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GRAVOR's Jubileum~Högtalare 
FINNES NU I LAGER 

JU ILEUM-HöGTALAREN är försedd med GRAWOR'S nya 

GOLIAT-Kraftsystem, som kan anslutas till mottagare med vanligt 

utglngsrör, utan transformator. För kraftrör förses högtalaren med 

anll ra spola r och kan då belastas upp till 3 watt. Resonanslåda av 

polerad amerikansk va lnöt Pris Kr. 65:-

GRAVOR's Goliat~Kraftsystem 
4-pol. magnetsystem, ställbart, kan användas utan transformator. 

Pris Kr. 21:-. 

GRAWOR »Goliat»-Chassis, bestående av »Goliat» -kraftsystemet 

monterat i metallkorg med membran, färdigt att insätta i resonans

låda. Pris Kr. 36: -. 

E ektriska A.==B. Skandia, Stockholm 
MALMö, WÄXlö, GÄVLE, ÖSTERSUND, SUNDSVALL, UMEA 

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 nätanslutningsmottagare 

;Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radiolDateriel 
A.merlkavel ", Köpenhamn 
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.. 
KRONIKA 


om Stockholmsutställningen och de fula 

lektionerna, om radioreportagen samt 

N 
är detta läses är Stockholmsu:s:ällning
en redan öppnad, och den radlOllltresse
l'acle har haft eller får tillfälle att kon
statera, vilka revolutionerande nyheter 
firmorna ämna bjuda i höst. Det kan 

]{lta som överord det där med revolutionerande, men 
det är nog sil, att utställningen kommer att medföra 
en liten omstörtning i visst fall. Det gäller mark
naclsappal'aternas exteriör. Fabrikanterna ha med 
pn nästan beundransvärd konservatism fasthållit vid 
Pil gång lancerade ideer och begåvat oss med det ena 
vidundret av fulhet ef 'er det andra. En radioappa
rat kan ju ställas undan i ett hörn och döljas med 
någonting estetiskt tilltalande, det är sant men knap
past någon anledning för tillverlmrna att anstränga 
l4ig för att åstadkomma någonting så anskrämligt 
som möjligt. 

Nu kommer StocldlOlmsut:,;tällningen och dekrete
l'ar, att apparatlådorna skola ha visst utseende, eller 
rättare inte få ha visst utseende. För ett par av 
marknadens märken , som redan tidigare presenterat 
acceptabla exteriörer, är det beklagligt, för den stora 
allmänheten är det en Guds lycka, att utställningen 
behagat lägga sig i de utställda apparaternas utse
ende. Rent teknisl,t ha vi nu avancerat så långt, att 
vi mycket väl kunna ägna en tanke också åt andra 
problem utan att därför hemfalla till estetsnobberi. 
En radiomottagare behöver inte nödvändigt se ut 
som en Imffekvarn från ISOO-talet eller en av Edisons 
första grammofoner. Den kan, utan att därför be
hö"a åka upp i en högre pr isklass, bli en verklig 
prydnadssak. 

apparaterna, om dagsnyheterna och språk

om något som vi sakna i programmen. 

Bland de lyssnarkrav, som oftast framföras, är en 
bön till Radiotjänst att komma med dagsnyheterna 
innan landsbygdens befolkning behöver krypa till 
kojs för att kunna stiga upp med solen. Riksprogram
chefen har upprepade gånger förklarat, att väder
leksrapport och dagsnyheter inte kunna sIdljas från 
varandra och att väderleksrapporten inte kan vara 
Idar tidigare. Det där med den omöjliga skilsmäs 
san har man svårt att förstå. :i\fed litet god vilja går 
den saken utan tvivel att ordna. 

En annan sak, som det riktas anmärkningar mot, 
är tiden för språklektionel·na. Varför inte helt lägga 
dem efter dagsnyheterna i stället för att ta upp den 
bästa lyssningstiden därmed. Från det eftermiddags
utsändningen börjar och fram till väderleksrappor
ten är det musik och föredrag i allmänna ämnen, 
som lyssnarna vilja ha. 

