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"SKANDliA 2 LJHI" 
nu i lager~ 

Sal 1ma charmanta utförande som den populära "2WIHI" men 

för LI K STRÖM 220 volt. 

Arbetar störningsfr itt direkt på belysningsströmmen, utan alla 

batterier! 

Den inbyggda konhögtalaren lämnar mjuk och musikalisk åter

givning över hela tonskalan. Antenn vid lokal mottagning onödig ! 

"§ IK:AN D II A 2lL H " i elegant m osaikpolering är en prydnad 

,,§ IK:ANDll A 2WrHI" för v äxelström. 

för varje hem. Pris Kl'. i SO: 
)) )) i95:

Demo nstreras h os alla radio affär er l Stockh olm. 

S KAND liA STlHILM 
MALMO ... VÄXIÖ .. . GAV LE ... KARLSTAD ... ÖSTERSUND ... SUN DSVALL ... m.1 ·Å 

TO ROTOR TRUMSKALA 
är en mikroska la med utväxling c:a r : 7. 


Skalan är belyst med en lampa, som kan utbytas även 

om mottaga ren är plomberad. Kondensatorn h ar båda 

plansystemen isolerade från ramen, varfö r hela ins täll

ningsmekanismen kan jordas. 


TORO T OR Dubbel Tru mskala med 2 kondensatorer Modell B Kr. 30.

Ilet ideala kondensaiorsystemei Yör nätansluiningsmottagare 

Ingenjör N. Hansen~ Fabri k fö.· ,·adio.nateriel 
A ll1 e r i k a v e i 4. K ö p e II h a m II 
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Fem röster om utvecklingen 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'= , , 
~r-=--~--=-;~ \'('n~k l'llIl(lJ'a,dLO ll<ll' pass:rat SItt första 

mi S ~)~ lnsL1'\lJ~j, otlL, Populur RadIO ,hal' del~ merl 
~) (I~ anlednlllg clarav, del'i merl hansyn tIll att 
~'~II~ l'tt nytt oclt säkl'1'ligen betydelsefullt 1'a

, dio[ll' giltt in \'ii nt sig till n,\gra ledande män pil olilw 
OIlll' ä tlell <1\' J'llndl ';lllioll, fÖl' att be tlem framlägga 
('LL litl'i SI',11' i en fl';tga, som lilJlljlats efter \'ars odt 
C'1I'i \'('1'l,sa lUltd~Olll l'ätle, RedaHör Sven J ening be
l'il ttal' om Si l t fÖJ'sta möte mc(l Otlt sitt roligaste 
JUillllC' htw l'all ion, fÖl'ste uyräingenjöl'en Siffer Le
11l0ine gel' en ol'ien te l'ing om vad t elegrafvel'kets ar
lwte fÖl' llill'l'ill'HJ1(le g;tr lit p !'J, riksprogralllC'hefel1 J. 
Nabe silmlpl' lyssnal'lJa en nyi'trsönsl a n och en man ing 
0l'11 rle kOJlllllel'sidla l'pIJl'esentantema slutligen) tli
l' rl, töl' K K. H , Spaen" i Pltilips och hr G. A. Thoren 
i 'L'l'iid.1ös Telegl'afi ge s in ];;1l'aktill'istik av dd g}ll1gna 
illTt samt :'lina sp;ldOJu<1J: [(il' det koullua llc1e. 

]\~iil' PUl'brrJl ,')'(:1 ' 11, tO,1) nedi II .frän Pan(~di'um-

Ii iogrcrf(' ni Stockholm. 

HC'll al,tör S l'l'll J ening-, ",il' fÖl'ste off ic ie Ile Iwl1{l
IlWU, in tel'lI<l tionell t; c lIer åtminstone intersh:andina

,'is/d 1',Yl,tu,1l' bal'l1)1l'ogramsarrangör, Efraim Alexan
del's pappa, erkilnd nulioreportcl' m. m. m. m.: hal' 
givit oss ett svar på ett par frågor om h ans första 
möte med och !tans roliga te minne från radion. Vi 
äro inte så silkea på, att Farbror Sven varit absoln t 
uppriktig ueträffundc den senare frågan, men vi föl'
stå ha ns motiv. Han som alla an dra stora män måste 
lägga P~t sig sj iiIv eu vikS ltämsko, när det gäller u t
ta landeu föl' offentligheten. Det il r, som var och en 
vet, alla stora lllilns förbannelse, att de mflste tänka 
på att en g~lng i tiden skri\'a sina memoarer, och i 
dem bör det förstås finnas en hel del fina, absolut 
färska sal,er, ::;;i att hIT bol;:föl'läggare inte behöva ta 
alltför stora ri sker. Sådant äl' mänskligt och måste 
respekteras, 

Redaktör J ening m'slöjar för oss följande betriif
rande (le onullliillllHla fr~lgorna: 

1) Någon gång under vintersäsongen 1923-24 
skaffade jag mig min första l'ac1iomottagare, Den 
~ J;:ulle enligt fÖI'säljarens uppgift taga samtliga eu
l'opeiilka statiOllel', men tog under två dagar ingen. 
På den tredje dagen tog den Berlin, ett först ytterst 



l [lgmiU t mCll scc1 a n };,Y Il llt'rl i~ell lLögL"ös~a t B e rlin, 

,Jag gl::14 Jdes Odl mitt omeclelbal't tillka llade \'ilrdfolk 

nll' imp onerat. Sellan upplyste C11 röst om aH » \1U 

i\.1' det slut med utsändllingcn friin l'allaLlinm-biogra
fpll i S t ockholm», Illl,öpd ar denna lllottngal'c be

ipcknal' mitt fiirshl möte mCll mdioll, 
2) Eli r(.'r]{a scnm'p s :lldc jag S<llllllLa llIoUag,uc 

till inkiipspl'is, Dptta ~il' miit 1'oliga,;tc lllillllC fl'iln 

l'U d iOl1 , 

'I'l'll'(J m l /'l'I'kr 't t/'.'JY.CJIl/' ,'..;'((T.'/I'.'; "tii/lllilllj som ,llod 

eu/'opl'isk etta, 

\ -ilb nylietel' knlllla rl Ill('jligell Yiillta föl' nmLl
J':l(li01l IllHlL'l' lfl30?, ilr <lell frilga SOlll \'i s tiilla till 

fiil'ste 1'yrilingenjÖl'ell SiUrr Lemoine, Det slmlle Yitl 

kllJlIlD !' Jn'i\'as en bo);: 0111 de tekn is k a nyhdel' oeh Jiil'

hilttril1 ~a1', som ~ll'et ],011111Il'1' a1 t ge, Ing!'ujiil' Lc

llIoine gPl' hill' n [lgl'a koncen tl'Cl'aLle IlI l'n salllti(ligt 

nttönlJnanrle tips, som ange l'ikt Jinjl'l'n,\ fÖl' tl'legTaE

\'l'l'kets m'brte föl' att hygg,l ~yrl'g('s Ilbts i fl'iimstn 

ll'llrt ld ll nd (le StOl':L l'lllllll'a ll iOlI,1 tiollCl'll a, 

--,- F L11gall iiI' inl e drn l ill l asll' att ]WS\';\l',I , a11
llenstllJHl l'undradion i tekniskt hiin~ecndc fÖl'I 'fe l' en 

1)1 ~Illgfa rl olika aspeUel', a lHiftflJl i llspclll ingcn till 
lIlotta gui ngpll, siigt'l' i ng('nj iiI' LplIlo i11 (" :x il nI ]J og 

\';njc d: f!: , som gUl', fogas 1I ~Lgonting nytt Odl fih'biitt 
1'<1 j- till Ilet bcst,iendc, Ud skct \'issel'ligcn IIlUllcra 

inte i samma snabba tempo som i l!rgYll ll rls(,Jl och 

]Jlerl sa I'l'appant p;Hagliga resnlt at S(l1l1 dii, :\1cn eftel' 

\'<ll'je "n r;'\llgmm'sch bnLl"n' man ju gärJla behöva 
lliimta ; ndan en s1l1uhl. Det Ja'il\'C's elllPllan;H en lug

ma'e t n kt föl' att hinna Jlled att konsolidcl';l och till

1'11110 ja \'ara_prt fÖl'dintliga lIlöjlighde1', ajt fllllstiin 

el iga gi l ua uppslag och ntal'l)eta d.01 11 fiil' utnyttja wIe 
i 1'1':\l,i ikell , 

I';ll hlan(l de s tora h iill(lplsenl:l lllldrr ;1J'l't 1l1it 

fiil'digs l iilJnlldl'1 a\' S tocldloltl1s ]Jya J'llllfll-ndiostat-ioll 

"id Rp:Jl1ga, I"ill,pt bl'l'iikllHS bllllia ske 1'1-11111 p it \';h
siLlal!. I vis" JI1;\n iii' (lpila nU [1 ('11'('''l\a f; 0111 shlt

111lnkll'1 :\\- ('n eta.1'P i l'lllul!';lllion,.; llistOl'in ; llii1'l1H'(] 

JUL ~nlJllliga si:atli ~:I swtiol\el' llH'rl exlJ\1si\':t \';lglii1lg

<lp!, lJli\ 'it ombyggda till högl'e ef1'eU, i I'ilk<>t hiinsl'

rll(l(-' S I erge f(il' önigt 1' 1;11' SOUl go,] p[ia bl:1lHI ]<;u

l'O]),lS la nder, <Tiimfött med. tidigarl' W1'lI [Lllan(]l'n IlE 
l,I'f;snin~:smöjlighetel'l1a S[l förb~ltll':l(le, att det mcd 
liimplig:l mottag;ne ulil' möjligt a tt avlyssna 

s \' e 11 s k l' 11 11 Il J' a el i o i')\'el' hl'la landet. P ;t silla 

hill l ~>in' 1.\' i,.; biitttf', ph illHlI';[ ~ iillll'I', Det blil' llpp

giHell i niis(a et:ljJJl aH ~' tt ('l']ig<1l'e fÖl'hilttl'U , vad 

Jläl'llti ll ll an iinllll bIll bl'i,.;t"<I; l>,\'lIlO'Ollköl'ningspro

blf'D)(' I ~ liiNlling l'iill1a ::- !-i(' ny" l11iijligh('lt'I' , of'lJ f;nm-

POPULÄR RADIO 

tidigt stl'iickel' bygllnadion nt s ina tentakler till Yåra 
mest uvliigsna Jandamiiren, 

Det gf'S en m[lllgf:lld andra f rftgol' , på vill<a det, 
l il,som h ittills, kommer att al'uetus intensid, hiilllst 

i'ttg~il'd(,l' föl' stöl'nillgal'll<1S bekämpande, \'i lket 111 i
\'it ett SPÖ1SIll,'d ay den allra största ]H'LYllc lse, Yill 

sidan a\' 1'Cn,l dl'iflsfl'<l g'Ol' sysslas vidate ll1e(l b 'ali

tatinL fÖl'hiittl'ingar ö\'crlag, mätningar al' skilda 
slag och föl' skilda ii1Lllam;\J, som det skulle föra föl' 

l i'lllgt att Jliil' l'ellogöl'a i detalj för, Och till sist 
skym tfll' \id hOl'isontC'!\ c n \'ag kontur :1\ tL'lf'visioJlen, 

RikS7)]'Olj l'a?l/c7/1'fl''Il qC1' en maning, som, 7lör liiq,qas 

på 71 järtat, 

R,iksjll'ogl'alllC'lwfell ,J, Babe hal' gi\'it silt s\'ar for

men <I l ' ('Il llY;Il'RiiJlska Il och en maning till lyssllul'na, 

a tt Il lm'ka f tU hCl'llU h;m radiotrilrlet llled mel'a l\l'

skiljnillg iill \';trl som nll i allm~inhct sker, Ob'ivdak

tigt iii lid r; {I , att man tal' 1'ubb och stubb, \'ad SOIl\ 

sii nd ('~, .\..nn:nx ",klllle kritih'll mot programmen int.(' 

'<Lra S[l oril1hif' och obehärskad SOUl den oftast np

penhnl'<ll' sig i iilsiinrlal'na, Hl' Babes maning gel' 

l,\':-;'; ll<ll'llil :ll skilligt att tiJnl,a p[l, och om den bara i 

n;\gon l it cn milll biil' frukt, så skulle oh ivelaktigt 
mycket \'ara \'llnnet - illte minst föl' dem som stiiu

rligt klaga ('\'f'l' att cl(~ nu El alltför mycket av sal,el' , 

som illtl~ inheSf;l'l''-l llem det ringaste, 

- Drn ut\'eeklillg' , som jag niirmast hoppas pil föl' 
J,;tdiOllS del , sägcl' ['ib:proguuTIellefen, illnehiil' egrllt
ligen n[lgonting F;:t olwgripligt som ctt kra\' hi'lIl min 
sirla prL lY;;;s ll<U'Ila , Kanske skola \'i ]J('llJ'e kalla det en 
lIY[II 'sönskall nHi,I';;",u:1l'na inte m[ttte betral,ta ra

d iOll som ('1\ "pdLl osa, f'01ll s lmll SllUl'l'a l,,'äll efler 

hiill och hiilll'n i iiurln, Betrakta lIen i "hiIlet SOlll 

('II tillg,-Illg, ,j]kpJl man skall nyttiggöra föl' sig jlls!' 

]J ;t rlf' [>\1111\11'1', diil' nl:lll "in ha nnrlel'h:tllniJlg, Ma n 

:-;kall l ;l iu l'n kOllsert , lliil'för att D\an vill lLijnl deJl, 

dj- fiii'clhag iii]' all fil \'('(a ':lel talaten h;u att siig:l 
- illj-(~ fil l' :1(1 1':\ anIl'r"lning att onrlgön1 sig ö\'rl', :1t1" 

1';1(] ion jmil i (Id iigonbli cket inte i:lerverm' \',Hl lila Il 

lll'J:st \'ill ha, .\iall skall :"ililgga sig ntlgot al' samma 
samling O('h sam])\a a llnH', a\'skilja sig frtlll yttCl'

\'iidrl('ll pil sa lUmn s iltt, som man gÖl' 11ilr mall siiHel' 

s ig i ell tcaiprs;l!ollg eller gih prl ett föredrag , 
,TiJg " tlgar uttl'yclm drUlla önskan , tillägger hl' 

Habe, rliil'föl' att hela programlitggningen gäl' ut pfl 

att ly""n:ll'ua skola. Yiilja , och jag gÖl' rlrt i llell ÖVCl'

1ygp]spn, aH Olll folk i allmiinhet lärd e sig a tt lle

gagna sin )';\(1io p;, eld s~ittet, S~l skulle (le mycket 
sllarl filJll<l, att (jl' ffi IIll'l' iln sl(ii.lig valuta föl' d en 

ii:I, :-;Oll! rlr~ b( ' jaJa i li('rl1~nl'gift. .Tag her, att lIptta 
( For/s , .i sid, 28) 
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Det ,europeiska programutbytet 

saknar origina lspråket, 

men halvmesyr röjer väg 

för den ideala iösningen 

Av f. d, dcp'lrtcmcntschcfen GIESECKE, direktör för Reichs-Rund

funk-Gesellschaft, Berlin 

~)~~~ arje rundrndioledning har ,'ii1 i'ttmillstone 

l. V ~'lll{lgOn gång unrIel' f; ill H' l:kf;. n lllh~t hyst e~ 
~,) ,) on:,;l\<lll att ];:nnm,' lltplana gl'al1::H~,l' lla l 
~iiiiiiiiiITiTiil(rrleteI'n anlln gl'111ull lga l'e all \",1(1 som l nlll
liga fa 11 g;lr fi)r sig, Hur det iiI' ~ rl bli i alla fall de 
llatlll'liga landgl'iinserna i Yiss mån och i m{lllga fall 
giillande Ocl;:S[l föl' mclion, K appl' ustningell har bragt 
Ilet d~il'hitn, Om ett land byggt l' ll j iit l( '",d atiolllör att 
göra sig höl't OCkiSå utom gl'iin f; (,l'lw sa hal' dl annat 
la nd l;:ommit med nästa jätlef'i IH tion och i stor ut
std cJming l;:orsa t planerna, 

1/1 nion Internationalc de Ra(liocliffnsioll, I'om stif
tadl's iGeneye p,\ "aren 1923, fl'8111fönle phlJlel' på 
ett intcrnationellt progl'amlltbyte rellall Vill det l;:on
stituel'aIlCle mötct och bde(:]made friimjal1l1e a" (ll'll 
l'uropeiska pl"ograllluhiixlillgell sZlsom ea a" sina 
fl'iirnst,l UPIJgifter, Det iiI' fiil'l'estcn iute n,lgon ö"er
lhift att r;lSt<~ , att just önskan att kuuna Ol'gal1isera 
('n stldan sal;: yarit en av Ile förnäms ta anledningarna 
till denna internatiollella samrn:lllslutnings till
komst, 

Trots aIla goclil löresatsel', h'ot " alla lonärda an~ 
stl'iingningar som gjordes HI- unionens mc,llcJnmal', 
ay telegraf- och pos tstyrelsel'l1a, av de cllsJ,ilda rnnd
j',Hlioföretagen, gick det elllp llpl'tid e11 rn ncl lig tilL 
innan planerna eftC'!' han(l kunde om~ättas i hand
ling, Dc te];:n isl;:a fÖl'ubi-ittnillga l'lla mi\s te ordnas så 
~Illaningolll, Ett slags ÖYC I'g;l ngsform skaparles av uni
Ollen pil y:"tren 1926, då initiati,'pt togs till de natio
nella llts~indniugal'lla, Den föl' '[;1 var en norsk afton, 
som ordnades den 9 juni salJl llla är, Oellna dag sänc1e 

dC' flesta europeiska stationer norsj;: lll1lsik OdlllOl'ska 
fij1'fattal'cs yer];:, Xii :,: ta :11- följde piL salllum siltt en 
spansk CIl il'ansk, C'1l tysk, cn eng!'lsJ;:, en t jec];:o:,;] 0
,'abs];: odl en östel'l'il;:isk afton, 1928 1'01'0 dessa 11l
siindningar iignade S\l~ l'ge, Polen, Schweiz, l-ngl'l'n, 
DaUlll<ll'J;: och Finland, t -mh'r januari och mars 1D2D 

föl,idc sit tUl'ki"ka och irhilllls];:a IHognllll och i höstas 
biiJ'ja(le man fnlll början igen llled Spanien, XOJ'ge 
oelt Österrike, 

