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i effektivitet är 

Tjernelds Rotorspole 


Användbar för alla våglängder från 18-1800 meter. 


Idealisk kortvågsspole. Idealisk universalspole. 


Inga förluster. Högsta selektivitet. 


Pris Kronor 20:

Elektriska A<>~B~ SKANDIA Stockholm 

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. 30.

Det Ideala kondensatorsystemet för nätanslntningsmoiiagare 

Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radio materiel 
A.merlka ve} "'. Köpenhamn 
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Låt Ester Sahlin bli hallåkvinna! 

Fyra nya röster l enqueten om hallåkvinnan och gTammofonprogTammen. 

I 
Popnhil' R.aUlOS enquete om hallåkvinnan och 
grammofonprogrammet publiceras härnedan 
ytter] igare några inlägg. En rätt ansenlig 
trave svar ligger fortfarande obearbetad, och 

alldeles omöjligt är det inte, att vi få anledning att 
t,terkomma med det snaraste till den här historien. 
J de nu och i n:1' 3 publicerade svaren ha dock de 
\'Hsentliga synpunkterna fått komma fram och vi se 
Of;S därför oförhindrade att ordna med prisutdel
ningen. 

För att alla, vilkas inlägg varit införda, skola bli 
~hag];:on1lla) har Populär Radio förresten beslutat att. 
utdela fyra extrapremiel', vilka utgå i form av Ra
diotjänsls i julas utkomna »Radiotjänst, en bok om 
l:yssnama och programmeb>. Skulle det slumpa sig 
så, att vederbörande pristagare redan förut Hl' Hgare 
tlll boken. så finns det ju alltid tillfälle och anled
ning att skänka bort den. Den boken bör finnas hos 
varenda lyssnare, som har det allra minsta lilla in
tresse f0r rundradions sätt att arbeta. 

»En i mellanklassen» har fått komma högst på 
li.stan, därför att hans inlägg varit det, som kommit 
med ett positivt förslag, och ett förslag som, enligt 
var mening, har mycket som talar för sig. 

A v samma anledning får »Skånelyssnare» andra 
priset och »Sl{åningen» det tredje. 

Och så öveJ'gå vi till inläggen av de fyra nya, som 
fått ,'ara med och dela rovet. De, som inte äro med, 
få snart til1fidle att göra ett nytt försöl;:. 

»Låt oss få Ester Sahlin!» 

Instämmande i vad Populär Radio vid ett par till
fällen skrivit om hallå-kvinnan ber jag att få göra 
mitt lilla inlägg i debatten med att framlägga ett 
förslag, som enligt mitt förmenande kan vara värt 
att pröva. Snälla hr Rabe, låt oss få Ester Sahlin som 
Jerrings, Holmstedts och Willners' kollega! 

Det förslaget kan ju stöta på sådana oöverlwmliga 
svårigheter som att Ester Sahli11 själv inte har någon 
Just att ägna sig åt hallåandet. iVlen om så inte är, 
så låt oss få henne! Hon skulle bestämt bli en av de 
allra bästa i hela den europeiska kåren. Och inte be
höver ett sådant arrangemang hindra henne från att 
allt framgent ägna sig åt radioteatern. Både hon själv 
och vi lyssnare skulle säkert tjäna på en sådan ord
ring. Det är i alla fall så, att nöjet och illusionen vid 
livlyssnandet aven radiopjäs inte bli desamma, när 
man ett par, tre gåuger samma vecka får höra samma 
lätt igenkännliga röst i en av huvudrollerna. 

Inte skulle väl hallåandet behöva bli så ansträngan
de, att fru Sahlin helt måste lämna radioteatern. 
Med ett förståndigt urval av programpunkter, för vil
kas annonsering en hallåkvinna är lika lämplig som 
eller lämpligare än en hallåman, går det bestämt 
att jämka ihop de båda sakerna. 

Man tillsätter väl i alla fall inte en hallåkvinna 
bara för att tillmötesgå kvinnliga lyssnares krav på 
att en eller ett par kvällar i veckan få höra en re
presentant för dessas eget kön? I så fall har hr Rabe 

Direktör H. S. Herrnod, föregångsmannen 
fonlärol·cn. sOm redan för ett J..:vartsselcel sedan insåg 

grammofonteknikens betydelse. 

"Såg'ra inf1'c8scrade kvinnliga A tld'io- Vo x-elever samlade kring gromtmo
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misslychtts ganska grundligt. Ty jag har träffat åt
i>killiga kvinnliga lyssnare; som varit beredda att 
r,vära på, att vår hallåkvinna är en hallåman. Det har 
viflserli"en inte varit lyssnare som med hela sin va· 
relse gå upp i en symfonil<ollsert, men inte heller st'!
llana so l bara begära dragspel eller jazzmusik av 
tadioD. _'hlgonting mitt emellan. Och nu för tiden går 
aet inte att skylla hur mycket som helst på högta· 
}uren. "En i ?nelZankZassen". 
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minerande inom musikvärlden och nu ha 
vi den talande filmen, som faktiskt gör 
biokvälla rna onjutbara för dem som in te 
förstå språk. Det är möjligt att mannell, 
som pil. tod att »den människa som inte 
kan främmande tungomål, lever bara ett 
halvt liv», var en något övermaga herre, 
men i vis mån hade han säkert rätt. Srl 
internationaliserad och på alla sätt inbör
des lierad; som mänsldigheten nu blivit, är 
kunskap i även andra språk än det egna 
något i det allra närmaste vitalt. 

Våra skolor och lärdomsanstalter ha vis
ligen inrättat sig efter detta förhållande, 
och sna et finns det väl inte en normal 
svensk a v de yngre årgångarna, ~oru iu te 
pluggat i. sig litet t,ysl< eller engelsh grant
matik o h åtskilliga tusental glosor pä re-' 
spektive språk. Det iiI' nog bra i och för' 
~ig, men han kommer inte långt från land 
med så ass enkel navigationskunskap ~ den räcker 
kanske Hil' läsning av tidningar och böcker men den 
iit- ineffddiv redan på bio. Söder om Sassnitz och 
-:lister om Esbjerg resulterar- den avgjort om inte i 
skeppskott så åtminstone i mcr- eller mindr-e även
tyrliga erfarenheter. Man har inte hört språket talas 
så som d t talas i dess hemland, det är felet. 

LyckLigtvis ha vi kommit underfund med den saken 
nu och försöka reparera skavauken. Omöjligt är det 
inte, det är till och med lätt. Privilegiet med studie
vistelser i utlandet eller »infödda lärare» härhemma 
iiI' få förunnat, men så gott som alla kunna begagna 
&,ig uv spr-åkkurserna i radio, .,v Linguapholle- e1l0r 
Audio-Vox-kurserna och av kOI'l'espondensinstituteu~ 
grammofonkompletterillgar a v språkbreven, ~ med 
e:tt ord sagt av Den Osynlige Läraren. 

Folk gör det också. Det är ju litet svi'II't att avgör-<'l, 
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mindre orkestrar än hans jättedito äro också i re
gel behagligare att höra. Det är nämligen inte så 
många lyssnare som ha dynamiska högtalare och mot-
i"varande lokaliteter. A. H. Lund. 

»Den r'ätta blir' ett t'äl1commet (~vbrott.» 

Den svensIm hallåkvinnan är välkommen. Jag skall 
gärna appHldera med trådlösa bänder, den dag hon 
in funnen. Nog måtte det väl flnnas en kvinna bland 
alla tusen i vået land . en kvinna med »Det» för radio. 

POPULÄR RADIO 

En intcriör frun LillfjlWphollC8 funktioll(jli s li~ka dcmons/rationslokalcr 

hnr pass stor procent av l'ikets il1vå11<11'(" som bl'gag
nat sig av språlmndeI'l'isningen pr rH(lio, lllen llpt iii' 

sämycket lättare att kOIllma under fUllll rne(l gt'<llll
mofonkursernas popularitet. Den iiI' enOl'm lllllllera 
('rh den äl' i stadig tillväxt. Metodell , som såg dagen 
i England anno 1923, kom till Syel'ge fÖl'~t 1!)~8, drl 
ungefär samtidigt Hermods korrespondensinstitut 
släppte ut sina första moderna språksldyor och ,Ven
H(:rgl'ens Bokhandel blev Linguaphones gelleraIombud 
föl' SJ.;:andinavien och Balticulll. PÖl'sta månaden Sttl
de den sistnämnda firman fyrtio kmser, ett ru' senm'e 
gick månadsföl'säljningen löst prl omkring tusen ~ 
och det är proportioller, som hållits och ö'-ertrumfats. 
Det oaktat visar det sig att marknaden haft gott ut
rymme både för grammofonkul'sel'lla från exelllpehi~ 
Norens korrespondensinstitut och fr{lll det tyska för e
taget Audio-Vox, som här i lall·let företrädes a\' ::\01'

(Forts. å sid. I 28) 

Radiot jlil/sts s)Jnlklärarc. 'Pill VäIlS/!"I' loyrkohcrdc T'iedj c (ty sl,:o) , /, h. lektoI' l'lwrlcstoll ( lIoels/':a) salll! i mit/en lekt 0

"cma Tissaud och Bla(lin (franSka). 
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Den osynlige magistern 

= en idealisk sprdklärare 

För 25 år sedan gjorde de Hermodska språkfonograferna totalt fiasko - nu lär Slg hela 

Sverges folk språk pr radio och grammofon. 


G
amla H. S. Eiermod, mannen som skapade 
Sverges första korrespondensinstitut, var 
i mångt och mycket en karl före sin tid, 
en 1930,-talsmänniska redan i det de

cennium, som inledde seldet. Numera skulle det väl 
knappast falla någon in att vägra erkänna honom 
som föregångsman, men det fanns en period dfi de 
Eålmnniga skrattade och överlilgset ryckte på ax
larna {It honom och hans ideer - precis som de gjort 
Iii alla andra föreg[mgsmän. I regel visste Herrnod 
emellertid att göra sina initiativ gällande, - det 
\'3r bara cn och 3nnan gång, som utvecklingen här 
,ar tillräckligt omogen att tvinga honom låta dem 
stå på tillväxt. Det inträffade bl. a. när han ville 
förmå landsmännen att lära sig främmande språk 
med tillhjälp av grammofon eHer rättare sagt fo
1l0gTaf, för det var så tidigt att det namnet ännu 
val' det gängse. Det gick inte alls den gången - men 
11'1, tjugufem år senare, gå sfi gott som alla språk

&kolor, kurser och enskilda lärare, ja till och med 
,~ira universitet in för systemet. 

Orsakerna till det fiasko, som kom språkskivorna 
htt bli oräntabelt kapital i Malmöinstitutets lager
lokaler, voro väl dels det ofullgångna skick, vari 
grammofonen åren före världskriget ännu befann 
sig och den jämförelsevis obetydliga spridning den 
dd det laget hade i Sverge, dels och framförallt 
den omständigheten, att den stora allmänhetens 
Rpråkintresse då alltjämt låg i linda. Vi svenslmr 
Ila ju förmånen att bo litet vid sidan av stora värl
dens babyloniska förbistring, och vi ha varit vana 
dt klara oss bra med den mer eller mindre vällju
dande provinsialism, vi en gång lärt oss. Men . så 
Lom valut,'.ticlen och vi blevo helt plötsligt ett resan
de folk; elen följdes av det fenomenala uppsvinget 
inom vårt affärsliv, som tvang oss att själva ta 
hand om den utländska marlmaden, jazzsång och 
amerikanska schlager på originalspråket blevo do-

X åqra intresserade kv'innliga Ä:ud'{o- Vox-eleveT 
fonlä mren. 

samlade lcr'ing grwmmo Dircktör H. S. H ernwd, jöregtlngsnwnnen 
som Tcdan för ett. kvartsse1cel .sedan in..s(lg 

grammofontelvni1cens betyd.else. 
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minerand.e inom musikvärlden och nu ha 
vi den talande filmen, som faktiskt gör 
biokvällarna onjutbara för dem som inte 
förstä spräk Det är möjligt att mannell, 
som påsiod att »den människa som inte 
kan fräJllmande tungom1U, lever bara ett 
halvt lin, yar en något öyermaga herre, 
men i viJ;s miln hade han säkert rätt. S~l 

internat ionaliserad och på alla sätt inbör
des lierad, som mänskligheten nu blivit, är 
kunskav i även andra språl, än det egna 
något i <J et allra närmaste vitalt. 

Vära 'kolor och lärdomsanstalter ha vis
ligen imättat sig efter detta förhällande, 
och sna rt finns det väl in te en nOI'll1Cll 
svensk n I' de yugrc ärgångarna, i:Wlll ill te 
pluggat J sig litet tysl, eller engelsk gnull

luatik och. ii.tshlliga tusental glosor P:l re-' 

spektive språk. Det är nog bra i och föl' En interiör 

sig, men han kommer inte långt frän land 
med så l ass enkel navigationskullskap - elen räeker 
lwnske ( 'r läsning av tidningar och böcl,er men den 
iiI' ineffd,tiv redan på bio. Söder om Sassnitz oclJ 
-iiister 0 :11 Esbjerg resulterar den avgjort om inte i 
skeppsb!'ott så ätminstone i mer eller mindre även
tyrliga erfarenheter. Man hal' inte hört språ ket talas 
sil som det talas i dess hemland, det är felet. 

Lyckligtvis ha vi kommit underfund med elen sal,en 
nu och försöka reparera skavanken. Omöjligt är det 
inte, del är till och med lätt. Pi'lYilegiet med studie
vistelsel' i utlandet eller »infödda lärare» härhemma 
ilI' få förunnat, men så gott som alla kunna begagna 
f:,ig av ~L>råldmrserna i radio, ,-cv Ling1wphone- eller 
Alldio-Yox-lmrserna och av korrespondensinstitutens 
r,rammu ':'onkompletteringar av språkbreven, - med 
ett ord , agt av Den Osynlige Läraren, 

Folk j.! 'öl' det också. Det är ju litet SV:ll' t att avgöl":=t, 

trån Lillguaphollcs funktio nalistiska (/ c llIollslru!iu nsloka1cr 

hur pass stor procent av ril,ets invfina l'l" som begag
nat sig av språlmndenisningcn pr radio, ]Ilcn det il!' 

sa mycket lättare att komma under fund med gnllll 
mofonkursernas popularitet. Den iiI' en01'1ll mUlJera 
och den äl' i stadig tillväxt. Metodell , som S[lg dagen 
i England anno 1923, kom till Syerge fiil"~t 1D28, (];\ 
ungefär samtidigt Hermods l,orrespondensinstitllt 

släpptc ut sina första moderna språkshivor och YVen
,l(:l"grens Bokhandel blev Linguaphones gencl'alombud 
för Skandinavien och Balticul1l. Första m~madell så1
de den sistnämnda firman f.yrtio kurser, ett ~ll' senal'e 
gick månadsförsäljningen löst pä omkring tuscn 
och det är proportionel', som h:lllits och ö,'el'tnunfats. 
Det oakta t "isar det sig att marknaden ha f t gott u t
l'ymme båcle för grammofonkurserna fri\n exempehis 
Norens korrespondensinstitut och trrlll (let tyska före 
taget Auc1io-Vox, som här i lall(let företrädes ay ),'Ol'

(Forts. J sid.128) 

Radiot j'iust8 språklärare. Till vällS/el" k1!rkoh eräe T ·j.edjc (ty 8ka ). I . Il. lektor Charlestoll (ellgelska.) sa mt i mitten lekto
rcriw Tissand och Blad-in (f"ranska) . 
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VÄRLDSMÄRKETS 


@ 
KVALITETSD ETALJER 


FARRAND - INDUCTOR 
./ ämförlig med elektI'odynamiska högta lare - men ingen 
fältmatning, därför billigare i drift. Omkopplingsbar 
för olika slutrör. 
Chassis med 28 cm. kOll ..................... . .. ... Kl' . ?å:

HÖRTELEFONER 
Modell Kt Ga, förnid lade ljuddosor, läderklädd dub

belbygel , 4000 ohm .. .. ... .................. .. .. .... Kr. tå:
Modell Kt 5 b, samma telefon som Kt ;) a men 

s\'arta ljuddosor och enkelbygel .. .... ...... " t3:

Elektrodynamiska högtalare 
DYNUK G 30, för likström. 

