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F·OPULÄR RADIO 
FLYTTAT TILL NYA LOKALER 

SVEAVXGEN 25--21 
REDAKTION OCH EXPEDITION 

Telefon 9959 

o 

FIRAGEAVDELNINGEN 
är öppen varje helgfri dag mellan 

9-10 f. m. och 4-5 e. m. 

lördagar kl. 2-3 e. m. 

Telefon 13911 
(Begär sedan Populär Radios Frågeavdelning) 

..... .,,-' 
-
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KATALOG 
Å 

HELLESENS BATTERIER, 
Ficklampshylsor, Glödlampor, Svag

strömsmateriel etc. är utkommen 

Expedieras på begäran gratis och franco till hrr återförsäljare 

A.•B. Nils Mattsson & Co. 
STOCKHOLM · RIDDAREGATAN 25 

RADIONYHET! 

PENTOD:=:detektorn 
Två rör nu ger mera effekt 

än tre förut. 

EIATON 
m~ d inbyggd 4,pol. 

bal anserad högtalare 

(e l. förstklassig elek, 

Ircdynamisk), pen; 


to~detektor och d:o 

kraft förstärkarrör 

för likst röm i pryd. 

li g eklåda. Obs.! Ny 

patentsökt kompenseringsmetod mot nät brus. Appa, 

rakn är tyst som en bafterimotfagare. 


M I.M II med magnetisk högtalare. . . Kr. 185: 
MLD II » dynamisk» » 230:

Ny prislista ner Il (/930) sändes mot J5 ör~ (i frimärken). 

E 1,\:8 Radiohandbok för apparatbygga re (3:d; e lrg.) innehåller 
allt av vikt om radio: teori, beräkning och bed ömningav radio.s 
materiel, beskrivning på ett antal ultramodern.a radioapparater, monte" 
rin;: l ' o . felsökningsanvisningat etc. Utkommer i april. Pris 75 öre. 

Elektriska Industri Aktiebolaget 
Bo:{ 675 T. STOCKHOLM Box 675 T. 

R~g . Varumärke 

för nätanslutning eller batteridrift 
kännetecknas av 

...... 	Stor effektivitet -~ 
Rent, naturtroget ljud 
Enkel skötsel 
Gediget svenskt utförande 

v-_ 	 _.;I 

RADIOFABRIKEN LUXOR 
MOT ALA 
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Ett radiofabrikat eLler en grammofonskiva, 

som Populär Radio har kunnat rekommendera, 

kan Ni köpa utan att riskera att bli lurad. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 



I'OI' tJLÄR RADIO 

6 :1 RÖRS RAMMOTTAGARE FÖR VÄXELSTRÖM 
Dubbelgallersuper av enastående effektivitet! 

"~HKROHET " '" ii l' del! 11l ('~ I· >'elek til" a 1:111gcli stl1 n ~l1H.(· t:lg:He ll i 111:1 I'knallen ~ 

"i\IlKROHET W" h~s i tter ell pnOl'lll Ijut1~tnJ.;:a ' 

"MfIiROHET W" IIUIU, l' ,·id g r:lulIllo fonspelni llj!.' Ill ed full eHeJ;(. PU plp]i: 

tl'orlynaluhk Jlii.l: t:lla I't' ,~ 

"~UKROHET 'V" :ld'f't":ll' ~ti il'nillg>,f l'itt pii bel,ysnin,g~niitet ~ 

"i\'( l HROHE'f W" iiI' Il lllknpplin,Q',"!'al' ful' 110 - .Ull - 220 yo!t! 

"MIIiROHET W" hill' 1l1Ot"(,tIlCl ,,kojl ll!ing· Ulf'c! hii.Q· nnodsjliillllillg, I"\l'i.g('

1101ll :1tel'g-inlill.Q·p ll hlir (len hib,ta lllii,ilig·a f,il' "tll'iil tal 

:--:OJll 111 tlsik ~ 

"MII{ROHET W" iii' t' ipg"nut utförd i nppu l'ntl:'\da a'· hmu bnkelit' 
"!HJKROHET ,\f" hal' stal·io ll ~ tnhi;l, 11 JlPtagalHlt· d(~ ti>l'lliim sta ,'tatiOl l l'1'1l:1 

i Elll'opn ! 

"Jfik· /,ollct H'" iJ/cd /'(/Il/. 

Elektriska A.::B. Skandia, Stockholm 
MALMÖ, WÄXIÖ, GÄVLE, ÖSTERSUND, SUNDSVALL, UMEÄ 

TOROTOR TRUMSKALA 
är en mikroskala med utväxling c:a I : 7, 

Skalan är belyst med en lampa, som kan utbytas även 
om mottagaren är plomberad. Kondensatorn har båda 
plattsystemen isolerade från ramen, varför hela inställ

ningsmekanismen kan jordas . 

TOROTOR Dubbel Trumskala med 2 kondensatorer Modell B Kr. 3°,

Det ideala kondensatorsydemet föl' nätanslutningsmottagal'e 

Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radiornateriel 
Amerika l'el "', Köpenhamn 
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"Kvinnan tige radiomikrofonen" 

De första rösterna l enqueten om hallåkvinnan och grammofonprogrammen. 

~j~~1I.~ opuliil' Radio!; lljJplllaning till dit,,) lii:-;;11'P 
~(I p §att göra ett litet inliigg om H;lt ltnlnl 

I,] _ (~hall{lk~' i~ll~~», ~cJ,l OlJ~ ~l'alll_~llOf(:l_lP,togl'~Jl1-
~i'iiiiiiiiiiiiiIlii"l1len hell ,<HU anddlllH tIll In l nastan 
mer än önsl"'iitd grad, En flod ,1\' insiimlare har 
kll'ömmat in, Men i dej- stora flcrtale>t fa 11 Ila ,'edl'l'
hÖl'alHle tydligen llaft litrt föl' !nåttom och därför 
inte kunnat fullfölja de goda ansatserna, Dagarna 
närm,lst innan detta nUlUmer g,lr i press ha dock flera 
tungt Yiigancle inlägg dumpit ner på värt bord, På 
grund a,' redan klara dispositioner ha de ej lwnnat 
komma med denna gång utan få Sal ö,'er till april
1l1lllll'cL då gräddan al' dessa saker bli utplockade 
och pl'isema samtidigt fördelas, 

)In nöja vi oss med att ätege ett par för den all
männa meningen karakteristiska inlägg, l\fen samti
digt \'ilja Yi framhålla, att det ingalunda är nödväll
('iigt, a tt ett inlägg mot hallåkvinnan slwll belönas 
llled första priset. Det är synpunkternas värde, som 
hli avgörande, de må sedan gå i \'ilhn riktning som 
helst, Och till den 1 april har :Ni möjlighet att vara 
med ikonImrrensen, 

»]{alläkl.:ilI1WI1 rerko)' SII(/1't 'utsliten gr'amlilO

fOJ!8kira ,» 

Efter n tt Ita tagit dela \' Eder uppmaning i februa
)'i11\1n11'('1 tilllilsarna att yttra sig angående hallåkvin
nan och gn1ll1Jl1ofonmllsii<en, anslog jag hela h'å vec
kor till \'iksp rogl'amruets avlyssnande, Detta inskrän

]:('1' sig ;'I1]]1<11'R föl' miLt ,'id .kolllmanc1e till dagsnyhe
tPl'Wl Odl en och anlla]] g;lllg n;"lgot föredrag, ty S<111

]l ing att siiga är ril~!;pl'ogl'<1mlllet i genomsnitt lSyn
lIcl'1igen trttl;:igt. .lag ,m icke siiga dåligt, ty de sake!', 
som bjllllas, knnml nog \'in'a )n'a för det fåtal, de läm
pa sig för, men oel'hört tn<lbga, det är just \,all de äto, 

X;lI'iiJ, efter att U!Hlpl' h i.'t hda veckor ha al'ly;;;:-; 

llat rubb och stubb, H1I' jag Olll hallå){\-inn<lll säga som 
l'allllls redan P:l sin tid fann sig fÖl';mläten fram
hi'Ula: »Kvinnan tige i fÖl'samlingen», Detta \'isrloms
ord ha r sitt beI'iHtigande den dag i dag är, Så länge 
manlig fll'betsh'aft ieJ,e tryter, S~t låt oss h{tlla oss \'id 
den, Spar SUl'l'ogatpt tills ingen annan utväg finns, 
Hallhk\'innnn ycrkal' eftl'!' ('1\ tids a\'hörande som en 
dltför ofta spelad gramDlofonplatta; man leds vid 
den, 

Och därmed äl'O ,-i inne på grammofonspörsmålet, 
Inte \'et jag på ,-ilket sätt Hadiotjänst förser sig med 
grammofonplattor, men nog \'el'lm1' det som om denna 
institution vore något slags avstjä.lpningsplats föl' 
\'ad som inte går att sälja i allmänna handeln, Men 
r~et lmn 'l{e slmll vara så för att bli i stil med det öv
riga, tråkiga programmet, Min granne köper i regel 
l'n n} ski"a \'arje "eelm till sin grammofon, och att 
det finns god musik pit plattor kan jag, tacl{ vare 
tllnna \'äggar, intyga, 

JYIed detta lwpplar jag a \' » Stockholm-~lotala» 

för en tid igen, Tur att det finnes stationer som Ka
] lllldborg, Oslo, La tlli med fler'a, 

»K: 18,» 



»[n?a rodio(/I'UsfCJ' ,i gl'olllll/ufUII/il'Ogl'(/1Il'lllrtf» 

Princi len föl' gl'amlllofonpl'ograml1lE'l1s sammall

siittning bör E'nligt min mcning I'ara dellna: SådallCb 

8(/,kel' bÖl'a f,/,(l,mför (lUt väljCLS) som Rad iotjäl1St icke 

i ranl-igo fall kan bjuda p{{, i origiHa!lIppförollde, Här
igcnom ldi grammofonprogl'allll11E'll Ille!' intrcssanta 
och 1,ollJl'lettera i viss mi'tn det öniga pl'ograrumet i 
f;läUct f " t' a tf, Si'\. som nl! ofta iiI' fallet, enda st u t

giil'a ctt snrrogat föl' detta. 

Ofta f nr Hlill1 hÖl'a folk fönktlla sig ön'r, att gram
mofoll l'vn l,'tta så br'a i radio, t . o, m, bii tt re än det 
>c1'iktiga» programmet. Det är emellertid icl,e Srl llJJ

rlcdigt, att grammofonen Ettcr bra, om yädclells 

frälm.;ta llOl1stnärer på området gjort insllrlningarnit, 
l ,'åra \':m} iga llndcrh1tllningsprogra tU fii I'i i .tegel 
l;öja oss llCd, ,'ad som finns al' konstniiI'Cl' inom lan
dets gräw,wl', Visst bjnrlel' Radiotjiinst p,"t lll[tnga sto

l'a och uppskattadc kOllstniil'el', men bolaget kan clod, 
g iyetvis i(' kc milta sig i dctta ,wsecnde med de j ä tte
,,1'01'01 utlil lHh;]m grallllllofonföretagen, 

Alltsa : 1: iilj godo, 'inspelningar ov c/'kiinda kOJ1st

1/ii:/'el', 8(iln vi- inte kUllna fel höro, här llc1n1ncd ::\:Ied 
kOl\stni\ I' ( ~r 111enar jag (E! icke endast Uti)\,[ll'C ay s. k 
ltögl'C m w,;ik utan även sådana, som ha litttare saker 
~ILt kOllllWl med, eftersom det här i alla fall är fl'[lga 
Olll undel'llållningsprogram, 

:\ \'l'1l gamla inspelningar böra gi I'ctvjs tagas mcd 
ihland, vm de uppfylla ovanstående fordringar, ellel' 
0111 de il]'(1i n{tgot annat avseende särskilt intl'essanta, 

)f('ll a t man bjlHler pä inspelningar ;1\' si'ldana 

1,onsi:lliin'l', som medverka j onlillal'ie programmen, 
böl' ieke fÖl'ekomma, I detta felll m[lste dct ll~im ligen 

1';1]';] (len direkta l'adiolltsiiurlllingcn, som I,Her biisL 
-'(('n inglll l'('gd llt<ln undantag, och n~1l1 \'il1 inte 
~ii I'na lliil'<l ('Il In'a ski\<l ;]I' t, ('X, Rolf el1('l' Karl,(h'l'
11;1]'(1 lIlt }." 011 gi'tng '? 

\',](1 Stl lll hiil' iii' sagt om gl'fllllrnofollprogramnwll 

~iilJl'l' ii.I ' I~n i I'iss llli'tn de lltliin(J;.;l,a ;Hel'utsiilldllin

~';;II'na, S; ida11a sakel', SOlll vi kunna Ht lti;ra lika IJl'a 
(-11('1' biiHI'C hiir helllln<l, skall man inte bry sig 0111, 

)fatt biil' otkf,;"t akta sig för »hi;gl'C' lllusik», om intc 
lllo1'lngnillgl'll iiI' Il1Ytl,pt god, Va(1111all i stiillet skall 

j'lga dtC'l' iiI' föl' oss O\'anliga eller lustiga program
illslag, Skånelys8I1({1'C, 

»"""/11/ mrd drn krinnli,r;({ f({rbror 8'1'rnh> 

lLlll i\k"illllall iiI' ju 1I,'lgOlli'illg, SOIll Ii hiil' i Ehl'l'i , 
~';(' iillllll inll' lwg,oll'als 11lrtl , 1:-; den (];nl1, SOIll fl';'\n 
~h)('kho'llll g('r dl, >;I'('l1ska J':ldi()ly~sJl;1l'J1:1 ('Il myc];:("1' 

Il';ikig l"l;1ioll i kOll"rrn nti lii;;;:1 il1Jl<111till kall , 'iiI 

POPULÄR RADIO 

inte l'älO1aS till ltnlli'tkl'in110rrH1S skara. Föl' min dl'l 
anser jag, att det slmJlc 1',Ha bruk nyttigt och nöj
samt om den »vel'kliga hall~lk\'.innHl1» finge göra sin 

entr-e i det svenska pl'ogTHJl1111et Omväxling fÖl'nöjet 
ju, Mcn föl' ait deUlla nyhet skall kllnna göra sig gäl
la ude m[tste gi,·etvis pr'l'souen ifl'aga p;"t ett mcdryc

kande siitt Ht ut n[igot av sin l1ppgift. Fast "j skå

ningar ii1'O kiinda föl' ntt <11'a nt or'(lrn i det oändliga 

så gÖl' det oss lik,'iil inte blada att höra hamtkvill
J:"lll i Stockholm tillil\1lpa sanuna metod, S-t-Q-c-k
11-0-1-m )i-o-t-'l,l,a, Det giil' "äl fiit' iinigt ingen miiIl' 

niska gbL1, A.nnat iiI' (l('t lIiir l1lan t, ex, f ,h hii!'a ni'lgoll 

al' de t."sbl. 1l,tlHtkl'inllOrna 111C<1 fatt och ldiim Otit 
ptt (,t I. l11C'rlryckal\rle siitt ,lJlllOn;;;el'a prognlllllllci', 

Ch"chis lUilqp ocks:, (,ll \'is;;; liiillS~'l1 tas tilJ }ll'O

gl'ilmmrt som skall nllnOllsrrH S föl' att hall;'il"'l'inwln 
sI,all kOlllma l'iktigt till ;;;in riitt, Fiir min del vill jag 

absolut :1n[\dn friln art J;H,1 hel1ll(' allllOnSel'i] de oli

ka llllllll'en i en kOll>;L'l't, J)iirelllot ;;;kulJe de 8pcciellt 

l,,' illuliga programmen rinllH <l\'SC'dl't p[t en kl'iuulig

hamlInnIl. Och "al'för intr ett kl'inllJigt l'efenlt n ~lgon 

gång till ol11"iixling !Hc(l farbror SI'el1S Iönis;;;o myc
ket hel'liga men t:Y\'iil'l' snart Wl' y,lllliga, Ett 1,;'lscl'i 

dii och da av C'n l,,-inna med »dct» skulle Riikel'1igen 

GCkSi'l kuuna till dra Hig rall iolyssllamas uppmii1'k
samltet, Alltsi't: 

]. Fm'i: och Jdiim i allllollsel'ingen, helst mcr! något 

tillägg ntiil'er de \'(1111 iga tona i nnan1iisll ing" le'Uio
nCl'llil, cn lwll,olkl'jn11H i sh1ll1ed farbror SI'('Il, 

:2, Bpg'l'iin;;;nillg nI kl'i11llan" , 'cl'ksamhct sOlllliall:"!
111:tll till fiil' IWllnr ;:;prC' i(,11 r liimpliga Ollll'i't<lplL 

:::< käl/.;lI [J e!I. 

"p~ R~ lokal" - en ny 

koppling 


R , = 1,0 III ('rl" 11111 , R, = 2.1; 111('[1011111. R, = 1.28,; 1)11111 , R, 
+ R , = :180 "'1111, }? , = 100 011'111·, H " - :?80 oh III, ](., 

!Ju! eJ! t ;um efer (JJIf .:0 071 'If. C:J = ."jO () (j ('IJ!. 



POPULÄR RADIO 

"P~ R~ LOKAL" 

nytt kopplingsschema 
med full kompensering 

för störande nätbrus 

ETT ANGREPP OCH ETT SVAR 

~ 111I1I1I1I1I1111l11111111l1~ '.. . 
~r"=--~--=-~ l'll l forra nUlllret ax Populiil' Hadio be .. 

1(, D ~')i s k1·irll.~ 11l0tta~al"(~ 1l 1'..R~l()kal hal' ut .. 
~I) (I~satts. for en knl:tk, 1'0111 l "~Sfm an,e~l:den 
~liiiThiiTIiiirriiiiiiiiilll~ Ilat mall ser med tporetlkp)'llS knnska 
ögon - äl' fullt bel'ättigad, lMIl tl all(ha sidan i [[t.. 

minstone ett <l\"seend e lL<HlIhd"IS gnw,l,a nhdsliist me(l 
sanningen. 

Ett i luitiken uttalat påstilE'lIde, att lUotta/.?:aren ej 
skulle vara kompensel"ad iil' flllllwmligt riktigt. Orsa .. 
ken därtill är del s att jng haf t kott tid till förfogande, 
(lo."ls att jag missuppfattat dl' ll ~lberopa(le pl"incipen, 
ett fel, som l;:un JJegi'ts cw \'(~m "Ollt helst. Vd största 
felet "ar k,lTlske dock att ilbel'opa ingeniör Etik Löf.. 
gl"en som metodens upphovsman. Det Ilar n~illlligen Uy 

pel'soner, rilk:1S rederhäftighet det ej finns någon an.. 
ll'dning att ifti'tgasätta, hamkai'itats p[lstflende, att 
(h,Jt ifn"tganna nc1e kornpenseringsmetoden skulle här .. 
stanUJla från anllat håll. Skulle ::;,1 rara fallet \"ore det 
.i Il synd att stillla hr Löfgl"en ~om den förorä ttaue 
of'l,uluell. 

Det slwlle kanske fiuna;; llJel' att <111l1!'aga, men (1;'1 

.i<lg ej h<11' för aYSikt att ge mig in pil lli'lgon polemik 
1' '-11' det "ara nog om uetta, 

Fl'~lll dem. som byggt »1'. H. lokal» enligt besln'i\' 
Ljugen i Jl:1' ~ hal' framshillts föl'fl'llgningal' bchä.ffan
(lp det i l'itningal'na utelämnade motståndet R" Nägra 
klagomi'tl ön'l' att nätbruset skulle "ara a,· s;"ulan styr.. 
l,a, att ,let "crka1' störande under sjilha mottagnin
gCIl , ha cliil'emot ej försports. ;innu mindre hal' n;lgon 
pastå H, att mottagaren skulle yara fulll_olll1igt oan .. 
\' iindbar, 

Dö. emellertid förelwmsten av nätbms i en motta .. 
gm'e gi"etYis iir en ohigenhet, ä"en om mottagaren 
~; klllle t~\ka nna billig i framställning: h<I1' jag arbetat 
\'illal'e p[l sa ken för att få bort störningen och Yic1stä .. 
l'nde schema Yisar en koppling, med vilken fllllshindig 
l,ompensel'ing ],an uppn{ls. Schemat skiljer ;:;ig som sy .. 
lI CS ., \'ad bdl'iiffal' själYa ],opplingen endast o\'äsent
ligt h[ll1 (let WITH, \'iuför de, som S~l öns],a, hitt ]mnna 
företa eJ'fol',lerli.ga omkopplillgal', Alla de data, som 
bel'urai-; a" fÖl'iindl'ingell, ,Ucl'fillll<l s i fÖl'ieekningen 
111](ler BclJel1lU t. 

l"h,nllmet 1I1rdger dess"iirre icke att jag nu g[lr in 
p.l en fiirldarillg ö"er hur systemet verkar: men jag 
lLoppas~å ti.1Wi11e ~lterkolllma hiirtill senare. 

Ca,rl Lindberg, 

'1'ill dessa rader a v författaren till konstruktions.. 
lJeskrivningen »p, R. lokal» vill Populär Radios tell. 

göra ett par refl ektioner betr~iffande publiceringen a,' 
dc anmärkningar, som ingenjör Löfgren sett sig nöd .. 
f'Hkad göta. Kutym iiI' ju, att man i ett fall som detta 
fÖl'st och friimst yiindel' sig till den tidskrift, SOUl haft 
ntlgot felaktigt infört i sina spalter, Ingenjör Löfgren 
hal' i stiillct föl' :ltt tillstiilla oss ett »avsUndstagan.. 
(l e» " ii 11 t sig till henne andra radiotidsln'ifter med 
"illa inL:gg. Ej hC'l1er dessa ba bekymrat sig om den 
gamla I'egeln, att <len ::;olll anser sig angripen i första 
hand böl' ,·ii l1(la sig till den angripande. »8veriges ii,l([ .. 

sta rad iotif1skl'ift» (Mdel'dOlllsskröplighetell behöYer 
>o<lmwrJigen intp sktikas ut ptl (ld sättet - den miir
l,es alltför t~'dljgt ~illlHl trots fÖl'yngringsförsök , föl' 
"ilka Popnliil' Hadio tal' åt sig största äran) har be
giil'ligt gripit tillfället att få ge ('Il av Bina garrtla llled
;u'bd,ll'e pn »k nock-on t», Oe!l <lC'1l nmlra tids!u'iftCll 
hal' lika glupskt anammat lIeuna chans att m ge en 
bes"äl'lig konknnent l'n ;1f;JleSpal'k 

Yi försiikl'n ingenjör Löfgren, att det nätbrus, som 
falllls i P opuliil' Radios modellapparat, ingalIlnua 
kunde skrämma den, som är hänvisad att hälla s ig 
till apparater i det prisläget . Jnte a lla är det förun
Hat att vara finsmakare och kräsna, ihen om de gärna 
skulle vilja det. Och det ,ar rned tanke P~l dessa fijälv .. 
byggare nw(l sm;l ekonomiska l'eSUl'Ser som denna kOll" 

t-!tl'uktion, »1'. R. lol_al», kom till. 
Skulle hr Löfgreu till äventyrs tro, att den här !Ju" 

blicel'ade för'biit1l'ingen är hans förtjänst, vilja vi prl 
fÖl'hanc1llpply,<;a om, att den nu planerad oeh ldm' in .. 
l'an hallS »<l YSU\IHlstagmulc» l,om i tryck. Hl' Löfgl'ell:'; 
J:öl'cbl'åelse , att konstl'ul,tionsbeskrivllingen fnunföl''' 
(ks »un;]er rätt ansprål,sflllla former»» (räven sade 
nElgot om l'önnb~iren) , ta Yi som en komplimang. Mas .. 
SOl' av tacksamhetsskI'iyelser från alla delar HV landet 
,-ittna Ollt, att just denna »anspl'ftl,sfullhet» i'tt radion 
i!tel'\'llUnit m[lIlga, vilka tröttnat p[l grund av att ra.. 
(liolitteratllren fÖl'e ropllläl' Rallios start "al' S[l lJc
(h'övlig. 