,Ut döma ay uttalandena i pressen och Ile otaliga 
shi,-e!sel', SOlll dl' olika 1'1!THhallioföl'etagell mu JIlot
taga. ILa des:,;a nationella aItnal' mottagits med stiin
digt ö1,ad ,-ilhil,ia, Men likviLl ha ,le inte givit pl'eeis 
y,HI som nu' Hlcllin gen llled ett internationellt PI'O
gr<llllutbyte, Det faktum att alla C'uropeiska statel' 
samtilligt onlna pl'ogr, llll med ett visst lancls lllU
sikal iska och dramatiska verk innebiil' Ila turligtvis 
ett hctyclelsefullt. understrykande a y sa marbetstan " 
];:C'll, l -tan hi,"el billt'aga OC];:S~L dessa aftnar till att 
P;l ett utmärkt "ii LL stiirka först,1e Isen för andra Ila

tiOllel's konstwhliga skapande och me,hel'lm diil'Illed 
till att föra nationel'lla nill'mal'e yaralllha, Men de 
sakna dock n;lgo11 l in g Yiisentligt, något som den di
reUa tnllJ smissionell har - originaIsprZlket, Den 
som ullller en spansk afton i S,-erge, Tyskland elle!' 
Holland av]ys ,:, nal' u l"iindningen frän den lokala sän
llm-Pll, fär i alla fall bara den svensIw, tyska eller 
ho llii mI I':].:a uppfattningen a v ett musikverk, hur för
niimlig pl'<:~ s tationen i ön'igt än lll ~l vara, 

H.undnuliolls mål mö,, !:e ,"al'a att ordna direkta 
tnmsmiss iOl1('[' f rim land till land, Alla st6t,Canden 
att sHillCl igt för bii ttl'a de tekniska hjiiJpmedlen hälsas 
t1ädör med tillfl'e cl ,.· tällclse, L'Union Internationale 
de RadiocliffllSiol1, och siirsl;:ilt ntskottet för interna
tionella tl'all"rrus:-; ionel', ha r å tagi t sig att undersöka 
och besvara alla de h,rlgor av konstnärlig, juridisk, 
telmisk Oell administrati,- karaktär, som knnna Upp

(Forts. åsid,27) 
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"De ultrakorta" lösa 
våglängdsproblemet 

Av professor A, ESAU, Jena 

Här o'can ('II 1111J;8k IroIl 8l1/issio ll s/('dniu(J träl/. u.ltraT..:ol'/di(Jssän(/Jlrcn iiI!, 

Ol/II, l lII e ll. '/'i71 höger en },:""/}l/ell s;indan; med tillltöralldc k l'uflalllii(Jf/l/.ilt[!, 


~1I11I11I11!.!illll!1I 111 11 1 ~ , , 
~l--- -'~ en akhollSl'ad ll ~ , SOlll k,11J llPl>Il<I'; lllell 
~' DI I)~ llJtra~,orta Y<l,i.!;OI,', 11eror H\' fll'l'a faktn
~ (I~ l'er, l~o l' ''\ ocl1 ft-a 111,; t., ,Il' (~et <1\' ;lllul ~t(~l'
~iiiifiiiiiiTIm;iiiilliii sta L!,I}'(lc];;e, att SHllllnmgcll ~l,er fl'all 

en pIa t·;, som ligger ",l högt och fl'itt SOllt möjligt, 
och ai i man al'l.)(' lar JuC'(1 dipol<1l1trlln, Drf;sntolll 

hm' det \'isat sig, n,tt q)('gl'!apparatel' öka akrionsra
dien h aftigt, och slnt'ligl' lI hr ,'or deJlna naturligt
\'is ock. å ;l\' enE'l'gist;yrk el 11 , :\Ipd kt'afti gare siinc1are 
lIar mall ö\'er l allll mot 1:<1git pil distan,.;er ö\'('r 200 

km, L~igre ener-gi"tYl'kol' pa l wutt och därnnder 
kunna \ id gynl1sam nppstiillnillg in silmlal'cn ge cn 

'/'1'(/ '}'u }'s os('il!a / o/' tiil ' 
rr/yhil/!/(/c)' 1/('r! till f..'; 

mc/c}', 

aktionsradie pil GO-60 km, Oeksi'l hill' ~il' det Let)'
delsefullt, att ma n am'änder dipol eller en flera me
ter lang <1ntenll för mottagat'en_ 

Fndcrsökningal'l1<1 om de aktionsradiel', som knll ' 
lla uppnås och om 11 tbredni llgsföl'hållil nclenll nudel' 
olika betingelser iit'o önn Il i nte avslutade. A,"eu om 
man sålunda befinner :;;ig pa begynnel:-;estaLliet, kall 
det dock redan llll sägas, att <1c nltrakorta \'ågorna 
i mftnga hilnseendeJl ii 1'0 oerhört intl' eSlSanta oeh 
att de förutom f;a~OJll !;omlllllnikationsmedpl ha fått 
o<:h l,omma ntt H lIl;)lIga Hm'ilndningslllöjlighdcl', 

,,0111 kanske li'tta de""a i Il tl'cssan ta egen:;;];:apel' fra lll

träda ii llllU tYll1 igal'(~, 
I mill föreg,olelHle artikell'l'llogjon]e jag föl' aIstI'ing 

ocJt 1Il0Hagnillg al' lllh;lbll'b \'{Igor P ,"l ll;lgrit flt Cell 
iinl('tel', Xll skall ja,Q; grl in prl, dll,Pll ill1\'iin(hling 

dessa "rigor relIa Il Lln och ,'ad ma n l,;lll ,' iiu'ta a v 
delll III III ('l' Ilell lliil'lI1Hf;le h<llntidl'll, 

På stOl'a clistansel' hli <1\' allt a(( ll()!lI,l (le ];oda 
I' lel,tri~,d,a '<lgOl'lJa dom illl'ra lllll', Ml'll Olll drt en \'<lC

];l'f' da g ~l,lllle \'isa s ig, att il \'l'll nI tl'ilkorta \',\gOl' 
kllllllH ö\'edll'ygga ,I \'st[llldl' i 1I1l'llall kOllti lH' lItl'l'n:l, 
iii ' uet illgell tn'),an Olll, atL lIlall ö"el'gih' t ill dClll, 
t!,"l (le Jla pnlUiskt btgl't illg'l,'ll oliigt'1I1\('t al' (h~ ill'lllll
sfiil'i ska s fÖl'!lill ga l'1IH , Giillel' det kOl'tarv H'l't,\ ll<1 iil'O 

de llltrakorta ";"lgor'UH, S,"ISOIll Yi tj(liga n ' sdt, örrl'
l iig-s lln , Vet ],a n Ol'kS;1 tii llkas, at t dl' )Ollllli1 Hllrii u (1<lf; 

i I'UJldrmliolls tjiilli:it, speciell t el itl' lyssniug-sfödlål
(Fo r/s, ,; sid, 27) 
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När 

Ni köper en 


Farrand 

Inductor Dynalllic 


Högtala.-e 


bör Ni noga se till att den är av 

original-fabrikat, 
ty endast då får N i full valuta 

för Edra pengar. 

Priset sänkt ti ll 


Kr. 75:

Begär A. S. f\.~ch·kIlHh· III, I och Il 

(s ept .- okt. 1929) 

OFTAST FÖREFINNES 


HOS BELYSNINGSNÄTEN 


ÖVERSPÄNNINGAR, 
VILKA KUNNA UPPGÅ TILL 25 O/o 


A V TOTALA NÄTSPÄNNINGEN 


OCH PÅ KORT TID RUINERA 

EN MOTTAGARE ' 


WARD LEONARD 

NÄTSPÄNNINGSREGULATOR 

utgör 

ETT EFFEKTIVT SKYDD 
FÖR EDER MOTTAGARE 

Det nya aylöser 
det 
galllla 

ELKON 
Metalliska Likriktare 

ersä tter likriktarröret. 

Elkon-likriktaren 
t illverkas för alla ändamål. 

llegär A. S. t\. -ci rkulär L -l - l nov. 19 2 9. 

E n samförsäljare för Sverige: 

AKTIEBOLAGET A. S. A., RADIOAVDELNINGEN 
(American Sole Agencies Comp., Inc.) 

Kontor och utställning : Södra Vägen 30, Göteborg. Tel. 60616 G.. 60618. Postadress: Postbox 241, Göteborg 
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GOD 
LJUDKV ALITE 

H OG 
VERKNINGSGRAD 

L ÅGA 
DRIFTKOSTNADER 

Vi leverera Just den förstärkare som lämpar SIg bäst för Eder. 

LÄT OSS VETA EDRA ONSKEMÄL 

e/lK TIEB OLA GE T' 7(ADIOFON 
St, Nygatan 39 ' STOCK HOLM Tele fon 13 ) 32 

Låt hinda in 

1929 
o o o ars argang 

;t v 

Populär Radio 
Magasi n för radi o 
och grammofon. 

~ 

Pärm enligt ovanståend e a vbildnin g 

rekvirera s till e tt pri s av 


Kr. 1:50 

+ porto från Eder tidningsförsäljare eller 


EXPEDITIONEN AV 

POPULÄR RADIO 


Postbox 450, Stockho lm. Postgi ro 940, 


U'nJenc::c.K n.ld råvj r~ r:lr JUf l11cd .1 1t S.:ioc.J.:a5 mOl postförskott ...... . ex. 
jlA.rm till POl'U~ R R AD IO 191 '} j Kr . : : So +- porto. 

N amn , 

BO;faa' 

POj'~tit 'SS : 

DEN BÄSTA VÄGEN 
FRÅN 

GRAMMOFONPLATTAN 

TILL 

ÅHÖRAREN 


GÅR VIA DEN FÖRSTÄRKAR


ANLÄGGNING, SOM ÄR 


BYGGD MED DE

LAR FRÅN 


A."B. Ingeniörsfirman Therma 
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30 

T.1. Norr 31145 STOCKHOLM 
Växel » Radioth erma » 
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Byrds radiovdgor 

gd 320 kilometer 

upp i atmosfären 
Fotografiska metoder för undersökningarna 

om Heavside-skiktet 

;.)~~~ ommander Bud hal' pä sin SydpolsexI. C li P'ditiO" haft' eu m",dedig rnedhi"lp"" 
~) ~ i radion, Tack vare den har han kunnat 
~.~~ ol'()'anisera en hel liten väderlekstjänst
,,1I11I11I11111I11I11111I111I1r. >:> 

nere i Antaretis, och Jlled dess hjälp hal' han nnder 
hela expediti( nen knnllat stä i ständig förbindelse 
med den övriga världen, meddela sina forskningsre
sultat och själv hålla sig a jour med vad som händer 
i mera tättbefolkade delar av klotet_ Den isolering, 
som alltid tryckt tidigare arktiska och antarktiska 
expeditioner ha hans män inte haft någon känning 
:, \-_ Föl' att fÖl'stå vad det betyder, behöver man inte 
gå längre tillbaka än till sommaren 1928, då Nobile 
och haus män dre\'o omkring uppe i Ishavet_ När 
radiokontakten med Spe tsbergen efter stora svårig
heter äntligen ttterställdcs, då först öppnade sig föl' 
Jtalia-grupper. utsikter till l'äddning_ 

Föl' att få det allr'a bästa och verkliga gar'antier 
för ett förstklassigt resultat har Byrd också offrat 
flera hundratusen kronor enbart på r a diodetaljen. 
Vid huvudlägl'et i »Little Amer'ica» har upprättats 
en radiostation med 1/1 kw:s rör i en \'anlig »av
sHlmt - galler-avstämd - anod»-konstruktion, Den
na sändare, som är ett \' ed, av expeditionens egeu ra-

Xew York Times' station, har sUind.i(J förbi-ndelse med Byrd., 

På -rä(Jen från K.DKA i Xcv; 1'01-1,; tillWPA. 'i »Little .-tmc·l'ica» 

bcräk1/([s radio -rågor11.a (Jå upp tiU 320 /oilometC1'~' hÖjd, 


där de 1'cflcklcros av Ifeavisidc-s1,;-ik t et , 


diostab, kan arbeta på vitt skilda våglängder, och 
det är över den, som Byrd dagligen står i förbilI
delse med l-,Tew York Tim0s. Under de olika flygnin
garna medföras transportabla sändare på cirka 50 
watt, vilka kunna arueta på 30, 60 och 500 meten; 
\-äglängd och möjliggöl'a ständig kontakt med »Litt
le America» under flygfärderna, Energin till dessa 
transportabla sändare le\'-creras a.v en generator', 
som drives av flygplanets motor, men även vind
drivna generatorer kunna användas. Till utrustnin
gen hör också. en speciell nödgenerator, vill,en dri
\'es a\' en liten eucylindrig motor och är avsedd ati.: 
användas, om maskinen tvingas ned. Under denUlJ 
generator kan anbringas en spritlampa för upp
värmning, så att det inte behöver möta några Sy tt
righeter att få den att starta, även om temperatu
ren skulle vara rekordal'tat låg. 

Mottagaren på flygmaskinema är en superg0ll('
rativ konstruktion, och antennen går från vingspet 
sama till stjäl' en. ~ändaranteunen däremot bestål' 
aven cuda lina , som hissas ut från planet_ Vid 
nödlandning hal' man möjlighet att resa ei.:t pa!' 
bambustänger i isen och sträcka antennen mellan 
dem. 

Men om Byrd sålunda har oändligt mycket att 

tacka radion för, sä kan man också vänta sig att 
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hallS !'xperlition ska ll ge åtskilliga föl' l'adiofol':,k
ningell \-iktiga resultat. SydpolsL1l'arna ligga inte 
(läl'nel'l~ bara föl' att annektera land för' AII\{'l'ikrts 
l'ä knin;~' och för att studera is- och \tiderleksförh[ll
landen. Det ingår också i deras progi'am att g(,ra en 
hel serie föl' l"<ldio\et('nskapell betyclelsefnlla under
sökningar, Expeditionen~ radioexpert, ~[alcolm p, 
HanSO Il - det finns flera skalldina\'er med i sam
liugen - hm' bland unuat tagit till sin uppgift att 
närma I e stnd r l'a Hea \'iside-skiktet, som ju all tages 
ha mYl'ket I:;tlll' betydelse föl' l'ad io!l i allmänhet, 

Vad ITra \'isiue-ski ktet är, hal' iin nu ingen \'eten, 
skapsLIlan kunnat säga_ Helt naturligt dt('['som det 
inte filllls någon möj lighet att tränga så ltll1gt 11pp i 
atmosf«L'ell. ~Ian tUll', att He;1\'isicJc-skiUet iiI' ca la
gel' av .iOl1i ;;(~Uld gas, eller a \' soh;tr:Ual'lI as på \l'l'kan 
fiiriindrad stratosfär (skikt!'! onlIlför atmosfiiren), 
d!ken lIterkastal' l'adiod\gorna mot jOl'den, 

Den mest populiiul fÖl'E'8tiillningen iiI' a tt radio
",Olgorna g;'l raka \-tigen [rtlll siindar'en till motta
gaI'(~n_ A,ndrn anse att rad ior flg Ol'na fö lja jonlklo, 
tct8 I'lllldnin g, I >=Filnl r t'rkl't göra de lJådacler;l, 

Hnd iO\'ågOl'na kunna g-;1 direkt till mottagaren, de 
kunna i ~å upp till Ht';niside-skiktet oc h reflekteras, 
De kU lII ta, föl' at t tala biljal'dsp1';'lk, gtt på flera 
rallat, i llnt jon]en och änd;\ nå mottagaren, -Vid för
sök, 80m anstiillts in 'i\'estinghouse Eledric and 
~Ianuf; lctlll'jng Com pany hal' man lyckats uppUtnga 
,;igna l l' ~', som gft tt iillda till s.iu gtlllger runt jOl'uen, 

~J en om nu l'adiod'tgOl'n8 nå en mottagarc hU ll 

mer iin ett h ~lll - \'HU hände!' då '! De kunna ut
jä mna \-al'a ndr-a fullständigt oc h orsaka fading elle,' 
distortion, D e kunna nå mottagaren på olika tid

punkt oc lt or'saka ett eko_ Just ekor erkan är ett a \ ' 

de pr'o blem, som Byrd-ex peditionen särskilt stu(k
rar, ~Ian siindel' fem gånger i sekun den en signal, 
som iiI' en håhundradedels sekund lång, Den fÖl'sta 
signalcn hal' dh redan hunnit tillryggalägga GO,OOO 
l;iloll1Ptel', nti.r den andl-a startar, En del a\' cle lln<l 
signa l, som 8ändes från Amerika, går direkt t ill 
»Little Amc1'iea», en annan del gä l' mot Headsi 
de-skiktet och l'eflektel'a s till lä gret, \'ilken den nål' 
som ett pko, IntcI'ntllet mellan de b;1da signalerna 
ii t' så kort, att det inte kan uppfattas av öwt, och 
man uegagnar sig därför' a \- en fotografisk nwtoll 
fö r ntt registrera mellanrummet, Med dssa instl' l! 
ment uerä Imal' miln d~ireftcl' slöllnndell i ,i1gstl'ii.ek;1. 