Chassis .. .. : ............... . . .. . .. ... . ..... . ........ Kr. 9å:
Inbyggd .......... .. .... . . . . .. ............. . . ..... .. . " t2å:

DYNUK W 30, för ,·äxelström. 
Chassis .... ....... . .......... ......... ... . ..... .... . Kr. t"O:
Inbyggd .... .................................... .. ... " 1?å:

TRATTHÖGTALARE L 9 
Ljudren och klangfull. Mycl,et lätt]{örd - i närheten 
av storstation kan den drivas med kristallmottagare. 

icke dyrare än en god hörtelefon ............ Kr. 1":50 

TONFÖRÄDLARE 
Tre kapaciteter .......... .. .... ... .. . ...... .. ...... Kr. ":50 


Ombud antagas å platser, där vi icke redan äro repre
senterade. I parti från 

o 

A.=B. HARALD WALLGREN 
GÖTEBORG t 
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P PULAR RADIOS 

IANDBOCKER 


I nr 12 för 1929 meddelade vi våra ärade läsare att 
varje he lårsprenumerant för 1930 äger rättighet ur 
serien POPULAR RADIOS HANDBÖCKER, som 
utgivas under 1930, utvälja 2 volymer, vilka erhållas 
gratis. De, som prenumererat för 3/4 år ha rättighet 
att erhllla 1 volym. Den första av dessa handböcker 

föreligger i dagarna färdig, nämligen 

RA.DIO PÅ NÄTET 

En orienterande överblick av nätanslutningens 

möjligheter 

av 

Civilingenjör Tord Bohlin 

UR INNEHÅLLET: 

Allmänna synpunkter. 

Nätans iutningsapparaternas koppling och funktion. 

Appara ter för växelströmsdrift. 

Likstr"msapparater. 

Kompenseringsanordningar. 

Spänningsreglering. 


Handboken kostar i handeln liksom under 1 929 ut

givna volymer i serien kr. I: 50. POPULAR RADIOS 

prenumeranter äga rättighet erh~lla denna volym 

gratis mot insändandet av nedanstående rekvisitions

kupong jämte 35 öre i frimärken för porto och 

expeditionskostnader. Postprenumeranter skola jämte 

rekvisi t on och avgift medsända prenumerationskvitto 

eller bestyrkt avskrift av kvitto från postanstalten. 


OBS! Rekvisition kan för kontrollens skull endast ske 

s riftligen. Rekvisitioner expedieras i den 


ordning, som de ink::>mma. 


Frå n Expeditionen av POPULÄR RADIO 

POSTIlOX 450. STOCKHOLM 


Unde; ·tecknad, som prenumerant för l / l år (3/, år) för 

1930 ' ekvirerar att gratis sända, mig BOHLIN: RADIO 

Pli.' I AT ET. 35 öre i frim ärken för täckande aV porto 
och expedition bifogas: 

Namn : 

PoJtadUH 

POPULÄR RADIO 

BETYDANDE 


P 
R 

I 

s 
s 
X 
N 
K 

N 
I 

N l 
G 

BL!PUNKT 

KRAFTSYSTEM 66 R 

med 37 mm. konchassis numera 

endast Kr. 50:

System enbart Kr. 32:
Chassis » )} 1S:

A. V. HOLM 

AKTIEBOLAG 

STOCKHOLM 

GÖTEBORG MALMÖ LINKÖPING 
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En .2.watt~ för~tärkare 

och lokalDlottag are 

på 220 yolt likströDl 
Av SVEN-ERIK STAFNER 

I

I sCTien av lconstruktioneT publicera vi hdr en beslcriv

ning till en nätansluten trerörs törstdrlcare tör BBO 

rolf lilcstrum, villcen det sdlcert skall l'oa många av 

'uåra läsare att bygga. Apparaten lämnar tilll'äcklig 

effekt fö r dansmusik 'i en störTe sal och fungerar även 


utmärkt som loka/mottagare på inomhusantenn. 


N 
edanstående beskrivning gäller en nätan

. . ' sluten tterörs förstärkare för 220 volt 
likström. Apparaten är utrustad med de
tektor utan återkoppling, ett motstånds

kopplat rör samt transformatorkopplat slutrör. Här
till användes RE 604, som lämnar en distortionsfri ut
gångseffekt av c :a 2 watt, vilket är til,lräckligt för att 
fylla en stöne sal ~ed t. ex. dansmusik. Om man har 
en pick-up med relativt liten avgiven växelspänning, 
kopplas den in framför detektorn; använder man en 
l,raftigare typ inkopplas den på andra röret, varvid 
:sJutröret blir tillräckligt belastat. 

För att låta apparatens godR ljudkvalitet komma 
liJl sin rätt bör man använda en elektro-dynamisk 
Lögtalare. 

Förstärkarens nätanslutningsdel är, vad monterin
gen beträffar, helt skild från själva apparaten~ ty den 
förhållandevis starka strömmen (0,6 amp.) och den 
därmed följande värmeutvecklingen gör det lämpli
gast, att motstånden, drosseln och Jzondensatorn pla
<--eras på en extra platta. 

Tig . 1. Jlon teri'JI.'lu~ av motstr/'n den R, och R g• 

Förstärkaren-mottagaTen sedd uppifrån och med rören bOrt
tagna. 

Själva förstärkaren är byggd så, (se kopplingssche
mat) att man genom en enkel omkoppling kan ute
~luta kraftröret, vilket kan vara önskvärt ibland, då 
1'1101' ljudstyrka ej kräves. Detta sker genom att hög
talarens anslutningar kopplas över på andra röret och 
slutrörets glödström brytes. Till dessa omkopplingar 
jämte brytningen av huvudströmmens plus- och mi
Dusledningar användes en fempolig valsomkopplare. 
Den inkopplas med ledning av de beteckningar, som 
finnas i monteringsplanen. Dock måste man böja ut 
omkopplarens ytterfjädrar något, så att strömmen 
brytes även när valsen står i neutralt läge. Med denna 
omkopplare blir det synnerligen enkelt att sköta ap
paraten. I ett av omkastarens tre lägen äro alla rören 
inkopplade, i ett annat blott två rör och i det tredje 
iiI' apparaten urkopplad från nätet. 

Till avstämningsspole användes en vanlig korgbot
tenlindad lågförlustspole, och som variabel kondensa
tor gör en bakelitisolerad sådan god tjänst, eftersom 
selektiviteten hos en mottagare av detta slag inte be
höver vara stor. Motståndskopplingselementet utgö
res aven blockkondensator på 3000 cm. med liållare 
för galler- och anodmotståncl, varvid man slipper ett 
par extra kopplingar. Som lågirekvenstransformator 
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bör man :ll1vända en av gott fabrikat med en omsätt
ning ay ('irka 1:;~. 

Högtalll ren inkopplas vid slutröret över en utgångs
drossel. 1::n sådan bör användas, ty till följd av dess 
laga mou,tånd - vanligtvis ett par hundra ohm 
gär största delen av den rätt kraftiga anodströmmen 
pit omkring 50 mA. gr· nom densamma och skyddar 
högtalaren. 

Som synes av kopplingsschemat, saknas de sedmn
liga kondensatorel'na för inkoppling av högtalaren. 
Detta beror därpå, (\ tt kostnaderna för ett par dy lika 
- de bör a vara på minst 4 mikrofarad vardera - ej 
hl1Setts motsvara den lilla risk man löper genom att 
Hi ta högtalarens poler komma i förbindelse med nätet. 
Om man, trots att stickkontakthylsorna skola vara 

Pir;. ,I. 

skulle det ii I"en erfordras stora kondensatorer fÖl' 

pick-up-anslutningarna, vilket sImlle komplicera oelt 
fördyra apparaten avsevärt. 

Om högtalaren är försedd medlltgi'lllgstrau;;forma-

FiU. :!. l\.opplinqsschenw. 

i",oleracl( ', pi\. d .t eller annat siitt slmlle komma i be 101'. kim man \l tesluta drosselll. 'l'ransformatorn böl' 
röring Jl1 .fl högtalarens henne poler, far lllan en icke i id fall skiljas från högtalaren och placeras i för
mi:lrkbm' sh'öm genolll kroppen, eftersom spännings ~tiirkarcn . 

fa llet ör, l' drosseln endast iiI' ctt par tiotal yolt. Den GaJJerförspänuingen tili förstärkanöl'en uttages 
lIa högtdareanslutning hal' även föredragits av (lelJ h~lll h~l bögohmiga potentiometrar p[l I"uruerll. ~OOO 
orRaken, att om man lwnsdl"cnt vill skilja alla yttre ohm. Dessa äro shuntade med det motstånd, placerat 
<lllslutni ilgar från galvanisk förbindelse llled nidet, nätanslntningsdelen, genom vilket huvudstl'ömIllCn 

JR<. tö JR<. 'JrA\ IB lE: JL JL 

Fig. 3. 

Fabrikat IDetektor Il:a L- r,'12,a 'I H, I Hs 1H , 1 lh L-Ii ohln 011n1 ohm ohm 

Philips A 425 B 40G D 404 28;,100 GO J.6:'O 
Ol'iOJl . . . . . .. .... . \-\' 4 200 :!O·")O50 
'l'ekaue teJ,nuon4W 08 4K 50 400 GO 1800 380 
'l'elefunken r,om~ 604 310 
'l'riotroll WD 4 lon ;;0ro 4 11\.'i0 

zooYal"o W 40n ;;0A 408 2030 
- ,Vatea RX 40G suknf ;:;0DX 406 2&10 
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fJyter. Hi:il'igenom får man möjlighet att noga il1l'eg· 
lera gallerförspänningarna: så att rören arbeta utan 
II istortion. 

Särskilt anmärkningsvärda äro de små dimensio
nerna p:l apparatlådan (inre mått : längd 30, bredd 13, 
höjd 16 cm.). Framsidan är fri fr~1ll rattar och ström
hrytare, ty de h'å rattar SOUl äro erforderliga för 
skötseln - till omlwpplaren och nidkondensatorn 
- äro placerade på var sin gavel. På apparatens bal,
sida finns en ebonitlist med anslutninga r för antenll, 
jord, pickup, högtalare och förstärkarens nätanslut
l~ingsdel. ~polell , vridkondensatorn, rörhållarna, 
transformat rerna, kopplingselementet, omkoppla
ren och potentiometrarna placeras på monteringsplat
ta n med de olika l<ondensatorerna och gallerläcl<an 
under densamma. Pä grund av slutrörets höjd är det 
nödvändigt att fästa dess rörhållare under J1lonte
l'ingsplattan (se fig, 3 ) . 

Nätanslutningsdelarna monteras på en platta (se 
fig, l och 4). För att god ventilation skall kunna ske 
borras några hål under motstiinden och monterings
plattan förses llled fötter. Ett hölje av perforerad 
zinkplåt skyddar mot oavsiktlig beröring. Drosseln 
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1 låua Ineu inre m"tt: Illngd X höjd X bred<l: 30X16X13 cnl. 

1 ebonitlist (mätt ii fig. 3). 

l montprinJ.!'sp latta med gavlar (ng. 4). 

l korg-bot tenlindad lagfÖrlustspole L (Eia, Astra , AIIJitm) . 

1 	bnk elitisolerad vridkondensn tor C, med isolerad ax,,1 0111 

;;00 cm. (Torotor, Eia , Illa g nettändning) . 
2 blockkondensatorer C, oc h C, Pl' 0,2." mfd , proyspllnnillg

mins t G50 vo lt (Hydra, Frako, W eg-o). 
1 dito om 2 mI'! ( . ). 
1 blockko nd~n"a t or C. pa 200 cm. (Eja, Loewc, N. S . F.) . 
1 ga ller lUcka Rl om 1 luegohlll (Eia, Loe we, Sielllens, N. 

S. F.). 
:\ rörhälla r e med försänkta kontakl<' r (La neo). 
1 h!ocl,kon densa tor C, pit 3000 cm. med bu lIare för galle I'· 

och anodmotstund (Alpha). 
1 g-allermotstånd R, pa l rnegohm (Lue",e, SicJfl ell s, ~'e l e · 

funken). 
1 anodrnotRt:ln d R , om O,J lllPgohl1l (Loewe, Sicmen" Tele· 

funken). 
1 dito pi\. 0,1 megohm (R,). 
1 mots tänd R. p ii f ibcr remsa med h,olllare (Hcgra). Stol'lek: 

se rörtabelIen . 
2 potentiometrar p, och p, om 2000 ohm (Kabi). 
l lugfrekvenstrallsl'orma tor 1\ m ed om sättning l;;~ (1'hi · 

lips. F erranti, Körtin g), 
1 	drossel T , m ed en induktan s av minst 10 henry vid , . ., 

likströmsbe!astnlng av 50 milliampere ('l'hermu, 1::ia , K ul" 
ting ) . 

1 femp o lig va!somkastal'e (Bal tie) . 
1 sildl'osRel D med C::1 20 henrys ind uktans vi,! 100 milJi· 

umpere likström (Ein, Therma, I{örting). 
1 jaCk för enkel, s luten krets (Eia , Saba). 
1 jaCk med glöds trömskontroll (Eia, Saba). 
4, s tickkonfaktbylsor m ed isolation. 
2 sexpoliga kontaktproppar (Alpha) med s la dd. 
l monterad. s ladd med. vliggpropp. 
~ kontal,ts Uf t. 
])i\'el'S(' kopplings tl'ud , skru v m . m . 

(Forts. å sid . /27) 

j}[onterinosplan fijr fijI'S Iä1-karen·mot taoal·e ll . 

I 
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»SoIDDlarfyrao» 

.en batteri. 

lDottagare 

Bn appo~'at 

vilken Il/an 
,n;årighet kan 

byggas ,LV 

varje lys!:na
1'e, som viI/. 
ha en mOllen, 
mottagare för 

80mma1'1töjct 
elle?' året '!'lmt 
hellre kö,' med 

batterie/' än 
på be~ysl1 i n[j8

nätet . 

En god batte.rimottagare har fortfarande en 
mycket god marlmad - därom vittna mas
sor av skrivelser, som Populär R.adio fått 
mottaga från olika delar av landet. Låt oss 

f:1 en konstruktionsbeskrivning till en god tre- eller 
fyrarörsllJottagare efter moderna principer, heter 
det. Näta nslutningeu i all ära föredra vi i alla fall 
att hålla oss till den gamla batteridriften. 

.\nledn ' 1gen till att man föredrar batteriapparatcl' 
är skiftaltde, men i allmänhet är orsaken, att belys
ningsnäL t är mer eller mindre omöjligt att använda 
utan extr:l arrangemang, 

Den konstruktion, som Populär Radio härmed 
framlägg .1', skall säkert tillfredsställa våra läsare, 
Den är kunslig, selektiv och ger en mycket god ljud
kmlitet, ilr mycket enkel a-tt sköta och har ett till 
talande y Itre, 

J\.o}J1) lin.lp , 'chema. 

Fig. 1 ,'isar det enkla kopplings'lchemat för mot
tagaren. _~ntennen A anslutes direkt till ändan av 
spolen L1 dler ett uttag på de11J1a, Genom att anyända 

B -ilden överst 
visar exteriö
,-en av den 
färdiga »Som

marf·y·ran». 
Till vänste" en 
fotograN, som 
tydl-i,Qt visa" 
hur enlcel led
n.ingsfÖr-ingen 

är i denna 
nya kon.~tntl..

tion. 

uttaget får man en något större selektivitet, än när 
.hela spolen är inskjuten. Eventuellt kan man - om 
antennen är mycket läng - med fördel inskjuta en 
blockkondensator på 100- 500 cm. iantennledningen 
för att uppnå tillräcklig selektivitet. 

Från spolen L, överföras svängningarna till spolen 
L 2 , vilken med hjälp av kondensatorn 0 1 (450 cm.) 
avstämmes till den önskade stationens våglängd och 
därvid påtrycker högirekvensskärmgallerrörets galler 
motsvarande svängningar. Dessa för~tärkas i röret 
och överföras till spolen L 3, vill{en är placerad i rö· 
l'ets anodkrets och inducerar svängniligarna till L., 
som avstämmes av kondensatorn 0 4 (450 cm.). Mot
ståndet R,. (10,000 ohm) och kondensatorn O2 (0,1 
mfd) tjänar som avkopplingsfilter fÖr sl,ärmgallenö
l'E:ts anodström men behöver inte insättas utan att 
mall på utgfmgsröret använder en anodspänning, som . 
ligger över skärmgallerrörets maximala värde. I sFi.l
\'a den kor:struktiva delen av mottagaren är detta fil
ter därför utelämnat~ och spolen L3 är sålunda kopp
lad direkt till den högsta spänningen. Skärmgaller
spänningen till högfreln'ensröret är genom hlockkoll 
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densatorn C" (0,5 mfd) avledd till jord och tjänar till 
~,tt öka mottagarens stabilitet. 

Med hjälp av svängningskretsen L 4 C4 påtryclms de 
mottagna högfrekventa svängningarna nu detektorrö
l'ets galler och likriktas genom gallerkondensatorn 
Cg (250 cm.) och gallerläckan B z (2 megohm). Åter
kopplingen sker genom kondensatorn Cg (300 cm.), i 
det högfrekvensdrosseln Ch tvingar den högfrekventa 
delen av de likriktade svängningarna genom denna 
kondensator och vidare genom spolen Ls, vill;:en alltså 
kommer att arbeta såsom kopplingsspole. Högfre
l;:vensdrosseln spelar emellertid också en mycket stor 
roll genom att den håller de högfrekventa strömmar
na borta från lågfrekvensförstärkaren och därigenom 
förhindrar den instabilitet, som annars i regel instäl
ler sig. 