:Xi'tgon direkt hemställan till 1'opuliir Hadio att 
»l'cnhå» honom i denna nffiil' hal' hr Löfgren iute 
gjort, fastän detta yäl varit det l1atmligaste, om han 
"clat nå dem, som hist beskrivningen av »1'. I{. 101:al». 
Syftet med »<!\'sblnclstagandet» blir Ull alltför genom
skinligt, 

http:eJ'fol',lerli.ga
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Bilorientering pr radio 


Tel f lIl ikeJi och »Tf1I/l» talja törs/a pris i B,k/a ss en, 

"1IIIIIll"IIIIIIIIIIIIWII l!; f L 'I .. l' 't I 1 
~~~-;--..:.-~ Il. 1.lY O.L'lll a y ul ta y lllgm' 111 l'Ul llCel'al es 
~ '~ föl' uftgon tid sella 11 a" R }1. K, ol'h Stod:, E
I.' 1.1holllli:i-'1'idnillgen. en l'adiolllotOl'tii.di11~ i 
=-n~-1T ~ ,'ilkell l'allllOl'tpl' UlIl de YHl "tal'ten 01Wll
;;111/111111111 11 1111 111 1,. 

(la tädillgl'lstdic),or-na nhiindes ihl'l' Stockholms 
]'umhadiwitatiol1, Od det kall fÖl'fit "(JIII "iRt fastshb 
atl tä\'li ll gt'll oh'" pn ,n' de mera I~'l'kade, 

Att Itill ge en detaljerad f.<kildl'ing ,lY tii\'lillgells föl'
.lopp slmJ e föra föl' l[lllgt', weil en htl'll ;;Hllllllallfatt

l:ing a" d erfarellheter, "um gjul'llp,.;, l,all Im t'itt ill
t 1'l.'l'lRC' , P upulär Hadio hal' haft (,tt l'l<lllltal lm'll hl' (;, 

~.iöbeI'g, i illflaJlllllan mell direktör E, Fl'p(llullIl oeIt PIl 
)Hup» fih'sta pl'ifltag:ll'r i bL)"" B, 

- Y[ll' Iltl'lV.;tl1illg ntgj(Jl'lll'" <1,' en batt('l'i(hin'Il Te
lt·fullkell .bO med hÖl'lul'al', Yaglll'll Vill' heltiic),t )1]('(1 

f; tillkaro;.;~ , }Iottagal'ell höll jng ht'ht tid(,ll i klliit, Bat
1f'l'iel' - ~löc1acbll\lll hl tOl' + 1~0 ,'olt, <l llodlJ;l ttel'i i 
11'äläda, Fnlll f'uahamlyUan ön' l' trpnne f;tiir111r~ ta
h ' (' ,'al' ;1 1/ teunen f<pillHl till bal,lyktan. Dil Ll'Hdcll li'lg 
P;l tal,et Ilöl'des pl'<lktiskt taget ingenting, utan eld 

mi'lste \'ClI';! cirka 10 cm, »luft» emellan, Höjdel'l antell 
Hen Y ttpl' I gan' ;')-10 C111 " ok" l'ewltntct ännu bättte, 
lllell dett: l gjUl'lJI'S ej llled hällR,"\l till l'isl{en, att all

1ennen sklllJe sopas bott, En alt telln ft-i ll1 takets fram
kan t till Ila klykblll gay Pll ljudst:nkn, som "al' endast 
1'11 f j ii rt1!' rl l'l a" dell, f;01ll nppni\ddes merl all tenll mel
lan fram- och baklyktan, aLlb,[l ö,'el' hela ngnen, 

.Ut jorda lIlolblgal'ell i bile11fl j~lrn nu omöjligt på 
grund a" stiil'Uillgar fd'tll tiintlningsauliigguing, be
lysningsgpnel'atol' m, lll. Xll ftrngel'acle mottagaren 
lltll1Hl'kt utan jOl'd, oc'h ll:lgl'a stönlingal' fl'[ll1 rlc 

l:ällluda aggl'f'gatell märUes ej, P[l andra "agnar gjOl'
([(:8 JJro" med jordning, och i en del fall fick maD kraf
tiga störningen', i andra fall åtel' ,'al' mottagningen sä 
gott f.<om sWl'ning"ft-i. Bitt totn]omdöl1lp om antenneu 
sammanfattar lu' Sji)bcl'/'~' ,H, att den Hl' elektrisI, syn~ 
punkt nu' \ll'usel. 11101l lihii l fungerade mottagaren 
Ola, L.iudstyrkan ,'al' funt tilll'äC'ldig föl' högtalare 
och att shilla in val' en lIlycket pnkel sak. Sörler om 
Enskede mi\l'Ides tyd ligt en MJöd zon», (Ul r mottag
ningen ':Hl' a "sevä rt mycket svf\ral'c, och denna obser
,'a tiOll ;:;,W IllnH'l' ,'ii l 111 rrl I'a (1 fii 1tflty l'l,em ä tn inga rna 
1>;1 Stockholm visa t, 

Bitl'is yal' yiigell lll'll t;el. berättar In' Sjöberg' vidare , 
Skalmillg-ama "oro nog ",:"t kraftiga men illl'el'lmde ej 
p il 1ll0tT flgllingen, Ordel'lla fl'i'ln Stockholm a")yssna 
(lp f'; a,' ~hiil radioman som kartläflal'e, :Yågot lrtng
SallllU:1l'(~ takt \'ill ol'l]pl'gil'ningen l,llncle nog ha yal'it 
önshiird, 

- Det nu e11 lälOl'ik fi\l'd, :;äger h l' S.iöberg till 
slut, En hel clel erfarenhetel' hacle vi tillfälle att göra 
betJ'iiffanlle de tekniska ))]'obleme11 virl »bilmottag
ning», .-\ntl'llllfdlgans Ol't111<1llde äl' av mycket fltor be, 
tytll'lf.<e, oel! ,'iktig,l fa ktUl'Cl' i övrigt iil'O t. ex, motta
gal'Plls lli'tllfa;;thet och placCl'ing i bilen, enl,elltet 
skiltsel ete. 

Den allmiilIna meningen bland cleltagm'na tycks 
önigt lw I',ll'ij', att tii,'lingen l'adiotekniskt f.<ett yal' 
uiistall viil enkel ii'cn föl' att \'ara den fÖl'sta i flitt 
~,lag , Att manfallet bIe,' "i'l stOl't - cmlnst G a,' 27 
stal'tande gillgo i llli'll - bVl'()(ltll' p:1 ;ltt d(~n SOll1 bil
hlding ",ll' 0lam1 dl' Sl'i!l',ll'l', 

Fil 1'1Iili}Js-ckil)l(Ij(' ,, /iil/gcl' -ut Oll/CHIICII II/;;,.",.cl, 

http:II/;;,.",.cl


.1 POPULÄR HADIO 

VID S. M. K:s RADIO , 
MOTORTÄVLAN 

använde 

1 :ste Pristagaren 

Telefunken 40 
som på natten förde honom den 
200 km. långa sträckan till målet. 

TELEFUNKEN 40 finnes för såväl 
nätanslutning som för batteridrift. 

Begär upplysningar i närmaste radio
affär. 

Telerunken 40 
med 

Arcophon 3 

LE FUN N 

Swenska A k t i e b o I a g e t T R Å D L Ö S T E L E G R A F ., Stockholm. 

R. A. 151. 

Vill Ni bli ägare tillRADIOSANOMA 

RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsärtning för 

Edra rillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonsrariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slorrsgaran 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

ett radiobibliotek ? 
Populär Radio har i dagarna träffat avtal med de för

nämsta kapaciteter på området i såväl in- som utlandet 

för utgivande aven förnämlig serie radiohandböcker 

till förmån för tidskriftens ständiga läsare. Ar Ni inregi

strerad som Populär Radios läsare har Ni alltid för

månen att på billigaste sätt bli ägare av detta bibliotek. 

Närmare upplysningar lämnas om Ni på nedanstående 

kupong skriver Edert namn och insänder den till: 

EXPEDITIONEN AV POPULÄR RADIO 
POSTBOX 450 . STOCKHOLM 

U n dertccknad anmäler sig hä.rmcd som intresserad av 

cidskriftcns er b judande i nr J för 19JO. 

Na mn: 

Bonad : .Största radiotidskrift Finland 
POHadreH .' 



7::! l'Ol' ljLÄ I{ HADI O 

O~D@1Nl YA RADIORÖR 

för batteridrif't: 

A 4 - detektor-rör 
H 4 - högfrekvensrör . 
W 4 - motståndsrör 
E 4 - lågfrekvensrör 
B 4 - slutrör 
S 4 - skärmgallerrör 

för växelström-nätdrift: 

NA 4 - universalrör 

NR 4 - högfrekvens

o. detektorrör Stryk ett streck 
NW 4 - motståndsrör 

över batterier/ta!!!NS 4, - skärmgallerrör 
ORION anodapparat för viixel
ström lämnar anod- och galler
förspänning :;amt 4 volt glöd

ström. för växelströmsrör. 

Röret S 4 har lSO-faldig förstärkning. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111111 11 1111111111111111111111 1111 111111111111111111111111111 
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Par tifö r sälja r e: 

Elektriska Aktiebolaget Skandia Tunnelg. 14, Sthlm, tel. N. 32630. 

Gen er alagen t er fö r Sv erge : 

Svenska Orion Försäljnings A.-B. Fredsgatan 10, Stockholm. 

Begär specialbroschyr! 
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framtidens 

Den tiil 'diga mottagaren med in"stiillningsmtt tin v iinstel' ochstora a pparattyp vo lvmkontl'oll till höger, 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIU= 
~r=--;-~ Il sto,r del (1\' lys::;uarna. föredra lokalmot

~ lE ~~~ l ag-l,ung av dell anlt'tlnlllgeu, att appara
§ § h,t, som rHdast äro a\'sedda för avlYss
~ .~ . .., 
~II~ mng a\' loka]siindal'eJl, »ge den bästa 1'e
pl'oduldionen». Det var HOg oeks[l så en gång i tiden, 
lllt'n den senas te uheckIingen pil högfrekyensförstär
];:areolllrrldrt hal' ändrat dethl förhållande i Rå hög 
gl'ad : att ma nu kan ta in ock· fl. utländska program 
med samma fÖlträffliga ljudlnralitet, utan störande 
tjut och iJlflhillningssvårighelt'1'. 

»19:iO-distans» är en typisk representant för denna 
framtidens mottagare. Hela inställningen sker med 
hjiHp aven ('lUla lwntroll och skötseln är sålnnda 
(;JlJ;:lare .\n a\' en "anlig l-riirsapparat, Diirtill kom
lIlC'r att stationerna »l'am la in» förvånansvärt kraf
tigt och rent - i de flesta fall utan den interferens
ton. florn i "anliga apparater stöt'a många utländska 
"rationer i hög gl'ad. 

)lottagarell är byggd för anslutning till belysnings
lliitet och Yi Ila denna gång valt växelströll1snätet som 
Rh'öm];:äUa. I ett kommande nummer slw]a vi behand
la konstl'uktionen fö r likström och batteridrift. 

Apparatens höga selektivitet beror i främsta rUI11
met p rl all\'iindningen av bandfiltel', vilka pä grund a\" 

>: in >;peciella ,'esonanslmrva gÖT1:1. det möjligt ntt fiil'

ena de hå kran'n b 'a litet och selektivitet. BaI\(J
filtren finnas i ingångsl{retsarna till båda högfre
kvellsfön,tärkarrören och komma sålunda in i antenn
systemet, varigenom man slipper frän de svårigheter, 
som kunna orsakas av att antenDkretsen inte är till
räckligt selektiv och llärför överbelastar första lrög
frekvens röret, sä att lokalsändningen likriktas i detta 
rör och därmed i hög grad stör mottag'Dingen på au
dra stationer. Detta förekommer ofta i vanliga appa
rater och är i många fall orsaken till, att de äro 
odugliga som distansmottagare. 

Volymkontrollen sitter av samma anledDing över 
den aperiodiska antennspolell, och detta medför yt
terligare en fördel. En ändring av volymkontrollens 
storlek !lndrar inte rörens karakstäristik och arbets
förhållande på nägot sätt. 

En av förstärkarens kretRar ii.I' i enlighet med de 
allmänna metoderna viJ am'ändning- a v IJandfilteI' ut
fö rd pä vanligt sätt. Andra högfl'ckvensl'öret är kopp· 
lat till detektorröret med lljälp aven avstämd anod
kl'ets . Detta medför, att man får bLlttre repl'oduktion 
fr;'m de (lli!m stationerna . 
~ågon särskild äterl;:opplingl;;lllordnin g finns inte, 

men genom att en gång för alla reglera spänningarna 
till rörel' Ull' man t'n viss grad a v reaktion, som gel' 

D en fiil'di(la mot.la
flaren med tramplu., 
ten borttagen ~å att 
man kan se, hnr 
spolunw och kon
den safol'crna skola 
placera s i förh(lI, 
7and e iii/. val'aHdra. 
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ökad kii nslighet och mottagniIlg utan störande åter
kopplin~~stjut. 

A vsW oningskom] ensatorerna skötas: såsom redan 
nämnts ) med en enda ratt. Samtliga sitta nämligen 
på en och samma axel. Man skulle kunna tro, att det 
i"ör ama rörcrna i allmi.inhet ii.r S\'flI"t att få denna me
tod att arbeta korrekt, men så är ej fallet. j.iven här 
drar ma n nytta av bandfiltren på grund av den spe
ciella rel'onanskurvans jämna maximum. Följaktligen 
måste i"llolarna lindas absolut lika och placeras pre
cis så, .' m dc olika planerna \·isa. Dessutom behövs 
det bara en liten extra inställning ar lltjämningskon
densatorerlla för att kompensera de »falska» kapaci
teter, som alltid finnas (se n:r 12 a v Populär Radio 
1929). Denna iuställning är rätt hitisk och företas 
lättast, när apparaten avstämmes till en distanssta
tion, som kräver rätt noggrann inställning' för att gä 
igenom hra. 

»J 930 distans» har fast inbyggda spolar för våg
WngdsOlorfldet 200-550 meter. Det stora flertalet 

europeiska stationer har man sålunda möjlighet att 
få in. En del storsändare på det högre vtlglängdsom
rtldet fär man a rstå från, men samma program Mer
finnes i regel h08 n:lgon station på det lägre omrudet, 
och man behöver därför knappast gtl miste om nägon
ting. Vid beräkningen och det praktiska utförallllet 
av spol::trna har hänsyn noga tagits till de anräncla 
rörens inre motstånd, sä att man kan vara säker p[l 
att få bästa möjliga förs tärlming. 

Detektorröret, som arbetar med vanlig gallerIik
riktning pä grnnd av denna metods speciella fördelar 
med hänsyn till känslighet och stabilitet iir mot
sHtndskopplat till 2-steg~ lågfrelnrensförstiJrl.;:arcn, 
Yilken beräknats så, att mycket stora ljudstyrkor 
återges utan förvrängning, en fördel som är av myc
ket stor betydelse t. ex. "id användning av elekno
clynamiska högtalare. 

Vi ö\'ergä så till kopplingsschemat (fig. 1). Antcn
nen kopplas genom den aperiodiska spolen L i • ö\e\' 

\'ilkE'll \'olymkontrollcll R I (50,000 ohm) iir anbragt, 

Fir;. 1 (', . C,. C". C" (\ : ~SO CIn ..' Go, C" Cs, Go, ",: S- .jO CIIL: ('>I.' 1.j{J (" In; C,,: 101) cm; (\, : 0.1)1 Jltll.: e ,, : 0.01;j J[ld: 
(:,. : 0. 1/ ' .Vfd...· C'U: n.Ol.j Jlfd: G", e,.: 0.015 Mfd.; G,. : 2 Mfll.; C,,: 111000 cm; Goc. C'", C,,: 2 ,)ffd.; C", C'", : 4 Mld.: 
( U"'+' ",,= ~ Mfd.); e,., u,.: 1 .IItd . H,: 50000 Ohm ; R " R a,: eO{)OO ollrn; R,: 100000 ohm.: Ro: :200000 ohm; Ro: 10000 
ohm: R~ : 100000 u/Jtn; Rs: ;~ .1Ic.(Jo/t.·m; Ro 2000 ohln: R,o: 2 JI[/;!lohm; R u , R,,: 500 oh/n; Ru, R,.,: 20000 ohm.; R ", H",: 
JO 011.'111 ; R,,: 02001)0 ohm: R JJl 1000 ohm; HD ,: Hör;j-rekvensllJ"08.\'cl; T H 1'Il sh-IJll,ll-trolI8fonnator; D , : droBsel 2 X '.j() 

(,JIII'; D , : dr08scl 100 ohm; JJ,: (/,ro88cl 10500 ohm .: NTR.: ~!I"iillrOl/sf01"/l1(lt()r. 
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till kretsen L l Cl , vilken kopplas löst till Le C21 VaJ'

igenom sy::>temet kommer att a rbeta som bandfiltel' , 
Gallret Plt första högfrekvem;röret Vi Hlr nu de från 
antennen kommande svängningarna, vilka först ä rlda 
ledas genom rörets anodspole La, ingåent1e som ett led 
i filtret L3 C3 L4 C4 , vilken överför svängningarna till 
andra högfrel,vensröret V z' Detta i sin tur avger ge
nom den avstämda anodkretsen Lö OJ de nu ytterli 
ga re förstärkta svängningarna till detektorröret, Bå
da högfrekvensr'ören äro skärmgallerrör med indireld 
cppvärmd lmtod, och gallerförspänningar till rören 
fås genom anodströmmells spänningsfall över mot
~tåndet BIl respektive B Je p{t 500 ohm, Då dessa mot
stånd skulle dämpa an,tämningen ha de parallell 
koppla ls lllHI kondpw,a tOl'('l'll<1 e , G ref;p , e1 4 på 0,015 

nll tiinl iYt spo lsvstem. 

mfd, dIka illte erbjuda de högfrehenta sl"ilngningar
na nägo , nämnvärt motstånt:l. 

Skäl'mgalJerspiinningarna tillföras genom motstttn
den Ro och Ra pil. 20,000 ohm och avkopplas genom 
1;:0ndellsatOJ'erua 017 och ej . på 0,015 mfd, vilka ScIUIl
da få en dubbel funktion, i det de ocl;:så medföra, att 
rotor p tl avstämningskondensatorerna C~ och CG, vil
ken i verldigheten ligger i rörens anodkrets, kan 
kopplas till jord. CJ ,; och Cl ~ lwmma därvid i serie 
med a vstämningsIwndensatol'el'll<1 och minska deras 
kapa 'itet ni'tgot, men då CH och C13 äro relativt stora, 
blie min f;kningen endast några Hl cm, och spelar där 
för ingen som helst 1'011 . 

U tjämningskondensatorel'lla CG- C,- C8-CO-C10 
iiro placerade parallellt över avstämningskondensato
l'Cl'na oelt ha en kapacitet, som lwn variera mellan 5 
o('h 50 cm. 

Detckton'öret, virket li]{som högfrekvens rören är 
iJldirekt upI)\-ärmt, arbetar llled vanlig gallerlilnikt

---------------------------------------~ 

1 Alumiuiulllpnnt'l GOOX200X l,5 mm. 
1 AluminiumplHtla GOO X300X 2 mm. 
1 d :0 GOO X30Xl,5 mm. I
4 d :0 140X185 Xl mm. 
1 u:o 140X5l 5Xl mm. ,I 1 d:o 203 X;'j33X l nlm . 
:2 mä"ingsvinklul' 10 Xl G mm . GOO mm. längd. 
~ d:o lO X lO mm. 1640 mm. )) 
5 variabhl 1,oudeIl satÖ l'er me<1 gcn ombol'rau axel Din !iOO f 

cm. (N. S. F.). 
.J utjån1niDg'skonuPll sHtorel' om max. c :a 50 cm. 
1 trumskala (N. S. F .) . 

1 8tå. ng rundmli~~ing-, val's diam. anp3&SaS eftel' hulen g e l

))0111 kond p. fl satOl'il x:lfLtl.l 8. 1 liingtl 000 mm. 
4 ;;-poliga l'örhiillare, inmUbaw . 

a 4-poliga rörhiillal''', II :0 . 

1 hiigfl'ekve nsdt'ossel (Miller, Mc )[[chael , Telavox). 

1 push-pull ing il ngs transfol'matOl' (F'etranti, Köl'ting. 


Weilo). I 
1. L . .l<'.-drossel om c:a GO hen l'Y vill 30 mA belastning l'

2)(750 ohm. 
1 L. F.-dro""el Ollt c:a 60 henry viu 30 mA belastning 

1[;00 ohm. 
1 L, F.-drossel om C:>l 10 henry vill 100 mA belastning I 

c:a 100 ohm. 
1 nilttransfol'matOl'~ llrimHr 127 el. 220 volt, sel.:undä l' 2X 300 

volt, 2X O,!) volt, 2X 2 ,olt och l X 4 volt (Graetz). 
