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Elektrodynamiska Högtalare 
för direkt matning från växelströmsnätet 
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Kombinerad Motståndsenhet för motståndskopplad appa
rat, kondensatorer, motstånd och lamphållare i ett -

koncentrerat, elegant. 

Dubllle .. s Kondensator Mlcadon - kapaciteter 
från 100-10,000 cm., goda för 1500 volt. Bästa kon
densator för nätapparater. Kr. I: 25-3: 75. 

Fullers RadloackUIDulator. typerna Sparta 2 och 
4, de hållbaraste och effektivaste. Speciella glastyper 
LDG och SDG om 120/ 2 och 50/ 2 amp.-t. 

Boomers Galleriäcka är tillförlitligast. Prova 
och jämför. PRI SE R ETC. FR A N 

ULRICH SALCHOW, Stockholm 
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RHOMBUS RADIO 
H. Heinricb, Berlin SW 61, Yorkstr. 18 

tillverka de välkända 

Rhombus anodspänningsaggregat 
kvalitetsutförande till billiga priser utan 

konkurrens. 
För likströmsanslutning fdn Kf. 25:-' 
För växelströmanslutning från Kr. 29: 70. 
Levereras med eller utan laddningsanordning. 

Rhombus nättransformatorer, 
drossl~ och push-pull-transformatorer för 
självtillverkning av nätaggregat och kraft
förstärkare t. ex. Rhombus Bastleranode, 
byggsats till anodaggregat för mottagare upp 
till 3 rör a Kr. 25: - mot förskottslikvid. 
Vi leverera dessutom nättransformatorer och 
drosslar, lämpliga för mottagare, beskrivna i 

denna tidskrift. 

Rhombus Laddningstransformatorer för 
växelström och Laddningssäkring för likström 
(se artikeln ;>Ackumulator ladda dig!» i Popu
lär Radio n:r 10) leverera vi sedan flera år 
tillbaka mot insändande av Kr. 4: - samt 
transformatorer för växelströmsnätet till Kr. 

14: - franko. 

Rhombus Exponentialtratt med 4-poligt 
Kraftsystem 

för inbyggnad eller som kompletta högtalare _ 
äro dagens och framtidens högtalare. Utom
ordentlig ljudkvalite. Det bästa, marknaden 

f. n. kan prestera. 

Några Rhombus-specialU~er 80m byggsatser • 

Utgångskrets 
till skydd för högtalaren och höjande av ljud
kvaliten, bestående av specialdrossel och kon

densator Kr. 12;-. 

Drosselkrets 
för fältmatning av dynamiska högtalare från 

likströmsnätet Kr. 9: -. 

Nätaggregat 
för glödtrådsmatning från växelströmsnätet 
(likriktare). Reglerbart för spänningar mellan 

'2'-7,5 volt. 1,3 amp. Inklusive voltmeter 
Kr. 9°:-. 

Nätaggregat 
för hei anslutning av batterirnottagare till 
likströmsnätet (glödström, anod- och galler

spänningar) Kr. 60: -. 

.Allt mot förskottslikvid. 
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Se även sid . 352. 

Telefunken 40 är en av de största riyheterna i höstens 
radiomarknad. Det är ingen överdrift att säga, att denna 
mottagare överträffar allt vad Telefunkenverken tidigare 
presterat. Man behöver ej syssla länge med Telefunken 40, 
för att komma underfund med, a tt den är en långdistans
mottagare i ordets rätta bemärkelse. Det är ingen fara för 

. att man skall bli utestängd från »stora världen» om antenn-
eller mottagningsförhållanden skulle vara mindre gynn
samma. Med en ca 10 meter lång, högt och fritt upphängd 
utomhusantenn kunde vi (med användande av vågfälla) un
der pågående lokalutsändning utan svårighet få in praktiskt 
taget vilken station som helst inom hela frekvensområdet. 
Med endast en kort tråd, utlagd på golvet i tredje våningen 
i ett modernt hus, ha vi kväll efter kväll under snart en 
månads tid tagit in alla större stationer under 500 kc. Att 
ej långvågsstationerna kommo så väl in får tillskrivas den 
dåliga antennen. 

En påtaglig fördel, som allmänheten nog mer och mer kom
mer till insikt om, är att skalan indelats efter frekvensen. 

Lägger man härtill, att mottagaren är enkel att sköta, 
försedd med grammofonuttag och inbyggd i ett foder av 
gediget och förnämt yttre, finner man, att den i många av
seenden närmar sig idealet för en modern radiomottagare. 

A.-B. Stern & Stem, Stockholm, har översänt ett exemplar 
av sin nya katalog över mottagare och delar. Den mest iögo
nenfallande nyheten är den nätanslutna Concertonmottaga
ren. Arets modeller, vilka Skilja sig från fjolårets bl. a. ge
nom inbyggd högtalare och kraftigare slutrör, uppvisa en 
synnerligen elegant · och gedigen exteriör. En anmärknings
värd detalj är, att de försetts med fyrpoligt, balanserat 
magnetsystem. Vi få tillfälle återkomma till mottagarna 
efter att ha provat dem. 

I övrigt finner man i katalogen kortvågsmottagare, hög
talare i ett flertal modeller och prislägen, nätaggregat, 
ackumulatorer, delar och tillbehör till mottagare. 

Ingenjörsfirman Bemt Rhodin, Stockholm, för i markna
den ett växelströms-nätanslutningsaggregat av Graetz' fabri
kat. Aggregatet, som är helt inneslutet i en metallkåpa, före
kommer i två olika typer: 
, 3,122 som lämnar anod- och gallerförspänningar samt dess
utom är anordnat för laddning av glödströmsackumulatorn 
på tider, då mottagning ej äger rum. 

3,123 som förutom anod- och gallerförspänningar lämnar' 
ren växelström av lämplig spänning för matning av indirekt 
upphettade växelströmsrör. 

Aggregaten äro synnerligen rikligt dimensionerade och 
räcka väl till för att driva även större mottagare. Vid prov, 
utförda med ett till förfogande ställt aggregat och med 
Rectron R 250 som likriktarrör, har uttagits en total glöd
ström av c:a 5 amp. och en anodström av 70 mA vid 180 

volts spänning utan att någon överbelastning kunde märkas 
under de fyra timmar, provet pågick. 

För varje anod- och gallerspänningsuttag är separat sil
ning anordnad, varigenom faran för lågfrekvent återkopp
ling i hög grad minskas. Med särskilda motstånd, som leve
reras med aggregatet, kunna spänningarna regleras till vilka 
som helst värden mellan maximum och noll. 

Tjerllelds Radio, Stockholm, har sänt oss några prover på 
kärnbleck för transformatorer och drosslar. De äro stan
sade ur 0,5 mm :s legerad, pappersklistrad plåt med små för
luster och i olika storlekar, med eller utan luftgap, pas
sande till transformatorer för belastningar upp till 200 il 250 
voltampllre. Pappersklistringen är utomordentligt väl utförd 
och ej, som man anars ofta ser, mer eller mindre förfu,gkad . 
Firman lämnar på begäran måttuppgifter m. m. Särskilt av 
dem, som äro nog kunniga för att själva tillverka transfor
matorer och drosslar, bör denna nyhet hälsas med tillfreds
ställelse . 

Ingenjörsfinnan Electric, Stockholm, för i marknaden ett 
4-poligt, balanserat magnetsystem av fabrikat Ormond, som 
vi varit i tillfälle prova. Den hästskoformade fältmagneten 
är rikligt tilltagen och utmynnar i fyra förkopprade polskor, 
mellan vilka ankaret är upphängt. Spolen har ett likströms
motstånd av 2,000 ohm. Ankarets läge i luftgapet kan regle
raS med en justerskruv. Ankaret och spolen skyddas aven 
pressad bakelitkåpa. 

Vid proven användes en 30 cm :s kon inspänd i en: baffle, 
75x75 cm. Ljudkvaliten var fullt tillfredsställande, ' såväl 
med hänsyn till låga som höga toner och känsligheten var 
god. Den tillförda distortionsfria effekten ökades upp till 
1,5 watt utan att överbelastning av systemet kunde iakt
tagas. 

Inom kort kommer firman med ett komplett chassi med 
detta system. 

Elkon Inc. är namnet på en firma, som numera vunnit 
världsrykte tack vare sina metalliska likriktare. För den, 
som skall ansluta till växelströmsnätet är det av största 
betydelse att ha tillgång till en likriktare, som arbetar till
förlitligt, antingen det nu gäller att ladda en ackumulator 
eller att ta ut erforderlig anodenergi. Flera års ingående 
prov ha visat, att Elkon-likriktarna i detta hänseende väl 
fylla måttet. De äro byggda enligt kontaktprincipen, och ele
menten bestå av magnesium- och kopparsulfidskivor. 

Av alla de många typer, som tillverkas, må särskilt fram
hållas N-16 och U-16 för laddning av 4-volts ackumulatorer, 
vilka lämnar resp. 3 och 1,5 amp. vid 7,5 volt. B-typen är 
en högspänningslikriktare, avsedd att ersätta likriktarrören. 
B-l lämnar 60 mA vid 250 volt och B-2 ger 150 mA vid 250 
volt. Fabrikanten anger en livslängd av upp till 5,000 tim
mar för E}konlikriktaren, använd till batteriladdning. 

Rhombus Radio, Berlin, meddelar, att firman sedan flera 
år tillbaka tillverkar laddnings aggregat med tantallikriktare, 
samt den i Populär Radio n:r 10 omnämnda anordningen 
för ackumulatorns laddning från likströmsnätet. Firman till
verkar även nätanslutningstransformatorer och drosslar i ett 
stort antal olika typer. Speciellt må framhållas byggsats till 
ett likströmsnätanslutningsaggregat för mottagare på upp 
till tre rör. En högtalare med exponentialtratt och 4-poligt, 
balanserat system, som firman tillverkar, har erhållit goda 
lovord i den tyska fackpressen. 

R A~e~=-~ö:::~-::~=,~ammof~!::-H 
Stockholm Mästersamuelsgatan 9 Telefon 38 69 

Mitt för Roda Kvarns utgl ng 
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GRA WOR SEKTROLA 
med patenterat sektor-membran reagerar lika för alla toner, djupaste bas som högsta diskant. 
Tonen är stark men underbart mjuk och behaglig. Högtalaren GRAWOR SEKTROLA flyttar 
orkestern in i Edert hem! Kan anslutas till 2-rörsmottagaren lika väl ' som till kraftförstärkaren. 

Låt närmaste radiohandlande demonstrera ,.Sektrola,. . Pris kr. 85:-. Finnes i mahogny och valnöt. 

Elektriska A .• B. SKANDIA, StockholDI. 

Den rätt konstruerade kondensatorn 

TO ROTO R - Samtliga typer kondensatorer tillverkas med isolerad axel 
Koppling 

80 cm. Kr. 2.70 
160 » 2.80 
24<J» »2.90 
300 » »3.00 
500 » »3.30 

Modell B 
200 cm. Kr. 5.50 
310» »6.00 
450» »6.50 

Modell " 
med aluminiumskala 

310 Cm. Kr. 15.00 
450 » . » 15.00 

Ing. N. Hansen, Fabrik IHr radlomaterlal. Amerlka-veI4. KHpenhamn 
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Mrs Snowden tror pd radion 
som botemedel mot strejker 

och världsfredens förkämpe 
En intervju med den engelska finansministerns maka, som är sty

relseledamot i British Broadeasting Corporation 

Av MARGARETA PALMSTIERNA 

mi§!i==!i§illl tyreIsen för det nyorganiserade British Broadcasting 

'1'1 '1'1 S 'l'l'l'lcorporation består av fyra män och en kvinna: mrs 
:::: . Philip Snowden, maka till den engelske finansministern 
m!=::= och socialdemokraten och nästan lika väl och vidsträckt ::::=::= . 

känd som maken, fast hon inte vunnit några uppmärksammade seg
rar vid politiska konferenser. 

Vid det första sammanträde, som den nya styrelsen hÖll, antogs 
ett motto för arbetet, som ger en förträfflig sammanfattning av 
det nya B. B. C:s mål och syften: »Samarbete mellan nationerna 
för freden!» 

B. B. C. har blivit en makt att räkna med i det engelska samhäl-' 
let - en central punkt i Englands kulturella och politiska liv. Vid 
ett samtal, som jag för Populär Radios räkning haft med mrs Snow
den, betonar hon också genast rundradions betydelse i det politiska 
livet, vilken på ett överlägset sätt dokumenterades vid de senaste 
valen, och den stora roll, som den spelat och spelar för den nuva
rande arbetarregeringen. Mac DonaIds stora valtal kunde avlyssnas 
i hela imperiet i samma ögonblick som det hölls, och det finns mer 
än en som är av den åsikten, att rundradion vid det tillfället verk
samt bidrog till den glänsande seger: som engelska arbetarpartiet 
vann i våras. 

- Men, säger mrs Snowden, det föreligger naturligtvis alltid 
fara för att rundradion kan användas för icke önskvärd politisk 
propaganda. Sådant försöka vi undvika genom att utöva en mycket 
sträng kontroll och censur över alla föredrag. Endast de allra främ
sta männen inom olika partier är det som släppas fram till socker
biten för att hålla politiska anföranden. Där måste stränga restrik-
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V'äckarklockan är på avs~rivning! 
Ijjj~ii==ii~mj et har länge ansetts som en brist hos ra-,.,.,.,. D""',,· dion, att man inte - såsom fallet är med 
.... ': den vanliga telegrafen .- omedelbart ka~ 
!!!!~ ' . kalla en viss persop. till apparaten. Denna 
brist är särskilt-kännbar på fartyg och små radio
stationer, vilka måste hålla vakt hela dygnet för att 
inte gå miste om viktiga underrättelser. 

Poliskommissarien Ristow vid Berlins polisskola 
har emellertid nu, efter många års experiment kon
struerat en apparat, som genom trådlös överföring 
sätter i gång en alarmapparat. Denna »väckarklocka» 
består av flera relän, vilka sättas i arbete vid ett 
visst tecken och då utlösa alarmapparaten. Det hela 
är konstruerat så, att atmosfäriska störningar inte 
spela någon roll och ej heller kunna sätta. i gång 
apparaten, såsom fallet varit med tidigare konstruk
tioner. 

Vid varje utsändning avger radiostationen en viss 
signal, bestående a v morsetecken. För denna signal 
reagera apparatens relän och klockan ringer. Alltef
ter utsändningens art - det kan vara fråga om kri
minaIrapporter, väderleksmeddelanden, nyheter etc. 

tioner tillgripas, ty annars vet man ju inte, var man 
kunde hamna. Genom radion kommer nu publiken i 
direkt kontakt med de olika partiernas åsikter och 
får på så sätt en klarare och sundare uppfattning om . 
situationen, än om den endast vore hänvisad till att 
följa de torra politiska debatterna i pressen. Under 
den stora strejken för några år sedan, då tidningarna 
ej utkommo och upphetsningen dagligen växte, visade 
radion sig vara en oumbärlig ingrediens i det moderna 
samhället. Genom radion annonserades dagens hän
delser, varom man i annat fall skulle svävat i okun
nighet, och inrikesministerns appell om frivillig ar
betskraft hörsammades på några timmar. 50,000 män 
och kvinnor värvades på detta sätt för olika göromål. 
Kanske radion i framtiden blir ett verksamt medel för 
avskaffande av strejker. Man vet aldrig! 