Detektorröret är motståndskopplat till första låg

»Sommarfyran» sedd ba/cifran utan rör, 

frekvensförstärkarröret genom anodmotståndet B s 

~200,000 ohm) och kondensatorn C7 (10,000 cm.). Den 

Pig. 1. Koppl·ingsschema . 0 , .- 450 cm. (C2 - 0,1 mjd.,) C3 - 0,5 mtd. C, - 450 cm. C, - 2 mfd. C. - 2 mfd. C7 - 0,01 
mfd. C8 - "'50 cm. C, - 300 ohm. R , - 30 ohm. R 2 och Ra - .~ me.IJohm. (R. - 10,000 olMn.) R, 100,000 ohm. R. 

200,000 ohm. R, - 10,000 ohm. Ch - hÖ.IJfrekvensdrossel. 

(-rforderliga gallerförspänningen till röret fås genom 
läckan B 3 ) som har ett motstånd på 2 megohm. Mot
ståndet BG (100,000 ohm) och kondensatorn Cc; (2 
rnfd) bilda ett avlwpplingsfilter för detektorrörets 
anodström och ger dessutom anodspänningen till det
ta rör ett passande värde. 

Också i första lågfrekvensföl'stärkarrörets anod
krets är insatt ett filter, bestående av motståndet B 7 

ilO,OOO ohm) och kondensatorn Co (2 mfd). Härige
110m blir lågfrekvensförstärkaren långt mera stabil 
än vad man i allmänhet kan uppnå, och risken för mo
torboating är reducerad till ett minimum. Anodström
men till första förstärkarröret måste vidare passera 
primärsidan P av lågirekvenstransformatorn TR.Den färdiga motta.IJaren med rören 'insatta. 
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JI~ Ö Jh.'t'J[' :\'i..JBl JE; JG JG 

Fabrili:at H. F. Det. L. F . Slutrör I 

Orion ... . . . . . . . .. I S 4 W4 H4 L 4. 
Phili 
T elefunk,:n .. ,. 

A 442 1 
RES 094 

A 425 
Hr~ oa! 

A 415 
RE 084 

B 405 
RE I2~ 

Triotron se 4 WD 4 SD 4 XD 4 
y,\\,o I-I 406 D ,V 406 A 408 1 L 414 

Härigenom överföras de förstärkta lågfrekventa 
svängningarna till utgångsrörets galler] så att man 
uppn:lr 0 11 ytterligare förstärkning] innan signalerna 
passera ll"gtalaren] vilken inkopplas i utgångsrörets 
pl10dhets vid ET. Eventuellt kan insättas ett filter 
eller en utgångstransforll1ator på denna pla ts. 

Ljudstyrkan reguleras med glödmotståndet R , (:~O 

oltm) , SO IU kan ändra glödströmmen i h(igfrekvens
röret och ,liirigenom bestämma förstärlmingen i detta 
rör. Man skulle kunna tro] att denna metod medför 
förvrängning] men då inställningen av glörlmotstån 
c1et enda loi t har inflytande på högfrekvensrörets ar
lJetsförhil llande, är detta inte fallet. Glöc1strömmell 
till sam II iga rör brytes med en enkel strömbrytare. 

För ty, ll ighets skull är endast det ena spolsystemet 
inritat p; kopplingsschemat. Apparaten är försedd 
med inby.,gda spolar för säväl lilla (220-600 m.) 
som st01'<1 området (1]000-2;000 m.). Spolarna iiro 
platcNlde i ett enkelt spolblock, vilket medför , att all 
\idare an kärmning är onödig, och omkastnin~en fri\D 
korta till långa vägor sker med ett enkelt handtag. 

r- , '1 

I	1 fronlplatta 400 X 200X4 mm 
1 mell :J. !1plåt trolit 390 X 220 X 4 Illlll. 
1 kläm iist trolit 220 X 65 X 4 mm. I1 Baltk spolenhet SPO. 
2 nuin tIa kouden satorl:'r 4,:;0 cm. (.Tohflll;;sun, To 1'0 

tor, ~\SF, Saba). 
l \'aria Jel kopplings j" ultdell ~ al()\' ::;00 CH\. , pertinaxbo

lerafI. 
.,j. rörs o, klar. 
l glödm otstånd (' :n 30 ohm. 
:2 block w l1del1satorer 2 mfd (;300 \'olt) ( I-I ydrH, J\'. ~ 

F., l!' rako, "Veg-o, I3augatz ). 
l blocl, ' ondensatol' 0,5 mfd (;:;00 '"olt) ( Hydra, X. S. 

F .. } "ako, Wego, Baugat:t,) . 

1 bloclc.:ondensatol' 250 cm. (Loe\\'e, Dr"lo\\'id). 

l blocl; O{ondeusatol' 10,000 cm. (Loewe, Dralowid). 

:2 mo tH. ud 2 megohm (Dralo\\'id , "'eilo, Loewe ) . 
l mot!' t llncl 100,000 ohm (Dralo\vid , WeiJo, Loewe). 
l mot" t ll. ncl 200,000 nhm (DralolYia. WeiIo, L oewe ) . 
l n;otqftnd 10,000 . ohm (Dr~l lo\\'icl. \\"eilo, Loewe). 
1 lagfr pk\-enstral1sformatol' 1:3 (l'hilip~, Fel'J'auti 

OriO\) , Weilo). 	 . 
1. hiigfr l"eusdrossdspole (!\liller, '1.'('I,\\'ox ). 

:i h l lI n '8 för gallerHi clwr. 

l sat f< ilIonteriugsvinklar. 

J :3 	 tel t onbussuillga l'. 
l 	 låda. in\'. m iltt 400 X 200X220 111m. 


glöds:römbry tal'e . 
l 	l L	 Tl'åd, ,. r ~toflex. ,;k1'u\'I11' etC". 

Tig. 2. Borrplcf.n tur fnl1nplåt en. 

Jfonteringen. 

Mottagarens montering el'bjuuer inga svårigheter 
av något slag] om man bara följer fotografier och 
planer. I mellanpläten utskäres ett hack, som passar 
till spolblocken, och samtliga d1:'lar på mellanbottnen 
fästas med 1/8" skruvar, för vilka gänger borras S;l 
;' .tt man slipper muttrar på mellanbottens översida. 
l övrigt är ledningsföringen så rak som möjligt] vil
ket ju ger det bästa resulta tet dels på grund av att 
ledningarna tiro korta, dels på grund a v det större 
inbördes avståndet mellan dem. 

När alla ledningar dragits, bör man hontrollera led
ningsförjngen efter det fnllsHndiga kopplingssche
mat. Först när man är säker på att allting är riktigt 
gjOI't sätter man i l'ören, ansluter ackumulator och 
anodbatteri eller eventuellt eliminator samt antenn
0ch jordledning. j)lottagaren är idar att börja arbeta. 

Skärmgallerröret som högfreln'ensförstärlmre gÖl' 
all stabilisering av denna mottagare onödig. I de fle
:-.ta fall är det dock nödvändigt, att man varieral' 
t:käl'mgallerspänningen, sä att man lmn vara säker 
p;\, att mottagaren arbetar pä en så kiinslig punht 
som möjligt. 

Skötseln är mycl,et enkel. Aterlwpplingslwndellsa
torn vrides in ett stycke, så att mottagaren precis 
~ \'änger, och man hittar så stationerna genom att 
nida på a vstämningsslmlorna. 

Antennkondensatorn till vänster skall i regel in
ställas pä ett lägre värde än detektorkretsens Iwndel1 
f-ator pä grund av antennkapaciteten, När man hör 
~tationsvisslingen sker inställning på båda konden
xatorerna och äterkopplingen, så att stationen hörs 
~ ' ent och kraftigt. Aterkopplingstjuten fortplanta sig 
i denna mottagare inte vidare till antennen och störa 
grannlyssnarna. 

Är Ni osäker på någon detalj , så' vänd El' till Po
pulär R:Jdios frågeavdelning. 

. " 
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Fiy. 3. Mont er·ingsplan för· »SommarfYTan». 
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Inga ~törningar 


A
nvänder man växelströmsnätet som anod
strömkälla, måste man arbeta med likril,
tarrör, som kunna förvandla växelström
men till likström. Den sålunda likriktade 

strömmen är emellertid inte fullkomligt jämn och 
kan ej utan vidare användas såsom anodström i ra· 
dioappara ter. Man skulle då få en växelströmston, 
som störd<, mottagningen avsevärt. Strömmen måste 
"Utjämnas för att bli användbar och för att nå detta 
resultat a vänder man de väl kända filterlwnstruk
tionerna, '·,estående av drosselspolar och kondensa
torer. 

Storleken av dessa filter är bestämmande för den 
utjämning. som uppnås. Tyvärr äro förhållandena så
dana, att om man skall få störningsfri reproduktion 
måste man använda rätt komplicerade och dyrbara 
filter. Ävel! med sådana får man ofta i högtalare som 
äro någorlunda känsliga för de djupa tonerna, t. ex. 
de elektro ynamislm, ett rätt l,raftigt brummande, 
"ilket växer haftigt med anodströmbelastningen. 

För att :lärmare undersöka detta förhållande kan 
lilan använda en rörvoltmeter, vilken för detta speci
ella ända ål lmn ordnas enligt fig. 3. Anslutnings
klämmorna längst till vänster förbindas med filtrets 
utgångskor.talder och genom motståndet R l varieras 
belastning~ n, vars storlek när som helst kan avläsas 
på voltmetprn V och milliamperemetern A. Det över
l:lgrade bnlmmandet likriktas genom kondensatorn 

Piq . 1. 

på TäxelstJ.-ölDsnätet 

Av ingenjör A. SCHLEIMANN -JENSEN 

Det nya resonansfiltret möjliggör en betydligt bättre utjämning än 
vad som vanligen kan uppnås, även om man använder avsevärt 

dyrare filterkonstrukrioner. 

CJ och motståndet R 2 • Detta medför en ökning av rö
l'~ts anodström, som med en lämplig gallerförspän
ning hålles på ett mycket lågt värde. Ökningen i anod
f,tr'öm, vilken avläses på mikroamperemetern G, ger dr\ 
et.t uttryck för den överlagTade växelströmstonen. 
Kondensatorn O2 tjänar till att utjämna de strömstö
tar, som orsakas av oväsendet, och ger därigenom en 
mera pålitlig mätning av detta. 

Undersökningen aven vanlig eliminator (fig. 1) 
med enkel likriktning och ett filter, besUende aven 
1,500 ohms drosselspole (LJ och två stycken 2 mfds 
blockkondensatorer (01 o. O~), har resulterat i kurvan 
A på fig. 5. Belastningen i milliampere är avsatt längs 

den vågräta linjen och oväsendet i procent av elimina
torspänningen längs den lodräta linjen. Såsom kul'
yan visar, ökas oväsendet kraftigt med belastningen. 
Vid 15 milliampere uppgår det störande ljudet s[\
lunda till cirka 0,3 procent av eliminatorspänningen. 
Det är knappast hörbart, om man blott använder ett 
enda stegs lågfrekvensförstärkning. En belastning P;'\ 
25 milliampere ger däremot stöl'ningar på 1,5 procent 
av eliminatorspänningen och man får ofta ett mycl,et 
störande växelströmsbrummande. 

Inte minst på grund av detta olycldiga förhållande 
har man på senare tid lagt stor vikt vid förbättring
ar på växelströmsfiltrens område, och resultatet av 
en rad experiment och undersökningar har blivit an
\ändningen av resonansfilter. I all sin enkelhet besUr 
detta filter (fig. 2) aven dross0lspole Ll L 2 i förbin
cJclsc med tVtt vanliga blocldwndensatorer 0 1 och C,. 
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Systemet Ll el avstämmes till växelströmmens eller 
rättare den pulserande likströmmens periodtal och 
ger då en ganska avsevärd reduktion av oväsendet, 
särskilt vid högre belastningar. 

En undersökning av ett sådant filter, bestående av 
en speciellt för detta ändamål beräknad och fram
ställd 1,500 ohms drossel med samma självinduktion 
som den tidigare och två blockkondensatorer på 2 mfd 
har givit till resultat kurvan B på fig. 5 vid använd
ning i förbindelse med samma likriktare som vid upp
tagningen av kurvan A. Kurvan för detta nya filter 
visar tydHgt dess stora fördel framför det vanligen 

Big. 3. 

använda. Man får blott från 0,1 till 0,4 procents ovä
sen vid belastningar, som i det förra fallet gåvo från 
1),3 till 1,5 procents störande ljud. 

På samma sätt ställer sig saken vid filter för dubbel 
likriktning. Ett s[tdant arrangeras efter den gängse 
metoden, pr'ecis motsvarande filtret el ~ e2på fig. 
l (L1- 1,500 ohm. el - 2 mfd och e2- 2 mfd). 
Men på grund av dubbellikriktningen blir utjäm
ningen med samma filter betydligt bättre. Kurvan B 
på fig. 6 visar sålunda, att störninga rna variera från 
0,02 till 0,215 procent av eliminatorspänningen vid 
belastningar' mellan 15 och 40 milliampere. I förbin
delse med dubbel likriktning användes emellertid ofta 
större lågfrekvensförstärkning, och detta medför att 
oväsendet förstärkes upp så att det stör. 

Resonansf iltret (fig. 4) ger däremot störningar på 
endast 0,018 till 0,05 procent vid samma belastningar 
(kurvan e på fig. 6), och är sålunda avsevärt fördel
<tldigare än det vanliga filtret. I resonansfiltret för 
([ubbelli.krildning användes samma avtappning på 
drosseln L1 Lz som för enkellikriktningen, men då 
periodtalet u är dubbelt så stort skall blocl;:}wnden
satorn el endast vara på omkring fjärdedelen av vär
det för enl,ellikriktning (100 I. = 2 n: ]IL e), alltså 0,5 
mfd för att man skall få den bästa utjämningen. I 
detta fall uppnås sålunda inte endast en bättre filt
rering utan också en reduktion av filterkostnaden. 
Kondensatorn e2 skall fortfarande vara på 2 mfd. 

Big·4, 

Ytterligare jämförelsematerial har man i lmrvan A 
på fig. 6, vilken representerar oväsendet vid olika be
lastningar med ett vanligt filter, bestående aven dros· 
selspole på 1,500 ohm och två kondensatorer på re
Rpektive 1 och 2 mfd. Man ser, att minskningen a\' 
blockkondensatorernas värde i ett vanligt filter ger 
betydligt starkare störningar. 

Man skulle kunna tänka sig att man, genom att gö
m L1 tillräckligt stor, skulle kunna nöja sig med en 
tlockkondensator el på några få tusen cm., när man 
bara har resonans med oväsendets periodtal. Men den
na metod medför betydligt ökat motstånd i kretsen 
L1el och resultatet blir därför relativt dåligt. I all
mänhet är det därför li:impligast att låta block kon
densatorn el ha ett värde på cirka 0,3-0,4 mfd. 
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Edison var forst 

att upptäcka radioröret 
DIen följde ej uppslaget 

"""!!I! !III! !i!! 'ii"l!i! " ififililiiiillijjiiiiiiillli'L1i!Jjjili'iiijji!i!!li'" iiiiiiil1!1iillliiiiiiilliiii!l!!i iijji ilff!l!iliiiii' iii'i! !llit!! 

]) c senastc U.1·CI1 8 ult:ctk/i.n.g iJa )·u/'oml'u. tl ct lw/' 'Ua 'rit )'ent av 
f(jrblufta?llle, oeh ingen v ill egentligen tro, utt TalUoTu" et strängt 
taget inte är 1'1"" än något deccnn:iwn gammalt. En slvi.ld-ring av 
ttfveck/.ingen och radiorunJns nnviindning skall helt säkert in
tressera Populär Radios Iiisare, och vi lwblicera här den törsta 
artikelll i en serie, 80m utfurligt och popuWrt skall behandin 
detta intressanta ämnc. Detta törs/a. ko pit el {fel' läsaren en or i
enk/'i1l g om elelvt'ronerHaS speciella ege/I.skapar och ga/' fr'am till 

sekl et s andra decenniulIl. 

