater. 
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Sändaren är utrustad med en sror ratt, och när man 
vrider på den, så vrides rodret ett motsvarande stycke. 
Alla andra 'operationer utföras med tillhjälp av tryck
knappar. i ' _ l 

Den trådlösa utlösningen av reläer och andra till
satsapparater kommer inom radiotekniken dessutom 
till användning vid anrop. Mottagaren kan då instäl
las -så att den kopplas in automatiskt då den beträffap.
de st.ationen anropas av en viss bestämd sändare. På 
så sätt underläUas radiotelegrafistens arbete högst vä· 
sentligt. En sådan anläggning blir emellertid ganska 
koOmplicerad och dyrbar och hittills ha automatappara
terna ej kunnat införas i någon större utsträckning. 

En trådlös reläanordning måste för det första vara 
okänslig för såväl atmosfäriska störningar soOm stör
ningar, vilka framkaHas av elektriska kontaktanord
ningar, högfrekvensmaskiner etc. Vidare skall den 
vara så selektiv, att ett relå ej reagerar för en signal 
som är avsedd för ett annat och slutligen bör den 
reagera för jämförelsevis svaga signaler. Känsligheten 
måste åtminstone vara så hög, att reläet utlöses vid en 
strömstyrka på 2-3 mA. Det är även av vikt att re
läa.nordningen anbetar utan tröghet så att de olika till
satsapparaterna inkopplas i samma ögonblick som reg
leringsknapparna manövreras pål sändaresidan. 

En wieningenjör, R. Wallman, har tänkt ut en re
läanordning, som till sin 'konstruktion avviker från 
alla liknande anordningar, och vilken vid talrika expe
riment visat sig fungera synnerl1gen tillfredsställande. 
Detta relä skola vi häTnedan beskriva. KoOnstruktionen 
grundar sig på samma princip som frekvensmätarna 
och apparaten utgöres av ett "frekvensrelä" , vilket re
agerar fÖT lågfrekventa växelströmmar med olika fre
kvens. Styrningen åstadkommes således ej genom oli
ka långa 'Och korta signaler eller genom en viss följd 
av impulser, och häri ligger som vi senare skoOla se den 
stora fördelen hos anläggningen. 

För att läsaren bättre skall förstå konstrulktionen 
skola vi Jbeskriva hur en frekvensmätare verkar. Så
s'om framgår av fig. 2 utgöres den av ett antal stål
tungor a, vilka äro fastmonterade på en gemensam fot 
b. Dessa tungor kunna svänga fram och tillbaka i 
fältet aven stark elektromagnet vilken består av ~n , 

magnetspole c och tvenne polskor d. Tungorna äro po
lariserade samt avstämda till olika frekvens. Flyter 
genom magnetspolen en lågfrekvent växelström, så 
uppstår mellan magnetpolerna ett magnetiskt växel
fält som sätter just den tunga i rörelse, vars egensväng
ningstal motsvarar växelströmmens frekvens. Emedan 
tungan upptill är vitmålad, kan man genom fr~kve~s
mätarens fönster lätt se vilken ståltunga som svänger 
och på så sätt avläsa frekvensen å den kalibrerade 
skalan. -

Det av ingenjör Wollmann konstruerade reläet rea
gerar för strömmarna från en normal trerörsmottagare. 
Ståltungorna, vilka ha en tjocklek av 0,005 mm., äro 
upptill försedda med kontaktstift som då tungan svänger 
koOmma i 'beröring med motsvarande kontaktplatta. 
Uppgår frekvens exempelvis till 60 Hertz, så måste 
stiftet beröra kontaktplattan 60 ggr i sekunden. Att 
kombinera frekvensreläet med ett vanligt kontaktrelä 
är emellertid ej lämpligt. Ing. W ollmann har istället 
konstruerat ett termiskt relä, vars ikonstruktion åskåd
liggöres av fig. 3. Det består aven tunn tråd e, vilken 
genomflytes av ström från eoft :batteri. Denna ström er
håller genom reläkontakterna en viss frekvens. Härvid, 
uppvärmes tråden så att den utvidgas, 'Och genom en 
kort tråd g påverkas kontaktanordningen h. Till kon
takterna 1 och 2 kopplas sedrun ett mekaniSKt relä eller 
en annan tillsatsapparat. 

Största fördelen med denna anordning är att reläet 
reagerar för strömstötar med olika frekvens istället för 
impulser av 'Olika längd och antal. Därför är styrnings
impulserna för alla tecken lika långa. Vidare dröjer 
det ,enda'st bråJkdelen aven sekund innan det termiska 
reläet sättes i funktion och alla synkroniserings- och 
kontrollanordningar bortfalla. Slutligen kan man en
ligt det beskrivna systemet samtidigt utföra två eller 
flera manövrar genom att på sändarsidan modulera 
bärvågen med två olika lågfrekventa strömmar. Då 
reagerar också på mottagarsidan samtidigt två tungor, 
'Och två reläer tillkopplas. Vad de 'atmosfäriska ' stqr
Dingarna angå så kan man väl knappast antaga att 
dessa uppträda med så konstant frekvens, att de kunna 
påverka reläet. 

ELEKTRISKA GRAMMOFONMOTORER 

De här upptagna motorver

ken äro av högsta kvalitet, 

absolut d r i f t s ä k r a, och 

hava mycket stor hållbarhet. 

CONCENTRA 

Saja Synchron-Motorer. 
Mycket tillförlitliga och hållbara motorer för växelström. Konstant varv
tal. Stor dragkraft. Ringa strömförbrukning. Störningsfria för radio. 
Startas genom en lätt stöt mot kanten av skivtallriken. Omkopplingsbara 
för 100-130 och 200-250 volt, 50 per. Samtliga typer levereras med 30 
cm. skivtallrik, som ingår i priset. 
N:r 024. - Sadj. Saja motor, typ D. Mindre modell, synnerligen ut-
märkt drivverk för alla grammofoner för avspelning ........ Kr. 72: -. 
~:r 02? - Sab. Saja motor, typ B. Större modell för avspelning och 
InspelnIng ................................................ Kr. 84:-. 
N:r 026. - Sagva. Saja motor, typ Vs. Kraftig specialmotor för inspel
ning. Dragkraft 4000 cmgr. Plansvarvad gjutjärnstallrik. Gummiunder-
lägg och fasthållningsmutter ................... ........... Kr. 88:-. 
Emwe Universalmotor. 

En utomordentligt kraftig och gedigen motor för likström och växel
ström, även avsedd för ingravering av grammofonskivor. Reglerbart 
varvtal. Jämn gång. Levereras incl. 30 cm. specialskivtallrik; för 110-
130 eller 200-240 volt. 
N:r 023. - Emwe ... ....... ...... .. .. ..... ............. Kr. 160:-. 

• H ä I S i n g b o rg 
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Om "nätbrus" hos 
Det är icke vår avsikt att här komma med en full

ständig översikt över alla tänkbara '0rsaker till det väl
kända, mer eller mindre starka'btummarudet hos växel
strömsm~ttagare. Vi skola nöja oss med att göra en 
del allmanna påpekanden och därefter med ett visst 
exempel för ögonen klalfgöra hur en undersökning av 
en m'0ttagare praktiskt och systematiskt k'an utföTas. 

Då en högtalare återgiver en störande ton, ber'0r 
detta som bekant på variationer av m'0tsvaran'de fre
kvens hos slutrörets anodström, med vilken högtalaren 
matas, vare sig den nu är ansluten direkt el'ler över en 
utgångstransf'0rmator. Var orsaken till anodströms
variationerna ligger, . kan man emellertid icke avgöra 
endast genom att lyssna. 

I första hand drager man kanske den slutsatsen, att 
galler- och anodspänningarna hos ett e1ler flera 'för äro 

. '0jämna. Detta är vid växelströms mottagare ganska 
vanligt, då ju de nämnda spänningarna sk<Yla tagas 
från den likriktade växeTströmmen. Den genom lik
riktningen er'håJlna pulseran'de likströmmen kan icke 
utj~m,?-as fullständigt genom filtreringen. Spännings
vanahonerna, ·som hava nätets dubbla frekvens, kunna 
emellertid hållas inom s,å små gr,änser, att anodströms
variationerna i slutröret icke åstadkomma någon märk
\bar ton ihögtala'ren. På grund av rörens förstärkar
verkan steg efter steg är det utan vidare klart, att ett' 
rör· måste drivas med så mycket omsorgsfullare filtre
r~d ström ju längre framför s,lutröret det lig~er. Tänka 
VI oss exempelvis en förstärkare med tre rör, där för
stärkningen pr steg är = 10, måste det mellersta röret 
hava tio gånger jämnare anod-och gallerför'spänningar 
än slutröret '0ch det första röret hundra gånger jäm
nare spänningar, för att dessa första rör icke ~kola 
åstadkomma starkare nätbrus i högtalwren än slutröret. 

Högfr,ekvensrör utgöra dock såltiUvida ett ulldantag 
härifrån, som an'0dspänningsvariationer med låg fre
kvens endast överföras till följande rör genom k'0PP
lingselementen i den måll högfrekvensen event. mod'U
Ieras genom de lågfrekventa vadationerna. 

