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En epokgörande nyhet är 
den fenomenala 

"aximus-högtalaren 
400 % förbäHrad verknin.gsgrad·· 
En dynamisk kvalItetshögtalare utan like. 

Självskriven för alla bättre biografer 

samt kraftförstärkaranläggningar. 

11111111_ 11 1!1! 11 

K.örtings dynamiska högtalarchassier äro marknadens förnämsta. 

Enastående praktfull tonåt~rgivni nii och fullkomlig naturtrohet. 

För radio i hemmet rekommenderas nedanstående ehassier: ' 

Typ D~mikro, :'membrandiameter 13.5 cm.. för 'en normal belastning ,med 2 
watt, fältmatning med , likström 110 eller- 220 volt ..... .. . . . . . . . . ... Kr. 25:-

Typ Luxus, membrandiameter c:a 18 cm., för en normal belastning med 3 watt, 
fältmatning med likström 110 eller 220 volt .. ... ..... . .. . . . .. •. .. . ... Kr. 48 : 

Priserna äro inkl. utgångstransformator. 

iCONCENTRA • Hälsingborg :· 

II 8 - .';-50 
II ~f iVon 

Elektrolytblock 
8 MF, 450 volt . ... .. Kr. 7:-

Kondensatorblock 
för filtrering i nätanslutna mot

tagare, kombinerat, 2+1+2+2+ 
1+0.1 + 0.1=8.2 MF .. Kr. U:-

Dralowid-, 
VoluDlos 
Förstklassig, högohmig po
tentiometer, kombinet:ad m. , 
st römbrytare. Belastning 1 • 
watt. Med logaritmisk kur- : 
va i motståndvärdena : . 
10000, 25000, 50000 och 

II i: i: Vridkondensatorer Pris utan knapp kr. 6: 50. 100000 ohm. 

Dubbelkondensator 2 X 500 cm. m. . Med aritmetrisk kurva i motståndsvärdena : 5000, 500000 
påbyggda korrektionskondensa:" och 1000000 ohm. 
torer . . .. . . . . .... .. Kr. 15:-

D :0, med fininställningsskala 
Kr. 17:-

Dralowid PotentiatoJ." typ PD. 
Hög'ohmig potentiometer av högsta kvalitet för 3 watt 

tillåten belastning : 

SkAr_boxar för spolsystem. Med logaritmisk kurva: 10000, 25000, 50000 eller 100000 
ohm. 

Aluminium, 78X125 mm .. ..... . .. . ... ....... Kr. 1 : 50 Med aritmetisk kurva : 5000, 500000, 1000000 ell. 7000000 
Koppar, blankpolerad, 80Xl25 mm. ... .. . . ... .. 3 : 50 ohm. .; 
Koppar, med sockel med klämskruvar ........ .. 7: - Pris pr st. utan knapp . . ... ... . .. ........ .. . Kr. 8: 40 • 

Braunska rör Amplitudrör 
Fotoceller Spänningsregleringsrör Glimlampor 

CONCENTBA • Hälsin=-borK' 
Tel. Kontoret 3.260; Fabriken 95" 
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Ma d ri d -ko n fe re nse n. 

Den 10 december avslutades världsradiokonferensen 
i Madrid efter att 'ha varit samlad mer än tre månader, 
närmare bestämt sedan den 3 september. Vid denna 
konferens ha över 600 representanter för icke mindre 
än 80 regeringar och 85 telegrafsällskap varJt närva
rande. 60 kommissioner och utskott ha haft aU be
handla ett nästan oöverskådligt material, som utgjorts 
av mer än 4,200 förslag, förklaringar etc. Det har gi
vetvis varit för:bundet med stora sv.årigheter att kom
ma till sådana lösningar, som i möjligaste mån taga 
hänsyn til'l förhållandena i olika länder. 

' Formellt har konferensen arbetat på två olika linier 
- telegrafi och telefoni - och resuftatet har utmynnat 
i ett världsfördrag angående 'hela underrättelseväsen
det. Detta omfattar .ju sådana olika områden som den 
kommersiella distanstelegrafien, sjöfarts- och flygra
dion, den europeiska rundradion etc. 

Det är ju närmast rundradion, som intresserar oss. 
På detta område har konferensens resultat varit gan
s,ka klent, även om rundradions stora, 'betydelse livligt 
erkänts. Madridkonferensen 'har icke haft till uppgift 
att utdela våglängder, väl däremot att fastställa våg
längs'band för den trådlösas olika områden. Några 
större landvinningar har såsom antytts icke gjorts av 
rundradion. Från dennas synpunkt var målet aU få 
ett större område reserverat inom det långa våglängds
området. ' Efter ingående överläggningar sinsemell::tn 
de olika intressegrupperna kom man till en kompro
miss varigenom det hittills för rundradion tillåtna 
långvågsområdet mellan 1&0 och 224 kH (187,5'-1340 
m.) utökades åt ena hållet till 265 kH (1131 m.) Den
na ökning på 41 H, motsvarande knappa !fyra sän
darevåglängder, är ju emellertid icke stor. Det vikti
gaste våglängdS'bandet, det s. k. normala rundradio
våglängdsområdet mellan runt 200-600 m., vilket 
som ·bekant gränsar intill det av sjöfarten använda 
bandet, ansågs med hänsyn till de sjöfarandes säker
het icke, kunna ökas. Endast en obetydlig avrundning, 
omfattande 10 kH, överenskoms, och gränserna äro så-
ledes numera 540~1!)OO kB (555~200 m.) . 

I praktiken betyder den ovannämnda ökningen icke 
att någr;:t nya områden bliva tillgängliga för rundra
dion. De äro nämligen redan - med rätt eller orätt 
- :besatta. Kalund:borgs ooh Oslos utsändningar på 
2&0 resp. 277 kH torde väl kanske genom det ovan
nämnda konferensbeslutet 'komma att sanktioneras. 
Även på -de få övriga nya våglängderna äro redan an
språk uppställda, och de ha också för länge sedan offi
ciellt tagits i bruk. 

Vid Madridkonferensen beslöts emellertid en ny spe
ciell rundradiokonferens, vilken skall hållas den kom
mande sommaren, i Maj eller senast Juni månad, för
modligen i Bern eller Locarno i Schweiz. Vid denna 
sammankomst komma säkerligen heta strider att ut
kämpas, då fördelningen av våglängderna skall ske, 
och det återstår att se, om överenskommelser skola 
kunna träffas, som sedan komma att respekteras av 
alla. För närvarande råder ju ett fruktansvärt våg
längdskaos trots den ännu gällande våglängdsplan, som 
icke mindre än 27 europeiska länder enades om i 
Prag 1929. 

För den planerade rundradiokonferensen i Schweiz 
har redan i Madrid angivits vissa riktlinjer, som i tyd
lighet icke lämna något övrigt att önska. Man har 
bl. a. uttalat den .grundsatsen, att intet land har rät
tighet till större anspråk på våglängder än vad som är 
nödvändigt för att täcka landets eget 'behov för rund
radion. Större räckvidder utöver landets egna grän
ser komma icke att tolereras. Om ett land på gru~d 
av det geografiska läget är i behov aven våglängd över 
1000 m., men någon sådan icke står till förfogan4e, 
skall i stället en av de längre vågorna inom det egent
liga rundradiobandet '200~555 m. ställas till förfogan
de för detta land. 

Av ännu större betydelse är en tilltänkt inskränk
ning av den tillåtna sändareeffekten. En sådan häp.
för sig ju också till grundsatsen, att de nationella rund
radiostationerna icke få vara kraftigare än som be
hövs för landets eget behov. Härvid skall en fältstyr
ka om 2 m V anses tillräcklig vid den från sändaren 
mest avlägsna landgränsen. Utanför landets gränser 
får ingen långvågs station ,ha större fältstyrka än 10 
m V. Med utgångspunkt härifrån har den största tillåt
na sändareeHekten .för långvågssändare fastställts till 
150 kW, för stationer inom det normala våglängdsom
rådet till 100 kW. Undantag härifrån kommer dock 
att göras för stationerna Leipzig, Wien, Budapest, 
Prag, Paris, Toulouse och Rennes. Ytterligare undap.
tag kunna event. göras, om det anses betingat av sär
skilda geografiska förhållanden. 

Rundradiokonferensen i Schweiz kommer tydligen att 
få en mycket svår uppgift att lösa. Det kommer l!tt 
fordras den allra största förståelse och beredvillighet 
till eftergifter från de olika ländernas sida, om en bätt.re 
ordning i fråga om våg!ängdsfördelningen och statio~s
effekten skall kunna uppnås. De närvarande förhål
landena äro ju till skada för alla parter. Vi få väl där
för hoppas det bästa. 
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Även lekmannen kan tyda 

Vem har väl ioke någ-on gåIl!g önskat att kunna ut
tyda de hemligfhetSlfulla M-oTsesignalerna, som vi diå och 
då uppfånga med vlår rrudioonottagare! Men att lära 
sig morsealfabetet är iClk.e så llätt odh ,fordrar under 
alla ()Imständiigiheter tål3JIIlOdi odh ~lhärdig1het. 

Särskilt på det korta v'ålglängdsoonrå<det kan man 
när som helst fiå in Morsesändning-ar, viilka emellertid 
fö:r aH kunna uppfång,as av den -ovane ioke få vara 
sända med någ-on större hastighet. Ett slätt, som ome
delbart kan til1gripas, är aU allt eftersom man avlyss
nar signal'erna skri,va ned diem piå ett papper oC'h sooan 
med hjälp av alfabetet uttyda bokS/talV efter bokstav 
samt sammanställa ord och meningar av de tiH att 
börja med obegripliga tecknen. Ä ven detta fordrar 
d~k någ-on övning, och man måste giv:etvis ha klart 
för sig, att bokstäverna i -Morsealfabetet äro samman
satta av punkter och stredk, att mellan varje bokstav 
göres ett kort uppehiåll och mellan varje ord ett något 
]Jängre uppehålL Man 'Uppnår dock snart nog resultat, 

- förutsatt att teleg.raferingen sker oj 'långsamt temp.o. 
Det är emellertid en ganska omständig och långsam pro
cedur, som man snart tröttnar {Jå. 

• 
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BetydIigt trevilig·are är det då att använda den mOl'se
nyC'kel, s'om vi i, det föLjande sIkola Ibeskri'va. Den stam
mar fr,ån 'en telegraftjänsteman, men torde iclke vara 
så allmänt känd. Nyckeln framgår av fig. 1 och 2. 
Det är lämpligt att rita upp densamma på ett 'stycke 
tjockt papper eller kartong i större skala, vilket un
derlättar användningen. 

Nu gå vi tilt väga tpå följande sätt. Vi vänta tills 
en liten paus tillkännager, att en ny mening skall på
börj!ls. Börjar nu åter telegraferingen m.ed· en kort 
t-on. soon ,motsvarar en punkt i Morsea~frubetet, kasta 
VIi has,tigt blicken på fig. 1. Följer IlIU åter en punkt, 
f-ortsätta V1i från utgJångsläget, den stora punkten E, 
åt :höger till nästa punJkt, i; kommer därefter en lång 

t014 d. v. s'. ett stroo1<, fortsätta vi rakt ned tilII U odh 
alVsLutaSl signalen med ännu en punkt, ·hamna 'Vi på F, 
ty nedåt följa ytterligare strecikar. Härefter följer med 
säkerhet en liten prutts, som Ib'ekräftar, att den uppfat
tade bokstaven var "F". Nästa sitgnal. 'börjar kanske 
med ett streck. Då använda vi oss av fig. 2' och 
utgå på motsvarande sätt från grundställningen T. 
Användrt-ingen av nydkeln är mtycket 'enkel, kanske 
enklare än det från början ser ut. Efter l,itet övn,ing 
.gIår det utmärkt. 
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Fig. 1 och 2. 
En morsenyckel. 

Kanske är det ändå lämpligt att som en aUra första 
övning aU uppfatta de oli'ka tedknen odh pauserna skri
va ned desamma på ett papper. .s'å snmt man emel
I-ertid övat upp sjäillVa uppfattningsförmågan n'åigot, 
övergår man moo fördel tin nyclkeln, odh dikterar bok
stav efter bokstav ur telegrammen för sina förvånade 
vänner. Genom denna enkla och billiga hjälp kan mall 
verkligen skaffa sig mycken både intressant och lärorik 
oniväxling. Det slumrande intresset ,för främmande 
språk vaknar kanske åter upp. Dess,a med punkter och 
streck utsända Illleddelanrlen 'ha verkHgen något lo~::
kande hos sig. ' De fylla ständigt etern, .000h de kunna 
uppfångas från snart sagt alla 'Världsdelar. 

• ,O 
, 
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Ett nätanslutningsaggregat för Braunska •• 
ror. 

Det Braunska röret har blivit ett av de värdefullaste 
(ich intressa'l\1:a:ste 'hjälpmedlen för radiotekniken, så
som exempeI'vis inom mättekniken och som en av de 
viktigaste länkarna i. tel,evisionmottagningsapparatema. 
Vi ha bl. a. i augustinumret i fjol lämnat några exempel 
på "Experiment moo Brauns-ka rör" och vi ha även 
i dessa spalter angivit elektriska data för olika rö-rty
per, som kunna erhåHas. Såväl hos vetenskapliga in
stituti'Oner som amatörer ha vi på si'sta tiden förmärkt 
ett stigande mtresse för det Braunska röret, och vi tro 
därför, att många läsare sk'Ola hava intl'esse för ne
danSItående -anvisningar angående de hjälpmedel, som 
äro erforderliga för drift av det ifrågavarande kat'Od
stråleröret. 

Ett nätaggregat för Braunska 'rör lämnaT så pass 
höga spänningar s'Om 1000 a 2000 volt. D'å' man ar
betar med sådana höga spänningar, är således den allra 
Sltörsta omsorg och försi'ktighet av nöden. 

De erf-ocderliga driftspänningama äro glödspän
ningen, anodspänningen 'Och cylinderspänningen för 
katodstråleröret själv; dessutom skall nätaggrega
tet lämna glödström för likriktarröret. Glödspän-

Jord 

1500 v 
~--+_ .. - Rnod 

l-+-4--.---+---r-:-..• Cy /it7de r 
'---_.r-" ej _ 

Katod 

Fig. L 
Kopplingsschema över nätaggregat för Braunska rör. 

ningen för det Braunska röret brukar uppgå till 
1 a 2 volt och kan slåsom antytts uttagas från 
nätaggregatet. Då det emellertid Ibland är önsk
värt att taga glödströmmen från en 2 volts ac
kumulator, är aggregatet 'Omkopplingsbart härför. 
Glödströ'mstyrkan uppgår till c:a 1 amp. och skall 
vara regle11bar. Anodspänning'en uppgår till c:a 1200 
volt, alternativt c:a 2000 volt. Anodströmstyrkan 
är ytterst ringa, nämligen endast 0,1 il o,e mA. 
Den negativa spänningen å Wehneltcylindem erhålles 
genom det spänningsfall, som upps,tår då anodström
men får pass-era ett vaTiabelt -högohmigt motstånd, så
ledes på motsvarande sätt s'Om gallerspänningen erhål
les vid förstärkarrör i nät-ans-lutningsmottagare. Cy
l'inderspänningen uppgår ungefär till en ti'Ond-el av 
anodspänning,en. 