I 
oktober i fjol fi1'ade Thomas Alm Bdison guld
brc'illop med glödlampan. Femtio il' tidigare 
hilde Ilan lyckats få fram en lwlträLlslampa, 
SOlll lyste hela 45 timmar..Jubil4?ct firades vid 

ru rudioj'(','j l, och strängt taget ä!' Edison till allt un
llat {)(;);:S;l elektronrörets fader. "\.1' 1884, fem år efter 
(len fön;t; »riktiga» glödlampans tillkomst, gjor'de 
Bdi~on JJ UInligen följ ande försök I en vanlig elel{trisk 
lampa pIn ~ el'a(le han en ph t, som inte stod i förbin
Cl -li<p ml 'll glödtr[lden. Om man kopplade denna plåt 
genom en "'alvanometel' (en känslig amperemeter) till 
glödtr~ld e ll " positim sida, gick en st1'öm från glöd
t6lden til l plåten och genom det praktiskt taget luft
t omma l'nmmet tillbaka till glödtråden. Om man i 
~tället ko 1plade plåten till deu negati,-a sidan m
glödhadeJl. gick ingen ström igenom. Släcktes lam
pan, sil \" i:;ade galvanometern inte något utslag. 

Här slog det slint till och med för Edison. Hall 
kunde inte praktisId utnyttja sina iakttagelser, utan 
först 15- 20 flr senare togs saken upp av helt nya 
Jhiin. 

Vad är llet c1~l som sher i glödlampan med denna 
cxtraplät? Vi anse valmum vara den enda fullkomliga 
isolator, som vi l,änna till, och i glödlampan är luf
ten ju förtunnad så mycket det är möjligt. Varför gih' 
dä en ström över frän plå ten till glödtri\den? 

Den frågan blev inte besvarad vid Edisons experi
ment. För att riktigt förstå fenomenet måste vi veta 
litet mel'a om elektronernas speciella egenskaper. När 
en elektrisk ström går genom en ledare, tänka vi oss, 
ntt det fÖl'sigg~lr ett slags strömrörelse av elektroner. 
Dessa kunna normalt inte gå ut genom hoppens (t. 
(;x. metalltråll ens) yta, men vi ha olika medel att fä 
elektronerna att ge sig ut i rummet. Det som har den 
största p1'aktislm betydelsen består i att uppvärma 
hoppen. Om man placerar en sådan glödande kropp 
i vaku UJll tillBamman med en plåt som får positi,. 
Bpänning, S~l attrahel'as lle frigjorda elektronel'lla al' 

+ 
Anod 

~ 
,I , 

T-ill v(inster, tig. 1 - Edison s , 
cxpcrimentkons truktion av år 

, 
I 

1.88ft, 1Jarmed den Slt kallarle 
I 

~ 
Edisonetfeläen wppliicl,' t es. 

Till höger, tig. Z - en konst)"uh: --
tion t Öj' undersökning av elck

tron-emissionen. D en våminner 

mycket orn Edisons upfJställnin(f 
till v(inst er. Man mä)-!.:er dock, 

att ett batter 'i placeTats mcllan 
glödtnlden och p/ä.ten (allo dcn ). 
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pl:lten enligt den allmänna regeln att negativ och po
sitiv elektricitet dras till varandra. Just detta feno· 
men var det som Edison iakttog 1884 . 

. Fl'[lll omkring sekelskiftet utförde den engelske for
skaren O. V\' . Richardson en lang serie undersölmin
gal' om elektronströmmen ell('r, som den också kallas, 
elektronemissionen. 

Det visar sig att strömmen, såsom framgår av fig. 
~, är beroende av anodspänningen. Diagra mmet visar 
förb;\llandet mellan anodspänningen och anodshöm
men. Till en bör.ian växer strömmen bas tigt, senare 
mera l[lllgsamt, i och med att anodspänningen ökas. 
Nä r alla elektroner, som frigöras från glödtråden, 
nätt över till plåten, medför en ytterligare ökning av 
PJlOdspänni gen inte nc gon stegring av anodström
men. Den St kallade mättningsströmmen är nådd. 
Strömmen är också beroende av glödtrådens tempera
tur, i det mättningsströmmen växer med stigande 
temperatur, samt av den metall, som användes till 
glödln'oppen (katoden ) . Man säger, att olika metaller 
har olika elektron-affinitet. 

L~ittast är det att tänka sig elektronströmmen som 
ett fenomen i stil med angbildning. Om vi ta en be
hållare med vatten, blir ångbildningen beroende dels 
ny vattnets temperatur (motsnnande glödtr~ldens 
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Pig. 4. Princip8chema tör von Liebens tre-elekt?'odrör till för
sUirkning av telefoni (lågfTekvenSfÖl·stäTlcni;ng). 

temperatur), dels ay den omgivande luftens tryck 
(lågt tryck motsvarar hög anodspänning och omvänt). 
Vid låg temperatur är ångbildningen ringa, men deJl 
);an ölms genom att lufttrycket min1ms. För att om
,andla "attnet till :mga kräves en viss värmemängd, 
oeh den häremot svarande elektriska storheten kallas 
deldronaffinitet samt mätes i volt. 

Om den omgivande luften är fuktig går ångbildnin
gen långsammare, och motsvarande fenomen ba vi vid 
elektronemission. De elektroner, som äro på väg från 
glödtråden till plåten, stöta bort övriga elektroner, 
och följden blir, att några elektroner tvingas tillbaka 
till glödtråden, varigenom elektronströmmen blir 
millllre. Detta fenomen kallas rumsladdning och spe
lar en mycket stor roll i elektronröret. Föl' att mot
yerka rumsladdningens inflytande måste man använ
ia bögre anodspänning. Använder man högre glöd

hådstemperatur, blir emissionen större. Härigenom 
okas rumsladdningen, och för att man skall nå mätt
lJingsshöm är det nödvändigt, att man använder hö
gre anodspiinning när emissionen är stor än när den 
är liten . 

Om man häller vatten i en täckt behållare, som en
dast har förbindelse till en sugpump, så suges vatten
lI11gan bort hastigare ju lägre trycket är. På samma 
sätt dras elektronerna över till plåten, och deras has
tighet växer med stigande anodspänning. Då elektro
nernas massa (vikt) i förllullande till deras e1eldrislm 
hl.ddning är mycket liten, blir den hastighet, som de 
Hppnå, mycket stor. När en fri elektron rör sig genom 
en spänning på 1 volt, blir hastigheten 600 km. i se
kunden. Hastigheten växer med l,vadratroten ur 
"panningen. Vid en spänning på 100 volt blir hastig
heten sf\lunda 10 X 600 = 6,000 km. i sekunden. 
Kommer man närmare upp mot ljusets h astighet, R,l 
blir det vissa avvikelser från denna formel. 

Medan Richardsons undersökningar voro av mera 
teoretisk art arbetade man på olika håll energiskt p[l 

(Foris. J sid. /2 8) 



Den !Mdi lTa eUmi
natorn 8edd bak

i!1' Il. 

En eliDlinator 
JlG 

A
tt bygga en verkligt god anodapparat f~r 
likströmsdrift är någonting, som varJe 
lyssnare har möjlighet att gå i land med . 
Intresset bland amatörerna för elimina

torer synes också vara mycket stort. Därom vittna 
åtskilliga skrivelser, som vi fått mottaga efter det 
beskrivni gen till en eliminator för växelströmsdrift 
varit inf0rd i januarinumret. Den konstruktion till 
en likstriimseliminator, som här följer, är mycket 
billig men likafullt tillräcklig för en normal 3- eller 

Fig. 1. K ('pp lin!l88Chcnw. Ch - d1'08Sel 1.500 ohm. R, 
1.500 ohm R. - 20,000 ohm, Ra - ;'0.000 ohm. Cl - 2 mtd, 
C, - 1 'I11:'d, C, - 1 rntd. C, - 0,02 mtd. C, - 3,000 cm, 
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För j kr. 50 öre kan Nllå anodström 
till Eder 3-rörsmottagare ett helt ål' 
med 3-4 timmars lyssning dagligen, 

Materiallista 
1 drosselspole 1,500 ohm, 
1 motstånd 1,500 ohm, 
1 mo t $tö'n d 20,000 ohm, 
1 motst" nd 40,000 ohm, 
1 blockkondensator 2 mfd (500 'Vojt) . 
2 blockkoudensatorer 1 mfd (500 volt) 
1 blockkondensator 0,02 mld (1,500 

volt) , 
l blockkondeusator 3,000 cm , (1 ,500 

volt) , 
1 frontplatta troll tax, 9X 10 cm, 
1 bottenpJåt 15X18 cm, 
7 bussningar. 
Skruvar, tråd , systofJex, 

till och med 4·rörsapparat, varI endast ett ordinärt 
Elutrör användes. Eliminatorn är konstruerad med 
hänsyn tagen till alla erforderliga säkerhetskrav, 
och den är därför fullkomligt ofarlig, om den bara 
inbyg'ges i en sluten låda, så att man inte kan komm a 
i beröring med ledningarna från nätet. 

Kopplingsschema. 

Fig. l visar schemat för eliminatorn. Endast en 
clrossclspole Ch på 1,500 ohm är insatt i lednin
garna från nätet. Skulle det visa sig, att användnin
gen på ett sämre belysningsnät orsakar ett svagt 
nätbrus, så kan man insätta ännu en drossel p[t 
J,500 ohm i stället för motståndet R 1 (1,500 ohm ), 
vilket i denna konstruktion uteslutande insatts för 
ntt man såsom säkerhetsmoment skall ha minst 1,500 
0hm i vardera ledningen från belysningsnätet. Kon
densatorn Cl på 2 mfd. tjänar till att utjämna C" Cll

iuella oregelbundenheter i eliminatorspänningen till 
t:ammall med drosselspolen Ch och motståndet R l1 mc
(lan motstånden R 2 och R 3 på respektive 20,000 och 
40,000 ohm minska spänningen till värden som passa 
för detektor och liknande (ANz och ANs). Blocl,koD
(~cnsatorerna C2 och C3 äro båda på l mfd. AN, lill1l

par sig väl för anslutning av utgångsröret, i det man 
vid vanlig belastning får en spänning på c:a 150 volt. 

För att installationen skall uppfylla säkerhetslu'a
,eD måste man ytterligare inskjuta blocldmndensato
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l'er i såväl antenn- som jordledning, avprovade med 
1,500 volts likström. I eliminatorn återfinnas dessa 
,'om C" (3,000 cm.) och C4 (20,000 cm.). Antenn- och 
J'wdledningen kopplas från apparaten och anslutes 
vid respektive Al och J. Från Az dras en ledning till 
apparatens antennbussning. Jordledningen till appa
niten kommer då automatisl,t genom eliminatorns 
minusledning AN-. 

JJonferi.n,gen. 

Själva den konstruktiva delen aveliminatorn är 
som nämnts luycket enkel och lätt att göra med lecl

ning av fotografi och monteringsplan. Anslutningen 
2" den färdiga eliminatorn till en mottagare kan inte 
hE-ller bereda några svårigheter~ då den inte skiljer 
sig från anslutningen av ett vanligt anodbatteri . 
Strömförbrukningen är mycket minimal. Det kan t. 
ex. nämnas, att anodströmmen till en vanlig 3-rörs
mottagare med kraftförstärkare i utgångssteget i re
gel uppgår till cirka 2 l/Z watt i timmen, och då priset 
pr lölowattimme i allmänhet ligger under 40 öre, kos
tar anodströmmen sålunda omkring 0,1 öre pr lyss
ning timme eller mindre än 1 In. 50 öre pr år, om 
npparaten är i gäng tre timmar dagligen. 

Il#; 

[;] 
/l~ 

IlN.;; 

§/y.,-' C.;; 

0 

Fig. 2. Monteringsplan tör eliminatorn. 

Brummar mottagaren? 
Ett i växe lfi trömsmottagaren ofta förekommande 

fl'! är ett mycket störande brummande, som alstras 
ll~ir mottagm'en med någorlunda In-aftig återkopp
ling inställes på en station. Deth' lwn botas med hjälp 
m' en blockkondensator på 2-3.000 cm., vilken utan 
BV~lrighet monteras i en gammal mottagare. På fig. 
här äro likrildarr-öret V och nättransformatorn TR 
inlagda på vanligt sätt, 1<\ och F 2 leda till filtret, 
som för tydlighetens skull inte medtagits i schemat. 
C är den nyinsatta blocl,kondensatorn. Den är insatt 
fdm mittpunkten M av likriktarrörets glödströms
lindning till den ena ändan B av högspänningslind
::ljngen. Resultatet beror avanslutningspunkten på 

högspänningslindningcll. ~Uan bör prova vill,en av de 
l vå ändarna A och B, som ger b~ista resultatet. Block
lrondensatorn skall vara avprovad med 1.000 "olt väx
elström eller 1.500 volt likström. 
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Kortvagsmottagarens avstämning 

Fig. 2. Genom ot/. an

sätta en " tor 'l/ariaoe/ 
Jhg. J. G~}lom aU iI/

vtinela den nya (u;släm
1,;on(len soI 0l ' U, i mol ningsenheten "ko n· man 

tugaren,~ (/ vs tämllinr/s täc"ka området l fi- JOO 
l.;rel S 7C(/ .i mon täc mef.er utan spolbyte 

UGIi samtid'igt jd1' törka· ett bc ydurl(le vår/
hållan(let m ellan s jäl ~ Ui.l1 gdsom nlde tttan 
·i.1idu."kti.on och kapa ci sliuloyte. Denna metod 

hU1' eloek flen olägen f. et all/ifl ett lä1l1[Jli.gt 

het en , al/. mun får 1·äl.; ränle, så a It man sU p

n u 11/Crl 1'ii U o'l/scrtirda /ler mera· betydande 

föl·luster. jödusl er. 

K 
0l'ty[tgsmottagarells avs tälJlning sker, som 
man vet, med hjälp a v en över detektorns 
gallerspole anbragt yariabel kondensator. 
Vi skola häl' studera den enklaste for

men ay kortvågsmottagare, nämligen deteldor utan 
11 ögfl'eb'eus- eller lågirekvensförstiirlming, och Yi 
binka O!li'<, att kondensatorn göres så stor, att Yi 
hmna tiieka hela området fdm 15 meter (20.000 
l, c.) till 100 m. (3.000 l{c.). Avstämningslwndensa
torns skala är indelad från Otin100 grader. En vrid
ning av skalan 100 grader motsyarar sålunda en va· 
liation ]lå 17.000 kc. Om vi titta på väglängdsom
vi.det fra n 200 meter (1.500 l,c.) till 500 m. (600 kc.) } 
~om i en vanlig rundradiomottagare täckes av ay· 
stämningskondensatorn utan spolbyte, motsvarar 
här en 'Tidning av kondensatorn prt 100 grader eu 
variation pit 900 kc . För var.ie station räkna vi ett 

fl el,sensband p[t !) kc. och på området mella Il 200 
och 500 meter skulle sålunda kunna ligga 100 sta
i ioner, och använder man en straight-line-frequency
kondensator Htr man alltså en station på yarje grad. 

Gå Yi tillbal;:a till oml'ädet 15-100 meter, kan 
däl' siduJl!!a ligga 17.000: 9 = cirka 1.900 stationer, 
eL Y. s. HI stationer på varje grad av skalan. :När 
man tänker piL vilken noggrann inställning, SOUl 

kri-iYes prt området 200-500 meter äwn med konden
~' ator llled fininställning förstår man, hur omöjligt 
det skulle vara att försöka täcka hela området 15
J 00 meter utan spolbyte. Man skulle ju kunna bättra 
på saken genom att i stället för att avstämma gal 
V:l'spoleJl med cn eJlda kondensator shunta denna 
wed PJ1 lite]] yariabel kondensator Ge oell avstämma 
Jl)ed bjillp ay denna. )Ied denna metod ställer mfm 
in het~c)) LJC 1 på en punkt i närheten av den öu
81;:adc d .gliingden och gör så den finare avstämnin
gen mcd Gz. Oml'åclet 1,::;-100 meter indelas i ett 
himpligt antal delar och dessa mär'kas ay p{t ( ' :8 

t-kala. 
DeJl1la metod är dock av flera orsal;e1' iJlte- att 

Iclwl11111l'JlUera. För det första skall Gl ba ('n l;:apa
cHet på cirka 2.000 ClU. för att täcka hela oDll'ltdet, 
()ch deu skulle diirför bli för dyr. För det andm 
och detta är väl den Yildigaste anledningen - bl i 
dc elektrisl,a föl'lustel'Da mychet stora, ty de "äxa 
med förMJlanc1et G: L. Förhållandet G: L måste diil'
föl' alltitl ha ett passande värde och för att uppn;"t 
<.lettLl ha t"lt amel'ikansl,a ingenjörer Jwnstruerat eH 
fJ.nstii.ll1ningsenhet, som består aven variometer L 1 

(fig. 2 ), "ilken är shuntad med en kondensator C3 . 

])pnna ill' i sin tllr shun tad av l\Ondensatorn Cl! som 
( For/s . • sid. /211) 

http:l�1l1[Jli.gt
http:i.1idu."kti.on
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Loftin..White idealmottagaren 

Lo/ti.il-1FlI i/e-koJ/NI r1l k/ iOIl en möjliggur t-ill 'uerknill[j • i 
~:,::::;::~.'::;!:O::~~:~:;~'~~::;:::;·~::f:k::: l 

lIensatrwcr, 1110t8tånd och rör, med, jämn förstärk- I 
Uil1g frun ,jO Ull 20.000 periodel'. Vi pubUeera elen-

Ila artikeZ 80m en vii.nle/ull p1'ineip8ak och äter

komma sell fl,'C till dell~a.mma , v cdcrl!urZigcn om ar i 
be/arT fl;r curopeiska rDr . 