~är en signal sändes från KDKA i :Xe\\' YOl'k 
och n;l1' '\VFA i »Little Amel'icH», gal' den genom 
en Ill)-cket fin metallpl~lt i en kraftig elektroll1ag
net, l'å pl rttrn finm; en liten spegel. ~tLl' signalen 
går genom pI äten svängel' denna och spegeln \' ~i l\ 

des ilt ena sidan, En liten ljn sstl'åle projiciel'<1s prl 
spegPlll oc h reflekteras P:l en lins, Yal'je gång r H 

dirckt sigal ellc!' ett eJ,o kOll1ll1l'l' in, s\'tinger spp
geln, Yid linsen köres en film med konstant has
tighet. rå sä sätt för man intenallet mellan clirpkta 
signal el' och från Hea dside-skik tet reflekterade sig
nalpl', oeh med ledning hiira\' kan man göra sinn 
tiimligen exakta beriik ning;u, 13roMlcosfi/1q, 

" ! , -.- . -.
. 

' r 
,;,.;.~ .

•

...~ -./ 

'~ 

.. 8 · 
, ~ -" ~ • , 

1 I • ' to 1 

Till rä',8fcr cO lllllwl/der Rich ard BlJrd, I mit,fen den spec-ialkonsfruera-lle när/genera torll 'muZ oeh utan skyddskåpa, Till 
"!ig e,' en av 50 -1Ultlsi.indarna tÖ?- flvgmaskinerno, 
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......::::::r;;.iWI~ 

En SIleciaIkonstruerad 
;)-rörslllottagare, yilken 
]Ja ramantenn ger lika 
Illycl,et som en 4-rörs 
V'\ ntoml1usa ntenn. Aj)

Iluraten lir utomordent
ligt liitt att sköta, trol~ 
att elen omfattar tyll 
stegs bögfrekyensför
s tärkning. Konstruktio
nen lir ",I förenklad 0(;11 

kostn<lclernft nedbringa
de sit långt, ntt det inte 
ii l' yurken sY i\. ra re eller 
lIyrare lltt bygg'1l. denna 
l'anllllottagal'e till ~n 
yanli\5 4-rör~. 

~'rrlllllllllllllllllllllllll-" . o • ,

=)~= (lltao'lllll'" Ila I'(llllantenll hal' tldl"'<!l'e=- C= b .h . bt,M ,)l11iistall uteslut,Ill(le ",nit förbell~tl]cn ii~a-
~'l ,~re ,l\' !'ll[wrlwtcl'odYllappm'atpl', Med tlll
~iiiiii'iiiiiiii~rl;\ ];:Oll1st!'il a \' !'];:auuga lJC 1'1' Ol'C'lI blev (lc~ t 
cmellertid llIöjligt att tilhel'ka mottagare med stOl' 
högfrekvem;{'örstä rklli ng oek!'å 11 ta n tillii lll].llling a \' 
superhetcrOllynpl'jl1(:ipen, Med h'tl ~tPgs ltögfrel(\'cns
fÖI'stärkning och !'kiirmgallel'l'ör ];all lllaIl uppnEt ell 

förstäl'kningi;grad, som ii r' fullt i lIh;\ llIed vad de 
flesta »supnlJ'» gr. 

Att bygga cn nllll-mottagare a\' det slag, som liiir 
beshi \'es, II iil' \' it:1i;('l'ligen i lite till dc enldaI'e Il iRtO
l'iel'na, IIIP11 den :';0)]) har 1I~lgon liten triining pil Olll
J'~ldet ldaral' siikert saken utan s\'[lrighcter, Konstruk
tionen är fii u est('n s[\ förenklad och omlwstnadcl'lIa 
nedbringade så Lillgt. att. (let pg'E'ntligcn inte blir' 
varken 8\'1\ ral'e p11 er dyra J'(' a tt hygga (klina mot
tagare iill en ±-rörsappal'at, 

'.\fottagart'n omfattar t\'å :,;f!'W; ltögfrcl,,'ensföl'
Rtärkning , ddektor lllE'd gaHel'likriktning och tV!'1 
~tegs lågfI'ekn'nsföl'stäl'!;:lIing, Den förstärkning, 80111 

uppnås, är S ;'\ t:1tor, att lilan l,an fä in {JrE'eis allt, 
som man annars lwn få med en J-rörs och utomlJlJs
antenn, '.\Iottaglling p il l'amantellJl gel' jn ocks;l möj
lighet att i nögon mån r-åda bot föl' interferensstöl'
ningar, ilJ]ancl ochå motoJ'störnillgar, Gpllom att be

~~Fem ror 

pil ramantenn 


.11·=,_='1 

gaglla sig a\' ntlllPllS ril>tnings\'erkan kan llIan climi
m'l'a O\'äseuc1et frilll störn ingskillla II, 

L (lpl1na artikel skola \'i enelast gEt in pil sjiih'a mot
tagar!'n. Till Cll god ramantenll bal' tidigare lämnats 
('11 konstrul>tionsbeskl'i\'l1ing i Populär Radios au
gll!'tinllmmcr H)2U, 

I~ll egt'ntl omliglwt 1\1('(1 lJlott,lga re mp(] raIIla II tenn 

Ji'i[J. 1. Skiirm/)(),1'('11. 
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är, att apparatens högfI'ek\'enta delar m,"tstc vam in
kapsla(h~ i metall. I anna t fall skcr en åtencrkan pil 
t. ex. dptektorl<retscn till rameJl, !:'i\.\·iiJ på indukti,' 
som på ,apacitiv ,·äg. DCllna i'ltCHcrkan förstör ltög
fl"chen lö.förstärkningen och gÖl' mottagarcn instabil. 
Instabiliteten blir till på köpet cliffel"cnt, ty dell "a
rierar llied ra mCllS riktning. Vill en viss inställning 
av ra mm] svänger mottagaren kanske inte, medan 
den iiI' fullständigt omöjlig att kontrollera i ancll'a 
instiillJ ,j ngar. l denna ram-mottagare ha \'j gjort ell 
partiell inkapsling. Dctektol'stl'get i.ir inka.pslat i ell 
aluIllinilllllbox. Detta hal' \'i"a1 "ig tillräckligt föl' 
dcnna Lonstl'uktioll, och ytterli~ar' (~ inkapsling CI1

dast ];(nlplicerar byggawlet, lllnn ntt JUan Uppnil l' 
niigl'a ftl l'delar. 

toppsknn'), sålunda inte ett skärmgallenör. De för'
stärkta högfrekventa svängningarna i första rörets 
anorlkr'cts tYingas av högfreln'cnsdrosselspolen HFD, 

genom blockkondcnsatorn G4 (300 cm.) öyel" till and
ra ltögftel;xensrörets gallcr. Det är a v största bety
delse för att mottagaren skall fungera fullt effel,tid. 
att HFD, iiI' en drosselspole av allra bästa kvalitet 
med yttel'st ringa egenkapaeitet (":\lc Midlael) . Drl 
niimIigen n1l'ken första rörets anodkrets cller andra 
röret" gaIIerla-ets äro a\'stämda, blir förstärkningen 
i (lrt första höghpk\"enssteget i allra högsta grad be
]"(H'Jl(]e a \' det l1l0tsUlllcl (impedans, ,'äxelströmsmot
"tånd), SOlll HFD l erbjuder dc hög[rel;:\'enta ström
llHnlUl, och detta JllOtSUlllll blir- stöne ju mindl'e 
drossel>;poleus egcnkapaci tet ä r. 

Pig. 2, C, och C, = 450 cm. (', = 210 ('III. C" = 300 CIJ!. CO och C IO = 10,000 CIII. CO och Co = 1 mta. C, = 200 cm. C. = 100 cm. 

Ca = 2, III Id. R l , R . och R., = ,3 mC[johm, R , = 30 ohm, Ro och Ro = 20.000 ohm, R, = 200.000 ohm. R . = 100.000 ohm. 


L = SO va,'v. L, = ;'5 carv. Lo = >00 vw·v. HFDJ. och HFD, = hi}glrckl:cnsd.ro8scIS1J olar. A, och A, strömbrytare, 


Fig. 2 visar strömschemat, som vi till en börja n 
skola gr·nomgå. Ramantennen lir inte im'itad, men 
den ans lutes till klämmoma R-M-R, S,L att de två 
ändarna förbindas med R-R och mittpunkten med M. 
Med lwudensatorn Gl avstämmes ramen till den ön
skade shtionells våglängd, och hälften av spänning
en över ramen tillföres första Itögfrekvensröret . Att 
vi valt (knna koppling hetor särskilt på den omstän
dighetell , att ramens riktnillgS\'erkan blir bctydligt 
mera u t räglad, om mittpunlden kopplas till jord 
(- glöd tråd), än när dess ena ända l;:opplas dit. 
Har- ma en ram utan mittpunktsuttag, och man 
inte själv kan göra detta, sit sammankopplar man 
blott M och den nedersta ldämman, som är märkt 
R, och kopplar ramens båda ändar' till R-R. Första 
högfrekycnsröret är ett specialrör med ringa anod
galler-kapacitet (förbindelse till anoden genom en 

Det andra röret iII' ett skärmgallerI'ör, och dettas 
illlodkrets avstämmes med kondensatorn G2 till sam
ma våglängd som ramen. Anodströmmen till skärm
gallerröl'et genomlöper först motståndet Ra (20.000 
ohm), vilket tillsamman med lwndensatorn GG 
(l mfd) billIar ett filter föl' detta rörs anodströms
tillförsel. D~i J'eftC'r följa spolarna L s och L t . Den 
sistnämnda är lwrh'ågsspolen , medan L 1 plus L 3 

bildar långvågsspolen. Vid korta vågor kOl"tslutes 
La med hjälp av brytaren Al , så att det inte finns 
m"tgra skadliga »döda ändaD). R~ (20.000 ohm) och 
Co (10.000 cm.) bilda ett filter' för shömtillför'seln 
till sl<ärmgalll'et. Detta är genternot högfrekventa 
strömmar kortslutet till glöd träden genom bloc:Idwn
densatorn Go' 

Frän skärlllgallel'rörets anocll<rets överföras de nu 
ytterligare för'stärl,ta, högfrekventa svängningarna 
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till detektorn genom blockkondensatorn C, (200 cm.). 
Detektorn är motståndskopplad till första lågfre
k\·ensförstärkar-röret. I dess anodkrets finns som 
\'anligt först en högfrel;xensdross{'lspole HFD~, vilken 
hingar de högfrekventa strömmarna genom i'tt<>f"
kopplingsspolen L 2 och -kon!lensatorn ej till glödtrå
den genom Cs (100 cm.). C~ gör mottagaren »lugna
re», särskilt på Ulllga \'~\gor, men betyder mycket 
litet för ljuc.kvaliteten, när den inte göres större. 
HFD'l behö\"(:'I" inte vara s[\ god som HFD varföru 

man utan olägenhet han am'ilmla billigare fabrikat. 

I eletektorm; anodlcrets finns vidare IwpplingslDot
ståndet R, (200.000 ohm) och filtermotståndet R, 
(100.000 ohm). LågfreJn'ensröret är trallsformator
kopplat till ntgångsröret, och i dettas anodkrets är 
antingen högtalaren direkt aBsInten eller ockS}t pri
Illilrsidan ,l\" en utgångstransformator, speciellt för 
elektrodynamiska högtalare. 

A:! är en glödstl'ömsbrytare, som släcker eller Hin
der de fem rören. R. är ett 30 ohms glödmotsHmd, 
\'ilket am'ändes som volymkontroll, och som enelast 
\'erkar P~l d!~ två högfrekvensrören. Alla rören ha. 
gemensam anodspänning, 130 volt, medan skilrm
gallret i sbl'mgaJlenöret är kopplat till en siil'~kild 

I 
l 
I
: 
i 
Fig. 4. Den färdiga mot.to.gar·en med 


och nian skännboxen. 


lo. 

kontakt. ~känngalleu:;pänll ingeJ1 är 
nämligen rä t t kritisl{, nnfÖl' det i till
ledningen till skärmgallret 1)ö1' finnas 
ett variauelt motständ , om man all\'än
del' eliminator. Nu finns det emellertid 
i n~i.stan alla elimiJlatorel" en kontakt. 
som ger variabel spänning, och som är 
beräknad föl' detektorn. Till denna l\on
takt kopplas lämpligen sbirlllgallertilJ
}(:,dningen. Detektorn får ju full spän
ning, då den är motständslwpplad. 

F ·ig. S. Konst1'uktion 0.1; 81Jo l cllhetc1t. 

~\I()ttagal'ell är inte försedd med nägon omlwstare 
föl' urkoppling av det ena h gfreb'enssteget, så som 
lilan ofta tidigare gjort. Anledningen är den: att om 
lIlall önslmr en blott n:'tgodunda kraftig högtalarr<>. 
prouuktion, så skall spännillgsvariationen på gallret 
a\' utg;"tllgsl"öret \'ara så stor, att deteldo1'n skulle 
överlastas betydligt, om denna - som ju är mot
stilndskopplad - skulle leverera tillräckligt stora 
~pänningsvariationer direkt till utg:i ngsröret. Dålig 
ln'alitet pä högtalal'eprouuktionen skulle bli följden. 
Nu tvingas man att anviinda R. som volymkontroll 
och härigenom hrtlla »input» p[l detektorn inom till
ltLtliga gränsel". 

Mottagaren ä.r försedd, 

I 
lTled inbyggda spolar för 
områdp.na 225-600 och 

1.000-~.000 m. Hamen 
hör därför likaledes vara 
beräknad för kOl·ta och 
] [1Il ga rundrad.iovågor, 
<lS0111 fa lJet yar med den 
tidigare i Populilr Ra
dio lämnade beskri\'nillg
PH. Om ramen endast är 

http:omr�dp.na
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bel';ikwlll för l1et hi.gl'e ollll'i\det. kan l1lall serie med 
ralllen koppla en spole pil t, ex , :ZOO \'al'\', Men hög

fl'ekveMlllotsUllll1et hlir hiil'igellol1l ganska. stort, och 

StYl'kclll endast obet.nlligt bättJ'e, Man kan ocksä 
koppla bloeld,ollcl en sa tOI'cr a \' hllllplig storlek pa r<11

lellt ll1ed Cl , Dessa hönl dfl \'m'a pil ;;00, 1,000, 1.500, 
2,300 Ol'll 8,000 Clll, 

D en a 11lll1illiullllJOX, SOlll nll\'~iil<les, tillv01'kn s ;}\' tre 
stycken, fram- och bott0Ilpli'tt, bakstycke och sido
stycken samt lock Yi<l,lI 'e finns ('Il minrlre sl;:~irm 

mell 11ft! i (för sl< ~irll1ga ll c l'l'öret) pil Clla sirlodggel1, 
Boxen tilhc['lws a\' 0,7 ll11l1:S aluminium p!lp]' lWJl[lar 
ellligt (J1'1l ltiir publicerad(' l'itnillgpIl, FI';lIlI - OCll bot

tenp1ö.t lllonteras först och dill'pi'! 11IOllt('I'aS dc' till 
dete ktol'stcgct hörande dc l:'ll'na (S(' mOll tl'l'ingspla
Ilen), n't böl' f 1'<1 1Il hålla >; , att dit boxen l;:oppla s i ill 
glödtri\deu p::'1 rörclI och (h~t kOlIIIll er högfr('kn' lIs
sp~lllllill;~ ])[1 S;I\'iU kondell sa tOl'1I C~:>; pHtar som prl 
de b[[(1;1 bl'.)'tHl'llHS pol el' , l1Itl ste <1(' spänllillgsför;\JHh' 
(lelur-lla i801('I'as fl'tlll metalleIl, Spolen tilhe1'l;:as ('f 

ter l'itIl i llg(,ll, och maLlen lIl;l ~te billla s noga , DPll :lIl 

\"ilnda tl';:'1<ll' ll iiI' föl' ::',0 nlr\' (L J I O,:l 111111 :s, för- J:) 

\'<lI,\, (Le) och för 200 \'an' (L"I 11 ,1;""; 1I111l:~, 

]) iil' ktlllingnr passenl lIIl'L,llh'iiggpl1 llli'tstl' d(' i>;()

le!';]S ~ii 'skilt l;:l'aftigt, l lIl r.tnllJ.)()X('ll Ull' lilan illt(' 
IIlolltel'a bloc];:];:oIltlPllsa tOl'e l' 111. 111.. som har fl'alll
skjutallflf' 8[;::r\1\'a1', \'il];a kllllIl<1 komIlla i kOllt,ll;:t 
IlI('(l IIIe1 allen, 

:\ii l' IlIottag,ll'pIl iii' fäl '<lig i11sil1 tas l'ii1'PlI, <h' l'l'fol '
llpl'liga Ilattel'.iel'Ila l~Iler l'\'entupllt eliIllillatOl'n <111 
sIntps, 8piiJlllingen på skiil'lngalll'('f' l'pgl('J'as iII, SI'l iltt 

.~ 
~J[ J.~\. 'Jr JE:JL~ J[A\.lL JLJ[ § ']C .l\, t 

l frontplatla 500X IRO ;< 4 mm. _ 
1 bottp.nplattn :)\' b:ry :-o s t'an{'l' ·l!)2X 1S;)~<fI ))lIll. 

l låda, iJl"ändign J\l ,itt ~OO X 180X1S7 mm . 
1 alumilliulllbox 17UX 170 X l:i~1 111m. 
~ variahla l,ondell ~ato rel' -lJO cm. (Tol'otor. .rohJ]ll~s on . 