Nätanshl!tningsaggregatets koppling framgår av fig. 
l. Växelströmmen tillföres den för 'Olika nätspänning
a'r 'omkopplingsbara transformatocn T-r över en säkring 
Si 'Och en strömibrytare S. S'ådana specialtransforma
torer kunna numera erhållas i -handeln. Å sekundäT
sidan finnes såsom nämnts en glödströmslindning för 
det Braunska röret och i den ena Wledningen till rörets 
kat'Od är inlagt ett variabelt Tegleringsmotstånd R l på 
1 ohm. Bussningarna A, B 'Och C äro avsedda för oIp.-

koppling till :batteriglödström från en 2/-volts acku
mulator. Vid växelstromsmatning sättes en ik'Ortslut
nilngspropp i bussningarna A och B. Vid likstTöms
matning borttages denna: propp och ackumulatorn an
slutes till bu ningama B och C. IDå ibatteriet event. 
har större spänning än växelströmSllindningen, är buss
ningen C förbunden med rörets katod över ett motstånd 
R2 , som ju lätt kan beräknas och i -allmänhet är på 
1 -ohm (om 4 volts ackumulat'Or användes 3 ohm). 

Som likriktarrör Gl kan ett förstärkarrör användas, 
varvid galler och anod fönbindas med varandra:. På 
grund av den ytterst ring-a anodström det Braunska 
röret förbrukar, kan mycket väl ett gaJffimaU rör med 
nedgången emission användas s'Om likriktarrör. Ett 
nytt, felfritt förstäi"karrör bör man dä'remot icke an
vända, då' detta event. på grund av den -höga spän
ningen kan taga skad'a, så att de.t blir obrukbart fÖT 
andra ändamål. Icke 'heller är det ti,urådligt att an
vända ett v'anligt mottagarrör s'Om likriktarrör om 
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Fig. 2. 
Måttskiss över plåtstycke för skärmboxen. 

högre spänningar än 1000 volt användas, då i så faU 
övers'lag mellan rörets elektroder kan ske. SpecialHk
riktarrör finlIlas givetvis att få, som äro avsedda för 
de fcrrekomman.rl-e -höga- spänningarna och dessa äro 
icke heller dYTa. Sådana speciåll~kriktarrör äro lik
som mottagarrö-r vanligen. avsedda fÖT 4 volts, glöd
spänning. ,Såsom fr-amgår av princip schemat har glöd
stromslindningen för likriktarröret ett mittuttag, som 
år förbundet med ena ändan på hög,spänningslindnin.:g
en. Den sistnämnda bör lämpligen 'ha ett extra uttag, 
så att en lägre anodspänning, c:a 1000 volt, resp. en 
högre, c:a .2000 volt, kan erhållas. Omkopplingen an
'Ordnas e.nkelt genom att d'e båda uttagen fö'ras till 
tvenne bussningar, och. anslutning sker till den. ena el
ler andra med en. li'ten s-ladd med bananpropp. FilteT
kedjan för anodströmmen består av d'e .båda blockkon
densatorerna Cl och C2 om vardera 0.5 MF samt ett 
filtermotstånd R3 på ungefär 0.3 megohm. De nämn
da 'blockkonderisatorerna måste · 'ha en ganska hög 
provspänning. Om endast den lägre anodspänningen 
sokall ifrågakomma, vilket för de flesta faU bör vara 
tiUräckligt och även sparar 'röret, är en provspänning 
'Om 2500 volt tillräcklig. Skall därem'Ot även den hög.re 
anodspänn.ingenaltemativt användas, måste givetvis 
filter'blocken med hänsyn härtill tagas 'kraftigare. Då 
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isolationsmaterialet hos sådana högspänning1skonden
satorer bör vara förstklassigt och höga spänningar lig
ga över -desamma i nätaggl'1eg<atet, bibehålla de. även 
ganska länge efter fT'ånkoppling från nätet en mycket 
hög spänning, s'om är mycket farlig aH utsätta sig. för. 
Därför är det lämpligt att parallelt med det ena fIlter 
Mocket koppla ett 'högohmigt motstånd Roi på c:a 5 
megohm, vilket eHer strömmens frånslagning ganska 
fort avleder de höga spänningama f Tån tblockkonden-
satorerna. .. 

'För er:hållande av cylinderspänning,en genomflyter 
anodsttÖmmen det fas·ta motståndet Rs och det vari· 
abla motståndet Ra. Det sistnämnda är på 7 megohm 
och kan utgöras av ett Dralow' d Potentiatorrnotstånd 
typ PD 7. Genom Ra instäl,les cylinderspänningen till 
lämpligt väl'de, d. v. s. så att den önskvärda koncentra
tionen av ljusstTålen till en punkt på fluorescensskär· 
men erhålles, under diet att R5 !har till ändamål aU för· 
hindra att <:ylindeTspännången sjunker under ett visst 
värde. Cylinderspänningen överbryggas aven konden-
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Fig. 3. 
Måttskiss för den vertikala skärmplåten. 

sator Ca på 1 MF. 'Denna kondensator kan vaTa av 
den för .nätanslutningsaggregat vanliga typen med c:a 
1500 volts provspänrung. 

Det beskrivna nätanslutningsaggregatet kan sam
manbyggas med rör hållaren och stativet, som uppbär 
det Braunska röret, varigenom en pr.a:ktisk och lätt
hanterlig enhet erhålles. Dock f.ordrar ett sådant sam
manbyggande, att näta/ggregatet skärmas omsorgsfullt, 
så att inga ströfält, isynnerhet icke nättransformatorns 
magnetiska fält, kunna inverka på det känsliga Braun
ska röret I annat fall skulle 1cke den punktform hos 
ljuspunkten kunna ethålolas, vilken givetvis är en för
utsäHning för att aggregatet s'kall arbeta ordentligt. Av
skärmningen erhåHes genom en plåtlåda av 1 m~. 
tjock järnplåt samt en mässingsplåt, vilka samtidigt 
bilda ett lämpligt chassis för montering a,v de olika 
delarna. Järnplåt för skärmJboxen är i detta fall lämp
Hg, eHersom det rÖT Slig om avskärmning av magne
tiska v·äxelfält med relativt låg frekvens·. nen an
givna plåUj'Dckleken är icke heller grövre än att plåt~n 
är relativt lätt att bearbeta. För fullständighetens 
skull vilja vi nämna, att även aluminiumP11t kan an
vändas. net säkraste s/kyddet, då mycket känsliga ka
todstTålerör användas" erbjuder dock järnplåt. 

Ovanpå plåtboxen monteras från vänster till höger, 
Sie fig. 7, li:kriktarröret, de båda högspänningsfilterbloc
ken med urladdningsmotståndet samt rörhållaren för 
det Braunska 'röret. Övriga delar m'Dnteras inuti 
boxen. Rörhållaren för det Braunska röret anbringas 
å den 'Ovannämnda mässingsplåten, vilken i sin tur 
med hjälp av ,ett par vinklar monteras ovanpå plåt
boxen i vertikal ställning (fig. 7). Mässingsplåten tjä
nar även till aU avskärma det Braunska röret från 
de ovanpå plåtboxen monterade delarna. 

;Skärmhoxen, vilken på undersidan fÖThlir öppen, 

förfärdiga& av ett stycke järnplåt, som tillklippes enl. 
fig. 2,. I ena kortsidan utmejslas ett 'hål; lagom stort 
för en liten isolitskiva med de :tre bussnmgaTna A, B 
och C och ' i ena långsidan uttages ännu ett hål, avsett 
fören isO'litplatta, å vilken strömbrytaren, reglering:5-
motståndet för cylinderspänningen samt glödströms
reostaten för det Braunska röret monteras. Såso.m 
framgår av ritningen 'bockas kanterna, på vilka boxen 

Fig.4. 
Montage· och kopplingsplan. Sidoväggarna tänkas vikta ut 

och chassiet sett underifrån. 

k'ommer 'att stå, så att en skänkel på omkring 1 cm. 
bredd bildas. Den vertikala avskärmningsplattans 
mått framgå av fig. 3" och dess tjocklek kan vara ~,5 
a 2 mm. 'Det största av de i denna uttagna hålen skall 
avpassas för rörhållaren för det 'Braunska röret. De 
bålda mindre äro avsedda för de bwda hussningarna för 
omkoppling av anodspänning,en. Det säkraste är att 
montera dessa bussningar på en liten is,olitplatta, som 
fastskruvas vid plåtvåggen så aH bussning/arna gå fria 
med tillräokligt stOl' t,o.Jerans.-

Fig.5. 
Delarnas placering och koppling ovanpå skärm boxen. 

Fig. 4 visar monteringen a,v de olika delarna samt 
ledningsföri'llgen inuti skärm'boxen, varvid sigoväggar. 
na för bättre öv,ersiktlighets skull tänkas vikta utåt 
i ett plan. Betr. montaget är endas,t att anmärka aU 
nättraJllsformatorn' med hänsyn till de !höga spänning
arna bör is'oleras från plåtboxen. Transformatorn 
monteras därför fÖTSt på ' en li,ten isolitplatta, vilken 
sedan med användning av mellanläggSlbrickor fastskru
vas vid skärmboxen på ett s,ådant sått, att icke trans· 
forma,tom eller dess fästvinklar någonstädes komma i 
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kontakt med boxen. Vid koppli'l1g>en måste man kom
ma ihåg, att det är fråga 'Om en apparat med mycket 
höga spänningar. Alla de ledningar, som föra 'höga 
spänningar i förhållande till chaS'siet, böra därför för
ses med dubbel sys tofl.ex , en tunnare, ,oc'h en tjockare 
ovanpå den förstnämnda. 

Det år attmä'rka, att vid denna appacrat icke minIliS
polen utan pluspolen (anoden) står i förbindelse med 
chassiet 'Och med jord. Härav följer att regleringsmot
ståndens R1 'Och R6 axlar föra höga spänningar gent
~mot jord. Manöverknappama måste alltså vara yt
terst noga fastmonterade med försånkta, icke åtkomli~a 
skruvar. 

Monteringen av delarna samt ledningsdragriingen 
ovanpå s'kärmhoX!en framgår av fig. 5. De ledningar, 
som gå genom små hål i chassiet, äro betecknade med 
samma siffror i Hg. 4 och 5. Den kontaktpunkt å kon
densatorn C2 , s'Om skall jordfrs, förbindes helt enkelt 
med kondensat'Orns ena monteringsskruv (D i fig. 5), 
och till samma skruv frnslutes plusledningen inuti chas
siet (D i Hg. 4) . . 

Tyvårrhar ännu icke någon enhetlig sockelanord
ning fasts'tällts för Braunska rör. För olika fabrikat 
användas olika 's'ocklar, sllsom den vanliga fempolig'a, 
den sexP'OIigfr . Loewes'Ockeln äv,ensom specialsocklar. 
I den här ibeskrivna apparaten har en fempolig sockel 
inbyggts. Den passar för exempelvis Budich-rör. För 
Presslers kat,odstrålerör däremot användes en sexpolig 

.s ty rr la fia 

Fig.6. 
SockelaI).slutning vid Braunska rör 

med 5-polig fot. 

sockel, vilkt:;n naturligtvis lika lätt kan inbyggas i stäl
letför den förstnämnda. 

Vid Budich-rören ligga kfrtod- och 'anodamlutning
arna på samma sätt s'om vid raJdiorö'r, koncentrati,ons
cylindern står j , fölibindelse med "ganer" -stiftet och 
den fria styrnimglSplattan med mittstiftoet. Den andra 
styrningsplattan år inuti röret fÖT'bunden med anodem. 
Vid rör med två par styrningsplattor är det andra pa
rets anslutningskontakter anbragta å två' motsatta si
dor av rörets glasvägg. 

Det Braunska röret skall ju i allmänhet arbeta i 
horisont,al ställning 'Och mås,!e då givetvis ha något ex
tra s,töd förutom hållaren. Man kan t. ex. använda 
ett vanligt experimentstativ (Bunsenstativ). På den 
här beskrivnaappuraten 'har emellertid anbragts ett en
kelt 'Och pra:ktiskt stöd, bestå,ende aven tunn skiva av 
kryssfaner, vilken år förbumden med aggr'egatet genom 
ett U-f 'Ormat stycke mäs'singband, s,åsom framgår av 
fig. 7. En sådan upplåggning av röret erbjuder också 
ett större skydd. Dessutom kan man å mässing'baIlJ~et 
montera en liten Lsolitplatta, som uppbär k,ontakter för 
anslutning till styrningsplattorna. På kTy~sfanerstödet 
kan man lämpligen fästa ett rör av papper, som om
sluter kat'Odstrålerörets glaskolv och sålunda skyddar 
fluorescensskärmen från främmande ljusstrålar fr'ån 
sidorna. Härigenom underlättas användningern av det 
Braunska röret i rum. som icke äro 'helt mörka. 

Skall nu ag'greg,atet tagas i bruk, förfar man på föl
jande sätt. Glödströmsreostaten skall till aU börja 
med stå i sitt vänstra utgångsläge, så att hela mot
ståndet är inkopplat. Likas,å skall regleringsmotstån
det för cylinderspänningen vara inställt på största el
ler i det närmaste största mots,tåndsvaDde. Den lägsta 
;:tnodspänningen inkopplas. :Om röret skall matas med 
glödström från nätaggregatet, sättes en kortslutnings" 
pr'OPP i bussningarna A och B. Den fria styrnings
plattan, tiUhörande det 'första paret, jordförbindes. Nu 
slås strömmen till med strömbrytaren S 'Och glöd .. 
strömmen ökas långsamt. ISå småningom uppträder 
på katodstrålerörefs fluorescensskärm ett i allmänhet 
blå'aktigt ljussken: Vid ytterligare ökad g'lödström 
sammandrager sig den blåaktiga slöjan mer och mer: 
Den rätta glödströmsstyrkan är då uppnådd, ljusfläc
ken har antagit små dimensioner 'Och genom efterr,eg
Iering av cylinderspänlllingen kan den fås att övergå 
till en skarp ljuspunkt. Av stor betydelse för rörets 
livslängd är att icke öka gIödströms'Styrkan mera än 
aHdeles nödvändigt. En annan vikti'g sak att iakttaga 
är att ljuspunkten icke under längr,e tid får stå stilla 

Fig.7. 
Komplett aggregat med Braunskt rör. 

och belysa en och samma punkt på ljusskärmen. Isyn
nerhet bör detta icke ske, då den högre anodspänning
en användes. Det är därför Jämpligt att även vid den 
ovan beskrivna inr,eglel1ingen lägga 'en växelspännil)g 
på det ena paret stymingsplattor. På fluorescens ,· 
skärmen uppk'Ommer då en streck i st. f. em punkt, 
och man har således endast att reglera in en skarp 
streck i st. f. en skarp punkt. 

För att spara det dyrbara katodstråleröret så myc
ket som möjligt arlbetar man aldrig i 'Onödan med den 
högre an'Odspänningen. S'om regel är en spänning om 
1000 volt på anoden tillräcklig, och röret är därvid 

"även känsligast. ' 

Skall röret matas med glödström från en ackumula
tor, anslutes denna till hussninga'rna, B och C, sedan 
kortslutningsproppen mellan A och B borttagits. Ag
gregatets inkoppling och !betjäning blir för övrigt den
samma. Man måste emellertid komma noga ihåg, att 
ackumulat<Ofn har högspänning gent emot jord. Den 
bör således vara försedd med lämpligt skydd mot be
röring och event. uppställas på ett i'solerande underlag. 