(,ch -45 såsom första och andra rör medan ett -80 
använde:; för liJn·iktningen. Utgilllgsrörets anodström, 
som är cil'lm :30 milliampere) genomlöper motstånden 
R 3) ll., Rö och R G, vilka tillsamman ha ett värde av 
1))00 ohm och dädör ge ett späEningsfall prt 183 yolt, 
~om fördelas sålunda: R 3 är på 425 ohm "ilket be· 
tyder: omkring 12 volt, R. ä r en potentiometer på 200 
ohm , motsvarande cirka 6 "olt, Rö har 775 ohm, lilm 
l,led cirl{a 24 volt och Rö 4,700 01J1Il, lJlotsvarande Olll-

H 
ittills bm' J,"lgfrekyensförstiLl'kning all
tid :-;kett Jlled hjäl~ a,· enbart motstånd 
eller tr<111sformatorer i förbindelse med 
blockkondeHsator8i'. Emellertid har det 

lilider m[mga år existerat en trE:dje metod, vid vilken 
anoden på ett rör kopplas direkt till gallret på det 
nästa ui:an transformator eller kondensator emellan. 
j'[en stora svårigheter ha måst övervinnas för att 
detta system sknlle kunna am'ändas i vanliga ama
iörapparater. På detta område ha de två kända upp
fi.nnarna Edward H. Loftin och S. Young WlIitte 
gjort mycket förnämliga insatser. 

I den enklaste av de nya mot1agarekonstruldioner
r,a för vilken illustrationen visar ett växelströms- ' 
schema, anviindas de amerikanske l'Urtyperna - 24 

};ring 140 volt. Då utgångsröret kräver- cn anodspän
l1ing pi, omkring 250 volt, måste filtret si'tlunda ge 
('ll spänning på 250+183 = 433 volt, vilket la'äver, att 
nättransformatorn TR ger en. spänning på cirka 
~+400 volt till likriktarröret. Filtret består a,· en 
(:rosselspole på omkring 20 henry sa mt lwndensatorel'
na eJ och C2 pä 1 mf<l. Vidare :<:innas blockkondensa· 
j.orerna e4 och e3 Plt l'espeldive .l och 2 mfd. 

Motståndet R z, som är på 50,000 ohm, alstrar en ne
f.ativ gallerförspänning till det första röret prt' cirka 
] 1 volt, då anodströmmen är omkring 280 mikro
"mpere, vilket tillsamman med positi\'a spänningen 
P;"l cirka 12 volt över Re resulterar i en total negativ 
g-allerförspänning till första röret på cirka 2 volt, 
Uotstållden R 7 och R s på 25)000 och 100,000 ohm dela 
:J.tgångsrörets anodspänning 250 volt i två delar på 
GO och 200 volt. Härav läggas d,~ 50 volten till de 183 
jAer R ;, Kl' R~ och Ro, så att anodspänningen på 

(Fortj . '; sid. 127) 
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Om "p, R, 101mb skri,'er signaturen 
»Radiosvon» till oss: 

I ett llllmmer a v tidskriften Populär 
Radio f" ["ekom en konstruktionsbeskri v
ning på en nätmottagare, vilken ej 
tycktes t illtala ing, Erik Löfgren, att 
döma a, hans i Radioamatören inför
da kritik. Nu förhåller det sig så, att 
ing, LÖfgren fÖrut konstruerat samt 
patentsökt en mottagare, vars grund
princip överensstämmer med den i 
Populär Radio publicerade, Därför blir 
han nerv,is och gllr till attack mot den 
senare sa mt påstår, att den är komplett 
oduglig. Men till följd av likheten i 
konstruktionerna drabbar kritiken även 
hans egen apparat. Han påvisar visser
ligen ett litet fel' il. ritningen, men jag 
anser, a tt man ej behöver vara ingenjör 
för att komma till klarhet med en så 
enkel sal:, Jag har byggt bägge mot
tagarna, ,Ä jag känner till dem , och an
ser att li ven den senare är en utmärkt 
mottagan~ för en självbygggande ama
tiir, 

Herr. ven Fröberg skriver: 
Enligt löfte vill jag härmed lämna 

nagra r a !ler om den i »Populär Radio» 
beskrivna »P. R. Lokal», dels som ett 
tack för den intressanta beskrivning
en, dels för att omnämna de resultat, 
som jag kommit till. 

Som jag alltid varit starkt intresse
rad a v radio och apparatbygge fästes 
genast rrdt intresse vid denna beskriv
ning och jag beslöt genast att försöka 
densamma. Jag kom till ett resultat, 
som översteg alla mina förväntningar. 

Högtall en, SOlU jag använt, är 
Membra f.tora typen, vilken dels ger ett 
gott ljud, dels har gott om utrymme att 
bygga i . Rören äro Philips A 425 och 
B 443. S'Jm spOle har jag använt den 
i »Populiir Radio» Nr. 11 1929 beskriv
na. Som ag ej är intresserad ay p;ram
JUofonfön ,tärkning har jag ej anordnat 
,,!idan u l l n i stället gjort ett uttag 
för hörtelefon med utp;ångsfilter för di
"tunsmotl llgning. Apparaten är ytterligt 
~clektiv (Ich absolut fri från nätbrus. 
Jag har fitt in i hörtelefon ett flertal 
utländska stationer under pågående 
StockhohIlsutsändning ulan att denna 
pil. något sätt stört och med endast 
jordledni z:g som antenn. De starkare 
sta tionerna ha även kommit in på hög
tamr . f a,; t ej med fullgod styrka, men 
med on1ll 1ä mnda antenn måste resulta
tet n nses vara mYCket gott. De lokala 
fö rbållandena ha ej tilliitit utombusan
ten n, meu r esultatet blir givetvis bätt 
re när er; ~l1t1lln kommer till använd
ning. 

Sålunda k an jag pa II ,t varmaste re
kommend 'ra denna appara't till alla 

.. 
N aInn och nytt 1 

amatörer och för övrigt till alla som 
äro intresserade av radio, dels för de:'s 
billigbet, dels för dess goda egenskaper. 

* 
Islands nya sändare, som skall ar

beta pli 1,200 meter, blir klar till juni 
i 1\1' , Den inviges vid den stora folk
festen med anledning av I slands 1,000
årsjubileum. 

Tekniska Museet haJ.- utsänt sin års
berättels för 1929, av vilken det fram
går, att intresset för institutionen iiI' 
i stadigt stigande. Ett stort antal fö
retag och enskilda ha under fjolåret 
stött museet genom större eller mindre 
donationer och ännu flera ha tänkt 
på museet med gå vor av olika slag. 
Radioavdelningen har bl. a. utökats 
med nedanstå(~nde kristallapparat, ama
törarbete frän rundradieringens första 
tid i Sverige (omkr. 1923), och skänkt 
av bl' Ivan A. Carlström, Stockholm. 

Norddeutscher Lloyds nya express
ångare p':l Amerika, »Bremens» syster
fartyg; »};uropa», har en radioanlägg
ning, som inte något annat bandelsfar
tyg kan uppvisa maken till. Den kan 
samtidigt sända och mottaga pi tre 
linjer utan att nigra störningar or
sakas. Och detta trots att sändare och 
mottagare tiro installerade omedelbart 
intill varandra i samma rum och an
tennerna fästa vid samma master, Sär
skilt anmärkningsvärd är denna dubbel
drift på långa vågor, där sändarevug
längden avviker endast några få pro
cent från den yuglänu;d, på vilken mot
tagning sker. 

Den av Telefunken levererade an
läggningen omfattar på sändaresidan 

en huvudsändare på långa vägor för 
direkt trafik på europeiska och ameri
kanska stationer under överfärden 
en rörsändare för våglängdsområdet 
500--.3,000 meter och utru s.tad för 
snabbtelegrafi, 

en mellanyfLgssändare för närtrafik 
med kuststationer och fartyg - en rör
sändare för 5 0-830 mf t r , 

en kortvåg ' , iindare för telefoni och 
telegrafi över mycket stora distanser 
- väglängclsomdde 15--90 meter och 
antenneffekt 700 watt - samt 

högtala:ren 


,'n nöd"ändare att användas om den 
elektriska anläggningen ombord skulle 
krungla och naturligtvis med annan 
drivkraft. 

Mottagarsidan upptar ett nytt system, 
TelefunkelIs trekrets-mottagare med 
filter . Den livliga trafiken till sjöss på 
alla vå.<>längder och nödvändigheten av 
att radiotrafiken flyter undan snabbt 
kräver mottagare, vilka med största 
selektivitet och känslighet äro så enkla 
att sköta, att radiomännen inte behö
ya ödsla m!l.nga sekunder på inställ 
ningen. 

Vidare finns på mottagarsidan 
en kortvågsapparat för 10-150 meter 

med högfrekvensförstärkning samt 
en nÖdsignalmottagare, vilken stän

digt står inställd på 600 meter (våg
längden för SOS-signaler) och till vil
ken en högtalare dag och natt står in
kopplad. 

Naturligtvis är fartyget också utrus
tat med radiopejlapparater och slutli 
gen finnas s!l.väl sändare som motta
gare iiven i fyra motordrivna rädd
ningsbåtar. Sändarens våglängd är 600 
meter och strömmen levereras av acku
mulatorer på 100 amperetimmar, vilka 
kunna laddas frän livbåtens motor, Mot
tagarna täcka hela området 300-1100 
meter. 

Våra bilder visa överst kortvågssiin
daren och härunder apparaturen för 
längre vågor med sändaren i bakgrun
den och mottagaren närmast. 
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TELAVOX 
STORSTA 
OCH 

För likström eller ackumulator 
» växelström 

J. AXEL 

POPULÄR RADIO 

MARKNADENS MODERNASTE 
RADIORÖR! 

(Pentod) 

(Skärmgallerrör för växelström) 

PARTIFÖRSALJARE : 

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA 
STOCKHOLM· TUNNELGATAN 14

GENERALAGENTER FÖR SVERGE: 

SVENSKA ORION FÖRSÄLJNINGS A.-B. 
STOCKHOLM . FREDSGATAN 10 

Nyhet! 	 Nyhet!EJA.NXTANOD 
RoI, 

F ö r Il k s t r ö ffi: 110/ 220 volt Ty/J Record 1 för 1- :> rör .... , 27: GO 
Typ Record 2 för 1- 9 rör , ......... 33:

För "äxelström: 110/ 220 vo lt 	 Typ ;\Iignon, effek t 50 mA för 1-3 rör ... :3D: 'la 
Typ Standard, effekt 100 mA för 1- ;) rör 54: 
TYll Gigant, effekt 200 mA för 1-9 rör 84:

Samtl ig-a våxels trönlsag-greg-at 
hava h e lvågBIiI<rildnlng och g-löd
ströJnsuttng. 1\'[a.rl<nauens mest, 
fnlHiDdad e näJaggl'egnt! Obe
tingad till för Ii tli.<:"het och ohe
gdfnsnd livslängd siittfl ",Ii S Oln EJA.. RADIO, Berlin N 3t 
givna fÖr\lt!'iättningnf. 

TYSI{T KYALITETSARBETE~ BnVNNENSTR"S~E 103-10" 

DYNAMIe 
(Svenskt Patent No. 69291) 

EFFEKTIVITET TILL LÄGSTA PRIS 
MED MINSTA STRaMFORBRUKNING 

. . . . Kr. 82.
. . . . . . • 134 , 

med inbyggd eliminator , • 170. 

ab Köpenhamn 

CHRISTENSEN & Co., Köpenhamn 
NORREVOLDGADE 52 
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POPULÄR RADIO 

Ett högspänningsaggregat 

för 	anslutning 

till likstömsnätet 
Av HERBERT ELGER 

De flesta sundarumaWre r ha endast tillgång till 2:20 
I'olt likström, Detta är vi!,;scrligen tiIIr~ickligt föl' milldre 
energier, men då man öllskar mera iiu ca. 20 watt, mäste 
man antiugell anvHnda dyra rör och överbelasta dem, eller 
und,nda högspunuing, FÖl'delarnu med hög~ptinning i[1'O 
Vii tagliga, Mall kan niija .~ig med oilligare högtemperatur
rör och en hråkdel av den anoclström, som oehöl's föl' samma 
effekt ,id :220 volt anodspiinning, Allt detta upp,llger kost
naderna fi..!' en omfO)'Inaranliiggning, f'om inte alls är ~å 

dyL', SOIlt rl ,) fle~ta tro, Först och friilns t oör Illan vid något 
,~Yllllsamt t illfälle pas~a på och slwffa sig en gammal damm
sugare- ell e r fläktmotor e, el. i\Iotorn böl' helst I'ara a I' 
~hunt- eller compouncltyp - ~er i ell1oto rer, I'ilka li ro van
ligare, äro e j !<It bra, Vanligtvis fillllS det i motorn ingen 
plats föl' , Iäpl'in garna, och då förklara nog' ele flesta, att 
dell iiI' od llg lig- för vårt iindamål. Detta iiI' emellertid ett full 
komligt m isstag', ty det äl' lllyckPL lättare att sätta släp
ringarna 1'1 axeln ntanför motol'll, dUr de äro Uittare åt 
komliga ä ll inuti. Föl' att mÖjliggöx'a detta, oehöl'er man en
dast oorrrt ett hål i axeln i dess liingdriktning', ,ilket helst 
oör 5I'arv:u; ut, ty om det oorras snett. riskerar man att få 
hela axeln förstörd. Borrningen göres för en ring:l kostnad i 
varje verk- tad. Nära intill rotorlind ningen bOlTas sedan ett 
hål från l;; \(lan in i axeln, genom vilket mau drar en dubbel 
ledning. D n ena a I' ledningarna fastlödes sedan vid ell 
gOdtycklig lamell på motorns strömsamIare ( Iw \lektor), den 
andTa ledn ingen viu den la mell, som ligger mitt emot den 
förra. Ju flera la melIer 1110tol'n hal', de~to oättre. Nu ater 
stål' emellertid det viktigaste, de bä da sHipl'illgarna. Dessa 
skola hel st ligga på en fibcrcyl illdel', som iir omkr, 2 cm, 
lång, och Y.lI'R diameter iir ullgefär lika stOl', Hålet oör svar
vas och llt~SS diameter vara obetydligt mindre lin motor
axelns. Sliipringal'lla besttt aven oit Illä ssingrör, S0111 Sl'al'
vas och sk iljes i tvä delar. Dii man sätter fast fioercylin
dern på a ::eln, bör elen förra lindrigt upphettas och med 
lätta haml larslag dril'll S på axeln. Sedan drar man led
ningarna ~:('nom axeln, spunner dem hårt och fastlöder 
dem ,id I':U' si n sWpring, li.kgiltigt "ilken. Då man Hider 
fast lednill ~ t1l'na oör lUan se till att lödtennet inte sprider 
sig öI'er sll ipringal'lla, r""p lalllellf'rua, 

"issa sl·!trigheter bered"r fast~iittanc1et a l' borsthfJllarna, 
emedan dl' ,sa måste vara i~olerade från statorn . Det är 
enklast att skruva fast en ebonitbricka p1\. statorn (se fig. 1). 
På eoollitell, monteraR sedan oorsth:111m:na. Som oorstar kall 
man anti lll;en ta kolstavur (ur gamla fiCklampsbatterier) 
eller tunt [astiskt koppar- eller mässingsoand, vilket i detta 
fall ur oetydligt fördelaktig'arp. Att montera dem på ebonit 
hriekan to r le ej möta niigra svD.righeter, förutsatt, att denna 
iir ordentll,l: t fastskl'lll'uel. Föl' att undvika o,äsen och gnist
bildning h; l' man smörja slävringarna och strömsamIaren 
med nåp:ot rent vaselin. 

I vissa f :l l!, t, ex, 0111 mall vill ha släpringarna inuti m o
torn, är d , [ lumpli,gt att göra dem vertikala i fÖrhållande 
till axeln, 'llipringnrJla kunna dä ligga i samma plan inu ti 
varandra, monlerade pil. r~ll fiber- eller eooni tskiva ( .'e fig, 3), 
D e behöva dfl ej Sl'fll'l'n S och ta mycket litet utrj'mme i 
anspri'lk. I bland kan dct ocl(s;:'t I'ara om att ha I'ertikala 
s llipringar, som ligga ]lA var s in sida om eoonitskivan, 
Kortslutning mellan dem lit· då praktiskt taget omöjlig. I 

Ji'ig. l, l'ransfo1'l1totorlåd a, 1ued. omkopplare för u,tta.r;en. På 
denna en påbörjad och en fäfdig omformare (t. h.) med en 
eboni.tplatta på- stat01'1L. D es8utom ett löst ankare mellan två 

sta IO l"1i ndni Jlga r. (Ovnnför en unircrsalmiitbTygga.) 

vursta fall nöjer man sig med endast en s läpring och l:'l.ter 
den andra strömmen gå genom axeln och statorn. 