S & S, N, S. ~'.) 
~ fininstiillning s sl,alor. 
~ glUd!'tri51lLhr.rtal"r, (Kall!. ) 
l kopplillg'~kolldenf'ntor 2-1 0 {'m. (Lop\\,(', :\. ~. P .. Uuhilit::. r.) 
1 g-lihhitri.m snlot~t:lnd 15 ohm. (.Jouall:-;:·wn, :\. ~. F.) 
;) riir :,oek.lar. 
I LF-t"" ,,"(onuator, (Tel>1\"o x, l'hiIir", S & ~. " 'p.ilo .) 
~ 1:-11-', d I'<),",'l'poln r, (Tcla "ox, )Iillcr,) 
l lJlock1<oll(\c""ltor 200 cm. (Loe\\'e, C\. S. F .. Tlubilier.) 
l II :0 , :ltlO " llI. (D :0.) 
1. (\ :0, 10(1 ('111. (D :0.) 

:2. hlod.;:l·wnd(,IH:HltOl'f'r 10.00n elll. ( H~'llra, -:\. ~. P., Lo('\\,('.) 

:2 II :0, l mrd. (300 "olt) , (Hydra , C\. S. F. , \\'P 1;"0 , 1"1'<11<0,) 

l bloc1<kol1uf'n'ator ~ mU!. (:iOn ,"olt). (fl :0, I 

:-{ /!"alll!raYl E' llning'al' 2. lllPg-olllll. (Lo c\\' <.'. ~. S, F .. 'r t'IC (llll!"C'I I. ) 

:I IIlotst;'i"d 20,000 oll m. (LM\\'!'.) 

l d:o 200,000 ohm. (LUe \\'0.) 

l111 ot~ l; 'lDd 100,000 Ohtil. (D:".) 

l d :0. ;-W ohm. (Bia. 'l' hel'IllH,) 

Il tf'l e roJlh u::. ~nlng-ul'. j
l I,iiimli, t 160X30X -l n\Jn. 
l k.IUmli f.i l.. fiOX:30 X 4 HUn, 

fi l'ijr PHlig'" tHbt~ll. 

'1'r:1l1. Sy~l· o r l ex. S I-i:l' U\"fl l'. 

~----

lIIottagarC' 1l förstiil'1,er \"äl utall att \'isa benägenhet 
till sj~i h's\ii llgning III e(l tlterkoppl ingskolldelisa tOl'!l 

.<;alL'llde P ~1 noll. S,:'1 lil' 1I10ttagal'('n klar att börja ,11' 

bebl. 
RÖRTABELL 

Högfrekvl.'n :
Fabrik.lt ._- - Det. IJågfr ~ k\'en~ I 

U rion. 
Philips A435 \ 
R.Jdiotechniqu<:. , 
T l."k .1Clc 
Tdcfunken ... . 
T riotron . . 
V,llvo 
V <lh:!,' -

Radiotjänst Lyssnarnas bibel: programmet 

H 4 1 L 4 W +[ 
A 442 A 425 B 401 

R 38Sl R 3869 l3~i~ I R 3877 
4 W 08 4 A 15 4 K 30 

RES 09~ RE 034 RE 084 RE IH 
WD4 SD 4 XD 4 
W 406 A 40 L 414 H 4)6 ~ I 

HX 4~(\ HX 40:; LX 414 

en bok om 
och lyssnarna 

l,{lt o~ s West som sist silga, att jllbllpllmf;shiftPIl 

till l'undradions fern[u'sDlinl1 P ~il' ('Il bok, som nu'j e 
lyssnaI'!:' bord(' higga sig tillll1ecl , ])ill' finns i den inte 

allt föl' alla, men l1iir finn>; någonting föl' alla , och 
nio tiolliledelHl' a\' dc 360 sidOl'na ge ell förträfflig 
historik ett gott begrC'pp om \' illwt målmed\'etet al' 

bete, SOlll liggl'l' bakum \"<lrje pl'ogrampunkt och ('11 

hel skatt <1\' lärdomar, vilket det kan \'al'a nyttigt att 
s itta inne II1c<l, n~iL' man silH(']' s ig att döma över' nl1 
som utsi i lides, 

Vi sk"la iute gi'1 in i detaljer för' att polemisera, 
lIJot de 11ppfattningal' och [Isiktel', i:iOJll framföras i 
elika äll!nen, Diir finns aunars .Hskilligt i boken, 
sorn skn~le knnna cli>;kuteras och som säkel't kommet' 
att disl;u t(,l'as \'id sk ilda ti llfii lIen, Men en sak sknIle 

d \'ilja göm ('Il anllliil'l;:ning mot, 0('11 det iiI' fil. lic, 
hal' Hanips inlf>!lamll' essä, Kultut', telmik. mdio, 

Det är niall g('llsiigel se en föl'tl'iifflig ltistOl'ia, men föl' 

den stora l~'sslla l'pllblikell (il' den I'PlI t onj lltbar, Dell 
iiI' föl' »fill » föl' att ;)lI\'älHla ett hlttbegripligt ord. 

Ot'il Ilet ii l' \' ~il fa I'a \'ärt, att mållgen tröttnH tredun 
uudel' h[!-;l1ingeIl ,l\' lldta inledningskapitel, som, mera 

koncentl'emt och }loj1uliil't lagt, kUIIllat gr' ii ren d('u 

enklaste mycket a r \"ä]'(le, 

Allt \"H(l diirutiin'l' iil', (let bÖl' !ils<!,; <1.\' \'a rje in

tresserad lyssnat'p, (kil ii \"('11 den, SOlll i n te tror sig 
01'];<1 lIled (k :1GO sidOl'l1a, böl' kunna lUl glädje av bo

l;:en, 11l1l8tr'atioIlslll<ltel'ialet är fÖl'h'iifflig't , och i Pl'O 
gnuIIalmanaekan 1!.J2::;-29 ges PI1 lltmäI'l;:t ö\'ersil,t 
:w allt \'ad stOl't Hndiotji'tnst bjudit os~, 

http:Fabrik.lt
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Fi[l. J. JlotfcLgaTens 11wnteringsplan. 
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Kvinnan 
som 
"halldman" 

Yi presentera hiil' 

nägra bileler a'· hallå

l;vinnor - sju europe

iska oeh ell a s iatisk. 

Flera a'· ele ell ropeiska 

torcle våra lli stan~lrs s

nanue liisare ha hört 

åtskilliga glinger. Och 

ingen kan väl ha m1

gonting emot a tt för Edith Seholz ·i J[UII/ 

burg, en av de ment.nya bekalltslmpen P'l 
kii I1da , se l' väl ut (/ t t 

detttl sii tt ? Iw »det»r 

Fröken Hottman vid Bratislava-stat·ioncn dr bland dem, som 
1I1an ottast hör. 

J/ ·unc]/!; lIs relästation NUrJl/)r'r[l liar och:su. Iwl]åk1:inna , Gabril'/c !(rvgw·-Baruaska annonserar fur den pOlska st(/.
Tony H eb11 ~cl,ka härovan. ti01wn Posen. 
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Inte ens (len, ra utsändningar'na 

som är hällvisad som om det \'ol'e frå

till att uteslutande ga om innanläsning 

a \'lyssna va ll v [Il'a i n:"lgon ,1\' de förbere

hemmastation,·l' ha att dande klasserna, 

bjuda, ~ir j lL numera l"r[lgm' man ~ig ('[

O\'etande om . . l tt },vinnan tel' anledningen till a tt 

delvis trängt undan man kI' innan så snabbt kunnat 

nen OCkSi'1 s(,m hallåman, Hl fast fot P,"I detta frål! 
På intet annat område hal' början Jllannen ensam förbt·
hOll väl fÖI'l' , ~sten gjort sin hMlna \'erksa 111 Iletsomrtl dc. 
entre som m;llnens medtä\'l ,) - Srt skall Jll all nog finlla. att. 
re lika fort eHer det den fÖl'sta en a\' dc ,' iktigaste orsakerna 
får'an plöj ts, l)en som är så lyel, ii1', att k\'in llans röst iiI' l11e1'<1 
ligt lottad , "tt han \'a rje h itll \'ii.lljlldand e iin mannen~, utan att 
kan göra en utflykt runt Europa, hon behö" er anstriinga Big, Oell 
har haft rikliga tillfiillen att kOll ingen skaH b111l1a fömeka. n tt cn 
statera, att k\'inJl<Ln som hal1<'lIuan k\'innlig hallåman i mi'mga fa Il Ilar 
till och med ii L' en ll1}'cket nllllig förc andra förutsiltt llingar att sköta ;HI

teelse, och at!: hon i m[lllga fall iiI' nonseringen bättre, Gäller det t, ('s, 

att föredL'aga långt framfi)l' sina kvinnans kvart så träffar en 
manliga ];01 11 gel', HUi' det är j,sinnlig halluman utan t\'ivel 
hiidtemma skola "j j det häl' bättrc elen rittta tonen och 
kammunhanget inte uppe hOll uppruthll' llled Sill 
lti'tlla oss vid. eftersOIl1 "i Iilla pre>.ienta tion en bii tt
i alla fall iute !ta mer re J,ontakt mellan de ill 
iin en hall' lnrinnlig tl'e~scI'ade I)'ssnarna och 
hallåman ännu, Det kan vederbörande \' id soc
Itända, att ch!t bli l' cu kCl'biten , 
annan lin dell. som lOan Att det inte bara iil' 
dft och <Hl f l'flll Stock en behaglig röst, som 
holm fi'n- höra anllonsc fOl'dras a\' cn hnlli\.

(EorI5 . .i sid. 32) 

Fr/(. .l/arlJaretha Wolff lockar 
oftn '/Iuln!lct lyssnarc till Fro.nk
7"lIrt an!/.llain (bildcn övcrst), 

.:( /:( '" . ,Ja)JaJ1. bcstur &i{1 med 
/,l'iilitli!IU. hallåmän, Här 1/'1 , 

A I.;i.llidol'i"ka·va i To/.;io, 

Till -rä l/slcr .lly1"inn Gianlni 'Vid. 
Hcrnstul·iol1 cn . cn av dc mest 

1101lulä.,a, 

S /ut/igcn till höger iinn-u en (11) 

Ha /Il bnrgs Iwllå/,;1:ill nor. JIaria 
Einodshofcr, 
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En trerörs~ 
mottagare 