1. spti nningsu e1a1'e om 20000 ohm. !
~ mots t iJ. nll om 10 011111 med mittuttag. 

~ motsWnrJ 0111 GOO ohm (Dralowill). 

1 d:o ,, 200000 ohm (Drnlowid, Loewc) . 

~ d:o ,, 20000 ohm (Dralo wid , r,oewe). 

1 u :o )) 100000 ohm (Dralowld , Loewe). 

" d:o )) 10000 ohm (Dralowid). ,
I 

d:o ,, 2 Illc ;;ohm (Dralowid, L oewe). 
1 u:o )) 2000 ohm (Dralowicl). 
1 d :0 » 1000 ohm (D ralow!d). 
1 v oly mkontroll Olll ti0000 ohm (Ka l.i , Gra et "·Ca rte1'). 
12 motsti'lndsh~lIa1'e. 
3 blockkondensatorer Om 4 mF. 500 volt provspänulng 

(Hydra, N. S. F. , W e'go, Frako). 
4 d:o om 2 mF. , d :0. 
~ d:o om 1 mF., d:o 
~ d :o ont 0,1 Illl<'., u :0. 
2 d:o Om 0,013 mF. (Sp raugc). 
2 d:o Olll 0,01 mF., d :0. 
l ll:o 001 250 cm., d :0. 
l d:o om 100 cm., el :0. 
1 e bonitllst 1l0X20Xti mm. 
1 cbonitlist ilOX20X;; mm. 
1 d:o 140XI0 X 4 1II1ll. 
1 plåt 220X 50X O,:l mm. 
1 plfit 200 X "O XO,:l mm. 
1 pUlt 200 X50X O,3 mm. 
B kontaklhyJRo1'. 
:1 ~ poll'ör 5 cm. dlam. GO mm. liiu/;"u. I 
;.; ~lJolröl' 5 CDl . c1iUlll. 80 mm. lä'ng-tl. 
70 mete r 0,4 mm . ~X silke koppartt"lll. I 
;) meter 0,1 mm. (l :0. I 
Kopplingstråd, systoflex, 1/8" s k1''''' och m uttrar tör lJ.. 

larnas fästande m. m. l 

Iling med hjälp av kondensatol'll Cll (250 cm,) och 
läckan RIO (2 megohm), Röret tir genom motsbiJldet 
R;; (200,000 ohm) och kondenf.i:ltorn Cn (10,000 em.) 
kopplat till först a lågfrekvensförst~il'l;:aren, som f'.: a
lunda får de likriktade signalerna, Man liigger milrke 
till, att det är sörjt för, att eventueUu högfl'eln'enta 
sviingningar i detektorrörets anodkrets ledas till jord 
med hjälp av dl'o:;i:>elspolen HD och kondensatorn C10 

pil cirka 100 cm. I detektol'l'Öl'ets anodkl'ets ha r för 
övrigt ocksrt inskjutits ettmotstilnd R, (100,000 
ohm), vilket tillsamman med kondensatol'll C 10 (2 
mfd) utgÖl' ett avkopplingsfilter för anodstl'ölUmen, 

Över första lågfrekvensrörets gallerlileka Rs (2 
rnegohm) anslutes eventuellt en pick-up, men då U1itn 

f;i\.lullda endast får två stegs förstärkning till denna 
ill' det lämpjigt att placera en 1:10-transforJllatol' 

http:kondp.flsatOl'ilx:lfLtl.l8
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mellan pick-up ocl! anslutning~
punkten ll ä mottagm'cn, Prilllill'
sidan hopplas till picJ,-lIp och Sl'

kundärsidan till llloltagurcll. 
Mall fi'tr tU en förstä rbling, 
SOlU iiI' tilltäcldig ii.yc' n föl' JIl~'t:

ket stora rum. Anledningen till 
att pick-I ,p'en inte anslutes till 
c1etektonii1'et är, att detta a1'
t angrmallg skulle resultera i 
ganska s t l ' instabilitet 

Gallerslänningen för y. Hit 
man p rl \ anligt sätt med hiiilp 
av motst- ndrt R g (2,000 ohm). 
,'ilket är parallellkoppla t med 
kondensatorn C2~ (2 ])lfdl fi)l' 
a~t bästa möjliga l'eproduktion 
skall uppnås. 

Anoc1st]'öm"atiationernCl. ledas genom PUShPllll  llppviirmua. Gallerspänningen til1tÖ[,(~ll kOll1mer Ö\'PI' 

hansfol'm u torns (TR) primiirsirla och a vl,opplas gP motshll1(let RI S (1,000 ohm ), som är pm'al1ellkoppla t 
nom ('. ' 3 t:! mf(1) till jorcL mell an Hnodspänllingen til1- me(l kOlldensatorn 0 2 1 (2 mEd), och i rörens anodkrdi' 
förps gen um R G (10,000 ohm). finns en sii.rskild utgi'wgsdrossel D 3 (2X750 ohm ), 

'C'lgäng.:rö1'en ·V., och Yu Hl glödst!'öm genom en ö,"er yiJken högtalm'en eller c1eul1us ' j ngångstral1sfor
särskild dxelströmslcdning men ii1'O i önigt indireH 111<1101' allslutes. Anodspällningen tillföres dtt utgängs

/Skii /'m7w.7'C1l ii/' l, ii ,· borttagen fij/' alt visa högfrc /.'vclI s!Vr
slii/'!..'r//'C IlS 1ilO,zfc l'inrl or;h lJlaced ng, 

Fig . .'l , .ll rltl.,l;i8" f,j,. Il lOlI a(ja,.clI.s cha ssi. 
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(lrossehls lJlittpunkt. Belysningsnätet anslutes till 
pr'imän:iidan av den andlHla nättransformatol"J1 :XTR, 
och selmndiirlindningarna S,- och S2' vardera på 4,0 
l'Olt ge mottaganören glödström, medan motstånrlen 
Hu och Hl, (lO oum) skapa en förbindelse till dessa 
,d, lindningars elektriska mittpulll,t. 

Lindning:trna S:: och S4 (2X2 \olt och 2X 800 
\olt) ge gWdströll1 och anodström till ]ikrikta rröret 
\-, 0('1t ntj iLllningen av den s{tlnnda likriktade växel
strömm C: )l s~",e r lTled hjälp m' drosslarna Dl (100 oum) 
och De (l /iOO ohm) i förbindelse med kondensato
rerna C"J-C2G- ('::,' på vardera 4 mfd. I detta sam
manhang kan niimnas, att kondensatorerna C20 och 
Cz, p,Ot sc!Jema t äro parallell1wpplade och vardera !Ja 
rH \'ii1"(10 av 2 mfd. Följaktligen kan C20 dä rför ute
]iimnas, om bara Cz, samtidigt ökas till 4 rnfd., och 
detta a nallgemang har tilliimpats p[t monterings
planen. 

Spiillning"Sllcl;1l'en Hl, hal' ett ulOtsHtnd Plt 20,000 

ohm och himnar spänningar till skärmgallerl'öl'ens 
8.nod och skärmgaller med hjälp av variabla uttag, 
A\'en bl ockkondensatorerna C2S och CZD på vankra . 
1 mfd äro kopplade dit. 

"Mottag'arens frontplatta utföres av 1,5 mm:s alu
miniumplåt, medan man till mellanplåten och skärm
lJOxen använder resp. 2 och 1 mUl :S aluminium enligt 
måtten på fig. 2. Någon tycker kanske, att det är all
deles föl' svårt för en amatör att tillverka detta chas
si. Men tillverkningen är i själva verket mycket enkel. 

A föreställer fl'ampläten, på vilken skärmboxen och 
mella nplåten äro markerade med streckade linjer. B 
~lr mellanplåten med hålen föl' rörsocklarna och trulll
skalan. Aven här finnas mått för sl{ärmboxen. De tre 
stora hålen gör man lättast genom att borra 3 mm:s 
häl hela vägen runt och därefter fila kanterna jämna. 
C ä r bakstycket, vari sättes bussningar för de olika 
:ll1slutningarna . Bussningarna göras fast i sm[t tl'olit
stycken, som därefter fastskruvas på baksidan ay aln-

Pig, .] ]Jc 1,'(' (U/l' iil/do Rpo/s/l rd ClJlcn fijr antcnnkrr:f8cn, kopplillg m ellan fursia 
101'k rel 8011. 

Mo/lU[lorel/ (/el/ :i s '11/01/1("/'(/(/ . .lIan 8e1' pla ccrillg en av kondel/sat orer, SJ/alar 
oc h ~ kiir1lllJO.I'. 

och and'ra, h ög!r k ve lls1'ul'el sa.mt dot ek

lIliniumpläten, Srt att bussninga rna 
~lI'O helt isolerade från denna. De tV[t 
mellanväggarna i skärmboxen Yi8as 
av D och E. Den förstnämnda place
ras Ö\'er volymkontrollen och E över 
inställuingsanordningen föl' lwnden
,atorerna, såsom framgihay fotogra
fiema. Sidostycken och bakstycken 
till\'erkas efter mutten p,t plallerna 
A- B , D- E , och de olilm delarna 
sammansättas inbördes samt med 
fram- och mellanplåt med mäss ings
vinklar. Locket får man genom att 
böja om kanterna p~l vanlig alllJUi

•uiumplåt. Den lilla skäl'mboxell G 
göres a\' ett aluminiulllstycke, sil.
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som F p:i fig. 2 Yl

sar, och ]Jlaceras 
innan l', kärmboxen 
llopsiittes- över vo
lymkontrollen såsom 
den strec kade linjen 
pä A vis<it". 

Spolarn:l tillver
l,as noga i överens
stämmelse med vad 
som ange" på fig . 3 
och fotogl'afin aven 
färdig sple. Lind
ningen av (J1- L2-L3 

- L ,- L G (samtliga 
80 varv) s~:er med 0,4 
mm:s dubbelt silkes
spunnen }wppartrtld, 
medan an tennspolen 

Hw' CIlI. eI l ednings!öringen är, tramgå-r k/(f, ·t {/I' dennn !otogmti av dela/wl
tmder mellaltllld l en. 

:L, (30 var v) lindas med 0,1 mm:s dubbelt silkesom- Ledningarna läggas efter monteringsplanen och foto
~punnen tr äd. Ena ändan av L1 och L , äro samman grafierna. Den förträffliga placeringen av delarna 
kopplade ocll ledas till den mellersta av anslutnings gör, att ledningsföringen blir mycket enkel. Alla 
punkterna på spolen. Spolarna JJ z och L! hunna för växelströmsledningar äro lagda som en samlad kabel 
skjutas i Wrhållande till resp. L1 och L", och sålunda av snodda glansgarnsledning-ar. 
törändras kopplingen mellan spolarna och därmed re :När moitagaren är färdigmonterad går man ännu 
~onanslmryans utseende. Genom en rad experiment cn gäng genom alla ledningar föl' att övertyga sig 
hal' llet utrönts, att värdena y = 4 cm. och x = 1 cm. om, att allt är i ordning. Så kan avprovningen ske. 
ge de biis " resultaten i denna lwnstruktion. Mottagaren anslutr8 till stickkontakt, antenn och 

De olikn delarna skruvas fast på sina platser, och jord, och man undersöker, om kondensatol' ' rna St[l 
JUan m, ste vara mychet noga med fastsättningen av lika, t. ex. på minimumpunkten . Man vrider på in
kondensatcrerna, vilka måste ligga absolut i rät linje. s-tällningen, till dess en st~tion hörs och korrigerar 
Då trumsk ala och instiillnin~sanordningar skola in utjämningskond8n8atorerna sil att högsta möjliga 
sättas drtn man ut den langa axeln ur lWlldensatorel' sty rka nås. Locket sättes p[l skärmboxen och man gör 
nu, vilket ]w n göras utan nngra 80m helst sV;lrigheter. inregll.'ringen av högfrekvensrörens anod- och skärm

gallerspänning tills bästa styrka 
uppnås utan instabilitet. P å foto
grafierna kan man se den ungt!
färliga inställningen. 

Slutligen nndersöher man, 0111 
mottagaren ger tVll maximuni
punkter för de olilm stationerna. 
A.r detta fallet, får man försöka 
"ariera kondensatorn Cö ellet 
eventuellt dennas utjämningskon
densator, till dess man får bara en 
maximumpunkt. Ibland lwn det 
vara nödvändigt att öka avstån
det mellan spolarna en smula för 

Motlaga.r en sedd ba.kitran och att UPPll~l cletta. 
uta.n lock pa. skiirmboxen. Ba.k Sedan alla dessa sal{er un
stvcl..et med bU8sningan w är 

bortta,get. llersökts och befunnits vara i 
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Ol'dning ä r mottagar en Idar att anviindas, och 
c1engcI' nu sin ägare rik belöning för' väl utfört aI'
bcte, Klart, rent, störningsfritt och med en styrka, 
som är tillräcklig för mycket stora rum, komma de 
avlägtma stationerna ramlande in genom högtalaren. 

Föl' de skärmgallerrör, vilka e.i av fabriken levereras J1wd 
metallbeklädd glaslwl\- , må ste mun låta tilh-erka metnll 
skiirrn, 
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.. \ l/.(liOW'urctR 
1t.1J1Ij'iwl,((rc , du 
Fore~ t, hur och 
ser sig sjiil, : i 
en .Jenk-insk 1('
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la/film, 1/al'i 
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'V erkar, 

so 
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telev·~ion 

ogaj'" andra vägar 

än Baifod gjort 

.Jeokin!' system arbetar med en cylindrisk trum
ma i stä lld för Nipkows skiva. Belägger G--7 rund
radiostationers utrymme i etern. 2,301 punkter' pr 

bild, 15 bilder pr sekund. 

O!Jllllljjlll!!!ll!!!I IILIIIl!:. . . .
? - - ~~~ e .. ~merl:.;:anska_ te!enSI~llsex~)Cnlllellten 
=I ~ borpde ur lD:!<>, da C. I' ranns J enluns:l= ,
~) ~ vilken redan nu en känd OC~I erkänd \e
iiliiiiiiiin1iiiiiill~ tenskapsmall, }lt alln1.r tog Itu med tele
Yisionspr blemets teoretiska och pl'uktislm sidor..J en
kins halk gjort sig ctt namn på filmteknikens och 
snabbfotllgi'aferingens gebiet, o<.:h HU lyckades det ho
nom ochä relatid snart att bygga apparater, med 
vilka sy ltintey<.:k kunr1e ö\'erföras p;\ trädlös \'äg, 
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Det \'al' \isserligen mycket grova bilder, som man fick 
fram, men huvudsaken var just då 'utt dessa förbe
redande experiment gåvo något positivt resultat ö\'er
huvud taget, så att man vann klarhet om, att den in
slagna \'}igen var den rätta, 

Jenkins använde vid detta tillfälle snabbt rotr
rande pr-ismatiska ringar för uppdelning av bilrlcll, 
och apparaterna \'01'0 till följd därav mycket dyr
bara. I slutet av ål' 1928 hade Jenkins emellertid nätt 
sä längt, att det bildades ett bolag p{t hans uppfin
ningar, och den kommersiella fabrikationen a\' tele
visionsmottagarc sattes i gång. 

I huvudsak byggdes apparaterna redan vid (lelIna 
tidpunkt efter samma principer, som nu nästan <lag
ligen bringa Jenkins nya lagrar, I motsats till al1a 
andra I:'xperimentatörel' använde Jenkins in te en 
Niplw"',, 8];:i\'a för uppdelning ay bildr]1 i en massa 
smäpunkter eller remsOl', utan i stiillC' I en cylindJ'isk 
trumma med hålen utefter en spiralformad linje, Han 
kom snart underfund med, att cylindel'l1 skulle bli 
oproportIonerligt stor - oml;:ring tre l{varts meter 
i diameter - om den skulle uppta 48 häl med ett in
bördes ::: \'stånd lika stort som bildens bredd, De 48 

hålen Yille han dock bibehMla för att få fram så de
taljrika bilder som möjligt. 

Jcnkins kom dtl på den geniala iden, att han skulle 
placera de 48 hålen längs fyra gängor aven spiral
linje ptl cylindern eller trumman i stiillet för utefter 
en enda spiral. Därigenom fick han ned diarnetrl'l1 
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till end<:1,st en fj~Lrdedel av den ursprungliga, d. Y. s. 
till rimllga proportioner, dIket ocksä var en absolut 
nödvändighet, om televisionsapparaten skulle kunna 
IJli en halldels\·ara. Var den inte det, så var det inte 
stor ide att bilda bolag på uppfinningen. 

Jenkins' trumma måste nu rotera fyra gånger så 
snabbt. Samtliga 48 hdl (12 pr \"an) skulle passera 
»fönstret». F ör att Lindra att samtliga fyra hålspi
raleI' under passagen förbi »fönstret» samtidigt slilp
pa igenom ljus fdlll glimlampan har Jenkins l{On
:-;trUel'<lt en lampa metl 5 elektroder, en positiv och 

FifJ, l, ])('I! furbätlrade Jenkins·mottagaren mc(l skivan Bs 
framför trumman. 

(\Ta negati\·a. Dessa 4 katoder \·oro placerade su, att 
den fÖI"sta "to\l precis bakom den första gängan a v 
spirallinjen, den andra katoden bakom den andra 
gängan etc. Varje katod fick skiftesvis ström från 
mottagaren genom en strömfördelare eller kommu
tator, vilken drevs av motorn. Under trummans för
sta varv le\·ererade strömfördelaren ström tiJl den 
första katoden, så att ljus föll genom den första spi
l'alen, under andra varvet gicl{ strömmen till andra 
katoden etc. Efter fyra varv lyste åter den första lm
toden och sr', upprepades samma procedur. Dessutom 
,"oro pla cerade kvartsstänger från varje hål radiärt 
inåt mot glimlampan, vilken satt i trummans axel. 
Denna nägot dyrbara finess hade tillgripits för att 
göra bilderna ljusstarkare. En hvartsstång leder näm
ligen ljuset med oförsvagad intensitet från den ena 
iindytan tiE den andra. Varje hål fick salunda en 
ljnsstyrka som om anoden satt i själva hålet. 

En sådan apparat blev dock en rätt dyrbar histo
ria på grund av kvartsstängema och den speciella 
glimlampan. Jenkins gjorde därför ytterligare några 
förbättringar, So att man slapp både speciallampan 
ocL kval'tsstängerna. Han använder nu den vanliga 
glimlampan med endast en katod, vilken täcker hela 
bildytan. Fi)r att nu första, andra, tredje och fjärde 
spiralerna skiftes\'is slwla bli synliga vid respektive 

:-;1 

Fig . 2. li:u,rWII 
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fÖI·sta, andra, tredje och fjärde ,"ar\'et som truJrlJwlll 
roterar, har han framför cylindern placerat en i;pe
tiaikonstruerad sl,iva, som vid sin rotation öppnar 
för spirr..lerna i tur och ordning. Denna skiva lwmmer 
sfllunda i stället för neonlampan med fyra katoder 
och tillhörande strömfördelare. Den har den förc1l'
len, att den är betydligt billigare och dessutom ar
betar mindre störande än fördelaren. 

Då Jenbns' apparater ha bildema uppdelade i 
,J,8X48 punkter och 15 bilder pr sekund, uppta te1e
\·isionssignalerna ett frekvensbancl på 60,000 cycles 
(perioder pr sekund); medan rundradion nöjer sig 
med 9-10,000 cycles. En apparat, som skall lmnna 
mottaga en sa hög frekvens maste \·ara speciellt kon
struerad för detta ändamål. Fig. 2 visar en normal 
Belektiv mottagares lmraktäristik A, och B ~i l' kur
van för den Jenkinska specialmottagaren. 

B roadcQ.sfi 1/ g. 
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Fi[J, l, SOI IICd.gå/lg i Elt/'opn, JJiista tö/'