Naturligtvis måste man även hava sin uppmärksam
het riktad på glödspänningen. Nästan utan undantag 
drivas jiU rören vid växelströmsmottagare med växel
ström å glödtrådarna, i allmänhet med 4 volt. Här 
måste man emel1ertild nu skilja mellan de normala rö
ren, ·där den av växelströmmen genomf1l'utna glödtrå
den även tjänstgör som elektr'0nemitterande katod, samt 
de med indirekt upphetad katod försedda rören, där 
glödtr~den uppvärmer ett från glödtråden själv isole
rat skIkt, som i detta faH tjänstgör som katod. Glöd
trådens temperatur varierar amid med nätets dubbla 
periodtal, då llätspänningen ju för varje period tvenne 
gång>erhar ett maximivärde resp. nollvärde. Om ström
men går i den ena eNe r andrar riktningen har natur
ligtvis ingen inverkan pål temperaturen. Dessa tem
peraturförälldringar hos glödtråden orsaka llaturligt
vis emissionsvariationer, vilka man ioke kan förhindra 
med mindre än 'att man giveT kat'0denen så stor värme
tröghet, att teinperaturförän'dringarna icke längre hin
na med att följa strömvariaHonerna. Detta kan man 
emellertid endast åstadkomma hos de s. k. indirekt 
upphettade växel'sh·ömsrören. Man' måste även taga 
hänsyn till att glödströmmen åstadkommer ett magne
tiskt 'fält, som påverkar de utslungade elektronerna. 

växelströmsmottagare. 
och förändrar 'förets 'karaktäristik (magnetron~fekt). 
Vid likströmsmatIIing av glödtråden är detta fält och 
därmed även inflytandet på ka;raktärisUken k'0nstant. 
Vid växelströms matning dä'rem'ot uppstår ett varieran
de fäH, som även detta åstadkommer variatiOller hos 
anodströmmen Hka med glödströmmens duhbla fre
kvens,. Ä ven denna effekt undvikes mycket lättare 
med indirekt upphettade växelströmsrör. 

Under vissa omständigheter inträffar det, att elek
tronernfr även gå över emellan ,glödtrådens båda än
dar, som ju 'ha olika spänning. Vid väx,elström kan 
detta såväl vid direkt som indirekt matade rör åstad
komma anodströmsvariationer. Vid direkt matade rör 
har man även svårigheter med, anslutning av galler
kretsen tiH glödtråden, ty på gl"llnd av växelströmmen 
får gallret en i fö'rhållande till olika purrkter å glöd
trå'den ständigt växlande spänning. lCike heller den 
'0fta använda anslutIIingen till "glödtrådens mitt" ge
nom potentiometer eller rnittuttag 'å glödströmslind
ningen å transformatorn kan helt förhindra störningar. 
Slu:f:ligen kunna naturligtvis rena 'kons:f:rukEonsfel hos 
rören, osymmetrisk byggnad, dålig isolation mellan 
glödtråd ,och katod hos indirekt upphettade Tör etc. 
giva orsfrk till störningar. Särskilt kritisk·a äro dessa 
störningskäUor, om gaHerström flyter genom rören. 

I slutsteget användes -ännu oHa direkt glödströms
matade rör, ö. v. s. varuIiga batterirör, och 'här går det 
också mycket väl för sig, då ingen eller endast '0be
tydlig förstärkning ytterligare sker. Det är dock att 
märika, att de moderna pentoderna, som ju ha stor . 
för-stärkning, äro indirekt uppvärmda. Å de andra 
platserna i mottagaren använder man uteslutande in
direkt upp'hettade växelströmsrör, vid vilka störningar 
genom växelströmsmatningen praktiskt taget kunna 
fuTl-ständigt förhindras. Man 'bör dock vid undersök
ning aven apparat, som brummar, hava klart för sig, 
att det är möjligt, att ett med växelström matat, indi
rekt upphettat rör kan vara '0rsak till nätbrus. 

Hittills hava vi endast behandlat driftspänningarnas 
inv'erkan. Nu är det emellertid att märka, aU på rö
rens 'elektr'0der kunn.a uppträda spänningaT - diirekt 
eller genom kopp'lingselementen mellan de olika rören 
- . vilka äro orsakade av kapacitiv koppling emel'lan 
olika delar. Även '0m de ifrågak'0mmande kapacite
terna endast äl'o pål några få cm., kunna de orsakade 
spänningarna göra sig märkbara i slutröret efter aH 
hava förstärkts i Iågf'rekvensförs,tärkaren. Det hän
der även lätt att störningar uppstå på grund av in
duktion från' växelströmsförande ledare eller från 
transformatorer etc. å 'ledare, som stå i förbindelse 
med rorens elektroder. 

-Man kan sålun!da skilja mellan tre huvudgrupper 
av störnringar: 

1. Otillräcklig silning av 'anod- eHer galleTspän
ningar. 

'2. Störningar genom glödströmsmatning med växel
ström. 

3. Störningar genom induktion och influens från 
energikällan. 

Låt oss nu tänka oss att vi skola undersöka en 
moH~gare enligt kopplings,schemat i fig. 1. Då den 
inkopplas 'höres en näUon. Var ligga orsakerna? 
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,Först lbetrakta vi S'lutsteget ensamt för sig själv. 
Vi lossa anslutningarna å lågfr~kvenstransf.ormatorns 
NT sekundärsida 'Och för1binda dem direkt med var
andra. Galhoet blir härigenom pmktiskt taget full
ständigt jordat oc~h 'kan icke inverka på an'Odsh:öm~ 
men. Kvarstår likväl en störande nätton, måste den
na bero på rörets driftspänningar eller på högtalaren. 
I det si'stnämnda fallet ,kan orsaken vid en elektrQ
magnetisk högtalare endast vara .induktion flrån 
växelströmsnätet på högtalarsysremet, <och detta tor
de för övrigt sällan inträffa, möjligen någon gång vid 
'olämplig sammanhyggnad av mottagaren och högta-

Fig.1. 

laren. Vid en elektrodynamisk högtalare ligger saken 
litet annorlunda till. Dennas fältmagnetspole ma
tas vanJigen med ofiItrerad eller på sin höjd 'Obetyd
ligt filtrera'd pulserande likström från likriktaren, och 
om icke vissa mått och steg tagas för neutralis,ering 
av fältets ojämna inverkan på s v ängs P olen, uppkom
mer härigenom en störande ton i högtalaren. Vidare 
kan fältmagneten eller likriktartransformatorn för 
få'ltströmmen inverka inducerande på högtalarens in
gångstransformator. 'Detta kan man kOThStatera ge
nom att koppla högtalaren av från slutröret, varvid 

. för att förhållanJdena i övrigt skola vara så lika som 
möjligt ett motstånd av samma värde som slutrörets 
inre motstållld lägges mellan högtalartransformat'Orns 
primarkontakter. Olm någon nätton då höres, måsle 
störningen lbero på de just nämnda förhållandena. 

_ lJr 

If, 

Fig.2. 

Slutligen måsile man hava klart för sig, att det är 
stor skillnad på olika högtaJares känslighet vid låga 
frekvenser, ;5<JL-..100 Hertz. Därför återgives 'också 
näHonen med mycket <olika styrka av olika högtalare. 
En bäUr,e högtalare med större tonomfång återgiver 
således nätt'Onen mera. 

IAnta,ga vi mu att högtalaren icke direkt röner någon 
inv'erkan från nätet, målste alltså nättonen bero på 
växelströmsmatningen av glödtråden eller otillräcklig 
filtrering av anodspänningen, och därmed även , galler
spänningen, efter,s<om denna erhåUes genom det spän
ningsfall, som uppstår då anodströmmen får passera 
motståndet W l . För 'att IllU undersöka inverkan av de 
olika driftspänningarna var för sig mata vi att börja 
med röret med glöd ström från en ackumulator och gal
lerspänning från ett t'Orrbatteri, se fig. 2,. Vi kunna då 
göra observati<ouer . över anodspänningens inverkan -

induktion och influens kunna vi vid slutröret bortse 
från - samt undersöka 'Om bloc'kkondens'atorerna CUl 

oCh CU 2 samt filterdr,osseln Dr behöva tagas till större 
ener event. kunna minskas. 

Nu koppla vi <om, så 'att gallerspänningen åter tages 
från nätet med hjälp av m<otståndet W 1> under det att 
glödströmmen 'Ochan<odströmmen tages från batterier. 
Anodspänningslikriktaren måste då förs'es med ett pro
visoriskt motstånd Wb, se fig. 3,av s'ådan stodek, aU 
samma ström flyter genom detsamma, som vid normal 
koppling skulle flyta genom röret. Vi undersöka nu 
åter filtreringselementens - även kondensatorns CUa -

inverkan. 

C,;, 

'Fig.3. 

Till sist giva vi röret glödström från näUransf<orma
torn men taga anod- och gallerspänningarna från ibat
terier, se fig. 4. Om hä,rvid en störande nätton för
märkes, är antagligen gallerkretsen felaktigt ansluten 
till glödtråden, d. v. s. till en f'eJ.aktig punkt å glöd
strömslill'dningen. Man ansluter då de ifrågavarande 
batteri polerna till den ,rörliga armen å en potentiome
ter om et! par hundra .ohm, viJ.ken lägges över ~l~d
strömslindningen. Om nättonen genom inställning av 
potentiometerarmen fortfarande icke kan elimineras, 
,kan ors-aken - föruts'att att slutröret är felfritt - ligga 
hos nättransformatorn. Det är näm'ligen ingalunda lik
giltigt huru transformatorns lindningar äro anbragta i 
fÖl'hållande till varandra, 'Och om den är hemm~gjord 
eller av ett enklare fabrikat kan den event. vara fel
aktig på ett eller annat sätt. 

/ 

LJ~. 

Fig.4. 

Man kan alltså pål ovan bes.krivna sätt lära känna i 
vilken mån oHka stömingskällor -bidraga till en upp
träd-ande besvärande nätton. Vi vilja emellertid påpe
ka tvenne förhåUanden, som det är nödvändigt aU 
hava sin uppmärksamhet riktad på. D-et kan ofta in
träffa, att enstaka störningskå'llor framkalla en starka
re nätt<on än nem tillsammans. I så fall ligger saken 
till så förmånligt, att störningarna då de summeras -
'och härvid 'kommer det icke endast an på amplituden 

,utan även på fasen - delvis kompensera varandra. 
I många fall ,åstadkommer man med avsikt och på 
grundval av exakta beräkningar just en sådan kom
pensering. Härför erfordras 'emellertid större tkunska
per, 'och dessutom måste den använda materielen be
sitta mycket exakta el'ektriska värden. 