för kortvåg 
Av teknolog H EUIESON 

Medlem av Föreningen Sveriges Sändareamatörer 

~~~II~~~IJ en här nedan .bes k.l·in~a kortd.'lgsmotta
~, D ~ garen byggdes l maJ manad 1929 och I'ar 
~, I ~ resulta tet aven längre tids In'ol' och 
= t= 

~iiiffiij iiTTiiiiiiiiiiii,,~ jämförelser me(l andra kopplingar. Under 
(le lllfl Il udel', som gätt sedall dess, har den varit i 
flitig umiindning och dän'i d \"isat sig synnerligen ef
fektil' och hittskiitt. Den el'hällna förstärkningen 
öI'erstigel' i varje avseende elen, som kan uppnås meel 
<'11 1"<1nlig- tl'el"iil'smottngare med detektor och två steg 
lägfn·kvens. Dessutom lJesitter den hiil' använda kom
bina honen en del :l ndra inte m indre viktiga egen
~blP[, l". som gör<l den säl'skiJt himplig föl' amatör
fiir-!l;lll H nelen . 

~;I"(JIil f nll Ilgtll' ,1\" kopplingsschemat består appa
1'a tl'n ~I l' ett högh'l'l,,-enseör (skärmgaller-), detek
("Ol' ()("It ett transformatorkopplat lågfrel(\·ensrör. 
Skill"JlIg;;l11el'rörets galleekl'e ts iiI' avstiimd, vHI'ige
nom förstärkningen blir betydligt större än om ett 
o<l\"stiimt steg hade um'iints. ~\Ian ,"ore frestad att 
tl'O, att cn ;;~ldan apparat med tl'e kontroller är he
x\'ärlig att sköta, dIket dock inte alls äI' fallet. Ta
ges lliimligen kondensa torn C stOl' (t::a 100 cm. ) i 
förhålJandefill C l (t::a 1;") t:lll.) så blir- den fUtTaS 
:inställning inte sil k r-i tif-;l;: , ::ttt den (J]'sakar nitgot hc-

POP"CLÄR RADIO 

sr~il'. et kan dit \Tidas örcr hela skalan utan att C 
nöchändighis måste följa efter. Aterkopplingen vel'
kar Sil jämnt att det räcker med en inställning för 
varje spole. Man får stlluncla i själva vet' ket endast 
en kontroll (et) att sköta. En sådan idealisk inställ
ning blir naturligtl-is endast möjlig, då et har ett si't 
litet kapacitets l'iirele som oran il ngirits. Följaktligen 
erfordras en hel del spolar om man önskal' täcka ett 
stölTe vägliingdsoill råde, men denna m ottagare iii' 
endast för lyssning p{l amatörbanden, som bli spl'idd:l 
öl'el' ungefär nJo pä il.\"stämningsrattens skala, Ge
nom parallellkoppling ~l\" en större I'ariabel konden 
sator kan jn annars I'åglängdsområdet lätt ökas, 0111 

så skulle erfordras. 
Vignetten . "isar hur den fiirdigbyggda apparaten 

ser- ut. LiillgSttill höger ha vi det avstämda ltögfl'e
}n'enssteget, :,;om iiI' full ständigt axskärmat från den 
öITiga delen nI' mottagarell. Denna skäl'illning Ur ah
solnt nödvi:indig emedan röret annars råkar i sjiill-
~ I'~ingning rid al'stämning till resonans med detl~k-

(' = 100 C/Il : (', = J,j (,III ,: r', = l mft/. ; ('" = 100 cm ; C, = 200 (' III .: ( ', = 7000 ('/Il: J,. J". ,,~ och J,o 81' fe .r l.; R. = 10 mCfJ
ohl/l; R~ = .WO OhJJ1; H ö = ,iOODD ohm ; n, = 20uOOu ohm. 'l'i/l huger 8/)(}lcl/, weil dr: fIJra /.Hllwnlwnlaklerno. 
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101'n, Skäl'lllboxen iiI' gjord i tvenne delar, av vilka 
lIen ena iiI' fäst vid baspla Han och ä ven står i föl" 
hindelse med all1miniumfrontplattan, Den audra de, 
len har t~".-iirl' inte kommit med på fotot, meu deu 
intelligente hisal'l'n förstär- !log, hill' den sel' ut. Dess 
kanter gi'l ntanpä (len fasta delens, 

Hela tillstilllningC'n iLr synnerligen Hitt att fÖrfii.l" 
diga, I ooxen innesIlItes nlla de dela!', som höra till 
llögfrehl'nssteget (stl'rckndc området på kopplings, 
~:chematl. Kopplingskondensatorn mellan högh'e' 
kI'rus, och detektorln'rtS<1rnll iir placera.d i höjd med 
skiil'mgallel'l'öret fÖl' att ledningarna till densanuua 
skola bli sä korta som möjligt, 

\'äl'mast ptl andl'fl sidan skiil'mboxen ha I·i detek, 
Im'steget. Som synN: har ,1I'stämningskondensatorn 
bara htl plattor (r11 fast ot:11 en rörlig), Gallerkon, 
densatorll, som iil' lH lakulllntyp, sitter i clips fast, 
Jödll dil't'kt pi'! respC'ktil'(~ kontakter, l nedre vänstl'a 
hörnd s('s ]Jotplltiollletel'll fö} ' reglering al' gallerpo, 
tpntinlen. j.tC'l·koppliugsreostatpn sittel' Hingst till 
I·unstel' på !'rontplattall och iii' isolrrad ifrån denna. 

\'ad l~,ghekl'e nssilla Il hetriiffar, iiI' den kopplad P~l 

rallligt siltt, }Iotständet H", "ars I'iil'de bÖl' \"Iu'a mel, 
Jan 100,000 och 250,000 ohm, hat, till uppgift att hind, 
I'a högJ'rekn'!l;;el1 Htt gä öl·el' tilllågfl'ekl·cnsröret och 
Ilöjer clihigPIlOIll lllottagm'cJls ;;tabilitd, 

] )en i den Ila !llO thlgal'PS ga llrl'luets <lm·ända sro' 
l(>u är' il l' "y n Jlt'l' I igcn god ];:onstl'uk tion, I'arför en 
Jliinnal'l' heskl'inling a l' dpJlSaTllmH kanske kan in
t1'\,8S\,}'<1. 8Loll111lCn IItgiiref:< ,11' ett t:elluloidl'ör, som 
1ilhel'bs pit följande siitt: En lagom ored och lång 
('eIluloidn>llIs;l rllllas rtt I·an' kring nilgot runt före , 
miH med Jiimplig dialllrtel', Kantcrna, som skola 
skjuta en bit ih·cr rarandl'u, Histas samman medelst 
;I('etollli)sning. }Ie(laJl röret Unna iil' ]n'ar på formen, 
IlfLIles det ell stllJlll i ,\Ilgan fri'tn kokandc I·atten och 
EIT Iliircftcl' kallna. Sedan tråden lindats på, p!'lstry' 
];:ps litet aepton, som bister "<HI'en vid stommen. 
Fiil' att spolen skall bli lätt utbytbar kan den fästas 
dd en ebolliiJ'(~msa med fyra oanankontakter (se 
fig,). L" lJÖl' inkapslas p,'t Ll:S jordsidu, 

l"öl' 40, och 20 m"banden har am·änts en spoldia, 
llJete}' ,1\' ;') ('m.•\ntaJpt nln blil' d!'l 13+8 och 6+4 
res]!, l)en Renare siffran anger antalet återkopp' 
JingsY<'u"\', Föl' lO m.-bandet äl'O motsl'arande värden 
l och G YalT l'ill en spoldial1lPter ,F :1 cm. Spolen L 

iil' lindad på riirsockel ot:!l kan aqmssas så, att den 
tillsammans med C täcker d'tglängdsomr'ädet 20-J:l 
m, och sillunda inte behöI'e r hy tas var-je gång L , oy, 

trs. Lämplif! f'torlek 5 a () l·a1'l', 

Dc båda drosslarna (L3 ) i högfrekvens, och de, 
tektorrörens anodJ;r'etsar äro lindade med 0,2 mm. 
TBD pil spoJrör lJled 2 cm, diameter och 10 cm, längd. 
Den förra är gjord enligt l'. Al'denne's metod, d, v, s, 
ungcfär 2/3 al' liingden il1' tii t lilldad, den sista tredje
delen cliiremot lindad med så småningom ökande av, 
st. nd mellan nUI·en, Den sell;u'e har lindningen upp' 
delad i omviixlande större och mindl'e sektioner, 

}Iottagal'cns skötsel är som sagt mycket enkel. 
Genom jnstcr'ing a v C och R, crhälles en ,Herkopp, 
ling, som söker sin like i mjukhet, Vad detta verk, 
ligen betyder fillHer man siirskilt vid mottagning av 
amatörtelefoni och dx'stationer. I det hela är det 
en intressant och 8ynnerligen cffektiv Jiten motta, 
garr, sorl1 gel' nId 1ll<111 fordrar a l' den oelt kallsl,e 
iinnn Jitet till! 

Amerikansk radio humor 


1. Ett prakti:<kt siitt att unrlersöka Olll Yiiderleksrapvo rten 

stämmer. 
2, Ett siitt att bli yiiekt. när utsänduing:en börjar. 
3. Så här kan man vrönl, om barneu följa Faroror Sn'l!. 



POPULÄR RADIO 

En enkel 


E~LIMINATOR 

för 


växelström 


Ni kan få konstant anodspänning 

f ör en ringa kostnad av 5 kr. pr år 

med 3 timmars »körning» varje dag 

O!JIIIIIUIIIIIIIIIIIIII!III~ t t f" .. l t·· l" t l 
~I--;--"'::-~ Il re8.se 01' Vi:lxe s romse Illuna ·orer. lar. 
=' I lT ~ pä senaste tid öka t i hög grad, vIlket

I ~_.~ s~ker.t ~land.an.na t b~l'~r op?t.(~e~os:. el,imi-. ~ 
~iiiiii'iiiiiiiillliil 11'':= natOI ers stora anpassnlll",sfol mi:l",a eftel 
olika fö l'hållamlen, yarigenom man, obel'oende al' 
vilket b<'lysningsnä t, som man har att disponl'ra, 
kan få p I el:is de spänningar och den ström, som nwn 
önskar. l)ärtiJl kommer, att "äxelströrnstonen inte 
hörs en~ vid rätt hög strömförbrukning samt att 
man all t id lmn disponera en konstant spänning. 

Att in tl'esset är stort "isa\' de mill1ga bl'ev med be
gäran om en lWIIstruktionsbesb'ivning till en yäx
elströmscIiminator, SOIU I'i fått mottaga, och vi skola 
här ge Pil beskrivning, I'ilken trots sin stora enl,el
het och ,in prisbiIIighet är mycket effektiY. 

Såsom framgår av diagrammet p,'l. fig. L all\·~iIll.l(:'s 

r----·- .... ~ 

l ~JI . "'\~1[,JE:H.1U~UL)L)r§1[, ~~~ I 
1 truuHformutor, IJrimiir 127 elle r 220 

voH, s ekuntlfir l X200 yolt . l X4 ,olt 
(2 X 2) yolt. 

1 drösselR[)oIe 2 X 1,600 ohm. 100 
Hen ry. 

1 bIockkondensatOl' 4 mfel (500 yolt). 
1 bIo >kkontlensator 2 mfd. 
2 blockkondensatorel' 1 mfd, 
1 mot:ltlilld 20,000 ohm. 
l motMil.nd 40,000 ohm . 
1 rörsockel. 
1 bott npJåt 146 X 190 mm. 
1 trolitplät 130X190 mm. 
4 bus> ningar. 
l rör RE 114. B 40D. L 410, L 413. 
Tråd , systoflex, skl'u'n!'. 
1 låda, im. mått 130X190 X 14G mm. .- - _. 

{'1I1,el likriktning, emedan man p:'\ så sätt l,all \)(' 
gagna ett I'anligt utgängsrör s[,som Iil(rildarrör, Ollt 

lIIall kopplar ihop rörets anod och ga1ler s,lsom fi
gUl'en visar. Transformatorn TT' har en pl'imiirJiIJ!1
Iling för anslutning till belysningsnätet antingen 
spänningen iiI' 127 eller 220 volt. SelmndärIindningen 
gPr -1 "olt till uppvärmning av rörets glödtråd ocIt 
:WO yolt till anodspänning efter likriktning och fil
t rering. Vidare finns en 4 volts lindning med mitl
pllnktsuttag, som dock inte 3l11'iinc1cs i denna kon
struktion . Drosselspolen Ch ],a n liimpIigen ha ('Il 
självinduktion på omkring 100 Henry och ett JlIut
stånd p:", 2X l,500 ohm. Dessa värden gal'antel'a till
samman med de använda utjämningskondensatOl'l'l'
lIa C, och C2 på rE'spekti ve 4 och 2 mfd verkligt go(1:) 
resultat . För att få miml!'e spänningar, t. ex. tin 

Fi.r;. 1: 'J'r = ni.itlroi/sformalor. primiil ' 121 cller 220 /'011. sc 1.:u/ndiir 1 X2 00 
'!Jolt , JX1 'Volt (2 X 2 volt ). CI, = rlro8sels}!ole, 2XJ,oOO ohm, J()O Henry. 
H, = to.ooa ohm. R, = 40.000 olll/l. G, = .) mfd. G, = :3 mtd, G3 = 1 mfd . 

C. = 1 /Ilfd . 

http:motMil.nd
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detektorröret. insä ttes fasta motstånd 
Rl ocll R 2 på 20,000 ocll 40,000 ohm. 
Dessa kopplas båda till minus genom t----------/90----------1 
b10ckkondensatol'erna e3 och (:" var
dera plI 1 mfd. 

Jlontcrillg. 

Sjäha hopbyggningen av elimina
tom cl'bjnlk r inga S\'1Irigl1eter, om 
man bara Wljer monteringsplanen på 
fig. 2 och Yigncttbilden ay den färdi
ga appat'aten. ~Ian använder en bot
tenplåt pa H3:X 190 mm, och \'lnkel
rätt mot denna e1l framplatl)Öt 130X 
190 mm. I )rol<:;eI8pole11 är placerad 
Yinkelrä tt på viixeh:ltrömstrallsfonna
torn. I anllal fall skulle man få brum
mande genom illdul,tion från denna. 
' -idare må~te dell snodda glödströms
ledningen ti Il röret göras s[t kort som 
möjligt, och man kan ofta med fördel 
jordförbinda både jäl'nkärnoJ' och kon
clensatorkåpa. Slutligen anslutes den 
.leduing, som skall förse eliminatorn 
med ström Jl'ån belysningsnätet, till 
två av prit ärklämmoJ'lla. ~len dess
förinnan lll ~ 8te man ha övertygat sig 
om, \'iJ],cn spänning man har att till
g[!. Ät' man iute riktigt säker pä den 
saken, så kan man lämpligen titta på 
mätaren. 

Hela climinatorJl inbygges i en låda 
mecL måtten 190X130 X 145 mm., så att 
man inte k&n komma i beröring med 
~pänningsföl'a nde ledningar, vill,et kan 
\'ara farligt. För övrigt kan det i det
ta :,;altlmanllang vara på sin plats att framhålla, att 
om eJimillatorn blott är utförd efter denna beskriv
ning och av provad material, utsätter man sig inte 
pö något siltt föl' några risker genom att beröra 
ltnoLlspLinniug::;ldänllTlorna AN, inte ens om man 
skulle stä p 1 n{lgonting ledande. 

AJwändo i ng. 

PÖl' att få bästa möjliga reproduktion vid använd
ning av växelströmseliminatorer är det nödvändigt 
att jordledlliug-en till mottagaren är så god som 
mÖ,jligt, d. L s. kort och av mycket tjock tråd. Vi
dare nt;\ste man övertyga sig om att jordledningens 
anslu tningspun kt på vattenledningsröret eller vad 
JUan kan ha, är i ordning. 

/c:'?el. p.q{}.-v 

Fig, 2. iliontc/'ingsplan för climinatorn. 

Om användningen av eliminatorcr är det för öv
rigt inte så värst mycket att säga. Anslutningen 
slciljer sig inte märkvärdigt från ett vanligt anod
batteri. De tre olika anodspänningarna uttagas vid 
respektive A},\, AN2 och AN3 av vilka den sist
nämnda i regel ger en spänning på omkring 150 volt 
till förstärkarröret, medan ANl och AN2 ge en nå
got lägre spänning, vars värde är beroende av vilka 
rör som användas. EliminatOl'ns prestationsförmåga 
är Si dan, att den med utmärl<t resultat kan använ
(las till 2- och 3-rörsapparater, i vilka finns ~n enkel 
kraftförstärkare. 

"Utgifterna för ström äro inte avsln-iickande. Räl,
nar man med, att eliminatorn slmll användas i för
bindelse med en 3-rörsapparat llled en enl,el kraft

(Forts .• sid. 32) 



Elektromagnetisk 
pyramidhögtalare 

{med sektormembran 
ENKEL ATT TILLVERKA 

LÅG MATERIALKOSTNAD 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIII III 1111" , ,
~f':'---;;--"':"~~ ogtalartekmk?1l har 11lldp!' de allm se· 

~~ H (?~ ,naste åren K]ol't .o('rh:)l,t stora framstt>g, 
~ §:<l\'en bortse tt frall tillkomsten HI' den 
= 1= 
~miiiiiiiiiTiiiiiiTIirll~ elektrodynamiska typell, Den $1'01,1 I'i 
inte gå n ii.nnare in på i dett,l sallll11Hnlwllg utan en· 
dast h,\lla oss tm den clek tronwgnetiska, :.\In n lJehö· 
I'el' bara ,;öra ell jiimföl'('l:,;e mellall ('tt magnetsystem. 
som för fyra. fem är st'da II l'l'Pl'P~('lIt('l'acle det bilsta 
i mal'].;mt,len och ett a l' lIe JUoderna . balanserade, fyr · 
poliga, I,Taftigt dimcm;ionel'aflc systl'lllell föl' att fä 
en klat' bild al' utvec-klingen, Hal' Jllall de bäd<t syste· 
men hopll1onterade bre(hid nU'a !l(ha med för l'espek· 
til'e typ('1' lämpliga membran, så skall man allt I '~ll'a 

i betänk lig grad lomhörd för att inte milrka, att 
skillnad(" ! i. reproduktion ii.r himlllelsl'id, 

En jÖnlföre18e ger i. korthet följande resultat. Ton, 
omfånge1 Ilar ökats ,Hsel'ilrt, sii.rski.lt \'ad det gäller 