Nationernas Förbund använder sig av radion lika 
väl som varje annan stor internationell institution 
och referaten från de stora politiska debatterna rund.
radieras. Radion intensifierar det nationella och in
ternationella livet och den har just i Geneve visat sig 
vara en stor arbetsbesparande faktor. Under intres
santa debatter är det nu möjligt för en stor del av 

- sändes en speciell signal, för vilken endast de mot
tagare reagera: som äro inställda på den speciella sig
nalen. 

Apparaten har för några veckor sedan officiellt in
förts vid det tyska polisväsendet. Den är ännu för dyr 
för att enskilda lyssnare skola kunna lägga sig till 
med den, men experiment pågå med en billigare typ, 
som kan anslutas till varje rundradiomottagare. Man 
kan sålunda titta efter i programmet i förväg, om det 
finns någonting, som man särskilt intresserar sig för, 
ställer in på den ifråga varande signalen, och så be
höver man inte sitta och passa klockan för att komma 
med från utsändningens början utan blir automatiskt 
alarmerad, när tiden är inne. 

Denna nyhet öppnar också en mängd andra möj
ligheter. Väckarklockan bör komma på avskrivning 
och a!la väckningar pr telefon försvinna. När rund
radiosändarna kommit i gång dygnet runt ställer 
man bara in sig på den eller den stationen och så blir 
man ryckt ur Morfei armar vid en smäktande Wien
vals eller en brakande Sousa-marsch - alltefter vars 
och ens personliga smak. 

världen att avlyssna, vad som sker i händelsernas 
centrum. Rundradion sparar tid för den del av publi
ken, som ej hinner läsa och studera de långa utlägg
ningarna om olika problem i pressen. 

Naturligtvis tror jag på radion såsom främjare av 
fredssträvandena i världen: säger mrs Snowden, och 
min make delar livligt denna åsikt. Nationerna kom
ma genom radion i direkt kontakt med varandra, de 
få lära känna varandras likheter och olikheter och så 
småningom minskas misstänksamheten nationerna 
emellan. Vi lägga ju stor vikt på vår språkundervis
ning och söka på detta sätt uppodla språkintresset. 
Därigenom väckes intresset hos de olika folken för 
att bättre lära känna och förstå varandra. Okunnighet 
alstrar misstänksamhet och detta vårt mål att stärka 
samhörighetskänslan . bland mänskligheten är ett 
stort steg till främjandet av världsfred. 

-q. B. C. reser nu i dagarna ett imponerande bygg
naJskomplex vid en av Londons största pulsiidror. 
Det är ett mäktigt vittnesbörd om den plats rundra
dion intager i det engelska livet, och man häpnar över ' 
uppgiften att licensstocken på sex år vuxit från 
100,000 till 3 miljoner. 
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Rad iovdgornas 
mysterium III 

I denna sin tredje, artikel berättar sir Oli
v cr' Lodgc bland ' annat om de farliga solstrd
lar', som stoppas av atmosfären , om enet'
gins fortplantning och om H eavyside-skUctets 
inverkan pd ljudvdgorna, Populär Radio 
publicer-ar' sir Oliver Lodges scrie med en-

samrätt för Sverge, 

iiW§!i_!§lillåt oss nu fastslå, att när etervågor -"""" L """" och särskilt långa etervågor - röra sig 
"" ' :,,: i en atmosfär, som innehåller fria joner 
1111 1111 Il "' t ' t l l t f" .. g!i§iig==g§iiiiiie er i:l mms one e e r roner, som or ogon-
blicket äro fria l få de en hastighet, som är större 
än den normala i icke-joniserad luft, Hur går det 
då med dessa vågor, när vågfronten träffar Heavy
side-skiktet? 

Etersvängningar med mycket hög frekvens - de 
mycket korta ljusvågorna - äro i stånd att påverka 
luftatomernas elektroner så l att dessa antingen kas
tas in på en annan bana eller helt försvinna, varvid 
atomen delas i en negativ elektron och en positiv 
jon, Vanligt ljus kan inte jonisera den luft, som det 
passerar genom, men X-strålar kunna det, Ultravio
lett ljus kan jonisera substansen 
i en fotografisk plåt, men X-strålar 
kunna jonisera luften och göm den 
ledande, vilket lätt kan påvisas 
med ett elektroskop, 

3?'9 

l 

passande frekvens, Solen har mycket hög tempei'atur, 
och därför bli några av de strålar, som den utsändel', 
i stånd att jonisera det översta skiktet i atmosfären, 
Strålarna avge sålunda redan på ett mycket tidigt 
stadium sin energi, och när de nå jorden ha de intet 
nämnvärt kvar, Det ultravioletta ljuset absorberas 
delvis i atmosfären, Till och med det tunnaste moln
skikt stoppar dem fullständigt, och endast de synliga 
strålarna slippa igenom, Men om vi bestiga ett högt 
berg, så komma vi över atmosfärens understa skikt: 
utsättas för de ultravioletta strålarna och bli ögon
blickligen solbrända, 

Om vi kunde stiga ännu högre, upp till 30-35 kilo
meter, skulle strålarna börja få farlig karaktär, De
ras kemiska inverkan skulle bli alltför kraftig - inte 

bara för människohuden utan ock
så för växtlivet. Blad, som utsät
tas för sådana strålar, skulle viss-

Q97S 

na bort, Atmosfären fungerar så
lunda som ett slags skyddsskärm 
mot alltför våldsamma och farliga 
verkningar av solljuset, 

Vanliga strålningslinjer kunna 
emellertid inte alstra X-strålar, då 
temperaturen skall vara mycket 
hög för utsändning av vågor med Krökningen i Heavyside-skiktet. 

Låt oss så se, vad som sker med 
radiovågor, vilka skickas iväg frän 
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en sändare. Sådana vågor äro polariserade av elek
tromagnetisk art - med det elektriska svängnings
planet lodrätt - färdigt att möta mottagarens an
tenn - och det magnetiska svängningsplanet vågrätt 
- färdigt att inducera spänningar i en spole, vilken 
är placerad i kraftlinjens väg. 

Om det inte fanns någon atmosfär skulle vågorna 
lämna sändaren i vågrät riktning och fortplanta sig 
i rummet utefter tangenten. Men från jordytan nå 
vågorna luftens översta regioner, och den del av vä
gen, som befinner sig i det joniserade luftlagret, rör 
sig något hastigare än den lägre liggande delen. A v 
denna anledning håller sig det lodräta svängningspla
net inte lodrätt utan får en viss lutning, så att hela 
vågfronten rör sig i en krökt bana. 

Precis detsamma inträffar med en ljudvåg: när det 
blåser, ehuru inte av samma anledning. Ljud fort
plantas i allmänhet genom luften. Till ljudhastighe
ten kan maJ? sålunda addera luftens hastighet, om de 
röra sig i samma riktning, medan man omvänt sub
traherar om de röra sig i motsatt riktning. Om ljud 
och vind ha samma riktning, pressas ljudet av vinden 
mot jorden och hörs därför inte på stort avstånd från 
ljudkällan. När ljudet rör sig mot vinden, kastas vå
gorna tillbaka, så att de söka,. inställa sig vinkelrätt 
mot jordytan, och ej heller i detta fall hörs ljudet på 
större avstånd från källan. I lugnt väder kan man 
därför höra ljud och toner på långt större avstånd 
än i blåsväder. 

Det är egendomligt, att strålar bete sig på detta 
sätt. Den jonil3erade luften, som orsakar böjningen av 
svängningsplanet, befinner sig alltid i de övre regio
nerna, och av denna anledning böjas vågorna aldrig 
uppåt utan alltid nedåt, precis som havsytan på 
grund av tyngdlagen och jordens form böjes till klot- ' 
form. 

Vågornas hastighetsökning i de översta skikten är 
inte särskilt stor, och krökningen blir därför rätt li
ten. Under vissa förhållanden kan dock krökningen 
svara ungefär mot jordens rundning. I sådana fall 
röra sig vågorna runt jorden och nå sålunda inte blott 
Amerika utan också våra antipoder. Vi kunde knap
past vänta så gynnsamma betingelser, men vi veta 
av erfarenhet, att sådant kan hända om också inte 
under alla förhållanden. Våra antipoder ha samma 
gynnsamma förmån, ty om de försöka sända signaler 
till oss, är vilken riktning som helst lika bra. Skulle 
någon vara bättre, så finna vågorna nog själva den 
lättaste vägen. 

En smula matematik visar oss, hur stor hastighet 
vågornas översta delar måste ha för att få den riktiga 
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luökningen. De översta delarna ha en större bana att 
genomlöpa än de nedersta och redan av den anled
ningen måste de ha större hastighet för att hålla 
jämna steg. 

Vi kunna inte lämna detta ämne utan att ge en för
Idaring på, att vågorna - energins bärare - kunna 
röra sig hastigare än ljuset. Det har alltid varit ('n 
av relativitetsteorins förutsättningar, att ingenting 
kan röra sig med större hastighet än ljuset. Då en 
våg inte är någon substans utan bara en form kunna 
vi låta vågen röra sig med varje önskad hastighet, 
på samma sätt som tanken på bråkdelen aven sekund 
kan flyga till den avlägsnaste stjärna. Men våra mot
tagningsapparater kräva ett materiellt ingrepp för 
att sättas i funktion. Detta kan endast ske genom att 
antennen mottar energi i en eller annan form. Denna 
energi behöver inte vara stor, då den blott skall på
verka ett relä - röret - som modulerar strömmen 
från ett lokalt batteri. 

Emellertid kan varken energin eller någonting an
nat röra sig hastigare än ljuset. Energin fortplantar 
sig med vågorna, men inte med samma hastighet om 
inte vågorna röra sig med ljusets hastighet. Men om 
en eller annan våg rör sig hastigare än ljuset, så fort
plantar sig energin långsammare i överensstämmelse 
med vad som omtalades i n:r 10 av Populär Radio. 
Såsom tidigare nämnt,s röra sig vågorna med grupp
hastigheten: vilken måste uppfattas som interferens 
mellan två antagna vågserier, om våglängderna en
dast avvika litet från varandra (analogi - stötto
ner ). Våg- och grupphastigheterna divergera emeller
tid så litet, att vi gott kunna räkna med, att energin 
utströmmar från antennen med ljusets hastighet. 

Långa vågor krökas i allmänhet lättare än korta 
vågor. Den gynnsammaste våglängden för vågor, som 
kunna nå våra antipoder, beror i någon män på atmo
sfärens tillstånd. Vi få emellertid inte föreställa 
oss, att vågen reflekteras på samma sätt som en boll 
kastas tillbaka från en mur. Som figuren visar rör 
sig strålen efter den heldragna pilen. Ögat kan dock 
inte uppfatta den krökta linjen, utan det ser ut, som 
om stråleJl reflekterats så som den streckade linjen 
visar. På detta sätt rör sig vågen i en krökt bana, 
och kan sålunda under gynnsamma betingelser nå 
våra antipoder. Vågen följer jordens rundning, och 
detta är orsaken till att vi kunna komma i förbin
delse med andra stationer pä motsatta sidan av 
jordklotet. Heavyside-skiktet ha vi sålunda att tacka 
för att de verkliga långdistansförbindelserna kunna 
etableras. 
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Priser: 
För likström Kr. 160. - . 
(inel. ingångstransformator ) 

. För växelström Kr. 2501 -. 
(inel. ingångstransformator) 

MAGNAVOX 
ELEKTRODYNAMISKA 

HUGTALARE 

Avsedda för större lokaler såsom 
restauranter, biografer, konditorier 
eller skolradio, där stora ljudstyr
kor och fulländad kvalitet krävas. 

Begär vår nya katalog . 

SVENSKA AKTIEBOLAGET 

TRÅDLOS TELEGRAFI 
STOCKHOLM 

Nr. 
370 

"UNDY" 
Trumskala 

belyst, {rik
tionsdriven. 

KVALITETS. 
VARA 

EDkel KM. 8.-. 

"UNDY" 
Elektrodynamisk 

Högtalare 
Sensationen {ö'r da= 
gen . Ensam i sin 

klass. 

Chassi . .. KM. 68.

Inbyggd .. KM. 98.-

Levereras för 4,-6 V . 
110 och 220 V. 

Nr. 
3860 

METALLV ARUfABRIK "PYREIA" G. DL b."
FRANKfURT AlM. Slid. to. 

HELA SKALAN 
från fiolens högsta till basfiolens och 
pukornas lägsta toner återfinnes oför

vanskad i reproduktionen hos våra 
förstärkaranläggningar för 

biografer, restauranger, 
danslokaler m. m. 

Flerårig erfarenhet och omfattande 

experiment ligga bakom våra konstruktioner och 
garantera högsta kvalite 

TILLV ERK AS AV 

RADIO SPECIAL· ÖREBRO 

ENSAMFÖRSÄLJARE FÖR SVERIGE 

AKTIEBOLA:GET 

A. S. A. 
(AME RICAN SOLE AG E NCIES) 

SÖDRA VÄGEN 30 , GÖTEBORG 

Infordra närmare upplysningar 
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OOVER TRAFFAD 

LJUDKVALITE, -

GEDIGET OCH 

ELEGANT 

UTFORANDE 

POPULÄR RADIO . 

STOR 

LJUDSTYRKA, 

SELEKTIVITET 

OCH GOD MOT

TAGNINGSFORMÅGA 

äro några av de utmärkande egenskaperna hos våra kombinerade 
RADIO-GRAMMOFONER 

Levereras i alla storlekar från apparater för hembruk till stor~ anläggningar, avsedda för 
restauranger, konsert- och biograflokaler m. m. 

VALJ EN RADIOFON, och - NI BLIR BELÅTEN 

eAKTIEBOLAGET' 1\!1DIOFON 
St. Nygatan 391 STOCKHOLM Telefon 13332 

Johanssons nya Kondensatorer, Poten
tiometrar och Reostater ," 

med isolerad axel 
uppfylla nätanslutningsföreskrifterna. 

Isolationsprovade med 1000 

volt växelström. 

Finnas hos?,alla radioaffärer. Ni undgår alla risker 

genom att använda våra 

Kondensatorer, Poten

tiometrar och 

Reostater 

Se Dem, och - Ni Köper DemI 

. A. JOHANSSONS RADIOFABRIK 
PILGAT AN 3 STOCKHOLM TEL. K. 12 68 
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Ultrakorta vdgor · 
.J', . 

och deras användning 
Av professor A. ESAU, Jena 

~f' 

Popttlär Radio inleder härmed ännu en exklu8w artikelserie med 
ensam/'ätt för Sverge. l'örfatta1'e är 'd~n berömde tyske vetenskaps
mannen, professor A. Esau vid universitetet i Jena, vilken hä1' 
skildrar olika. metoder för al8tring av ultrakOI·ta vllgor ned till 

ndgm fd eentimefel·. 