Vidare måste man alltid oor man företagit några 
förändringar i kopplingen för att minska nättonen 
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kontrO'llera vilket inflytande detta kan 'ha på själv'a 
mottagningen. IDet förekO'mmer nämligen ofta, att då 
man på 'ett eller 'annat sätt lyc'k::rts få bO'rt nättonen, 
detta åstadkommits på ett sådant 'Sätt, att även de låga 
frekvenserna helt undertryckas. Detta f.år rnaturligtvis 
icke ske, då mottagningen skulle Hda mycket härav. 
Dessa anmäl'lkningar måste 'alltså noga 'beaktas vid den 
fortsatta undersökningen. 

[Arbetar slutröret tillfredsställande, k,opplar man åter 
in lågfrekvenstransformatO'rns sekundärsida och lossar 
i 'stället ledningarna till primärsidan. Mellan primär
'kO'ntakterna ansluta vi i stället ett motstånd av samma 
storlek som inre mO'tståndet hos det föregående röret. 
På detta sätt kunna vi lära känna inverkan aven event. 
induktion på lågfrekvenstransformatorn. Härvid blir 
man ofta överraskad att finna i vilk'en anmärknings
vävd grad nättonen ändrar styrka, .om transformatorns 
läge förändras helt 'litet, eller O'm en event. förefintlig 
kapsel kring transformatorn jO'rdas. Genom detta för
sök kommer man således även under fund med huru 

den skadliga induktionen kan motverkas. Det är all
tid k10kt 'att då man bygger en mottagare lämna ett 
väl tilltaget avstånd mellan lågfrekvenstransfol'lffiatO'rn 
och nätanslutningsdelen. Vid ett mera hO'pträngt mon
tage fordras mycket mera omsorg och utförligare prov 
för att finna den lämpligaste placeringen av de O'lika 
deJarua. A'vskärmning 'har vid dessa låga frekvenser 
ioke alltid önskad verkan. 

Är förstärkarsteget före slut-röret motståIl'dskopplat, 
är tillvägagångssättet för undersökning ungefär det
samma. Störningar på grund av induktion uppträda i 
allmänhet här icke men kunna i 'stället orsakas genO'm 
uppladdrningar av gallret genom influens. En liknan
de verkan kan man framkalla konstlat - om man är 
intresserad 'av att studera densamma - genom att för
binda gallret över en mycket liten kapacitet, ett par 
hopsnodda, väl isO'J.erade trådar, med en punkt, som 
har 'hög växelspänning, t.ex. en av likriktarrorets 
anoder. 

• DEN OM SITT FABRIKATS GODA 
'ANSEENDE MÅNE MOTT AGARE
FABRIKANTEN ANVÄNDER ENDAST 

DRALOW.ID. 
MOTSTÅND 

d et vä Ikä nda, berömda 

världsmärket -

Alla~välsorterade radiohandlande föra 

. O 

DRALOWIDS AMATDRMOTSTAND 
DRALOWID POLYWATT DRALOWID FILOS DRALOWID SUPERWATT 

1 watt belastning 3 watt belastning 6 watt belastning 

Infordra katalog och anbud från 

CONCENTRA * HÄ·LSI N G BORG 
ENSAMFORSÄLJARE FOR SVERIGE 
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Vi skola nu taga itu med det första lågfrekvensröret. 
Provning,en av de olika spänningarnas inverkan sker 
på s'amma sätt som vid slutröret, d. v. s. genom SKif
tesvis utlbytande av spänningarna från nätaggregatet 
mot sådana från batterier. Man får därvid icke glöm
ma kortslutningen av gallerkretsen och man måste se 
noga till att röret ic'ke under fÖTsöken får en annan 
gallerspänning än under normal drift. Kontrollyss
ningen skall icke ske i rörets anodkrets 'utan fortfaran
de med högtalaren inkopplad efter slutröret. Då man 
redan känner nättonens styrka från provet med slut
röret ,ens'amt kan man sålunda konstatera, om nätto
nen ökas genom tillkopplingen av ytterligare ett steg, 
eller om den kanske minskas tack vare någon lycklig 
kompensering. Även om nättonens styrka förblir oför
ändrad, bör man undersöka inverkan av filterelemen
ten W 2 , CU4 och Cu 5 • 

Man ,kan ibland konstatera verkningar genom- in
fluens å det ifrågavarande rörets anod, i det att nät
tonens styrka förändras, om man omgiver röret med 
en jordad plåtcylinder. Vidare bör man övertyga sig 
om aU Tör,et är f'elfritt. f)et k'an vara av intresse att 
veta, att en brummande nätton, som orsakas av rö
ret, ibland icke uppträder, förrän röret använts en 
tid. 

Nu undersökes på samma sätt som förut beskrivits 
de väx,elströmsf'örande delarnas inverkan på kopp
lingseJementen mellan detektDrn och lågfrekvensröret. 
Särskilt måste man beakta inverkan genom influens 
å rörets galler och gallerledlningar. Ett 'bättre intryck 
härav kan man få genom att provisoriskt anbringa rö
ret med dess föru'tkDpplade element å en liten bräda 
och 'förbinda detsamma med den förutvarande rör hål
laTen medelst böjliga ledningstrådar. Inverkan genom 
influens kan nu 'undersöka,s genom flyttning av den 
lilla separata delen. 'Mera kritisk är inverkan genom 
induktion på en framför detta rör kopplad lågfrekvens
transformator. Stor omsorg erfordras för att anhinga 
denna så induktionsfritt SDm möjligt, isynnerhet om 
det följande steget har stor för,stärkning och även åter
giver de låga frekvensema riktigt. Detta ä'r orsaken 
till att man vid två steg lågfrekvensförstärkning icke 
gärna använder transformatorkoppling i det fÖTsta 
steget. 

Nu komma vi till apparatens 'farligaste och känsli
gaste organ, nämligen detektorröret. Vi skola därvid 
nä'rmast behandla en detektor med gallerlikri>ktning -
den v'anligaste detektorkopplingen - men det nedan 
sa'gdia kan även tillämpas på en detektor med anod
likriktning. Gallerkretsen kortslutes även här. Vi 
koppla åter skiftesvis in de olika batterierna och un
dersöka inverkan av växelglödströmmen resp. anod
spänningen, den sistnämnda med olika grader filtre
ring. Influens å anoden undersökes och förhindras på 
samma sätt som vid första låtgfrekvensröret. Om så till 
vida allt är i ordning kortslutes nu i gallerkretsen en
dast spolen. Gallret står då i förbindelse med katDden 
dels över gallerkondensatorn CG G, dels direkt genom 
motståndet WG1 ' Om starkt brummande nu uppträ
der, kan detta bero på: ett dåligt <l'ör, dålig isolation 
mellan galler och gJ.ödtråd eller - det vanligaste -
influens på gallTet eller med gallret förbundna led
ningar eller delar. Redan en mycket liten kapacitiv 
koppling mellan gallerelemenien och växelsirömsföran
de delar är här skadlig, då det ju z:ör sig om inverkan 
på gallerströmmen. En förbättring erhålles redan ge
nom att omgiva: detektoTröret med en jordad plåtcy
linder eller genom att använda 'ett metalliserat rör. 

Ofta är det till och med tillräckligt att närma en jord
förbunden plåt intill detektorn, vilket ju t. ex. sker i 
och med att 'IDan förser mottagaren med en plåtlåda. 
GallerIedningarna skola givetvis vara korta och det 
kan vara fördelaktigt att draga dem i närheten aven 
jordad ledare. Den ~samma inverkan ,genom en 
på sådant sätt åstadkommen ökning av kapaciteten 
mellan galler och katod inser man om man betänker, 
att gallret ligger i en kapacitiv spänningsför,delarkopp
ling mellan de störande spännings källorna och jord, 
och att spänningsfallet i fÖ'l.!hållande till en kapacitet 
med tilltagande kapacitet minskas. 

Arbetar ,detektDrn med ,tillhörande gallerelement bra, 
frigöres gallerkretsspolen från ,kortslutningen. Om 
därvid en störande ton uppträder, beror denna på in
duktion på spolen, vilket man kan konstatera och upp
häv'a genom att ändra spDlens läge. Ganska elakar
tad är en brummande ton, som vid ökning av åter
kopplingen :börjar göra 'sig mä'rkba'r strax innan sväng
ningsgränsen och även höres, då' motlagaren svänger. 
lsyn.nerhet uppträder denna störning då ljuslednings
antenn användes. F'enDmenet uppkommer sannolikt 
dä'figenom, att högfrekvent energ,i tillföres likriktaren 
från nätet, varest den likriktas tillsammans med den 
lågfrekvenrta nä tfr ek vensen. HårigenDm erhålles ~n 
med nätfrekvensen modulerad högfrekvensenergi, vil
ken även tränger f'fam till detektorn. Efter demodu
lering och förstärkning i mottagaren uppträder följakt
ligen den störande nättDnen i högtalaren. I allmänhet 
kan man föthindra på denna väg inkommande stör
ningar genom att koppla ett par kondensatorer på någ
ra tusen cm. mellan likrjktarrörets anoder och mitt
uttaget på anodlindningen. Likriktartransformatorns 
byggnadssätt har även ett avsevärt inflytande. Denna , 
[bör t. ex. vara försedd med en jordförbunden stör
ningsskyddslindIl'ing, som ligger menan primär- och 
sekundär lindningarna. 

Slutligen återstår att behandla högfrekvenssteget, 
viJket givetvis under försöken med detektorn varit av
kopplat från denna. nå emellertid kopplingselemen
ten mellan tvenne högfrekvenssteg eller mellan ett 
högfrekvenssteg och detekto,rn endast förmår överföra 
högfrekvens, kunna. lågfrekventa störningar endast 
framtränga till detektorn i det fall, aH: högfrekvens
energien i ett högfrekvensrör moduleras med den stö
rande lägre frekvemien. En sådan på ett eller annat 
sätt "förorenad" högfrekvenssvängning förstäTkes na
turligtvis i högfrekvenss,tegen och giver efter likrikt
nil1,gen och den därpå följande lå'gfrekvensförstärk
ningen upp'hov till en störande tDn i högtalaren. Det 
kan emellertid även inträffa, att genom lyckliga fas
förskjutningsförhållanden 'en sådan från högfrekvens
delen kommande störande svängning upphäver eller 
åtminstone motverkar 'en motsvarande i detektorn eller 
lågfrekvensdelen uppkDmmen störning. 