Nu några orel om oeräkningen. En väl utförd motor arbe
tar som omformare med 60-80 % verkningsgrad. Växel
spänni ngen blir lika med likspänningen dividerad med ef
fektfaktorn (VT vid enfaf's tröm, V3' vid trefasström) . d. v. s. 
vid enfasström c:a 0,707 gånger likspänningen. Då man 
omformar vuxelström till likström (även den tas ut från 
släpringal'na ) multiplicerar man viixelspänningen med ef
fektfaktorn. 

Frekvensen ändras med varvtalet, alltså äl'en med oe
lastningen. Den är lika med 

p . n pn 

2 , 60 120 

om p betecknar antalet s tatorpoler (,anligtvi s tl'ii) och n 
antalet varv pI' m i n u t. Att oeakta är, att shuntmotorer 
inte kunna användas föl' omformning a l' \'äxelström till 
likström. 

Föl' att 	få högspii lIlling erfordras en transformator, Om 
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man köper den, ii r den gansk a dyr, men den ulir betydligt 
uilligare, 0111 llIaIl gÖ l' den sjiil '-. Bel'iikningen sker E'nlig t 
fornH' ln : 

10' 100 000 000 
n= - . =- - --

1'2. 7r . f .A.Il 4,44. A .f,B 

lliil' 11 ue l ," dcl' :l nl:tl pt ":In Jll' \"(J!t, f fl'f'k\"l~lhen , A jiil'1l
kiin1<lw; triir';ll it t i cm" Sfllut ]l m:lximala J'iilll"iitheten, som 
iir ca. }O.OOO i'ör glödgad pH\t , lW'Il m. :W ,OOO för s. k. 
dyna1l1opl" l . .Tn ~töLTe ef!"p];l 111a11 iiIIskar och ju mindr<' 
frek\"E'l1~l'11 ii I' . d -'s to ,,!;örre llijr .iiirnkiirll:l1l \"ara. Df'1 
liilllpligastp tviil'snittet \"id 50 perioder iiI' ca. 5 cm" föl' 
~5 ,vatt. S ('111" fiir 50 w a tt , 10 cm" fiir 7;) watt, Il cm' föl' 
100 wa tt, J ;, "m' rör 200 n·att. Yunlal,'t l1iirE'lllot lllir i mot 
,"I' ,Il';III(1r' gTHd llJin<lI'e. Trii (Hjr)('klt'kf'n I>('" rii mlll l's a" stl'iilll -

Fig, 2. '}' runslorJl/ll!orn (endast (/,(!l1/;S sy nlig) och en 1/iixcl
s tröms1/ol/"/IU,: l rl'. T·m högcr omf on na.rrm med. borttagen ('uo
l/Uplalfa (t, 7/.), liUipringarnn ~l1nas !ylZ/ iy t 01/anfÖl' om 
f orma.ren pä dess a:r cl, Jl[ctaUuanusläpringanw s'itta k1/(f1" 
V(t cbonifplutto/l.. jJJ >1Z reo s/o.t cI/. tm höge/' om omformo)'cn 

)'cg/(;P /s äess sia tor/Jwfl nctis(;)';ngsstl'öm. 

styrkan , SOI11 ii r liitt att berukna, ln nl<1n kiinner muximal
effekten och re:Sll, lindnings spiinlling, '.rrhd tj oekleken böl' 

då Hua l!lin~t V+ mm . (exakt : V: ~) om i be tyder 

s trölll;;tyrkall ((wh f' den max, tillätna strömstyrkan PN 
mm'). Prilll i[l'>iidans träd lJör emellertid tas något tjockare 
,in lJehiiYIi gt lJli gl'llnd av den ölmde lJelastningen genom 
,-irve1ströllls- ')cl! hy,·teresisföL'lu sterna , Förlusterna i en 
transforlllator lI tgör<l vanligtvis mellan 2 och GO % a'- den 
tillförda effck rl.' II , Ju mindre transfurmator des to stöl'l'e 
förluste r. Dh lindningen ur tjoek, npptriider dessutom i 
de yttre V;1rI'{' 1l d l spi:i.nning~ft111 av 5 il 10 ro, viU;et mrl ~ t(' 
t:lS m ed i be rit Iming0n. 

Järnkiirllflll lwn 111l1ll köpa fii rdig eller tillverka s julv, 
Om lllan gÖl' (len sj,ih-, klipp,'J' lilan plåtremsorna ur viil
g'!öclga(l jiil'llVlil t, vars t,jocklek inte bör ö,'er s tiga 0,8 mIn,; 
heht skall den vara 0,3-0. '1 111111. , i ~~' nuerhet om frekv E' u
~('n ii r stO l'. i\IUll ger plfltbitarna form en av ett L samt 
liigger tUllt \la pllE' r E'nwllan dem. Då mUll sätter ihop 
kiil'nall, t'lr 1ll;1I1 yardc'ra lindningen för sig och sticke l' 
i!ic'nom VI1l.( Yi11lda rl1a, varaunall upp och 11e(],'änd, så att 
yarj" del f il r formell av e11 C _ Sedan sätter IU11n ihop 
.iii l'nkärll<1w; lltl(la dela r och Skr llYUr fa st dem medelsl 
lll E' tallbnnd aller skarvjärll, Orn mfln l;Ul'r en verks lmi 
t iII ,'prka :i;il'l1k,irl1an, fal' man 6ikl1il lll('r! en kostnad a ,· 
,·a. G krlJ110r , hopsiittni11gen ej lll cdriikl1lll1. Yill fö rfrågan i 
olika n~rkstädel' hal' llri~e t för femti o vinkeljärn 50X I00 X 
~()O XU,5 mlll. (fö l' en 150---250-\\"attstranformatol', se fig. 2) 
I",ll'ierat mella n 5 ocl1 15 k ronor, snmt pri ,·· t för motol'
llxelbolTllingen oell tl e fänliga s litpringa rna mellan 1,25 o("h 
2.50. 

Mycket vikli g-t är a tt linduin"'urna isoleras \'iil ocl1 ge
nomdränkas ruccl schell acklösning, Des sutom. bör man f örse 

lillduinguma mell flera uttag, framför allt ruittuttag, bä.de 
på prirnär- och sekundärs idun, för att på ett enkelt sätt 
Imnnn am'umla helvågslikriktning och yal'iera spänningen, 
Ej heU{' r får mall glömm a , att en 220-\"0Its omformare inte 
EimuHr mer än ca, 155 volt ,',ixelström , men motsvarande 
11ögTe s trömstyrka , samt att lllotom, då elen startas, !äm
nar växels tröm av mycket liten frekvens och transforma
('orn tlärflir kortslute r omformaren, varvid dess lilldningar 
liitt kunna förstöras e ller propparna sprängas. Durför bör 
tra nsformatorn ej ans lutas, förriin 111 otorns ' -antal lir till
l';ickligt högt. En seriemotor bör emellertid inte vara obe
lastad n:1gon li:i.ngre tiel, t y dtl stegras dess hilstighet nu
norl1lt, savida inte friktioll(,'n iir otillåtet stor, .Ut hehL an
liigguingen måste vara 01l1~L\rgsfullt >ikYlldad mot yttre 
ingrepp, uehö,er "iiI knappa, t betouas, dessutom måste 
alla hög, pänningsförande lelluillgar i sundaren bytas ut mot 
hiJgspliuuingskabel, t. ex. TYI-tråd eller gUl1lmikabel, Rumt 
kondensatorer mellan högspälluiugsförande delar bytas ut 
lIlOt genomslagssiikra i'<ådana, Det må påpekas att letl 
llinga l'lla lätt råka i hrand, dlL nå got överslag iuträffa r 
lllell,l11 dem , eller mellan kondensa torplattorna, och mall 
IJör d ,1 oeh drl borsta al" dem, föl' att l1ndvil{a att dal1l111 
hinner samla sig mellan llem och möjliggöra överslag, Del 
hal' ,-i sat s ig \"HrH liimpligt att bestryka dem med schellack
l ij~n ill g elle r ferni ssa. "Hnid I"iss8rligeu kapaciteten ÖkH~ 
n:igot, men man får i gengiild ett ganska bra skydd mot 
ii ycrslag. . 

För att l1uelerliitta l>el'iikningen av e11 transfor mator, ska ll 
jag til! sist lle~kri\"a ell 150- 200 watts transformator (SI' 

f ig, 2), som ffIl' belasta s med 150 watt konsta nt eller l11ell 
~O() il 250 w aU intermittent. .Täl'llkiirna ns tvärsnitt lir 12,G 
('m' (om måtten på plåtl'inldarna se o'-an), primärlind
lling0!1 består av 2 ggr, bomullsisolerad, paraffinerad kop
partråd, 0,9 mm , tjork, 510 varv (127 YOlt), med uttug 
"id 440 \'an (110 \"01 t) , 3GO V(ll'V (90 volt), 310 vurv (71) 
"olt) , 220 '-arT (55 volt) oeh 30 varv (7,5 volt), Lind
!li11gen k an kontilluerligt uela ta s med ca, 1,G5 al1l{l .. men 
till ocl1 lll ed vid ca. 2,5 a111p , dröjele det Hi nge, innan en 
mii rkuar upphettning kunde iakttag"s, Till hela primär
lindningen behördes pl'e('is 100 m, tl'tld (0,9 mm,), som 
viigde 7,:5 hekto (kosta r <.;[L , 3 kr.), Dess ohmska motstånd 
,il' 2,74 ohm (per 100 m,), de rent ohmsim förlu sterna äro 

(ForiS, å sid, J27 

Fi", 3. H orisontella och vertikal,a Sliipringar, fram;fnl1t och 
fran sidan. 



124 

~---~ c 

GrammofGn.indu~)"~riell1l§ 

C/v~ N~heter ~" 
Hirschs Pianomagasin A.·B. exponerade redan i böstas 

sin föril la radiogrammofon. Sedan d " bar utvecklingen 
gått rastt framåt ocb de olika typer, tilh-erkade av et t fir
mans do' terbolag, som nu demonstreras i lolm lerna i Kon
sertbuset , erbjuda ett rikligt tlnal av förnämliga musikan
lät!"gningul' . 

Modell C, som återfinnes i nedanstående avbildning, är spe
ciellt avsedd för bemmen. Eri förstklassig 3-rörsmottagare 
ocb för st[lrkare, lämnande c:a 1% watts utgå ugseffekt, 
elektrod . namisk högtalare ocb elektriskt grammofonverk 
äro inm onterade i ett gediget ocb stilfullt skåp i polerad 
björk. .. i väl ljudkvalitet som l.iud ~tyrka, vilken senare i 
regel ej tillnärmelsevis kan utnyttjas i ett bem, äro ut
märkta. 

Modell A, avsedd för klubbar, förenings lokaler m. m. lik
nar tillltförandet modell C, men iiI' fö rsedd med en kraf
tig'are lI!ottagare-förstlirkare (c:a 3 watt) . Apparaten är 
ett ideal ' skt danSl11usikinstrument. 

}fodelJ B, med för.-tärkare, pick-up och "erk monterat i 
ett scha t ull och lös, bafflad högtalare bör vara idealet för 
restaura ng-er, konditorier, clansbanor m. m., där det gäller 
att spel ll för öronen och ej för benen. Fördelarna med att 
kunna placera de bilda delarna oberoende av varandra äro 
just i dylika fall påtngliga. Förstärkuren lämnar c:a 3 
watt. 

1Gnol:1 är en speciellt för biografer a ,"sedd anHiggning. 
Den utfi ires i tvenne olika typer: »2» med två verk och 
elektrodcsor---Bch »3» med tre dylika aggreg:ll, ,ilka kunna 
man(jY[,(!I'Il.S fullt oberoende av nu·andra. Delarna iiro mon
terade i en praktiskt utförd pulpet, som medger bekväm 
manÖvl'{ll' ing. 

Firman har dessutom lagt upp ett speciellt skivbibliotek 
för bi og-rafer, omfattande ett 1,OOO-tal specialskivor. För 
varje fil m utarbetas aven erfaren biogTafkapeIlmästare 
ett särsk ilt partitur, som gratis distribueras till abonnenter 
på. skivld blioteket. 

Hirsch;; Pianomaga);in har organiserat en serviceavdelning, 
vilken öyer hela landet s tå r firmans kunder till tjänst vid 
installationer, avhjälpande av ev. fel m. m. 

POPULÄR RADIO 

Lundholms pianomagasin, Stockholm, demonstrerar i sina 
lokaler Brunkebergstorg :!4 en anläggning, kallad »Lund
MIms grammoEonradio» , vilken ifråga om ljudkvalitet läm
nar ingenting övrigt att önsl,a. Kär anläggningen bara skötes 
rätt och väl valda skivor spelas, kan inte ens den mest 
kräsne musikkännare ha nägon ting att anmä rka mot denna 

reproduktion, som ger en utomordentligt god illusion av 
originalmusik. 

Anläggningen bes till' av tvenne enbeter, själva apparatlådan 
med mottagaren-förstärkaren , elektrisk motor för skivtall
riken och pick-up samt högtalaren, "ilken är »Marconiphone», 
monterad vridbar på ett cirka 1 Yz meter högt metallstativ. 
Apparatlådan, som endast mäter 38X38 cm. i fyrkant, upp
bäres av ett metallstativ av enkel och gedigen konstruk
tion. Denna fördelning gör, att man kan placera apparat 
och högtalare fullt oberoende av varandra. Högtalaren kan 
komma högt upp, yilI,et iiI' en påtaglig förflel, särskilt Il 
rf'~taoranger eller andra lokaler, där åhönueantalet kan 
bli ~tort. 

Lundholms pianomaga~in har föl' övrigt mer än de fles ta 
gått in föl' att vidtaga al'l'a ngemang, som garantera firmans 
kunder full belåtenhet. Hovkapellm~istare Nils GreviIlius 
har ö"ertugit regiu för gra mmofonuYclelningen och bl. a. 
personligen utvalt varenda skiva i det viiIsol'terade lagret. 
Vad detta betyder behöver inte särskilt framhil.llas. 

Husbondens röst har bland de aprilnyheter, som tillställts 
oss, några skh'or av Marek Weber- och Jack HyItou-klass. 
De utländska sakerna dominera, men även de svenska in
spelningarna ligga betydligt över det mesta som bjudS. 

Mat'ek Weber är representerad med »Drei Musketiere» och 
»Schö ner Gigolo» (EG 1523), som visserligen rent musika
liskt intt~ kommer upp till flertalet a v denne vals trollkarls 
saker mPIl gott täl jämförE'he med "ad han s s"äraste kon
kurrenter kunna as t!ldkomma. Ur filmen »Prin. gemälel1) 
spelar Rudy Vallee and his Connecticut Yankees »A little 
kiss each morning» och »I' ll be reminded of you» (B 5"761), 
båda melodiösa och med refrängsång av nilgon engelsk Sven
Olof Sandberg. Av filmmusik förekommer vidare »Like a 



POPULÄR RADIO 

breath of spring-time» och »Sunny side up» (B 5751), vilka 
bada exekveras med mer än genomsnittlig kläm. 

Teddy Petersen och hans orkester stå för »Hallil., hallå, 
nu följer» (X 3326), som är ett potpurri på populära, mer 
eller mindre ålderstigna melodier. Där finns en hel del från 
gamla R olf-schlagers till »Halta Lottas krog och Svenska 
armens tapto, och Teddy Petersen kan gott \"ara nöjd med 
den saken. !lIen man borde inte ha släppt fram till mikro
fonen den herr(", som ibland s tickel' emellan med en sång
stump. 

Freddy Star Orchestra hal' också en utmärkt skiva. Det 
är »Chang» och »Do-do-do» (X 3341) med nynnad refräng 
av The rytmic four . En av de bästa svenska inspelningar 
vi hört. 

»Blombackavalsen» och »Torparjazzen» (X 3330) sjungas 
med dtt mycken sprätt av Eric P :son Friberg, men det är 
ett alltför svagt ljud i den skivan föl' att man skall ha verk
lig nytta och glädje av den . Detsamma gäller »En jazz i 
drängstugan» och »1 min lilla kajuta» (AL 1083). Curtz' 
trio spelar dem annars så på pricken, att man har svårt att 
tro, att d tta iir sUlllma trio, som vi för några månader 
sedan sude ett- omilt ord om. Det är sprätt på den skivan 
också, men det är inte tänkbart att man skall kunna an
\"ända den att dansa efter. 

hal' Petersen spelar »Symphony-marsch» och »Potpurri 
över internationell musik» (AL 1077). Det är en stor skiva 
för alla älskare av dragspelsmusik. Ibland skulle man nästan 
kunna svära på, att dragspelet är en orgel. 