§. - § en ommerSle a tro osa tra l en p u ra or a v' gor j :!J~ k . Il ådl" f'k å lt k t å 

~ I D ~~ - mellan 10 och 100 meter - har vuxit sig allt större: 
~ I ~ och för närvarande är det så, att lejonparten av: all 
~iiiTiiiimiiniiii1iiiil~ telegramförbindelse över långa avstånd försiggår just 
på dessa vågor. Rundradion har också alltmera börjat gå in för 
korta våglängder,och det finns ju redan nu ett flertal kort
vågssändare, vilkas syfte först och främst är .att transmittera 
program över mycket stora avstånd, d. V. S. att bilda ett led i 
den världsrundradio, som en gång i tiden kanske kan komma. 

Under de allra senaste åren har det dykt upp ännu ett våg-
längdsområde, som kanske blir ännu mera intressant. 
Ännu stå vi säkert bara vid början till en storartad 
utveckling. Här öppnar sig väldiga möjligheter. 

De ultrakorta vågorna ha i det stora heJa utvecklat 
sig i två riktningar. Å ena sidan har man lagt an på 
att alstra vågor med större energi och å den andra att 
nedbringa vilglängden så mycket som möjligt. Vid 

Parabolisk antenn i förbindel8e med 3-meters
slindare. 

Professor 
A. Esau. 

båda metoderna har man haft stora svårigheter att 
övervinna, ty det visade sig mycket snart vid de igång
satta experi.menten, att de metoder, som kommit ifrä
ga för långa vågor: antingen voro helt misslJ'ckade 
eller i bästa fall åtminstone måste anpassas efter 
andra förhållanden. Till en början misslyckades all
ting och det krävdes både arbete och tid, innan några 
verkliga resultat uppniiddes. 

På rundradioområdets våglängder och även på de 
så kallade korta elektriska vågorna ned till 10 meter 
spelar elektronröret såsom sådant ingen eller en för
sYinnande liten roll med hänsyn till längden av den 
våg som uppnås. Rörets dimensioner äro huvudsakli
gen av betydelse endast för den energistyrka, som 
man vill ha. Anledningen härtill ligger i, att man med 
elektronröret förbinder svängningskretsar, vilka ha 
en våglängd, som uteslutande bestämmes av kapaci
tet och självinduktion. 

Men kommer man ner pil våglängder, som äro kor
tare än 5 meter, måste man övergå till andra metoder. 
Här börjar rörets dimensioner inverka mycket kraf
tigt på längden av de alstrade vågorna. Det gäller här 
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först och främst kapaciteten mellan rörens anod och 
galler, av vilkas radie och längd rören äro beroende. 
Om ~an vill ha mycket korta vågor, så måste man 
försöka göra denna;. ~apacitet så liten som möjligt, vil
ket emellertid inte kan ske obegränsat utan att andra 
viktiga elektriska egenskaper förringas. ' Å andra si
dan kan heller inte självinduktionen av svängnings
kretsen mellan anod och galler göras så liten, som 
man önskar, då båda dessa elektroder måste konstrue
ras på ett visst avstånd från varandra: och då ett 
stycke av ledningarna, d. v. s. förbindelserna till dem 
båda, löpa inuti röret. Våglängden rättar sig också 
här efter rörens kapacitet (anod-galler) och självin
duktion. I förbindelseledningen galler-anod, som lig
ger utanpå, inskjutes en blocklwndensator på omkring 
50 cm., vilken dock endast i mycket ringa grad inver
kar på våglängden. Vid rör med stor energi måste 
denna kondensator byggas mycket solid, då den både 
skall tåla en anodspänning på flera tusen volt och de 
ultrakorta vågornas mycket farliga spänning. I detta 
fall är det lämpligt att använda cylinderkondensato
rer fyllda med olja, som dock måste avkylas med vat
ten, om rören ständigt skola vara i arbete. Vid sän
dare med mindre energi äro gla,s- eller glimmerkon
densatorer tillräckliga. Som galleravledning till glöd
tråden tjänar antingen ett silitmotstånd av lämplig 
storlek eller ännu bättre en drosselspole. :1 värmeled
ningarna inskjutas också drosselspolar för att fÖr
hindra, att högfrekvent energi kommer in i värme
kretsen. 

Vill man ändra våglängden, så måstf; man variera 
förbindelseledningen galler-anod i förhållande härtill. 

Diagram tör 3-meterssändare. 
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Men som sagt finns det gränser för hur kort' man kan 
göra den. Som anodspänning kan man antingen an
vända lil,spänning, om det är fråga om en telefoni
sändare, eller mellanfrekventa växelspänningar, vilka 
för telegrafi åtminstone ännu äro fördelaktigare ii.n 
likspänningar, då det inte är möjligt att hälla våg
längderna så konstanta, att man bar garantier för 
permanent mottagning med någorlunda konstant 
styrka av tecknen. 

Vad beträffar energis t yrkan, så kan man med spe
ciellt konstruerade rör komma upp till flera kilowatt 
vid våglängder mellan 3 och 5 meter. Vid korta vågor 
avtar den energi, som kan uppnås, först långsamt och 
senare mycket hastigt. Man får t. ex. med denna in~ 
ställning av sändaren och med användning av speci
ella rör endast några få watt vid våglängder på om
kring 90 cm. Ännu kan det inte med visshet förutsä
gas, om det under den närmaste framtiden kan bli 
möjligt att uppnå en ölming av energin inom detta 
våglängdsområde. 

Vill man gå ned under våglängder på' 80-90 cm., 
så måste man gå över till en konstruktion, sum för 
flera år sedan anvisades av Barkhausen-Kurz. I den
na konstruktion beror vågornas längd inte bara av 
anod- och gallerdimensioner utan också av hur höga 
anod- och gallerspänningar äro. Glödströmmens styr
ka inverkar också på våglängden på så sätt, att denna 
avtar ju kraftigare glödströmmen är. I denna kQ.n
struktion har man sålunda i variation av strömstyr
kan ett medel att uppnå en ändring av våglängden: 
men också här finns det en gräns. För kraftiga glöd
strömmar minska rörens hållbarhet och orsaka att 
trådarna brännas sönder. Med denna konstruktion har 
man emellertid lyckats att komma ned på våglängder 

(Forts. åsido 358) 
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Slarva ej med ·· antennernal 
Råd och anvisningar om hur man bäst ordnar sin antenn/råga. 

Av telegrafingenjör F. C. WAM BERG 

:!lIllIlJlIII!!Jl!l!.!!!!!&!l!' • •• 

l
§o - - !§ enom antennen tIllfores mottagaren all 
;: I G § den energi, som betingar dess arbete. An-
- I 
~ ~ tennanläggningen är sålunda en mycket 
= 1= 
~iiiiiiiiiilffiill~ viktig del av utrustningen, och då det 
fortfarande ofta händer, att den blir på ett eller an
nat sätt felaktigt gjord, torde det vara på sin plats 
med några vinkar och råd om, hur man lämpligast 
skall ordna det för sig för att få det bästa möjliga. 

Från rundradiosta~ionen utstrålas, som var och 
en vet, ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det 
förstnämnda rör sig ut från antennen, dess kraft-

~ 
'o 
.t 

l 
~ 

2a I 

" " 

15 

/--
/ 

/ 
lo /" 

/ 

V 
5 /" 

V 

,,/ 
" " o " 

10 f1~/t!r 

Fig. 1. En kW'va, som visar, att antennström
men stiger med växande höjd till ett visst 

värde. 

linjer ligga vinkelrätt mot jordytan, och det är detta 
fält, som i våra antenner inducerar den elektromoto
riska kraft, vilken vi använda i mottagaren, medan 
det sistnämnda utnyttjas i ramantennen. 

För att klarare belysa, hur antennfrågan i prak
tiken bör ordnas, skola vi närmare studera resnlt:1-
tet av några försök, som anställts av de engelska 
radiomyndigheterna. Försöken gjordes med en an
tenn, vars totala längd var 35 m., vilket är den maxi
mala längd, som föreskrivits för rundradioantenner. 

Om denna antenn placeras så, att dess lodräta del 
kan varieras från 2 till 8 meter, medan den åter
stående delen av de 35 meterna hålles vågrätt och 
alltid i samma riktning, så varierar den ström, som 
man får i antennen i enlighet med vad fig. 1 visar. 
Man ser sålunda att antennströmmen ökar kraftigt 
intill 8 meter. Därefter ökar den långsammare och 

det är tydligen ingen fördel att höja den ytterligare. 
Om man nu håller denna höjd och varierar den våg
räta delen från O till 27 meter, så varierar strömmen 
såsom fig. 2 visar. Det framgår härav, att den ökar 
kraftigt intill cirka 15 meters längd och sedan lång
sammare. Över en vågrät längd på 20 me.ter är steg
ringen mycket svag. 

Vidare studerade man vid samma experiment 

e.-r-
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Fig. 2. Strömval'iaUonerna som funktion av 
antennens vdgl'iita längd . 

-~ --I-

V ~ [2 

V 
(f 

/ 
V 

b 

o 

!--

Fig .. 3. Antennströmmens beroende av avstdndet 
mellal~ trddaI"JlU i en tvdtrddig antenn. 
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verkningarna av flera trådar i antennen. Man spän
de ut två trådar så, att höjden och längden, blev re
spektive 8 och 27 meter, och mätte antennströmmen 
medan avståndet mellan de tv:1 trådarna ändrades 
från 2 till 5 meter och ned till O. Resultatet framgår 
av fig. 3, som visar att man får de bästa resultaten, 
om avståndet mellan trådarna är 2-2112 meter. Man 
ser emellertid också) att ökningen i strömstyrkan är 
omkring 30 procent. Andra experiment ha givit ännu 
kraftigare ökning. Däremot har det visat sig, att 
antenner av tre eller fyra trådar -inte ge väsentligt 
mycket bättre resultat. 

Dessa försök utfördes med en antenn i förbindelse 
med en god motvikt, d. v. s. ett system av trådar 
som utspänts under antennen, symmetriskt med den
na och -väl is-olerat från jorden. För att undersöka, 
om man skall använda motvikt eller jordförbindelse 
gjordes experiment med en och samma antenn med 
olika jordförbindelser. Man använde först en vatten
ledning, som. nedlagts i fuktig jord, med en obruten 
längd på 35 meter, därefter en 1 J{vadratmeter stor 
plåt av galvaniserat järn, som grävts ned alldeles 
under antennföringen på 1 me-
ters djup, och slutligen en mot
vikt, utspänd symmetriskt under 
antennen över en areal på 35 X 
10 meter. 

Fig. 4. Antcnna,nläggning 
pit ett bostadshus. Hänsyn har 
tagits vid ledningslöringen pit 

POPULÄR RADIO 

Fig. 5. Olika sätt att plaeer'a en rUnJsantenn. 

Resultatet av dessa experiment blev följande. On~ 
man använder en plåt av ovannämnda slag som jord
förbindelse får man en ström, som är 15 procep.t 
mindre än om man begagnar vattenledningen. Där-

, emot blir den ström, som man får, om en motvikt av 
en-enda tråd, upphängd 'precis under antennen 1 me
ter över jorden och väl isolerad från denna använ
des, mer än 60 procent kraftigare än med vattenled
ningen som jordförbindelse. En motvikt, bestående 
av två trådar, som uppspänts 1 meter över jordytan 
och 5 meter på varje sida om antennen, ger omkring 
dubbelt så stark ström. 

I detta sammanhang bör dock framhållas, att man 
ju i allmänhet inte kan lägga ut en motvikt under 
sin antenn och ej heller kan man få en vattenled
ning på 35 meters obruten längd, nedlagd i fuktig 
jord. I de flesta fall måste man därför nöja sig med 
en jordplåt av ovannämnda slag. 

Det framgår av det här sagda, att antennen inte 
får vara för lång. Kan man få en längd på 35 mete~', 
så bör antennen vara 8-10 meter hög och 25-27 
meter lång. Av hänsyn till selektiviteten bör den 

sddant sätt, att antennen hål- Fig. G, IlIomhusa,ntenn, vars bdda ändar äl'O anslutna till 
les "ätt !dnut ,rl1n byggnaden, mottaYG1'en, 
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Den . färdig
monterade 

mottagm'en, 
sedd bak

ifrdn. 

~III1IJJlIlIllIllIIlIllIlII~ • t Il . 'l' t .. '. Il ,. h t . t 

I
~ =----=!~ rIS a yssnaren'S" o t ar 1 a man e III e 
;: I K ~ avundsvärd. Det är visserligen sant, att 
~ I ~man får ett kvalitativt förträffligt ljud i 
= 1= 
~iiiliiiiiniiiiill~hörlurar))a på en kristallapparat, men om 
inte antenn- och lokala förhållanden äro särskilt 
goda, så blir det i längden tröttande att lyssna, då 
man måste anstränga sig för att inte gå miste om 
någonting och det minsta lilla oväsen gör allt lyss
nande omöjligt. Det evinnerliga sökandet efter goda 
punkter på kristallen är inte heller något särskilt 
stort nöje, och likaså irriterar det ofta, att man för
lorar den goda punkten, 
om man råkar rubba på 
apparaten. 

En' billig och 
ekonomisk 

l--rörs--mottagare 
En 10kalmotta,gm'e med mini
mala utgift el' för batteriel' 
och dubbelgallerrör av 1-
vOltstypen. Den gel' god ljud-
8tyrka pd flera telefonel' 
och under gynnsamm~ för
hdllanden kan ocksd en och 
Imnan kontinent jätte l'amla 

in. 
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gallerrör av 1-voltstypen byg
ga en 1-rörsmottagare, för 
vilken batterikostnaderna hål-

las inom mycket rimliga gränser. Till 
den mottagare, som i det följande beskrives, 

behövs 1endast ett 11/2 volts torrbatteri och ett gal
lerbatteri på 9 eller 15 volt. Trots att batterierna 
äro så små kan mottagaren prestera många gånger 
mer än man kan få ut aven kristallapparat, vilken 
måste ta all energi för telefonen från antennen. En 
fördel är också, att man kan ansluta flera telefoner 
och avlyssna lokalstatione,n, även om det skulle vara 
praktiskt taget omöjligt med en kristallapparat. Un
der speciellt gynnsamma förhållanden och då lokal
sändaren står stilla, är det inte heller omöjligt att 
få in en eller annan utländsk station. 

Strömschemat. 