Radioreportagen höra till de mest uppskattade pro 
graminslagen, men det är inte utan att man på se
naste tid börjat tröttna på dem. Man vill ha dem 
ofta, gärna oftare än nu till och med, men ordnade 
på annat sätt. Med någon annan vid sockerbiten. 
Redaktör J erring i all ära. Många områden behär
skar han men inte alla. Ingen begär det heller. Varför 
kan inte Radiotjänst någon gång i veckan släppa 
fram någon av våra bästa kåsörer att prata om nå
gonting aktuellt. Låt oss få höra Berco, Vagabonde, 
Lindorm, Åbergsson och andra då och då säga sitt 
ord om vad som händer och sker. il'len inte i någon 
Veckans komedi eller ett aktuellt föredrag. 
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T e levisionen 
blir ett storstadsnöje, 
ej hela folkets egendom 
som rundradion blivit 

Av d:r FRITZ SCHROTER 

E
n televiBiol1sbilu alstras därigenom. 
att en ljusflikk, nUB l:i t yl'lm genolll 

siillllare.n kan regl~ ra s elrkt~'iskt ~rön 
punkt öll plll11,t llllllRt tIO g-ang('r l se

lmnden fullstiindigt tiid,el' en lllottagnings
skärm i snabbt prl nll':ll1lIra följ::tlld e linjer. 
ögat Ull' d,t ett konstant ljusintryck. S0111 knap
past fladdnll' ulls. För modulering al' sändar
stj'ömmell liltcr man en ljusflii<.:l' al' oföj'iill(lcl" 
lig inten litet, \'ilken flyttas synbollt med ljus
fläcken P;l mottaga reD, gil. ö\'(.'r (len bild, ~;ol1l . 

skall ön j>föl'as. De lj u:-;a s tnllarna blsta di't 
mera, de mörka mindre ljns p[l en fotoelel,trisk 
cell, vilhn \',nje ögonblick ger en strömst)Tka, 
som mohw,ll'ur ut·u illfallande belysningen. Siln
dal'en ön·dör det varierande strömförloppet till 
mottagm'en , precis på samma sätt som de ton
frek\' ewwl', vilka alstras på elektri:-;k vii.g av ra
diomiluo 'Ol1en, Strömvaria tionerna förvandlas 
slutligen l mottagaren till en lokal \'arierande ljus
st.yrka m.~d l1jälp av ett ljnsrelä, t. ex, professor Ka
rolus' K err-cell eller ett Geissler-rör. 

'1'ele,,1.' onens möjliglIeter bero på elektronrörens, 
fotocellcus och ljusreläets respektive glimlampans 
förmåga .1tt. myd:et snabbt följa förändringar i lju
set eller s trömmen utan tröghet. Bilden är t. ex. sam
mansatt nI' 30 ljuslinjer, vilka skola gf'nomlöpa hela 
ytan 12' /., gånger i sekunden; vilket är ett rätt mode
rat krav, Om vi nu tänka oss 40 små. l.vadrater - de 
olika sma mosaikdelarna i bilden - sammanlänkade 
längs varje linje, så innehåller bilden sammanlagt 
1,:WO h a drater, På varje sådant bildelement faller 
ljuset endast 1/ 15,000-dels sekund, Om nu ett ljust 
bildelel11put följ f'I' efter ett möl'l,t eller omvänt, så 
måste siiudal'ens s trömstyrka, respektiYe mottaga
rens ljusstyrka lmnu3 ändras i motsvarande grad in
om ett tidsintervall av 1/ 15,000-dels sekund för att 
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f)JI. del (/1; den slo/,(I rtlll(,/,ikallska kort'cäU8 &ii./lrla/'cH IlDIL4.:s 
nva anllmll a lllii [Juninu för 11.itrakorla våuor. Sallana antenner 
ju fij n " oelliuon mJjcket slo/' betyelelse för framtidCIiS tele· 
v i.s-ionssiindn i llfla/'. Genom lämpUua al --ran[JC11'w'1tU kan man 
beurii:n-s a dc utsän d(/, sv iinuni.nuarn(l s utbredninU8/'iktuill{l, De 
oli ka. '~ II~temen br.81 t1. av en avstämn'ingsspole ·i f örbindelse m ed 
ampCl'e/ ll cl !' /' och ansluten antenn samt motv ikt merZ en total 

längd av halva vågliingden. 

man slmll få ett tydligt intryck av skillnaden i ljus
styrka P~l ifrågavarande punkt av televisionsbilden. 

Dessa här nämnda siffror äro tagna från de för
l1ållanden, under vilka det tyska rikspostväsendet 
för närvarande experimenterar med överföring av 
filmbilder över Berlinsändaren på 418 meters vå.g
längd (716 hilohertz). För att ge industrin och själv
byggarna en fast grundval att arbeta p lI vid konstruk
tion a v televisionsmottagare har man standardise
rat bilderna på 30 linjer med vardera 40 punkter ocu 
121 

/ 2 överföringar i sekunden, Åt.minstone teoreti'lkt 
överskrides redan här maximigränsen P11 4,500 Hertz 
över och under bärvågens frekvens. Men viu mera 
långsamma ljusövergångar på bilder, t. ex. porträtt, 
uppträda de högsta frekvenserna praktiskt taget inte 
alls. HärtiH kommer, att sådana utsändningar nä8tan 
ingenting förlora vid reproduktionen, om man un
dertrycker de störande frekvenserna redan i sända
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ren genom att förhindra deras utstrålning och där
med deras störande inverkan på elektrisk väg på 
grannvågorna. 