Föl- att en skadlig modulatiDn i högfrekvensrören 
skall undgås, måste dessa arbeta på en rak och helt 
inom det negativ.a DmTådet liggande del av rörkaraktä
ristiken. -

Medvetna kompenseringskopplingar bliveT en annan 
sak som vi denna gång icke skola gå in på. Amatören 
måste givetvis inställa sig på att söka förhindra 5åväl 
sådana störningar; som äro orsakade av bristfälliga 
driftspänningar, som sådana, vilka bero på nätanslut
ningsdelens inVel"kan på mottagarens kopplingsele
ment. 
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Den nya, Bresiauantennen. 
De nya tyska slorstationerna ha inom fac'kkretsar 

väckt ett berättigat intresse. Detta gäller särskilt Bres
laus.fationen, som är utrustad med en antenn av helt ny 
konstruktion, och denna luftledare är så beskaffad, att 
fadingen elimineras inom de närmast sändaren be
lägna zonerna . 

utan den ordinarrie strålningen och motstrålningen utgå 
från samma antenn. LuftledaTens 'höjd uppgår till 1/. 
av våglängden. Upptill är antenntomet försett med en 

.som bekant kan man eliminera fadingeffekten ge
nom att undertrycka den s. 'k. 'rymdstrålningen, d. v. s. 
genom aU dämpa de strålaT, som bilda en vinkel av 
50-80 grader med horisontalplanet. Det ä'l' nämligen 
dessa strålar, som ,genom sin reflektion mot Heaviside
skiktet orsaka ljudstyrkevariatiorrerna. Detta kan man 
uppnå genom att utsända 'en i förhållande till den 0'1'

dinade antenn-st'l'ålningen fasförs'kjuten strålning, och 
vid Leipzigstationen har man löst detta problem på så 
sätt att man runt omkring antennen uppsatt flera hjälp-

Fig.1. 

antenner. Denna s. k. polygonan'tenn 'har även visat 
sig vara effektiv. 

Vid B'l'eslaustationen användes emeHertid en av Te
lefunkenbolaget konstruer'ad enkeUrådig antenn, vil
ken uppspänts i lodrät ställning i ett hägt trätorn. 
Några hjälpantenner komma sålunda ej till användning 

Fig.2. 

kopparring med en diameter av 14 meter och en tjock
lek av 10 cm., och genom deillla s. k. spetskapacitet 
har man 'Uppnått den önskade strömfördelningen. Hur 
antennspetsen seT 'Ut framgår av fig. 1 under det att 
fig. 2 vis'ar en bild av hela antenntornet, vilket är till
verkat av t.rä. 
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Vi äro fortfarande Sveriges mest välsorterade engrosaffär j radiobrallschen och rÖTa aHa delar i 
största sortering, Har ett litet utdrag ur våra s'enaste noteringar: 

'Skärmbox av aluminium, 78X '12:5 mm ....... . ... .. .............. Kr. 1: 50 
Skärmbox av koppar, blankpolerad, 80X125 mm, ................ " 3: 50 
Skärmbox av koppar med sockel med klämskruvar .. . . . . . . . . . . . . .. " 7:-

Spolrör och koppartråd lagerföras i alla vanliga dimensioner. 
Dubbelk'ondensator, prima kvalitet, 2X500 cm. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17: -
Trippelkondensator, 3,X500 cm. . ..... .... ....... ... .... .. ...... " 26:-

Båda dessa kondensatorer äro fÖl"Sedda med korrektion och mikroskal'a. 
Elektrolytblock, 8 MlF . .... ..... ... . ............ ..... ...... ... " 9:--
Kombinationsblock 2+2+1+2+1+0,1+0,1=8,2 MF ...... ...... " 1.4:-
Nättransformator för 3-Törsmottagare, likriktarrör RGN 1054, anodspännings-

lindning 2.X300 volt . ... ...................... . ............. 25: -
D:o med likriktarrör R'GN 3M, anodspänningslindning 0<250. volt " 19: 50 

CDNCENTRA • HRLSINGBDRG 
Tel.: Kontoret 3260. Tel.: Fabriken 954. 
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l@mrneraiella 
nyheler 

Nya likriktarrör. 
. Ostarlikriktarrören ha framför alla andra likriktar
rör som bekant den stora fördelen aU de kunna kopp
las direkt till ibelysningsnätet uf1an aU glödspäinningen 
behöver reduceTas. Till följd av det ringa inre mot
ståndet blir dessutom den alstrade likströmmens spän
ning i det närmaste lika med' nätspänningen och detta 
betyder med andra of'd, att Ostarrören arbeta med en 
mycket hög verkningsgrad. 

Ett nytt indirekt uppvärmt spänningsfördubblingsrör 
NG 40. 
En olägenhet har hittills varit att man med Ostar

likriktarrören ej kunnat uppnå, högre spänning än nät
spånningen, emedan ju inga transformatorer komma 
till användning. Men de moderna radiomottagarna och 
förstärkarna äro numera utrustade med kraftiga änd
rör, som tarva en hög anodspänning, och därför har 
'Ostarfirman konstruerat ett nytt likriktarrör, som är 
speciellt avsett för alla sådana kopplingar. Det nya 
li'kriktarröret, som finnes att tillgå även i den svenska 
ma,rknaden under typbeteokningen NG 40, lämnar lltan 
transformator och i "tomgång" en liks,trömsspänning 
som är lika med den från nätet uttagna växelströms-
spänningen ggr. 2 l"2.. Likströmsspänningen uppgår 
med andm ord till det 2,8-ld'lilibla av växelströmsspän-

/ 
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Fig. L 
Kopplingsschema för NG 40. 

ni:ngen, så att man vid ett belysningsnät på exempelvis 
110 volt erhåller 308 volt. Denna spänning sjunker 
naturligtvis med stigande belastn~ng. Röret kan belas
tas upp till 40 mA. Det är således speciellt avsett för 
likriktning av växelströmmar på 11'0,127 och 150 volt. 

Röret som är försett med en vanlig fempolig sockel 
inkopplas på följande sätt: Stiften H förhindas direkt 
med vä elströmsnätet, från vilken såväl likriktarrörets 
glödspänning som ·den växelspänmng som skall likrik
tas uttages. Mellan stiften G, K och A läggas tre kon
densatorer på 4 MF. LikSltrönrmen uttages, fdn kon
takterna G och A, varvid G är den positiva" och A den 
negativa polen. Mellan G-K och A-K få inga elek
trolytkondensatorer inkopplas, men däremot är det 
ingenting som 'hindrar att man använder en konden
s.ator av denna typ för aht överbygga den likriktade 
spänningen mellan G och A. 'Den 'hör vara på 8 MF. 

Vid ett växelströmsnät på! ~2'20 volt lämnar spännings
fÖf'dubblingsröret vid tomgång 610 volt, vid 20 mA. 
belastning 5'10 v'olt, vid 30(} mA. belastning 450 volt 
och vi.d 40 mA. 415 volt. Denna spänning är tillräck
lig även för kraHförstärkare, sändare etc. Särskild 
stor betydelse ,ha de nya rören för växelspänningar, 
som understi,ga 150 volt emedan desamma t. ex. vid ett 
nät på 1'20 volt visa följande data: tomgångsspänning 
330 voU, vid 20(} mA. 245 volt, vid 30 mA. 225 'volt och 
vid 40 mA. 180 volt. 

Ett nytt tvåvägs~likriktarrör. VG 45 

V,G 45 är ett nytt indirekt uppvärmt tvåvägs-likrik
tarl'ör, vilket matas med den fulla nätspänningen utan 
användande av transformatol'er e11:er reduceringsmot
stånd. Detta likriktarrör är sär'Sikilt lämpligt för tra:n,:s
portabla univers·almottagare, vilka äro försedda med 

Fig.2. 
Kopplingsschema för VG 45. 

enkla filterkretsar. Det avger nämligen en syruner
ligen ren likström, och för silning av densamma räc
ker en klent dimensionerad filterkrets. 

Röret inkopplas på följande sätt: till de båda stif
ten H kopplas den fulla nätspänningen under det att 
den likriktade växelströmmen uttages från stiften -A ~h 

'''~-+--f'::''''':+-+---I 

--- ~~I/. 

150V. 
"f----+----jf---==!'-=--+-'-=-=-"j2.lOV. 

- K"rvor lir "6'" 
• v6 

Fig. 3. 

12.0 u.. 

Belastninj;sdiagram för VG 45 och NG 40. 

G. Härvid är aU märka, att G år den positiva och A 
den negativa polen. Det nya likriktareröret kan be
lastas 'Upp till 45 mA. 'och kan dä,f'f'ör användas även 
i relativt stora motta'gare. 

Universalglimrör UR 110 (Pressler). (Fig. 4-7). 

Universalglimröret UR 110 kan användas som ström
och spänningsindikator i såväl likströms- som växel
ströms'kretsar _ t. ex. för kontroHering av nätaggregat, 
s'om resonansindikator för vågmätare, som poli'Il!dikator, 
etc. Tändspänningen är mycket låg och röret börjar 
lys,a !'ledan vid 110 volt. 

Röret är försett med två tråd.form~ga el~ktrodeT . vilka 
äro inneslutna i eM litet glasrör med dimensionerna 50 
X 10 mm. Det tager således ytterst ringa plats och 
kan dår.för lätt placeras i ett nätaggregat eller annan 
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apparat dä'r det är trångt Oom utrymmet. Då det kOoPP
las till likström lyser den negativa elektroden under 
det att bwda elektrOoderna Oomgivas med glimljus så 
snart röret kOoPplas till en växelströmkälla. Äro. elek
trOoderna olikformigt betäckta med gI.imljus så betyder 
detta, att växelströmmen är överl'a,grad en likström. 