Fig. 1 visar strömschemat för mottagaren. Det är 
en modifierad ~ Reinhartz med fast inbyggda spolar 

Det stora flertalet kri
stallyssnare ha väl knap
past någon högre ön
sImn än att kunna byta 
ut sin apparat mot en 
rörmottagare. Men ut
gifterna avskräcka. Vill 
man emellertid nöja sig 
med god telefonstyrka, 
så kan man med dubbel- Fig.1. 1-rörsmottagarens strömschem4. 

för lilla och stora våg
längdsområdet. Antennen 
anslutes genom en ,av de 
två blockkondensatorer
na på resp. 100 eller 500 
cm., varigenom mottaga
rens, selektivitet kan änd
ras och apparaten anpas
sas efter antennmöjlig
heterna. Om mottagaren 
skall arbeta på lilla våg
längdsområdet (250-
550 m.) skall våglängds-
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omkastaren A (en vanlig avbrytare) vara sluten. 
Spolen L 1 bildal' då tillsamma~ med vridkondensl1-
torn 0 1 avstämningskretsen i mottagare~, och )ln
tennen är »auto»-kopplad till L1, i det 27 av de 70 
lindningarna även verka sam 'anteqnspole. L2 är åter
kopplingsspolen och bildar tillsamman med kopp
lingskoudensatorn O2 återkopplings Kretsen. L 2 är 
fast i förhllllande till L 1, och regleringen av åt~r
kopplingen sker uteslutande med hjälp av O2• Vid 
mottagning på stora vllglängdsområdet öppnas. bry
taren A. Avstämningskretsen bestllr då av L1-La-: 
0 1, vardd L1 och La äro seriekopplade. Återkopp
lingen sker ' alltid 
genom L 2-02, Rö
ret är på vanligt 
sätt försett med 
gallerkondensator 
och -avledning, 
och i anodkretsen 
ligger en högfre
kvensdrossel, vil
ken tvingar de 
högfrehenta 
s,-ängninga rna ge
nom 1\terkopp
lingskretsen L 2-

O2 • Från hjälp
gallret, som gill' 
till en skruv på 
sidan av rörsoc- ' 
keln, dras en led
ning till anodbat- ' 

• 

3-rö,'smottaf/al'en sedd tl'amitn'J,n, 

POPULÄR RADIO 

Fig. 2. Avstämning88po~en, som är lindad kring ett ebonitrör, 
Aterkopplingsspolen L. är placel'ad mellan de tvd andra 

8po~arna, 

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

Den tät'dig, 
monterade 
mottagaren 
1~tan batte-

rier, 

teriet. Spänning
en på hjälpgallret 
kan lämpligen va
va 11

/ 2-3 volt 
lägre än den spän
~ing, man sätter 
till rörets anod 
genom telefonen. 

Konstruktionen, 
Mottagarens kon

struktion är inte 
svllr, om man ba
ra håller sig till 
monteringsplanen. 
strölnschema och 
fotografier. Till
verkningen av 
spolen måste man 
vara oerhört noga 
med. Den lindas 

på ett ebonit rör med 54: mm:s utvändig dia
meter enligt fig. 2. Uttaget på L 1 göres efter 
Lindning n:r 47 från vänstra ändan av spolen. 
Ändarna av den relativt tunna tråd - 0,4 ' 
och 0,2 mm. - som man använder till lind
ningen fastgöras antingen under var sitt hu
vud av 1/8" bultar eller skruvar, vilka pla
ceras på lämpliga punkter av ebonitröret 
eller lödas till lödtappar, som man får ge
nom att sticka ,korta bitar av monterings
tråden genom ett par hål i ebon~tröret. Samt
liga spolar - L1, L 2 och La - lindas i sam
ma riktning. 

I den färdiga mottagaren kan man bygga 
in batterierna, om man så vill. Detta går så 
mycket bättre, som spänningarna inte skola 
regleras, när de en gång äro inställda. 
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T elevisionen är 

en 45 dr gammal 

tysk uppfinning! 

!!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII~.. .. ••.• . 

i
== -:.--=--~§allan har val en uppfmmng vackt så stort 
~, S I~allm~nt intre~se som televisione~. Ofta 
§. ~förväxlas den med den ' trådlösa blldöver
~iiiiiii'iiniiiil~föringen, och låt oss därför från början 
åtskilja dessa båda olika metoder för överföring av 
bilder. Vid fjärrseende är det rörliga bilder som 
transmitteras. Bildtelegrafering däremot är överfö
ring av fotografier, teckningar, skrivelser m. m. Bild
telegraferingen motsvarar alltså närmast skioptikon
bilden, medan televisionen är att jämföra med kine
matografen, och t. o. m. går längre än denna, eme
dan den direkt (utan filmupptagningen som ett mel
lansteg) återger en rörlig scen. 

Den stora allmänheten torde vara rätt förvånad 
över att få höra, att televisionsapparaten, i det ut
förande den f. n. mest kommer till användning, är 
45 år gammal. Redan år 1884 erhöll fysikern Nip
kow i Berlin det tyska patentet n:r 30105, som gäl
ler en metod för sönderdelning och sammansätt
ning av bilder med tillhjälp aven roterande skiva, 

Pi,g. :il. Bell Telephone 
00:8 mottagare med kopp-
7ing8mekani8Tn tör' de 

:il.500 gUmlamponta. 

POPULÄR RADIO 

Pig. 1. Bell Telephone Oo:s 8ändare. 

vilken är försedd med spiralformigt anordnade hål. 
-Figur 6 a visar en sådan skiva. 

Populär Radio har tidigare redogjort för det tele
visions system, som strängt taget endast kan anses 
vara ett slags fjärrbiograf, då endast diapositiva 
bilder eller i bästa fall filmremsor kunna utsändas. 
Egentliga »fjärrskådare» äro apparater enligt lik
nande system, utarbetade av Baird (London), 
Alexanderson (Schenectady) och Bell Telephone Co. 
(NeW' York). Gemensamt för dessa tre system är, att 
det inte är nä.
gon projicierad 
bild, som kastas 
mot hålski van 
på sändaresta
tionen. 

Den personJ 

vars rörelser ' 
skola» televisio
neras», placeras 
framför hålski
van, bakom vil
ken en båglam· 
pa med stor 
ljusstyrka är 
uppmonterad. 

Ljuset från 
båglampan kon
centreras med 
hjälp av linser 
och faller suc-
cessivt genom 

Pi{}. 3. TlJsl.:a dksp08ten8 dags
/,ju8rnottagal·e. 
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hålen i skivan, så att bilden 
(den agerande perso.nen) un
der bråkdelen aven sekund 
belyses punkt för punkt. Det 
härvid på utsändningsföremå
let kastade ljuset reflekteras 
mer eller mindre starkt, bero.
ende på beskaffenheten a v o.ch 
färgen på den av ljuset träf
fade ytan. De reflekterade ljus
strålarna falla på en eller fle
ra fo.to.celler, vilka förvandla 
dem i fullt motsvarande elekt
riska impulser. 

Fig. 1 visar en efter denna 
princip arbetande televisio.ns
sändare, ko.nstruerad vid Bell 
Telepho.ne 00.. I bakgrunden 
syns båglampan o.ch längst 
fram de tre rörfo.rmade fo.to.
cellerna. De i fo.to.cellerna alst
rade strömimpulserna överfö
ras sedan (trådlöst eller via 
tråd) till en mo.ttagare. Fig. 4 
visar en sådan av system Baird. 

Bell Te~epho.ne 00.. har för 
någo.n tid ' sedan ko.nstruera t 
en mo.ttagare av annan typ, 
baserad på ett tyskt patent av 
Schmierer. I denna mo.ttagare 
(fig. 2) överföras de från fo.-

. to.cellerna inko.mmande 

Fig. 4. Mottagare, system Bai rd. 

UllglallllPU 

F i g. 5. Schema tör Karol1t8-Teletunken· 
mottagare. 

ae' .... '. /) 

:' -t-. '; . . . . . . .. b 
/l ti l skit;n 

c 

strömimpulserna på en 
ro.terande fördelningsski· 
va, med vars hjälp de, 
alltefter so.m mo.ttagning
en fo.rtgår, fördelas på 
små glimlampo.r, vilka 
till ett antal av 2.500 
äro. placerade i en ram 
och utgöra mo.ttagarens 
bildtavla. Geno.m en syn-

_ Fig. 6. Schema tör fjän'biograt-sändare, 
system Michaly. 

kro.niseringsano.rdning 
har man sörjt för, att 
varje inko.mmande .ström
imp-qls ledes just till den 
glimlampa i tavlan, so.m 
exakt mo.tsvarar den i 
detta ögo.nblick belysta 
punkten å föremålet för 
utsändningen. Till följd 

F i g. 7. 7'eletunkenbolagets 
mottaga1·e. 

3'11 

av strömfördelarens snabba ro.
tatio.n sammansmälta ljus
punkterna i glimlampo.rna till 
en enhetlig bild. 

I televisio.nssändning enligt 
systemet Karo.lus-Telefunken 
belyses föremålet, so.m skall 
sändas, punkt för punkt geno.m 
att ljusstrålen reflekteras med 
hjälp av ett ro.terande spegel
hjul. Även här förvandlas de 
reflekterade ljusstrålarna i 
elektriska impulser av fo.to.cel
ler. Strömimpulserna ledas i 
mo.ttagaren till en s. k. ljus
ventil (Kerr-cell), se fig. 5. 
Denna ljusventil har den in
tressanta egenskapen, att dess 
förmåga att geno.msläppa ljus 
varierar med styrkan ho.S de 
strömimpulser, so.m tillföras 
densamma. Ljuset från en, på 
lämplig plats mo.nterad båg
lampa ko.ncentreras på cellen, 
passerar denna o.ch går sedan 
via ett nytt linssystem till ett 
spegelhjul av samma ko.nstruk
tio.n so.m sändarens. Geno.m att 
de små speglarna, so.m äro. 
mo.nterade runt hjulets o.m
krets stå i o.lika vinklar, för-

delas ljuspunkterna över 
en bildskärm o.ch deras 
ljusintensitet varierar 
med strömimpulserna ge· 
no.m Kerr-cellen. 

Till följd av att sända
rens o.ch mo.ttagarens spe
gelhjul bringas att ro.te
ra synkro.nt o.ch med sto.r 
hastighet, sammanfalla 
de o.lika bildpunkterna pA 
skärmen till en enhetlig 
bild. 

Den senaste landvin
ningen ino.m fjärrseendet 
utgör »dagsljustelevisio
nem>. Fig. 3 visar en ap_o 
parat, so.m demo.nstrera
des på senaste radio.ut
ställningen i Berlin. För-

(Fort .•. J .id. 358) 
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L, och L. samt C2 se t ext; L, = »Ford coil»; C, = HIF; C. = 100 cm; C, = 50 å 75 'cm; C. = 2.000 cm; C. = 10.000 cm; 
C7 = 10.000 cm; R , = 4 megahm; R. = 2 megahm; Ra = 100.000 ohm; R. = 400 ohm; R. = 500.000 ohm (vol. kontro!I) .. 

Kortvågsmottagare med skärmgallerrör 
Av teknolog H. EU/ESON 

;!J1II11l!11111111111111!l1111~ t·· . .. d if t tt o tå tt d t 
=I=t -~~ e ar nog Ingen over r a pas a e 
~ I D ~ i och med sl_ärmgallerrörets upträdande 
~ (.§ i marknaden inträtt ett nytt skede i kort
~iiiiiiiiiiiITrriiiiiiii,:~vågsmottagarens historia. Under alla 
de år amatörerna hittills arbetat på korta vågor har 
detektormottagaren (jämte ett eller två stegs låg
frekvensförstärlming) utgjort den så gott som enda 
lösningen av mottagningsproblemet. Undantag göres 
här för superheterodynen, som väl endast hade ringa 
användning på detta område. Under det att radio
tekniken på andra fronter gick storartat framåt, för
mådde kortvågsmottagaren icke följa med i utveck
lingen. Allt efter som våglängderna blevo kortare, 
gjordes den mer och mer »low-Ioss», det var allt. Så 
kom året 1927 då 'Washington-konventionen antogs. 
Genom dess stränga restriktioner såg det rätt ho
tande ut för hela amatörrörelsen. I Amerika insåg 
man emellertid faran och ARRL:s skickliga mcdar-

betarstab började genast ett febrilt arbete för att: 
under den korta tid som stod till buds innan konven
tionen skulle träda i kraft, göra sändarna och mot
tagarna mera lämpliga för 1929 års conditions. Un
der loppet av år 1928 publicerades i QST de resultat 
man härvid kommit till i förträffliga artiklar som 
säkerligen girigt slukades av alla världens amatörer. 
Vad var det då, som fattades de gamla detektorrnot· 
tagarna? J a, man behöver endast lyssna en kväll på 
40-m.-bandet för att få svar på den frågan. Ar inte 
avstämningskondensatorn osedvanligt liten och för
sedd med en utomordentlig fininställningsskala så 
höres det nog endast en ihållande interferenston ur 
vilken blott en eller annan starkare station kan ur
skiljas. Alltså - om vi skulle angiva de egenskaper, 
som fordras av en kortvågsmottagare av år 1929, 
skulle de bli följande: 1. Hög selektivitet; 2. Sprid
ning av resp. band över en större del av avstämnings-
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kondensatorns skala; 3. Avstäm
ningens oberoende av olika an
tennsystem och av återkopplin
gen; 4. Frånvaro av döda punk-

.--___________________ -+ l' 7S' 

~~.~-~-~#~-----------------~~/~ ~ ' . .:; 
t .... ____ +~ to .J"O. 

ter (dead spots); 5. Sist men 
icke minst ökad känslighet (för 
bättre dx-prestationer). - Tack 
vare skärmgallerröret är det nu ~ 
synnerligen lätt att sammansät-
ta en apparat, som i sig förenar 
dessa fördelar, utan att den där-

L-__ -L __ ~ ____ ~~L_ __ ~ ____ ~ ________ ~ ________ ~ 

-8 

fÖl' behöver bli för dyrbar eller 
invecklad. 

Vad först selektiviteten be
träffar så bestämmes den icke 

L , och L . samt C, se texten ; L. = H. F dro88el; C, = lMF; C3 = 100 cm; 
C.= 4.000 cm; C. = 2.000 cm. R , = 10.000 ohm; R. = 4 m egohm; R. = 100.000 

ohm max. 

såsom i rundradiomottagaren av högfrekvens- utan 
av lågfrekvensförstärkningen. Man använder sig där
för av speciella avstämda lågfrekvenssteg s. k. »peak»
steg, vilka äro så dimensionerade, att endast ett be
gränsat frekvensband (i närheten av 1,000 cycler) 
kommer att förstärkas. Skärmgallerröret har därför 
kommit till användning på grund av sin stora för
stärkningsförmåga på låga frekvenser. I dess anod
krets inkopplas en spole; som medelst en kondensator 
avstämmes till 1:000 cycler. Frekvensbandets bredd 
är beroende av spolens utförande, i det att små för
luster ge ett smalt band och tvärtom. Som spole be
gagnas vanligen sekundäre n till en Fordinduktor, 
varvid parallellkondensatorn bör ha ett värde på c:a 
10,000 cm. Ett dylikt »peak»-steg visas i fig. 1. Efter
som det icke går att koppla in en hörtelefon i skärm
gallerrötets anodkrets, måste ett särskilt utgångs
rör användas. Detta behöver icke lämna någon för
stärkning utöver den, som erhålles med de två första 
rören utan tjänstgör endast som kopplingsrör. 

Det är utan vidare klart att en mottagare med 

»peak»-steg icke lämpar sig för mottagning av te
lefoni. För att slippa ha två apparater kan man då 
inmontera en switch, som kopplar förbi skärmgaller
röret. Hur en dylik omkasta re skall anbringas fram
går a v fig. 2. 

Det vore kanske här på sin plats att påpeka en 
liten enkel anordning varigenom en rätt så effektiv 
»peak»-förstärlming erhålles (fig. 3). Över lågfre
kvenstransformatorns sekundär kopplas en blockkon
densator på 2,000 cm. (O) och ett variabelt mot
stånd (R) på 200,000 ohm. Medelst R göres förstärk
ningskurvan brantare eller flackare allt efter behov. 
Vid telefonimottagning brytes avstämningskretsen 
av strömbrytaren S. Det variabla motståndet kan då 
tjänstgöra som volymkontroll. Anordningen är ju 
enkel att inmontera i en redan färdig mottagare. 