Eftersom katodstråleröret är känsligt för magnetiska 
och elektriska fält, måste aggregatet givervis uppstäHas 
på en plats, där det .. icke röner någon !inverkan från 
transformat'Orer, motor'er ener andra elektriska appa
rater. 
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Au to matisk I i ud st yrke reg I e ri ng. 
Vi !ha redan flera glånger i denna tidskrift berört 

den moderna fadingkompens'atorns princip, samt fram
hlålltit vil:ka möjtilglheter man för närv. '.har att draga 
nytta av densoonnia. Prolblemet i frålga Ihar på sista 
tiden omfattats med mycke t intresse. Detta heror till 
stor del därpå, att på grund av selektivitetslhänsyn mot
tagare med stor 'högfrekvensförstärkning numera äro 
dominerande. Därigenom har man också möjlighet 
att åstadkomma 'den aJUtomatiska ljudstykeregleringen 
inom Ihögfrekvens{örs1tärlkaren piå ett relativt enkelt 
sått, vi,lket som bekant sker genom förändring av gal
lerförspänningen. Det är tilr stor del dessa f ö Tihlållan
den som framtvingat lk.onstrUiktionen av de moderna 
exponentiallrören, med vars Ihjälp TIlMl först kunnat 
ok],and'erligt lösa ljudstYl1keregleringsfrågan. 

Vi erinra oss den automatiska Ij'llds1yr'keregleringens 
princip. Förstänkaren har genom kompensatoranord
ningen en sådan inverkan p·å sig själIv, att känsligheten 
nedsättes, d:å de inkommande si:gnalerna tilltaga i styr
ka. Förstärkningens slutresultat, d. 'v. s. utgångsef
fekten, skall darvid! i möjligaste mån hållla sig kon
stant. 

Nr 

IlE 

Fig. 1. 
Ljudstyrkereglering med separat rör. 

Vi vilja -genast säga ifrån' att vi i det föl'jande icke 
komma att sysseJsätta oss med. s. k. "ljudstyr'keb_e
gränsare". Vi förstå 'härmed sådana kopplingselement, 
som på grund' av deras ringa prestationsförmåga my~
ket hastigt uppnå en viss mättning, och således endast 
fö·rmlå avgiva en mycket !begränsad energimängd. Ett 
enkelt exempel på ett s'ådant kopplingselement är en 
vanlig rördetektor, vars anodspänning man brukar 
blåna inom så pass ~årga värden, att den maximala 
anodlförl'llsteffekt, som kan avgivas, mycket snart upp
nås. Från 'Och med dienna Ölvre gräns skuHe rördetek
torn Ibliva ölVerstyrd. Vi kunna Ifortsätta att lägga 
högre växelspänningar p'å gallret, vi skulle likväl icke 
få niågot tillskott i IjUldstyI1ka. Däremot är det själv
kl'art, att överstyrda elektronrörkopplingar måste föra 
till ljudförvrängning, varför vi helt avstå från att här 
hetrakta sådana kopplingar. 

Vi s'kola nu se litet närmare på det prlllktiska utfö
randet av de ifrågavarande regleringskopplingarna. 
För variation av högfrekvens stegens förstärkningsför
måga använda vi oss a'v en k'Onstgjor-d inverkan p!å 
gaHerförspänningarna. Andra metoder för en liknande 
reglering, s·åsom variation av skärmgallerspänningarna, 
bortse vi 'här ifrån, dlå de iclke äro så verksamma och 
ofta. medlföra :förluster. Vid den nämnda variationen 
av Slkärmgallerspännirrgen t. ex. 'blir det icke fvå:ga om 
endast en ren sp änni'lltgs reglering, utan det måste ookså 
ske en strömstyrkereglering, vilket givetvis är förbun
det med större sV'åriglheter. IDen egentliga 'hiUlvudskill-

naden mellan de oUka systemen liglger i det sått, på 
vilket man åstadk'Ommer l'ikstromsregleringsspänning
en. Vi lämna Ihär en kort öv.ersikt av desamma. 

Ganska vanlig är kopplingen med separat reglerings
rör. Principschemat framgår av fig. 1, i vilken dook 
de för förståelse av verkningssättet onödvän'diga detal
jerna utelämnats. Elektronrörets VR katodspånning, 
d. v. s. Hkspänningens medelIVärde, varierar i takt med 
ljudstyrkan och blir vid! större ljudstyrka mera positiv. 
Dessa spänningsvariationer tiUföra vi regleringsrörets 
Vv galler odh ,uppnå sålunda förändringar i anodspän
ningen över detta rör. Dessa anodspänningsvariation.er 
få nu i sin tur påvevka högifrekvensrörets VH galler
förspänning. Vi inse omedellbart regleringsrörets verk
ningssätt oc'h ändJMll'ål . Detsamma .skall ändra rikt
ningen av spänningsvariationerna å detektorns kato.d; 
samtidligl: ethlålles d'essulom en önskvärd förstärkning 
av de nä'mnda spänningsvariationerna. 

Denna anordning arlbetar mycket 'bra, men har dock 
nårgra nackdelar. Först oclb främst är ju detta extra 
rör endast ett regleringsrör, som icke har någon för
stärkande verkan. Vidare måste såväl regleringsrörets 
somoo,gfrekvensrörets katoder genom spänningsförde-

• 

p 

Fig. 2. 
Ljudstyrkereglering utan extra rör. 

la,rmotsMndet P ·hiållas vid! s'å konstanta potentialer 
som möjligt för att icke anordningen skalil förl.ora i 
effektivitet. Detta viUkQr förutsätter emellerti.q en re
lativt stor strömstyrka genom spänningsfördelarmot
ståndet med ty ,åtföljande större anspråk på Hkriktar-
röret. . 

Icke desto mindre ihar det separata regleringsröret 
annammats av industrien, huvudsakligen tack vare att 
man med detsamma uppnår 'en myoket god reglering, 
utan att den anodHkriktarrde detektorn Iformar någijn 
avsevärd. kraJftÖlkning. 
E~ annan koppling visar \fig .. 2. Regleringsspänning

en erhålles från den anodJlikriktande detektorns V R anod 
~h uttagas över en spänningsfördelare R1 R2 • Efter 
erforderlig silning tiHföres den Ibögfrekvensförstärka
rens galler. Även i denna k'OPpill.ng måste högfrekvens
rörens katoder anslutas till en spänningsfördelare P 
med stor stromföl1brukning för att kopplingen skall ar
!beta eflfektivt. De nämnda Ikatoderna måste nämligen 
ha en så konstant spänning som möjEgt i !förhållande 
till minussidan. Om däremot en varierande anodström 
{år inverka på katodspänningen, sker detta på ett så
dant sätt, att den motverkar den automatiska regle
rings spänningen, vilket man gen'Om mycket enkla kal
kyler kan övertyga sig .om. 

Av det ovanstående framgår, att en sådan koppling 
skulle vara önskvärd, i vilken 'högfrekvensförstärkar
rörens katoder ligga direkt kopplade till anoospän
ningens minuspunkt. Därvid kan. emellertid icke Hlng-
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re regleringsspänningen uttagas från den för·handenva
rande anodspänningen. 

Emellertid finnes en möjlighet att åstadlkomma reg
leriIlJgsspänningen genom de inkommande signalerna 
själva. Principen för en sådan koppling är ganska en
kel odh framgår av fig. 3. HÖlglfrekvensförstärkaren 
avslutas med 'högfrekvenstransformatorn HFT. Se
kundärspänningen tHlIföres detektorn V D; vid ena s.i
dan sker detta över ett seriekopplat Ibelastningsmot
stånd R. Katoden är anslruten tiH apparatens negativa . 
anodspänningssida. Vi erinra .oss nu en detalj från 
nätanslutningstekniken, nämligen den likriktad~ spän
ningens ri!ktning. .LikriJktarrörets kat.od, d. v. s. glöd
tråden resp. mittpunkten å tranSlformatorns glöd
strömslindning fö·r likriktarröret, utgör den positiva 
polen. Då. alltså i vår koppling katoden är ansll\lt~n 
tm anodspänningens mirruspunkt, får den av röret':' D 

likriktade spänningen ett negativt värde i förhållande 
till den nämnda minuspunkten. JtU starkare de inkom
mande signalerna äro, desto större Iblir den negativa 
likspänningen Ö'Ver motståndet R. Man erhåller i själ
va verket härvid full pr.oPortionalitet. 

Denna negativa spänning kunna vi nu på ett myc
ket enkelt sätt utnyttja som regleringsspänning för Ihög
frekvensrören. Efter lämplig silning - och en sådan 

HFT 

]] 
-( I-----

;;J; -8-
Fig.3. 

Regleringsspänningen åstadkommes med en diod. 

är för undvikande av icke önskvärd 'aterkoppling ab
so'Lut nÖdvändi'g - tillföres densamma högfrekvens
rörens 'gallerkretsar . Åstadkommandet av reglerings
spänningen är s,åledes synnerligen enkelt. Vi behöva 
i denna koppling inga ~omplicerade förskjutningar av 
katod'potentialerna. Vidare är regleringsspänningen 
flUIlkomligt proportionell mot sig,nalspänningen. 

Kopplingen ifr'åga 'har ännu en fördel. Vi tänka oss 
att 'högtfrekvenssignalerna äro modulerade med lågfre
kvens. Den över motståndet R Uiplpkommande regle
ringsspänningen blir då överlagrad med en lågfrekvent 
spänning, som helt enkelt tillföres lågfrekvensförst~r
karen ö;ver en blockkondensat.or. Blockkondensatorn 
C O är inlagd för att 'kortsluta högfrekvensen. 

Såsom vi redan framlhlålIit, är: regleringsspänningen 
fullt proportionell mot signalspänning,en, och detta 
gäller upp till de hO'gsta spänningar, som kunna tänkas 
uppkomma i kopplingen ifråga. Detta är givetvis ett 
synnerligen värdefullt faktlUm. Vi 'ha aUtså här en 
hägfrekvenslikriktare, som i motsats till vanliga detek
torkopplingar, vare sig' med galler- eller anod:likrikt
ning, aldrig kan bliva överstyrd. Detta likriktarrör 
benämnes inom facklitteraturen "di.od" (tvåelektrod
rör), vilken ibenämningvi i ,fortsättningen skola an
vända oss av. I lföt1biJgfående vilja vi nämna, att dioden 
kan ersättas aven kristalldetektor. Inom industrien 
kommer det dook iclke ifråga att i komplicerad'e m.otta
gare bygga in ett så otiBföditligt element. N åJgon för
stärkningsverkan har naturligtvis iOke dioden, men 
denna nackdel taga vi på g.rund av de st-ora fördelarna 
gärna med på köpet. 

Den er,hållna regleringsspänningen skall nu till
föras förstärkarrörens gallerkretsar, vilket kan ske på 
i huvudsak tv,å .olika sätt. Fig. 4 visar, huru spän
ningen tillföres spänningskretsens nedre ända, under 
det att enligt Ifig. 5 spänningen anslutes direkt till gall
ret över ett lämplig,t läckmotsMnd. Det förstnämnda 
anslutningssättet användes i sådana kopplingar, där 
gallret är särskilt känsligt med' hänsyn till en ev: växel
strömston. Ett exempel härpå är modulatorkretsen i 
en SlUp er. Det andra anslutningssättet däremot lämpar 
sig för alla vanliga raka Ibögfrekvenskopplingar. K.ort
shutningen !genom det Ibägdbmiga motståndet, som .ju 
i allmänhet 'brukar vara på 2 mego'hm, medför inga 
nackdelar; tvärtom kan den event. vara förmånlig med 
hänslyn till dess inverkan på Ibandlbred'den. 

Beträffande dimensioneringen av värdena på de 
båda kopplings elementen C .och R i fig. 4 och 5 är föl
jande att säga. Varje krets, som innehiål'ler en kapa
citet och ett ohmskt motstånd, har en v.iss s. k. tids
konstant RX C. I vårt ifall är tids,konstanten ett mått 
på regleringshastigheten hos anordningen ilfråga. Vi
dare tjänstgöra kondensatorn och motståndet såsom 
sta'biliseringselement :gentemot Ihö!#rekvensen. De få 
med hänsyn 'härtill icke vara för smlå. Å andra sidan 
får ioke tidJsk-onstanten bliva för stor. I praktiken ha 
- - V. - - -- -' . . 

. ~ 
Fig.4. 

Regleringsspänningen 
tillföres under galler

kretsen. 

Fig.5. 
Regleringsspänningen 
tillföres gallret direkt 

över motståndet R. 

följande värden visat silg vara lämpliga, nämligen i 
kopplingen fi'g. 4 R = 0,2'5 megO'hm och C = 0,1 MF, 
i 'kopplingen fig'. 5 R = c:a 2 meg.ohm och C = c:a 
5000, cm. 

Vad fordrar man nu av den automatiska ljudstyrke
regleringen! J o, först och främst att en reglering till 
en i möjligaste mån konstant ljudstyrka skall kUnna 
ske, vare sig sändareimpulserna äro starka eller svaga. 
Därvid' Ikan en strän~ jälmförelse endast ske sins emel
lan såcdana sändare, som ha samma moduleringsgrad, 
ty V'år regleringsanordning styres givetvis 'IltesllUtande 
av !bärvågen. Den ovannämnda fordran innebär, aU 
små spänningsvariationer å di'oden skola 'åstadkomma 
relativt stora förändringar av högfrekvensförstärkareps 
förstärkningsgrad. För att att ·uppnå ett sådant resul
tat, bör regleringsspänningen få inverka ~ så många 
högfrekvensrör som möjligt. Ett exempel 'härp,å vis.as 
i fig. 6, som framställer kopplingssdhemat för en m_o
dern super. Här stå tre högfrekvensrör till förfogande. 
Detta är emellertid icke am. Ä ven modulatorröret iir 
nämligen ett förstärkarrör, visserligen icke med så hög 
förstärkningsgrad, men för övrigt med analoga regle
ringsegenskaper. Således finnes sammanlagt fyra rör, 
som kunna påverkas av regleringsspänningen från dio
den, och verkningssättet hos en sådan anordning kan 
därför ibliva mycket gott. Med en sådan apparat k~n 
man till och med ställa in lokalsändaren utan att kopp
la av antennen. Vi ffi emellertid icke vänta .oss, att 
lokalsän'daren skall fö·r:hJålla sig precis som en avlägsen 
sändarestation. Naturligtvis kommer lokalsändaren in 
med större ljud'styrka. Eljest sk,ulle den ju överhuvud-
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taget icke 'hava lämnat någon regleringseffekt för sin 
egen bromsning. Man får således givetvis icke ha allt 
för stora anspråk ,på den ll'utomatiska ljudstyrkeregle
r1ngen, oclh man gör klokt i att icke sätta okritisk tilltro 
till aila rekla'lIilöHen. Vi rekommendera i stället att 
litet mera ingående studera detta intressanta problem, 
så aU man får det rätta begreppet om vad man k:;m 
vänta av den automatiska ljudstyrkeregleringen. 