Universalröret seriekOoPplas vanligtvis med ett 
skyddsmOotstånd vilket dimensiOoneras enligt nedanstå
ende tabell. 

Vid 5·00 VOolt 1 megohm 

" 400 0,6 " 

" 
300 

" 
0,4 

" 
20.0 0,2 

100 " 0,05 
" 
" 

I fig. 5 användes universalrör<et för kOontrOollermg av 
en strömbrytare S. Då denna öppnas, lyser röret upp 
Ooch så snmi strömbrytaren slutes, slOockna'r det åter. 

w ' 

UR 

Fig. 4. Fig. 5. 

Hg. 6 vism ett universalrör som resonansindikatOor 
i en svängningskrets C L-t. ex. en vågmätare. Här
vid parallellkOoPplas röret med spolen L. 

Fig. 7 slutligen visar universalröret ierr glimg{fnera
tOorkDppling. Det ligger i s,erie med ett variabelt mOot
stånd W, under det att en kOondensatOor C är parallell
kopplad med röret. M har ett mOotstånd av c:a 1 
megOohm 'Och C en kapacitet av lrOO-1000 cm. Fre-

w 

+ 

c 

UR 
UR 

c 

------<I-T 
T 

Fig.6. Fig.7. 

kvens,en ökas, Dm vär<det på mOotståndet och kOonden
satOorn minskas, 'Och urladdningsströmstötarna kunna 
göras hörbara med tiHhjälp aven vanlig hörtelefOon T. 
Kopplingen är särskilt lämplig för alstring av tOonfre- · 
kventa svängningar samt för kalibrering av kDnden-. 
satOorer och mOotstånd. 

SpänningsprDvaren "Original Pressler", 

Presslers spänningsprovare består av tvenne genOom 
en led förbundna testkontakter av isolermaterial vilka 
i ena ändan äro försedda med' ett lwntaktstift. Det 
ena stiftet ä'r fjädrande under det att det andra är kOom
binerat med en glimlampa. När man med de båda 
stiften berör en strömkälla, vars spänning uppgår till 
minst 100 VOolt, så börjar ,glimröret lysa - med bägge 

elektro,derna om det är frruga om växelström, Ooch med 
den ,ena elektrOoden vid .koppling till en likströms
källa. Härvid iakttages följande : Lyser stiftet a, så lig
ger kOonta!k.tstiftet A på den negativa pOolen 'Och Dm' ;b 
lyser ligg'er B på den negativa pOolen. D-en inbygg'9a 
glimlampan utgöres av ett ädelgasfyllt glasrör iIlle'hål
lande tvenne stavelektrode:r, UR 11.0, Ooch röret är se
riekOoPplat med ett skyddsmOotstånd, vilket är inbyggt 
i det ena ha:ndtaget 

+ \-

+ 

//i~~Yi~\\\ "-
, \ 

Fig.8. 

I fig. 8 se vi upptill hur pola,riteten i en väggkDntakt 
undersökes. SåsOom framgår av figuren, lys'er stiftet b 
vilket visar aU armen B är plaoerad på den negativa 
pOolen. Figuren i mitten förerställer ett elektriskt stryk
järn, vilket undersökes med tillhjälp aven glimlampa. 
Figuren visar, att manteln har överslag varför stryk-~ 
järnet är fa:rligt att beröra. Figuren nedtill visar slut-
ligen hur man undersöker om en lampsockel är spän
ningsförande ,eller ej. Det är den i detta fan, och vi 
kunna även av figuren se att belysningsnätet har väx~l-
ström (bå'da stiften lysa). 

SynkrDnmotorer för tonfilmsamatören. 

Visserligen 'kan man vid upptagning av amatörtOon
filmer på meka:nisk väg sammankoppla kameran och 
graverings.apparaten - t. ex. genOom en flexibel axel .,-
men försök ha visat att de ,flesta sådana anOordningar 

Fig. 9. 
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arbeta mindre tillfredsställande Dessutom måste gra
verings'~pparaten 'uppställas i .omedelbar närhet av ka
meran. Hälst bör även mikrofonen stå så nära grave
ringsapparaten och förstärkaren som möjligt. Detta 
medför naturligtvis .också en mängd nackdelar icke 
minst ur störningssynpunkt. Därför är det betydligt 
bättre att driva kameran och graveringsappa,raten med 
separata synkronmotorer, liksom vid inspelningen av 
kommersiella tonfilmer, .och ansluta de ;båda aggre
galen till sanuna växelströmsnät. På så sätt uppnår 
man en fullkomlig synkronism mellan ton och hild. 

Numera kan man även i marknaden erhålla små 

[=====~==I==k==o=r=t=h=e==t==~====~] 
Mikrosändare för flygtrafiken. 

Det brittiska flygministeriet har givit Standard Tele
phones and Cables Ltd. i uppdrag att bygga två mikro
sändare för flygtrafiken över Engelska kanalen. På 
fabrikens laboratorium i Hendon 'byggdes redan för ett 
och ett halvt . åif sedan ett par dylika försöksanlägg
ningar, vilka installerades i Dover och Calais, och som 
vi 'utförligt heskrivit i ett tidiga're nummer av RTR 
Härvi'Q uppgick den använda våglängden till 18 cm. 

,De nya stationerna skola a<r,beta på en ännu kortare 
våglängd nämligen 15 cm. 'och för såväl sändaren som 
mottagaren komma små dipoler med en längd und-er
stigand-e en tum att användas,. De ultrakorta vågorna, 
'eller m~krostråla,rna, vilka ha en f'rekvens av 2 milja<r
der Hertz, alstras i elektronrör av speciell konst'ruktion 
och m-ed tillhjälp av 'en spegel koncentreras vågorna till 
ett smalt knippe. Denna spegel utgöres aven cirkel
rund reflektior med en diamet,er av 10 fot, vilken riktas 
mot en liknande reflektor på mottagaresidan. 

Den engelska stationen skall uppföms vid luftham
nen Lympne vid! Hythe och den f.ranska vid Sting
Ieveii, ung. en mil väster .om Calais. Anläggningen 
kommer uteslutande att 'användas för överföring av 
rapport'er betro flygplanens ankomt- och avgångstider, 
vätderlek'srapporter etc. Dess'a rapporter nedsk,rivas 
automatiskt på s. k. fjärrskrivmaskiner varför man slip
per allt 'besvär med avlyssning av desamma med ty åt
följande missförstånd. 

Anläggningen heräknas bli färdig redan i våT. 

De nya ty;ka storstationerna. 

Enligt meddelande från Reichs-Rundfunk Gesell
schaft sända de nya tyska stors ta tronerna med följande 
eff'ekt: 

Modulerad effekt: 

Omodulerad effekt: 

~-- .... _ "") ":>.::r-........ -

Frankfurt/M. 
Leipzilg 
Miinchen 

Frankfurt/M. 
Leipzilg 
Miinchen 

2'5 kW. 
1<50 

75 
" 
" 

17 kW. 
120 
60 " 

" 

synkronmotorer, viJ.ka äro konstruemde för de euro
peiska smalfilmskamerorna, som drivas med en kon
stant hastighet av exakt 120 varv i minuten. De äro 
försedda med en på kameraaxeln anbragt vev med fri
kloppling och kunna därför startas på ett ögonblick. 
En strömbrytare och en lång anslutningssladd full
komna utrustning.en. 

Samma firma ('Saja) tillverkar dessutom en grave
ringsmotor, vilken är kombinerad med en utväxling 
så att skivtallriken driv-es med exakt 80 varv pr min. 
Denna motor är så 'konstruerad att den vid återgivning 
av amatörtonfilmer även kan kopplas till projektören. 

Kolumbien utbygger sändarenätet. 

Kolumbien, s.om genomkorsas av tre utlöpare till An
derna, haT en ,synnerligen kuperad terräng och då stora 
delar av landet ligga inom Amazonbäckenet, äro bety
dande arealer fullk'omlig~ otillgängliga Därför har det 
varit mycket svårt att kontrollera och 'hålla telegraf
Iedningarna istånd, och det är av denna anledning te
legrafmyndigheterna i den sydamerikanska republiken 
i största möjJi.ga utsträclming sökt begagn'a sig av 
radion. . 

Nu har det Kolumbians'ka postministeriet givit Tele
funken:bolaget i uppdmg att uppföra ett antal radi,ost'a
tioner i repu1blikens stöTsta städer sedan det visat sig 
att If'undradiostationen i 'huvudstaden Botoga, vilken 
även byggts av Te1efunkenb.olag.et, fungerat till största 
belåtenhet. Kolumhien får därmed ett mdionä't, som 
ställer republiken i t'öTsta ,rummet bland Sydamerikas 
stater. 

Radiomottagare med fast inställd våglängd. 

E~ndradiomottagar,e bör som bekant va,ra så kon
struerad, att den kan stäUas in p.å en stor mängd statio
ner med olika våglängd. Önskar man där·emot reg.el
bundet mottaga en och s'amma stahon - sådana an
läggningar användas ,av pressen, de meteorologiska an
stalterna, etc. - så är det naturligtvis onödigt att an
vända en apparat med variabl~ lWstämningskretsar. 
För sådana ändamål ha'l' Telefunkenibolaget konstr.u
erat en specialarppa,rat. Den är utrustad med en på en 
viss våglängd inställd avstämningskr.ets, vilken inr~g
leras till den eX'akta frekvens·en innan mottagaren läm
nar fabriken. Apparaten är mycket sel-ektiv och mot
tagningen störes ej av närbelä'gna sändare. Dessu~om 
är den åtskilligt billigaTe än en appara,t med variabla 
avstämningskretsar. 

Trier erhåller den gamla Leipzigsändaren. 

Den gamla L€ipzigsändaren, vilken var utrustad med 
ett slutsteg med 'åtta parallellkopplade 1.5-k W -rör, 
skall moderniseras och uppställas i Trier, där den skall 
p~rallellköras med den nya FrankfurtsändaTen. För 
detta ändamål har den sistnämnda stationen utrustats 
med en stämgaffelgenerator, som alstrar en frekvens av 
exakt 2008,6 Hertz o~h vilken tHloföres en frekvensom
vandlare. I denna omvandlas frekvensen till 1157 kHz 
och detta sker i tre på varandra följande förstärkarsteg. 