Efter denna lilla avvikelse från · ämnet koppla vi 
så åter in skärmgallerröret och skola då närmare 
betrakta ' dess användning som antennkopplingsrör. 
Det placeras då före detektorn och har till huvud
saklig uppgift att minska den dämpning, som anten-

nen förorsakar på detsammas 
galler. Om l:öret kopplas oav-

.-----;::===================::H~ stämt blir detektorn så gott som :... f. 7.1" 
oberoende av olika antennsy-

e-
I 

~~I~~--~----~--~--~ ____ ~~ ________ L-__ ._q 
-8 

c. 

.L, och L. samt C. se texten; L . = H. F. dro8sel. C, = lMF; C. = 100 cm; 
C. = 100 cm; C. = 2.000 cm; C. = 10.000 cm; Rt = 4 megohm; R. = 100.000 ohm; 

GB = 1,5 volts cell (se t ext). 

stem, vilket ju betydligt under
lättar sökandet efter stationer 
med bestämd frekvens t. ex. cc
stus. En tillförlitlig kalibrering 
av mottagaren direkt på av
stämningsskalan möjliggöres 
härigenom. Inga döda punkter 
förekomma heller utan åter
kopplingen verkar jämnt och 
fint över ett stort frekvensom
råde. Som synes är det många 

(Forts . J sid. 357 ) 
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H V. RINGSTED: 

Tonfilmen 
gör revolution i de gamla atelj€erna 

:!J~~l!; Id' t'd' h det på b t l t St - I§ rlg l 19are ar en ar e sp a s 
: I A :~åstadkommits en så grundlig revolution 
~ § som i filmateljen, då tal- och tonfilmen 
~I~ gjorde sin entre. Inte nog med att atel
jeerna plötsligt fylldes av personer, vilka tidigare be
traktats såsom »obehöriga». Den ohyggliga kakofoni 
av hammarslag, sågar, skott, skrik och kommandoord, 
slamrande skrivmaskiner, vindmaskiner, suset från 
lamporna etc. etc. - allt detta som tidigare karak
teriserat filmateljen har fått ge vika för en andlös 
tystnad, som endast kan jämföras med den, som måste 
ha rått i prinsessan Törnrosas slott. Det brokiga liv, 
som rådde i ateljen vid inspelningen av fem, sex sce
ner samtidigt, har fått ge vika för enhetsprincipen. 

Proven spela också en långt större roll nu än då 
den stumma filmen var allenahärskande. Då kunde 
instruktören ge vilka order som helst under själva in
spelningen, men nu måste allt vara klappat och klart 
i detalj. Och proven gälla inte bara dialogerna utan 
också synkroniseringen och ljudillustrationen förut
om den vanliga plastiska grupperingen av skådespe
larna i miljön. Under proven göra teknikerna sina 
beräkningar av hur många mikrofoner, som kunna 
behövas för de olika scenerna, »prop-boys» göra över
slag över all upptänklig rekvisita och »casting-assi
stants» räkna ut, hur många statister det kan behövas 
för att både ögat och örat skall bli tillfredsställt av 
effekterna. Ljudspecialisterna fundera ut verkligt 
både listiga och lustiga reproduktionsmetoder. Det 
har nämligen visat sig, att det verkliga ljudet inte 
alltid verkar övertygande i reproduktion på fotogra
fisk väg. Ett pistolskott låter sålunda inte som ett 

skott i mikrofonen, men däremot kan en · kork, gom 
springer ur en flaska, ge en mycket god illusion av 
ett pistolskott. 

Först och främst är dock tonfilmateljens skräck, 
»the mixer», med i dansen. Han sitter vid sitt kon
taktbord med telefonerna för örat. Han är så att säga 
instruktör för ljudet. Om den beledsagande musiken 
stör eller störes av rösterna eller ljudeffekterna, om 
en röst på grund av felaktig placering i förhållande 
till mikrofonen dominerar för starkt, eller om det 
upptagna ljudet inte verkar naturligt, så griper »the 
mixer» in och gör sina justeringar. 

En annan viktig faktor vid proven är den stenograf, 
som med hjälp aven särskild stenografmaskin inte 
bara skriver ner hela dialogen utan också samtidigt 
beräknar, hur många meter film den kommer att fylla. 
Efter hennes kalkyler göras förkortningar eller till
lägg, så att den färdiga filmens handling löper lätt 
och likartat. 

När en scen är genomgången tas den upp i den ljud
täta ateljen. Allt är gjort för att man skall få absolut 
tyst under inspelningen. På en klocksignal avstannar 
allt arbete - också inom en viss räjong utanför 
ateljen - och på ateljetal;:et hissas varningssignal 
för flygare att passera alltför nära. En röd lampa 
tändes utanför ateljedörren, som slutes hermetiskt. 
Väggarna äro klädda med filt, och för att förhindra 
resonans har man spänt säckväv eller något liknan
de under taket och runt om »scenen». När det röda 
ljuset i själva ateljen tändes, är det signalen till alla 
- med undantag för skådespelarna och kameraman
nen i det ljudtäta rummet - att stå stilla och inte 

(Forts. å sid. 357) 
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Bairds televisions-
system pli Olympia 

Av Ingenjör V. H. KOFOED 

;!J11I1Il!1I1~[!; l k d' "11 . å 
§~'- - I~en stora enge s a ra lOutsta mngen p 
~, D ~ Olympia i London i slutet av september 
~ '~och början av oktober var, åtminstone 
= 1= 
~iiiTiiiiTIiiiiiiiiiiiiiIl~ till det yttre, imponerande. Sammanlagt 
yar det omkring 200 firmor, som utställde i 300 
montrer. Glanspunkten var naturligtvis demonstra
tionen av Bairds televisionssystem, vilken var f Ör
lå..gd till lokaler i närheten av själva utställnings
byggnaden. Man fick se både sändare och motta
gttre i arbete och hade sålunda möjlighet att göra 

• direkta jämförelser mellan original och kopia. 
I ett halvmörkt rum var televisionsmottagaren 

uppställd. Från detta rum såg man genom ljudtäta 
glasv~ggar in i den upplysta studion och det där· 
ifrån isolerade maskinrummet. Det hela var arran
gerat så, att man med en liten vridning på huvudet, 
när man tittade i mottagaren, samtidigt kunde se 
originalet i studion. 

Själva mottagaren var utförd som en mycket vac
ker , skåpliknande möbel med en lins på höger sida; 
genom dIken man såg bilden. Linsens diameter var 
omkring 20 cm. Till vänster på mottagaren låg hög· 
talaren och i mitten de få och enKla rattarna. 

De resultat, som nåddes, voro verkligen vackra, 
så vackra att man när som helst kan vänta sig den 
praktiska televisionen. Om det var ett huvud av 
en person, som sändes, så fick man intrycket aven 

nästan felfri levande bild av ungefär halv naturlig 
storlek. Bilden var så detaljerad, att man utan 
svårighet kunde följa mimiken. Om personen fram
för sändaren skrattade, så såg man vederbörandes 
tänder så tydligt som helst, och om den agerande 
strök sig över ansiktet eller håret, kunde man klart 
följa fingrarnas rörelser. 

Man har sålunda kommit så långt, att rundra
diolyssnaren kunde ha verkligt nöje av att sam· 
tidigt med utsändningen aven solistkonsert eller ett 
föredrag se så.ngaren eller talaren. Naturligtvis 
skulle man önska att bilderna vore något större, 
en smula skarpare och även så detaljerade, att man 
kunde se flera uppträdande på en gång. Men också 
den saken kommer nog. Svårigheterna ligga inte så 
mycket i det apparattekniska som i den omständig· 
heten, att man vid utsändning av levande bilder 
över rundradiostationer får så breda sidoband, att 
sändaren inte kan undgå att störa närliggande 
rundradiostationer . 

Experimentsändningar ha vid det här laget redan 
startats i England och pågått ett par veckor. Några 
resultat av dessa försök publiceras ännu ej, men 
det finns all anledning förmoda, att det skall bli 
sådant, att man kan vänta de regelbundna tele· 
visionssändningarna inom den allra närmaste fram· 
tiden. 
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Världsrundradions Stentor ' ~startår 
Greve von Area, Telefunkenbolagets chef om ett besök l Ryssland," landet med 

900,000 ' tjuvlyssnare. 

~11~l!:d Id' ... d 

;
~ - ;~ e an e nlllg av lllVlgnlllgen avet ny-
~'M ,~uppförd~ centra~po~thuset i ~oskva ~ör 
~ § någon tId sedan lllvIterade sovJetregerlll
~iiiTiiiiiniiniil~ gen en tysk delegation, bestående a v de
partementscheferna Kruckow och Kiisgen, fyra re
presentanter för Siemens-koncernen och tre represen
tanter för Telefunken, däribland greve von Arco. 

För oss radioteknik er, säger greve von Arco, blev 

välorienterad om de allra senaste resultaten och 
äv~n förstår att använda dem. Stationen får med sin 
jätteeffekt naturligtvis en oerhörd räckvidd, och det 
meddelas att inre mindre än elva miljoner av fack
föreningarnas medlemmar nu bli i tillfälle att avlyss
na radioprogrammen. 

Delegationen besökte också Leningrad såsom svag
strömstrustens gäster och hade då också tillfälle att 

naturligtvis ett besök ,-----------------------.. bese det nya centralla
bora toriet, med vilket 
det gamla i Nisjnij Nov
gorod under ledning av 
professor Bontsj-Bruje- • 
witj sammanslagits. Vi 
studerade här fabrika- " 
tionen av vattenkylda 
katodrör för stora ener
gistyrkor och av kvick
silverlikriktare av de 
mest moderna konstruk
tioner och av utmärkt 
kvalitet. Ett besök vid 
den fabrik, som har att 
göra med trådtekniken, 
visade också att den ry
ske fabriksarbetaren 
helt har tillägnat sig de 
moderna metoderna och 
arbetar i samma tempo 
som i vilken modern fa
brik som helst. 

på den nya storstatio
nen belägen omkring 35 
kilometer från Moskva, 
den största upplevelsen. 
Stationen, som vid det 
här laget sa tt i gång 
med regelbundna sänd
ningar, är den kraftiga
ste av alla europeiska 
rundradiosändare. Ef
fekten är inte mindre än 
100 kilowatt, och sta
tionen blir därmed för
modligen även världens 
starkaste. Den är byggd 
av Centralrådet för 
fackföreningarna i Sov
jet-Ryssland, den har 
kostat bortåt 2 miljoner 
rubel och det har· tagit 
två år att få den färdig. 

Konstruktionen är 
gjord av den elektriska 
trusten »Elektrosvjas», 
och endast ryska specia
lister ha anlitats. Del
vis har den tekniska ap
paraturen inköpts från 
utlandet, men delvis 
har den tillverkats inom 
Sovjetunionen, och byg
get visar klart och tyd
ligt, att den ryska ra-

De 1'Y8ka bönderna äro intre8serade radiolys8nare. De k1·a!. 
tiga stationerna ha OCk8å gjort kristallmottagaren mäkta 

populär. 
diotekniken är mycket '-______________________ .1 

Om sin Rysslandsre
sa berä ttar greve YOll 

Arco i övrigt, ~tt ceu
tralpostbygguaden i 
Moskva imponerade väl

deliga. Det var en mo
dern skyskrapa med 
enormt tilltagna loka
ler och uppförd efter 
de allra modernaste tek
niska principer. Allt är 
inrättat på låug sikt 
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En rysTe sdngTevartett un
del' utsändning frdn 

M os kvast ationen. 

med tanke på fram
tida utvidgningar. 
Man får en klar upp
fattning om hur sov-

jetmyndigheterna 
sträva efter att ut
nyttja alla moderna 
vetenskapliga meto
d~l' och tekniska fi
nesser ' i underrättel
seväsendets tjänst. 
Centralposthuset har 

: Rålunda ett särskilt 

Professor 
Bontsj-Bru. 
jewitj, konst?-uk
tör av storstatio
nen Nya Kvmintenl. 

Den ryska »vaktparaden» pd Röda tm'get 
Moskva. 

laboratorium, där experiment med och 
utan tråd göras. Det innehåller också 
flera studios, av villm den ena är spe
ciellt avsedd för teaterutsändningar. 

Moskvas FUl'b"ol' S1,en med tvd assistenter Itndel' barn. 
timmen. 

Alla stå i förbindelse med de kringliggande ra
di osta tionerna. 

Att radiointresset är stort visar tydligt en un
dersökning som gjorts aven kommission. Offici
ellt har meddelats, att antalet lyssnare skulle vara 
omkring 400,000, alltså mindre än vad Sverge har. 
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Motstands.. elle~ transfoi;hatorkoppling? 
Några data för den blandade kopplingen, som ger konstant 

föstärkning över ett mycket stort område. 

"iIlIlJJlIlIlIlIllIllIlLlIl(!; •• • '" 

=, , ~mer av Populär Radio om Motståndskoppc 
~ =----=I~ anslutnmg till artIkeln l foregående 'num-

I) Jl '~ling e~ler .. transf~rmatorkoppling~ p~:bli
~iiiiiiiiiiTiimillf,j cera VI har ett dIagram och en forsta.rk
ningskurva för den omtalade blandade kopplingen, i 
vilken detektorn är motståndskopplad till första låg
frell:vensröret och detta transformatorkopplat till ut-
gångs röret. 

.... 

Rören kunna lämpligen ha fÖljande tekniska data: 
t . 

Detektorn: Förstärknings{ak-
tor 25, inre motstånd 20.0.00-
25,000 .ohm, branthet 1-1,3 ,..40 

mA/v. 
Första H\gfrekvensröret: För

stärkningsfaktor 15, inre mot
stånd 7,500 ohm, branthet 2 
mA/ v. 

Utgångsröret : Förstärknings
fal,tor 5, inre motstånd 2.000 
ohm, branthet 2,5 mA/v. 

'fOt) 

/ 

,.. , .. 

omkring 7,000 p(!rioder· har fprstärkningskurvan en 
dock inte särskiltytpräglad spets. Denna litet kraf
tigare förstärkning av de höga tonerna måste anses 
vara en fördel, ty vid radioutsändning skäras de höga 
tonerna delvis bort i de högfrekventa svängnings
kretsarna, om mottagaren är någorlunda selektiv. 
Vidare är de fl~sta högtalares känslighet mindre för 
höga toner än för lägre, varför -litet extra. förstärk
ning bara är på sin plats. Detta så mycket mer sOlo 

----"\ 

3 0 00 

det är dessa höga toner, som ge 
varje ensldlt instrume~t dess 
säregna karaktär. 

Någon undrar lmnske, om det 
har någon betydelse, i vilken ord
ning man placerar de två stegen 
i förstärkaren, d. v. s. om man 
skall motståndskoppla först och 
transformatorkoppla det andra 
steget eller omvänt. Det har i 
praktiken visat sig, att den me-

R l bör vara på 
200.000 ohm, R 2 pii 
106.000 ohm. Avled
ningskondensa torn 
Cl bör vara på 50- . 
150 cm. Om man 
gö'r den väsentligt 
större, så kommer 
den ' att i alltför 

,-------'-------.,.------.-----<>..f.Rn tod, som det här pu

hög grad piiverka 
klangfärgen: så att 

-'-GB 

denna blir för mörk C2 , Ca och C4 äro pa 2 mikrofa
rad vardera. R2 bör vara på 10,000-20,000 ohm. 