Liksom ljudstyrkeregleringen 'har till följd, att de 
olika stationerna komma in med tämligen lika ljud
styrka, åstadkommer den naturligtvis även, att en ooh 
samma station, vars fältstyrka på mottagningsorten va
rierar på gI'und av fading', kommer in med något så 
när konstant ljudvolym. D. v. s. automatisk ljudstyr
kereglering' oclh fadingkompensation äro samma sak. 
Analogt med! vad ovan sagts får man ircke heller vänta, 
att fad'ingkompensationen skall vara 'fullkomlig. Om 
de mottagna signalerna vissa tidsperioder sjunka ned i 
nivå med stö:rningarnas styrka, har man naturligtvis ' 
ingen gläd1je av fadingkompensationen. I sådana ögon
blick är ju apparaten inställdl på stor förstärkning och 
störningarna komma att göra sig obehagligt kännbara. 
För övrigt är kraftig fading alltid fö:nbunden med ljud-

Fig. 6. 
Modern superheterodynmottagare med automatisk ljudstyrke
reglering. Regleringsspänningen tillföres samtliga 4 hög

frekvensrör. 

förvrängning, så att man icke skulle ha någlon glädje 
av att kunna 'höra sändarestationen i det ögonlblic}<, 
fadingen är störst. 

En nackdel ha alla mottagare med regleringskop~p
ling, vilken framträder i och med själva stationsavstäm
ningen. Den exakta avstämningen p1å stationens bär
våg brukar man ju Ifinna genom att ställa in avstäm
ningsratten piå största ljudstyrka. På grund av appa
raten~ regleringsegenska:per framträder emellertid icke 
längre något utpräglat ljudstyrkemaximum. Man måste 
alltså anvä~da sig av något annat sätt att konstatera 
den rätta stationsinställningen. Ett mycket bra och 
tillförlitligt sådant är att låta ett litet specialinstrument, 
i'nfällt i frontplattan, angiva den maximala reglerings
spänningen. I praktiken inkopplas instrumentet, en 
milliamrperemeter med ett mätom:nåde på några få mil
liampere, i anodkretsen för ett eller ett par av högfre
kvensrören, se fig. 6. Verkningssättet är mycket en
kelt: Då den emottagna. stationen är exakt inställd äro 
givetvis högfrekvenssvängningarna i de olika kretsarna 
luaftigast, odh dioden svarar med att avgiva den stör
sta regleringsspänningen. Gallerförspänningen å 9.e 
reglera,de 'högfrekvensrören får Slåledes sitt största ne
gativa värde, och anodströmstyrkan sjunker till ett visst 
minimum. Alltså, den exakta avstämningen är uppnådd, 
då instrumentet har sitt minimiutslag. 

Ännu en liten nackdel är att anmärka vid fading
kompenserade mottagare. Då man vid vridning av av
stämningsknappen kommer till ett "to~t" stä~le ! eterpo' 
där ingen bärvåg finnes -- det sker J.~ gu~as Icke sa 
ofta eftersom man knappast kan vnda VIsaren bort 
frå~ en station utan att omedelibart komma in 'P,å ~n 
annan -- ,så ställer apparaten givetvis in sig rpå stor 
känsliO'het, vilket har till följd att alla förekommande 
störni~gar komma in med stor ljudstyrka. Detta är 
emellertid raka motsatsen till vad som är Ibrukligt och 
riktigt vid kultiverad avstämning aven normal mot
t:1gare. Denna ställer man Jörst in på det streck på 
skalnn, där man vet att man har den önskade statio-' 
nen, och först därefter ökar man mottagarens känsng
het så mycket som är behÖlvl'igt. P,å detta sätt slipper 
man att i onödan fiå in en rCfuehaglig lbakgnundl av kraf
tiga störningar. Den fadingkompenserade apparaten 
måste vi emellertid på' något annat sätt göra overksam 
under avstämningsperioderna, och detta sker genom 
något kopplingselement efter dioden, då avstämnings
indikatorns funktion naturligtvis icke får störas. Det 
är alltså på J.ågfrekvenssidan man tillfälligt nedsätter 
apparatens eflfekt. Alla sådana anordningar innefat
tas av amerikanarna under benämningen "silent tu
ning", d. v. s. tyst, störningsfri avstämning. Den enk-

.~-----------T-------f----, 

LS 

Fig.7. 
Vid automati,sk ljudstyrkereglering inom hög
frekvensförstärkaren sker en event. individuell 
ljudreglering inom lågfrekvensförstärkaren med 

potentiometern GP. 

laste lösningen av detta problem är att medelst en å 
frontplattan åtkomlig tryckknapp i avsevärd grad ne,d
sätta lågfrekvensdelens förstärkningsgmd. Endast så 
stor ljudstyrka !bör finnas kvar, att man kan konsta
tera, att den önskade stationen ä'r instäUdI. Den exakta 
avstämningen sker med ledning av indikatorinstrumen
tet. När den är verkställd, släpper man åter tryck
knappen, och ljudvolymen kommer drå in med den 
önskvärda, automatiskt ,reglerade ljul'slyrkan. 

E'huru den automatiska ljudstyrkere:;leringen är ett 
synnerligen stort /behag vill man dock liven 'ha möjlig" 
het att allt efter önskan ställa in en större eller mindTe 
ljudstyrka. Detta kan emellertid nu icke längre ske 
på högfrekvenssidan, som med hänsyn till Ibästa möj
Hga resultat bör vara reserverad' för den automatiska 
regleringen, rutan reglering måste ske vid de lågfre
kventa spänningarna efter dioden. Detta kan också 

. mycket lätt ske med tillhjälp aven potentiometer. 
Huru denna inbygges, framgår såsom ett exempel av 
fjg. 7, vilken visar en lågfrek'Vensförstärkare, som inom 
parentes sagt närmast är avsedd för mottagarekopp
lingen i fig. 6 men naturligtvis även kan användas fÖr 
andra apparater. 

Naturlig,tvis är det första villkoret hos hela motta
garen, att den arbetar distorsionsfritt. Dioden kan så
om ovan framhållits icke giva någon anledning till 
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ljudförvrängning, och detsamma gäller låg'frekvens
förstärkaren, som ju är utförd på normalt sätt och för
utsättes vara riktigt avvä~dJ med 'hänsyn till driftspän
ningarna. Däremot är det icke alls uteslutet, att distor
sion kan uppstå i hö,gfrekvensförstärkaren, om regle
ringsanordningen är okritiskt utförd. Detta skola vi i 
det följande påvisa. Om vi mottaga en kraftig station, 
såsom t. ex. lokalmottagaren, äro alla de reglerade hög
frekvensrören inställda på mycket svag Iförstärkning 
men utsättas för stora signalspänningar. Det inre rör
motståndet är härvid mycket stort, många gånger så 
stort som vid fullt förstärkningstillstånd. Därvid blir 

• också a~passningen till anodkretsen mycket ogynn
sammare, och det 'kan inträffa att röret icke längre 
förmår avgiyu. den erforderliga anodJförlusteffekten för 
distorsions fri förstärkning'. Mest utsatt för faran att 
åstadkomma distorsion är 'högtfrekvensröret omedelbart 
framför dioden. TiH detta rör framkommer ganska 
kraftiga signalspänningar. Vid mottagning av starka 
sändare blir dess anodförlusteffekt kraftigt nedsatt och 

likväI skall det överföra tillräkHg effekt till dioden för 
åstadkommande av regleringsspänningen. Dessa olika 
villkor äro emellertid sVlåra att förena. .En utväg vore 
att avstå från reglering på detta sista högfrekvensrör 
och att s-åledes giva detsamma en konstant normal gal
lerförspänning. Därigenom skulle detta rör emellertid 
bliva för känsligt vid mottagningen av kraftiga statio
ner, och den automatiska regleringsförmågan skulle 
bliva !betydligt nedsatt. Vi 'bestämma oss därför för en 
kompromiss i det att vi reglera det sista högfrekveI!s
röret endast delvis. En såd'an delvis reglering är myc
ket enkel att tekniskt utföra, i det man endast behö
ver göra ett uttag på motståndet 'R, fig. 3, till vilket 
det ifrågavarande rörets galler anslutes. Hur detta 
praktiskt utföres framgår av fig. 6. 

Slutligen vilja vi nämna, att dioden och det första l'åg
frekv,ensröret mycket väl - detta med ,hänsyn till 
platsbesparing - kunna sammanbyggas i en gemen- ' 
sam glaskolv. Sådana rör tillverkas redan i Amerika 
och benämnas bitrioder . 

Härdning av D rarlosta ris k i vo r. 
Vi få ganSlka ofta förfrågningar huru Draloston

skivor - som' bekant de'\: bästa materialet ,för ihemin
spelning av grammofonskivor - skola 'härdas. Dessa 
sk~vOT ärto vid dngmveriJIJ.g.en mjuka, så att graverings
nålen med lätthet skär den önslkade spiral,Nnjen. Å ven 
höga oc'h låga frekvenser kOllnlma viddeUa S1k1vmate-
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Fig.1. 
Hemtillverkad härdningsugn för Dralostonskivor. 

rial till sin rätt. Före avspelningen måste e.mellert1d 
Dralostons'kivan "härdas", varigenom den förut mjuka 
hinnan får stor hårdhet och hållbarhet. Härdningen 
utföres genom IUppväJrmning av skivorna till c:a 1700 C. 
under en tid' av 2 timmar. Den ang,i'Vna temperaturen 
måste innelhåIilas ganska noga och i 'varje f'aU ligga 
mellan gränserna 160,0 och 18{)0 C. Vid överskridande 
aN 1800 taga sk1vOTIlI3. slkada och v~dJ en lägre temp e
ratm. än 1600 bliva de icke til~räokligt h'~rda. För 
härdning av sikiivorna användes v,an}i.gen en eJ,ektrisk 

ugn, som helt enkelt ansl'utes till belysn1ngsnätet. En 
sådan U'~n, DmllOWii'd Diurothel'm, ha vi redan omnämnt 
i novembernumrel: av R. T. R. I denna klUnna sam
tidi:gt 3 st. .sIki'Vor härdas, odh pris~t fÖir ugnen är 
52 : - kr. Många amatörer torde dock tveka att ap.
skaffa en S'å pass d'yrfuar apparat, och vi s;kO'la här 
påpeka ännu en möjliJghet att hän:)ia Dralostonskivo'l'na 
hemma·. Denna metod är dessutom av särskilit värd~ 
för ,dem, som icke ha Hllg.ång till'l elektricitet. Vi a,vse 
härdning av DraLostonsik:i.vorna i gasugn. 
, Vi ha själva försökt detta sätt, som ju ligger ganska 
nära till hands, och resultatelI: har ibl~v,jt gott. Att ~n 
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Fig. 2. Horisontalsektion. 

del icke precis så väililJuk'tande gaser ·komma ut i rum
met, får man emel,lertidl 'f,inna sig,j. De 'äro dock icke 
g,iftiga och väd1ras snart ut. Hur man sikaH anbrin~a 
sIkivan el'ler skivorna i ugnen överJåta vi ,åt amatörens 
e.g.en: ,uppfinningsfö,rmålga. IDet torde icke erbjuda 
s·tora s'våri!ghater. ISvårare är det att hålla tempera
lur,en inom de trätta gränserna. Visserl'igen kan mun 
experimentera sig till ett gott resulItat och läJgiga märke 
tila huru högt ga5'llågrorna skola vara uppsknl'Vude. 
Säk'rare är det dOClk a'tlt anskaffa 'en l'ämplilg terllllOm.e-
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ter tlued ett Jll,ätområtle på c:a 100-2000, vilken g,enom 
nå,gOll: bef,intligt eller i värsta fal'JJ extra upptaget litet 
hål införes i ugnen. DälWid oor naturligttv<i.s term'Om..e
terkulan befinna sig i när1het.en av skliv'Ornw, d'å temp_e
raturen kan vara olika 'höigt upp.e ooh långt nere i 
ugnen. En s'ådan tel'm'Ometer 'kostar omkring 3 a 4 kr. 

Har man gas men ingen ugn, ja, da stäHer saken 
sig litet svårare, lIllen ioke värre än att mall med litet 
företagsamhet finner utväg. Det är varken svårt 
eller kostsamt att tillverka en liten specialugn för 
ändamålet. Fig. 1-3 visa en sådan ugn, som är 
ett rent amatörarbete, 'Ooh det är s'åledes en företagsam 
amatör vi ha a-tt taoka för tilhl1lwmslten av denna be
s'krivning. 

Fig.3. 
Den färdiga ugnen bestyckad med Dralostonskivor. 

T är kontrolltermometern. 

F<i.g. 1 vis'ar ugnen i Igenolmskärning. Det :hIurvudlsakIi
ga materialet är 0.,6 a 1 mm. järnplåt. Ugnen kan na
turligitvis tiUverkas med större elller mindre djup, så
ledes med samti'dig pilats för .flera eller fär!fe skivor. 
Den i fig. 3 visade ugnen rymmer 9 skivor. Någon 
uttför.lig beskr1vning torde iClke beJIDvas. Vi skola .emel
lertid påpeka n:åJg.ra 'k:onstl'uktionsdetaJjer. För att 

sMv'Ornlfl skolla IJ.runna hlål,las v~d en så jämn temperatur 
slOm möjl~'B'f:, har ugnen ,dulbbla rum, vHket tydligt 
framgår av figurerna. I det inre ~ylindriska rumm.~t 
äro skivorna UJPtp1hängdla ·på en 'horIsontaL axel, _och f 'Or 
att de icke 'Sk'Ola röra vid: varandra anlbriI1lglas å axeln 
en - järnJhussniJn<g eHer tlIlIIltter ,omväxlande lIlleid varj~ 
skiva. Det yttre rummet lUtgör sjä!lva ugnen, 'Och l 

bottnen ;på denna är !b.rännaren, plaoerad. Denna till
veIikas av ett stycke gas!för, som rtilJlslu'tes ,i ena ändan 
ooh i den andra förses med eH munstycke med kran, 
till vi,hket en 'gasslang kan an'SI'utas. Munstycket mlåste 
vara försett m'ed hålL för inSlUgning av ·}u<ft på motsva
rande sätt slOm vllid ett gaskök eller en Bunsenbrännare. 
I röret borras sliUtligen ett antal llål om 1 mm. diam:, 
3 fl. 4 blål pr dm. längtd hos IUgIIlen. Över brännaren 
ligger en horisontall. pFåt. Denna ,åstadkommer en 
jämnare fördelning av de heta förlbrännin~sgaserna. 
G~vetvis måste en del venti,1ations1hål anordnas såv_äl 
upptill s'Om nedtill i plåthöJjet, så att frisk luft tillfö
res JÖor underhållning av förbiännjngen. 

Ytter'ligare en förenkling av Iden 'beskrivna ugnen 
kan tänkas, i det att ibrännaren utelämnas och ugnen 
göres utan botten, så aU den helt 'enk<elt placeras över 
ett vanligt gaskök. Man får då emellertid komma 
i'håg att icke skruva upp l'ågfan fÖll' Ihögt el,ler i varje 
fall minska· den, s'edan u/gnen 'lJlj,vit varm. 

En k'Ontrolltermometer bör alllVändas. Efter 20' a 30 
minuter har temp:eraturen stigi1t ,ti]l 1600 'Och man kän
ner lukten av de avgående härdningsgåserna. Stiger 
temperaturen ytterligare till 1700 vrider lIllan ned gas
Lågan och man måste nu all't emellanåt ikontwUera, altt 
icke tempNaturen s,t1ger över det tiUåtna gradtal,et, 
18Qo C, och icke heller sjunker tillbruka. Elfter två 
timmar är Ih'ärdningen Jfäl-d~g, gasen slä-ck'es· och ugnen 
öppnas. Skiv'Orna ha !l1U fiått en sv,urt, glansig yta så
som å alldeles, nya IklOmmers,ieUa skivor, och den gula 
etikoettstämpeln har Iblivit oraIllg'e. 