En mycket intressant nyhet 'har häT för första gången 
kommit till Mlvändning Den över en tel<efonkabel an
k'ommande grundfrekv'ens,en tillföres efter förstärk
ningen en stämgaffel, vilken tjänstgör som ett utom
ordentligt effektivt .filter. ,Den råkar endast i resonans 
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då den matas med frekvensen 2008,6 Hertz och genom
släpper 1ngaandra svängningar. På så sätt uppnår 
ma.n, att alla störningar, som alstras i ka:beln - sär
skilt de s. k. cross talkstörninga.rna - elimineras. 

Moduleringen sker i2:dra steget enligt garIerspän
ningsmetoden, vilken användes vid samtliga Lorens
sändare - Heilsberg, Leipzig, Miinchen och Frank
furt/M. Den s. ok. kabelförstärkareJ:1 som ligger ome
delbart fö're moduleringssteget är utrustad med två 
RV 2'30 i pus'h-pullkoppling och detta steg styres i sin 
tur av ett motståndskopplat förkopplingssteg. 

En "världsreporter". 
I motsats till Radiotjänst bemödar sig det engelska 

rundradiobol-aget BBC ständigt om a.tt hålla aUmänhe
tens intresse för rundradion vid liv, och det ena aktuella 
proOgrammet avIöS'er det andra. På senaste tiden har 
den politiska situationen på kontinent~ 'hos engels
männen väckt en önskan att lära känna främmande 
länder oQch folk, oc'h denna önskan har BBC tagit fasta 
på. Den har 'sänt ut londonstationens chefsreporter, mr. 
Bartlett, till kontinenten oQch nyligen skildrade han från 
Berlin den tyska valkampen. Därifrån reste mr. Bar
lett till Paris och Rom och f. n. uppehållerha.n sig på 
Bal'kan. Sedan år det hans avsikt att över Turkiet be
söka Sovjetryssland. Han planerar att personligen 
framför mikrofonen intervjua de olika ländernas stats
överhuvuden, och. Mussolini, Lebrun och flera andra 

Svar 
o 

pa 
En insändare vill veta hur en diatermiapparat är 

k'onstl'uerad och om man för alstring av de högfre
kventa svängningarna kan använda elektronrör. 

Svar: 
Vid behan'dling av sjukdomar i de inre organen kan 

det vara fördelaktigt att uppvärma dessa med tillhjälp 
av högfrekventa växelströmmar. Detta sker ipå så sätt 

' att man medelst tvenne elektroder tillför kroppen elek-
trisk 'energi från en lämplig generator. Dessa elektro
der utgjordes å de äldre diatermiapparaterna av bly
plattor, och i allmänhet arbetade man med en våglängd 
på 600 meter. Med denna frekvens uppnår man emel-

Fig. 1. 
Principschema över elektrisk diatermiapparat. 

lertid ej en tillräckligt stor djupverkan - d. v. s. vär
met tränger endast några får cm. in i kroppen - och 
därför har m~.m numera övergått tiI! att använda ultra-
korta vågor under 10 meter. -

Tack vare de ultrakorta vågo0rna uppnår man en vä
sentligt större djupverkan, och detta djup kan även 
noggrant inställas och regleras. Det har också visat 
sig att elektroderna ej behöva pr,essas mot kroppen 
utan att det mycket väl kan finnas ett luftskikt mellan 

herömda persoQnligheter ha redan lovat ställa sig till 
förfogande. Det torde därför inte dröja länge, innan vi 
över, de engelska. J':undrad'iostationerna få höra Europas 
mest betydande politiker. Mr Ba'rtlett tänker besöka 
alla städer som på ett eller annat sätt spela en roll in
om politiken och som ha, god telefonförbindelse med 
London. Hit sändes nämligen reportaget pr tråd, för 
att från Londoncentralen fördelas på samtliga BBC
stationer. 

}ulreportage från Betlehem. 
National Broadcasting Company O'ch samtliga tyska 

stationer för,bereda f. n. en radiotransmissi'On fr'ån Bet
lehem. Ursprungligen var det meningen att reportaget 
skulle sändas pr tråd till 'K'airo och därifrån pr kort
våg till Beelitz, där fördelningen på de amerikanska 
oc'h tyska stationerna skulle äga rum. Den till Pale
stina utsände radioingenjören har emellertid meddelat, 
att telefoQnlinjen mellan BetIehem O'ch Kairo befinn,er 
sig i ,ett så uselt skiok, att en överföring av tal O'ch 
musik över densamJtla är a!bsolut otänkbar. 

Därför har man föreslagit att upptaga reportaget på 
grammofonskivor och vidarebefordra dessa pr flygma
skin till Kairo. Ett annat projekt går ut på aU för 
transmissionen använda Mail'oonis lyxjakt "Elettra": 
vilken i så faU skulle förankras i Haifas hamn. Vil
ken av dess'a planer som kommer till utförande får 
framtiden visa. 

frågor. 
elektrodytan och huden. På så sätt kan man genom aU 
reglera avståndet uppnå en olika stark djupverkan. 

Som bekant ,kan man inom radiotekniken med till
hjälp av speglar sända ut de ultrakorta vågorna i varje 
önskad riktning och ,denna egens'kap :hos ultrakortvå
gorna hu även kommit väl till pass inom medicinen, 
ty med tillhjälp av lämpliga anordningar kan man pla
cera elektroderna så att ett visst bestämt organ upp
värmes under det att övriga delar i kroppen skyddas. 

En ultrakort diatermiappara1 består av en rörsän
dare samt en elektrodkrets, vilken är kopplad till sän
dar,ekretsen. Till elektrodkretsen äro de håda elektro
derna anslutna. De utgöras av ett par aluminium
plattor som äro försedda med ett isolerande skikt och 
'Vilka med tillhjälp av kulleder äro fästa vid rörliga ar
mar av försilvrad mässing. 

Fig. 1 visar kopplingsschemat för en diatermiapp~
rat, vid vilken de 'högfrekventa svängningarna alstras 
med tillhjälp aven s. ok. lösc'hfunkensträcka F. Trans
formatorn 'haT en eff'ekt på ung. 1 kW. och sekundär
spänningen uppgår till 2200 volt. Primärkapaciteterna 
Cl äro på 18,000-20,000 cm. och sekundärkapacirteter
na C2 på c:a 1,6'00 cm. -Den primära självinduktions
spolen L l ,hal' tre vaTV och utgöres a.v en kopparspiral 
med 115 mm. ,diam. Trådens tjocklek är 25 kvmm. 
Alla ledningar i <denna krets måste vara dimensione
rade för en strömstyrka på 40 amp. Sekundärspolen 
L 2 har 20 varv 2' mm. tjock koppartråd och dess di.a
meter är 145 mm. Strömstyrkan i sekundärkretsen 
uppgår till 5 amp. 
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En aThnan vetgirig läsare önskar ett kopplingsschema 
över den svängningsbegränsare eller återkopplingsrcRu
lator vi omtalade i augustinumret av RTR. 

Svar: 
Det önskade !kopplingsschemat återfinnes i fig. 2 och 

patentanspråket lyder: Detekborkoppling, käpnetecJ~
.nad därav, allt mellan rörets anod och galler är inkQPp
lad en glimlampa med en i förhållande till detektorns 
anodström Tinga strömförbrukning 'Och en tändspän
ning, som ligger mellan den effektiva anodspänning,en 
vid normal drift 'Och anod'spänningen i det ögoniblick 
röret till följd av. för fast återkoppling hörjaI' svänga. 

Fig. 2. Svängningsbegränsare. 

Detektorn upphör således aU verka som generator 
och likriktare så f 'Ort röret börjar sväng'a och detta 
uppnås på följande sätt. Som bekant tändes glimlam
pan vid en viss bestämd spänning (tändspänningen) 
T 1 och fortfar sedan att brinna till des's strömmen min
skats till en betydligt lä'grespänning T 2. Dessutom 
veta vi, att detelktorns 'MrodströpI sjunker till e}t visst 
bestämt värde i samma ögonblick som röret börjar 
svänga. KQPplar man såled'es in en glimlampa mellan 
anoden och gallret, såsom figuren visar, och välj~r 
anodströmmen så, att spänningen på glimlampans po
ler blir något lägre än tändspänningen, så är detta lik· 
tydigt med att ett oändligt stort motstånd ligger inkopp
lat mellan anoden 'Och gallret. Men då anodströmmen 
plötsligt sjunker, så uppstår i första ögonblicket ~n 
ökad spänning på anoden varvid lampan tändes. Den 
verkar således som ett induktionsfritt motstånd menan 
rörets galler och anod och :fÖret upphör att svänga. 
Men så snart återkopplingen åter göres lösare slocknar 
glimlampan och elektronröret verkar åter som detektor. 

Slutligen meddelar en lyssnare att hans super ej är 
tillräckligt selektiv då den arbetar på utomhusanteI}.n 
men påminner sig att RTR vid ett tillfälle beskrivit 
en al1tennadaprter med vilken man efter behag på ett 
ögonblick ikan övergå! från mottag.ning med utomhus
antenn till ramantenn 'Och vice versa. Lyssnaren an
håner om kopplingsschema över densamma. 

Fig. 3. Antennadapter. 

Svar: 

Det önskade kopplingsschemat visas i fig. 3. Till 
de håda kontakterna till vänster anslutes jord och an
tenn under det aU ramen a, SQm med tillhjälp av tvenne 
ebonitstrimlor c är fastskruvad på en plugg ib, instic
kes i en jack e på apparatlådans J'ock. 