Med en förstärkare, som byggts enligt detta sche
ma, kan man få en förstärlmin~skul'\'a som den här 
publicerade. Förstärkningen är räknad från detek
torns galler (detta rör verkar som lagfrekvensför
stärI,are) till u tgangsrörets galler. 

Man ser, att förstärkningen över ett mycket stort 
tonområde är konstant och lika med 1,000 gånger. 
Vid 50 perioder är förstärkningen fortfarande gott 
och väl 800 gånger, d. v. s. till och med ett mycket 
tränat öra lmn knappast märka någon skillnad. Vid 

r-+-'11EYi( 

-'-GB 

blicerade schemat 
illustrerar i regel 
är att föredraga. 
Detta bland annat 
därför, att man 
helst skall ha en 
transfQrmator ome
delbart före ut
gångsröret, vilket 
vid motståndskopp

ling visar benägenhet att »slas ihjäl» genom påverkan 
av alltför kraftiga signaler. 

.' IIIIUUIIIIIIIIII'I'IIIIIIIIIIIIIIIIIIlltlllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1I1111111111111111~ 

PO P U LA' R R'A VIO S 
FRAGEAVDELNING 

TELEFONFÖRFRÄGNINGAR 
BESVAR-AS DAGLIGEN 

" K L. 9 - 1 O F. M. O C H 4 - 5 E. M. I' ~~~~~':,A: ::-'.2-' E M. 

- ,, :: 
'111'"'''''111''1'''''''"1111111'11'111111111111111 1111111'11111111111111111111111 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 
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VÄR KATALOG 
over radiomateriel distribueras i dagarna till alla radio

handlare. Den innehåller för radioamatörer 

och fabrikanter ytterst viktiga och 

intressanta nyheter. 

NYA N. S. F. RADIODELAR 

NYA WEILO TRANSFORMATORER 

NY A STENTOR HÖGTALARE 

NYA MÄTINSTRUMENT 

NYA ANODSPÄNNINGSAPPARATER 

NYA SEIBT MOTTAGARE 

NY A AHEMO MOTTAGARE 

NY A MIKO MOTTAGARE 

Begär vJr nya katat hos Eder radiohandlare. 

A. V. BO L M 
AKTIEBOLAG 

ELEKTROTEKNISKA AVDELNINGEN 

STO'CKHOLM 
GÖTEBORG - MALMÖ 
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14~500 meter med samma mottagare 
...................... _-_ .. _- •......... , 

Mr Robe/'t S, Kruse, som konstruel'at den här be
skl'ivna mottagal'en, ät' allmänt ansedd 80m en av 
vMldens fl'ämsta lcortvdgsewpertel', Under fern dr -har 
han bland annat val'U telcni81c redaktör i »QST», de 
arlwl'j,kanska kortvdgsamatöret'nas officiella organ, Vi 
ä,'O övel'tygade om, att Vika Wsa1'e med intt'esse skola 
ta del av denna l'edogöl'else !öl' hans sena8'te skapel8e, 
Utl'ymmet medger tyvärr inte, att vi i detalj gd in pd 
appm'atkonstn,ktionen utan vi ha måst nÖja oss med 

att dterge det vä8entligaste i mr Kl'u8es artikel, 
, .•• •.....••.••.....• •.... _- ........... . 

". .. . 
§i"~~et iir ytterst sällan, som man får höra någon

§I D ' l~ting om en 'mottagare utöver dess många för-
~ I I ~delar, ~är den slutligen för,e~igger färdig, Den-
~ .§na artlkel skall bryta tradltIonerna genom att 
~iiiiiii'iiiriTrIl~omtala hur mottagaren kommit till samt vad 
den ej förmår uträtta, För några månader sedan företogs 
en undersökning av marknadens kortvågsmottagare, Resul
tatet blev, att de alla utan undantag befunnos lida aven 
eller flera brister, .som t, ex,: dåliga spolar, otillräcklig 
kontakt ,mellan spolarna och mottagaren, svårigheter ifråga 
om avstämningen till följd av handkapacitet eller därigenom 
att återkopplingskontrollen inverkade på avstämningen, skra
pig och ojämn återkopplingskontroll samt att mottagarna 
ej kunde användas på rundradiovåglängderna. 

De första tvenne felen avhjälptes lätt genom att spolarna 
lindades på ribbade bakelitstammar med stadiga kontaktben, 
anQrdnade att passa i vanliga rörhållare, Denna enkla men 
goda konst.ruktion har jag länge sökt introducera i markna
deq. Genom att spolsatsen utökades, gjordes mottagaren 
användbar på våglängder mellan 200 och 500 meter, 

Aterstod, så återkopplingsproblemet. - Motståndskontrollen 
är visserligen mjuk, men vanligen ej tillräcklig, Den ger 
ofta upphov till distraherande skrapningar vid instiillningen, 

Kondensatorreglering användes därför, 
Vi hade sålunda kommit fram till ett detektor-

IIW ' 

system, som arbetar tillfredsställande, Med en sats spolar 
om fem stycken täckte den rikligt ett våglängdsområde a v 
14-500 meter eller m, a, o, icke blott samtliga kortvågs
stationer utan även större delen av rundradiosändarna, 

Nu uppstOd frågan: »8kola vi rätt och h slätt öka ut med 
lågfrekvensförstärkning eller gå in för ett steg högfrekvens 1 
Även en ganska hastig granskning av problemet visade, att 
det vore klokast att avstå från högfrekvensförstärkningen 
till dess åtskilliga andra problem voro lösta, Mottagaren 
kom att omfatta detektor och två lågfrekvenssteg, Den 
fungerade fullt tillfredsställande såväl i laboratoriet som ute 
bland allmänheten, och så kunde högfrekvensproblemet an
gripas, 

För att börja med skärmningen så uppstod snart frågan 
om bästa material härför och erforderlig tjocklek, Aluminium 
har flera påtagliga fördelar: det oxideras ej så lätt, är be
kvämt att arbeta med och väger ej mycket, Det har därför 
använts och enär högfrekvenssteget 'och detektorn placerats 
i motsatta ändal' av mottagaren har relativt tunn plåt kun
nat begagnas, Även panelen och subpanelen äro gjorda av 
aluminium i lämplig tjOCklek, 

Utrymmet medger tyvärr ej att vi här gå in på anled
ningen till att varje rörhållare jordats eller skälen för de 
olika delarnas placering, Man kan kort och gott säga, att 
den erhållna högfrekvensförstärkningen avpassats så, att den 

ger en avsevärd ökning av mottagarens känslig
het samtidigt som den garanterar' en fullt till
fredsställande frihet från instabilitet, Eniir 

Fig, l, Diagr4m tör mottagaren, Samtliga »jordtecken» markem ledning tUl metallchaBsit, , 
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Fig. 2, Mottagaren Bedd bakifrdn, 

mottagaren är avsedd att kunna användas till varje antenn 
innebär detta att högfrekvensförstärkningen ej kan uppdri
vas utan begränsning. 

Härför kräves intet försvar. Tvärtom vill jag påstå, att". 
varje extrem ökning av förstärkningen skulle innebära en 
försämring, enär mottagarens »effektiva selektivitet» skulle 
förstöras. Dess skötsel skulle 
också försvåras till följd a v 
uppkommande instabilitet. En 
mottagare, som skall kunna 
säljas, skall fungera, när den 
hopsättes rätt och inte vara 
sådan, att den , fungerar, när 
allting är exakt och kritiskt 
inställt. 
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Fig. 3. Undersidan av apparaten. 

re, vilket medförde, att den avstämde antenne,n enligt serie
principen och åstadkom ett tillstånd av instabilitet. 

För att undvika detta ha spolarna anordnats så, att 200-
500 meters-spolen försetts med en primär, medan de övriga 
äro utan denna. Vidare är sörjt för, att antennkondensatorn 
automatiskt kopplas in, när kortvågsspolarna anbringas i 
hållaren. Sålunda är det möjligt att med blott ett antenn
uttag erhålla såväl en primärspole inom 200-500-meters
bandet som att bibehålla den stora fördel användandet uv 
en seriekondensator i antennen erbjuder inom kortvågs-

området. 

Inom våglängdsområdet 200 
-500 meter har Super-Wasp 
visat sig fullt ut lika god som 
andra 4-rörsmottagare med ett 
skärmgaller - högfrekvenssteg. 
Till den första modellappara
ten utfördes antennspolarna 
med så väl primär- so~ 

sekundär lindning. En se
riekondensator i antenneu 
,-isade sig mindre liimp

Fig. ;,. Den täl'diga mottagaren, sedd bakitrdn. 

En olägenhet, som under 
inga omständigheter böl' få fö
rekomma i en mottagare, är, 
utt återkopplingskontrollen på
verkar avstämningen. Enärkon
densatorkontrollen här kommit 
till användning uppstår kansk? 
ä ven den misstanken, att olii
genheten ifråga också är a~t 

finna hos Super Wasp. In,OIil. 
området 200-500 meter kan 
ingen som helst inverkan spå
ras. Vid övergång till lwrt
vågsspolarna kan en viss in
verkan märkas, men den är av 

lig inom området 200-
500 meter, enär till
räcklig koppling icke 
kunde erhållas, utan att 
den gjordes avsevärt stör- F -ig. 5. HeZ spoZsats tör vdgZängdsomrddet 14-500 meter. 

ytterst ringa omfattning. 
När den minsta spolen an
vändes, alltså vid vågläng
der ned till 17 meter, kan 
man märka, att antennav
stämningen . är mindre än 
vanligt, vilket dock ej i 
något avseende försvårar 
mottagarens inställning, 

HÄSSLEHOLMS TEKNISKA SKOLA II 
Statsunderstödd och statsinspekterad läroanstalt. II 

Fackavdelningar för maskinteknik, elektroteknik, husbyggnadskonst, samt väg- och vattenbyggnad, El. instal- II 
latörskurs (20 och 40 veckor). Vägmästarekurs (40 veckor). Automobilreparatörskurs (Il veckor). Bilkurs 110 
(5 veckor). Små levnadskostnader. Nya kurser den 10 Jan. B e g ä r p r o s p e k t! S t i p e n d i e r. .. 
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Wickmann Protektor II 'är ett åskskydd, som väl upp
fyller alla krav. Det består av två konformade isolatorer 
av högspänningsporslin, monterade ovanpII. varandra. En 
bygel, fästad pli. den undre isolatorn bildar jämte metall
stammen ett gnistgap, utgörande det egentliga !I.skskyddet. 
I den undre isolatorn är inbyggd en kol-gniststräcka, vilken 
1'jänar till utjämning av uppträdande överspänningar. Dess
utom finns i den övre isolatorn en fin säkring, utgörande 
ett absolut effektivt skydd mot olyckor, som eljest kunna 
uppstIl., om antennen kommer i oavsiktlig beröring med 
starkströmsledningar. 

I de flesta hittills förekommande !I.skskydd har det varit 
brukligt att avleda blixtenergien genom en i isolatorn in
byggd metallgniststräcka. Det torde dock kunna ifr!l.gasät
tas, huruvida det ej är lämpligare att, som här skett, för
lägga gniststräckan utvändigt i betraktande a v de väldiga 
energimängder, som det är fråga om vid ett !I.skslag. 

Enligt föreskrifter för antenn anläggningar, uppställda av 
»-Der Verband Deutscher Elektrotechniker», skola dessa vara 
säkrade med överspänningsskydd, som reagerar vid max. 
350 volt. Till följd av spänningsdifferenser mellan jord och 
den energi, som ofta är upplagrad i molnen, alstras uppladd
ningar i antennen, vilka göra sig märkbara i högtalaren 
som brus och knaster. Dessa uppladdningar böra, utan att 
mottagningen försvagas, kunna avledas till jord. 

Den i nedre isolatorn inbyggda kolgniststräckan, vilken 
är utbytbar och dessutom praktiskt taget kapacitetsfri, är 
så avpassad, att den reagerar redan vid c:a 300 volt och 
avleder överspänningarna till jord. Den pl'tverkar ej hel
ler mottagningen i något avseende. 

Firmans generalrepresentant i Sverge är grosshandels
firman Wilh. Carl Jacobsen, Stockholm. 

Frako blockkondensatorer, vilka tillverkas av Frankfurter 
Kondensatoren-Fabrik, höra till den kategori av radioma
teriel, som blivit aktuell i och med nlitanslutningen. De till
verkas i alla storlekar, som kunna tänkas ifrågakomma och 

RtZ. V.rumärkt 

för nätanslutning eller batteridrift 
kännetecknas av 

Stor effektivitet 
Rent, naturtroget ljud 
Enkel skötsel 
Gediget svenskt utförande 

... - --x 

RADIOFABRIKEN LUX,OR 
MOTALA 
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med provspänningar intill 5000 volt. 1500 volts-serien, vilken 
för vårt vidkommande i Sverge är särskilt aktuell, omfattar 
tio olika storlekar på 0,1-10 mfd. 

Frako-kondensatorerna äro tillverkade i överensstämmel
se med de föreskrifter, som utfärdats av tyska rikspost
ministeriet. Kapacitetstoleransen ligger för alla storlekar 
intill 0,5 mfd. inom = 5 % och för större inom = 10 %. 
Isolationsmotståndet uppgl'tr vid 1 mfd. till minst 200 megohm 
vid 110 volt likström efter 2 minuter. För högre värden än 
det mindre, för lägre förhållandevis större. Samtliga typer 
provas med likström och provspänningen uppgår till tre
dubbla arbetsspänningen. De dielektriska förlusterna äro så 
små, att de praktiskt taget kunna uteslutas. Vid 50-900 
perioder varierar föi:lustvinkeln mellan 20 och 30'. 

Frako-verken representeras i Sverge av Elektriska A.-B. 
Skandia, Stockholm. 

Ungarische Wolframlampen-Fabrik, Joh. Kremenezky 
,A.-G. är ett namn, som tack vare Kremenezky-rören torde 
vara gaIlska välkänt. Fabriken har i höst kommit med en 
ny serie, »Orion-rören», vilkas data torde vara av intresse 
för alla amatörer. -

A4 är ett typiskt detektorrör med följande data: Vf = 4 
volt, if = 0,08 amp., Va = 20-120 volt, u = 11, S = 1,2 
mA/V och Ri = 8000 ohm. 

H 4 bör som högfrekvensförstärkare ge gOda resultat. Vf 
= 4 volt, if = 0,1 amp., Va = 20-150 volt, u = 15, S = 
2,4 mA/V och Ri = 5800 ohm. 

W 4 är ett motstl'tndsrör med: Vf = 4 volt, if = 0,06 amp., 
Va = 50-150 volt, u = 33, S = 1,2 mA/ V o,ch Ri = c:a 
28000 ohm. 