Slutligen ett par vokalsaker. Jussi Björling sjunger Sjö
gren-Hedberg,; "I drömmen du är m ig nära» och Körling
Melins »Vita rosor» (X 3377) . S1\vitt vi vela är Björling 
ett nytt grammofonnamn. Denna första skiva ger i så fall 
stora löften. 

Giacomo Lauri-Volpi stål' för tV;]. saker ur »La Gioconda~ 
och »I-Ioffluans äventyr» (DA. 1081), ,'ari Metropoli tanope
rans kör och or 'p"ter medl·erl,a. Naturligtvis är Lauri-Volpi 
en stor tenor, eftersom han bcfinner sig i detta förnämliga 
sällskap, men nilgon grammofon.-:tngare ti r han däremot inte. 

Broadeasts d:1nsskivor ha vi tidigare haft anledning att 
säga ett berummunde ord om. Och det finns ingen anled
ning att pruta av något på det sedan vi nu fått köra igenom 
ytterliga re en serie. Även dessa senaste skivor äro förvå 
nansvärt jämna. Dli r finns en tätgrupp på fyra, fem styc
ken, som ligger i överkant. Dit hör »Mickey Mouse» och 
»Hush a bye, baby» (511), »'.rhe kerb step» och »My song 
of the Nile» C 10 ) samt »The punch and judy show» och 
»A little kiss ach morninp (526), samtliga inspelade av 
Nat Lewis' orkester. Bertiani är ocksä bland dem, som 
kunna sätta. den rätta kulören på en dansskiva. Därom 
vittna »l\ly fate is in yonr hand» och »Dream lover» (524) 
samt »1 may bf' wrong» och »Jolity farm» (508). Utmärkta 
äro också »Waiting at the end of the road» och »Dance 
away with the night» (506), »Lonely troubadouL"» och »Just 
you, just me» (525) samt »My sweeter than sweet» och 
»Miss you» (509). 

Bn sympatisk hawaiisl\i va är »Hawaii» och »One, two, 
three, four» (T 22). Den lwu höras även av den, som an
nars avskyr »kattmusik». »Painting the douds with sun
shine» och »In an old world garden» (514) med saxofon
och xylofonsoli av Teddy Brown ligger långt framme i sin 

Radioaffär i Malmö 
väl inarbetad, med god omsättning och cen~ 

tralt läge, omedelbart att övertaga. Närmare 

genom Malmö Köpmannaförening, tel. 3664 
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klass. Detsamma gäller »Tun on the wabash» och »Rugby 
parade» (486), en banjoskiva. 

Broadeasts serier av större skivor upptar ockstl ett fler
tal utmärkta sal,er. Ej heller hlir ha vi hittat nägonting 
svagt. Två dansskivor att s toppa in i samlingen äl'o så
lunda: »The one that I lo\"e loves me» och »Same old moon 
- same old JUlle» ( 2543) samt »Ma rianne» (5141), den se
nare ett lockande potpurri av valser och fox-trots. 

Så slutligen konsertmu si ken. Där finns en violinskiva 
med :.-> Hejre Kati». och Sa rasa tes zigenarvisor (5130), exe
kverade av Melsa . Däl' är Boccherinis »Menuett» och Sibe
lius' »Valse triste» (5093). spelade av stråkorkester med 
orgel. Var och en, som har det ringastp intresse för »högre, 
populär» musik, bör ha intresse av de~su tv!!. 

Allra sist Broadcasts stora nummer bland konsertmusi
ken. Det är Griegs pianokonsert med Maurice Cole som 
solist. Den inspelningen (5059-5061) är det bästa beviset 
fö r vad Broadcast kan åstadkomma. Den kunde inte ha 
gjorts bättre på något a v de »stora» mli rkena. 

Pa:the har bland sina senaste nyinspelningar ytterligare en 
serie tyska skivor med Scryabins balalajkaorkester och kör 
som medverkande. Det är l{valitetsskivor hela raden. Sällan 
hör man en sådan tolkning av des n än vemodiga än sprit
tande så nger. Allra bäst i1ro några soldatsånger, »Les 
hussard noirs» och »Les aigles» (X 8602) samt »Chant des 
cosaques de I'Oura l» och »Mon cheri» (X 8604). »Sur la 
VOlga» och »Chant des bateliers de la Volga:!> (X 8593) 
bör ej heller saknas i ett skivbibliotek, som gör anspråk 
på att rymma det bästa bland det bästa. 

De Pathe-dansskivor, som vi haft tillfälle att provspela, 
ä ro också i högsta klassen. »Pagan loye song» (Söderhavets 
sång) och »I'm just a vagabond love!"» (X 6292) ä r bland 
det allra förnämligaste, man kan hitta just nu, och köp
värda äro vidare »Shout hallelujah cause I'm home» och 
»Let my have my dreams (X 6281) samt »Now I'm in 
love» och »Singin' in the rain (X 6282). 

Calle Hagman har gjort en rad insjungningar av revy
saker med lyckat resultat i det stora hela. Han är ju också 
en mästare i kOnsten att dra en kuplett. Bäst har han 
här klarat »Den spräCkta gram mofon skivan» och »Får jag 
låna nYCkeln, Ann-Marie» (S 45163). Goda äro ocksä »Ta 
en sup och va' som en människa» och »Sju sköna sjömän» 
(S . 45165) samt »Titla in i min lilla kajuta» och »Jag tar 
hatten av för Josefina (S. 45161). :!>Tli en sup» gör Hag
man åtskilliga klasser bättre än Modeen, men sjömans
valserna skulle han nog göra klokt i att undvika för · att 
i stä llet ge oss sil många flera mer eller mindre aktuella 
kupletter. 

R å k u t e. 

Firma· R{)b. Barluuan, Göteborg, har upptagit försäljnin
gen av »ElektroU1ophon», ett elektriskt grammofonverk med 
universalmotor för alla spänningar och strömarter. Kon
struktionen uppges ' vara fu llt tillför litlig och arbeta stör
ningsfritt med jämu gång och konstant varvantal. Verket 
levereras med regleringsmotstånd och amperemeter. Vi skola 
literkomma med ytterligare detaljer och data när ,' i varit 
i tillfä lle prova verket. 

Firman fur också skivor av märket »Sterno», till vilka 
vi l ikaledes fl tillfälle att återkomma. 

Nätanslutna apparater 
för lik, och växelström av högsta kvalite och effeb 

tivitet . 2, rör 135: - , 3' rörs 185: - kronor. 

Ater!örså'/jare antagas. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 
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A. V. Holm. AI,tiebola.g, Stockholm, fUl' i marknaden en 
4-rörsllloltap:are av SeibttiIIverkning på ,·;i:s:elströmsntitet. Ett 
pxempln'l", som vi haft till provning sedan c:a 14 dagar lill
haka, vi sar till fullo, att det är f r ga om en kvalitet.'Ulot
tagare) ed god prestfltionsfÖrmåga. 

Kopplingen omfattar ett skärmgallerhögfrekvens teg. de
tektor, et t lågfrekvens- 1'flmt slutsteg. i\lottagaren är helt 
skärmnn och inbyggd i en gediget utförd låda a\' ek. Den är 
omkoppl ingsbar för a lla vaglängder 15 2000 meter. Av
stiimnin.:en utföres medelst tvenne bredvid varandra, be
kvämt placerade trumskalor. Antennkopplingen tir nuiabel, 
vilket i hög grad bidrar till att öka selektiviteten. Vidare 
finnas k·)nb,kter för pick-up-anslutning, Mottagaren är spe
ciellt vii i Iiimpad att användas som grammofonförstärkare, 
enär mrtn tacl, vare ett reglerbart, lätt litlwmligt motstånd 
kan variera sll1trörets gallerförspänning och i slutsteget in
sätta el I kraftigare rör ltn det, som i regel levereras med 
och endus t är avsett att lämna en fur hemmet tillräcklig 
IjudstyrJ-.a . 

Som I:l ngdistansmottagare är apparaten förträfflig, Den 
ger, an~ luten till en ordinär inomhu~antenu , god högtalar
styrka 1IJ. de flesta s törre utländska stationer. 

En nyhet av påtagligt intres:>e så\'iil för amatörer ,'om 
fabrika n"er är Weilo högohmiga motst· ud, vilka ti1l\'erkas 
i tvenne serier , »Ferwid» och »Forto Ohm». 

Ferwitl-matst nden levereras i alla gängse storlelwr mel
lan 5,00' ohm och 10 megohm med en tol erans a v +10 %. 
:\'ormaln belastningsförmågan är 0,25 watt. ,-

Forto Ohm tlIIverkas i alla storlekar mellan 1,000 ohm 
och 1 Ilw gohm. Toleransen är ±10 o/r och belastningsförmå
gan 1,5 ' \·a tt. 

De bådfl typerna äro tillverkade efter helt nya principer. 
Själva Il.otståndsskikten, bes tående a v en ytterligt fin t för
,Ielad pecialblnndning, äro inne, lutna i först fnll , tändigt 
evakuerrtde och därefter gasfyllda glaskapslar. 

Tillvel' kningen är underkastad en utomordentligt no"'grann 
kontroll. Hå lunda utsättes t, ex. varje färdigt mots tänd en 
längre ti d fö r lredubbla normala belastningen, Srt att en 
ll\'vikels \ frun det angivna motståndsvärdet vid cn senare 
nOl'TI1nl 1,elastning är utesluten. 

Elektrislm A.-B. Skandia, Stockholm, synes fortfarand e 
kunna glädja sig åt en god försäljnin g a\' en sal;:, som var 
ny föl' ~ uart två år sedan och detta om någonring torde ut
gijra ett otvetydigt bevis för att saken Ur bra, Det gäller 
Tjerneld,; rotorspole, som i sig kombinerar alla erfordE'rliga 
u\'stäm ngsspolar för yåglängder 18-1800 meter. 

Spolen, som är avsedd för detektoravstämning, är byggd 

för Heinartzkoppling. Den :ir I1\ ~f.ör lll st lilldad, saknar döda 
\'llrv or,h dämpniug n är riu~a . Y'"lglä ngclsomr det är upp
<1E'lat i [ yen sreg och ii\'er ' ången \lem emellall sker genom 
nidning :lX spo]"l1, :::om är lagrad i ~(l('kf'lll, rliil' omkopp
laren liggel' inmontera\l. 

SpOlen le\'ererr: ,' i t\'enne utför,ll1dl'l1, lieb fur s tå ende, 
dels för liggande montage. Schema och b,'ggna() ~ Jllnn med
föl,jer va rje spole. 

Jngeniöl'sfil'man Elcdric, Stockholm, bfn: sii nt o.':' ett pur 
Ormond högtalare för provning. 

0rmonrl »Populär» ä r eH mindre typ i rnedelprisläget, som 
a\' allt att döma kan fiirlltses komma att göra skäl för 
namnel'. Ljudet är rent och klart, tonen fyllig och kanske 
nn i basbrummets tielevarv a ll tför naturlig, d. v, s. en smula 
Iju.. Käll!'li gheteu är anmärkningsvärd även i det lägre re
gi ~ trf't och belas tningsförmåga n r lativ t stor. Högtalaren 
i.ir hlbyg'gd i ett fod er av för E'ugelskt arbete utmärkande 
gedi get och förnämt utförande. 

Ormond »Extra» ,il' en \'erklig kvalitetshögtalare. Den ä l' 
uppb~'ggd på det i dessa spalter tidigare om nämnda balan
serade systell1ej-, ya rs goda egenskaper biir ;[1'0 synnerligen 
viiI utnyttja de. Hela fodrds bakvägg är »genombruten», var
igenom man kunnat undvika de resonanser, som annars lätt 
uppsta i inbyggda högtalare, mell lil,v;il erhållit god baffle
,'erkan , Fodret är av samma gedigna utförande som hos 
del! föregi'lende typen. 

Telefunl,en 31 W, enligt (len med var je apparat följande 
bruk~anv isn ingen specif'llt avsedd föl' lokalmottagning, ha vi 
haft tillfälle lt t provköra en längre tid, Provpu ha gjorts 
ei rl, a 3,5 mil söder om Stockholm, varvid 31 "7yi, 'at sig vara 
ocksl en under nagorlunda goda lyssningsförllåIlanc1en för
tl'MfIip: ::l-rör:,; clistansmottagare, Så gott som bela radeu av 
hörvärda sta tioner ha ramlat in med oftast mer lin I i1Iräeklig 
högtalarstyrka. 

31 W har inte bögfrekyensförstärkning. Den är meIlertic1 
trots df'tl:l mycket känslig och distansmottagningen blir tuel, 
\-are f rånya ron av högfrekvensförstärlmillg-en förvånansvärt 
störningS fri. Vad betriiffar selektiviteten kan det förtjäna 
nämna . att det inte möter några svflrigheter att skilja t. ex. 
Rigu och Wien på resp. 525 och 517 meter från varandra, 
Även mitt p" dagen har full hUgtalars tyrka nlUts på ett tiotal 
uLländska , ta tioner med utomhu~antenn på 8---10 meter. 

Apparatell är omkoppling~bar för 105-125-153-220 yolt 
och 40-60 periOder. En f iness , som ytter ligare bör frau1hil.l
la ~, (il' det effektiva skyddet mot beruring med spännings
f(;rflllde delar. Strömmen släppes på genom vridning aven 
uyckel, som sllmtidigt I' ~er locket t iII mottagar011 . Står 10l: 

ket öpper, 11. kan nYCkeln ej nida~ och följaktli ge l1 ström
U1E'11 e j heller släppas p§., 

Som sl l1trör kan i 31 'V användas antingen RE 134 elkr 
- om man vill ba kraftigare ljudstyrka - skiirmgalIer
röre t HE~ 164 d. Niitan>;lutningsd elen iir så dimen"ionerad, 
att Il;H sp~inuin gs\'ariationer p,t 10 procent :lt enu eller andra 
hållet inte inllebärnagoll risk för rören eller märkbart ill
\'erka på mottagningen. 

Den mot 31,V svarande likströmsmottagaren är typen 31 G. 

Scbwieler & Co. » n stor skiva på alla VlS förutom i format och pris» 
Avd. P. R. 

Dess namn: BROADCAST 
B i r g t rja rlsgaran 

Dess p rl• S: Kronor 2:50 42 

Pröva den på Eder högtalare! Begär katalog! STOCKHOLM 5 
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LOFTIN-WHITE - IDEALMOTTAGAREN. 
(Fol"ts. fr. sid. lIO.) 

första röret blir cirka 220 volt. Då mots tåndet il. är unge{;ir 
lika stort som första rörets inre motstå nd, nämligen 500,000 
ohm, finns där sålunda ett spänningsfall på omkring 110 volt 
över Ro, vilket tillsamman mer] spänningen på cirka 50 volt 
över R, gör, a tt u tgängsrö ret [ar en gallerförspänning, vilken 
ligger s:1 nära den korrekta (cirka 50 volt), att systemet 
automatiskt in ~täller sig själv på att arbeta riktigt. Skärm
ga llerförspänningen på första röret blir enligt den föregltende 
redogörelsen för de olika spänningarna cirka 28 volt. 

KondellsatOI"ll Co, som är på 1 mfd, tjänar till att kom
pensera för v~ixelströmsbrummallde. Genom att ställa in prt 
potentiometern n, kan man nämligen finna en punkt, som på
trycl<er först rörets galler en växelströmston, vilken ka n 
uppviiga eventuellt brummande. 

Vid lP kan anslutas en svängningskrets eller eventuellt en 
pick-up, och vid OP anslutes högtalaren. 

2-"\VATTS FÖRSTÄRKARE 
(Forts. fr. sill. 107.) 

bOr ha en indnktans av c:a 20 henry viel en likströmsbelast
ning av 100 rnA. Till motstånden no och R. användes mot
ståndstrll.d. lindad på asbetskärna, om 250 ohm/ meter och till 
il, 2.000 ohms trltd . Motstånden lindas plt ställ, gjorda av 
plattor av eternit, statit eller något annat eldfast material 
samt bandrnässing. (Se fig. 1 och 4.) Konclensatorn Co på 2 
mikrofar".d anslutes på mitten av motstånclet M•. Denna enkla 
f ilterkoppling gör ljUdet anmä rkning. värt rent och fritt från 
nätbrus. Nätanslutningsdelen förbindes med mottagaren ge
nom isolerad kopplingstråd (6-ledare) och oförväxelbara kon
taktproppur. 

ETT HÖGSPÄNNINGSAGGREGAT. 
(Forts. fr. sid. 123.) 

således vid 2 amp. belastning (F.R) = 2'.2,74 = ca. 11 
watt, men vid 1 amp. belastning endast ca. 2'/ · watt. Det 
inses därför lätt, att det är bättre att ta träden tjock än 
tunn. 