SliUHliJgen el'mra WQIIl1, att Dral'Oston'Skiv'Orna skola 
noga aVipenslas före Ihändningen, så I3.U inga fina spån 
sitta kvar oCh brä!l1nas fast i sklivan. Iakttages detta 
kan man kna-ppast förmärka något nålrasp vid avspel
nil1lg av DralostonskivlOr. 

Rundradion i Schanghai. 
Att d:et finnes rundradio i Schanghai är ju icke så 

förvånande. Just Schanghai är ju den eur'Opeiska sta
den i fjärran Östern, 'Och den europeiska stad'Sdelen 
får mer och mer utseendet aven amerikansk storstad. 
Moderna praktgator, skyskrapor, ljusreklam, en livlig 
automobiltrafik, allt tyder på den moderna storstaden. 
Aven den kinesiska delen av Schanghai förlorar år efter 
år mera av sitt inhemska utseende odh blir i allt 'bögTe 
grad europeiserat, ' eller rättare amerikaniserat. Man 
kan således tänka sig att en sådan m'Odern millionstad 
som Schanghai måste ha rundradio. 

Förvånad' blir man dock, när man Mr veta med vil
ket amerikanskt tempo rundradion utvecklats i Schang
hai. För fem år sedan öppnade amerikanarna i sin 
stadsdel den första mIa sändaren, som hade 1 k W 
effekt och utsände gramm'Ofonmusik omväxlande med 
reklam. I dag finnes det i Schanghai tjugosju (2,7) 
rundradiostati'Oner - Ibland dem sådana på över ~5 
kW effekt - vilka utsända rundradio på nära nog 
alla f'Olkförbundets språk, ty varje främlingskoloni i 
Schanghai 'har numera sin egen sändare. Engelsmän
nen 'ha t. o. m. ett rundradi'Obdlag, som står under det 
brittiska sändebudets skydd. Detta bolag, "China 

Broadcast' ~ , förf'Ogar över flera sändare, av vilka en 
står i den eng,elska världsrundradions' tjänst. Denna 
station emottager varje dag sändningar fl'ån London 
på korta vågor och 'återutsänder dem i Schanghai. 

Alla dessa främmande sändare, som i S-changhai kal
las "konsularsändare", leva dels ·~å reklam, dels på un
derstöd från de resp. diplomatiska representanterna. 
Det kinesiska f'Olkets tragiska ställning visar sig även 
på rundmdions område. Av de 27 sändarna i Schan,g
hai är ingen enda kinesisk. Några av de mindre sän
darna företaga emellertid även utsändning av kinesiska 
pr'Ogram. 

nen kinesiska regeringen tyckes emellertid nu änt
ligen ha påtänkt en egen rundradio försitt folk. Eli 
kinesisk kommission skall studera den västeuropeiska 
rundradion, och man har även för avsikt att beställa 
ett par större sändare från Europa, vilka skola upp-
sättas i Sc:hanghai. , 

En kraftig sändare har Kina ju redan fått, nämligen 
i Nanking. Den är ibyggd av Telefunkenbolaget. Vi ha 
redan i Novem!bernumret förra året lämnat någTa data 
över densamma. 
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Universal-två rörsmottaga re 
n ä t s p ä n n i n g s r ö r. 

fö r 

För likström och växelström. 

Som Ibekant har sändarevfrsenJdets u'tV'eckling, kän
netecknat av övergången till mycket kraftiga sändare, 
medfört avs·eväl'da, förändringar i motta'garnes kon
struktion 'hos såväl större som mindre mottagare. Av 
större apparater fordrar man framför allt en avsevärt 
ökad selektivitet, varigenom 'sådana bättre distansmot
tagare bliva myck'et komplicerade. D-e mindre och 
enklare mottagarna, vi'lka hittills egentligen endast va-
6t aU ,betrakta som lookalimottagar:e, .ha genom den 
nämnda förstärkningen av sändarna i viss mån börjat 
få betydelse även som distansmottagare. Härvid är 
dock att märka, att d~ små två- och trerörsmottagarna 
på gTUnd av mottagarrörens utV'eckling icke kunna di
rekt jämföra~ med motsvar·ande 'apparater fö'r ett eller 
ett par år sedan. Numera är tvårö'r'smottagaren med 
återkopplad detektor ooh ett kraftigt slutrör en vanlig 
typ, och denna besitter både en avs'evärd känsligl1et 
och sto'r utgångseffekt. D-en tar mycket bra in många 
distansstationer och ,är på grund av 1.Yi<tt billiga pris en 
typ, som användes mycket. 

AUdeles särskilt intresse torde emellertid en sådan 
modern tvårörsmottagare ha, som är byggd soOm uni
versalmottagare för såväl Hkström som växelström och 
kan användas ,för ana späIl'Ilinga,r med undantag av 
110 volt likström. Tack vare användnin:genav Ostar
rör, 'högvoltrör, kan l1'ätanslutningsdelen koOnstruer.as 
synnerligen enkelt, vilket är av särskilt stor betydelse 
hos en mindre moUagaif'e. Apparaten är !härigenom en 
lämplig typ icke endast i det fall att man lägger h~u
vudvikten vid de unirverse'lla användningsmöjligheterna, 
utan även om apparaten skall användas endast för en 
strömart. Åv'en i sistnämnda fan har man ju nämligen 
nyttan av den förenkling, som användningen av Ostar
rör medfö'r. 

Den principiella skillnaden mellan Ostarrör och van
liga rör torde redan varra bek<ant för de flesta av våra 
läsare. Vi skola emellerb~d i kor~het upprepa det vik
tigaste. 

AHa rören matas med glödström direkt från bely.s
ningsnätet utan trransfol'll1ering och utan nedsättning 
av spänningen medelst förkopp~ingsmotstånd. Rören 
kunna med andra ord er'hållas för 110, 120, 127, 150 
och 220 volts glöd spänning och kunna matas med så-o 
väl likström som växelström. För likriktning av anod· 
strömmen användes vid 'höga nätspänningar (220 volt) 
ett dubbellikriktanör, vilket lfrksom mottaga,rroren ma
tas med glödström direkt från nätet, vid :Lägre nät
spänningar (110-150 volt) däremot ett speciaHikrik
tarrör i Greinadher-koppling, d. v. s. ett spänningsför
dulblblingsrör. Båda dessa nya typer likriktarrör hava 
utförligt omnämnts i förregående nummer av R. T. R. 

VdJ\il 220 volts nätspänning kan apparaten utan någOn 
s·om 'helst förändring och med samma rör anslutas så
väl till växelströmsnät S'om liks.frömsnät och därvid är 
även vid likströmsnät polariteten Hkgiltig. Vid ute
slutande användning på likströmsnät utelämnas natur
ligtvis likriktarröret odh en ytterligare förenkling av 
nätanslutningsd'elen kan ske, i det rorhål'laren för lik-

riktanöret samt blockkonderrsatorerna Ca och C4 ute
lämnas, S'e fig. 1. Vill man bilbehålla apparatens ka
r.aktärav universalmottagare men en längre tid driva 
densamma på 1,ikstrom'snät, uttages lik'riktarröret o~h 
ersättes med en lämpl~g fyrp'oIig korfslutningsprop"p, 
s'om kortsluter de fyra yttre kontakterna i rörhåHaren 
två och två, det ena glädströmsstiftet med +, det an
dra med - . Anslutningen till nätet .måste då ske med 
rätt polaritet. . 

Genom användning,en a'v spänningsfördu'bblingsrör 
får mottagaren även vid växelström med läg,re nätspän
ning i diet närmaste samma anoddriftspänning som vid 
22Q volts nätspänning, tPOts aU ingen transfoOrmat!lr 
för upptransformering användes. Apparaten är såle
des äv,en vid läg're växeJst'romsspänrnngar fullt effek
t'iv. Vid 110 volts likström däremot minskas . rupp.a
ratens förstärkning och isynnerhet dess utgångseffekt 
avsevärt, så att vi icke vilja rekommendera densamma 
[ör denna, för radiomottagning sämsta av aHa spän
ningar. För 110 volts driftspännirng fordras special
byggda ~Il'ottag,are för att ett någoOrlunda passabelt re
sultat skall kunna er'hållas. Vid aHa andra spänningar 
och strömarter erhål10es dåremot mycket gott resU'ltat 
med den ifrågavaralJlde universalmotta.garen. 

Det första röret, ett Ostarror A 520, är kopplatsom 
en vanlig detektor med gaIIerlikriktning och återkopp
ling. Tack vare den hög,a förstärkningsf,aktoOrn erhål
ler man redan i detektoOr,rö'ret en gdd lågfrekvensför
stärkning, så att tillräcklig effekt erHålles för utstyr
ning av slutröret, varvid dock en goOd 1,ågfrekvenstrans
f.ormat'or bör användas för koppling mellan de båda 
rören. Som slutrör användes Ostar U 920, SoOm har en 
för tärkningsf.aktor = 11 och tillräcklig effekt ,för att 
driva en dynamisk högtalare. 

Mottagarens våglängdsomr,åde är 200-2000 m. och 
svängningskretsen ilnnehål,ler soOm vanligt tvenne spo
lar, av vilka den ena kortslutes vid mottagning på det 
lägr,e vå'glängdS'omr~det. Antennkopplingen är ap.e
riodisk, och för vardera våglängdsområdet användes 
on särskild kopplirn'g,ssp'ole, den ena i förbindelse med 
antennkontakten Al> det normala våglängdsområdet, 
den andra med A2 , det långa vålglängdsområidet. Detta 
medför visserligen att man vid övergång, från det ena 
vågJängdsområdet till det arndra måste skifta antenn
hål, men i gengä~d förenklas våglängds omkopplaren 
till en enkel strömbrytare. 

För att utestänga lokalsändaren eller andra kraftiga 
sändare är imottagaren försedd med en inby'ggd våg
fäUa. Huru denna är inlagd i antennkretsen framgår 
bäst av fig. 1. Närmast jord är inlagd en spole LK. 
och till denna är koppl<ad en ab:sorptionskTets, bestå
ende ~IV en spoIe oc'h en vrrdkO'ndensator, vilken av
sUimmes på den störande stationens våglängd:. 

En. ieke allt för lång utomhusantenn är som vanligt 
det bästa. Inomhusantenn kan dock även användas. 
Vidare har man möjligheten att använda belysnings
nätet som antenn. En ledning från apparatens ena 
nätanslutningskontakt, streckad i fig. 1, med en 1P.-
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lagd spärrkondensator CL anslut'es då antingen till ap
paratens jord- eHer antennkontakt under det att jord
ledning'en anslutes till den andra kontakten. Genom 
att skifta antenn och jord kan man pwva i r'ilket fall 
vågfällan fungeraT bäst. 

För att de högfrekventa signalspänningarna endast 
sk'Ola k'omma in den önskade vägen genom mottaga
rens antenn och inga störande högfrekventa svängning
ar skola kunna tränga in från belysningsnätet, inläg
ges en högfrekvensdUJbbeldrossel HD omedellbart efter 
mottagarens nätanslutningskontakter. Alldeles nöd
vändig för apparat'ens goda funktion är naturligtvis 
icke denna drossel, och den kan isynnerhet utelämnas 
om inga störningar från en l'Oka'lsändare eller andra 
starka sändare behöver befaras. 

ne bå:da motta'garrorens och likriktarröl'ets glödtrå
dar äro paralle]lkopplade och direkt anslutna tiU nätet 
öv'er den oV3'nnämnda högfrekvensnätdros'S'eln. Den 
likriktade anodströmmen tillfÖores först ut jämnings
kondensatorn C2 på 2 MF, varefter följer en filterdub
beldrossel Dr 'Och däref,ter ännu en kondensator CB 
på 4 MF. Hela den efter filterldr'Osseln tillgängliga 
anodspänningen tiHgodogöres såsom anodspänning för 
slutröret. Den negativa gaBerförspänningen för detta 
rör enhåIles genom det spänningsfal1, som upps,tår i 
den del av dr<osseln nr, som är inkopplad i den nega
tiva sidan. Denna gallerförspänning uttages allt~å 

HD. 

c~ 

• 
r C 

HD ~Niit 

E - - - -II:' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
Fig. 1. 

Kopplingsschema. 

framför filterdT'Osseln och tilHöres röret över silele
menten Ws på c:a 0,2 megohm och blocket Cv på 
2 ~F. . 

Den fö'r detektorn nödvändiga lägre anod spänningen 
er/hålles över de 'båda spänningsreduceringsmotstånd~n 
W Bl och WB2 på vardera 0,03 megohm. net är an
märkningsvärt, att två stycken reduceringsmotsUnd 
a.nvändes, vamv ett ligger i den positiva och ett i den 
negativa anodströmsle'd'llingen. Denna symmetriska 
koppling är nämligen fördelaktig, bl. a. ,även därför att 
detektorsteg,et sål.unda ganska effektivt spärras från be
lysningsnätet även om högfrekvensnätdrossel'll ute
lämnas. 

De båda blockkondensatorerna Ca och C4 äro endast 
avse(tda för den event. Greinacher-k'O'pplingen, och trä
da således endast i funktion när ett spänningsfördubb
lingslikriktarrör arwändes. De äm inkopp'hlde mellan 
Iden fempoliga rörhållmens katod å ena sidan samt 
"galler"- r·esp. "ano'd"-kontakten å den andra. Dessa 
blockkondensatorer, liks'Om spänningsfördu:bblingsf'Ö
ret, äro endast nödvändiga, då apparaten skall drivas 
med låga växelströms spänningar. 

I den ifrågavamnde apparaten kan ,givet:vis ·vilket 
gott spolsystem 'Som helst användas. Mycket lämpliga 
äro exempelvis AKE skärma.de spolsYlstem, närmare 
omnämnda under rubr. "K~ommersiella nyheter" i detta 
nummer. För dem som själva önska tiUverka spolsy
stemet lämna. vi emellertid följande beskrivning. Kon-

struktionen är sådan att det är lätt ,att tillv,erka. Gal
lerspolen och a'lltennspolen för det normala våg'län~ds
bandet äro lindade på ett spolrör om 40 mm. d'lam. 
och 80 mm. längd, se fig. 2. ,Den förstnämnda får 80 
varv den sistnämnda 18 varv, och mellan de båda lind
'lling~rna lämnas ett a.vstånd på 8 mm. För bålda ~pol
del,arna kan användas koppartråd med 0,3 mm. dIarn., 
två ggr. sHkeom'spunnen, och lindningen sker i samma 
riktning. 

För återkopp1ingsspolen 'Och Iångvågsspolarna an
vändes något tunnare tråd, 0,2 mm. diam., 2, ggr. sil
keornspunnen. Dess,a spolar lindas å sp'olkroppar, som 
tillverkas av runda skivor av 1solit ,eller ebonit. Kärn
skivorna få 16 mm. diam., gavelsk'ivorna 35 mm. diam. 
Kärnan för ' återkoOPpl'ingsspolen väljes S mm. tjock, 
för långvå:gsgallerspolen 'Octh den m 'otsvamnde antenn
spolen 6 resp. 4 mm. tjock. Dessa tre spolar få i 
nämnd oOrdning 80., 2'5'0. resp. 160 lindningsvarv. ne 
.sammanhållas med .en 3 mm. spindel och monteras 
inuti resp. Ul)Jder spolröret med hjälp av ett par små 
vinklar. Vid montag,et av 'spolgruppen måste man se 

Fig. 2. 
Ett hem tillverkat spolsystem. 

tiU aU spolldelarna anbringas så att Iindnill'gsriktning~n 
blir densamma för aHa. Betr. de tre inre spolarna räk
<fias lindn,ingstiktningen inifrån och ut, betL sp'Olde
larna å spolröret nedifr'ån. 'Och upp (fig. 2). 