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~)~~ ae IO~'agol: 'llI:na me~el1l e s Jam u~'as lllel 
mi R ~~ ,anhga lJad'-'"O>'_ nl.l,as uture.d. nmgsfOl'
~I) (~ hällal1l1en m~ll rel:1tivt ~ät: bll1 unders~
~iiiITiiiiiiITirriiiITiill fij l,a och overfor'a pa rad lO\'agoruas OmI'<l
(le. En an tenn, som äl' plaCCl'Cld över en någorlunda 
Je(1am1e jcrdyta, iII' sttlunda analog me(1 en lysande 
hopp ön.'!' en dehis l'cfleldel'ande yta, A, tig, 7, thlr 
den lysa n d (~ kroppen är placel'au bakom en sl,ärm för 
att inte IJlilnda dell fotografisl,a plrtt, på ,'jlken bilden 
llpptagii s . fI'amg[LI' hur utstr~tlningen sl,el', ytan kas
tal' l'll :';1'(1 • del,1\" ljuset upp i luften, och l1enua re
fh'X10ll iiI' naturligtvis störst, när ytan är speglande. 

I'a salUlIla sätt förhflllel' det sig Illed radiov{lgornas 
ntul'l'dning från en antenn. Stöl'sta möjliga reflexioll 
h;'lll jonh'!l blir llet, niir denna ä I' väl ledande, och 
:\\' llcnn;l anledning lägger' man alltid de stora kom
IIlel'~jella ~tatiollel'na P~l flacka kuststräckor eller 
likll<lllCle 1';l'l'äng, ui:ir jorden Lir en god ledare. 

l·t"tl·~tl )l iilgel1 fråll olika antenntyper "arierar föl' 
iinigt i l'iir t hög grad med älltCl1l1s}'stemets karaktär, 

döda 


etc. 
 Fig. 2, Soluppgång över Europa -med gynn
s(unmastc tÖl'hdlZanden för d-ista·n&tÖT

bindalser väslentt. 

Fig. 4 "isar exempel på, hur radiovågorna gå ut hän 
t,',1 olika antenner. Den ,7ågräta utstrålningen absor
Leras "anligtvis i rätt stor utsträclming av jordytan, 
mcn absorptionen iir min(lre utpräglad för korta v~\
gOl' än iiir längl'e, och däri ligger en av de IWI'ta ,'ä
gornas 9.tora fördelar. 

utbredningen kompliceras i någon mån av att höj
ller, byg'gnader och dylikt kasta »radioskuggoI'» pre
cis på samma sätt som de gc upphov till vanliga ljus
skuggor, och dessa »radiosJmggor» äro skarpare j II 
1,0l'tare '-[Igor som användas, 

För att man skall få full klarhet om radiovågornas 
hela utbredning', är det nödvändigt att man närmare 
undersöker förhållandena i atmosfärens övre skikt. 
Ju längre bort från jordytan vi komma, desto tunnare 
blir luften, och detta medför slutligen att atomerna 
sönden1das unuer solstrålarnas p{(\'erkan, varvid hi
göras rlddronel', som "andra omkring på egen halld 
cller e"cntuellt sluta sig till andra atomer. Luftcll 
inllchi'tlll,'l' llärföl' tre onlldiga ting, fria elektroncl', 

Pi[l. 3, Ra(/iot:tI!lonws ntbrcäni/([J tl'(~n sändare Ull llcaviside,skikiet uch vidnre till mottagniri[lsstnt-ilJnell, 
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110sitivil jouel' (atomer som födol'a t elektroner) och 
llegatinl jon!'r (atomer som upptagit elektroner). 
71Ian säger, att luften d~l äl' joniserad. Det är denna 
jonisering, 13010 gör, att radiov~lgol'Ila lmstas tillbal,a 
mot jordytan, och hela det i"hikt, som är joni.serat, 
hl'nkal' lilan "fl nligh'is kalla liea \'iside-sl,ildet. I re
gel börjar det prl en ltöjd av 40- 50 km. och f o l'ts ätter 
Epp till 100 km. ellel' lll el'a . 

~Tnni;;el'ing medför en krölming av radiovågorna 
1l1'l:cis pii sallllnil s~itt som ljuset bryles, när det pas
.':enll· i. ex. fdll1 "ntten till glas eller fr~tn ghls till 
luft. Fig. ;:; visar, ltur' denna krökning av radiovå
gm'lIa i det jonisel'ade skiktet sker. N ägo n direkt 
.i~illlföl·l'l~·e m Il reflexion i vanlig mening kan man, 
i<,\SOJll s,nes, inte göra, ty brytningen sker ltär grad
,-is_ Oft::: är det dock be];:,-ämare att betrakta bryt
Jlillg('!1 som vanlig reflexion, och med det retlekte

\ 
\ 
\ 

't~, _ O' 

Fig, -i, II"lråluinosril.,;tni1l0 vid olika, antenntyper, 

l'<lnde ~Liktet försfch Juan clä det sl,ikt, vari strålen 
],rökcf.; [,'Il' at r. slutligen gå nechlt. Fig. 3 illustrerar, 
lt Il\' f'l! s;'ldan reflexion av radiostrålar sker (p~l fo
tografin Jlunkeras radioströlarna av ljusstrålar). Av
stiln(let frän jordytan till det reflekterande skiktet 
nll'i el'<1l' med den al1\"äncla Yåglängden. Xnnu större 
nniationer Uppstil dock med somm<1l' oclt vinter samt 
dag oclt natt. Höjden iiI' mindre sommartid, stöl'l'e 
om ,-intcl'n , l ä~ jTe pil dagen och ltögre på natten. Mi
II imihöjdpn upp"'tar srllunda en sommardag, medan 
lllaximum intl'iiffar en "internatt. 

Fiil' ntt underlätta förståelsen av dessa förb.\llan
dens berydelse kuuna ,-i tänka oI';s , att den lysande 
-riskelI pöl fig . ~ (jnsl,ar signalera tjI en annan fisk, som 

befinner sig på en sådan plats i vattnet, att det är 
omöjligt att uppnå förbinclelse i rät linje. Fisken lmu 
(U hjälpa sig på så sätt, att den begagnar sig av vat
tenytans förmaga att reflektera strålarna till en an
nau fisk. 

Vid stora vinIdar från elen lodräta linjen lmn sådan 
l'efll'xion ske utmäI'kt~ men om vinkeln göres mindre 
inträder ett fall, då strillarna inte kastas tillbaka 
ntan fOl't:;;;ätta i vattenytan. Minslms vinkeln ytter
ligcHe, s:t g[l strålarna helt ut ur vattnet och kunna 
sälunda ej etablera någon förbindelse mellan fiskar
na. Den stråle, :;;;Om fortsätter utmed vattenytan, är 
med andra ord »gränssträlen» för de nyttiga strä
Jal'na, och dess vinl{el V med den lodräta linjen kal
las »den kritiska vinkeln», medan vinkeln U med den 
vilgräta linjen kallas »griinsvinkeln». 

c 

Fig, 'J_ B1'yt
n i1/.(! cn a1) en 
/'(UZ'iostnHe Fl 'i p-----------------------
r/ rJ t jonise'/,(ld~ 

skikt et L-1BC. 

Likadant blir förhållandet vid reflexion av radiovä
gOl' fdm Heaviside-skiktet. Strålar, som bilda en rätt 
stor vinkel med den lodräta linjen, reflekteras , me
dan en minskning av vinkeln medför, att vi komma 
till en punkt, där radiovågorna fortsätta raId ut 
det joniserade skiktet. 

En ytterligare minslming av vinkeln resulterar 
att strålarna tränga genom skiktet, så att de bli oan
viinclbara för förbindelse mellan olika platser på jor
den. OC!;:S~1 här kan man s[tlunda tala om en gräns
\'inkel, silsom fig. 9 visar. För övrigt är denna gräns
vinkel beroende av våglängden, Den är nämligen 
1I1inell'e föl' lwrta vågor. 

Sedan vi sålunda Idargjort, yad gl'iinsst6tle och 

8()m 

fl 
'-----Sk---~ 1-4------..sk- -------....1 

)-'i!!, li _ S kie-d is t(/1l 8CIL ellcr den '<lut/n zonen O)' ucrOCIl <lc (11) 71!. fI_ dCII ({)/ riiil<lrz '/;r1y liiuy<l c /I., 
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Fiy. 'Y. / ' lslnUnillg en frli/~ e/l. a.l/lenn ijrr'l' n~ i/(/yol'llll//!t.t 
7ed({j/l ' c jordyta 7,:an jöm!ijras II/('({ Ijll 8fJ fs ~ [l ,. idnil/Y. 

griins"i Tl kel är, kunna "i l,ort ocll gott def inicra he

greppet »skip·distansen» eller den döda zonen som 

a vstäml( t från sänd aren till den punkt, där en re

flektenl! I stråle först nftr tillbaka till jorden. '''' i(l 


. "amma -löjd för Hem'iside-skiktct nuieral' detta a "

"t[md IlIed vtlglängden. Det är, såsom framgfll' a,' 

fig. 6, större för kortare än för längrc ,·[tgor. 

För ",H'je gi"en "ågliingd gäller det, att. ship-di
HtanSeJl ökas vid större avständ till Hea,'iside-skil, 
fet. ~I:Hl förstär därav, att det Yissa tider pil dygnet 
~il' möj li}t att uppni't förbindelse llled elJ viss station 
prl t. ex . 38 m., medan det vid en annan tidpunkt ~ir 

nödvänd igt att använda en våglängd pil 42 m. för att 
ctablera salllma förbindelse, Ibland kan JUan höra 
Hignalel' också inoul skip-distansen, men detta beror 
i regel ]lä de vågor, som alltid i nitgon grad fort 
planta ·,ig längs jordytan. P[l mycl,et lwl'ta vägor 
kan det ibland finnas flera döua zoner, mell alla utom 
(len fÖL' .a. äro '·anligen utan betydelse i pl'aUiken, 

Av va d som tidigare sagts om jordytans absorp 
tion ocll gränsstrålar, framg[tr, att de nyttiga stl'å
larna i \ el'l;:Jighetell cndast äro de ll1ellan gränsstr[t 
len 0<:11 den lägsta stråle, som inte absorberas av 
jordyta 11, eftpl'SOIll :t11a (h~s,,;a stI'{llar Merkastas mot 

p.ir;. 8. Om en lysande j i,',; (Fj i l/atlnct skttlle vilja. s i.rJ//a. 
lera /ill , n annan {iöl" I:an 7/UH. beqagn({ sil} av 'catf cny [.n//, 

som n,!lcktruu' strälen ']'. 
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;jordell utan l"äsentlig eJll'l'gimillslmiug. prl fig. U iil'O 
s~tlunda strålarna mellan P oc.h Sanvii Ildhal'<l. Di\ 

(len liigsta, användbara strttleu är lägre, ju kUI'f:ll'e 
,'uglängden ~ir - detta på grund av den mintll'l' :tu
sorptionen av jordytan - ~ir läg utsträlning a U fi) 

l'edraga för korta vågor, medan en något sti)lTl' ,'iu
kel böl' tillgripas föl' högre \'äglängder, 

Detta inncbär, att de korta v[tgorna lwnllH 1 i111':'g
galägga en längre distans, innan de åtcr n~l ned tiH 
jonlrn. Därför anYiilHler mall Plt stora ay"t,l.l1rl "n 

,,,, ..... - .... 
--------------~':------- -............ 

~-----------L2----------~~r 

.... y///,. .... , 
~ ---------------

Tig. ,ry. ])c för en iijrbi.lldelsc a'IL/; iindZml'a strålarul/ lil/I}I( 


Ii/CI/(lJ! ytlcrsfraZa,'/w l' och S. 


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

J].ig . .la. Öl/erst illusireras vi/. kcn dist(t1~s, 80m kUll IIjJpnfrs 
?'iel olika höjd fUr JIca,l/isidll·slvil,;tcl. Dänwdcr 8C" 8(,181,.,1· 

lar//a 8 (S) inflylunde 1)([ det jonisCI'ade sJ.vikfct. 

korta dl.gor som möjligt, och föl'billllelsen (" l<ll,ll'I'<I" 

helst P~L tider, då det reflektel'ande skiktet hefilllll'l' 
sig på stor höjd, vilket, såsom fig. 10 visar, gl'j' ;.:tiil'l'e 
l'ii.ckvidd, 

Ytterligare ett fan, gällande mottagning pa !II~' C

J.::et stora distanscr, bör nämnas. Gr~insstl':ll('ll kall, 
sedan den tillryggalagt en myrl,et läng std :k:t. i 
Heaxisi,1e-skiktct, plötsligt brytas för att kasta!' lie(l 
mot jordytHn. I pl'aktikelL har det "isat sig, att detta 
ofta intr'iiffal' först sedan signalen gi'ttt jorrlell . runt 

(Foris. å sid . 95) 
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~1)~~§all1tld,19t med att ant,Ule,t rUl1l1rachosanda 
~~ I ~ te Ök~l ts Srl kraftigt har selekti,' itctslua-S 
~, ~ \"[~t pa ('11 moderll mottagare skarpts ocr
= 1= 
~iiiiiiiimiiliiiiimiill F.i hört , En apparat HII' en dast reagera föl' 
s igna lel"lla inom ett myckct snä,'t frel,,'ensområdc, 
(lJll lilan inte skall Hl in il'ke önskviircla stationer, som 
fÖl'störa Jllott a guingen, 

L;'lt oss t, ex, 1lIldl'rsöka, hur det förhåller sig mc(l 
('Il nu!lig mottagarc lIll'd pn enda avstämd krets, Dell
lUl lull' l'1l resonallslmna, ,'ilken sel' ut llngehir som 
A }l~l tjg ±, Kurvan "isar, att mottagal'en ge r llet lu'af
tigaste ljudet {lä elcn station, vars frekvens eller våg
längd sumITI OnfaJ.1.el' ll1rd a,'shimningskretsens fre
kvcns, RtationpI", som ligga på ella eller andra sidan 
,1\' l'l':';Oll<ll1S"[lgen .1tel"ge.' viiscntligt snlgare , såsom 
dd hamgiir ;lY ritningol. lllelt dock mcd tilll"~idlig 

styrka fiil' a tt Illottngningcll p.i dcu önskade stationen 
skall stiinls p[t grllnd ,l.\" 1'l'sonaltsklllTans stora sprid
lling, 

Selektivitet 

och 


kvalitet 

r-;:;~~:;~~lcn 'idcal'iska r'csonanSku,:"~a1: "1 
! - eller ett r'csultCbt, som ligger -idealct så f 
I I 

"1 ;;:~~~ 1l:~:~J' v~~j~~t;ö~~n~~:;~ ~!n~~g~(~p:~~~~ 1° 

((rtikelom, hur knwcn lJr! lct;nl-itet och sc
lekt'iritct sa mtidigt kunnrt t-ill.c;odoscs,1 ___ .. __l 

Om man nu inför ett steg Itögfrekvensförstärlming 
i lllottagaren, s<1 att man får två avstämda kretsar 
gallcl'kretsen och t. cx. anodkretsen - sft får reso
Jwnsl,l1l'\'au en något ändrad fonn, i det spridningen 
blir mindte, D~Lrmecl följer en nagot större selektivi
tet, och flera a,· de stationer, som tidigare störde 
mottagningen i hög grad, inverka nu inte nämnvärt. 
.~ J1\'~inder man ännu flera slags högfreh:vensförstärk
ning Jlled avstämda kretsar, så blir spridningen ännu 
mindre, och kurvan faller ännu brantare från maxi
m um viinlei:. 

l'{l detta sätt kan man telati.\'t lätt na den gl'ad ,1\' 

Bclekti.,'itet, som man vill ha, och det kan synas, som 
om det inte skulle finnas n~lgon anledning att tillgri
pa andra metoder. Inte desto mindre äro dessa längt 
ifrrlll idenliska, och den moderna tendensen att för
b~ittnt radiomottagarna så: mycket som möjligt har 
sl,apa t lQ'a );:oPPlingsschema, 

Den ,'iisen t ligaste anledningen ltii l'till iiI' det striin

Fi.'l. /, Fi!l, 2. Fil!, 3, 

http:sumITIOnfaJ.1.el
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f,'a \n'alitetskral·et. Efterhand som resonanskurvan i 
en van ig högfreln'ensförstärkarkonstruktion blir 
~kllrpal'( ' kan mottagaren återge signalerna från en
dast ett mycket begränsat frekvensomräde, Men för 
att man slmll få fullkomlig reproduktion är det nöd
I'iindigt. att mottagaren ej blott kan uppfånga själva 
statiol1l'ls bärväg utan också de två sidoband, som 
alstra s \ id mod u leringen. Deras frel;.\'ens iiI' i allmän
het upp till 6.000 cycles (s\'iingningal' pr selwnd) 
högrc olh lägre än själva bärn'tgen, Värdet iiI' bero
ende av :ljälva utsändningen fr[lll stationen. Utsändes 
~ålunda en ton på 500 cycles, så ligga sidobanden en
l1ast 500 cycles över och under bärvågen, och i motta
gar'en kcmmer tonen igen vid interferens mellan biir
vågen oell sidobanden. 

Om selektiviteten nu blir så stOl', att de yttersta si

F-ig. 4. 

dobande:ls skäras bort eller em1ast t\terges mycket 
svagt, sa knas mots\'arande toner fulllwmligt i repro
duktionctl eller finnas där mycket bristfälligt, För att 
lI1an Sk,lll kunna undgå en diirigenom orsakad föl'
vrängniug är det alltsä nödvändigt, att BF-förstär
karen åt('l'ger både sjiilva bärvågen och frekvenser in 
till cirl\a 6.000 eyeles p[\ ömse sidor av denna med 11;\

gorlllnda samma styrl\a. Samtidigt skall selektivite
ten vara stor, Den idealiska förstiirkal'en mäste s;"\
luuda sldra bort alla frel{venscl', \'ilka ligga mer än ' 
G.OOO eye les från bärvågen, 

I prak lil\en söker man lwmma denna idealiska reso
llam;lwl'la så nära som möjligt m~d h.i~lp av:,så lml
Jade banclfilter, vilka mycket väl kunna: bestå av tv.\ 
induktivt sammankopplade, avstämda k.retsar (se fig, 
1) , Så ] ~lll ge koppliugenil:r mycl_et svag.får man en 
vanlig I'vsonanskurva med myck~t liten spridning,

, I 

Om däremot lwpplingen götes fastare , I=;tt fL l' man en 
kurva med dubbelt maximullI. rt\ fig . :) mal'kerafl 

POPULÄR RADIO 

Fiq. 5. 

<1etta 111' kUl'l'an B, medan A ~ir den vanliga kUl'\'illl 

för en enlwl krets. 
En st\dan lmrvu med dubbelrnaximulll lmn man otk

s.1 f;'t mel1 andra metoder, Fig. 2 och :3 \"isa <lP 1'<1l1li

Fiq. G. 

gaste. De trä 111'st~ill1da l,retsal'lIa L l 0 1 och Le l\ 
sammankopplas med hjälp av antingen litelI sjähiJl
dllktion eller kapacitet: och storleken av dessa kopp
lingselernent kan få variera formen av resonallskul'
"all, s.\ att denna får mer eller mindre utprägla(1 
dubbel sjJcts. ( For/s. ;j s;d. 96) 

Fiff· " . 
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Bygg Er nätmottagare 

med rätta värden! 


Oln inte rören i en likströmsmotta,gal'c skola ö'//erbelastas och få be

tydl'i,gt minskad li1;stid, måste man se no,g(~ till att apparatens oZ'ika 

~j~~i.l i<l all Jl~ltallsllltlling spelar glödsb'öms
~(I V I~ Ja'etsloppet en uiistau allt dominerande 
~I) ~ r~ll. Detbetinga r de anYä~da rören.s livs
~iiiiiiiiTiii'iillill trd och al' a yen hU\'udsakhgen avgomnde 
för heJa mo:tagarens strömförbrukning. Driftkostna
derna vill Jlwn ju gärna hälla nere stl mycket som möj
ligt, och enbart av den anledningen har man ifråga om 
:tl1a vill<lin,ensionerade niHmottagare för likstr'öm 
fl'tmgått den vid ackumulatol'dl'ift vanliga metoden 
att pD rullelJ koppla rörens glölltrrluDr.Ett studil1ln :1\' 

Fir;. ,l, 

fig. :2 gel' Yid ltallllen, D lt vanlig paral1ellc1rift DY tre 
rör, ay vilka h it förbruka O,OT Dmp. \'id 4 yolt o('h det 