Sekundärlindllingen består av 6,000 va rv (1,500 volt), 
vilket emellertid är alldeles för mycket, om transformatorn 
skall användas för sändardrift. Trådtjockleken i sekundär 
lindningen är 0,4, 0.35 och 0,3 mm. i den mån spänningen 
stiger i lindningarna, för att kunna utnyttja hela effekten 
iiven ~id lägre spänningar, men större strömstyrkor. H ela 
trädens längd är ca. 1,500 m. = ca. 1,3 kg. (12-15 kr.). 
Dess totala ohmska motstånd är således (viel 1,500 volt) 
ca. 300 ohm, förlusterna äro vid 0,15 amp. bel. (effekt: 
225 watt) ca. 7 watt, vid 0,1 amp. bel. (effekt: 150 watt) 
ca. 3 watt. Förlusterna utgöra alltså vid 150 watt effekt 
inalles ca. 6 'lo . Trådtjocldel<en i båda lindningarna har 
emellertici tagits större än behövligt, dels för att minska 
förlusterna, dels emedan transformatorn är avsedd för myc-

Radiornaleriel 
till enastMnde billiga pliser. 

Vridkondensatorer LME m. rättlinjig fr e
kvenskurva 325 cm. ............... ... ............ 4: 25 

PreC'isionskondensatorer S&S (enkla) ... . ..... 4: 75 
d:o )} (dubbla ) 9: 

Kon<lensatorer, fasta ....... . .... .. . . .. fr. O: 35--0 : 50 

D :0 225 cm. m. gall. - håll. .. ....... O: 70 

Triotron , motständsrör typ LM .' 5: 50 
Ingelin ~polsats 20----2000 m. med återkoppl.

kond. 	 .......... ...................................... 15:
'1'ill landsorten mot postförskott. 

L. M. E R I C S S O N 
UTSTA LLNINGEN ,-, SODRA KUNGSTORNET 

S TOCKHOLM 

12i 

TYSK SPECIALFABRIK 
för Hög- och Lågfrekvenstransformatorer och 


Drosslar. Nättr;insformatorer och SildrossJar. 


KVALITETSFABRIKAT 


SÖKER 


Generalagent för Sverge 

Förfrågningar och referenser stä lla s till 

GEORG BUBlen G. m. b. H. 
BERLIN N. W. 87 Sickingerstrasse 4 

Vilt/er L eipzigullliiJStll1 Vi/r J·tlIrdl,fsiillmet för ii/gen 
inom fIlCkwf/1111i/kretsllr 

"Undy 8 pOle Dynamic" 

"Undy 8 pole Dynamic" 
överträffar allt vad högtalar~ ersätter full ständigt dc bäst.-1 
tekniken hittills Frambringat elektrodynamis ka högtalare 

Ljud stark på den minsta lokalm ottagare 
Distortionsfri på kraftförstärkare 

Metallwarenfabrik "P,reia" 
G. m. b. H. 

Frankfurt a lM •• Sud 10, Gerbermuhlstr. 26 
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ket ojämn belastning. De m1inga uttagen, b1ide å primär
och sekun llärsidan, am'ändes dels för att man på ett en
kelt sätt skall kunna använda transformatorn för olika 
frekvenser (30-120 per.; för större frekvenser är järn
kärnans tyärsnitt för stor), dels för at t i stor utsträck
ning kUl1n. ändra sp'inningen . Kostnaden för en själYbyggd 
150-watt l ·fl.nsformator, 155--600 volt, lle löper sig sllledes 
till omkr. 1;) kronor, t~7 sekundärlindningen bör i så fall 
bestll av lJ inst 0,35 mm. tjOCk tråd, av vilken omkr. ett 
halvt kilo behöves. 

DB N OSYNLIGE SPRAKLÄRAREN. 
(Forts . fr. si<l. 102. ) 

diska BokLJandeln. - De olika skolornas undervisningsmeto
der äro !ld t naturligt en smula skiljaktiga. Korrespondens
instituten lägga huvudvikten på breven och den personliga 
kontakten ' liraren och eleven emellan, varför grammofonski
vorna . d PH1S pedagogik närmast äro att betrakta som kom
pletterall(l t: hjälpmedel. Hermods anser för den skull tre dub
belsidiga s l;ivor fullt tillräckliga, medan Norens upptagit en 
hel Audio-Yox-kurs pu femton skivor, tämligen fri stående vid 
sidan av lll pvundel'visningen. Förstnämnda plattor äro inspe
Jade inom Landet, närmare bestämt hos Husbondens röst, men 
det är na tmligtvis i varje fall infödda språkmän, som talat 
in dem. P rJsen rätta sig förstil.s efter skivornas antal. Audio
Vox kalla r s in kur:; i de olika språken - man har ännu så 
länge blol t eugelska, franska och tyska, men spanska och 
möjligen ii "en italienska kommer inom kOrt - för fortsätt
ningsutbil <l ning och bygger på en ganska grundlig grammatik
kunskap. L ngullphone å sin sida arbetar efter inte mindre än 
tre lil.l jer. Iustitutet har en konvers utions1,urs på sexton ski
vor, en re,.,~kurs på femton och s eu högre, så kallad lit te
dir kurs Jl :. tio, samtliga omfatblnde de fem >>stora>> språken 
och dessu lr'm det nyaste, den i Sydafrikan~ka Unionen bru
kade och ll umera också officiellt erkända »afrikanskan», ett 
c10tterspriili till holländskan, betydelsefull för utvandrare till 
de stora m l) jl igheternas land dä rnere. Till vardera a v dessa 
kurser hör~ synnerligen utförliga läroböcker av ultramodern, 
illustJ:eracl lyp ävensom ordlistor. 
Gn~mmof onen är så till vida radion överlägsen ifråga om 

språkundervisning, att den kunskapssökande alltid har den 
till h'1.uds, kan repetera S~lmma och :;,amma fraser i det oänd
liga och meri tillhjälp ay den äger möjlighet att effektivt kon
trollern sit l eget uttal. Men en kurs på 15 il 16 skivor kostar 
alltin .' iua mOdiga 125 kronor, och det är ju pengar att räkna 
med Det k.1U i detta sammanhang nä.ronas, att nöjet för ex
empelvis ii ländarna ställer sig betydligt dyrare än hos oss 
alldenstund grammofon och grammofonplattor i Finland äro 
belagda med en lYXSkatt på nästan samma belopp som inkÖps
priset. EIjP:;t låter (Iet nog tänka sig att denna form av språk
undervisni!ip; kan göras billigare, än vi för närvamnde fU den, 
något som, om vi inte bedra oss också torde bli att räkna med 
inom en rätt snar framtid. 

Vuc, radi,mndervisningell beträffar så har den sin fräll1Jlta 
styrka just l att den kostar så litet. !Hycket har kritiken under 
årens lopp ' \l1ft att säga om radioprogrammet, och mycket av 
vad det apr,tar bar uagelfarits både omilt och elakt, men mot 
språkutsänllningarna har det visst aldrig under de tre å r de 
existerat hiij ts ett ont ord. Det är ett vittnesbörd om deras 
popu!:lI"itet s il gott som något. Radion ger bär den språkin-

POPULÄR RADIO 

tresserade, ocksil. den som sitter med en liten enkel kristall
apparilt och fÖljaktligen inte kan ta in utlandet, ett lysande 
tillfälle att höra exempelvis engelska talas aven engelsman, 
låter vederbörande vänja sig vid det riktiga uttal, som ban 
kanske tidigare aldrig har hört, och ger honom, när han kom
mit ~rl långt att han förstår och uppfattar vartenda ord av 
det ·sagda, den självl,änsla beträffande språkets behärskande, 
förut~lO vilken en själykritisk svensk omÖjligt kan erfara det 
rätta nöjet a y s tudierna . 

Det bar sagts alt språklärarna i våra skoloi' sIeulIe yara 
måttligt förtju sta åt rad ioutsändningarna och grammofonkur
5erna. alldenstund de ge deras diSCiplar möjlighet att kriti
sera deras uttal, och om det vore sant - vilket det bara torde 
vam med en betyclande modifikation - skulle det vara det 
bösta betyg Den Osynlige Läraren kunde fä. 

Drake. 

KORTVAGSMOTTAGARENS AVSTÄMNING. 
(Forts. fr. si<l. 118.) 

Er aven ganska säregen konstruktion i det båda plHsat
~,erna äro rörliga, L. och Co avstämmas till en punkt i när
heten av den önskade våglängden, medan 01, vars maximum
kapacitet är variabel, skötp!, finavstämningen. Detta med 
variabel maxi mumkapaci tel gÖl', att man för varje särskil t 
fall fUr en lämplig svårighetsgrad vid inställningen. 

I praktiken går det till på följande sätt. L,C, och sta tor
plåta rna på Cl kopplas till samma axel, vilken förses lUed 
en ska la. Pil. denna skala äro de olika områdena, tillsam
mau 13 och ,ardera täckande 1.500 kc. markerade. Man stäl
ler in skalan på det önskade området, och med rotor-plåtar
na pi Ct avstämmes mottaga ren inom området. O,:S kapa
citet inställes automatisk t med hjälp av de rörliga stator
pllltarnas koppling till L. och 03 till ett sådant värde, att 
det område, som kan täckas därmed, blir 1,500 kc. 

EDISON VAR FÖR.ST. 
(l·'orts. fr. si<l. 115.) 

att konstruera elektronrör för olika ändamål. I Tyskland 
sökte von Lieben att använda det till förstärkning (vignett
bilden upptar hans konstruktion) och fig. 4 visar ett experi
ment av 1914. I England experimenterade Fleming med rör 
Illed två elektroder som detektOr för radiosignaler, medan 
Lee de Forest j Ameril~a arbetade med tre-elektrod rör för 
radiobruk. 

Samtliga dessa tre forskare arbetade med rör, i vilka det 
trots utpumpning fanns sa mycket luftmolekyler 1(var, att de 
väsentligt inverkade på rörets verkningssätt. Elektroderna 
röra sig, som nämnts, med mycket stOl' hastighet i röret, och 
när en elektron råkar en luftmolekyl inträffar vad vi kalla 
stötjonisering, d . v. s. luftrnolekylen förlorar en elektron, och 
det som återstår kallas en jon. Denna har en positiV ladd
ning, vilken är lika stor som elektronens negativa, men då 
dess massa är oerhört mycket större (cir1{[L 50,000 gånger) 
rör den sig med mycket mindre hastighet · än elektronen 
(cirka t,·å hundradedelar). Jonen rör sig i riktning från plå
ten till glödtråden. Då jonerna äro positivt laddade, mot
verka de rumsladdningen, vilket är en fördel. Även om det 
finns endast relativt få joner, så blir deras verkan likväl 
a " sevärd, emedan de röra sig sil. l1ingsamt. 

Kr. 11.70 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 

Nålen föres hela. viigen ta11g en ti ellt i skå ran 

Äntligen en riktig konstruktion - en n~het. som man väntat på. 
Mindre nJlskrilp - Renare tonJlergivning - Skivorna spardS 

CONCENTRA * HÄLSINGBORG 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1930 
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0,1 lllF 50X30X1G mm. 
0,5 mF 50 X30X 16 mm. 

NYHET 

WEGO 
blockkondensa.. 

to .. e .. typ HS 
förena Iilet utrymmesbehov 

med hög provspänning 

och lågt pris: 

Kr. 

1GGO ,"oH 2: 20 
1GGO " olt 2: 35 
1650 ,"olt 2: 55 
1650 ,"olt 3: 70 
1G50 \'()It G: 50 

Toler<lllS 10 'lo. IsoJationsmotstun d 200 megohm/mF. 

1 rnF GOX50 X30 Jl1m. 
2 mF 50X30 X GO mm. 

4 mF 50 X GOXGO mm. 

13egiir specialbros~hF. 

A...B. INGENIÖRSFIRMAN THERMA 
Norra Kimgstornet, Kungsgatan 30 

Tel. 	Norr 31145 STOCKHOLM Tel.,adr: 
Växel :DRadiotberma_ 

"GRAETZ" 

stora nätanslutningstransformator n:r 3256 

är den transformator, Ni skall använda 

"t930 DISTANS" 

INGENIÖRSFIRMA 

BERNT RHODIN A.-B. 
Tunnelgatan 20 STOCKHOLM Tel. Norr 31660 

Dynama Radio. 
Honeycombspolar fr. 25 till 5CO varv. 
Ugfödm"polar fdn 5 ~ll 150 varv, 
lämpliga till koftvågsappara[CT. För
längning olar från 200 till 1800 me
ter med inbyggd återkoppling, en
hllsfastSärcning, aperiodisk avstäm
ning!ikrets för såväl lång som kort 
våg. Bäst.l inköpskälla för fabrikanter 

och herfönäljare. 

Svensk..r. arbete. Beg3r katalog. 

DYNAMOVERKEN, 

OSBV. TEL. 20'1'. 


Grammofonverk 
Elektromophon 

med uoiversalmotor 
för .:.lIJ st["öm slag och 

spänningar. 

Grammofon~kivor 

"STERNO" 
Högsf.:t klass engelska 


fabrikat 

Detaljpris Kr. 2: 50 


Gener.ll represeotcUlt för S\'crge: 

ROB. BARKMAN, GtiTEBORG 
t: ndJst för ,jterförs.äljare 

THUIBOR ÅSkskydd och 
.,-r-;:" , Antenngenomföring 

\. 

THUIBOR ,;shkr dd 
-  ; antenn 

skyddar varje hem! 

säljes j alla 

vJl sortcr.1de 

spec ialaffä["cr 

Tillv. 

A.'hunell 
Borlänge 

Tel. 293 5- 39J 

Paten t 

ISeleidivitet,6~.7, 8 elle." Oriir Distans och Ljud

1
 
Va~ (· l ~trom , .... . 

L il.. trlim elle r volym uyerlagsen ,"ane annan 
Ba tterier mottaga r e. 

Supernätanslutningsapparater' 
Glödström tiamt ;!nou- och g-allcrspänoing till 
alla s lLl ~ a\" nlottag a l'(~ upp t ill de allra största. 
Samtli gu appara t r crhlll1a s antingen flirdiga el
ler i to rnl av 1J~' gg8a ts t· . Nedanstitende schemnr, 
ritnio g Rr o. lJy gguaUiJilllv isningar kunna erh<111as 

Broschyr.. ..... . . ... ... .. . ... ........ . .. l<ostnoddritt. 

Ritningar och sc h emo r "SiirIllnark S 9» .... . . il 2.85+ p orto 
Glöus t rölH5app .. Anou · och G~ ller"ptill-

nin g :::;app. ~amt k o o lb. g-lö d- och anotl 
ströIIl ~- :-sa m t ;altersplillningsapp. fÖl' 
vi.ix(~ lstr önl ... .. .............. ............ ............ il. 2.83)

Samma upp:.Lrater f ur ......... likst röm ...... il. 2.8.3» 

SIeriv i dog: Begär n'ira introduktionspriser! 

Radio A.-B. Uno 5ärnmark. Göteborg A. Tel. 11894 
Rn.rlioaktiebolaA"et 1;110 Särnmnrli::, Göteborg 

... J S; vii icke unulate å t illCöie utt Der s ap· 
parat vi rker sI\. godt som mun ovC' rhon~det ka n 
yente og foriange. Det el." b (ll'f) og valgc mellen 
station rna, instille og man h ur (lem iod med 
f'ngang. Jeg har prövet o:; hi;l't en masse appa
rater, meH Del'eR st· 1" sft "it l eg kan fOr"til i 
aller fremstc r~kkc . 


D 4?r{!s n"rllördige 

H. I>JNDS.Tö 


Chef ck r ct::cr i Aftonposten , Oslo 
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Pris Kr. l: 50 
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stärkningsproblemet. Fö r 
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arbetad av 
CARL LI "I IlII F R ~; 

Pris Kr. [ : 50 
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kortvågssändning och mot, 

tagning . För svenska för' 
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M . HOl~\ GRFl' 

Pris Kr. l · 50 

RAD I O H A N D
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Oumbärlig för varje Iyss ~ 

nare under det dagliga ar~ 

betet vid radiomottagaren. 
Illustrerad. Redigerad av 

CARL LINDBERG 

Pris Kr. 1: 50 
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ALLA BOKLÅDOR OCH DIREKT 

FRÄN 

Box 4S0, Stockholm 

In ~ .'ind T('kvisit ionen eller skriv av den . 

Från Expeditionen av POPULÄR R ADIO, (Nordisk ROI~' 
grO\'y r) PO STBOX 450, STOCKHOLM "hi"rar und<rl<cknad att 

.Iän d as m ot posc /oTskorr (p ortoavgijten riiikomm ~r). 

ex. RADIO p;i. "A TET il Kr. 1 .50. 

<r . BA T TRE LJU D I MOTTAGAREN Kr. 1.50. 
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