V är förkopplingsrö'ret - alla moderna superheter
odymnottagare äro försedda med ett högfrekvens steg 
fÖTe första detektorn - och C avstämningskondensa
torn, vilken senare ,bö.r kQPplas till de övriga konden
satorerna, så att 'mottagaren kan avstämmas med en 
enda ratt. A vstämningsspolen L, som egentligen utgö
res av två spolar för v,åglängdsområdena 200-600 och 
1'000-2000 meter, urkopplas auromatiskt i det ö,gon
blick pluggen instickes i jacken. I stället inkopplas 
ramkretsen. Om man i högfrekvenssteget användler 
ett skäl'mgallerrör, 'Och supern för övrigt är effektiv, 
så kan man använda en mycket liten ramantenn. Dess 
storlek behöver ej uppgå till mera än 40X 40 cm. 

R~A.LI8A.IION! 
Vi utförsälja ett parti grammofonskivor, Artiphon Record, nya, förstklassiga, elektriskt inspelade skivor, 

till utomordentligt förmånliga priser. 

Sats mr t. Sats mr 2. Sats mr 3. 

1 st. Vals. Svea ork .• Hälsingborg. 
1 Foxtrot. Jazz-ork. 

st. Vals. Svea ork .• Hälsingborg. 
.. Dansskiva. Foxtrot. 

st. Dansskiva. Svea ork.. Hälsingb. 
1 .. Foxtrot. 

1 .. Jazz-ork. Eddy Walis. 1 .. Tango. 1 .. Tango. 
.. Opera-musik. Symf. ork. .. Sång. 
.. Sång. Tenor. .. Marsch. 

Sats mr 6. 
5 st. Dansskivor. 

1 .. Karaktärstycke . 
.. Sång. 

I Sats n:r 7. 
5 st. olika skivor. 

OBS.! Samtliga skivor äro dubbelsidiga. OBS.l 

Säljas endast ovanstående satser om 5 st. skivor. Pris pr sats, 5 st. dubbelsidiga skivor, kr. 3: 50. 

CONCJE,.NTRA $ HALS)[NGBORG 

/ 
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Vad kan man -fordra av 
kompensator? 

en fading-

M'Ottagningsförhållandena lig,ga f. n. så till i vårt 
land att man med en god distansmottagal'e - en sup.er 
eller en rak mottagare med flera skärmgaller-högfre
kvenssteg - kan taga in 'ett 100-tal stationer. Av des
sa hundra sändare ha 1'0 en fältstyrka överstigande 
1000 mihovolt (MV), 45 en styrka på' minst 100 MV 
och resten 10 MV och därunder. Fältstyrkor under 
W MV komma endast ifråga vid mottagning på landet. 

'Mottagningen s-tår i ungefär följande förhållande till 
fältstyrkan: . 

FältstYl1kan = 3000 MV eller mera - mottagningen 
jämförlig med lokalmottagning. 

Fältstyrkan = 3000--'1000 MV - mycket god mot
tagning. 

Fältstyrkan 1000-300' MV - normal mottag-
ning. 

.Fältstyrkan 
Fältstyrkan 

ning. 

300-75 MV - dålig mottagning . 
7t5-1 MV - mycket dålig mottag-

Vi skola nu undersöka hur fadingkompensatorn ver
kar vid mottagning av stationer med 'Olika fältstyrka 
och antaga, att vi för mottagningen använda en effek
tiv superheterodynmottagare med ett linjärt arbetsom
råde, soOm sträcker sig från 1'00 MV till 4 volt . . Kom
pensatorn utjämnar sålunda "fältstyrkevariationer på 
1 : 40,000. Vidare 'kunna vi antaga, aH fadingvariatio
nerna uppgå ·till 1 : 1'0, ,och till aU börja' med skola vi 
betrakta fem signaler med! olika sty,rka. 

Signal n:r 1 inkommer meden fältstyrka på 5000 
MV, vilken genom fadingen reduceras till 500 MV. 
Dessa variationer utjämnas således helt och hållet av 
fadingkompensa torn. 

Signal n:r 2 ink'ommer med en fältstyrka på 1000 
MV, som reduceras till 100 MV. Även dessa variati.o
ner utjämnas. 

Si.gnal n:r 3 inkommer med en fältstyrka på 500 MV, 
som reduceras till 50 MV. KoOmpensatorns reglerings
gräns ligger 'emellertid v1d 100 MV, varför endast 70 .% 
av variationerna utjämnas. Ljudstyrkevariationerna 
uppgå således till 30 % men verka icke s,törande, eme
dan de knappast uppfattas med! vårå hörs-elorgan. 

Signal n:r 4 inkommer med en fältstyrka på 200 MV, 
som reduceras tin 2,0 MV. I detta fall utjämnar kom
pensat'Orn endast 30 % av · va~iationerna varför dessa 
verka störande. 

Signal n:r 5 inkommer med en f'ältstYl'ka på 100 MV, 
som reduceras till 10 MV. 

Dessa variationer utjämnas överhuvud tag.et ej av 
koOmpensatorn, utan mottagaren verkar som om den 
icke alls vore utrustad med en s·ådan. 

Sammanfattat kan sägas, att fadingkompensatorn 
vid en fältstyrka på 100.0 MV ' är fullkomligt effektiv, 

förutsatt att fadingvariationerna ej överstiga förhållan
det 1 : 10. Det är emellertid ej alltid fallet ty de kunna 
iIbland uppgå ända till 1 : 30 'Och i så fall måste fält
styrkan vara minst 3000 MV. F. n. äT fältstyrkan hos 
minst ett dussin sändare 1000 MV och mera, oc:h dess'a 
stationer kunna också på de flesta orter mottagas full · 
koOmligt störningsfritt och med konstant ljudstyrka. 
För de övriga :"tarka distansstationerna, som ha en fält
sty.rka varierande ,mellan 700 och 300 MV, är natur
ligtvis ej kompensatorn tillräckligt effektiv, men under 
alla förhållanden bli variationerna icke större än att 
man kan beteckna m'Ottagningen som god. Resten av 
stationerna, d. v. 'S. nära 50 % av alla sändare orsaka 
emellertid ljudstyrkevariationer ,och i detta fall är det 
fu1l'komli,gt likgiltigt, 'om mottagaren är försedd med fa
ding-regula·tor eller ej. 

Mottagningen kan man emellertid förbättra avs·evärt 
genom att använda en effektiv utomhusantenn, som 
placeras på tillräckligt stor höjd över markytan. Här
igenom ökas ingångsspänningen, så att flera stationer 
falla inom kompensatOTns regleringsområde. Detta är 
liktydigt med att även fältstyrkan ö,kas skenbart. Där~ 
för bör man 'om möjligt ansluta mottagare med fading
kompensator till en effektiv utomhusantenn. 

Genom aU förskjuta reg'leringsområtdet är det natur
ligtvis möjligt att få in ytterligare ett antal stationer, 
men man måse då även öka selektiviteten oerhört och • 
förse nätaggr·ega-tet med en extra filterkre'ts varigenom 
konstruktionen fördyras. Därför ha apparatfabri'kan
terna fått gå in för en kompromiss, och den nuvarande 
lösningen av kompensationspwblemet torde även vara 
den mest idealiska. En super, "som skall kompenseras 
ned tiH 10' MV och därunder - 60 % av alla sändare 
skola alltså falla- inom reglerings området - måste åt
minstone 'ha tredub:bla selektionskretsar före första de
tektorn och ett mångdubbelt mellanfrekvensfilter, och 
en sådan apP'arat torde icke kunna tillverkas under 
1'000 il 12,00. kronor. Och ett så högt pris betlllar na-
turligtvis ingen människa för en radiomottagare. 

Goda resultat kunna även uppnås med dioder eUer 
duo-dioder (push-pulldioder), men v.erkliga t'OPpresul
tat kan man endast ernå genom att minska den dymi
miska ,branthetens inflytande på arbetspunktens f öl
läggning på karaktäristiken å exponentia-l'rören. Detta 
inflytande är nämligen s'å stort, att det inre motst:lndet 
f. n. varierar mellan 400,000 oclh 4oJ0 miljoner ohm. 
Men det torde d.Töja ännu åtskiHiga månvarv, innan 
radiotekniken lyckas lösa detta problem, och till dess 
måste vi giva oss till tåls. Utsiktsrika synas ex
ponentialpentoderna, vilka inom den närmaste fram
tiden torde bli tillgängliga även på den svenska mark
naden. 

FOTOCELLER, PHONOPRESSCELLER 
f ö r s i g n a ,- o c h t o n f i I m s ä n d a m å I 

köpas förJnånligast från 

UONUENTBA Hä'lsingborg I • 
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Vålr" 
länlrd 

m. 

196 
201 
202 
203 
204 
'207 
216 
217 
217 
223 
229 
229 
231 
231 
232 
235 
237 
246 
246 
246 
247,6 
249,2 
251,5 
253,1 
255,3 
257,3 
261,5 
263,8 
265,5 
271,5 
273,7 
276,5 
278,8 
281,2 
286 
287,6 
288,5 
291 
293,5 
296,1 
298,8 
301,5 
304 
307 
309,9 
312,8 
315,8 
318,8 
318,8 
321,9 
325 
328,2 
331,4 
334,8 
337,8 
341,7 
345,2 
348,8 
352,1 
355,9 
360,6 
363,6 
364,1 
367,6 
368,1 

370,1 
372,2 
376,4 
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R. T. R:s Våglängdstabell. 

Sändare 

Karlskrona 
Hälsingborg 
Jönköping 
Kristinehamn 
Gävle 
Borås 
Halmstad 
Karlstad 
ömsköldsvik 
Radio-Fecamp 
Uddevalla 
Hudiksvall 
Malmö 
Umeå 
Norrköping 
Kristiansand 
örebro 
Eskilstuna 
Säffle 
Kalmar 
Varberg 
Nizza 
Trollhättan 
Gleiwitz 
Toulouse PTT 
Hörby 
London (Nat.) 
Moravska Ostrava 
Lille PTT 
Rennes PTT 
Turin (Torino) 
Heilsberg 
Pressburg (Bratisl.) 
Köpenhamn 
Montpellier 
Radio-Lyon 
Aberdeen 
Viborg (Viipuri) 
Kaschau (Kosice) 
Hilversum . 
Reval (Tallinn) 
Northern-National 
Bordeaux-Lafayette 
Fålun 
Western Regional 
Genua 
Marseille 
Neapel (Napoli) 
Dresden 
Göteborg 
Bresiau 
Grenobie 
Milano 
Posen (Poznan) 
Briissel II (Velthem) 
Briinn (Brno) 
Strassburg 
Barcelona 
Graz 
London Regional 
Miihlacker 
Radio-Algier 
Bergen 
Fredriksstad 
Helsingfors (Helsin-

ski) 
Radio LL-Paris 
Hamburg 
Glasgow 

I Frek" I I kH: kW 

0,25 
0,1 
0,15 
0,25 
0,25 

Inställning Anm. Vålr" I länlrd 
m. 