Spdlama for vågfäHan l,indas såsoOm framgår av fig. 
S på tvenne spaltrör 'om 80. mm. ilängd, varav det eTta, 
som har :40. mm. diam., är anbragt inuti det andra, 
vilket har 50, mm. diam. Då absorptionskretsen med 
hänsyn tiIJ en skarp avstämning bör vara så fÖ'rlustfri 
,som möjligt, lindas spoldelen LF med riågot grövre 
tråd, 0,4 mm., 2 ggr: silkeomJSpuunen,ellerev'ent. med 
högfrekvenslitztrad. Varvantalet är givetvis närmast
beroende på våglängden hos den lok a'l sändare, S'O'ID i 
första rummet skall utestängas. I de flesta fall ligger 
denna väl inom våglängdsområdet 200-600 m., oc!h 
det ar då lämp1;igt med 65 å 70 varv hos denna spole. 
K,opplingsspolen LK får 35 varv, viTket är lämpligt då 
det gäUer aU utestänga loka~statj.onen . Om vågfäUan 
däremot skaU användas för att åtski'lj,a tvenne var
andra närliggande distansstationer är det nödv,iindigt 
med en mindre kopplingsgrad, siå att spärrbredden icke 
blir för stor. 'Kopplin~sspolen förses därför med ven
:Ile uU3'g, nämligen efter det 14. och 2,2. varvet. Även 
ruvstämningskondensatorn CF Ibör vara en god förlustfri 
typ, ·således luftisolemd. Däremot är kurvformen av 
mindre Ibetydelse. V ågfällans spolar monteras givetyis 
så att ickekopp[ing med avstämnill'gsspolarna uppstå. 

Chassiet kan tiUverkas av trä e11er järnplåt. I vHket 

-' 
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faH som helst utfö'l'eS chassiet på det numer!! vanliga 
sättet med en horisontal montageplatta, fastskruvad vid 
frontplattan. Under den horisontala skivan bör vara 
en fri höjd på 'Omkring 95 mm., så aU glod plats finnes 
för. de olika delarna. Ovanpå den nämnda montage
skivan äro endast monte~aJde rörhå~l'arna, spolsyste
men och avstäomningskrondlensatorn, se fig. 4. Rörhål
larna böra vara av inlbyggnadstyp med anslutningarna 
underifrån, och det är viktigt 'att använda en förstkl'as
sig typ med god is olla tio n . Detta är närmast nödvän
digt med hänsyn till detektorn, isynner:hel vid växel
strömsldrift, då ju hela vräxelströmsnätspänningen Hg
ger ' på kontaktstiften för glödströmmen . En ringa 
överledning åstadkommer snart nog en nätton i hög
ta1a,ren. Hg. 5 visar chas'Siet underifrån och utgör till
samman med fig. 4 en fuUständig montage~ och kopp
Ilingsplan. Av fig. 5 synes, att i chassi'et äv,en ingår ett 

h 

' -.-. 
I 

b 

Fig.3. 
Spolsystemet för vågfällan. 

vertikalt bakstycke, å rvilkret avst'ämningskondensatorn 
för vå.gfäUan samt anslutningsk'Ontak:terna för antenn, 
jord, högta~are och elektrodosa äro monter,ade. 

,Hög'frekvensspärrdrosseln i nättilledningen består av 
,tvenne Hndningar om vardera 400 varv 0,3 mm. tjock 
emaljerad eller bomulqsromlSpunnen tråd. Så!dana 
dubbla sp~äJrrldro.ss}ar :kunna erhål~als färdiga i handeln 
men ä'ro ju även enkffia aU sjäJv tiHv,erka. 

Fig.4. 
Subpanelen med de ovanför denna monterade delarna. 

Den 'beskrivna apparaten utmärker sig såsom förut 
nämnts för relativt små materiralkostnad1er. Dessutom 
är den mycket ekonomisk i drift, vilket heror dels på 
att hela nätspänningen nyttiggöres för glödstiömsmat
ningen, dels att vid växelström ingen transformator 
erfordras. Strömförbmkningen är vid likström c:a 16 
watt, vid växelström c:ia 2,2 watt, oberoende av nät
spänningen. 
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Fig.5. 
Montage- och kopplingsplan. 

Rör. 
Detektorrör Ostar A 520. 
Slutrör Ostar U 920. 

'" o-

Likriktarrrör vid 220 volt växelstTöm VG 45. 
Likriktarrör vid 110 eller 150 volt växeI.ström NG ~o. 

Obs.! Hören måste bestä:hl'us för den ifrågavaTande 
nätspänningen. 

Materiallista. 
1 vr~dkondensator Cl , 500. cm., med mikroska;la. 
1 detektnrspol!'.ystem AKE eller hemHIverkat enl. be-

skrirvning. 
1 rSpolsYrStem för vågfärlillan enl. 'beskrivning. 
1 vTidkondens'ator CF, 5QO cm. 
1 vridkondens'afior CR, 3QO cm. 
1 strömbrytwr,e S. 
1 lågfrekvenstr,ansformaltor NT, Körting 1: 5. 
1 blockkondensator Cc, 100. cm. 
1 Dralowid PIolywattmotstånd, W G, 1 megolhm. 
1 dutbbeldrossel DT, likskömsmotlstånd 2X7o.O ohm. 
1 'högfl"ek Vlens'dubbeIdrossel HiD enl. beskr. 
1 högfrekvensdro,ssel HD, c:a 20.00 varv. 
1 block'kondensator C5 , C6 , 2,xO;1 M'F, provsp. 1500. 

volt. 
1 blockkondensator C2 , 2 MF, provrSp. 1500 volt . 
2 b~ockkond'ensator C3 , C4 , 4 MF, provsp. 1500 volt. 
1 blockkvudensator CD, 4 MF, provsp. 1-500. volt. 
1 blockkondensator Cv, 2 MF, pmvsp. 700 volt. 
1 hlockkondensator CBl, 2 MF, prov'sp. 700, volt . 
1 Dralowid Polywattmotstånd W BI, 0.,03 megdhm. 
1 Dralowid Polywattmotstånd, WB2 1 0,0:3 megohm. 
1 Dralowid Polywattmots'tånd, Ws, 0,2' megohm. 
1 hlockkonrdensator CL, 1000 cm. , provrSp . 1500. volt. 
3 femp'oliga· l"öThål1are. 
7 isolierad'e bussningar. 

• 
chassis, k'opp1llngsmateriel, etc. 
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"Diuphavsögat". 
Två tredjedelar av vår mlO!der jord är som bekant 

täokt med vatten. De stora haven dominera vår pla
nets yta. Och likväl känna Vii mycket lUtet tiH hav~n 
och deras innehåll. Dykare -ha icke -ktunnat tränga dju- . 
pare ned än 'Omkr~ng 7ÖO meter, 'Och detta har na
turligtvis endast kunnat ske medhjälp av speciella dy
karklockor. I jämfö,relsehärmed ha våra oceaner 
djup på i det närmaste WOOO m. Vad gömma väl 
haven för S1katter och under där nere i de stora diu
pen? Vad' finns det väl för märkväl'diga djur och 
växter Ii dessa outgrund!litga vidders eviga mörker? Har 
väl den sagdO'lllspUnna sjöormen sitt hemvisst där? 
Förekommer där månne jättellitka blädklfiskar? Hur 
del än förhåller sig därmed, sä,kedi,gen ha dessa otill-

Fig. 1. 
Djuphavsögats konstruktion. 

gängl.iga avgrunder underbara saker att uppvisa, varo,m 
vi icke ens ·med den Idjärvaste fantasi kunna göra oss 
en föreställning. 

I en tid, då man söker utforska de största höjderna, 
stratosfären ooh i'Onosfären, ligger det ju nära till hands 
att även undersöka de stora Ihavsdjupen. HittiiJls har 
delt emeHerHd saknats användJbara teknioska hjäLpme
del. . Emellertid 'har dien tysk-ameri'kanSlke djuphavs
forska.ren Dr. Hans Hartman, uppmuntrad av lyckade 
experiment på televå·sions'()ln'1fådet, k'Onstruerat en ap
parat, som hall' kallar "Slulbmarine-Fernse'her". Vi 
skulle med den av oss vanligen använda terminologien 
kUl1lna kalla dens!l'll1ma djup'havstelevisionsapparat -. 
vi ha ju i många fal,l inga svenska ord för de tekniska 
uttrycken inom radion, televisionen etc. Denna apparat, 
som wsas i fig. 1, nedsänkes i havet med en lållJg k,a
bel 'Och belyser d'är med kra'fti,ga strålkastare den när
maste omgilVn:ingen. Det belysta området f'Otot,<1Tafer(ls 

med en 'fiLmkamera 'Och överföres samtidigt en!. tele
visionsförfarandet genom en kabel till en observatioqs
apparat ombord på fartyget. 

"Djuplhavsögat" består a'v en ihål~ k,ula med' kraf
tiga väggar av stM, vIilIken på: ena SIdan har en plan 
frontplatta med flera större kvartS'Linser (3), genom 
villka kraftiga ljuss<tråIar ullsändas. I mirtten finnes 
dessutom tvenne mindre linssystem. Genom det ena 
(6) Ifaller bilden av det belysta 'Området över en dub
belipl'isJma (8) 'Och genom den roterande ni'P'kowskivan 

(9) på ,en fotocell (H)), vars elektriska s<vängningar 
som ovan nämnts ledas, ombord på fartyget. ·Genom 
den andra öppmngen (7) med tillhörande prisma (11) 
träffar billden en elektl'iskt driven filmkamera (12). 

Hela apparaten är lättare än den mots<varall'de vo
lymen vatten, men fås att sjunka till önskat djup ge
nom en propeller (14), som drives aven elektrisk m'O
tor (1'3). Om kabeln av någon anledning skulle brista, 
stiger den dyrbara apparaten således automatiskt av 
sig själv upp till vattenytan. 

Ovanför den beskriNna stålkulan finnes en krafHg 
cyHll'der (15) med kompDimerad llUft, vilken tack vare 
en automatisk anordning genom en ventil (1(» Måser 
in luft i stålkulan, då deI1Ila k:ommer ned på stora 
dijup, ooh sålunda ,okar Idensammas motståndskraft mot 
det avsevärda rvattentrycket. DIå appamten stiger, 
strömmar övertryck'Sluften åter ut genom en sä'ker'hets
ventil (2Q). På If:ryckluftcylindem äro · monterade 
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några belysntingsrör för förstärkning .av stråLkastarske
net genom vattenmassorna. 

Med den ovan ibeskrivna apparaten öppnar sig verk- • 
I.igen mycket intressanta perspelktiJv. D:r Hartman har 
redan gjort en del prov med demsamma i Medel'havet 
odh tror sig tilll odh med ha upptäckt en sjunken stad 
(kansKe Atlantis?) 

IStor nytta kan man givetvis ha av djuphavsögat vid 
upplyftning a'V sjunkna fartyg. Och icke mimt för IUt
forskning av djurvärlden på de stora 'djupen torde ap
para'ten 'komma att få betydelse. Det starka ~jussk_t::
net nere i dessa eljest ikolmörlka regioner loClkar fram 
de underliigaste fiskar ocIh andra havsd'jur framför ob
jektiven, och man torde få tillfälle att se dessa märk
värdiga djurs strider på lliv ooh död för sitt uppehälle. 

I korthet ] 
Ännu en fadingfri antenn. 

I förra numret av Radio-Teknisk Revy lämnade vi 
i korthet en beskrivning p'å den nya, fadingfria Bres
lauantennen, den första i sitt slag i T'yskland. Nu har 
en ny antenn enl. samma princip uppförts även. i 
Holland. 

Man skiljer mellan två slag av fading, den s. k. "när
fadingen" och "distarisfadingen". Närfadingen upp
träder på ungefär 150() km. avstånd från sändaren och 
längre bort, varvid gränsen är 'beroende på sändarens 
våglängd oc;h effekt samt antennens konstruktion. Den
na närfading 'utlbildar sig i randzonen, d. v. s. den gräns 
intiH vilken radiosändarens jordstrålning når. Jord
strålning kallar man som bekant· de V'ågor, som fort
planta sig längs jord.ytan. Distansfadingen uppträder 
däremot endast på mycket stora avstånd från radio
sändarna. Det är givet, att på dessa stora avstånd en
dast de s. k. rymdv,ågorna upptagas av mottagnings
antennen. Hurud'essa rymdv:ågor kunna komma fram 
på olika vägar o~h event. motverka varandra, så att 
fading uppstår, ~ia vi !beskrivit i artikeln "De elektro
magnetiska ",ågornas utbredning" i Januarinumret 
1932. För att motverka denna fading kan för närv.a
rande ingenting göras från sändarens sida. Närfading
en däremot kan man i vissm'ån Iborteliminera genom 
lämpliga antennkonstruktioner. 

BresIauantennen består såsom vi erinra oss aven en
da, lodrätt upphängd kalhel. Den omnämnda nya an
tennen i Holland enl. samma princip har blivit upp
förd för HilverSlUmsändaren, vilken ar1betar på 296 m. 
våglängd. Även denna är således en närfadingfri an
tenn. Hilversumantennen är särskilt intressant genom 
sin originella konstruktion. Någon antennkabel an
vändes ej, utan själva den metalliska masten tjänstgör 
som sändareantenn. ,Därvid har man den fördelen, 
att de förluster bortfalla, som vid: vanliga antenner upp
stå genom metallmasterna. Oclb man har sluppit ifrån 
att såsom vid BresIausändaren tillgripa en mast av trä. 

Vissa svårigheter /bereder metallmastantennen så till 
vida, aU den är sV'år att avstämma. Som Ibekant måste . 
ju en sändareantenn anpassas för den använda vågläng
den genom vissa avstämningsmedel. I Holland har 
man nu funnit på ett nytt sätt att avstämma antennen. 
Man har nämligen anordnat ett litet extra antennspröt 
i toppen .på sändaremasten, och detta kan skjutas upp 
mer eller mindre, så att den totala längden och där
med avstämningen på detta sätt kan förändras. 

Det är emel!lertid i'cke endast ombord på fartyget 
man ,har möjIiglhet att se allt 'detta. Med hjä,l,p a'V ra
diosändaren omlbord på fartyget kunna de upptagna 
televisionsbilderna överföras trådlöst till landsta
tionerna och genom rundradion v1darooeford;ras till 
varje inneh:ware aven televiSlionsmottagare. Visser
lillgen är televisionen änIllU icke slå a~1män odh icke hel
ler mottagningsresultaten så goda, men att en storartad 
utveckLing även på detta område är att 'Vänta, klUnna 
v,i med ganska stor säikerlhet förurtsp:å. Vetensk1apens 
framsteg på 'det ena och anrlTa olilll'ådet kommer allt~å 
säkerligen att Ii en kanske ioke aUt för avlägsen framtid 
skänka ytterligare intressanta ,bidrag till rundradiopro
grammet. 

Antennen svänger med :halva våglängden liksom 
BresIauantennen. Masten består av galvaniserat stål 
(d. v. s. överdraget med zink). Givetvis är den isolerad 
från grunden, och den Ihar en höjd p'å l 'W m., vartill 
kommer den förskjutJbara delen p'å 210 m. 