tredje 0,];5 :1mp. vill salUlIla "pill1ning, ktä\'(>r ett sam
lat strömuttag pi't 0,29 al11p. 

Om mall diiI'emot anYilnder ser.ieuppviirll1ning a\' 
r'öten, grlr den str'öm, som pa"sPl'ar ett av rören, ocl;:
:>{t genom de tvrt Dndra och utnyttjas s,1lunda bättre . 
Fig, 1 k1Dr~öl' detta . En<la::;L 0,1t.> amp. förbrulms nu. 
r gengiild far man ett f3piinningsfall prl 12 volt ö\'er 
r(Jrrn lllot elldast ± volt i [()I'sta fallet. 'Jren (lft llät

mofstånds'//ärden 1:äljas 'riktigt, 

Av 

ingenjör 

A. SCHLElI'vlANN

JENSEN 

Pig. 1, 

s]l~inningen i regel ~il' 110 eller :!20 volt, betyder <lett;! 

ingenting. I båda fallen D1,iste JUan sör-ja för ett lämp
ligt sp~inningsfall med hjälp av motställd i glö(l
strömshretsen, sasom både hg. 1 och 2 visa. 

Serienppvärmning kräver dock, att man vidtar- "iil'
skilda ätgärder, som möjliggöra användniJlg el\' rör' 
med olika glödströmsförbrulming, ty i regel <1lIvändel' 
lIlall rör med liten strölllförhrukning (O,Oli- O,08 
8.mp.) i de första stegell och Ila l' ett viisentligt bögn) 
viirde (0,10-0,16 amp.) prl utgångsröret. A\' denna 
anledning placeras s. k. parallellmotsHIllc1 över glö(l
tråden på de rör, som ha lägre strömförbrnklling än 
u tg~ll1gsröret, oell storleken av dessa motstånd \-ii.ljes 
så, att de komma att leua skillnaden mellan utg;lJIgs
törets och. öuiga rörs strömförbrnlmillg, OIll man S,"I

lunda .i en konstruktion använder rör för O,OT Hmp, i 
(le första stegen och ett utgångsrör för O,l,J, l-ia f;O lll 

hg. l \'isat, skola de insatta parDllellmotstållden leda 
0,13-0,07 = 0,08 allJp. Då 8p~inningsfallet ön'r rören 
iiI' ± \'oH, blir - enligt Ollms lag - ett motst:IJl d p[1 

J-'i.'l. d, 



dc: 0.08 =, 50 Olllll lämpligt. 1Iot",tandell måste till
\"(~d:as :ty sa gl'OV t l'i'l (l , att lllall inte lJehöl-er I'iskeril, 
Htt l'örCll få salllma ström SOIn utgrlllgsröret, överbe
lasta s oell fiirstiirils. 

Ani:>lnj ningcn ,1\' glödströmskretst'n till nätet kan 
ntföras Id trfl olika sätt, 1Iall kan låta utgfmgsrörets 
hi,t iilH!:1 \';-na antingen positil- e1l1:'1' negatiL Vill,et 
man skalt Yiilja beror av utgrmgsrörets allodströmföl'
101JP, som prl tig_ :1 iiI' markcrat med en streckad linje 
j det fall då utgtlngsrörets fl'ia ända iiI' positil-, Det 
fr'iuug,lr, :ltt anoc1strömmen nu genomlöper det första 
rÖl'C'lS gliidtråc1 och parallellmotställd och bidrar till 
iikad gliioishöm, D;l denna ökning l1l,l'd:et YiH kan 
1;ppgil1 ill 10-13 milliampel'e, öYerbela;,;tas det förstn 
törel, Olll mall in te lllinskar parallellmotstfl11det, Sfl 
att iiyen detta leder strömökningen, 

Dellna:netoll hal' dock den nackdelen, att man vi(l 
installation ay lltgfll1gsrör med ailuan anol1strömföl'
LJl'u kli ing ändral' u pp"ärl1l11 ingen ay el et elI Cl' de före

TiO-1, 

ghenlle l'ii ~en. Bilttre iiI' diirför att anl'ällda schemat 
pä fig_ J , där utgångsl'Öl'ets fria ända är negatiy, .i-\.,-e11 
hiil' iil' de a"görant!C:' anodst!'(illlIlWn inritad, men JUl 
in\'el'1,ar (len inte på glödströllllllen i övriga rör, vilkas 
a llodstl'öu_ nu genomlöper II tg;lugSI'Öret::; glödtr~ld. 

DenJ1(] ö]illing uppg[lr dock l'lldast till en ]H'åkc1el ay 
ntg-;jngsriJt ets anodströl1l_ rtgångsrörets ströl1lföl'
Jl1:ukuing :ir ti1l och. med i l'pgrl s;l ~t()l'. att den ök
Jling. som det kan bli fråga OID, i yerklighcten är utan 
lJet~-delse. 

Fig, ;) , isar diagrammet för en treröl'sapparat, som 
~il' hyggd eUel' denna princip, Både glöc1ström och 
"nodstJ'ö llI till de olika rören äro angiyna, s:1 att man 
hll' Ul Önesikt ay de strölllmar, som (leli:lga i glöd
i 1'1ldsuppYiil'mningen. Första röret iiI' lllotsialldskopp
lat till drl följande, som i sin tnr äl' trilllSfOl'mator
];opplat till ntg<ingsröret. En lllldersökning har \'isat, 
att IJl;lll med tillrii.cklig lloggrannhet l,an bel'äkn;J 
;ll1()t!stl'(JllIfödJl'\llmingen till l resp, 4 ocJt 1;:'> milli

amp, Glödshölllskretsloppet måste följaktligen beräk
nas så, att första töret får en glödströlll p{l 70 mill i
amp_, det andra på 69 milliamp. (70-1) och utgrlllgs
röret 143 millialllp_ (130-1--4)_ Här har tagits hän

::;:yn till de förtsa rörens inflytande på utgångsröret" 
glöc1ström, och därför måste förmotständet beräknas 
så, att det endast g~lr 0,145 amp, genom det, Då spiln
nil1gsfaHet över det är 208 volt (220-12), blir des~ 
stodek sålunda 208: 0,145 = 1420 ohm. Från detta 
\'ärde dras motst[mc1et i utjämningsdrosseln, vilkell 
eyentuellt l;:an inskjntas som elen punkterade linjen 
Yid Ch visar, 

Fiq . ,I. 

Parnllelll1lotstfllldell öI'er första oeh anc1ra röret 
skola enligt oyanståellde leda resp. 75 (145--70) och 
';-6 (LI:i - -6U) mi.l1iarnp, Yid 4 volt, och deras storlek 
mtlste da yara 4,: 0,073 = tirka 54 och 4: 0,076 = cir
ka 5:3 olJ m, 

Ga11crföl'spiinn ingarna till de olika rörcn kunna 
oeksn skaffas pfl ett behämt sätt i lil;:strölllsmotta
gm'e, Fig, G Yisal' nWLuden. Första l'öret iiI' detektol', 

Fiq_ (j. 

Jllotståndskopplad till andra röret, vars gallerföl'
spänning i förhållande till rörets glödtr~ld vanligen 
uppg~lr till omkring 2 yolt och få!'> som spänningsfal
let ön>]' Hz. Storleken ilY detta motstånd blir d;". 
2: 0.1;)0 -= eirka 1:~ ohm. Stl'ömst,vrkan genom mot
~ tållllet ur 1:)0 Illilliamj). (143+ 1+4), Utg~tngsrörets 
gaIJel'förl"pänning, cirka 10 yoIt, fås på samma sätt 
övel' HO) som siUun(la ndu,te nua ptl 10: O,16i) = cirlm 
GO 011111, eftersom llet skall föra 16::.> milliamp_ 
(1;:.>0 + ] ,'i\. .Uerstill' heräkningen a ,- H 1) som ska11 ge 

(Forts. ; sid, 95) 
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cM0NyheteF ~ 

S\'ensllR Odon Försäl,jnings A,-B.. ~ t ()C'klIolm, Ilar fÖl' 
lH'Oy nillg iil'el'srint en del nlutf'l' ipl I' d lO 1'Ilgnl'i~('llpll " -olf 
rU11l1aHlllel l,Fn hl' ilc ,J oll. KrplIll' ll pzk," A ,-G .. Blldnllt'"t, 

::\\\,/ y:! ,i l' e tt \':ix pl:-;triilll"-lllitun :,; lutlli llp;~uggr(' ).!ut fi;l' 
lIl ind re IllC ' tt;I!,!·:tl'E' (:2 il :~ ,.i ir I, Ud ii r ()J11koJlpli 1l f!" IHl r t fiir 
J10, ]:!O, I JO (lc,h :!:!(J \'"l t lliit"piinnill).! , ;)11 [11'1', .\ "l'kUll Lliil'

sic\un prhn llf' ,' en fa~t UIlUllspiillnill ).!, upp;:-åcude till 11i!l 
I'o lt I' iel 2 ( 1 JUA belas t nillg, en ~piiJlnill,l!: 1'<1.ri ahel mellan ]0
70 \'olt, 1-'11 Il<,gati\' gn ll pr t'örspii llll illA' Olll O- :!(I "olt och c1c"~
uto m :! X 2 \'olt 2 a lll]l , 1'1'11 \'iixel"t riim fiir Ill o tt:l ;,:-a r rö reu" 
.;:-löd t r: dn r, Till apPul'atell hör et.r likriktnrri ir C;L4, Dell 
ilruet:lr l ll tlkomligt f;tij rllin gsfritt och utall ::; P;J l' till ö\' l'I'
llpttnillg' ii " e n \'id uehl"tninr; JlIel! up p t ill :)1) lilA, 1'[1 g rund 
a \! :--: itt IiI a fOl'lllat 1iiln l1i:l. t ~jg [1~q.!,Tega tpt ~,\· IlIH:"' l'li g·pu ' "Hl 
:ltt 1J ~·g'g-n :--: in i lllottagare . 

Odon ::\(;;~ iir dt sWl'l'P '1Ilotlngt!Tl';,:-at fiir all.qll i' lling fil l 
2:!0 \'olt llk" l r ölll, D e t hilllllUt' fii ljalld p "piillllill;,:-<1r: 200
J 50 \'olt f i,r " lutröret, ;)O- J OO yt>lt flir ,,/-.:;irI11- odl ltj iill'
;,:-allpl'''pii lll ill;,:-a r, 10-,(1 yo l t f;; l' Ill't "ktu l', -f l'Ul(' fil ~1 gal
[er I'lir"l1ii11 1 illg' och O-:!5 yolt \'Hrialtpl ga llprför"Jlii lluillg, 

_\.ggrp.t;'u t t kan ue la~tils tu!?(l up]> till ,30 il UO 1Il.\. (>dl rii c

kel' "illPII ' I'ii l ti Il i\l'P II f(il' ::;("ii l'l't' lllotta ,l!:a l'l ', l ' t [ii r,'1 n!ll't 
ii r g·pdigpt (Ich ,:,a dunt att ull rbk tiir lH 'r iir ing uw d b0I y"
llill~·~ll iitp.t ~ il' 11 tt':::;l lltl.:lll. 0 . 

U1'iou lth 'frpkl'l' lI"t rall"fot'lnatn 1' lt:1' U050 11[1[)\'i,mr en ~)'n 
lte rJi gPIl g li d kun'a odt h ill' i [Jl'ol'L<O[lplin :!ilr yi"at si;; \'iil 
fy lla dl' I, l'al ' , Ittan kall stii Il" Pil ('n fiir ,'l kla~" i.(r tran"
for lll"t,,\'. (lnl"ii.rtning,.:tall'l lir l: +, I kOlllbitlill'iOll ltH-' :1 
O rion II +_ \'Ht''' för ~l: it'kltilt~"f"ktol' iir 13, f,ir lilan e n f ör
~li.i1'kn iltg, ',0 111 li;.:-gel' gu n"k:~ niinl i!lpa lel , d, \" ", (i0 111'. ,"l V;':-, 
Tack I'a r p " illa SUli Ll iltl0n"iu uer, liiu!!l! 55 ltIlIl" h lijrl 53 lllm, 
och bredel .Jl lIllll .. tnr (kn llt~'Ck(>1 liten vi al,; , D el! ur lle lt 
kapslad oel' n ll sl utllill ,~"[wutak tPl'lHI. SOItt ih'o tydligt miirld;I , 
äro fÖl'sed el n l11ed ;;:hill "krul'lwntnklpr som JödllnlJllar. 

Till ÖI'!'i ;::l Orion-produkter "k"la Yi :l t0I'k fllll\lt>l, 

POPGLÄH RADI O 

Milll'oht't W ii r el! (;-riir" ~l1[ler fri'tll Eh'kLri~bl _\lE 
Skalldi ,l, Stod,holttl. \'ill,l'l1 \'i titligll re i lwrtlwt (JIlIIl ,illtnt 
1I1l'!PI' dl>lIna r ubrik', E ft l'r ing;lcncJe [Jrov iiro \'i llU i till
Jii1l8 :l t prk ll lt1lllil nll'll J)i\rlJlarp. cJetaljt'r h e tl'ii ffaucle mut
t:l ,~aren, 

nt'n ii l' ltl'lt " lIs 111 te ll tU l \'iixe l ~t rönt"niitet 110-] 2, eller 
2~0 \' o lt (om JW]1111ing;:bar) 50 pel', Kupplingen iiI' Pil super 
IlIpd clu IIJ It'l,Q'a ller-moel111al o r -os<"i!a tor (inclireld" upphettad), 
tv:l meJlanftekn~nss teg' (Lli rek t 1I1'pbettacJ) , detcktor, mot
,; 1; I\(l ~k() [lpl ll ll till fUl:sln L, l<',-steget (lnd, upp!.I,), mot
s r<t ll lJ s kovp) :1L till s lut stc.l!:et. SUIll är en pento.l, Sllp erkopp
lill"ell ;;('1' förklarill;;pn till Itlottagarells ellll ~ tiiende selel,
tivit !!t. Antt'lltlkn't';lm ii r e n 1'<1111. omkoppling:::bar 200-600 
och 600- 2,000 lIlE'ter , DPll I\lOUIPrU ", i ett. sUttiv i mottaga
rens bnlu ' vii;,:-g, Ins t iillningt' lI, "Ulll iir ::<ynnel'li gen enkel , 
u tföres med ti llhj ä!1l av ett par pfl fram sidan bekvi,imt an
ura~ta ;:[1;\ lw l' , fursedda m ed belysta s kn lor och de""utom 
Vb; I l'l', \'U h:tl lii pn utefter ~[d 1'01' m ed cJe stön<!. Btationel'l1ns 
llamn, Ljlld8lyrkan reglera;: gen om e ll [loll'ntiometer, sum 
va I'ipra l' Illplln Il f r pkvel!~rlire lt ,.: gallel'förspii 1111 i ng, ;)lot/ aga
1'(' 11 Hl' f ÖI''':E'tlLl lIlell .l!: l'illllIlLOfoIlHII"lutllill 1,(, 

l' rO\'E'II , "Olll dpl\'i" lItfiirh i l'opuliil' Ball i",.. lIya lokaler 
\'id ::;\'p<1\'ii;':-l'II, ellll <l ~ l n n;,:- l'a hllml nl. mete l' fr:'lll Stol'l,!.Iolm,,
,i·inllnl'e ll , ~:l 1'0 I'PJlt fl l' förbluffandf' res ultat i fl': ga om 
sf'k kti \' it l'!, )lall ka n lll':lk ti~kt tag-el f~i in \'ilke ll so m !.Iel ~ t 
~latioll ulan " t ;; l'J1in ;.:·t1 1' [1" 111 stockhol1ll, '1' , n, Ut, Hom git'k 
in klart (lvll t,l'dligt, L o udon II. Leip~.i;; oc h Hiiruy )(lI11 lUl 
1,it t skilja" nt. I fri:t ,C'il unt l'ffektil' i tet I ' i~ur sig :\Iikro l1 e t W 

II('"it ln O:lllfldr rC'"nl' ser, Endast i unllilllt:lgshlll ];:;111 II Ull I 
lu 'lt II t n,l ' t rja <le", l'!' '': IIl' :;I'r, yill,a r iiekll Ill er ,ill \' iil I ill f Öl' 
l'tt s lllt I' ii l' :1\- " tlll'lek ::;orduingl?ll REU04 ii\'pn pi\. (h, fle~hl 
Ill' liilll hka s ta t ioncr. De lllldn ]l l'Oye ll l';o"lall(jp Jltotl'il,gnillgs
fiirl1;t l1aIHlcll:1 lll :l:-:t e h-(-'traktus :-:Olll Jll i lHll't ' grll 11 :--: all ll lHl, 

I'ill",t ('!llln"r. ltitlrar till "tt " k iirpa apl'ill'at t' lIS kanlkUir 
il\' \'l'l'klig' 1ii. 1I .::nli ,..ta n:;lII otta;':-;l l'l', 1';11 lllo tt 'lgil l' (>. H\' (lenna 
1)']1, lltfiil'll f iir lik" lröm,-;I\l!slntlliltg " ImIIl' Ill e ,l all siJ!< prh f' l· 
knnllH ri il't's pil~ Pil god IIl11l'kllilll 111. H , i ~ t o('kh () 111I 111 011 
I il nl(f' pa ~P" lIt .~a"tatiUIl<'II, 

Ic'irma COJ1rl'lIt ra, H. C, Augustin, II ii l" itlgilol'g:, hal· öI'er
nilll tlH t PLI 11,,1 I>l'aln\\'id-mot;:ttlllll fö l' IlI'ontin;.:· och ullllläUl
Ilande, Xanll lPt }lra!o\\'id t iJlhii r en il I' T,l'skltlltd s ' iillbt:t och 
"tör flt ll falll'i ke r [111 om riidet, s l'llan :UsJ<iJliga i'tr t illuak a e r
kiind "Ont " [lE'l'inli"t ift',iga om I1lOt ~ t nll(bt i ll\'f'l'kn il1 g-, Yilke t i 
0('\1 föl' ,.e i;.:' I> o!';':-11 r fli r fnhl'ikat0t,.: böga l"'lllitet. :\lot"U'tn(!e n 
tilll'e rk"" i p tl f h'!'t"l t )'l>e !', t;Uilml e ulik;1 b0lnstning-nr, ocb 
illum 1':1 rjl' typ f iirt'kUlllm'l olilm ntföl'illlden (löd ko nlakter , 
"krUI'ko1ltakte l' m, m,), 

:'\ (ll'lllnlt)' l'Pll. SO lll fa r Iwlasta,.: lIlell mil X, 0,5 1\'Iltt, omfattar 
:III" giillg-S0 t)'pp r frt'll 5000 ohm ti ll lO llIegol1m, Den nii r 
Hl:l ,,1 ('i j l,illlJ( lf' I)'[>I'H »l'o!)'\\'ntl» kiln \)e ln .~t:l ~ m ecl 1,0 \l'att 
ildl liimpar ,.:ig' fi ilj :l ktli:'::t'H ~Y1l1lt'l'ligl'll \';il SOll t :1 11 01111l0r 
" t i'1Il1 1. DplI fin lle" i ~t() I' l!>l<tlr fr:\.1I 4,000 uhm till 10 llH'.,~ohlJl, 

~ u l' ~ k il! l iiltll1 li f!' l ~OIU s iJm ots t;lnd liro t)'perna »Fi lo ,;» och 
»l-'ilus Sl1 lWl' \\' att~, ,ilka k UlIlI ll he las ta s med resp, :5.0 ol'h 
(i ,O wul t. F ilM lilll'erku,.: i s torkk" r mellan 100('11 10,000 ohm 
()(Oh FiJo ~ :-; , W, lOO-100,OOn ohm, De iiro tl'udl illdad e, \'al'töl' 
lll il 11 ka n rii klIa Jll Pll ab,.:o lu t kon.~tallta \'ii rdell, 
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Vid företagna LJelnstniup;::;prov hal' det Yi ~a t sig, att cle au 
;.\ivna 'muximala belastui ngs~iffrorna erbjuda en god säker
hetsmarginal. T:tan att Yilja rekolllm endera cletta till efter
följd kunna Yi niimml, utt Yi utall ll1iirkbar uyerkan under 
en tirl a,- 12 tilllllll,lr kontinnel'ligt iil"erhela~tat motstånd a" 
sHmtliga typer In('(\ 100 (fc , ' 

Ingeniöl'sfinuall Electl'ic, ~tuckholll1 , introducerar eu ny
het i JIIHrknaden, :-;lll'agw:,- hijg-s]liinning:;kolldel!~atol'er, dlku 
,iro uv >:']>('(' i ellt illtl'l':""P, när der gäller anslutning till belys
Ilingsniitet, 

Kondeu~lI turerlltl ii ro gelloJ1lsla;..:~pru l' ade Yid Statens PruY 
lIiugsall~tnll lIle(\ 2,000 yolt or'h f~'llll "rtlnodil. Iller än Yiil de 
lUllI', 'l'ekn ologEörcnillgen,~ för~lag till uiHanslutningsföre
skrifter up[ls tiillll, De fiullHS i storlpkar från 50 upp till 
100,000 cm, E n aumiirknil!gsvärd detalj är att (li mensio
nerIla iiro ~ynne!'lip;pn sm!\. I',)!'för PH Sprague-konc1enstltor 
tal' mrck E' t litE'l! ]lIHtH, 

Bland TeiefuuJ,en-nyheterna P'l Lei p;-;igenlliisHnn :llel'fi li 

lla;,; bl. :l, följande illtre~salltll rörtypel' : 
RGX 854, e n elll ' iig'slikriktare, SOlll tr()t~ stOl' effel,til'itet 

(~5 lilA I' id 250 yolt) betillgar ptt relatil' t h g t pris, Det 
rilcker s[l lulld a Yiil till iiYen föl' s tiil'l' e lllotta):(<lre och gp1', 
niir rlet ,ulI'finuE'::; till :2- il :3-rö1'5 en oJ'ra Yälbehövlig lo'aft 
l'eselT, 

IlEX n04 ,il' etl lIytt y,ixelströlllsriir IIlcd illdirE'kt IIPP 
hettad k:ttod , Y>.ll'H clata ,iro I'el'klig-I ,uJmiirkningsl'iinlll: 

Glöd"pii UlliJl;": <I I'ult 

G1ölhtröm ,," l i1111p, 


;\lax, <luods!" 200 yolt 

B rall the t " ," """", ' , ;~,;J nl.\l\' 

{~ ellolllyerl;;:aIL 4 '/c 

Förstä rk u iJ1~~fa kr< I l' 2;) 

Inre 1lI0t,.t,1 11!1 ,(JOO uhlll 

;\lii ttni n g,, ~ trönl 40 llI.\. 


Dell, 50111 hm' fö nnåg'l att LJe<Iö!ll:l 01.t rör;,; clata , s(' r ge
nast, att HEX (104 ,il' ett YE'l'kligt \1l1il"'1'5<11I'ör , I'it gru nd :tY 
litPII elek tl'ullkapllcitet l ämpar rl pt ;;ig- :;,I' IIIlPl'ligell I'iil i IINI

tl'o(],I' lllnott'lg'll'" 111 (' (1 flera h1>gfrekH'ns::;teg, 
Eli U~'IIPt, SO Ill IIl edför rent p[ltu;..:-liga fÖl'dellll', ,i l', att 

J;umtliga <Il' nya 'l'cldullkt'lIrören iil'(> metal!ka[l~ltl(l e, nU'
igellolll lllllll kOl Il plllcenl <lelll nh.l1l hiillsyu till Jllottngarens 
h~',t:',w:null i iil'l'kl'. plliir all ri :;k flir inlJörrle,; 1l;II'erkan ,il' 
II kslutf' Il, 

I{EX ,O-l d , dt indil'ekt lI[>phertut <llll.l lJelgallerrör, iir f'1l 

ll)'I1~'t , ~fJlll llplt ~iik(' I't ~kllll ;.\liidja HIllutörel' och självlJyg
,'!;n l'p, d:1 ju clllh!J"J,~!:;lllet'ri)n"r ,inllll ,,\>~'l<ll' ell l'iise ll tlig roll 