380,8 
385,1 
389,6 
394,2 
398,9 

1530 
1490 
1490 
1480 
1470 
1450 
1391 
1382 
1382 
1344 
1310 
1310 
1301 
1301 
1292 
1274 
1265 
1220 
1220 
1220 
1211 
1204 
1193 
1185 
1175 
1166 
1147 
1137 
1130 
1105 
1096 
1085 
1076 
1067 
1049 
1043 
1040 
1031 
1022 
1013 
1006 

0,25 ... .................. ...... . 

995 
986 
977 
968 
959 
950 
94L 
941 
932 
923 
914 
905 
896 
888 
878 
869 
860 
852 
843 
832 
825 
824 
816 

815 
810 
806 
797 

0,25 
0,6 
0,2 

15 
0,2 
0,6 
0,25 
1,0 
0,3 
2,2 
0,1 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,8 
0,3 
5,6 
1,0 

15 
67 
11 
2 
2 
8,5 

75 
14 
1 
1,2 
0,8 
1,2 

13,2 
2,6 

25 
11 
70 
20 

0,65 
1,2 
1,5 
2,5 
1,7 
0,3 

15 
1,7 
2 
8,5 
1,8 

20 
36 
17 

7,6 
8,5 

70 
75 
16 
1, l 
0,8 

15 
0,8 
1,7 
1,2 

.................. ........ ... 403,8 

.......... \ ..... 

408,7 

413,8 
416,4 
419 
424,3 

424,3 
430,4 
435,4 
441,2 
447,1 
453,2 
459,4 
465,8 
469,8 
472,4 
480 
488,6 
501,7 
509,3 
5172 
525,4 
"532,9 
541,5 
542,5 
550,5 

566 
669,3 
675,8 
690 
720 
759,5 
761,4 . 
770 
875 
937,5 

1000 
1083 
1100 

............ ... 1153,8 
L 200 
1204,8 
L229,5 
L 304,3 

..... ......... ............. L348,3 
............ . ...... .. 1380 

......... _...... . ................ _. 1411~ 

1445,8 
L481,5 
1538 
L554,4 

1634,9 
1724,1 
1796,4 
1875 
1935 

Sändare 

Lemberg (Lwow) 
Radio-Toulouse . 
Leipzig 
Bukarest 
Midland-Regional 

(Daventry) 
Sottens 
Kattowitz (Kato-

vice) 
Dublin 
Radio-Rabat 
Berlin-Witzleben 
Moskva, Imeni Sta-

lina 
Madrid 
Belgrad (Beograd) 
Stockholm 
Rom 
Paris PTT 
Upsala 
Beromiinster 
Lyon-Ia-Doua 
D.orpat (Tartu) 
Langenberg 
North Regional 
Prag I (Praha) 
Florenz 
Briissel I (Velthem) 
Wien (Rosenhiigel) 
Riga 
Miinchen 
Sundsvall 
Palermo 
Budapest (Laki-

hegy) 
Hannover 
Freiburg Br. 
Laibach (Ljubljana) 
Pori 
Moskva 
Geneve 
Kuldija 
östersund 
Madona 
Charkow 
Leningrad R V 53 
Oslo 
Moskva (Imeni 

Popova) 
Kalundborg 
Reykjavik 
Istambul 
Boden 
Moskva-Stschelkovo 
Motala 
N owosibirsk 
Warschau I (Ras-

zyn) 
Eiffeltornet 
Moskwa-Komintern 
Angora (Ankara) 
Daventry 5 XX 

(National) 
Königswusterhausen 
Radio-Paris 
Lahti 
Huizen 
Kowno (Kaunas) 

Frek" 
vens 
kHz 

788 
779 
770 
761 

752 
743 

734 
725 
720 
716 

707 
707 
697 
689 
680 
671 
662 
653 
644 
640 
635 
625 
614 
598 
589 
580 
571 
563 

·554 
553 

545 
530 
527 
521 
434 
417 
395 
394 
B89 
343 
320 
300 
277 

272 
260 
250 
249 
244 
230 
'222 
218 

212 
207 
202 
195 

193 
183 
174 
167 
160 
155 

21,5 
10 

120 
16 

38 
25 

16 
1,6 
2,5 
1,7 

100 
1,3 
2,8 

75 
75 

1,0 
0,2 

77 
2,3 
0,5 

75 
70 
120 
20 
20 
20 
12 

1,7 
15 
4 

23 
0,3 
0,3 
2,8 
1,5 

20 
1,3 

35 
0,75 

35 
20 

100 
75 

40 
10 
16 

5 

lnställninlr I Anm. 

075 ........................................ .. 
100 
40 

100 

158 
15 

100 
7 

35 
75 
60 
54 

6,5 
7 
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WZ-Kopparoxid-likriktarsystem. 
FURN.MSTA FABRIKAT. 

OBEGRXNSAD HAuBARHET VID RIKTIG SKUTSEL 

Bästa och tillförlitligaste likriktare för ackumulatorladdning, 
fältmatning av dynamiska högtalare, drift av telefon-, telegraf

och signalanläggningar m. m. 

Tvåvägs-Llkrlktarsystem. 
För spänningar om c:a 5, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 38 o. s. v. upptill c:a 154 volt. 

Antal Batteriladdninc 

Iropparoxid. MotaUnda· eller 
Buffert- I Vikt wrd 

N:r pl.ttor induktiv b.laatninr Iaddninr ~pladdninr 
Pria Kr • till 2,1 volt . 2,7 volt netto e:. 

20 mm. pr cell pr cell 
e 'a kr. mm, 

0 Volt I W.tt Antal celler I Antal celler 

.tOr~tatIU.tna etrOmetyrka vId alla belaetnlngeeatt, 0,0711 amp, 

9004/0 8 6 0,45 3 2 0,1 50 13.-
9024/0 48 36 2,7 14-16 10-12 0,35 110 41.-
9072/0 136 102 7,6 42-50 30-36 1,0 245 98.-
9108/0 204 154 11,5 63-75 45-54 1,3 340 1öO.-

S t O r a t a t" I • t n a a t r O m e t y r k a v I d a II a b e I a e t n I n g e e att, 0,2 a m p. 

9002j2 4 5 1 1-2 1 0,15 50 16.-
9006/2 8 9 1,8 3-4 2-3 0,2 75 22.-
9010/2 12 14 2,8 5-7 4-5 0,3 85 29.-

. 9014/2 16 19 3,8 8-9 6- 7 0,32 95 81.-
9018/2 20 24 4,8 1O~12 8-9 0,4 105 37.-

9038/2 40 48 9,6 2"2-24 16-19 0,75 190 öO.-
9080/2 88 102 20,4 44-51 36-40 1,7 200 1M.-
9120/2 128 154 30,8 68-76 54-60 2,3 270 150.-

StOrata tlll.tna atrömstyrk. vId alla belastnIngaaatt, 0,7 amp. 

40 mm. 0 

11002/2 4 5 3,5 
11006/2 8 9 6,3 
11010/2 12 14 10,0 
11014/2 16' 19 13,3 
11018/2 20 24 16,8 

11038/2 40 48 33,6 
11080/2 88 105 73,5 
11120}2 128 154 107,8 

För mellanliggande spänningar på förfrågan. 

LIkriktarsystem far sttirre strömstyrkor. 

1-2 1 0,55 
3-4 2-3 0,6 
5-7 4- 5 0,95 
8-9 6-7 1,0 

10-12 8-9 1,3 
20- 24 16-19 2,2 
45-50 36-40 5,0 
71-75 56-60 7,0 

Dessa system bestå av två eller flera parallellkopplade system 11002/2- 11120/2. 

Antal MotaUnds. Battariladdninr Strömstyrka Strömstyrka 
lropparolÖd. eller BUffertladdninrl Uppladdninr max. 1.3 amp. max. 2,5 amp. 

plattor induktiv tiO 2.1 volt till 2,7 volt 
pr syslem . belutn. pr cell pr cell 

I I 40 mm. 8 Volt Ant.1 celler Antal celler 
N:r Pris Kr. N:r Pris Kr. 

4 5 1-2 1 11002/2-11 46.- 11002/2-IV 77.-
8 9 3-4 2-3 11006/2-11 56.- 11006/2-IV 115.-

12 14 5-7 4-5 1101012- 11 80.- 11010/2-IV 170.-
16 19 8-9 6-7 11014/2-11 88.- 1l014/2-IV 200.-
20 24 10-12 8-9 11018/2-11 110.- 11018/2-IV 250.-
24 29 13-14 10-11 11022/2-11 120.- 11022}2-IV 275.-

För högre spänningar på förfrågan. 

80 31.-
95 38.-

120 51.-
130 56.-
155 66.-

235 1M.-
255 210.-
340 370.-

Ström .tyrka 
mu. 5,0 amp. 

N:r I Pri. Kr. 

11002/2-VIII 145.-
11006/2-VIII 240.-
1101O/2-VIII 360.-
11014/2 - VIII 450.-
11018/2-VIII 550.-, 
1102-2/2 - VIII 585.-

EnkellIkriktarsystem och kompletta likriktare med transformator och kapa p6 farfrclgan. 

CONCENTRA •• HÄLSINGBORG 
Tel.: Kontoret 3260. Tel.: Fabriken 954. 
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