Notiser. 
Japan. 

I Japan skall under år 19'3e byggas 8 nya rundradio
sändare på ° '15 kW. Man nöjer sig alltså 'här tills vi
dare med mycket sma effektlbelopp. 

Det japanska sändarebolaget planerar dessutom att 
uppföra nya rundlradiobyggnader i Tokio och Osaka, 
vilka skola innehålla administrationslokaler, studios 
etc. 

England. 
I närheten av Birmingham skall uppföras en ny sän

dare, som skaU aribeta på Daventry våglängd. 
Kort",å'gssändaren vid Ohelmsford ,har nedlagts den 

17 dec. 

Egypten. 
Ä ven i Egypten skall man om ett ,års tid få egna 

rundradiostationer. ,Man har till att börja med plane
rat 'byggandet av tre sändare, av vilka den ena, som 
får en effekt piå 2tO kW, skall påbörjas den allra när-
maste tiden. . 

Ryssland. 
Enligt tillgängliga uppgifter skulle i Ryssland den 

1 jan. 19'33 finnas icke mindre än 66 rund'radiostat~o
ner om tillsammans 1700 kW sändareeffekt. Mottag
ningsanläggningarnas antal uppgår till c:a 20 millio
ner, varav dock det övervägande flertalet utgöres av 
kristalldetektorapparater. I slutet av förra året bilda
des i Leningrad ett radiovetenskapligt institut, som 
skall driva ett planmässigt studium på radioteknikens 
och televi~ionens område. 

Frankrike. 
I Frankrike finnes som bekant ett relativt stort antal 

privatsändare.. Dessa torde emellertid nu :ha sett sina 
bästa dagar och komma säkerligen snart aU nedläggas; 
då en sl'Utgiltig reglering av det franska rundradiovä
sendet med all sannolikhet kommer att ske i år. 

I Lille, Marseille och Bretagne skola uppföras nya 
statliga sändare på ioke mindre än 60 kW vardera. 
Kostnaderna härför skola täckas genom licensavgiftt;r. 
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Köpa en e·11 e r radio 
det är 

icke kö pa . 

Det finns många människor, som på en fråga om de 
ha radio hemma alltid komma med samma svar, av
givet i en självsäker och överlägsen ton: "Nej, det vän
tar jag med tills radioapparaterna bli riktigt fullkom
nade". - S,ådana människor skall radioförsäljaren el
ler agenten icke spilla krut på. De köpa aldrig någon 
radio ... 

Den innevarande säs,ongen kan verkligen uppvisa 
mottagaretyper, som äro nära nog fulländade. Provar 
man t. ex. en Eltonmottagare frapperas man av den 
enastående ljudkvaliteten. Tonerna komma fram kla
ra, vackra och absolut naturtrogna. Effektiviteten är 
så stor, att man kan få in en mängd stationer utan nå
gon antenn, blott man kopplar jordledningen till ap.-

Elton typ 23. 

Ett exempel på en gedigen svensk preCISlOns
mottagare med enastående ljudkvalitet. 

len'nhålet, ooh selektiviteten är så god man över huvud 
tnget kan Ibegära. En sådan modern mottagare är 
dessutom så lättskött, att vem som helst utan vidare 
kan ställa in den. Avstämningen p'å de olika sändare
stationerna sker med en enda ratt. Därefter har man 
blott att reglera ljudstyrkan efter 'behag. 

Man behöver sannerligen icke längre gå och vänta 
på att radion ytterligare skall föI1bättras. Det förlorar 
man allt för my<:ket på. Rundradion 'har ju så oer
hört mycket av värde att giva oss. Musik, föredrag, 
språklektioner, nYheter, rapporter etc. Och allt detta 
kan man med den moderna mottagaren avnjuta lika 
klart och naturtroget, s,om om den talande eller or
kestern funnes hemma i ens egna rum - förutsatt för
stås, aU man icke besväras av särskilt svåra störningar. 
Ä ven mot störningar finnas emellertid medel. Sådana 
äro 'beskrivna på annat ställe i detta nummer. -

Den goda, moderna mottagaren har inbyggd dyna
misk ;högtalare. Naturligtvis bör man taga reda på om 

.. 

frågan. 
sa ar fallet med den apparattyp, man reflekterar Rå. 
Och man ,bör genom jämförelser övertyga sig om att 
ljudkvaliteten är riktigt förstklm>sig. Ty det är stor 
skillnad även 'p'å olika dynamiska högtalare, och dess
utom är inbyggnadssättet och apparathöljets utform
ning av allra största Ibetydelse. 

Nu finns det naturligtvis många intresserade radio
lyssnare, som icke anse sig ha råd att för närvarande 
köpa en helt ny, modern radiomottagare, som ju dock 
betingar ett pris av omkring 3100: - kronor. Vi skulle 
då föresl'å en modernisering av den event. förhanden
varande anläggningen, ooh detta i första rummet vad 
högtalaren och slutröret 'beträHar, ty en förstklassig 
ljudkvalitet tord'e väl ändå vara det viktigaste av allt. 
Utmärkta dynamiska högtalarchassier kunna numera 
erhållas för 3.0: - fl 400: - kr., och att själv bygga in 
ett sådant'i en lämplig 'baffel är ju en ganska enkel, sak. 
Dessutom är en liten ibaf1fel både Jbilligare och bättre 
än en -låda. kke heller !behöver 'baffeln bli misspr.y
dande, blott man utformar densamma med hänsyn till 
den plats, -där den skall anlbringas.net är ju icke nöp.
vändigt att den 'uppställes alldeles inpå radioapparaten. 
Tvärt om är det ur många synpunkter lämpligare med 
några meters avstånd, mellan apparaten och högtalaren. 
Alltså placera Ibaffeln ovanpå ett skåp eller häng den 
i ett hörn av rummet, gärna ,dold av draperier, gardi
ner eller krukväxter, blott den runda öppningen är f!,i, 
så att ljudet kommer fram utan 'hinder. Baffeln be
höyer icke vara så förskräckligt stor ooh den kan ha 
vilken form som helst, rund, trekantig eller rektangulär. 
Vid de föreslagna uppställningssätten har baffeln ofta 
så att säga hjälp av de ytor, som utgöra en fortsättning 
av :baffelns plan. Baffeln bör ha en tjocklek på minst 
20 mm. På baksidah kan man lämpligen runt om 
högtalaren skruva fast en ram, !bestående av 4 st: 12 
fl 15 <:m. breda och <::a 30. cm. långa Ibrädstycken, vilka 
utgöra ett skydd mot damm. nen öppna 'baksidan täc
kes med något tunt tyg. 

Oc:h så var det slutröret. -Detta måste naturligtvis 
kunna avgiva tillrä<:klig distorsionsfri utgångseffekt. 
Ett RES 1-64 eller RE 3<014 är til'lräckligt. Men man 
kan icke 'begära, att ett slutrör skall vara i evighet. Är 
def redan använt ett års tid eller mera behöver det 
kanske ,bytas ut mot ett nytt. Man Ibör alltså kontrol
lera det oc'h även se till att driftspänniJ;lgarna äro de 
rätta. Om icke slutröret lämnar den erforderliga ef
fekten kan natutligtvis ick'e högtalaren göra det. Det 
händer my<:ket ofta, att ,högtalaren f.år skulden för 
slutrörets synder. Det är så ytterst vanligt, att foJk 
som tagit hem och provat en ny högtalare kommer till 
försäljaren och säger: "Den högtalaren var nästan inte 
ett dugg- bättre än min gamla. Så fort jag ökar ljud-

. styrkan skräller den." - Det är emellertid i<:ke hög
talarens fel. Det är slutröret som övenbelastas, då ljud
styrkan ökas, och den avgivna effekten ,blir därvid gi
vetvis fruktansvärt förvrängd. Kom allts'å ihåg, för 
ren och kraftig återgivning fordras icke endast en först
klassig högtalare, utan även ett gott slutrör, matat med 
riktiga driftspänningar. 
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l(pmmer~iellt1. 

nyheler 
, En ny· jättehögtalare med 400 % förbättrad verknings~ 

grad. . 

. Fi'rman Dr. Dietz & Ritter, G. m. b. H., Leipzig, 
tIllverkare av de berömda Körting Excello högtalarna 
- enL vår erfarenhet de bästa på den europeiska 
marknaden - har tack vare s'ina mångåriga och in
gående erfarenheter på områidet 'lyck,ats frambringa en 
revolutionerande nyhet på högtalarområdet, en · :hö'g
talare, som kommler att betyda en märkessten inom 
elektroakustikens :historia. Denna 'högtalare, 'Som för
mår återg1iva 2.5 watt förstärka'reeffekt distorsionsfritt, 
utmärkes framför alH av den fenomenalt höga verk
ningsgraden, s'om betro oms-älttning av den från fö'r
stärkaren avgivna effekten till ljudeffekt är 400 % 
större än vid lJ:ritti'lils'Vrurande högtalare. Detta bet)'lder 
givetvis ett oerhört framsteg, i det att man 'Således nu 
med en fÖl"stärkare på 2Q watt utgångse~fek't kan er
hålla samma akustiska effekt, varför tidi,gare erfordra
des en fö'rstärkare på icke minidre än 100 watt. Maxi
mushögtailiaren möjliggör 'Således en mycket stor bespa
ring betro sjäLva förstärkaranliäggningen. En 20-watts 
förstärkare räcker i fÖifbindels,e med en Maximus
högtalare numera ti.Jtl för fullgod återgi'Vnirrg i stora 
salar och över sto:r.a områden ute i det fria. 'Förutom 
den stora besparingen å osjäl'Va förstärkaranläggningen 
vinner .man även en s'tor fördel därigenom att en 20.
watts fOrstärkare tager mycket mindre plats än en 100-
watts ooh är mycket lättare att transportera och stäUa 
upp på de olika platser, där den event. skall användas. 

MaximuS'högtalaren lämpar sig lika bra för återgiv
ning av tal och musik. Frekvenskurvanhar ett mycket 
stort omfång och fÖTlöper mycket jämnt över hela det 
viktiga tonfrekvensområdet. Högtal>armembranen är 
fullkomligt resonansfri och återgivningen absolut ena 
stående. Hela anläggningens ljudkv.alitet förbättras 
även dänigenom, aH ma~ på grund av högtalarens stora 
kä-nsli.glliet icke behöver driva förstärk'aren till det yt
tersrta, och man har sMedes mycket större garanti för 
en distorsioI1sfri återgivning. 

Maximus-hö1gtalaren bör givetvis inlbyggas i en baf
fel av icke för SIIllå dimensioner. Tunnare än 2 cm. 
bör icke bat'feln vara, och den 'lämpHgasle storleken 
är 2X2 m. 

Önsk'ar man riktningsverkan hos det utstrål'a1de lju
det kan baffeln göras i någon mån trattformig. I all
mänhet är emellertid detta tack vare 'högtalarens enor
ma akustiska prestationsfö,rmåga icke nödvändigt. 

Anslutningen tiU förstiärkaren sker över en i 'hö'g
taIaren inbyggd anpassningstransformator, vars pri
märimpedans kan omkopplas Hll olika vår:den. Dess
utom kan högtataren er,hånas med tre olika aIl1pa~s
ningstransrormatorer, nämligen: 

N:r 282'44 · PrimäriJmpedansen omkopphlns,gbar HiLl 
HO, 280, 500 och 1000 dhm. 

N:r 28260 Primärimpedansen omkopplingsbar till 
140, 500, 1000 och 2.000 ohm. 

N:r 2'8264 Primärimpooansen omkopplingsb;rr ' tiN 
6, 12" 24 ooh 3,6 ohm. 

Maximus-högtalaren kan erhåHas för fältmatnincr 
nred likström eller växelström. Lrikströmstypen till~ 
verkas i allmänhet för 2'210 ",olt, men kan på beställ
ning även e r'håHas för andra spänningar. StrÖillför
brukningen är förhållandevi,s ringa, 12·0 mA vid 220 
vOIlt, d. v. s. 26 watt. V1äxeJströmstypen är Oomkopp
Iingsbar för alla vanligen förekommande spänningar, 
no, 127, 150 odh 2.20 volt. Som .Jikriktarrör för fält
matningsslrömmen användes ett Telefunk'enrör RGN 
,2004 eller motsvarande typ, o<:'h den totala strömför
brukningen är äv,en vid växellStrömshögtalaren ganska 
obetydlig, nämligen 60 V A = 5'5 wahl:. . 

Ma'XTl11ushögtalar€l1is mekaniska utf'örande är syn
~1erligen gediget och 'ga"r.anterar abs101ut driftsäkerhet 
även vid flitigt bruk under åTa tal. Membranen är 
praktiS'kt taget Ookäns~ig för luft·ens fukti'Slhet, så att 
ingen förskjutning eller anliggning mot magnetkärnan 
behöver befaras. 

Maxi'inu'S-högtala,ren är otvivelaktigt enepokigöran
de nyhet, som efter allt att döma kommer att uttränga 
allloa 'hitt.i'lls använda Ihögtalare för stor effekt, framför 
a'hIt i biografer, där ju en vacker, 'naturtrOogen och fyl
lig ljudvolym är av största betydelse. I förhållande 
till dien utOlIIlordenUiga effekten oc;h verkningsgraden 
äro de nedanstående priserna icke Ihöga. 

Typ Maximus G, för likström, 220 volt, 120 mA, 
fäHspolemotstånJd c:a 1800 ohm, vikt 19,5 kg., code: 
MAXGL, pris kr. 450: -. 

Typ Maximus W, för växelstr,öm, 110,127, 150 Ooch 
220 volt, fäUströmsfÖorbrukning c:a 55, watt, vikt 22,5 
kg., code : MAXWE, pris kr. 5'50 : - . 

För den sistnämnda typen erf. ett ·1ikriktarrör RGN 
2004, pris kr. 24: -. 

Priserna äro inkt anpassningstransformator. 

Synchrographen - en ny styrningsmekanism för hem~ 
inspelning av grammofonskivor. 

Synclhmgraphen sk'Hjer sig från andra system framför 
allt däriJgenom, aft en separat ~iten motor användes 
för styrning alV p<ick-upal"men i 'en sp'irallinje över den 
skiva, som skall ingraveras. Motorn, som endast är 
avsedd för växellStröm, är inb~gd i foten, sQlm upp
bär armen, och kan igångsäUas Hka väl Ii den ena SOom 
den andra vridningsriktning,en. Härigenom kan ski
van ingraveras likavä'l på det vanhlga sättet från kan
ten in filot centrum som på det tekniskt sett ri'ktigare 
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sättet från centrum ut mot kanten. Det sistnämnda 
sättet medför vid heminspelning bl. a. den fördelen, att 
det utskurna spånet som samlar s1g mot mitten, icke 
ligger i vägen för g;a,veringsnålen. Man slipper alltså 
stå och blåsa oclh pensla under inspelningen. Appar.a-
ten sköter sig själv sedan 'den bliV'it igångsatt. .. 

Det separata dri.'Vvel'ket hos Synchrographen me~for 
älven ett ytterst enkelt odh ibekvämt ,handhavande, l qet 
att inga förbindelser mel~an skivtaUrilken eNer dennas 
axel odh tonarmen ;behöva lösgöras och 'åter fastskrp.-
vas för v,arje gång man !byter skiva. . 