i !'fr flertnl g-<J,!:t kO]l]llin;!IlI ', DI ',;, cl :l t:l iiro: ' 

Gliid ~ ]liinllillg 4 yolt 
GWLls~rönl J UIll[l, 
J1nx, Illlud~]l, :20 I'olt 
Branthet 1,5 mAI \' 
(; ('1111 In l'el'kall a5 (/o 
lnl'r 1ll0t ~la lltl :WOO ohm 
;\1;i ttlli 1I g-~st l'lim 40 lilA 

H\- :lclOil iir ett krattfö\'st,irknr6ir , I'HI'~ sW'l'iE'll cl data gör 
dN lllilld1'l' liilllplig.t för 1l11l:tflirhrllk, IIIPII SO Ill Ilar sin giyna 
alll'iilldlliu;..:- i s]lP<'illlför,~tiirl'llre r. px, föl' biogTaf('r, stÖ!T(' 
"'Ilar 0('11 fii\' u t ')mllllsbl'lIk, Ilet hal: följall<le data: 

(; h;(l "pii 1111 ing 13,G yolt 
(:Iö<l " triim " el 11m\), 
;\l:1x, anodspiinll ing HO yol t 
Bra utlle t , , ', :3 1l1A/ \' 
(;ellO l1ll'erkan 15 (/0 
Inre I llot':-;t l~ lid 2500 ohm 
:\1 ii Un i n g~~t r'hu 200 mA 
.-\Ilodt" jr lll ~ t " 50 watt 

01 

'l'elefllnkeu 90 \V iir den Jlyaste typen uv den vlilldillda 
'l'e lpfunken 9, ansluten till \'äx~~ ls trömsniitet, Bland nyhe
tema hos 90 \V må Jlämnas: 

BE 604 som s lu trör, en s peciell urg, ng;;trausfurJllator, Yil
ken medger dil'el{t an,;lutning 'll' sUl'ä l elektrodynamiska 
som magne tiska högtalare, j nbyp:,gd I'olymlwll troll för gram
lllOfonför" tii rkningen, kombinerad med en automatisk 0111

lwppling~anordning, Instä!lllillgs~kala!1 i,ir i likhet med den 
hos T elefunl,en 'lO, graderad i frekven se r, vilket, enligt all 
llJiiuua omdömet Yisat sig vara en gOL! reform, 

A,-8. Nils Mattsson & C :0, Sto<:kholm, hal' i da~arna gi 
I'it ut s iu nya Imtalog öyer Relles<:ns turre lemen f', 

Y,a d som närmust intresserar PopnHir Radios läsare är gi
"etvis batterierna för l'ac1iolJrlllL 

Al' glÖdströmsbatter iel'. I'ilka I'äl ,iltllll sii Iiinge torde 
Ut anses som den enLla tällkbnra s tröml{ällan för transpor
tabla mottagare, finnas ett flertal olika tY[J~'r, varierande i 
~Jliinlling Jlwllan 1,5 till 4,5 yolt samt vad betriiffm: kapaci 
teten mellan :360 till ] 2 amperetilllllJal', 

Anodbatterier finJlHs i det Y:i !lliga II tröI'andet i tre olika 
t~' per: Typ \V med "tandaril -kapadtpt, Typ l' med 2 X 
s taudal'd-l<upa<.;i tet. Typ K med 8 X stllllda rcl-Iwpaci tet , 

Inom yarje typ fiunns ett flertal olika storl<:>kar med spiin
ning-ar frfJn 1G upp till 120 volt, 

Retik iir ett spe<'iellt I,raffigt alluLlLJatteri Oul 45 volt och 
med sexlluuLJel kapacitet, I'ilket stii ller ~ i g pkonom iskt SYll

nerligen fördelaktigt, sU rsldl t niir :lllull:;trömsförurukningell 
öl' el'stiger 15 lilA, 

Rlaud gallNspiinllillg:;uatterierna tJterfinnas olika typer, 
I'Hl'ienwde ifriig-a om s pUllning lJIellan -l ,G o<: h ;~O l'Olt, De 
utföras ,i"en i tre ol ika tYfJl'r meL! l'e:<p, s tall(]ar(l-, :! X 
,;:; tunLlurd- och 3 X s tllllllsr<l-kapacitet. T:ttag f innas hu,,; 
~allLtliga efter ynrje 1,5 volt. 

,-\.v Rlau Punld'l1yhetel'na ha I'i llll I'arit i tillfiillc prol'a 
llrl.~l'a högtalare sarnt llicll:-ul)eu. 

Blau rUllkt GGl' i kOllluination lOe(1 (let flir lId ta ~ystel11 

avsedda cha~sict iir Pll s~-nller ligell goL! lllllgueti s k högtalare 
til! ett rimligt pris, 1nuygg'r] i J;im[lIig- låda !'lIer försedd 
me<l baffle gt'r den pn ;,:oll rt:'lll'od\1ldion Uyen :ll' de 1,1~u 
tOllerna, 

;\[an Iniirkt'l' ,lock ('Il I'ä,~elltli;.: f;ki lln>l(l vill ön'rgllng till 
kraft.Q'stell1et GOn. och den fi)r <letta av~ellda kOllt' ll. DenIla 
kombi;lation kan utun öyerLlrift "ägas ~ tå på hiijde n av , vnrl 
SOlJl hiUilb fmmko llllll it al' e lektrolHagneti s l,a högtalare, 
ll e produktionens ln'alitet ligger i mer än e tt al'~ePllcle närn 
<l en dynall1 i ska högtalflrpn;;, IG\n s li ghet'-'1J ii r hiigt uppdri
I'en och fönnåga ll att tåla belastnillg mer ii ll tiIlriicklig 
för d e nppal'ltter, yilka förekollllJla i a matörbruk, D e t meka
nis kn utförandet ii I' genomgåencl('! gedigp.t oeh kfinnetecknat 
'tl' goc1 pre('i ~ i o n, Priset P;I sy,-tPIll ol'! l (' 11H~si iir Ilumera 
~ii nl,t, 

RIat! PunH elpktr()dYllallli ~lw hiigtnl:ll'e lir E'n uJ01l10rc1ellt
lig; r epresentunt för rl enna kategori. Dr" reprolluktiollS
förl1låga tillfredss tiill('I' äH'u ,I" högf; ta hul', A\' s peciellt 
inh'psse är det rent lI1f'kfl1li~kn 1l1 [önl lHlet , Fiiltspolen best r 
al' en kOPPlIrskena i ptt .. nLla I':ll'l' 0(']1 i övrigt lir hcigtalaren 
:;]ledellt kon fit ruer:ld nu ll10tstiL fnkt Udl oxic1al:ionsproCt's 
se l', Y(1.rför den liinl[l>lr ;;ig "iil för utomhus bruk, Den iir 
försedd m ed inbyggd utg-äng,;tnlJ1Sformator. 

Blan Pnllkt piek-np med tonurm och inLJyggd volymkon
troll föreligger i ett nytt, al'sel'äl'1. förbättrat utförande, 
Ljuclkl-alite ll'll lir g-oLl och de erh:1 ll11:! "pänllings l'ariatif> 
nCl'l1a tillr tickligt J,raftigu för att ge god ljud s tyrka i för 
l'nin!,; med cn 2-R tE'gs förstii rkare, 



l'Ol'ULAH l L\.LHO 

Ill e~II\\ ' , ~ \'k (' , ~ UIII tilll 'e rka Blu lI l'lIl1)d -prodnl,t, ' rll a, r e pl'(,
,~(, lIt('l'a " ~Olll bc'kall t 1I111Il l' rn ,1\' _\ , \ ' , Holllls .\k l iebola g , 
~t()('kl[(\ lJ l, 

,\ .-B. _ irl<els & Tods ell, :::i tll \: l;.l w lll1 , h al' ,;\'er",ill t fur p r o\'
nin;; Tri , rl'on elekll'od y nHm isk a hi ig"t ,11an, (ll'h '1'l'i ot r o n llW ,L:'
lIPti ~ka I' ha~" i. Dpll, SOlll haft tillf;ill e f iil.i'l llt\' ecklingen H\
fahrik l' lI " "bte l', kall kons ta te r a, hur e tt 11l !i lllle(I\ 'etN ..n e r 
,L: i,,]; 1' a r l l"" f ör t namnet T rio trun f r am hl n n(! d e lpda lllle 
~:i \'ii I \' a ' u etrii ff ar rU l' "Olll h u;.: [, tlnt'(', 

'l'l.'i o tr« n n~' 1HlIl1I1 S f u re t .. \' ti ll d (' t ytll' t' en L:"' Il (,nl ,g;( I'ulle 
,~ I ' lli,g(' n o('h lllekan iskt \'iil g'e Il(l II If(j I'{I kOIl,lr11k t ion, '{' a l
~ I r , il lls [JO I' n Cl?l1tn"r a, !,!" t' 1l<>1ll l' n l>nk pl llpphiin;..:'ni ll:!:" allon l
nin;;, ~O i ll d o\:k ej hindrar Jll e llluran\>ts ,,\' iingnillgn r. K/J neJl 
iir lll Pd d <t ('n el,l"ti s k rin,g :ty tnllt ~ killll llpph iillgd i "rolll 
111 0 11 . D(·· .... (ipVlling:sdi,llllpt' P t' ill' :..!~ ('111. 

' r Ollen hos Tl'i u lro n D YIl<lwlI S >i l' O\' Hnli ,L:'t m ,ink lll en l il, 
\'ii l kl nr o('h ma il [l t e r f inn er ]ll'ak li ~l,t t;I ,!.!"l' t IIP!n. t uu>,kala ll 
111'1' 1iII • :a (; .OUU 1It' ri o(\ \> 1', Än ' ll \'id ~ llI i irre li!Hii rd u e (f(' k
tt'r (e: a O,;; \\'att) far l!Hlll re la~il't ~t() r l.iud s t y rka, \'ill,et 
yitt lI:t l' " III god ];,i 1I ~ ligl1et, 

T l'iot l' fl n )Iugneti c iiI' 1'11 k n tlitet ;::h u;.:'lalal'e lill e tt l'ela
1i \'I. lagt l'ri ~ , Dell utgur ptt chn~~ i, om fattandp ~ ,\' ~ tP lIl oc h 
k"ll i 1'11 c'lIhe t , och iir a\' ''e dd fii r inbn:;':-lIad ell(' )' a tt kOJll
I>i Il('ra ~ l "ied ba ffll' , ~" , ,,,lpll1N ii l' Tl'io trolls \' iilk,i lida, -} - !)( )

I i,:': '1 bal ;l nscl' uc\ p, f ii l' i'f' lI- m ed kl'nt:li ;: 111:1 g 11<'t a \' SjJl'('i l' 1I 
" In lIege l'l ng o('h h plt 1,<l[lSlat ~å a~ t ,l llka rp OC ll st l'ö l1l[l u la I' 
l i ,~;':- 'I \'ii I sk ~'ddadp, K ii n" lig h etPII ii l' a l llll:ir k J1ill;..:'~\'iir t ,~Il(1 
() (' h ljll (H: \'I1 Iite t pu ~:\ gOlllll a ll ka ll I> p,gii r ,l :1\' (' Il c lekll'()
1ll'l g- lIdi , 1- hii,gtu la r e , 

'1'l' iotl'ol l\'P l' ke n h a i rl; \g';[ r ll a ];Ol llll l it 11I p(1 lIa ;..: r:! ll~' <l ill
l l"' ,'~"lI t'l )'iirt~' I1 P I' , ~k ii l'lll gH llel'l'iir ()(' h Jlpntud, t ill \-iU,,\ \'i 
~ kob Id l'rko lll Illa , ' 

lngl'niiil'sfirman Bel'ut Rhodin, :->totkllldlll. fi"r i lllnrkll fl 
1\(>11 1')1 s (' ri e lI iittrallSfol'lllat()r l' r n\' »Gl'llt' l z» \' iilk:;l1d :1. Jnhr i
kal". Hla ll(1 d e olika t n)e l'll:l lo rde ", i\'~kil ~ de U;ld fl i u lj HIl I!e 
\ -H I'H HY int resse f i)l' s ,jiilybygga l't' (tcll <l lll utijl'rl' : 

:-;:1' :i :!J -! ,il' Pil ntillc\rp ty p, a\-,' ('rld fi il' '2- il :1-rul '''lI1Ol
tH;.:-are , ] ' r itllii reJl Hr uppde la (1 i I\-a lill d nin !:~:a r, \' ilka pural
l (' llk o [)p l :l ~ \'id an~ ll1 t n i n ,g t i l! IlO " "I t of'h ~e l'iek()]lll l n ~ fi ir 
'220 y oH 'i (l :';0 111.\ lJ ela>: lnillg, J X l, ,':' \-uh fur likri k l' :1 l'l'u r :'1 
( H pd1'u lJ '2'20 ) sa m t 2X l, fl \' ol t "id :~ alllp , f ö l' JIlNl il~' ll'
r iin'n" :'];illtl';ldal'. T r alls form ato rll iir h e l t k a ps lacl. 

:-; :1' 3~ ; i , ii r en ~tu\' t n 1l1 sfO l'Jnil t ol', a\' sE' lhl 1i ;1' :' 101'n 1I10t
t ilg:l1'(, ( lI' h lllPd l'l, ' Io l'll kraftfiir" t>il'kal'l' , l'rilll iil'1: k a ll lI e ll 
i1 n" llItn s l ill nO 1'11 (-' 1' '2:!0 \-o l t 50 \le r. .3.. "t'JwlI , I ; ir ~ i l \;lIl e l'
h itlh'" '2 ;': ::-10 ~' oli: \' iel 0,:-3 HlIl[J ,. :! X I ,S Yo lt \ ' ill .10 <llllj>' f,iL' 
rj)r(,l l ~ ,~ l , dl r ilda 1' ] X L <: \'ull till lil,rilda l'l' ur e t ( T:,' ('Il' () lI :!;j()) 
~,UIlI' th" ' l1l oJll :.' X :{,S \'o l~ "id JO fl nlp, fU l' g ludtl';lIlHrlla till 
S].1('c ie llt ', 1:0 1'<1 ;:Iu t r iir pIIPr ('\' , ful' sii lllla r rii l' , 

])I' lln a tr :J lI " fo 1'l1la t0 1' fiir('\.;:O l1nn e r ,i\,(:11 i e t t :1 1111 ,1 t 11l J'i,i
rH 1111(', u :r :i :!5G, (Iiir lil)(lll i n ~arl1a :'> X :3,fl \'n lt p r"at ts 1l1,'d 
:'> X '2-! \'n H \' id 1.1 a l1l [l , fi ir I>atkr ila drll1 i ll,[!', 

Columbia t unk \-<1 n1 L>l a lld lie tör :';1 n. a \' {; l' <l llll1101'Oll r i1' 
lIlorlla , "O lll k:J~tal "i ~ P,-t t ill \'(' l'knill ,~' a\' n ll !iIlJllul t >l,[!:; I1'(', 
:::l'tlan lItJ(!"Jll till t illl.ln.k ' l h a l' (len intr l'~Senldl ', ,~1lI 11 fii!j " l' 
IlI e d i lackJ1r(>~ ~I'n , knllll a t k Oll s lat '1' 11 , an >: I) l' (' ielll jl,1 
,'n,gels k il marklIlIlle n finn'lS (> rt fJen,tl o lik:1 t~' [le r. ,,;'t\ 'i i l 
e ll l>arL 1' :tdi ()J ll oll a,g:I1'e "om k0111Uine l' a ll e lIlOtta ~arc 
:':I'H II l l11 ofll1le l' a\' Co-ll1mhia s f llurikat, Äyen i >'\'(:n ska n 1<1 1'1;.

'11:1(\ 1' 11 l,nll III,lIl 11l11l1 e r H f å se COI11111hia1l1O~I' <lgal'1Ul , S0111 
t il h \' idart' l'epresen te ra~ a \- en t~' [1, \ ' ilk(' n mall >iknll e k nu u a 
I, a lla k Olllui llerat "t a tioll,ir Ol'll t I'Cl Jl >, p ortn bE'1. 

:'-1'.. t 1>I :':/ll' PII , "0)11 Yl \" l r i t i t illfäll e pro" ' I. o1l1fall a r t\' ft 
il \'~ tiillltln ltii ,~rl 'p l" ' (, ll s~ l e::;, d e tektor , Ht l:J~ f rpk \'e n s- oc h 
~ l lI i ~ (( 'g:, "Ill<; h' l11 l',i r, Sj iilnl mot-l a garPlI jiilllte h ug tn
lal' t' , !o'n tt e rier 0(' 11 r; l1nll ntenn iiro illlty~'~(\a i e tt tilJ ta
IHllde 1'0<1 (' 1' <lY " Yllll e rlige ll :; 111 ;1 llilll PlISioll (> l' . pit 1.1 IIde r s l 
da Il j'iil' '; pt r nwtl l'n in[,ii ll ll \' iinds kil'a rur r;lln e li s (lIeb 
IIU Itta,l..!'il l '( l ll.':": J ill :--: I· ~ill1Jil1l.:!· i gY llU:--:Hllll11 ;1s t e nlotrH .g llit1 g~ ril::;: t
Idllg"e ll. 

l 'a \la II (' ]P II , SOIll iiI' in fä lid i frall1:; illa n , :H e rri nlla " t \'en ne 
11'11 1111'a t lar fii r y rtglii 1l ,,\rlsins tii lln ing l'1I , rtl e l'k ollpling>i r attell 
,,1'\\ \'ag'l iing:t! :;() l1Iko llpla ren , \' iJke ll limutidi g t t j iill ", rgur SOIll 
~ trul1lhl'~' t <lre, :'-Iottaga1'l '1l k01l1pl .. tt yii;;e r C : :1. lU k g, och 
k ,1.1 I " itl ('d ,''i 1I1 ,\'C];:I ·t \' iil 111 e Ll fu ra " p il. hä t- oclt b ilfii r ue l' , 
1,',i l' a ll Illa ll "ill UII\'äll ll ni np: i h ellllnl't uch lin de r h e la 
l'i lJ t pl'n pj "kall ~I ehu \'ll (\ 1' :1 ~ m e <l d et ltesyä r och a e t e ln 
I i \'t lt iig:t kU~ 1 Hilde l' , SOIll ii1'o f ö r e na de 1111>d Ilatte ri<lrift, 
h '\'e n'r;I ,' ~ 'II11 t' ll ,;PjHlra t pnh e t 11 ii tlllls ln tlling";I,(!' ~I'(',C:' H l' , a11 

lil l1-\'l' 1I l iir \'iL",'I - elle r lik:; t1' UIll, "ill, e t h elt f'u!,dt llH~l l el ;;t 
( 'Il p ropp an"ltll(' ,; ge llo1ll e tt h tJl j hak \'iiggPI1 i s t ii lIet fu l' 
l,artl ' ri l'l 'OI'[le U, 

:'-1p<l lI iil l."Y Il till 1l1 o ltilgniu gsfV n ull,:.:a ll IiiuIll a I' >l l'PHr ,1 t e n, 
,' :l l'"l,ilt UIII litall tnr (Ip ,,~ r l? ta t i\'t "IU;l tlillll'lI" io ller i Iw
1n tk ta nd l' , iUgl~ lItill g: ,i\'l'i gt att (; us k a, Ä\' e ll uudpr j1i1 ~i'I 
(' lI rle l" k:tl ;;iin ll uing la r deu ill d e flesta sUilTe utliill (\~ka 
,.- l il l ioll('l' 111ed ,~ocl hU,:.:talnrs tyrl'H, S e lekti\' itt'tl'il lir f ullt 
t i llfr ('d "~ l iillaud l' och Ijlld k \' a li te t en gull, ::\Iu tlagal'l' u iiI" 
d ('~" ll l (J Ul " ."Iluprligen enk e l at t sk utl) , 

Yi hUP Jl:t~ i ett fu ljand e InI111 m er fil t ill f>iJl e fl terk lJ1II111!l 
lill ('0111 111 [) ia ", iini;;a lIl u l tagal'typer. 

',\Id.ieuolaget Tralw, S t,,('kllUlnl. fv r i lIl11l'kll;,ttlell ('Il JI~' 
,'i<'ktr o (I ~' llamisJ;: högtaIlIre, _\l'\l stOll, ;;1> 111 i fr'I~' ;1 om jJri '; l't 
lQg'UI' ( ' U ;llIyal'lig hmkli l'l' e ll I t iII uni;:'>! pjl'ktl'od.\"lI'Un h k a 
lIiigl a l:lre i JIlar]'lI a dl'll. D elJ !e\'p re r Uf; f, 11. i t \' e unl' o lil,a 
I ,\'11(' r , e u Illed lil ,!.!"Ohlllig oell e u InGd h iig-o lll uig hlht röl11 s.llo]l' , 
l ';I (!a t ~ ' J1 (' I'l1H i o lil,a lltfiinlll ll e \' ,HI IJetl' ii ffar f ,il t lll a tllinge n , 
ui imli g('ll f ii l' an ~ l\ltllillg till -!--U. 110 elle r 2:.'0 \' o lt , ' 

lliigta IH\'(:' 1I I,all Et" >'O Ul enum't ch a :'<s i ellc' l" illbyggd i, f o
dl ' l' i ol ika urföra lHle l1. l)pl' l' e ui lJleknuiska utfiiraucler. \' it~

Il a r Olll Ill'(>c i" iou och lI o~;;l':1Hllhe t , J):I \'i e j ha fl tillfiil l " 
(lr"" <I b Lig- talm'('u , kuulla Yi e j ~'t t\'a (j ~ ,'i 0111 I1 p~s n'jll'o(\lIk
li ol l.'i [ö I'IlI ;I ;,\'a, lIH'U \'i h oppa fi iii t i l lt' iill e i'l l (, l' ko llllllH till 
( 1t'lll1 il. 

,J . •\'xd ChristenseJI & (':0, h, ii l' t' lIh,llllll , H' 1I1 lill\"(' rk;)1.' Ile 
\' ii Ik ii lI (la '.I' e ln ",'x<l e lurua, ha l' till~ii lit O" ~i II S('l1,I"II' )1)'11

",'h~' r ii\' t' r hii;U:tl;u 'lI,l"lldpl'. D Cll ll\'h:ludlllr T eLl\'() X !hlJJllllic 
T ,ql J 1 . ('Il II~- , fi ir uä ttr<lll t.\'ll a \' f innu lIS elekl l.'od ,\'U;llUi"ka 
h ii;.:ta lu l'l ' , D e u It'\'pl'el'a s f ul' a lla f Ul'e];:o llllnHIIIII , :;; p ii lll l illgnr . 
," ii XI'I- ~:t \' iil ~O lll lik ~ tl.'Önl SHUl t f u )' uat ter i(lriH -le- U \'olt , 
:-;" l'Ill a lt iiI' den fiir fiedd lII ell uI ,dl n;::!,;;trnli s t' o rmatlll' , a lllla ~~n d 
tii r \'lIni igH ;; lu t ri ir. \n l' n l ,,\ 'e r l>r ,ls ii\'f! 11 [Iil ucgii rall m ed fLi)' 
l lt 'ntod :J \' sed(\ utg- ' I IIg-sl rall"t'U l'lIl :l IOr. D et l'e ll t l1Il'k a lli sk a u t 
(,iiril J1dct ii r gf' lI om gaellll e ;.:ed ige ~, och m ed kä uned o m om de ll 
IIl' (,l.'i ~ i ou o(,h jl(iga kyalitpt. SOll1 ullti ll k iillue l ('ckllil l fil'Juall ;; 
a l, t" I', h a l' UtaU a nleduillp: fi il'l1lOrlfl, a t t 'l'el a yo x D\'11 f1 l\1ic iiI' 
('11 hi;,da l:tl'e ay lt ög::; ~a kla ~ ,; _ " 

E u i u trp;;s all t Hyh e t iiI' 'l'el:t\"(Jx DYIIHUli c f iir \' iixe\:-;trulIl. 
1, " llI lli nt' l'Hd m ed lI i ita nsl\ltllillg"ag~n'gar , P il. g rllud ay 1,ilt
JI1 ,J.1 11l II ,g,," ]lOl e ll~ rillPI s triilllfÖl'lll'lllw in;..:' ii llllS de t ul' f' l'flöll p [l 
likrildad c lh'l'~i ocu cl pt( :t h a l' firlll a ll lltl\~' ttjat g e llom att 
\' ia ('U riklig t dilll e ll s io llPl'I1d ;; ilkl' e ts ta 11t t"plIlle n nod ::;piin
ni ug al', (' u f a;;1 fii l' fu r" tiirk<ll'l'U l'r' U (l(:h e n Y<lrialH'1 fu r d etek 
1onl. Yid :!O llIA )Il'lttst'llill{; e dl ,1 II p" H iO \'nlt föl' " lu trÖl'e t och 
Yid :{U \l1 ,\. I' :,1 J::J() volt , ,Illt~:i fullt tiJlrii cklig t , Yi hoppas u tt 
,' fl ,,!, f iÖI'I ,t il ,gua ]11'0\' UI tilIhille ,Hl' rko llllll n. till T e lnyoxil ijo', 
t :Jlal'u :1, '" 
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~ C 

Grammofonindu§trie1t1l§ 

~ NUjh~ter ~ 

HII~hOllllcns röst hjllller i s itt mar...; 