basal'lla, !dinsligheten Ur stÖtTe, b('hl8tningsförmågan 
fJerdnbbplt högl'e och av störande egenhel;:l'ensel' 
finns del praktiskt taget ingenting kn11', Ett mo· 
del'nt magnet"ystem av förstklass igt fabrikat, kom 
binerut /l Ied ett lämpligt membran, kan n tan över , 

,/ 
I '~--

dl'iH ,;ilgas I'anl en allnldig konkul'l'l'nt till den 
elektrodynamiska högtalaren i betraktande <II' den 
sh)!'<I skillnaden i pris , 

Det iiI' emellertid inte barn magnetsystelllPll. ::lom 
fÖI'bii.ttl'at s , X\'en i fl'äga om membranet kan ma Il föl· 
ja en intressant llhecJding sål·~i.l betl'iiffallc1e dimeIl' 
sionC'l'ing och form som materialvillet, :.\Inn börjadl' 
r edan g,ll1ska tidigt söka fä fram mera al' ba.~al'lJ;l 

genom att öka membranet" stodek Ol.'h ge det feän 
den redan di'! vanliga st" kontypen ,lI'l'ikamle fonll, 

Fig, l \'isar några typer. Dessa stril "'loden I.H'kade,; 
nog i viss milIl. men oftast l'iSllfle det sig. att ,;fn'ii] 
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~ystemen Rom kanske fra lTl föl' allt slutI'ören "oro föl' 
klena föl' att orka mecl bela~jllingen. En hel del av 

(lE' höga to ema gingo ocksä förlorade, vilk et fel 
Jllan utan stön'e framgång sökte upphjälpa genum 
att all\'iillrla tl'l'D!W högtalarl', 1:'11 tratt och en me(l 
:-::tort membran, Snart "log man ,UE'r in på den rik
tiga I'~ig(,ll med bil)('h[tllancle ,lY rimliga dilllensioner 

P:"l 111 cm bra net och förb~i f"tJ'ing nl' s~'stentet_ 

Den I'a Illiga kom'n hm' Ila tlll'ligtl i~ sina. för'delHl'. 

Den iII' bl. a. mycket enkel att tilh('l,ka. ~\Iel1 den har 
oekså pMagliga nackdelar. Den ~ir t, ex. ~tum och 
11 ppvisnJ' fti nI ("Il sk uH ufta~t stilra nde egenfrekn?llSer_ 
Denna nwrl f1rnl andnl oliigenheter har man med 
framg{ll1g Slikt eliminera genom att uppdela mem
ln'anet i E'tt flertal med YHrancll'a elastiskt förbulld
na delm', och hiLrmed kiro I'i framme l-id det egent
liga iimnet filr denna nJ,tikcl, sl:'ktol'll1embranet. 

Detta IlleJ:dn'an !lestih al' (n'a eller flrl'a sektorer, 
sammmifogade stt som fig, 2 schematiskt Yisar till 
ett ~lags l\On E'llr~l ' kan~ke l'iittal'e en pyramid. 
Foga rna s,hiil "Olll basells f ii:-; te I'id trii~tummen 

iil'n elnstisk~l, men sektOl'el'naS spetsar iLI'O fast sam
lI1anpl'essa(ll~ och förbundna med överföringsarrnen, 
Säl' detta membran fÖl'~iittes i svängning, böjes I'arje 
~el<to[' för ~ig, I'al'rid foga rna l'ytmiskt vidgas och 
~ammllJlpl'rSsas, då de iiro elas tislw. IJiirigenom kom
Iller man niistan helt ifn'lIl den beni:igenllet för sjillv
sl'i:ingning, som i regel finns hos de stynl membranen, 

. ' -Hl'.ie sektor sI'iinger mel' pIlel' mind!'e ober'oende al' 

dr öniga. 
[ stiillet föl' att fördjupa oss i teorier öl-el'ga vi 

till en l)pskl'il'ning ön~ r Jlögtalareu8 tilhel'lming. 
Bortsett fr ,hl magnets.)'stemet, yilket mitste vara av 
högsta In-alHet, inskränka sig kostnaderna för ma· 
tel'iel(,Jl till rtt pat' kronor (exklusive lådan). Till 

lII('mln';'\net böl' helst HlII-iLlldas pertinax, 0.1 UlJll_ 

t.iock, men pel'gament duger OC]::S[1. :X~i[' sektorerna, 
I'ilkas form och mått framgår al' fig. ;~, skiLms ut 
och äl'en niir hopfogningen göres - ll1.iste Jllan I' ,11'a 
n.il'siktig, så att inga brott på ytorna uppstiL Till 
sammaIlfogningen av sektorerna a nl'ändes 1 cm. 1)1'('

(hl linneband och solution. De hand, med "ilk,1 meJll
IJn1net fästes vid t!'iistommen, skola I'ara 3 cm. u,'ella. 
Sektorerna bestrykas 1'1l11t kantema lued solutioIl 
j iJl cirka 3 mm :s hredd, och linneband en hestrykas 
hdt dii.l'm ed, sedan de al'klippts i lilmpliga l iillgd(~l' _ 

~ ii [' RoIutionen turka t, göres hopfngn ingen_ :;\IaIJ 

tal' en seldo!' och dt hand och lwessar med fingrama 
fast bandet liings uen ena ~I-~ll1gda ka nten, s,"t a tt (let 
>; k.iuter öl-er cirka 7 mm, Vid llenna översk.iutande 
bandkaDt fästes därefter uiista sektor på samma sätt, 
nu'vid man sel' tilL att det blir ett a vsti'tnd a\' cirka 
~ mm. mellan sektoL'skantel'lla, D e håda fria. sI-ilng
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Hur verkar 
en vågfälla? 

Ett s' ort a ntal läsare ha bctt OS8 i 

populiu ' fO/"ln 1'eäorJöra för, 1.:ilka ?nöj, 

lirJheli r 'man har att u'/' cs t ii-nga, /01.;0/ ' 


statiu / en för att ostijr/. kunna liiYrJ(l· 

sig pd äislansmottagning. Rn 1.:!lq!älla 

iir i (II- n 1.:iirJcn act m c,,/. cttcl,:ti-l'fJ, och 

här f/ f -R en lit en orientering vm hw' 


cn sddan 1.:crl<ar. 


• 

~1I1111111111111111111111111'~ t··· f o 10
~)---~-= ornln0-ar ran 

i, S l' kalstat~onell kunna 
~' .- <:> 

~,) ~ mång~ ganger "ara 

~iiiiiiiiiimiiiiiiffii"lIijj a \' sadan styrka, 

att de i h ög grad förtaga nöjet 

as distawlmottagning ä\'en på 

mycket kr'aftiga utländska stationer. Vissi. kan mall 

förbättr-a apparatens selekti\'itct genom att öka rör

antalet (Ich eventuellt genom att am'ända en ram

antenn, lIlen hela anläggningen blir då mycket lwm

plicerad och dyr'. 

Selektiviteten kan också ökas genom att man be
gagnar ;;periodisk antennkoppling eller små block
kondensatorer i antennledningen, men ett sådant 
förfaring:,sätt försvagar i allmänhet signalerna från 
de utläntska stationerna i samma gl'ad som de stö
rande. }{.~sultatet blir bättre, om man sel' till, att 
kretsarnn ha så litet högfrekvensmotstrllld som möj
ligt, men till och med på detta sätt kunna svårig
heterna "ara nästan omöjliga att övervinna. 

Som ell sista utväg kan man lägga sig till med en 
Yågfälla. Anslutningen av denna sker i regel i an
tenn1edniugen såsom figuren visar. Apparaten in
ställes först p:\ den störande stationen utan 
att Yågfiillan är inkopplad, Därefter skjuter man 
in vågfäl lan och genom att ställa iu denna kan man 
m lokal~indaren dämpad sä kraftigt, att det blir 
i'lväl't att hitta den utan mycket Btark ätel'koppling. 
Man higl-! er märke till, att inställningen för lokaI
stationelI härvid förändl'as något. Det kr'hes ett 
större J.;·mdensatol'väl'de än det vanliga. Detta 
hänger ill timt samman med , att vi'lgfällan nu iiI' a\'
stämd tiiL lokalstationens \'åg1ängd och diirför yeI'
kar som d t stort motstånd för motsvarande s\'äng
ningar. . \ ntennens kapacitet får därför intet eller 
ringa inflytande på apparatens avstämning Yid 
denna frc]n'ens, och inställningen blir identisl, med 

Schema ö1; cr 


vågtällans 


i nkoppling 'i 


antennZcd, 


ningen. 


det vi1n]p, man skulle få genom avstämning utan 
ansluten antenn. 

Gentemot v:'\gWngder omedelbart i närheten av 
resonansviigen yed;:al' dlgfällan som en spole eller 
lwndcnsatol' Jllrd rätt stora förluster, varför de ifrå
gavarande stationerna i regel ha rätt Bvårt att kom
ma igenom. Yid högre vågor verkar fällan som en 
spole och ingi'tl' som en del av själva avstämnings
spolen. En del av den disponibla spänningen går 
förlorad över vrlgfiilJans spole, och man måste därför' 
se till, att del1lta är s{t liten som möjligt. På lägre 
dglängder \'el'km' fällan däremot som en kondensa
tor, övcr vilkell en del av dcn disponibla spänningen 
likaledes glir förlorad, och för att göra denna för
lust Srl liten som möjligt m~lste lwndensatorn ha ett 
mycket stort \'ärde. 

(For/s. J sid, 32) 
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POPULÄR RADIO 

DE »lTLTHAKOR'l'A» LÖSA, , , 
(Fo rts, fr. sid, G,) 

lalllleua iil'O milltll'c goda, och ('H n1llIig sälldare illte 
kall l,öras IIJ p, ,,;,'l att Illoltag- llillgsintellsitetell bIil' 
1 i lId ckIig, \l1;t Il a t t lJl a II sa llllid igt stör a nc1ra sta
I iOl\el' p,'l saHIIll<l \'ilgliingll. ne ultl'aI,orta \"rlgoI'na 
(>PPlla 1I1lij I igildl'l' föl' en Il\" och mera rationell lös
Iling a\' d('l ('\ 'iga dgliiugdspl'olJlell1et, )'fall Imn tän

bl Big, a tt fina Btiidel' fä ( ' II och B<1J1lllla nltl'alwrta 
\rlgliillgd, );,"1 ~l'a i}Jl]sesic1ig;\ stiitningar blir det inte 
på gtl1nd ;\\" deJl lllilldn~ tiick\'idllen, 3lan skulle Uj 
l'll Iokalsiindal'e, som höts bm i sjiiha sttlllcn och 
(I e"s n t lUIil tel', 

Yad bl'tl'iifrar lliottagnillgl'lls k\'a litet hal' det l'ellall 
(:llItalats, att rid illte cxistf'1'<l1' nrlgl'a speciella tek
Iliska S\",ll'igildl'l', och ;ltt dl' tl'l,ui"ka hjiilpml?llJcon 
('(;1' 1ll0dl1lerillg ,1\' "iilidal'l'll knappast skilja sig frän 
delll SOlll l'f'dan pl'ö\-ats prl lWl'ta \"rlgOr oell rund
l'adio\';lgm', Ma 1\ LlC'hö\"el' l!L'ller iute \'ara l'ädll för 
att Ill a H pil awha "i!lan lll'n (](;(la zoncn, nt'lgra hund
ra ki1oIIIf'tl 'l' h,'l11 siindan'lI, sblll U 1ll0Hagn ing, Säl" 

"bIt i stiitlprna böl' dct o('I''';l \,;11'a a\' betydl'isl', att 
Illa)} kan klam sig med mycl,et sm{l antennel' - en 
1 , ~ meter lallg tr{ld, som l,an spännas \'ar som helst, 
ii\'en inomhus, 

DI\. det \'isat sig, att lilan fi\r den största aldiolls
nlllien pil 11l'j-;"a ultrakol'ta "rIgor, om silndal'en ligget 
högt och fritt, iiI' det klal't att de JUed fördel kunna 
an"äntlas fiil' tl'afil,en mellan flygmaskiner eller mel
lflll flygll1nsl,ill cl' oeh jorden, Föl' mel' iill ett 1\1' sedan 
ha experiment gjn\'tl': med gott l'('sllltat, Jkt har visat 
sig, att tId. inte fiil'pl,olllmel' 1I ;'lgm \'ariatiollel' i ljud
sl,nkull och att lllOtorbllJlret illte stör mottagningcn, 

tör 

P'ush-)Jull-os cilla /or tör belas/ilil/g U/lP till J/~ litc' 

Dessa försök ha förresten inte blott giillt telegrafi 
och telefoni uta II Otl,stl billlrall io och i sallltliga fall 
gi \'it lItmärkta rl'SUHat, 

(lill' man ällllll ett steg, :>ä Sl'l' det ut SOlll om dc 
Itltl'akol'ta \"{lgoI'Jla oeks.l sl,nlle knlllla anviilltlas föl' 
t(,]l'\'is ioll, lloel, llntlll'ligtvis ellll ,lst ö\'el' l,ortare di
,stallSPI.', Den elll'rgi som behövs ka 11 alstl'as mycket 
l':il](crl och moduleras, 

DET BUR01)J~ I SKA, PHOG-l,LBICl'BY 'fEl', 
(Fo rt s, [l', ~id, ~ ,) 

,,"(ii, o('h dHl'lll( ~d i god tid unc1anrödju alla svärigheter, 
.\ \'cn om tlp ill tel'llatiollella tl'uusmissionerllu föl' 
lliil'\'al'untle SNl på experimelltstadil't, hal' man dock 
n'tlan på mil liga llå11 uppnii tt \'uc:kra resllltat, t, ex, 
Yid progl';ll\lllhiixlillg ml'lhlll lle skallllinaviska län
dl'I'lla, llIf'llnll liiw.1cl'lla i llonhii~tl'a Europa, under 
dl! H'gel bu 11 dun transmissiOllcrna i Horn de lllelIan
l'U l'0lleiskl Jänlll'l'lla och hillg Sch weiz, Vet hal' all, 
I i(l nu'jt en farlig och otaeksalll uppgift att spf'la 
pl'ofet, lllf'lI jag \"i"lgar i alln fall förutsp;'1 rll'n europe
iska !ll'ognllllld,\'ihlingen ('Il I~' (:k(jsnl1l f'I':1l1ltid till. 
b;'Hllad !'öl' lys>!LHll'n<l i hela Elll'opa, 



(l"nn:-:. fl', :-:id, L ' 

jlli.l~ :,:];:;1 Il uppfattas 80Jll l'll b·itik n,' J,"sSll<ll'ml utan 

:':0111 ell 'iil"lJaring, hllt j,lg hoppas, n I"t ntn'ekliugen 

a" Ilet d billn raclioblltur skall g?t. 

j;/I dilTJ.-tijl', 80 ))/ I'iilu/(/I' konklUTeldfTII([ 80111 sina 

medarbetore. 

l>il"p]diir K. K. H . Spaens i Philip:,:, S0l11 [ÖlTestell 

hal' (ll'll lilla egenbeten, att hall r~iknar alla konlmr

rrllt('!" SOJll sina medarbetare, ger en ö"ctsikt av Ile 

,"il;:tigns~e hamstegell på det apparattelmislw 01lll"i'1

det llm1cr ] !)2!) oell pl"ofetel"<lt samtidigt en smnla Oln, 

"all "i 1,11U11<1 "~iuta ulldel" det nya i'u'ct, I \"ist:;a av

:':('('l\(len bal" tekniken r ellall nrlTt maXilllUJll a v nu.!. 
SOIll J,au pl"esteras, i eu del andra fattas det fortfa

l'alHle u; got för att fllllkolllligheteu skall VUl"a nådd. 

Ha<liopu blil;:eu Ilar blivit så yUp['ligt luitisl{, att den 

knappas: nöjer sig längre med lHlgOt annat än det 
allt;l bii,t;l, som "tö.l" att fil a," olika llläl"ken, För ett 

]l,n [Il' sPILlll kunde det nog hända, att man komp 1'0

11l i::-s ,Hle oe1l tog någonting mincl!'e förstklassigt fÖl" 

l)1'isl'l" d;: u Il j nu dominel"al' inte hingre pl'isf6tgan 

utan Ilet iii' b'aliteten som ~it· avgörande, vilket fabri

l;:,lt mall iill '·~iljel'. "alet il!" l,anske inte lättare för 

(Id , ty d: radiofirmor, som tidigal'e \"arit med i dan
S('l! pil fl lnll', ha sa mtliga fattat galoppen och rättat 

tak tell dii l"ef"tel", KOllkUlTensen [HU' blivit S~I myekct 

8],;: ;11']1 a n' - till den stora alllll~iJlhetens bätnad, 

De( ganglia ell'et 1,m'aktel"isenlS \"äl ur radiosyn

plInU fl'iiJllst d~iri.l\·, att de niitansllltna mottagarna 

helt :,:ln ;.:; it igC'IlOlll, s~iger dil"rHöl' Spaens, Allmänhe

(Pli sy Ut ';, i hög gn1l1 ha upp::-],;:n tt a t den däl'lued föl
.i<llllle fÖ l'enklingen i appal"atcl"ua!'; sl,ötsel och under
h idJ. FÖJ'eukling-cll har i vissa mottagaretyper drivits 
till ::-in ;:pC'i"s; salurIlla manövrel'Hs Y[lr ±-rörsmotta
gare typ ~51l med endast 1 l'att. P[l grund av träng
seln i r (!"l' 1l hat' Ilet visat sig nöchändigt att öka ap
p,Il'a trl"llIS selckti"itet genom all\"ändancle av hög
J'n'l,I"l'Il "f Öl'S tu 1,1'11ing' med S kil l"l11gallclTör, 

T.' ["('cUingen UlHler innennande [l!' tl"Ol' jag kOlll
llll'l' ,I tt :;,1 i "amma l"iktning, och jag I"ägar förutsp[l 
stii!"l"t' a\ ::-iittning fÖl' kI-alitetsapparater. Allmäll!Je
tl'U" Jll 'HPld iOller ii 1"0 i stigande. ;UaII kommer att 
histn "(0[" "jU I"id förs t klassig ljIHlkl·alitct. Härmetl 
tunk fi i! ja, il tt g o Il et ell'1dl'oc1ynall1iska högtalare 
lueJ.' och 11 11'1' kOlllllla till 3l1\'iillllning och dessa for-dra 
i ,,,in i Ul" :~o(la, ];:r,1f"tiga ~lnt1"öl" föl' att komma till sin 
rätt . 

POPULÄR RADIO 

'l'r.:lcf llnkclI (/l"bftO/" lJ(1 ({tt /UJ"llilldru stiJr'/liJl[jur Oti 

olikf! 81ag, 

Hl' G.•-\.. Tlloren i S,"enska AktiebolagPi: TJ"flcllöR 
Telegrafi ftamhållel' liksom diriktöl' Spal'm; nätmot

tagarenR storu betydelse oeh ger sig också in P~I Pl'O
gra mfrågan , dIken han ans<:>r "ara lyckligt löst. En 
grammofontimme ännu tidigare ]l~l eftermiddagen 