Synchrograpihen är helt iförnick~a:d, har ett tre'Vhgt 
ooh elegant utseende och Ikan monteras i vilken app'a
rat som ,helst på 'ett par minuter. Den tager icke mera 
pl'ruts än en vanlig elektrodosa med i foten inbyggt 
lljud'regl'eringsmotstånd. Armen kan förlängas och för
kortas ooh är dessutom försedd med en fi:yttbar mot
vikt, varige{l!OIll trycket mot skiv.an kan varieras mellan 
c:a 90 och 400 gr. 

Synchrograplhen kall' anNänidas såväl för gravering 
sOlm 'avspelning,. Vl.id gravering fastlåses armen vid 
drivverket i <foten g,enOlII1 tHldragnin.g för hand aven 
kortdonskruv, vid! avspeInill1g däremot har man endast 
att lossa denna S'kruv; armen rör sig då ledigt och lätt. 

Synchrograpihen kan erhållas såväl med. som utan 
elektrodosa, och priset är kr. 140: - resp. kr. 100:-. 
V~d ibestäl<1ning måste uppgli,vas med vi,1ken nästspän
ning motorn skall drivas. Denna är en synchron
motor ooh såsom ovan nämnts endast för växelström. 

AKE nya, skärmade spolsystem. 

Fig. 1. 
AKE trekretstransformator. 

AKE spolsystem och högfrekvenstransformatorer 
äro redan välkända för vår läsekrets. Vi ha under 
föregående år beskrivit flera mottagare, utexperimen
tera'dIe med dessa vä1beräknade och noga utjämnade 
sp'olar. Nu ,!har fabrilkanten 'kOlIIllmit med ännu några 
Sipoltyper, villka torde vara av intresse. 

Den ena av dessa är AlKE trekretstransformator, 
fig. 1, en enhetstransformator för våglängdsområ<det 

200-2000 m. användbar för ol<ilka k'oppl.!inga'r. Spol'
arna äro l'ind'ade så förlustfritt som möjligt med an .. 
vändande av specialma:slk~ner. För avstämningen an
vändes en vridkondensator på 600 cm. Skärmboxen 
är 100 mm. hög och (len största diametern 75 mm. 
Ans'Jutnin~d'3äna äro med ihänsyn till I~et mod~rna sub
pane1montaget anort~ade på underslIl~an. ..FIg .. 2 et och 
3 visa ett par kopplIngsschema med anvandnlil" av 

Fig.2. 
Enkelkretsmottagare med AKE spolsystem. 

spolsystemet ifråga. Som framgår av dessa 'har varje 
tranSlformator tre skilda lindningar, nämligen primär-, 
sekundär- och återk'opplingssp'Olar. Utförligare bygg
nadsplaner til,l de nämnda schema, även om så önskas 
för likström eNer batterier, k'llIlua erhålllas {ör kr. 
1: - pr st. Priset för detta AK'E-spolsystem är kr. 
1'2: - pr st. 

En annan nyhet är AKE fyrkanttransformatorer. 
Dessa äro av utomordentligt 'hög kvalitet och myc
ket noga utexperimenterade med hänsyn till min
sta dämpning och stor effektivitet. De äro dessutom 
försedda med in:b)'iglgld våglängdisomkopplare med' sill
verkontakter. Storleken är 88 X 70XI07 mm. Följan
de tre typer tillverkas: Typ I. Detektortransformator, 

Fig.3. 
Trekrets-distansmottagare med AKE spolsystem. 

primär-, sekundär- och återkopplingslindning. Pris 
kr. 22: 50. Typ II. H. F.-transformator, primär- o<;'h 
sekundärlindning, användbar som högfrekvenstransfor
mator, antenntransformator, bandfilter I, o. s. v. Pris 
kr. 21: -. Typ III. Bandfilter II med inbyggt kopp
lingsblock. För bandfilterkopplingar levereras en sats, 
bestående av tvenne transformatorer samt en kopp
lingsspole. Pris kronor 49:-. 
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o 

a hushålls- och andra Stö rn' i n gss'kyd d 

mindre elektr. maskiner. 
Vi ha tidigare i dessa spalter påpekat huru radiostörningar 

uppkomma genom gnistbildningen hos elektriska maskiner 
och apparater, samt framhållit vilka medel som kunna till
gripas för att borteliminera eller i varje fall avsevärt minska 
dessa högfrekventa störningar. (Juni 1931 och Mars 1932). 
Under det att vi tidigare behandlat problemet huvudsak
ligen från den teoretiska sidan, skola vi denna gång om
nämn"a en del små praktiska störningsskyddsapparater, av
sedda för sådana mindre elektriska maskiner, som numera 
äro vanliga i hushållet, och i ett kommande nummer av 
Radio-Teknisk Revy skola vi återkomma med uppgifter betro 
störningsskyddsapparater för större elektriska maskiner. 

Vi erinra i korthet om följande teoretiska synpunkter. 
De högfrekventa störningarna följa de elektriska ledningarna 
och tillföras således radiomottagaren direkt genom nätanslut
ningskabeln. Dessutom inverka de störningsförande ledning
arna genom induktion på antennen resp. nedledningen, var
igenom störningarna komma in på det första förstärkarrörets 
galler. Störningarna inkomma således i huvudsak på två 
olika vägar och måste bekämpas på motsvarande sätt. Vi 
vilja från början klargöra, att de störningar, som komma in 
genom antennen, äro de svåraste att borttaga. 

Fig. 1. 
Störningsskydd, typ HDV, inkopplat mellan 

belysningsnätet och mottagaren. 

, För att utestänga sådana störningar, som komma in direkt 
genom nätanslutningskabeln, användas störningsskydd av ty
perna HDV eller HFP. I fig: 1 visas huru en sådan liten 
apparat helt enkelt anslutes mellan väggkontakten och appa

ratens stickkontakt. 

Fig.2. 
Störningsskydd, 

typ HDV. 

Störningsskyddet typ HDV innehåller 
en högfrekvens-dubbeldrossel. På sam
ma gång som det utestänger störningar 
från elektriska maskiner upphäver det 
även nätets antennverkan, isynnerhet 
vid likström, och förbättrar sålunda ap
paratens selektivitet. 

Fig.3. 
Störningsskydd, 

typ HFP. 

Störningsskyddet typ HFP användes, 
då en särskilt effektiv spärrverkan mel
lan nätet och den anslutna apparaten 
erfordras. Det innehåller såväl en dub
beldrossel som ett par block-kondensato
rer och har en anslutningskontakt, till 
vilken en god jordledning skall anslutas. 
Det är försett med en kort sladd med 
stickkontakt, vilken anslutes till nätet, 
och har dessutom en anslutningskontakt, 
som passar för anslutning aven vanlig 
stickkontakt. Ett enklare utförande, typ 
HFE 29978, vilket är avsett för inbygg
nadsändamål, kan även erhållas. 

De störningar, som komma in genom antennen, äro .svå
rare att utestänga. Det enda effektiva sättet är att an
bringa ett störningsskydd intill själva den störande appar<l-
ten, så att störningarna aldrig få tränga ut i ledningsnätet. 
Det borde vara en hederssak för alla att förse sina störande 
elektriska apparater med sådana skydd. 

Till den grupp störande apparater, som ofta förekomma i 
hushållet, höra exempelvis följande: 

Symaskiner. 
Dammsugare. 
Hårtorkningsapparater. 
Köksmotorer. 
Tvättmaskiner. 
Massageapparater. 
Leksaksmotorer. 
Högfrekvensapparater, O. S. V. 

Fig. 4. 
För att hindra stör

ningarna från symaskins
motorn att tränga ut i 
belysningsnätet användes 
ett störningsskydd typ 
HDV. 

Vid alla de ovannämnda apparaterna förekommer som be
kant gnistbildning, som åstadkommer högfrekvensstörningar, 
och dessa kunna vara så svåra, att de förstöra all radiomot
tagning, om de obehindrat få tränga ut i nätet. 

Fig. 5. Störningsskyddskondensator typ KK 6218. 

Det enklaste och billigaste störningsskyddet för småmotorer 
är ~n dubbelkondensator typ KK. Denna har i ena ändan 
tvenne ledningar, vilka anslutas en till varje kollektorborste, 
och i andra ändan en ledningstråd, som anslutes till motor
kroppen eller till jord. Jfr. 'fig. 8. 
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Fig.6. 
Ett s~örningsskydd 

typ HDV användes 
för att förhindra, att 
dammsugaren förstör 

_ radiomottagningen. 

Vid apparater, som ha liten strömförbrukning och icke hel
ler åstadkommer allt för svåra störningar, kan det ovan
nämnda störningsskyddet typ HDV användas för att hindra 
störningarna tränga ut i nätet. Särskilt för apparater, som 
vid användningen skola flyttas från det ena rummet till det 
andra, t. ex. dammsugare, ventilatorer etc., är detta stör
ningsskydd synnerligen lämpligt tack 'vare den enkla till
kopplingen. 

För elektriska apparater, som ha större strömfötbrukning 
och åstadkomma kraftigare störningar, erfordras ett effek
tivare störningsfilter såsom typ HFP, och detsamma måste 
för varje särskilt fall väljas med hänsyn till strömstyrkan. 
Olika typer och storlekar finnas upptagna å .nästa sida. 

Entstörung 

eines Ventilatol's. 

Fig. 8. 

Filterkondensator typ KK 6218 monterad å ventilator. 

Entstörunq einer elek.trisch. Klinqel. 
Betrieb OUS Batrerie oder uber Klinq~fprmator. 

Fig.9. 

Typ 
I<W 
6224 

Störningsskydd å elektrisk ringklocka, som drives med svag
ström från batterier eller ringledningstransformator. 

Fig. 7. 
Högfrekvensappa

rat med ett störnings
skydd typ HFP. 

En av de svårast störande apparater, som förekomma, är 
såsom bekant högfrekvensbestrålningsapparater för behand
ling av sjukdomar. Ett kraftigt störningsskydd för denna är 
typ HFP eller HFE. Såsom fig. 7 visar, skall störnings
skyddsapparaten förbindas med jord . . Dessutom måste en 
metallhylsa typ SH anbringas å högfrekvensapparatens hand
tag, och denna hylsa skall även förses med en jordledning. 

En annan grupp apparater, som åstadkomma störningar, äro 

Ring klockor. 
Värmekuddar med temperaturregulator. 
Automatiska strömbrytare för trappbelysning o. s. v. 
För borttagandet av dessa störningar användas nedanstå

ende störningsfilter: 
Filterblock typ KW 6224 för elektriska ringklockor med 

svagströmsdrift. Fig. 9. 
Filterblock typ KSW 6225 för elektriska ringklockor med 

starkströmsdrift, ljusströmbrytare o. s. v. Fig. 10. 
Spärrfilter typ HFE 29978 för kraftigt störande ringklockor, 

värmekuddar, automatiska tidsströmbrytare o. s. v. Fig. 11. 

fntstörunll. eines Slarkstrom -WecJ<ef's. 

Fig. 10. 

Störningsskydd å ringklocka, som drives med starkström. 

Entstörunq einer elektrischen K/inge/. 

Fig. 11. 

Ringklocka med extra effektivt störningsskydd typ HFE. 

Nästa nummer av RllDIO.TEKNISK REVY utk. omkr. d.IS apr. 
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s törningsskydd samt delar 'ör störningsskydd. 
Störningsskydden använ

das för att förhindra hög
frekventa störningar att 
tränga in i radiomottagaren 
från belysningsnätet resp. 
att spridas ut i nätet från 
störande elektriska appara
ter. (Vi hänvisa till den 
utförligare beskrivningen å 
närstående sidor). 

Figurerna och nedanstå
ende tabeller upptaga föl
jande apparater och delar: 

a) Kompletta, inbyggda 
störningsskyddsapparater 

med anslutningskontakter. 
b) Kompletta apparater, 

avsedda för inbyggnad. 
c) Störningsskyddskon

densatorer med o. utan säk
ring. 

d) Högfrekvensdrosslar, 
enkla och dubbla. 

Vid val av störningsskydd 
måste hänsyn tagas till 
spänningen och den över 
störningsskyddet . anslutna 
apparatens strömstyrka. 

Störningsskydd skola all
tid anbringas så nära den 
störande apparaten som 
möjligt. 

Förekommande jordled
ningar skola utföras så 
korta som möjligt och med 
icke för klen tråd. 

I. Störningsskydds-kondensatorer. 
Dubbelkondensator med jordanslutning, osäkrad, typ KK 6218, max. 220 volt växelstr., 300 volt likstr. 

" 
Kondens~tor-motståndsblock, osäkrat, 

" ", säkrat, 

II. S törningsskydds-drosselspolar. 

" 
" 
" 
" 

KK 6223, 
K 2 S, 6413, 
KW 6224, 
KSW 6225, 

Enkla högfrekvensspärrdrosslar, typ HD 1, för inbyggnad: 

" 
" 
" 
" 

220 
" " 300 " 380 
" " 500 

" 100 
" " 150 

" " 380 
" 500 

" " 

Storlek 1, n:r 29054, för max. 0.6 amp. strömstyrka ................................................. . 
" 1,,, 29727, " 1.5" " ................................................. . 
" 4,,, 29784,,, " 3.0" " .................... ..... ................ ... ..... . 

Dubbla högfrekvensspärrdrosslar, typ HD 2 för inbyggnad: 
Storlek 1, n:r 30946, för max. 0.6 amp. strömstyrka .... . ....... . .. .. ... . . ... ...... . ................. . 

" 1,,, 29275,,, " 1.5 " ................... . ........ ... .................. . 
" 4,,, 29685,,, " 3.0" " .... .. ................... ..... .................. . . 

Dubbla högfrekvensspärrdrosslar, typ HDV, i kåpa, med stickkontakt och anslutningskontakt: 
Storlek 2, n:r 70203, för max. 0.6 amp. strömstyrka .. .... .... ...... . .......... ........ . ....... ...... . 

" 2,,, 70204,,, " 1.2" " ................................................. . 

III. Högfrekvensspärrfilter. För max. 380 volt växelström resp. 500 volt likström. 
Filter. typ HFE, inbyggnadstyp (max. 220 volt), storlek 1, n:r 29978, för max. 0.5 amp. . .......... . 

" "HFP, i kåpa med anslutningskontakter, " 1,,, 70205,,, 0.6" .. ......... . 
" ,,1, " 70206, " " 1.5" ........ ... . 

anslutningskontakter, storlek 4, n:r 29685, för max. 3.0 amp. 
" 

:: HF, i~byggt i kåpa, med 
" HFF, """ 1, " 30946,,, " 0.6 

" " " " " 1, " 29275,,, " 1.5 " 

" " " " " " 4, " 29685,,, " 3.0 " 

IV. Störningsskydd för högfrekvensapparater. 

Kr. 1.50 

" 
4.20 

" 12.-

" 
4.50 

" 
5.80 

Kr. 6.75 
· 7.90 

" 10.50 

" 10.50 
" 12.
" 21.-

" 10.50 
" 11.25 

Kr. 16.50 
" 20.25 
" 20.25 
" 57.
" 51.
" 54.
" 79.50 

Högfrekvensfilter, typ HFE, inbyggnadstyp, storlek 1, n:r 29978, med hylsa, typ SH, med sladd ........ Kr. 18.75 
" " HFP, inb. i kåpa, "1,,, 70205,,, " " " " " . . . . . . .. " 22.50 

Hylsa; typ SH enbart, förnicklad, med sladd .......................................................... 2.25 

STöRNINGSSKYDD FöR STöRRE ELEKTRISKA MASKINER PÅ FöRFRÅGAN. 
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