.";ll[lplpllll'n t Ila ;\ t~ kil1iga (iy e rl,igsna iIl

...;pelllingar, hilde :tY (] a ll~llJll"ik oelt Illern 
,·'i.g'lllde ~akpl', II /Hk il" " n 'll ska OCll nl 
I,i nd ska n rti ~t PI' O('l! ol'k r ..;tl'l1r. 

Lnt ll ~S ta llnnsJllIl ~ ikt'n .t:ÖI'~t. DOll do
IJlillel'>l."; H" ,Iavk I-I,\'I to Il. Il'ln 11'11' yi,,~(' )'

li .gpJl 'l sl ' lllklllllJllit l'n o('1l nlJlWI1 ännu 
bl'iljmlt'll'e "ak tidi.g'll·(', 1l1ell h,ir kOlll
IIll'r lIn el1 rad o":lllligt j,iJnna och kiit' 

'j'o8(-o/l illi , "iirrln "kin n·. ":I jiimnn a l't d et iiI' omiij
lig't att ~iitta PlI f,.'IJllfiir :111>L d p and"'l. 

ElI lilen .grnlll) IIH tl'e gliin",p r Il,OlgOt "tarkan', Det iir »:'\0
bod,"" ll ..; ing- il no\\'» 0('11 »:\1,' dn'illll IOH'r» ( R Ci7UQ) , »SiIl 
g-in' in thl' l'a il P) OI'Jl »()range I>lo"'Olll I'iwe» (H 570()) .";fllill 
»:\'ol>')ll,.-" n~ill ;.! i t no \\'» Oetl »:\1.,· <l1' PHlll 10\'('['» (B ;' ·jli!) ). 
Thl; IIigh lflltl('r:> ha "talt f iir Pll fj,inl(' '·; tor dnn""ki\i1, 
»T'Ill in I()\'( ~ with ,"Oll» och »'1'he \\,('il of 10\'[ '» ( H ;)738). i 
.<alllma Ida"" ,.a)ll l de IH' Il ,imnrla, Etl ha]y·t .- teii; l,ig-re nH' 1l 
<lock hland ,h'l l lii,,1 'l. som knll np[Jlpl'I". iiro l1~' lton~ ».-\m 
I hlll(,'!» )lcJt »Exc:n"e 111 <' . !:t (J.y-» (B ilG,-f ) samt »Plc-colo 
Pd('» (Jpli »Yon'l'[' 111)' ,~il\'(~r lining- of lo n'» (H :'742 ) . 

DI " lilla "i lJa fr lillr,il1c Itiim u\' ~ \'(' ll ~l, dansmusik iiI' 
nc:ks:l onlnlig-t NIarI,!'. 1>'1'["'(\(1,' l-; I'[J l' Ol'l'1leSll'a st'lr fi ir ».I..1lu 
"tri'tkar "jllllg-a t iir dig Odl mi .g» 11ch »,lag- ~ kii11k er er \' ioler» 
(X :nHG). I, ,, li,, nH'<1 l'pft-'in.g"'lllg flY An'itl Hi c: lItel', Den s ld
"'i11 "isHr, ,il 1- llHlll här IWIrJIllH i ljll.~" stuntl"l' kan kom)))" 

lI ]1]! i 11l,"L JllpJl de st ura utliintlsk,l, i n"jlJ>1 nill.g ' :I ,, ' Ijee rna. 
_\r I'i Jl Hil'lIt.er sjllnge r OC'kS:"1 »:'\iir \" illclfll'ila " Iwla» och »!\'orr
Innd:"rahe n» (X :;:HOl. Jll sl tack "lre Hichter kan elen ski
"'111 .c:Oll kiivas . 

.lo':,'ph Hi s loll h a r gjort yttf' rli gan' ll tlgm högklassig'u ill
,jllllg ningilr , l1el\'is tillsamman med Greta ~ölierman (DA 
lUS;'; uch DA 108·4.), bå da lIl' ope ran »:\lanOll L escaut», och 
,lY'en \'a r anl1rH inte rilationella storså n,gare, :\lartin. ÖbIrlilll. 
,il' m e,!. H'ln sjll nger me,1 vanligt Jllii st('r~kap »Becau::<E'» oc-lI 
»:\I<1,ri11:.1.I"n» ( V 2(5) . Samtlig'a dessa tre ski "or lyftfl [Öl' (;"
rigt oc-I, ~;) el e '~"ellska ill spelningartt1.l upp p,1 et t hlip:re plall. 

:\I' lrek \Veber kommer med iinnu E' n öre r all kritik hiijJl 
8tl'i111 . ..;.~inspelilin .~, »D orfschwalben» och »\Vicner B lut» (J';I[ 
:.l];;). Det iiI' yttl.~r1ip:al'e e il "Id,·u, s om borde fjnlla ~ i yar i 
E'lldn gralJlmOfOllbibliotek, anti ng-en JlJ a n föl' iinig t i 11 t 1'('" "1'
r a r ...;ig lIteslutand e för clmg'f: jlel eller för symfollilllllf<ik. 

~11llIig-ell ytterligare ett par utliinl1ska mibtal·...;ld'·or. Slnlt 
tiI1"liillts ""s. Anwlita Gal1i-Cllrci, som just nu fiir första 
p:il.l1;.:;en g jort oss lkIl iil'Hll . sju n.ger »La Palofllu» 0,,11 »La Ca 
pillpra» (DA l002j, Det iiI' inte den "tora s;'lllg-erskall s allm 

Sl?lln~te. llH?1l ntan g'eJl~iig(:~lse eJl :l\~ 11011
nes hä stn. illsjungnil1gar, ett klart \'itt
n('"blir(\ om henfl(-'S konst, - ~,1 allra 
si"t (\et kanske a lll'll s törsta a," alla » IIll"
bond pns» grnmmofonllamn, ue nll'l g:'lll.g

'l'o~callilli. Med Ne\\' York l'l1il
lWl'lnonic 8,rmpholli OI'C!l('stl'U st:1r hall 
föl' fiirslWlell till för s ta ()('b trp<!je ak
t e rna av »La Trn,\"iata» (D 1fi72) o(·h 
:\lo%<lrt,", 8,'mfonill:r 3,3 i D-dm (D 171'2 
-8e1 ) , H\' "ill", "i. s[!l'lat den för ...;I·lliilllll(la, 
Dell ,il' bland dem , som ibland kOlllIlWr 

"liTieT Ni e"/,,1'. en att t 1'0 , att !','I" lmmcrfollen iiI' nil.got 
nlt'l'a ii Il Pll 1'eprolllll<lions mns]'in. 

Columbia har siint 0S~ ntps llll:1.T1<le clnnsmusik, hl'lll(\ \'ilk(,1I 
tie ~,"enska Sakp l'll' l n'i . ..;r:l11 snmt och :';:"' lllll'rlig-('n " liill,l." i 
s kugg ll.n ,n' de u t] ii Ilc!"ka. Ä"Pll h,il' Hr »:\1,' dream I))\"er» (Jell 

r triumf for Ilaclioteblhh 

1;11 h Sär (o[umhia./ 
.... oc~~-
~ 1)1' 11 11,"" ('Ollllllili'l :~():~ fUllger' l), 

[ lI(' '''' 1 ' !'I":';I l' ut..;liipl'l'l' Columbia 
PU n y . (wh i :-:i t t. ;-;llI,t!: n"' ()llltiou~,'

ra lJI Il' l< ldiolllJlttag·'Il'l'. Dl'l ,il' (lel1 
11."') ( 'o llll ,J!.i:1 3Cn, (/('1/ Inld/ij,, /! 
/'od i l"l. SOl Il innpl<iir N r IIPIt n,'lt 

....:kvc}p ' 1IOHl nid j()t0kuikl'1l. 

u Ltln antenn, uta n jordledning, ulan nätanslutning, 
och ],,:;1n diirfö r lllc, tHngn:-:. pl'e('j:-: :-':OIH ('Il n·s0gT[lllIl"!IofolJ. ynrll C' J:..:t lll:ln \" ill fi;l'l'lylla 
d~'Il, 

1>('11 inily,!..:)..:' lL L hiij:.!:lal af'(' IL il" ('ollllllhia-koll ),:, ll"lllaioll, hill' ~la ,t.!:i f ndll ;..!·:J 111.l'd hilll
Jlad, Pi'i. ;.!:rullLl HY tlt's~ n'lla , fyl li .:..::a ton Ol'h ut'~:-:: krisla llkl ,u'a ;" I"('rgi\'ltillg ar :-:tL\" iil 
lilldt'rtorll' l' sOIll iin ' l'tllllt"f , 

( \ dumhi;t :"W:~ iiI' P li h '1I1 rj'~I':-:III1,fjil :~.:::al'( '. (; ('Il OIl\ n!!" hel{" ('111.:011 ~ \'iing-:l P;'"I nppnr:lf('l1. 
kall Xi clil.uill0L'a hnrt s\", ' nsk 1I1:-:.iilldnill;'::. ndl ~('dall, fl s li ir d :L \' ~tcwkholl1t uf"l] )J(1 
laln. lY:-: ~ lLa till dl!':: C' 1l aUllilll slation St :-:i ,\, ('1' pa kOllI il ]('Htl'll. ~1'd:11l Si fyllt i dl , t 
~ 1 ;'tlioJlsko rt , :--1.)]]1 i t'lq..!."H Il t il ddfldllillg J)](.lllliiljPI' nppn l'nt(' Il. :-; liilll ' r :\i in p:, dPJI 
:-;i)fd:l ~) tali nl l('n lika (' llkt,lt :-:01"'11 HIt vrida pr, Pil kll;lll P. 

En clt>nlonst1.'ation ho," I"'n mu",il ..h a ndlandC' !)('d ... lIl' o.iiid .~t <1(' i;\"(~l"Iii .~," nn "'~l· IlS) .. rt

11('r nu hos 

~'(Jlillllllin :iO:; ;\1' dC'ssnl' olll t'll ('I p-'!'ftlll 11);)1 '1('1. fl e n fill

Jlt ' .__ l ltfiil'd i !,nll:ld pk (\111'[' JlI:lh o .Qll,\' . 
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:»:\1)" lm', parade» (;,7:25.1. l>'lcla 111' filmen »Prin~geJll1l.1ell) , 
blaml tle i lJii s t:l. »:\1." drp:llll lo,"{'l"» p[lminner fiilTe~ten s][tende 
om snli,:'; »UH IllOnH». Al Hl rH ,~(){la <la ll""ki nll' ii ro »:\-li ss You» 
och »SOJllelJoely lllig:ht)" Ii];:e YO!1» (:,704) snlllt »f,ady Lnck» 
oeh » ~in , ~ill' in the hathtub» (57:3S) . 

De sv.' l~ka insvelning:lrna ligga SOlll 511P:t. ilt~kil li gt mycket 
lti~T ~. »I:n gång till , "(u'en» oeh »Li1.t "a:; "um det regnar» 
(n 240:;: ' ) ä r egentligen d~n enda n,illthara skin1n. Tip"Top 
Band iiI' inte n,igon cHUip: orkester, mell clet blir inte någon 
riktig fll ckt öycr dess spel. Bertil B \'l1 l<l sjunger några re" 
frän~er , ch 1'öj~l' häl' miijlighf>tf>\, att bli en ,e:ocl grammofon
s:lngare, om han bara blir satt ptl de l'i\tta sa];:(,1'na" Att hUll 
inte alltid rä cker till. hör man klm't a,' »Fotholls '"eckan» 
oeh »)Iecl Amor \"if! mtten (J.> 24054). p,t Yilka Tip-Top Band 
ej he ll er f,'ttt någon flHt. 

»Anu::.rnillgsnUl1lre t» (D 2404G) 11eter en sl<etc:h. som spelus 
[lY Ellv. JJPrsson och Aelolf .Tall\'. ])Pll iir inte hlfllH\ det allra 
1"'ic:l<as t" som produeerMs . !lIPII kall llö\'H'; . 

IInf' Onhest,rola ii r det ett par sa 
kPl' :lY "k, elp~ [lelH r~ll Ca 1'\ Ström, 
,~()ll\ 110minPl'nr Odl g'er BrageWf
tplI 0111 lll'ln ,::::a viinl fu lla 81;:i,or. 
»:\li n gam In. vtoli II » och »Vinden 
drar» (400(;!) i\ru gHinsande i sin 
g f;' lIre. Diktionen hlir ,ore n 1\ got 
fiir flpl'talet fl ud ra gm lrul1oIoud'1l1>:
al'e att Hirn. av. Hr ~tr(ims andra 
~I<iva uppta r reei tatioll a'" några 
Frtidi n;.(""t)· ('k~n ( "10068) - Benäs
,:ans, Titallia och l lIngdomen. D e n 
Illnhnf~'llda stiimlll'1I1 f{ir nt allt a ," 

Co .-z SI'rum. Ilessa snl,pI'. Det :ir en skiya, ~O I11 
mnll iMC' g\iill1m ~l'. Yad heträffar 

()l'cl1l l :-:tn l }u:--; ()\Tiga sypn~ka illSp~lllillP:nl' ~kl1l1e llliln giil'll::l 

"ilja fl' :l ll1h,\ llft. att dd kan hli fi'lr lll~" l'l,pt att fi'l hiil'il 
Hillner R orgeling' rl;l V:ll'anll:lll ~ld":l. Blanc! dem han nu 
sjunger ,il' »Titta iII i min lilla kajnt:t » "ch »'l'ill s jö"s» 
(-!0070) -1('11 hii:sl u. Den kan vii l Hli\ ta s ig' llwd konkurren
ternas i ,, "pplninglll'. GOda iiro också »Hll1lcl och k:Ht» och 
»Varje I:tPl\ tnnke» (4005(». »Visan om nanjo-Bill» och 
»H nl' dn 1111.'n tiis P'l Hil's lag'?» (400:')9) "nl1lt »Den bem
lv,;e " s, Hg» och »~led Amor villrattell) l, W0(7 ) , a, yilka 
»D en h. Illlöses ~;lIlg» in/!;aluncla iir ",l hems );: som titeln 
lil.lt'l'. »l ' t.!' ii' min röda elu' i cla'» oC'h »Till sa!lllJluns il' <lom 
hra » (41 I(if) samt »J111{ ta r ha t t~n ,w fii!: J osefina» och 
»Allihoj)H, allihopa» (40002) antingen iiro i "ig "jHln\ eller 
bli i B " rg-elings tolkning skiiligE'n e nkla . 

~ils F r ic: so n iiI' sfi kert ett gTHllllllUfnnnamll atl minnas. 
Han ~jll l gE'r nu »Klippt oeh ~klll'pn » o~h »Hiil' fattas inga 
fel» (4011 74 ) oc:1t gUl' clE't lJleel pn kliim. ~Olll Illan knHpp,;st 
ii r bort ,,). ii mu med. 

,\ ' " de ntlä nu"ka dn n", !;: i V()l'll:l, som fiil'l'~sten ii ro bet yd
ligt ljud,tn rlmre i\ 1I d(' s yenskn,' böra rekummenderas »Des 
~lleil 7,eu gmac:hp r" Tnl U!ll» och »1'am: cl pr PajlierpuPllPn» 
(~328) ~: nt »Gedeuke lIIpin! » ( = :\10<1n to ilie) oc-l.l »Louise 
(2324). Det är utm ii rkta ;;on ke l' b, cla. 

()r('h~~1 rola hill' 0<:];:",1 kastat sig p,l ~cllnherts ofullborda
de ~Ylllf' ni i H-moll (5055--;3 7 ). :\lptl'U)lolitan 8ympholl~" 
I )rchestrl , sJwlal' deuna lllii s tnrkolllpo~itiun, o<:h .len. som 
intre,;sel' ,r sig för dessa serieskinll', skall siiker t oll1e<lel
bArt u t(llm sitt bibliot~k med OrchE'strola-~erien. 

l'OPGLÄH l1.-\DlO 

Ode-on hjmler Il å :>t skilli ,",1 spelbart, 1>:1.1E' lI\' och , 'iII sillan 
:1\" l·e\')·C'l'n,t. »Titt" in i Will lilla lmjut;l» fiirl'ligger i inte 
mindre iiu tre uppl agor . S,'en-Olof SnlHlht't'g har sjungit den 
och »Hiirligt, h iirligt, mPll farligt , farli gt» ( J) -!!l5'). Den 
,-enare iiI' rpnta" diHk, men den förn, har ;,;. n, :--:. iute 
hekat~ fiirdii I'V" l'ikl igt. Erle C lk!'s ol' I,!'"tpr s]ll'lal' »Tittn 
i;l ...» och »HO~:111!lllH la frrlll LUl!!m~rlnntlll» (D 4956) med 
lY, Hilclel.Jrillltl som rpfl'iiugsr1l1gnl·e. Det iir i och föl' sig ing'eu 
dålig skiya, men de n ligger långt linder Tore Syells~on & C :0" 
ins pelning a " RUmmit ~a l<t'l' (D 49()5) meu rpfrungsftng a," 
Artur H ole n. Sannna herra r ~ til. flir »Fo t l.Jo ll S\"l,l s~n» och »De' 
ii ' roligt "'I. Iiinge Sal!! d~' ,' :lrar» (D 49(-16 1. 3 " dIka elen s is t
lI:imnda g-ott kan hvrns. 

Eric- elk...- u rkE'st~l' ;;1l~1'1 r ud,~i\ »Yarj e liten fjäril sö ~er 
, i~' ~ll hlol11l11U » oc ll »:\1<1n yet a ldrig, hnr dagen nlrit»
ä) 4!);"):j). En köpvänl skh"n lll~d elen gode Johnny Bode 0(:11 
. \rtlll' Bolen i refriingel'nl1. »FÖlr jag Hlna nyckeln, Ann
:\I Hl'ip,!» och »Hörj a r man pil. lörd 1l n» (D 4l170) s jnnga" a, 
H!'I1\'.\' Carson , fr[ln yilken man skilj"s Il tHn sWne ~ak nntl 
pHe l' Mt ha hört ski\"lln en g'i'll1~. 

La""e Kl'<lllL»: dokUIIlf'nt C'l'[l r tyd li gt och klart, "tt han inte 
iir föucl till g-ralllmof()n~:lugal'~. H a n s junger nn »Varhelst dl! 
tl'iifEar på (' n n1ckE'r flic.:~a » och ».Jag iiIskar silng och stränga
"pel» (D 4f17::l). a ' - vilka den senare f ör önigt knappa s t iiI' 
nilgon dragsppl!Mlt. »1-1ar dn nll 'n tös på förslag"» och 
»Ett lite t skrott p il. ri'ttta "t,i ll et» (D 4972) iir just ingen
ting, ;;Olll man mins, oeh dl' tsaDlllla ,~,illel' »ögon som le» 
och' »1111r dn nå'n tii" på f<.irslag'l» (D ,HiH5) med Egerstams 
orkestpl' och Hol (' n i roll ern a, 

nlantl det »iis ta ii r Helans ins pelnillg fl" »Den spräckt" 
ski,a n» och »Sju s köna sj limiiJl» (D 4959). Men noJ{~n är 
l>estii mt litet föl' gnhbig i rösten för att sjunga sjömans
,·isor. Ernst Holf s j\lnger »"'\'a' har tln i Jdkal'll, Emanuel'?» 
och »D"t ~kllll p jng aldrig ha gjort (D 4!l88) - den fi)rl'a 
II tmiirkt . den spnn1'0 ga n~ka slit t. Thor ~Ioc.l c?p n ;; »Tl1 en 
""p» gör knappa s t heller 1l:"tgUll mii nni s kn glad, men bans 
Ilnett 11:"1 motRiLlan med Carl Hngl1lan, »Paeka pappas kapp
silck» (V 4()Gl) Hr briljant g-jol'll oeh hora elen Yiirel skh'a ns 
pris. 

S\lltli,'::l'll :ir blancl il!~jllllgllillg-Ilrna att antel'k na en 8.\'111
ll:lti~k ::-:. O. S.-sak. Det iir » Ho~e-.i\Iarie» 0(']1 »Stepp~n~ 
S;IUg-» (1) 4l1Sj') , dlkpll iin'n el~n, SO I11 fiHt hiim 8 . O. S. 
iinua till "'1 Il "i rUle , kan ha p:liiclje :n. 

Dajos H ela iir re[lresent~r'lcl med en, som v'1l11igt, glän
~antl~ "kiva, upptagande ».Tag ;\1skar s:lng ocll stränga
sp~l» och »:\I1'tnsken~drömJ11nr» (D -!!)7(;). 

»Gnlllla YiinnPr emellan» och » Kor,~O!.'cl» (D 496H) :ir 
blund elp S"l1g-are :1," :\lodeen-Rult"Il f' »rulip;:l » s~h"or» . 

.-\.Y B!"oadcasts Illa rSIJ ,"hpt('!' bo "i hlil't E'H ha h ot du s:3 i n , 
~ll.l\ltliga ay sIlmma ,goIla dan "'ll1n~ik- l<:1n"" "um ele tidigur'c 
:ll1lnli l cIa , »Lonp"olllp li ttle do ll» och »GhinE'se t wilight» (GOl ) 
iiI' ~n briljant fjiiLTorgelupptng-ning. Diirllii s t i raden siitta 
Yi »Till-tOl' thl'O' t he tulips with me» orb »Puinting the 
CIOlltlS with ~nns hille (492 ) sam t »Orange hl o~"" ll1 time» " 
oc h ».-\.11\ I hlue» (480) . Den som hi't11er sig ul.e;:lutuncle till 
llaIlSIl1l\"iken kan s iU{ert också ha nnviil1clning föl' »Ridinp: 
Ol! a ca me!» oeh »E,"' ry day nway from yOU» (496), »Sweet
lwa rts holida)'» och »L oye rn~» (498) samt »Loy e me 0\' le'1Ye 
llle» och »l" nderneath the rllssian moon» (478 ) . 

»En stor skiva o pa alla "qJis förutom i format och pns» 

BROA,DCASTDess namn: 

Dess • Kronor 2:50p r I s: 

Pröva den på Eder högtalare! Begär katalog! 

Schwieler & eo. 
Avd, P. R , 

Bi rge rja rIsgatan 
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95 POPULÄR R.\VlO 

('OIlI'l'lItra, H, (', ,-\ug ISti Il, Ir:ihill~h"l',~, fi,r i murknaden 
c'n tlluarJll a\' JIl'H 1I~' k(l]lstl'ukliou , nlrs utseenue fl'am~ilr 
:IX fi g- Llre u, 1'uu[l.rll1ell iir a yspdd fi,r elektl'o~rammofo11dosor 
och k()n~tl'uktiouell, S0111 yprkal' eukel oel! tillförlitlig, går ut 
P:l att u:lkn IlP ln tiden skall Iip:ga t 1lI i,)j ligas te mån rätt i 
spi'lrp l, tL '-, s , ~i1 I11lllnnfnllnndp llIed tallgelltpns riktning, Yi 
skula i 11ii ,~t a 1I1l1111l1pr :1 1I'rkoll11l1a till dellna 11 ylle t efter niir 
Inare gl':lll:-:knint!. 

Siam hal' b u rt d:lIlskt prill"bt>~ök 1lIf'11 ,tol'a fp~tliglietel', 
i yi!lm ~""1 ett ll'tl ingick aypl'{)\'lIill,C: HY t('lcfonf(irbinclel~"n 
Ball,t;kok- Ki"l'enhalllll, yilket illtriiffntle uIHler ,.enare h iilf
1'f'11 a,· februa r i. Förbiudf'] sen r>t:lblenldes över ii ella s idnn 
de 1I,\'S ,~ fiinl i~lJ~·,~.t;da siilIda 1'1'. oth 1Ilortag:lli lIgs" ta tionel'llu 
i Ha11g'lwk, ;1 :llldra s itlan sii nr!Hn~u i :.\'allen och mottagarf'll 
iGelto"', FLan dpl"'a radiostatiouer liiek förl1inc1el~cn vitlare 
IH' ka lJel iin'r eld yanlign. telefonuätel'. 

Detta förstu i"amtlll. ,-0111 ",unLle trI' ky:nl" timme (sådant 
ko!':tor pengn.r I gay ett lltlUiirkt re>:\11Iat-. Det förel,, >: m ellan 
dnn~l<e krollJ.1rin~ell or'lL »rik~fi)rr>i"ln ndltrell» llrins Jlnralll , 

(FCJT'l:-; . friill :-oid . ~ 1. 1 

Pil pllpr flpl'll I..('III ,(WI', Diinitl ll[Jl's(i11' det'. ~:t kallatIe ekot. 
SOlll illlnl1l1 1'<l1l ni't fr'lJll till SHlIllll:l l1]f)tt~g:J1illg-S"tatioll 

flera ~.dll1g-Pl' ,) ('h diil'i~'('llCllll ~t('.ra lllotta fr nillgell högst :tY 
~f' \'ii 1'1" 

Dynama Radio. 
Honcycomb!lpolar (r. 25 till 5CC varv. 
lågförlust~polar från 5 till 150 varv, 
lämpliga tiH kortd.gs:lppar,Hcr. För