L 4 är ett slutrör av medelstor typ. Det ger vid 150 volt 
på anoden en distortionsfri effekt av c:a 0,5 watt. Dess 
data äro: Uf = 4 volt, if = 0,15 amp., Va = 50-150 volt, 
u = 6, S = 2,4 mA/ V och Ri = 2300 ohm. 

Den mest intressanta medlemmen i den nya familjen är 
skärmgallerröret S 4, vars data tyda på stora möjligheter. 

B. & O.yariabla 
HögohlDs
lDotstånd 
för användning i mottagare 

Qch nätanslutningsaggregat. 

Stort regleringsområde -

från 250 ohm till 5 megohm. 

Tåla hög belastning. 

Variationen sker kontinuerligt och störnings

fritt samt medgiver den noggrannaste inställning. 

Återförsäljare anmodas begära villkor. 

Bang & Olufsen A.=B~ 
Strner. Danmark. 
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De äro: Vf = 4 volt, if = 0,1 amp., Va = 40---150 volt, Vg 
= 20-60 volt, S = 1,2 mA/V, Ri = 130.000 ohm och Ci 
(inre kapaciteten) = 0,03 cm. 

Fnbriken tillverkar även växelströms rör, till vilka vi sko
la återkomma. 

Grahalll Brothers A/B, Stockholm, hal' i dagarna utsänt 
sin katalog 1929-30. Den upptar på ett hundratal rikligt 
illustrerade sidor allt som kan intressera radiolyssnaren 
och amatören från nätanslutna mottagare och kraftförstär
kare till alla de delar , som behövas föl' appar atbygge. Ett 
särskilt intressant kapitel är Tekade-rören, för vilka firman 
ifr generalagent i Sverge. 

Triotron-bögtalarnyheter. Utvecklingen går alltmer mot, 
att såväl mottagaren som högtalaren byggas in i ett gemen
samt foder, speciellt när de kombineras med grammofon. 

Triotron-verken komma i höst med ett par nyheter, som 
just i detta hänseende torde ha stort intresse, nämligen 
ett magnetiskt chassi och en elektrodynamisk högt~lare. 

Triotron-Magnetic är en kombination av fabrikens välkän
da fyrpoliga magnetsystem och en speciellt för detta an
passad kon, förenade till en enhet i ett chassi av metall . 

Triotron-Dynamus är namnet på en elektrodynamisk hög
talare, som, att döma av de lovord den erhållit i den ut
liindska fackpressen, torde kunna förutspås en god marknad. 

J C 

Grammofonindustrien§ 
~ NUJheter ~ 

Radio Special, örebro, har specialiserat sig pä förstärkar
anläggningar, och synes biom detta område ha uppnätt utom
ordentliga resultat. Vid en demonstration, som för någon tid 
sedan var anordnad pä en av Stockholms biografer, voro vi 
t tillfälle att höra en av firmans anläggningar, speciellt kon
struerad för detta ändamäl. Ljudkvaliten var utomordentlig 
och ljudstyrkan kunde utan distortion pressas upp längt 
över vad som erfordrades för lokalen ifräga. Det var inte 
det vanliga basbrummet man fick höra, u tan hela tonskalan 
återfanns i reprOduktionen i väl avvägda proportioner. En 
anmärkningsvärd detalj är, att konstruktören lyckats fä med 
en hel del av övertonerna, vilka ju ge varje instrument dess 
säregna klangfärg. Man f ick verkligen höra en fiol, vilken 
lät som sådan och ej som en flöjt. Vi skola i ett följande 
nummer återkomma till dessa nyheter. 

Radiograph, en ny affär för grammofoner, skivor och ra
diomottagare med t illbehör, hal' i dagarna öppnats i den ny
byggda fastigheten, Mästersamuelsgatan 9. 

Firman har specialiserat sig på ovannämnda artiklar och 
är utomordentligt välsorterad. Samtliga stora grammofon
firmor äro representerade och bland radiomottagare äter
finner man olika typer av marknadens ledande fabrikat. En 
grundtanke hos firmans ledning synes vara, att endast föra 
det bästa inom olika prisklasser , marknaden kan bjuda. 

»Husbondens r öst» har Släppt i marknaden ytterligare en 
appal'atnyhet , elektro-grammofonen, modell 551, vilken ocksä 
kan kopplas till varje radiomottagare med ett stegs läg-
frekvensförstärkning. . 

Den nya modellen kan väl förnämligast räkna pä avsätt
ning till restauranger, danslokaler och mindre biografer, och 
.det är priset - i och för sig rimligt - som gÖl' det. 2,000 
kronor kunna ju endast ett fåtal komma ut med för en 
grammofon. 

I detta sammanhang passa vi pä att göra ett förtydli
gande av föregående nummers omnämnande av »Husbon
dens rösts» tre nya, mindre modeller . Den billigaste bor ds
modellen kostar sålunda i ek och mahogny respektive 165 
och 180 kr., den något större 220 och 240 kr., medan skäp
modellen 145 går på 325 respek tive 375 kr. 

RADIOLA NÄTMOTTA6ARE 
- (Ul fU"YdruuJ. Ja-" eH modm-nl 

hem. 

TELA VOX JUNIOR 
Kronor 44: - brutto 

A terförsäljare ombedjas tillskriva 

J Axel Christensen & Co. 
KÖPENHAMN K. Nörrevoldgade 52 

3153 
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':.:.""''':E:I!~~~~~Ö:E:'' ' ' 
Stockholm 8 

: ............................................................................................ . 
)\Ian har "I'or t huruvida SSA bar någon öy~renskommelse .med 

postverket ang. QSL-kortförsändelsers befordran. Det ha vi Icke, 
utan SSA får s,1som andra erlägga de i taxorna föreskrivna avgif
tema. QSL-kortförsändelser få därför sändas enligt billigaste 
taxan, d. v. som affiirsj.mndlingllr, endast under förutsättning att 
vart och ett av inneliggande qsl-kort Icke innehA!!er andra med
delanden lin de sifferuppgifter, som äro avsedda att ifyllas i ko
lumnerna. Alla personliga meddelanden, säsom l'eml!:rks och .~ven 
ex .• vls cul, cuagn m. m., som icke finnas tryckta, forverka ratten 
att sända korten som affärshandlingar. Namnunderskrift får dock 
förekomma. Vi be medlcmmarna liigga detta på minnet, dll en hel 
del portoutgiften därigenom kunna undvikas. 

Telcgrnferingstiivlun för radioamatörer anordnas av SSA freda
gen den 6 december kl. 16,30 på Telegrafverkets undervisnings
anstalt i Stockholm. De tävlande indelas såsom vid föreguende 
tävlingar i tre klasser och flera priser utdelas i varje klass. Dess
utom utdelas ett oldboyspris. ~l'ävlan är endast öppen rör medlem
mar i SSA, som uppfylla villkoreR för amatörSkapet. 

Påföljande dag MIlles allmänt sammantriide och prisutdelning. 
Kallelser med niirmare uppgifter kOIl1Jlla att i vederbörlig ordning 
utRiindas. 

VuxJö lir berömt för sina milllga kortvågsamatörer, men Hudiks
vall synes kunna göra Viixjö äran stridig. SM4XX, som är primu s 
motor pA kortvågsområdet I den norrliindska residensstaden, hal' 
glltt in l SSA och samtidigt anmält fyra kortvågslyssnande Hu
diksva!!sbor. Därför kan man nu med skäl tala om Hudiksvalls
gänget. Göteborg har också sitt »hamgäng. med SM6UA som sjlilv· 
skriven chef. Det åtminstone vintertiden största men kanske inte 
mest aktiva gänget befinner sig I Stockholm. Skulle det inte var~ 

MOTTAGAREN 
som ifråga om Effektivitet, Ljudkvalitet och Pris 

står utan konkurrens är nu inkommen. Levereras 
för shäl växel- som likström; alla spän

ningar. Begär A. S.A-cirkulär ML-I (lik-
ström) eller MV-I (växelström). 

Ensamrepresentanter för Sverge: 

Aktiebolaget A. S. A., Radioa-vdeln. 
{A.merlcan Sole Agencles (o., Ioc.) 

Postbox l.p Göteborg I T el. 606 16 
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lämpligt att gänget mangrant träffades med någon viss regel· 
bundenhet för att i all en.kelhet prata kortvåg? LokaIfrägan är 
härvid lag alltid- ett bekymmer. Helst vill man ha ett central t ställe 
med rimliga mottagningsmöjligheter, om det skulle falla nägon in 
ta med en mottagare. För Stockholms del är bierstugan Kloster
bräu, som har ett litet sammanträdesrum, centralt belligen, men 
mottagningsförhållandena äro silkerligen dliliga. På Klosterbrilu 
behöva klubbsammankomsterna inte kosta mer än att deltagarna 
avnjuta var sitt glas pilsner. En mindre antenn kunde kanske fil 
sättas upp där. Om vi skulle träffas dilr varannan torsdag vid 20-
tiden! Vad sliger Stockholmsglinget ? Pse QSL sn! 

Sekr. 

. ................................................................................................................ . · . · . · . · . · . · . 

1 ......... !..~.~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~!. .. ~ .. ~ ......... 1 
RIU är en lämplig förkortning, som borde kunna vinna burskap 

som ersättniIig för den gamla betydelsen av QRV, jag är klar. 
Behovet aven code för denna sats, som man si\. ofta önskar ge ut
tryck för, är påfallande, vilket till fullo framträder i det förb,\!
landet, att mi\.nga ännu använda QRV med den gamla betydelsen. 
Det kan synas egendomligt att Wasbington tog sig före att göra 
en del uppenbart oförnuftiga ändringar I Q-coden, men det är 
intet att göra ät den saken. Rdl är en liltt förstådd förkortning 
av ready. Den bar lanserats av SMI)'.rN och tillstyrkes varmt av 
undertecknad. Således, vid nästa QSO frllga vi: Rdi? och få till 
svar: Rdi k. 

CQ-.vlneriet grasserar alltjämt. Det iir en verklig plåga att höra 
en station siinda eu evinnerlig massa CQ och sll till sist sitt eget 
anrop en eller ett par gånger. VI måste reagera häremot. Det sker 
bäst genom att Ingen besvarar eller ens lyssnar pä ett sIldant an
rop. Ett anrop pii kortvåg kan viii vara relativt längt, om så anses 
nödvändigt, t. ex. vid dx, men. det gör man inte genom ntt sIll CQ 
eller motstatIonens signal många gånger! Det räcker fullkomligt 
med två CQ, sedan d e och därefter eget anrop två gånger. Detta 
upprepas därpil. nllgra gånger, tills man tror, att anropet uppfat
tats eller motstationen hunnit ställa In moUaguren. Front mot 
CQ-svlneriet! . 

RADIOSANOMA 

RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 
H elsingfors 

Slottsgatan 16 C 

Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift t Finland 

Sekr . 
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Pristävlan. 
Under den svenska slindarama törrörelsens korta tillvaro liar lik

väl hunnit åstadkomma-s ett rikt material av kortvägserfarenheter, 
som dock tyvärr' icke 111' av den form, att det kan komma den ve-
tenskapliga forskningen d!rekt till godo. . .. 

Minnesbildernas värde är ju synnerligen tvivelaktIgt, nar man 
tänker pä hur under de gångna fem ären mottagningsförhällan
dena gradvis lindrats; vad som beror av våglängdsnedgängen frän 
200 m. 1923 till 20 eller 10 m. 1929 kan icke Skiljas, frän vad som 
måste tillskrivas ändringen i vågornas fortplantningsförhållanden 
under samma period. Loggarna dllremot stå sig bättre. 

]'ör att främja utnyttjandet och systematiserandet av svenskt 
kortvågsarbete har SSA dlirför beslutat uppsätta ett pris på 100 
kr. for den bästa sammanfattade redogörelsen för egna erfarenhe
ter rörande korta vågors fortplantning och därmed _ sammanhän
gande fenomen . Med korta vågor avses i detta fall vägor under 
100 meters våglllngd. 

'.riden under vilken iakttagelserna göras bör givetvis vara så 
läng som möjligt men helst omfatta innevarande arbetsår 1/9 1929 
till 31/8 1930. Tllvllngsbidragen böra, försedda med motto och för
seglad namnsedel, vara sekreteraren, SSA, Stockholm 8. tillhanda 
senast den l/iu 1930. Prisbelönt skrift blir SSA:s egendom vilket 
ej utesluter att ytterligare honorar för publicering kunna av sty
relsen beviljas . Styrelsen förbehäller sig rlltt att inlösa ej priS
belönt bidrag. Det ,stär bedömningskommitt~n fritt att, om ingen 
tävlingSSkrift anses kunna ifrågakomma till priset, ej utdela detta. 
Tävlingen är endast öppen för medlemmar av SSA, som fullgjort 
sina Skyldigheter under arbetsäret 1929-1930. , 

Ämne för undersökningarna väljes av den deltagande själv inom 
gebitet korta vågors utbredning. De kunna lämpligen specialise
ras pä kortare eller längre avständ. LjUdstyrkans variation m ed 
belysningen, fadingens periodicitet och tonkaraktär, bivågors upp
trädande och deras v'åglängdssklllnad från huvudvågen och ter 
rängens inflytande på kort distans kunna tjäna som exempel pä 
föremlll för undersökningarna. Det finns ju en mllngfald problem 
att behandla. D et är sälunda självklart att en lyssnarmedlem har 
praktiskt taget lika stora chanser i tävlingen som sin sändare
broder. Passagejournal bör föras vid samtliga försök och bifogas 
redogörelsen jlimte uppgifter på anvllnd apparatur, antenner m. m. 

Något eller nAgra av bidragen publiceras ev .. i vårt organ. Gi
vetvis flIstes vid b edömningen intet avseende vid språkbehand
lingen, utan bidragen bedömas efter deras värde ur kortvllgs 
teknisk synpunkt. 

Styrelsen ' har utsett f öljande bedölllnlngskommltt~: dr B . R olf, 
ing. G. Aulin , t eknolog G. Kruse. 

Hörda 
. 

statzoner. 
SM2RW, Piteå, 4.8-3°.8.29, Schnell o-Y-I. 

20 m. 
CE: 4BF ; D: 4FA, 4MA ; EAR: 21, 2AO ; F: 8LDA, 8MRG, 8JFU, 

8S~'A, 8TSN ; FR: 6CR ; F~I: 8SMU; G: 2DZ. 2JU, 5BY, 5MQ, 5QF, 
5UW. 5YX, 6CL, 6NX, 6U~" 6VP; GI: 6WG; HAF: 3AV, 8B; 1: 
1COC; R: 4AAN ; L: DIV; LU: 3DH, 2FI, 9DT; ON: 4BZ, 4FM, 
4HZ, 4JJ, 4US, 4WW ; PA: 0AQ ; PY: 1AH, 1CA, 1CM, 1CR, 1KA, 
2AD, 2BC, 2BD, 2BF, 2BG, 2EK; 2NB, 2QA; SIll: 5TN; SP: 3PB ; 
V: lAS; VO: 8AE ; W: 1BKR, 1BUX, 1MP, 1RY, 1RW, 1ZS, 2AJ, 
2AlI1R. 2BJG. 2BMM, 2BDA, 2CH, 2GJ, 2JH, 2FK. 2RS, 3ACX, 
HAWH, 3BQV. 6CGQ. 6VZ, 7FH, 8APB, 8BBL, 8BEC, 8CF, 8CCW, 
8CIB, SFZ, SUK, 9AFN, 9BCU, 9EZW ; YM: 4Z0. 