nndel' säsongen september-mars iit ett önsl;:emål av 
Il l' Thol"en, som telegrahl'l'ket kanske inte anser sig 
kunna t ea liSl'l'fl onwdellJal"t, men nog kommer dell 
inom en illtl: a Il tfÖl' adägsl'n frHllItill, det kan man 

"ara säker på, 

Al' 1929 kan föl' Telefnnken-fabrikatens "idkorn
l1lande betecknas stl.SOlll ett synnerl ig<:>n gott radio[\l' 
OCll utSiktl'l"llH föl' 1030 torde l'j "ar-a siillu'e, Sii.gl~l" 

lu' 'l'horen, Det gi'lngna rll'et binnci:ec!m<!s huvudsak
ligast som ctt genollllJrottstl.l' för de nätanslutna UlOt
tagauw, dIka nu "unnit allmänhetens förtroende, 
Obdwgen med lJatterierna, som föl' privatpersoner 
"01'0 al" mångahanda slag, ha nu fÖl"snlllllit, Hiirige
nom har radion alltmer populariserats och tOl'de llll

mCl"a "ara p[l god "äg a tt likavii! SOIll telefOllcn bli Cll 
el'kiil1lI samhällsfaktor. 

.-h stöl'sta betYllclse föl' radions IltlJrellning oeh fÖl' 
nlllioförsiiljningen ö"el"lm \"LHltaget ii l' sjiilvldart r <I. 

diopl'ogl'al11l1lens S<1 UllUHnsiittnillg, Den fort satta l1<1 s

tiga ntbl'edllingen av ra dion torde cmelll>l"tid 1"<.11'a ett 
b ' \"is fÖl", a.tt progtammen pfl det stOl'a !tc'la tagel 
11\'0 till allllliiJlhetens belCltenhet, Det har "issedigrn 
skri"its en hel del Olll, att i progta.ll1men l1Iera skulle 
beaktas rallioJls uppfostrande yel'ksamhet. Den al" 
Radiotjänst inslagna \"iigen Yid pl"ogr<lmsa llllllansätt
niugen tonlc rmcllerLill i liingc1en visa sig vara den 
me::t ginllldl'. :.\1an f;lr ej tÖl"glÖlIlll1H att dell Bkohllil';
tal'e som bjl\tll'l" "illa Lil-jllllgar fiil" JJ{\l"(l"rni.ilt l,ll"t 
mistel' dem, i synncrhet ditr skolgången ej iir obli
gatol"isk 

FÖl' l'adiot"öl"siiljal"llH \"In'e det en \"~ill(()llImCll gfl\"<l 
om pl"ogl'alllllll'lL aLmins tOlll' lIndl~r tidl' l\ :,;rp te lIlbl' l" 
-mars, kunde utöJ,as med ('n gl'<l11l111ofonti1llll1C ti
digt pft efterllliddag"l'II föl' demollstl'a tionsiilJdamål. 

Intl"essant iir att kOllstatera l.lunl Hllspråkrn p;"1 

JjndstYl"ka oeh hali("et stigit. Ett pl'olJlem, som ,,1lt
mCl" hÖl'jar pocl,a p il lösning, iiI' föl'llilldran<1et av de 
stöl'llil1gar a,' Itög- och lagfreh 'cnt art, SO llt P~I mtll1ga 
stidll'n ll iista n omiij liggör l'n nj n tbaI' l'a(1iomottag
11 ing. 

TcLefullJ,en- bolaget <ll"betal' emellertid på denna ft{l
gas lösning, ,'ilhn torde vanl att vänta inom en snar 
fl'amtid, 



1'0l'CLAH H.\])[() 

PhiUI>s Harlio .-\ .. B. har kOlllmit med en nyhet, som h<1r 
~ itt .'I'""·il'lI,, 1U II"P"" fiir 'llJl"kholul<lrWl o("h fiir l,\"ssnnre ll~, 
,llHlrn pl;;I,,·r. <liir l\iil :-'l riil\lI\I( 'll iii' :!:W \"o lt lik~trÖ)ll. 

~:;24 ;i l' t'll 3 -r(il'."": IJlo! rH~.~:ill·l-' lllt>d ett :--;k~i l'J1Ig'allel' - hög"
fl"ek\'en,'st0g", lld ektur och flen('oll, fllll~tiinc1igt nätam;luten 
I iU 220 \"oIt li1<s tröm, Yi ' 11 :1 \'arit i tillf,ille att underkasta 
apparalell il\ g;iLe ude IH'O\" och fllllllit (len Yill' (l i nte blott en 
,!.::()ll c1istalJsmot tn g-are ut ,nl ,h'en cn id ealisk g rammofonför
s liirka1"(' föl" au\'iilJdning' i helllmen , 

MNl "Il c:a 12 met"r l:"lng- lltomllllsHlltellll kan man, ,ivell 
1lI111er p:ig'lell(h, lok" b;llHIlLin ,C' \a in ett flertal ut!iindska 
sl'at iou er me,l f ull ll öp:talnl'styrk:l. Än'n en god inomhusan
I'enn ,il' tillr,iddig för al't ,CC' dc ~ tlilTe stationerna med god 
hiigta la l'sl ~Tka l'ftrr slul'all 10J,a ls,i mIll ing, ih'en i m odiirna 
hu" 

Lill<1k"<llitl'U iir. som man kan \',inta s ig;, niir pentoden 
l\Il\',iUlles som s lutrör, ntmiirkt oeh " f(eUi,il eten förträfflig, 

l mottagaren iir inbyggL ett regnlatorrur, som utjämnar 
l'\'enlLll'lla iin'rsviirlllillgal' [J:l n,itct Ol'l1 den ,il' med bänsyn 
till fii l'l'-"kr iftplll:\ ntfiird P:l ett fn11l betryggande sätt. 

r fr:'q,:'ll (llll insliill n in,g' O('II sköhl'1 lir apparaten synnerli
,~en C'nk!'l och i detta fn ll, lik"oll1 hctriiffande exteriören, 
1'ullt' lik ,len 1 mal'l,:nallrn reclan befilltl1ga 3-l'i)rs\'iixelstri'ims
1I)otta,gal'<:'lI. 

Finna Wjlh. Carl Jacobsen, StockllOlm, har tillställts oss 
ett par ne!io, II (ig talnrnyhe ter för proYlling och omn;im
nande. 

Den t idigal' , \'älldinda Helos Dynamns leycreras nu in
lly,c;g-d i en r,\'lnlig 1:1 da i ged iget och fi'irniimt utförande. l 
]:l(lun finns ti1lrii('k1i~t ntrymme [i ', r illl>y~gande aven nut
allsluten fi irst ,il'lmrc (' ller en 10kalll1ottagure. Ljudkvalit6n 
iiI' utomOrdE'lltli~t got! och högtalaren f(jrJll,lr bura stora 
ljudstyrkor, 

Helius 4-voJiga. balansera d e ma g; ne tsystem le\'ererns nu 
o('ksit sUJllll1anhn!;gt med lWlJl1lembrall. Det chassi, Yi erhållit 
fiir pro\'nillg-, h ar Yi sat sig bes itta <' Il mycket god reproIluk
I ionsfönni'I,C;u. lUlllOntern t i e n lJaHI,' , 7:3 Clll, i fyrkant och 
kopplat till ell l-\\'M ts fiil'sl'iirkare gel' Ile t tillriicklig ljnd
st,\'rlm fiir atL fylla ('Il mil\,lre sal. l\:,insligheten iiI' stOl' (j\' er 
heja l'pg istl'f't, (l (OlJ (lell liigl'c delen a v tonskalan framkom
mer si ill synt \·' il. J)l'(' rCllt Ill ekaniskfl utförnndet ,jr ge(liget. 

Illg<'lljöl'sfinllan \'oUa. "\ / B, Sto('kho]m. fiir i ma rlmallcn 
Pli ~(\l' i(' L . F.-dl'().~" ltlr il'- 1uiil'ket ~t'l:-.bl\·OX. l((Jn~tl'lll(ti()llen 

,"' Il' ni p:'l a lt f,) fmlll Pli god och :\Il\',in,ll'flr ll,itanslnlnillg;s
dl'o",wl t ill ('II ii\'el'lwlJJJig't pris. 

Fiilj ;\ ucll ' 1,"11(' l' l'illn'rkas: 

)lax, j nI!. \'i,l ilHl. dll
Mot~ ltllHl

T.q' )'('1[1,,1' 11. O lilA Illax. mA
"lun llJA J 10lll'Y lielll'.\· 

U] :!;;{) l X 2;jO J(;o 1>, (; 0,0 
r,J': 7 :j{) ]X 7GO GO 41 ,:{ 2H,1 
LE HiOIl .1 X ]GOO :111 (w.:) (;1,1 
LP :!;,O :! X 2,)(1 100 IS,R JG,l 
]',1) 'j:jll :!.X 750 GO 7:2/) G2,I 
Ll) ] :,00 :!X J500 :~O 221,;') ]53,0 
i' 1', 'IG{) l X 1:311 :!"O Il,] G,l 
i'T'; :!;,II ,] v A :!:3{) :W() l :J,fi 11,1 
i'l '] .;'11 l X 750 ,so ii4 ,O :18,2 
;.;r-; 1,,110 l X 1:)00 :311 (;3,. GO,l 
N]) J :,0 :!X ):30 2"0 Hi ,,, 11,8 
S J) :!;;{) :2 )( :!50 200 ~7.;i 18,0 
:-;n .;jO .;;0 ,'-<II R4,3 08,8,', 
;';1) I ",I il i : :/ l ;'jUl) ,,11 1H7 1 ~ .l;~6 ,0 

~ C 

GIrrunmOfGIDIllu:1l11Il.~i1:rlien§ 
~ N~heteJr ~ 
Innan vi ö\'el'g:1 till att ge en liten u\'ersikt över en dd 

~ki vnyheter, Yilj'l Yi llaSS:l tillfället att tacka dem ;t\' 

vit ra läsare. som yarit nog iilsln'ärcla att komplimentel'a 0'"' 
föl' opa rtiskheten i v,Lra omniimnandell. Yi inregistrera me,l 
l' illfredsstäl1else, att man p:1 il tskilliga håll miirkt, a tt Yi 
iu te helt enl<elt t.rvcka ,l\' veder1tiil"a nde firmors kataloger, 
och d be vtl ra lä sa~'e vara ih' e rt yg-~Hl e om , at t dp ,t\'eJJ i forl'
s iittniJJgen skola kunna lita p ft "uta gra nHnofunl'ef:ensiont'r, 

Husbondens röst !tur en hel (Jel gOlla saker att bjuda pil . 
»Rnska sjömän hall,b (X ;\200 ) iii· ett trevligt arrangpr:tl 
po tpurri ptt gamla ~ikta s juJll[[ns\·alset. Fred ,Vinters orkc~ ' 
t f't ovanligt bra. »Ayal a» och »Kinesisk foxtrot» (X:3208) 
borde in te saknas i n:1go t dansbibliotek, Bilda äro förtrii tJ
liga mec1 i bästa mening amerikansk illtnuuclItering. Yt('(,l' 
li gare en utmiirkt dan,,~kiva fil' »Som en violin », och »U e,l el t 
rosen fång» (X3209), iuspelac1 fl\' KraEt" ensemble, D etStlllll l!:L 
l,an t y\'iin inte :-;ägas Olll »!\Iitt lilla Vaxhohnsvax» ocb »1 
dag och i morgon och HinbE'» (AL J0(7), D el! j'ijrstn,iDlllc1a 
iir rent useL Cmtz trio spelur och Curt Ljungg ren har deB 
ttöstlösa uppgiften at t sjunga dessa saker. Inte ens lån.d 
ute i ollyg-den kan viil ::;iitlant P;:"l. I-:n i s iu genre lllmiirk(
historia ii;' »Bollnauktion»- o<:h »,E' marlmaclsda'» (X :l2lU ) , 
insj unge n av Eric P :son Friber."'. Den kan !i\'a npp humör!'l , 
»Ernnuldalell» och »Sv8nsl{-a m e rilmnsk mazurka» (AL lOT") 
;ir Yisserligeu inte direkt c1ttlig men hellcr ingellting att n:, 
Jwmmendera. » :)1,)' \\'ife i;; on a diet» uel\ »Tonc1eJeyo» (n 
5271), inspehHl ay Jack Hyl ton, bör diiremot införlivas ll\,'tl 

Drosslanw till\'(,l'kas fl\' firma ,T, Axpl Cbristensen & C :0, 
KiilWlJhamll, 

l!'riln samma firma finnHi'l ,i\'rn t\'elJlle lliitnnslutnings
transformatorer, en mindre t.\'}} om prim, 127 0(' 11 220 \,oH', 
sele 2X250 Hllt o. 50 mA. 2 X:!. \"oH n, J ," amp. Wr lI1fll'nin~ 
av likrlktarruret och 1>< 4 \'olt, 3,3 :unp, föl' matning :1\' 

rörens gl ölltl"ilc1a r Salllt en stiirre t~·p om prim, l2T och :!:!Il 
yolt, sek, 2 X 250 yoH 100 mA och 2 X 2 \'ol t, J,G :lmp, o(·h 
lX4 ,olt, 8 lI lll}}. 

:);1Y~iJ drosslarna som transfonnal'ol'Nlla iiro rikligt ,li
lllpnsionerade, y,.il isnl enllle OCll priigla" Il \. e l' t i al I: 1. n \' 
seenden ged iget utfiiralHle, 

.-\.-B. American Sole ;\gencies, (;iitp!JOI',,"', fiir i Il I:1 rkllnclpll 
<,n ser ie miitin s tl'llJnent , S Olll l'ol'l1<~ ha ,i a ' pp,'i,'ll'l ini 1'1',' ,' " 

fi)l' siind al'itlll:1t( ))'el' o(' h ~.iiil\·lJrg·J.!.';ll'f'. l)ri :-;C' l'llit iii'O ~:i 11il!'-1S 

HigH, att YUl' och ~n knn fiJl'.-..;p :-ji ll 1Ilotta.Q':ll't' llH'(l e n- ('lIt'1' 
t \'ii illll~'g,!.::da instJ'llJJ'Jf'ut fli r el"fol'{ll'l'li ,!.:: kontroll a\" spi in
]J ingar och strijmstyrlwl', nl't on kta t ii l' 111 t'iinllltl('1 ,!!;," <1 ig'p l 
och tilltnlan,le. 

In s trume ntell Hro a\'se,l(Ja att mOJlt"I'a'l illEiill,l:! i palll'1 pJ), 
i\lonter ingsh:l lets diameter iiI' ;i1 llllll. 

Fijljl\n<1e inst rum en t föl'a s: 
VoJ tmiil' nre för v'ixelstl'öm. -. olikn t~' Jl,'r mt'd lll,il'l'lllr"tl"11:1 

lJ- - 3, 0---;\ 0--7.:') och 0-130 \'oH, 
Voltmiitare för lik~lr(i1U O---! 0<:11 0-. \'olt'. 
.\mpi:rellliitare 0-:,. 0- :3 01:11 O- - LO :1mp, 
i\lilliampl'remiLt:1l'l' 0--30, O- T;:} oell (j- HJO 111 . \. 
Vi ha ",uit i tillfiille pro \' a instrumenten och funnit (lem 

fylla a lla rimliga ansp r:, k, :.\'og'g-ran nhel'e n är fiird llfllHl e go,l 
i hetraktalHle a \' att Ile li'q:m Iwi serlla Ill:,~te föruhiitta llln;;,,

produktion, Det iiI' ett liin."c kiint hello\', som h,ir kan fyll",. 
A,-B, AnlPri e:l n :;':01(' .\!!.'c'n l'i(~, h :1l' ih"en helt os ,.; mec],leln, 

n tt bolaget inncll nr ;4pnernlagenl UH'n fiir S\'erge fiir Elkol!
likriktarnn, "OlJ] ti11n'l'lG\s :l\' 1-:11>on. Jll<'. 'Ye!'l I:I"'!;:"ll. X. Y.. 
l;, S. A, 



POP U LÄR R ADIO 

lf)20 årR flmatiinnH. ~ta.I·(' i 1I Ior:-:elt ' t.' .L: l'il fl'l'ing- ld c'\' t eknol()g- fiii r:111 
T\:rll ~c, Dj ul':-o ltol lll, nlctlarhct ul"t! i J'oJl l1liir Uadin, lir }(rll :-: t ', SOl!! 

ii r sj li.l v läl'd lc:.lrg l"n [i !ol;t Jik S( II!1 ~· tö t' s fa (( ,,1(' )) U\' :1lllal iin 'rll (\ pli flll1 · 

r:ich: t , prt'l:ilp.r :l(ll : vi ll 11l'O\' ('ll llIo ttug niu t! i r ' ltr i l:!:-,-I ak l . ])ct Y:·I I" 
;IIH1ra gH n t!'(' Jl . ~Olll hill! kU('l. II\Hstc-\";-;ka pPL, }ned Yil l,r t (ö lJel' (' II 
pOknl Otit il d l' 11 g-yllene nyc l{(~ hl )) . e tt YHII<1ring-s]Jri :-: . ::;Olll ll pps t i ilJt ~ 
]9~!l. Illus trationerna h iil' yi~a >Hl1ä~ta r C' n » Hl C'(l :-- ill::l pri ~ oc h (' II 
tota lbild a,· tävlingsdeltn ~ft rnu. Anura pris, ett rlliliI1~ sän tlt1l'l' Ur . 
tog'~ n\' hr E. Lundin , östh ilmlIl :1l', o(:h trf' uje pri s . ('l t am erikall :-;k 
nHn;~(' lIy cke l . (ll'oY l'fl(l e l~alHlidat .T. Lage l'cront;r, i Djurs holm , 1 
k ln :-;:-; Jr 1J1en) llrr 1'. :'\I [q.::nu~s(ln. lHtl ~ ill.(d)OL'g , och G. 'l'oll c l'lIll. 
:--:' l" ew J..:: 1101 III , 11l'i st n ~a T'c ll1 e d rJ;lCli omatc l'il.' l fr:l n B . 1. A " Baltie 0(' 11 
L . ,r. ro;. "\(,, pri , . J 1<1" " 111. ll ybö rjnr k J,, ~sc-1l m,,<l max . oo-rak t. 
(' ri ; \' r a cl e te kn o lng X. I~, E. B erglund d en il\'" Sll'rn & Stcl'n ~n lll 
fflr s ta pri s llJlPs(~lllua kOl'b'iigs l1lo tta~tl l'C n, A1Hl1'tl lH i s fiCk h l' J ohn 
S('h r öoe l' , Ålll iH . som \'a r yngste deltngn re (lG rl r). I väl ~3n<lnin g 
filld f' latles Get dllr(ör avseudn llCdl.: l' ~l)rispt hr rI'. ~Iag ltu ~~ (lII , H:H
:-.; i ng ho l'g". ~OIl1 i hl' Lundin , ö~(hnlll mal' , had e E' Jl nUra I! Og' l i k\'iird i ~ 

kO lik Ill'l"C' ll t. 

samlill g·e ll al· daIl s Illusik, d ock flir~t ;;Nla u }) Hittill ' the 
ce ili llJ;» " d l »Sillg a little lon' sOlig» ( B 5G(2) komm it elit. 
:\at ~ liill, ret ~tar föl' dell sislni.illl nda uch har 'l ~ tadko OllH it 
Ilågot a l· ,l " t busta de senaste må ll uderua. Ca rl J Ohan F a hl
C1'uutz sj unger »Nur jug k OllIIner i hamn» o('h »I bla. ll:lnde 
natt» ( X 8225), och det giir ball om. Dalls,,;kiyor att köpa 
iiro s lutli ;en »Bölj e yabplI» och »Det fi lln s ingen jag iilska r 
som d ig» I X 3289 ) saml »Lill K ar in» oeh »Kalle polka» (AL 
1070) , dell f(ilTa inspe lad al· HI) I' ~,;triilll :-'; llyhpt sk Yintctt , den 
senare ;w Ulle i Skratthll It ~ luCfarekDpe l1. 

B lund ,·ol<nlmll s ilwn m[,s tt' för s t nUlllll as ett par insjun g
ningar pii ita li e nsk a Ul' »Pajazzo» ay J oseph Hislop (DA 
JOG21. En ski m , SUIll sUr i allra hiigs ta kla ssen, en orak
~ldnl fö l' att tu. till det enda ord , som 1"ie'ker. Aniel Ri e!ll·er 
sj unger »,J al-( ii lska r så ng oell s triing-a spel » och »Yenetli g» ( X 
:.1238) . G(" la ~:tkPr ., ehur u m ed ihland J\:'tgot unc!prligt t pxt
n Ital . »}-l ii lsiI <Id till m OD) " dl »:'\iir jlllljll~pn tindra» (X 
:321:3) iir <! n s k iy;\ P'" gotr ,,.. 11 ont. Texten til l »Hälsa dpt 
ti ll m on) :il' nll;:-oll t ing rent brot t s ligt. s:1 s li slo-;cnti mentn lt, 
"t t nWll t ·udde så dant omöj li gt. 

B lan d k fl nserl1l1nsiken lliillll;a yi f iij'." t :\1a l'ek '''ebers in 
~pelning " I' ett potpurri ur »B oeaec io» (EG 1:276 ). Hör del! 
och Ni k iioe r el en ~ :\ils GrE'I' illi u.;; har le tt inspelningen ay 
et t potpU l'I i ur »(;pis1la11» ( Z 198 ) oc h ett- ur })Orfe us i under
jonle n» ( ;" 200). Bildll ty fl iil'O goda saker men kunna inte 
111iit:1 sig Ined den bi lllg:ure »BOCaN·i o»-sld,a n. 