lingningssl}()13r tr n 200 cill 18co me
ter med inbyggd S(t'rkoppling, cn
h.ilsfilS1.S;ltrn ing, aperiodisk :J.vstäm
ningskrctl [ör s vdl lång som kort 
\' g. B;ina Inköpskälla för fabrikanter 

Ol:[, tcrförs;iljare. 

S \' ('n~kt Jrbete. BCg,J:f katalog. 

DYNAMOVERKEN, 

OSD\'. T.:L. 207. 


l -l t'a\' b ide-sk ikteh l]pla karaktiir \'(trierar i riitt hög /.{rad 
med korta intf'rvall, ilJlantl minuter eller till och med se· 
klllHIE'L', och t1f'tta orsakar det lJekant[l. fenomenet fading, 
som ofta iiI' lllyd:et lltpriiglat och ~tiir Illotta/.{ningen mycket. 
J r egel u ro stö rllini!H I'lla st'l rlw l'p nattf'tid iin p,l dagen , 
d,ol solens ultra \'iolerta 8tri'tlar glira skiktets r eflektions· 
fö r brlllanel en mera stabila, För iinigt iir Heaviside·skiktets 
hiijd inte alltid lika stOl' ön' l' hela elen distans, som radio
\':Ig:ornn tilIryggalägg-n, ön' rg'::l llge n från dag till natt eller 
ollwänt kan medfönl speciella förhålland e n, som illlustl'eras 
a\' fig, lO, dur man ~e r, att SOI<'TlOi :> tr,Har S tvin,ga Heavi
~ icle·"kik l:et ne(l mot jordytan, vanie! pn Higre stråle (T') 
iin den vanligen anvunda (T,) m:l~le am'iin das att etablera 
förbinclelse n]('(l m ottagning"t il tioll('n :\1, 

L j II ~rrs ocb rad iovi! gornas II tbrec1 1l iug~(örhå !landen äro 
s{tlu llda, som Yi se tt, niirn nog d!'~amma , Bådas has tighet 
iiI' svin<ll'lll tle, rpf]e xioll en "k0r prl ~:lm llla siitt. och sknggor 
lia r lllan att riikna llletl i biida fallen, Under de närmaste 
:"tren kommer säkert studiet :l\' dessa intressanta förhö.l 
land en att intensifieras, Föl' närvarande är man faktiskt 
lIlerH intl'('~sern.tl hiiray än ay el! ytterligare utveckling av 
lIlottagan'· och siinclnretelmikell, ~nm p rt nunnande "ti\ntl 
[lll nkt fn In i"kt ii 1'0 1,oIIIgt mera fr:l111~kl'i (lnn än utforskandet 
HY l'lIgorna ,.; lltllrellllillg från "iindnl'en till mottaga ren, 

BYGG ER SX1'MOTTAGARE 
(l'O l't ~ . fritll !'; id . RS.) 

ett spu nning~ fall prt 19G \'nlt (220-]2-~-]0 ) viel 145 
williamii, och ll iirföl' 11lil ~tn Y'll:n Pil Hl\) :0,14;; = pirka 
] ,;~50 Oh lll, Frrlll eld ta l'iinle tira" lllots t:; nr!rt ho~ den 
p\'en tuella cll'(l,,~p[tl Ch [lit ~n llllll:l siitt ~OIl1 oyon ~a~ts , 

En olii,!-,f' 11 h, ,j mru ]iks tri;m " lllo ttll ,c:a r 0 ii1', att motstii11det 
i rörens glöLltl'i:ttl ö[ws 11lYt'!<l'l sl:l l'ld lnNl UPP\'ul'mningen, 
yarfiir I..( liids tr(im s·,:.:liids11!i lllli 1I!;"kHrakti.iri,t iken f:l r ett 
krijkt [(iI'l0]111, ;':Olll llIedför, att e u s tl'ömökning på 10 pro
('('nt l'l'sulte nt t' i ett ~O '25 pl'oc~'nt högl'c sl'u nlling'"viirde, 

ANVÄND 

POPULAR '1(ADIOS 

AVSTÄMNINGSSCHEMA 

I"rls 50 öre. 

Skick.l in för I ex . 50 öre - 15 ö re for pono (i frim:ir 
ken). PortO för 1-4 ex. q öre) for 1-10 ex. l~ öre, Vid 
rek visirion mot postförskott tillkommer poSttfirskQ[(savgifr 

[ XPEDlllONEN A V 


POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 

POSTFACK 450 

TELAVOX DYNAMIC 

(Svenskt Patent No, 69291) 

STORST A EFFEKTIVITET TILL LÄGSTA PRIS 
OCH MED MINSTA STROMFORBRUKNING 

För likström eller ackumulator , , Kr, 82,

J vöxelström » 134, 
med inbyggd eliminator ab 
Köpenhamn , , • 170,

J. AXEL CHRISTENSEN & CD., Köpenhamn 
NORREVOLDGADE 52 

http:intl'('~sern.tl


DG 

"ilk('1 fi il iaktli!!(' Il i lI\"t'rkn l' JlI ,'ckpt ol",'kli"t p;' rören, 
liystid. P: Sn llll1Hl ::.:iitt lllin ,~.:l~;ll' Pil Iii g 1'(\ II:il~p~iI111ing l' ~)
rens pre' l lti()n:;[iirlll",~:l h('I,'dligt, 

"1:'iir atl. r:I.(la bot fl:t ,!Pua fiil'h tdla lll](-' kall llLaIl i ll skjlltn 
ell ström ) ";;1I11l tor i krd,lo)ll'"t-, Oll! h lMt dd "piillnin,g,.;
redll('erllJl ll e mot"fåll(let I H , pi' fl ,c: , Ii I llli ll " lw s ti11riick
li,gt för k r' lllpell"alion a" sv ii ni n;,:',hlllf'r ii",'r reg-ulatorrur0l, 
"ilk!'1 i n ..:;el U!lpg-llr till cirka .J" "011. ]{pc:'nlatol'l'öre.t )lla
Ct'r", r. ,\", IIlell:tll Ilt'! spij IIl1illg"n-'llu r-er" li<l,' lllOtst(llllld 
H' oc\! l'w lioriir(>,Il O('l! j;all h"lIa lIf'ras ~' lii,bpllnIli ng 11:'1_ 

g-orlnnda l,o ll';l-a Ilt "iII n,it,piiIllling,":Il'intioller på npl1 till 
:\lI \"I)lt, 

J)(\l1 fHl"Ilig-h .\·~gua Illottagal'f:-'IlS :-: piillll illg' hii l'U för Ö\'l'l,!.!t 
j;:olltrolllll'i tn>.; nog'l m e ll en !;,}(l ,'olnIlet c r , ":L att IllIlIl iir 
:--;i i klIt' ptl, att rI;ren i Il te ö\·e l'h eln~rH :-:'. 

:-<8LEK'l'IYJ'J'ET OCH KL-~LT1'ET, 

,\\ "Ullld l't mellan de t,'rl ;; [lr'lsal'na heror elllell<'r ti d Il" 
1](011 fl'pk\I' IlS, till "ilh'll ~."stPlll et iiI' Hv,tiimt, .\Ilvii n (jp,.; 
~j,ih'ill clnk r i o ll S(l1l1 kOlI111illp:~e ll>tn eJlt , llllr klll','all IJl'e(I:\l':' 
,-i, l flys tii l llling till hijg l'e fn'k"ells iliign' \':I;:,I;;ng,l) l",il 
lLil'll1ed l' i' lj er llIillSknin,g a" sc'lekti\'ltetell, )Iecl l,llpal'it!'1 
lIlPllall d" håda 1,ret,a rJl:l iiI' fiir h:'t1la ll clet preci s <let Om, 
Yiillda, (1(' 11 al\t~a llpp ll:l r lllall ~liine ~l'lpkti,'jtet [l,t kort;1l' e 
iin p tl hi;;':-I'e y, gliinp:fler, 0)11 lilan in,iiltcr ilallclfiltpr t. I' X, 
i pn allc)( lI,ret~ i ,riilld fii!' i Hl1tel111kl'rl,rIl, f;I.1' m;.lll lil; 
Wlll,l" 1'l'''' 'IH.lllSknL'\'or. )JeIl spri<lnin,g('ll blir milldrt' - .';:' 
ll 'ktiYitpt" II s:1 1nll<l:t stiO rl'e orll :I,'strlu<let mellan elc tV:1 
S[lPl";:I 1'1la va riel'H r Jllillllrc Jllell vngliin ,g<lell, 

]}I'! iiI' klart , att tl Pll r f',ollanskul'nl , som lIP1)!1,oI :-i Ill l'<l 
Iljiilp (t " t!l'.'i'a hHll(lfill'er, hNingar en !1iigrr 9o'1'll!1 t1\' ,,'

1", l;,livil ('1. ii ll den, ,.;om vatlli gell l1[l[1ll a", 1l1('1I <l, '~,~ ntOJll ('II 

NI Jo'arti ,g l'l'!ll'ollllktioll H\' s ic!ob,llHll'Il, att (kss:I acrcnll"'
,ras i tiOr!l llaJl(le till s,Hil,a biinJgrl1 , r[l ~TlllHl :1\' (\1'1 r:l 
J iirh:,llall' :' hltl' interIerenSell mellan sjiiha sidolJall,lpll 
~t :lrkt mi,i r khnl'. Del1l1:l inte rrl'l'en~ flun s a11ti(1 - till och 
111('(] vid ,11'11 lll p:> t jrlealbka H'sonnn,klll"'a ---- 0('\1 orsnka t' 
1I:Ig-tlll gr: ltl a,' fiinTiin;:'lliug-, :Hell ,,, Iiinge iIlte "idoba l1dl 'l1 
~tttlJ'~t:\;;:'; k l" t(1 igare iill sjtih"a b~il'\':-Ig;el1, blir fl)l'\T~illgllil1ge l1 

i 11 t" 111 ,i l'ld ':Il'. D pt ii r rlo(:k nii(hiilld i,gt, :ttl l'e.';ol1<1l1"kun:lll 
riil" " III II 1'11:111 dC' h 'å 'LlI'I.~:1rna, 0,,11 <ll~tl,l IlI)PII:" ~ i j)r:!k
tikpIl ~l' lt tt lll att I:Ha ett \"llIligt ste,t.!: 11ögf r('kn'I1" Eiirsti irk
ni lIC: Illl'd t, ex, avstiill1<1 nlj(lllkrt'l~ iIl ,c:: i >.;IIm Pi t \(011 i 
fii)'~1 ii rka 1'1 '11 med hallll f il t" l'. ])etl:l 11110'(1 fiOl' l1iillll igC'n ',' ll 
tl ' II<1PII:; I i lt re"onall" klln':\ 111t' ,1 eIlkt'l ,~[IN~, )1i11imil1ull kt('l1 
m!'lI:111 (It- "pN"arll:l kOll !'Jilllil1l'ras, o"h <lell ii\'l?r,tat,',' 
,h,lt'n a\' " lin-an Illi nii"tnl1 platt. ;;;'L'wlll f ig, .. ybal' , 

J . ('l Hl' dpllna fOl'lH fi '~l' l"t>;-,:ollall:'lkllry(H', ~(llll i l'( l!e l a u

\',i llllp, i l'i'l'biIHleht' nl( ' i1 h:lll dfilter Fiirstiirk:l!'e, 1)(0 11 n)ll'
f\' ller i III'[ ,-iisl' lItlic:a all,l rle km\' , ,OJl\ lll>lll kall st,ill a 
ii'r;cI;:'a 0 111 kQllitpt i;('ll seldai\' ite t. Kiill ,s lic:hl't~'n t.!:c' ntelllot 
~;Iyii l ]Jiil'Yttg(, ll RU IIl :-.; hl llhalldp ll iir ll~i:-:I;ll'l likHrl';ul inti ll 
10,1111\1 n ',, 1 , prt iimse "ill"r a" h iil" ';"I,C:'('I1 , "dl rl'('k " t'l1 ~ : 'r 
1I,!: lllfi ir d"tta Oll1rllrle 1',0,\,;'1'];::1 1 I1ott:t,~' :I('('1I 1' 1I<1" ,.; t i ,ii 
ril,g:! ,gr:!d, 'Ltt Ile iIIII' sri 't!'a 1';'1 d t' iil1,sk:l!h' "ta l' iol1 C' rll:1. 
l':n n:lg!)t likn n ndl' lwn'a 1,:ln 1'1l1l'1l1'rli,1 'I('k"ii npjll1;'s ,C:,'
111>111 art IIIII Jl :lll,'iil1cl('!' Pllllll"t J>:llldfillC'L'. IIIll 11:11':1 krets:!\' 
ll:l,~ 1I1()ht a llll l1ttll('s tillr,ickli ,c:t stort, Jlt'nna mer(,,1 l1ledfii !' 
doc}, ('11 )'t'I1 \lcel'illg ;1\- si.~Hn l :--;t~Tk(l ll . .\r€11'k 4)VPlil1 !.!, :'(1 11 1 i 

POPULÄR RADIO 

yallli p:a ltijg'frekYE'Il::.;f(;r:-;rHl'kHl'p 1l1('dfi'~1' (.'Il 11lY('l~pt spets ig: 
r,,~onanskur'.. a och (liil'lllPI] d:tlig- rr[ll'o,l\lkrioJl~];:nllitet , l<au 
Litr infijr:ls ,'ill anviilltlllin,!! a,' l>:tllllfiltpr, utan ntt Jlla n 
förll(~n~ kllll 1'ar \'iisC'lltligt "iiinrE' 1'!'slllta r. K opplingell IWll 
Il tfijra ~ efter "Illlli,!!a llwto(lpr t i Il ('n a~' k re t~u l'Ila L,G, i 
tie angi\'llfl filtprkoll~tl'ul<tjollt'rn:1, 

Yill nm'iinllninQ; fl" Iillllllfiltel' i J1lotl': l ,:::'~1l'koll~truktioner 
l,iir man för ön<~t, Iil, , 0lll i nlllli.!!:l 1I1ull:l"':I('(,, :llltitl p:iil'a 
,jiiha alllt'llnkl'et~e'n "L :;:elpkl'l\- ~() 1ll möjli g- r. rli't <let allIlars 
k:ln upp;;t ,\ i' riirning-n l' :l" 11('s,\'llllE'rlif( n r I". Trots Ill,'('ket 
hilg selekth'iret i kOIlPlil1g'ikl'l' t~al'lla m ellall (le olika rön'lI , 
kan 1010llstationen of!ll s töra motto;ninC,','n på "lindare, 
\·i1ki.\~ \ · a ~Uil1.!!;d 1ig:~:e l' lall ~t ll:irifran. De:-:.;;:::t störni nga r 
elllilnera fd n HF-Wrstiirkurriiret och beror i regel på, att 
11011;1 ii\'erlwl:lstas ('llpr <11', ;< karnl,tiirj,.;til< inte ur tillriiL-k
lig-t riHlil1jig, l)iirig'(, Ilom fung-Pl'nr röre t niimiigen som lik
l'ikr:lre fiir loklllsiilld:ll'ell, o('h d" ~i'tll1n(\a uppkOlllna J,Ig-
1r!'l,,'C'nt:1 ~ ,';ingllingal'lla modulera <li'! <.len iillsl,at1e :;:tatio
JIl'llS bii 1'\'>1 g , Detta res ulterar i, att 10kabtationeIl sbh jg-p' 
nOll!. <1:1 <les~ ntsiilloning pn~senU' de fiiljnn(\" a\'~tiilJlllH 
1{l'l'l";:1l'nH ,OJU e n signa ] merl just rlen \' tlgli1llg(l, till \'il
k!'11 d""':l kr('t~al' ii ro ;!\',tiimrlll_ ~tlirllinpll' 11\' <1enllll Ilrt 
,iro r,i tt nlll liga, "e lI i 1'<')(1'1 iiI' ilet sj ii I\'ll J-IF-föl'st, irk:ll'
lll'fI ~;iillnin?;(,lI, SOI\1 1','u' ~k lllllpn och Iletecknns som mYI'ket 
' '''' leklh', 1'ii1' Hft lllllhil<a ~:ll lana ~\',1.righeter iiI' det )löd
\'iinr!igr att nUln an\'ii nrler llF-rörpr pa så d ant siitL att det 
arl ,Nar jl:"l karakti\ri.~tikHll" r iitli njign del, Yi lket krii\'Pl' 
l";itt hl)f!' al1o<l~p~illni np: oth noga nyp:l s:-::u l gallpl':,pii l1llillg'. 
l}" .','ut(ll ll 111: I."l I' Jllnn nh>;ulut a\'~ta fri 'lu \'u rje :;;);lg :1'

\'IIl,'llIk(lntroll, -"om m e<1för föriill(lrillgar i IIF-rii1'pts karak
tiiri,til" "Olll l. "':, Y'll'iation :1\' gliid~pällllinge11, anoll'l'iill
11 i ngpn , ~k,i rmgfl lJ en;jlii n11 i ngeu e ller gallerspiillJlingeJl , 

JIii di 11 kom mer sit , att a llt ..nukret!-;PIl lJ1,o1 "te nu'a IlI,Tket 
~,'l('l;tl\' , ,"'I :ltt )}lall Ilnrhiker ij\'erl1e lustninp; av llF,riirpt, 
"\,- rl eu na nlllelllling hlir det alltid förclel:lktigt att insiitta 
I>allllfilt('r [l\' ('Il ellrr :lllUrlIl :nt i tlntCllnl<retsen , Ol' l! ('u 
liillll1li g \'ol:nlllwntroll knn ili:'! fi'~ ,C:l' 1l 0Jll at t )}lall ill s l,jnt<'l' 
en h iigo lllll "potentiol11 etel' pa rallellt ij"cr iJlg-:lng"l<retsPIl, 
])PllU:l mptO(\ iu\'C'rk:.\l' niilJ1li ,c:eIl inte D:i IU',röre n,' arhels
fiirh:lllanrleu , 0('11 mall nn<1g-" r de <1iirmed följande snhig
hel<'rna, 

~jii1"'l det praktbka utförandet av bllud Ciltel'l1!l iiI' rpl ll
th-t enl,elt, ~:t Iiinge mall ll fl. 11l?r ,ip; till lWJlstruktiunell pi'l 
fip;, l, )1:1I1 llt'llön: l' lll ott u,'s], iinll fl llela filtret SOlll dt 
llPlt och illt" ""lll p il fig, ~ ncll ;~ \':!rje spole för ~i,l;, Å 
;(lldra "ic]an iiI' <l pt ll itgnl , ";I nne att fiulla <len ri,ittll l,,,pp
l ill~,:..:r>ldpll lHelln n dt' l y, krNs nrna 11:1 fi~, 1, mell \':111

l i;d\'i,.; I" lll man UPjlll :"1 ,goda l'esultllt gello lll att H\';;\"ii lllllW 
btltle j)rilll iil' ()ch splwll! l iir l;l'ehE'n till e ll relati\'t s \'n;..;' stat ion 
IIlp!l riitl' Iii, koppling- mellau kret,arna , Koppli ng(>ll iik,l,,; i 
,~;'i!l:lll ut.,rriick nill ,((, :l~t ill~riilllling(,1I jus t ])iirjHl' \'i"H t('('kPll 
t' il! h'rl Ill ;IXi1l111Jll liuuktpl'. BIl lilOlnlllle metod kall :l1I,'iill<1:1" 
ifl';i~a CJlll ri:..:-. :2 (J('ll ;t IIiir iiIIdrar Hinn koPvlill~~g-l':l(lE'n g-t>
IlOln att ,'arier:l "torlel"'1I :1\' kOPl'lill,c:,plellH'lltell Sm 0<:11 ('n" 

Fii r ii\'l ' i~t ~iil':I iI:ttlllfi!tprll;[ Hn\'iil((lllitl~ell :I" :-;:1 111 111 il 11 
kopplad,' k"llllpII";;lfu('('r liittnl'l', t,' l' P"Olliln~l;lll'\'illl h;(r jll 
,-'!"t UI,"I'kl'r ilretl'lre 1l1nXiJllUlllfiirlu[l]"l ,iu .';11 IJ l \,<lll lig-t\'i , 11PP
nils Ill~d fl erH :--;tp~;-.; 11 ;jg:f l'Q k\· (l1l,-.;fi)1·~t:irk l1ill.f..:.· . ])p lIijd,"iill 
di .:.!::t eftpl'jll....;rl::\ rill .t!·nl'llfl. il'" de olika koutlell:--:;ttOl'(.l.I'U:l:-; l~('IJliI 

!'itd lltfiira~ l-,ii'l 111 1-' <1 lib kO]"lplilJ ,C: JllPll:IU l,rpt"al'IJ;( , dr, 
lT"O 11:1 ll :--:h: Il I" "H II d;il'i ~.1.'PIIOIII 1111[' :-.:kHl'l'Hl'e (1(' 1\ .... ttlulld;t kl'iirpl' 
"liine llo((gralJllhpt ,'i(l t'fter ill.~t'illll ilJgt'n, 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 

X .1 I e n I ö r t.' S il t' 1.1 l':i g t' n f 'l II !:J I.: n f i e r l t i Si k J r.l fl 

Äntligen en riktig konstruktion - en nyhet, som man väntat pä. 

.'Undre Il ~i lsk r.)p - Ren .u'!: fon.Jf erg iv/I;ng - SkiVOrtlrl SpatelS 

CONCENTRA HÄLSINGBORGKr. 11.70 * 
Nordilk Rot ogravyr, Stockholm 19JO 



POPULÄR RADIO m 

a) med fjädrande wnarm fö r tangentiell förflytt

n ing , förnicklad.. . .. Kl'. ,5:
b) med fattning för ColumbiJs grammofoner, 

förnicklad . .. .. .. Kr. 49:

Helios Dynalllus: 
a) 6, l/O eller 210 volt likström. Kr. 90:
b) l /Oi r 3 0 eller 120 volt växelström 

Kr. t"O:-

Acuston Dynalllus: 
6. l JO eller 21 0 volt likström, nytt urförande 

Kr. 6;):

A.MR. INGENIÖRSFIRMAN THERMA 
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30 

T.1. 	Norr 31145 STOCKHOLM Tel.,adr : 
Växel ::oRadiotberma~ 

Nättransformatorer 
Sildrosslar 
Potentiometrar 
Variabla och fasta Motstånd 
äro oumbärliga i ' varje 

nätansluten mottagare 

NAMNET GARANTERAR 
HöGSTA KVALlT('; 

INGENIÖRSFIRMA 

BERN T .RHODIN A.-B. 
Tunnelgatan 20 STOCKHOLM Tel. Norr 31660 

MULTRAFORMER 

TRANSFORMATORER 

OMSATTNfNGSTAL 

1:1, 1:3, 1:4, 1:5, 1:25 

Pris kronor 9:

K VALITETSPRODUK T 


TVÅ ÅRS GA RANTI 


LOEWE W. F. " 

ANODAGGREGAT 

FOR VÄXELSTRÖ?v! 


Pris kronor ,8:

T I LLFÖRLITLI G T 

STÖRNINGSfRITT 

I parti från 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 

MALMÖ 


Telefon 692/, 6926,6931. 


MEMBRA 


Farrand-Höglalare 

'Den tyska firman Konski &. Kruger, väl~ 

bekant för sina överlägsna Membra~ 
högtalare, äger licens för tillverkning 
av de världsberömda Farrand~högta~ 
lama. Dessa högtalare, vilka närmast 
kunna jämföras med de elektrodyna~ 
miska, erfordra ingen fältmatning och 
äro sålunda oberoende av strömtill~ 
gång. Farrand~högtalare av märket 
M e m b r a äro utförda som chassier 
med 28 cm. kondiam., arbetet är yt= 
terst omsorgsfullt, priset 75: - kronor. 

F O R S N E R S A.-8. 

Klarabergsgatan 44, Stockholm 


Filial: Storgatan 8, Urebro 




.INDU~TOR 
En glädjande nyhet är att den världsbekanta 

firman Neufeldt & Kuhllke i Kiel licenserats att 

tillverka denna oöverträffade högtalare och att 

priset därigenom blivit mera överkomligt. 

Farrand-Inductor kräver ingen särskild kraft

källa för tiltmamlng - därför billigare i drift 

än elektrodynamiska högtalare. 

Omkopplingsbar för olika slutrör. 

Chassis med 28 cm. kon Kr. 75:

Den rätta anodapparaten för Eder! 

Loewe W. F. " 
Absolut filtrering av nätbruset ! Lämnar 4 fasta 

ano i- och 2 fasta gallerspänningar. Användbar för 

mottagare upptill 5 rör. 

Tili'förlitlig. Störningsfri. Effektiv. Billig. 

I parti från 

A (TIEBOLAGET HARALD 
GÖTEBORG t 

W. F. 4, Kr. 78:-. 

o 

WALLGREN 

N ordisk Rot ogravyr, Stockholm 19jO 