40 m. 
AU: 1KAE: CT: 1CR ; D: 4AEY, 4ADB, 4FP, 4GT. 4MB. 4UAK, 

4ZA : EAR: MI; EU: 2AZ, 2GD, 2GH, 2LCH, 2KAP, 3CT, 9AK ; 
F: SGDH, 8uGB, 8PSC, 8RAL, 8XZ, OPV; G: 2CI, 6WT; 01: 50~' ; 
HAF: 6B ; I : 1HV; LA: 2B; OK: lA ; OH: 1DAS, 2DSD. 2NAI, 
2NAS, 2NAX, 3NA, 3- K. 3NL, 3NP, 3NR, 3NQ, 5NF, 5NK, 6NE ; 
ON: 4GN, 4HF, 4HL. 41C. 4JJ; OZ: 1K, 3A, 7T, 7KG, 7KW, 7NG ; 
PA: 0FM, 0XF, 0XG, 0XT; SIll: 2YK. 4XX, 5RF, 5RG, 5RH, 
5JL, 5NB, 5TN, 5WG, 6UA, 7TO ; X: D4TK, OH2NV, OK1FM, 
OZ7SCH. 

QSO-lista. 
SM4XX, 40 m. band, max. 10, min. 1 watt. 

15.7-4.10.2 9. 

AU: 7BA, 7KAD, 7AS ; CV: 5AF, 50R; D: 4BU, 4KQ, 4GO, 
4GB, 4USK, 4CP, 4BF, 4FP, 4NH, 4NX, 4IC, 4ACA, 400, 4UO, 
4NZ; EU: 2KBH, 3CA, 2GW, 5CL, 2FL, 2GF, 2HC, 4AD, 2FX, 
2BC, 2BV, 2GD, 3AR, 3BF, 2DI; F: 8CLA, 8WHG, 8GDH, 8CHD, 
8ARV v •• CM, SWIZ, 8JI; G: 2UG, 6ZR, 2BY, 6I1lS, 2CJ, 5FC, 5JF, 
5GY; HAP: 3QX, 30Z, SA; LA: IK; OH: 2DSD, 3NG, 5NG, 3NB, 
3NP, 3ND, 3DEL, lA, 2NAI, 6NG, 2NAS: 3NL, 3NQ, 3NA, 5NF; 
OK: lYR; OZ: 1J, 5A, 40, 2B, 7CJ, 1K; PA: OXZ, OOS, OZJ, OXG, 
PBF5 (Philips); SM: 7SG, 7VD, 5RF, 6ZB, 6UA, 7TO, 6UF, 5ZE, 
2YK, 5RH, 6WL, 2RW, 7RV, 2VG, 5YF, 5TN, 5TM; SP: 3JH, 
1MD, 3PB, 31.1, lAn, 3MB, 3KYL, 3DK, 3KS; UO: PM. Fart y&, 
och expeditioner: XD4TC, XSM4ZI, RPX, OHIWN, LDJB, SGVA. 

Nyhet! 

volt. 

Kr. 32:-. 
Å della ba tt e rl. som 
pas sar för de flesta 
moderna appa rater. 
lämnas 3 Ars garanti. 

Nyhet! 

"0 R M O N D" 
4.poligt balanserat magnetsystem för 
högtalare. Sensationellt stor ljudvolym 
och absolut oöverträffad kvalitet. Den 

engelska radioutställningens 
största succes. 

Kr. 18:-, chassis Kr. 10:

Ormond Engineering Co. Ltd., London 

Generalagent: 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
WALLINGATAN 5 Avd. P. STOCKHOLM 
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VÄRLDSRUNDRADIONS STENTOR STARTAR. 
(Forts. från sid. 347.) 

Undersökningen gav emellertid vid handen att enbart två ra
<.liofabriker i Ryssland under de senaste :lren sålt över en halv 
miljon apparater, vilka placerats inom landet. Kommissionen 
kom ocksä till den uppfattningen, att det måste finnas minst 
114 miljon radiolyssnare, av vilka sålunda omkring 900,000 
hura till tjuvlyssnarnas klass, 

SLARVA EJ MED ANTENNERNA. 
(Forts. från sid. 336.) 

endast bestå aven tråd. Skarvning av tråden bör man 
helst undvika. En skarvning skall nämligen alltid lödas, 
och detta gör tråden svagare. Bäst är därför att låta trå
den i hela sin längd vara obruten och lägga nedtaget i 
den ena ändan. Var nedtages göres, i ändan eller på mitten, 
är för övrigt i elektriskt hänseende ganska likgiltigt när det 
gäller de våglängder, som i allmänhet användas av rund
radion. 

Om man inte kan få sin antenn mer än 10-12 meter 
lång, så klarar man sig bäst med två trådar. I större fas
tigheter måste ju hyresgästerna ta hänsyn till, att andra 
av husets invånare också kunna vilja ha en radioanlägg
ning. Två antenner som dras parallellt och i närheten av 
varandra kopplas till varandra starkare ju närmare de 
ligga och de kunna därför störa mottagningen, särskilt om, 
båda apparatägarna lyssna på samma station. Sådana an
tenner böra därför dras på ett avstånd av minst 5 meter 
från varandra. 

A,ntennen skall bestå av hårddragen koppartråd eller fos
forbronstråd, och dä den ström, som vi ha att göra med 
i radiotekniken rör sig pä trädens yta, så bör denna vara 
så stor som möjligt. Man skall därför använda träd som 
är sammansnodd av flera tunnare trådar. 

Intaget och jordledningen skola vara korta och hållas fria 
från varandra. Hela antennen skall vara väl isolerad . Mindre 
än två isolatorer i vardera ändan bör man aldrig ha. Vidare 
måste antennen hållas fri från byggnader, så att det överallt 
är minst två meter emellan. Ett exempel pli. sådan antenn
placering visar fig. 4. 

Om man inte kan göra en antennanläggning, som upp
fyller alla dessa villkor, eller om intaget skulle komma att 
gå genom flera rum och detsamma är fallet med jordled
ningen, så bör man ta till de. alternativ, som fig. 5 och 6 
visa. Man drar då en tråd pä 30-45 meter antingen tvärs 
över rummet - vilket dock inte blir precis så vackert all
tid - eller också utmed panelen, då man drar båda ändarna 
till apparaten. Detta arrangemang kan nu, då stationem'u 
ligga så tätt intill varandra på våglängdsskalan, att det 
har sina svårigheter att skilja dem åt, ge en mera selektiv 
mottagning. 

KOPPAR"LIKRIKTARE, 0,5-4 AMP. 
N Y h e t : Kombinerade Rör- och Kopparlikriktare för laddning 

av anod- och glödströmsackumulatorer. 
Transformatorer för alla ändam~l upptill 'SO watt sek. eff. 

Lägsta priser. Begär prislista. 

Ing. C. B. Hansson. Ele ktroteknisk Verkstad 
Åkarp 
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ELKON 
LIKRIKTARE V EN TILER 

för såväl ackumulator laddning som anod

spänningsapparater . 

Typ V-4 . Kr. 12. -

» V-8 » 18.-

» M-r6. » 3°·- · 
» EBH » 35·-

Begär prospekt från 

Elektr. A.-B. Eric Borgström 
MALMÖ 

Tel. 6921, 6926, 69JI 

ÄNTLIGEN 
en god n ä t m ottagare för vä x els trö m 

till rimligt pris 

Kompl. med rör och förstklassig högtalare .. 

. Kr. 17°:-

Begär · v[r nya katalog, upptagande en mängd nyheter 
bl. a. den underbara Marbloid-högtalaren, elektro

dyn. högtalare, Dux välkända salmiakfria 
konstmanganbatterier m. m. 

Katalog sändes mot· 'iJ öre. i frimärken . 

SVENSKA.RABIOAFFXREN 
REGERINGS GATAN 5, STOCKHÖLM 
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KORTVAGSMOTTAGARE. 
(l"orts. från sid. 343.) 

och stora fördelar som ernås på en och samma gång. Fi
gm'erna 4 och 5 visa två lwpplingar för ett dylikt för
rör som det även kallas. I bägge fallen är skärmgaller
rörets gallerkrets oavstämd, men det är naturligtvis ing~
ting, som hindrar att motståndet eller högfrekvensdrosseln 
ersättes aven spole och variabel kondensator. Härigenom 
ökas förstärkningen något. För att röret ej skall råka i 
självsvängning vid avstämning till resonans med detektorn, 
blir det då nödvändigt att avskärma det genom att inne
sluta såväl rör som avstämningsorgan i en metallbox. Det 
i det ena schemat utsatta gallerbatteriet kan i de flesta fall 
undvaras. Vid anodspänningar på 120 å 150 volt gör det dock 
sitt till att förbättra ljudkvaliteten. 

Vad utförandet av detektorn beträffar så har den i alla 
fallen motståndsreglerad återkoppling, vilken ju minst in
verkar på avstämningen. Vad den senare angår, skulle jag 
vilja rekommendera det av - TN i juninumret av denna 
tidskrift beskrivna systemet med parallell kondensator och 
de praktiska rörsockelspolarna. 

Det vore kanske ännu mycket mer att tillägga om utfor
mandet av de ovannämnda ideerna i praktiken. Härtill hop
pas jag dock senare få återkomma i en detaljerad beskriv-
ning av min egen »skärmgallertrea.». - WL. 

TONFILMEN GÖR REVOLUTION. 
(Forts. fr å n sid 344.) 

röra ett finger förrän ljuset släckts igen. Mikrofonerna 
uppfånga till och med det svagaste ljud. 

Ingen får ha pengarna lösa i fickorna och alla nyckel
knippor måste lindas in i näsdukar. Instruktören ger tecken 
till belysningsmästaren och strålkastarna placeras i rätt ställ
ning. På ett nytt tecken öppnas mikrofonerna, skådespelar
na börja agera och kameramannen vevar. 

Scenen är indelad som en geometrisk figur, och varje skå
despelare har förutom sin roll också lärt sig precis, var 
han skall placera sig. Den enda hjälp han kan få av ' in
struktören är stumma tecken. 

Förutom de i luften upphlingda mikrofonerna äro en del 
placerade i själva dekorationen så att de inte synas. Hur 
många beror på hur stort antalet medverkande i scenen är. 
Ofta ha skådespelarna fina snören om benen, med vilkas 
hjälp t. ex. knarrande t då man går i snö, släp över golvet 
etc. inregistreras på filmen. Hela tiden sitter »the mixer» 
på vakt vid sina telefoner. Vid minsta anledning griper han 
in, och scenen får tas om. Det röda ljuset släckes, snickarna 
börja hamra igen, dörrarna öppnas, signalflaggan på taket 
firas, och instruktörer, ljudtekniker och »mixer»- kunna ge 
fritt utlopp åt sina tankar och känslor i en animerad dis
kussion! 

7{ADIOFÖRSALJARE 
erhålla högsta rabatt å appara~er, högtalare, batterier, 
likriktare och laddningsanl~ggningar samt delar och till
behör för radio. Grammofoner och skivor. 

Ny katal~: utkommtn. 

ERI C BER GQ V I ST - MOTA LA 

ÄR NI PLÅGAD 
av störningar i Eder nätanslutnings. 
mottagare, så använd ackumulatorer 

i stället för belysningsströmmen. 

NOACK· 
ackumulatorer äro störningsfria. 

Fås bos alla radiohandlare. 

NORDISKA 
ACKUMULATORFABRIKEN 

G c. FAX E 
M Å L M Ö 

RADIO 
Begär vår prislista med senaste 

nyheter! 
Pri:na varor! Billiga priser! Snabb expedition! 

Agenter antagas 

Radio och Teknik Aktiebolag 
Postfack 226j, Stockholm 2 

357 



358 

OM ULTRAKORTA V AGOR OCH DERAS 
ANVÄNDNING, . 
(Forts. frän sid. 334.) 

på ;några fil. centimeter, fast man kan naturligtvis endast få 
mycket små energistyrkor, vilka i gynnsammaste fall ligga 
omkring 1/10 watt. 

Man kan vidare använda en annan konstruktion, vilken 
kallas magnetkonstruktionen, och som tidigare använts för 
framställning av långa vågor. Denna konstruktion kräver 
mycket kraftiga magnetfält och ger energistyrkor och våg
längder, vilka ungefär motsvara dem, so~ man får med Bark
hausen-konstruktionen. 

Frångår man kravet på att få odämpade elektriska vågor, 
så finns det ännu ett sätt, vilket. l~der tillbaka till »gnisten», 
fast inte på samma sätt som Hertz praktiserade. Medan 
Hertz använde relativt låga gnisttal pr sekund kan man nu 
öka gnisttalet till flera hundratusen, om man först på nor
malt sätt alstrar en våglängd på 1,000 meter med elektronrö-

POPULÄR RADIO 

ret och låter denna våglängd lämna spänning till »gnisten». 
Med en sådan k.pnstruktion kan man komma ned till vågläng
der på omkring 30 cm. med energistyrkor på 10-50 watt. Med 
'något förändrade metoder kan man också få våglängder, vil
ka ligga inom värmestrålarnas omräde, fast energin blir då 
-försvinnande liten. 

TELEVISIONEN, 
(Forts. frän sid 341.) 

delen med denna apparat, som konstruerats av dr. Banneitz 
i tyska rikspostverkets laboratorier, är, att det föremål, 
som skall sändas, ej behöver belysas artificiellt. Här räc
ker det normala dagSljuset till för att förvandla den me
delst linser på hålskivan koncentrerade bilden i ström
impulser. Hemligheten hos denna apparat ligger i upp
byggningen av fotocell-förstärkaren. Det är tack vare den
na detalj, som man nu lyckats lösa problemet l>television 
vid dagsljus». 

RADIOMATERIEL I PARTI 
Infordra vår katalog, som sändes franco, samt våra offerter å allt inom radio 

VI ÄRO LEVERANTÖRER TILL LEDANDE SVENSKA RADIOFABRlKER 

Vår radiotidskrift RADIO-TEKNISK REVY utkommer varje månad 
Prenumeration å posten Kr. J pr år Lösnummer JO öre 

CONCENTRA * H, C. AUGUSTIN * HÄLSINGBORG 

RADIOAMA TÖRER och 

SjA'LVBYGGARE 

insänd namn och 

adress till 

POSTFACK 241, GÖTEBORG 

MYG 

. Nättransformatorns och 
Drosselns kTalite 

- karaktäriseras av järnkärnans beskaffenhet 

Våra STA.NSJlDE KitRNBLECK av lege
rad pappersklistrad plåt med små järnförluster fylla ä~en 

de högsta krav. 

Infordra pris och måttuppgifter. 

TJERNELDS RADIO 
Sveavägen 123. STOCKHOLM Telefon 82001. 

är just den kondensator Ni behöver till Eder nät
anslutningsmottagare ! 

E FF E K T I V A S T! * - B IL LI G A S T! 
Finnes hos alla radioförsäljare. 

F:a M A G N E T T Jr N D N I N G 
Klara Östra · Kyrkogat. I Stockholm. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1929 