S llltligPI uar Göta 1:'ar Bri co le~ H:l ng kör under ledning lW 
Tor Manu s jllngit in 11, g 1'U Be1ll1lan~s:'lllger (Z 199) . Ingen 
,i lska r e H Y I,ör;;å ng bör ulu.lerl :l ta a tt tillhandla s ig den . 

Populär Radio besvurar under d en na 
rnbrik alla frågor av a llmänt intresse . 
F ör omgående svar pr brev i m e ra 
speciella frågor honorar mot postfiir
skott. Lämna a lla erf orderliga uppgif
ter om nätspänoiog, period tal, rörty
per etc. Med ~ iil1d sva r sporto. 

Ivar Aml erson, Yi.lstergatan 25, GiitelJO rg: Bnklaste s iit tet 
att komma frän loka l. ' t ntioll en iir ntllll tv iH~ 1 att alwii ll (\ :l 
I·rtgfiilla. Är denlla rutt Il t fii rd , l.Je hö' -er den ej »sk Hrm'l». 
Skr[y' ,·idlue, 0111 :\i Yill Im ueskrinlillg [1 ' 1 lill11plig typ. 

Th, Pettersson, Hox 3G2, Stonik : A,· liitt lllSe(hla skiil 
knl111 fl Yi ej I,imna bc~kl'iyning[\ r på Iwml1ler s iella m ottagarI' 
och apparatdelar eller anYi s ning a r betriiffllndp (lpl'"a , niir 
syftpt iiI· att kopiera dem. . 

Johan Johansson, Sll1u1.J 0, Torps ha lllmar: D et fört-slagn;) 
a l'l'llngentauget UI· ej liil11[lligt lll ed hii nSY l1 till a pparatpn , 
funktion som kor t,·:1g~ ll1 0ttaga re. Hotorspolen iir en typi "l( 
s poleu het f ör åtel'kopplHd de tektor och fllugernr som såd:!1I 
utmurkt., men som spolen lJet i ett högfrekl·ell ::;~ t eg tOl'el e <le ll 
i nte liimpa sig S' l v-iil. 

Säi;) att Populär Radio rekommenderat det! 
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POPULÄR TIADlO :-\ 1 

B. & O. "Variabla
RHOHBUS RADIO 

H. Heinrich, Berlin SW 61, Yorkstr. 18 

tillverka de välkänd a 

Rhombus anodspänn ingsaggregat 

kvalitetsutförande t ill billiga priser utan 
kon kurren . 

För likm 'ömsanslutning fr ~ n Kr. 25:-. 
För växelström anslutnin g fr~n Kr. 29: 70. 
Le crcras med eller utan laddningsanordning. 

Rhombus nättransformatorer, 


drosslar och push-pull-transformatorer för 

självtillverkning av nätaggrega t och kraft 

förstärkare t. ex. Rhombus Bastleranode. 

byggsats till anod aggrega t för mottagare upp 

t ill 3 rör a Kr. 25: - mot förskottslikvid. 

Vi leverl"ra dessutom nättran sformatorer och 

drosslar, lämpliga för mottagare, beskrivna l 


denna tidskrift. 


Rhombus Ladd ningstransformatorer för 

växelströ m och Laddningssäkring för likström 


(se artike ln "Ackumula tor ladda dig! » i Popu

lär Radio l1 :r la) lev r ra vi sedan flera år 

tillbaka mot insändande av K r. 4: - samt 

transformatorer för växelströmsnätet till Kr. 


14: - franko. 


Rhomous Exponent ialtra t t med 4-poligt 

K raftsy tern 


för inb yggnad eller som kompletta högtalare 

äro dagens och framtiden s högtalare. Utom

ordentlig ljudkvalite. Det bästa, marknaden 


f. n. kan p restera. 


Några nbombus-speciaU1~er 80m byggsa1ser. 

Utgångskrets 


till skydd för högtalaren och höjand e av ljud

kvaliten, bestående av specialdrossel och kon


densator Kr. 12:-. 


Drosselkrets 


fö r f ältmatning av dynamiska högtalare f rån 

likströmsnätet Kr. 9: -. 


Nätaggregat 


för glödtrådsmatni ng från växel strömsnätet 

(likriktare) . Reglerba rt för spänningar mellan 

2-7,5 volt. Id amp. Inklusive voltmeter 


Kr. 90 : -. 


Nätaggregat 

fö r hel anslutning av batterimottagare till 


· likströmsnäte t (glödström, anod - och galler

spänningar) Kr. 60 : -. 


Allt mot förskotts likvid. 

HögohlDs
lDotStå.Id 
för användning i mottagare 

och nätansJ lItningsagg regat. 

Stort regleringsomr~de 

från 250 ohm till 5 megohm. 

Tåla hög belastning. 


Variationen sker kontinuerligt och störnings


fritt samt medgiver den noggrannas te inställning. 


Återförsäljare anmodas begära villkor. 


Bang & Olufsen A.=B. 
Struer, Danmark. 

Kr. 32:-. 
A d e t ta bO lter i . som 
p a ssa r fö r de fl es ta 
moderna appa r a t er. 
lämnas 3 års garanti . 

W/////A
Svenska Ackumulator A.B.Jun~ner --..""~/.""""~~ .. ,,,,,

~~OCKH()~~~
GöTEBORG MALMa SUNDSVALL", 
~___~~A0. ~////~____w~ 
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por LÄR RADIO 

K\T\'X.\!\" SO)1 »IL\LLÅ)L\~-», 
(Forte. fl'. ,id , 17) 

llI an, , 'al'l' " ig manlig elle r l"innlig, det Hugo nog de aspiran
ter erf al'a, som föl' n<lgot hah"lr sedun a nmiilde Sig hos 
TI:1lliotjii llst s,lsOJ1l sökande till e n ledigannonserad plats s:l
.~om S"er g-es första Iwllåkdllll:.L, Det r;jc-ker inte heller med 
att man ckså lir sprukkunnig, Hallåmannen mås te ha för
mil .ga al f med sin lilla pres tatioJl f'lng'a lyssnarna s 1lpp
mitrksam"let och Yiicka (Iern~ intresse för det kommande pro
g mll1ll1el', lIan eller hon m i'tste ha »del'», Lfmgt ifrån alla, 
som låtn !töra sig, kunna skryta dilra", i\1en studeru illustra
tionerlIn P' denna och föreg'i\enele ~ida litet uiirmare, sa skall 
ni nog finna, att eld finns flera av de europeiska hall åkYin
norna. S Ulll i'ttmin,tone se ut att ,ara be.dl,ade med detta 
onmbä l' li~LI . Den, ~om IlLLgon .ding hijrt dem, yet att det gamla 
ol'dsl'iivl'l »~ke-ne-t be-drur» i detta fall iir en uppenbar o,an
ning. f{(JJ" ,u/('. 

l~X y kXELSTRö)ISELDUXATOR. 
(Fort~. [I'. s id. 21.) 

fijrstärl, .. re, sil. krih'er detta en belastning pit eliminn
torll ay omkring 5 watt, "iII,et gör att lllan J;ir riilma 
llled en I'örhrukning ay cirka 10 "'att. Priset pr kilowatt 
"urierar iu a"se"ärt. Låt u,,~ riiklla med 40 öre, som 1,,1U
~ke iir tt rätt gott medeltal. Utgiften pr timme som man 
l\'~"l1ar " Ii]' dä 0.4 öre, Ha r mall sin apparat i gång i 
gcnomsni t tre timmar pr dag, fär man s,'tIlln(]a föl' e11 
ko"tnau . " ungefär G ](['. om året alltid CH kou»tant anod
' jl,inning på mottaguren. Likriktarröret i elimilwtol'l1 lIar 
i rpg'el ('n liys l id prl :1- 1,000 timmar elle-r :\-1- iiI' enli~t 

o"aw; ttleude beräkning, OCll utgiftel'l1a bli ä n'n i detta :l Y
"l'I'I1(le I' i t minim:1hl, säri5kilt dit om man am' ii nder ett 
nLllligt ll rg-u ngsrör och inte ett relath't dyrbart spccialröl'. 

HUR VERKAT{ EX VÅGFÄLLA? 
(Forts. f l', si<1. 2-l.) 

Kra,PI pu en liten spole och stor l,ondensator bet~'der 
('11 ökning ;lY ltögfrekvens1I10tståudet, och andra delar måste 
,liirfijr Y:I ra absolllt goda komponenter, "l att man lwn r lllla 
hot fijr llIo ts tundsökltilq::ell. I motsatt fnll kan det nämligcn 
hli 111.H'k,·t sy,ht att uppnå en effekti" nte,tiillgning a v lo, 
ka lsl'a tio!l cn, 

PYRAMIDlIöGTALAHES 
(For ts. [". ei(1. 2:3 . ) 

,1:l kantf'I'Il'l på den s.'Uunda e l'lI?IIlna membranhah'an fijl"l' .' 
lliiref'lel' 111 ('11 foglJHl1L1 och fl('n :Her~tål'llde halvan IlOllfo~a ~ 
JI,l S:lltlllhL siitt. Att Re(lan fiil'('ILa de l>:l(la Ilah'o rna till ct! 
JlIPltllJl'GII :lV den forlll som flg, :2 "i.'ar. lIIiitC'l' in~!1 st(;l'l'c 
"",'tri~het l' r. 1':l fig. 3 ~('r man, att kalltlJU]](]('lI ~luta ett lit'er 
,'I~'('kt: fr 'l ll "pe(:;,;pT!, De ,'iilulllla el'lttUllla fria iilldal'lla vikas 
o('h fiil'se- , mt'cl h:t! föl' ih'erfijl'ings:ll'luen . 

.\,' tnnll, )II j nk lIl iis.';ingspl,"tI: giil'lI R tn'lllle »sk" hu» a" tid 
llhl't'lUle, som fi~. 4 "bar, så aY[Ja~saup all den Nia lwn pln
"pra" imll i och dell 'IIHII'U ntanp:l JlIelIlLl'<1n (' l~ sp<,'I .'; . Aven 
"ki'tl'l1'lla fiirses i JlOlI.t:'ll med h,~ 1 Hir öYl'rförings tll'lI1pn. 
~1()]tltl1elt (",p fig, ;j) till"erkas av X- l O 1l1111: :; plywood . .\x
"I,illll,,1'. fr ,iu fraJuknntpn till de-ll list, vid vilken maglld 

,,,,,,~teJ1let monteras, ii r beroende [lX ,ilke t s"stem som an
,,'jjmles, Art Jflsl,tiilla miittet biir (locl, inre I~öta n'lgrn svtt
righeter. .. 

De breda banden best rykas liksom stommens fram re l,an
ter med solntion, När den torr,at, klämmas banden fast nd 
membranets baskullter, på vilka solution dessförinnan stru
kits till en bredd av cirka 3 mm, på insidan. Membranet 
monteras llärefter Yid stommen så, att det IWlllmer att sitt:1 
absolut centl'alt, ::)1agnetsystemet skruyas fnst vid listen, 
"al'viLI mall se r till, att överföringsal'men kommer mitt i 
topphulet lItan att pressa membranet åt någondera sidan. 
::)[uttrarna dras så åt, sil att skillarna pressa samman top
V0n utan att membranet tryckes framåt eller bakiit. ~1ed 
litet ";lX eller dylikt fe1ster man den mutter, som skall Sltta 
invämli "t ,'id en Iden pinne av lämplig längd, i vilken bor
r ats f'ttn;ot överföringsarmell svarande hål. Då blir det liltt 
att f ii dit den, vilket annars kan bli ganslm besvärligt. (lit 
det är trängt om saligheten vid spetsen (se fig, 4). 

Sft iir s jiilva högtalaren klar, och det äterstål' bura att 
förse dcn med baffle eller låda, vilket är nödYändigt för att 
lIe UigS!'l tonerna skola komma fram, Bafflen, som kan göra s 
av 10 mm:s plywood, bör vara min s t 80 cm. i fyrkant och 
högtalaröppningen i mitten skall vara 30X30 cm. I"ig, G 
visnr "n ~kiss ö,er en enkel och trevlig läda, som kall ut
fijras i t. ex. 6 mm :s björkplywood föl' en relatiYt ringa 
kostnad. För att ullf!\'iku resonam;yerkan bör ma II i ba k
Yiiggen ta upp fyra eller fem Itill - mins t G cm. i fyrkant 
- vilka, liksom framsidan tiicJms med någo t liimpligt tyg'. 

L;IHll'r förutsiittning att ett gott system anviindps, lämnat' 
denua 0nkla högtalare ett förvånande fint resultat. Modell
lIögta l:1 ren, som vi kört med frekvensskiva, uppvisar en syn
nerligen jiimn kurva mellan cirka 100 och 6,000 jll'rioder, 
,'i1kpt lI1,hr0 anses ,ar:1 ett utomordentligt gott bety~ ,"tt cn 
h1jgtalare av denna enkla och billiga typ. 

Har Ni en nyhet 
så skicka in den till 

POPULAR 1(ADIO 
Allt provas oc h värdesäll~S förstklassigt 

Dynama Radio. 
HoneycombspoJar fr. 25 (ill 500 varv. 
Lågförlustspolar fdn ~ till I 50 \' an·, 
lämpliga till kortvågsapparatl'r. För
längningsspolar från 200 till t So:) me
[C'r med inbrggd återkoppling, t'!l

hSlsfastsättning, ~ aperiodisk Jy \täm
ningskrers (ör say:il lång som kon 
v!ig. Bästa inkör5käll~ för fabrikanrer 

och ått:r försäljarc, 

Svenskt arbete, Begär katalog. 

D\'NAilIOVERKEN, 
OSB\', TEL, 201, 

Schwlele.o & COo»En stor skiva pa 
o alla VLS få"rutom i format och przs» 

Avd, P. R. 

Dess namn: BROADCAST 
Birgcrjarlsgatnn 

Dess p r I• s: Kronor 2:50 42 

Pröva den pa o Eder högtal:lfe! Begär katalog! STOCKHOLM 5 

Nordisk Rotograv yr, Stockholm '930 
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POPUL.ÄR ADlO 

Härnedan några utdrag ur vår katalog N:o 16 

r lRadio t' [J 
Läroböcker i: 
Elektrotekn i k 
M e kan ik 

~~ 

~ 
Foto- och 
rltmaterlal o-:.-L 

Radio 
Snickeri 
Måln ing 
rextn ing 
Teckning 
...Jurid ik 
R ä.kning 
Bokföring 
Fotogra fi 
Bokbinderi 
Vävning 
Handarbete 
Trä dgå rdsskötsel 
m . f l. m. fl . 

Ritningar: 
Byggnadsritn ingar 
Möbe lritnlngfir..~"",-,--

IBåtritnin9ar. 
a-==::..;c.l.. m . fl. m. fl.:< 

om ett iS öres frimärke 
Insändes tlll porto.Clas Ohlsson~Co. Insjön Katalogen sändes gratis 

-

- HGRAETZ" 


balanserade 
 4-poliga 

magnetsystem, kr. 23: -, utgör 


den säkra grunden för 


"GRAETZ" 


högtalarchassi, kr. 40: -, och 

-If----- ' ''GRAETZ'"' 

högtalare n:r 91, 

kr. 75:-. 

3 "GRAETZ" kvalitetsprodukter. 

I N G E NI Ö R S FI RMA 

BERNT RHODIN A.-B. 
Tu nn elgatan 20 ST OCKHOLM T el. N orr 31660 

? U L A" R. 

QO~O\\OJ 

QI'9JJ(' 1Hl&\~ [Q)®©«:Il(~~ 

Ä R O OU M B ÄR 

LIGA FÖR VA RJE 

R ADIOT EKN I SKT 

INT RESSERA D 

BÄTTRE LJUD I MOTT A GAREN ! 
R ät: 'antingen av / örst.:jrk ningfproblemet . För sv en ska jör
hj'll.lIJ"~1J bearbel IJd Ini C ar l L ind b e rg. Pr is kr. 1.50. 

P Å KOR TA V ÅG O R 
Illu strerad tJiig lcdn ing f ör k ortvag ssänt ning och mottagnin:. 
För sv tnJk a förhll/anJen bearbeta d av M. H (J 'm g r t n . 
.\1~J jc'jrM rJ .I V Fri . Dr n,,,,,o R ol f. Pris K r. 1.50. 

RADI OHA N O EN 1930 
Oumb:irhg rAI/gi vare lar varje LJ S I11~ft Imd (" de t ela, l iga 
:uhtter vrd r .:l diom ot lagt.1r~T1. ILJUJtl(ltl{/. Rediger... av 
C" rI Li n d b er g. Pris Kr. 1.50. 

l ALL A BOK L ÅD O R 

F rån Exped itionen av P O PUL ÄR R ADIO, (No rdisk Roto 
gravyr) POSTBOX 450, STOCKHOLM ",,,vi,,rar unJ"t eckn ad at! 

J:i n ull! 11Jot p051/örJkOll (po r t Ofl 'Zlgijun t ill k: ommcr) . 

ex. BATT RE LJ U D I MOTT AGA REN. Kr. 1. 50. 

ex. PÄ KOR T VÄ GO R . Kr. 1.50. 

ex. R A D l O H A N D B O K E N l 9 3 O a Kr. 1.50. 


N amn: 

POHadrtH: 
' P 1.1R 

http:POPUL.�R


N. & K. 

Farrand• Inductor.DynalDic högtalare 
En glädjande nyhet är att den världsbekanta firman Neufeldt & Kuhnke 

Kiel licenserats att tillverka denna oöverträffade högtalare och 

ö v e rl ägsen all a el e k trom agneti ska 

Inga av den elektrodynamiska 
nackdel ar. 

Många musikvänner anse den vara 
ställd med elektrodynamiska högtalare 

icke rent av 'överlägsen. 

Chassis med 28 cm. kon 

Kr. 15:-

att priset därigenom blivit mera överkomligt. 

h ö g ta l a re. 

högtalarens 

fullt jäm
om 

Fa rrand - Inductor - Dynamic anslutes på alldeles samma sätt som en vanlig ~kr:.;:0magnetisk 
högtalare och kräver därför ingen särskild kraftkälla för fältmagneterna. 

I~ 
Far rand - Inductor - Dynamic blir därför även betydligt billigare i drift äh de e1ektro":':·na


miska högtalarna. 


Omkopplingsbar för olika slutrör. 


Gl; 'm icke ~ tt avprova denna - utomordentliga högtalare, innan Ni beslutar Eder för annan. 


L O E W E W. FlO 4. 

I-_..!;;:.~~~~~~~~.i-'S+-l"'" ._"' .....L .LV_ r. E d e r! 
ALs o Iu t fi It r e r i n g a v n ä t b r II s e t . Läm n a r y r a 
fasta anod och två fasta gallerspänningar. 
Användbar för mottagare med upp till 5 rör. 
Tillförlitlig - störningsfri - effektiv - billig. 

Kr. "8:
Oz, J.nstående material kan erhållas i varJe radioaffär. - l parti från Generalförsäljarna : 

o 

A tiebolaget HARALD WALLGREN, Göteborg J 
Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1930 