Kraven på bildernas skärpa, ljusstyrl{an m. m. 
komma att stiga hastigt, när televisionen införes i 
det vanliga rundradioprogrammet. kall man få lju
sare bilder, sa mås te man gå över 12' /2 överföringar 
i sekunden, d~L den bildhastighet, vid vilken allt fladd 
J'ande upphör, stiger med ljusstyrkan . Slcarpare kon
turer lmnna endast uppnås med flera bildpunkter. 
Båda dessa omständigheter medföra, att det uppstår 

J. 'l'c/e1;isiol/8I11ottagare med 7, errccll. S - rör, L - lins, Ii. 
- Kerrcell, P - p1'isma , N - -;"-ipkowskiva, M mattsk·iva. 

väsentligt bredare frekvensba lld än som kräves för 
den standardiserade bilden. JU el full förståelse här
för har Telefunkenbolaget, som amarbetar med pro
fessor Karolus, och Radio Corporation i Amerika ta· 
git itu med televisionshistorien som kortvågsprobl(,l11. 
Man har korrmit till det resultatet, att bilden m[,ste 
ha iS- 60, vid rena laboratorieförsök upp till 100 lin
jer, föl' att t illfredsställa kravet på detaljer. Man har 
gått upp till 20 överföringar i selmnden och ersatt 
den nipkowslw hålskivan med roterande spegelkran
sar (Wemers hjul), Därigenom har man vunnit be
tydligt i lju"styrka på den mottagna bilden och i 
noggrannhet ifråga om sändal'styrningen, Kerrcellen 
har gjort det möjligt att använda "å intensiva ljus
strömmar, att man lyckats projiciera bilder på små 
biografdukar. Men alla dessa framsteg ha endast 
lmnnat uppnås på grundval aven mycket fulJlwmlig 
förstärlmingsteknik, vilken måst genomgå en allde
les speciell utveckling för »televisionering» av detal
jerade bilder utan förvrängning av fördelningen mel
lan ljusa och mörlca partier. Innan denna förutsätt
ning var uppfylld \ ·aj' 2n bild med 30 linjer och god 
förstärkning bättre än en med 48 linjer och sämre 

Pi.g. 2. Brauns7ca röret. K - 7catod, A - anod, ](n - avböj
nings7.:ondellsator, S - skärm. 

förstärkning. Här hjälpte framför allt det konstgrep
pet, att man avbryter det ifrågavarande ljuset med 
hög frekvens, innan det rål{ar fotocellen. 

De bilder med 2,500- 10,000 element, som alstras 
med 20 överföringar i sekunden på detta sätt, kunna 
på grund av frel{vensbredden inte öyerföras på rund
radiovågor. De kräva lcortare yåglängder (under 200 
meter - över 1,500 kilohertz), ett område där modu
leringen inte är begränsad av ett fastlåst fördelnings
schema , och där cle elektriska syårigheterna till följd 
av mycket hastiga förändringar i sändarstI'ömmen 
äro mycket mindre. Men de korta vågorna visa, i mot
sats till de pålitligare rundradiov' gor'na, under sin 
lltbredning verkningar, vilka äro ytterst skadliga för 
relevi:'ionen. I närheten a v sändaren, t. ex. vid tele
visionsl1tsändlling i en storstad, reflekteras från rum
met kring jorden kraftiga ekosigllaler, vilka verl{a 
störande och full ständigt kunna för"Wl'a den mot
tagna bilden. På något större avstånd uppträder 
kodvågsfading, som vid telefoni medför förändringar 
i ljusstyrkan men vid teleYision oliJm fördelning av 
mörker och ljus samt utpl:Ll1ing aven mängd detal

F'-ig. 3. Standa1'dschcma tör amaiÖrtelcvi.sioll. S - TÖr, L 
lins, P - diapositi7; , M - synkronmotor, N - Nipkowsskiva, 
J.' - fotocell, .,l och a - törstä1'J,;a.1'c, B - sändare, D - mot
l'agW!'e, U - glimlampa" K - katod., An - aH-Ild, R 

matt.sk-iva. 
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,jer, ibland hela bilden. På stora avsUlnd ä!" det den 
spridning, vilken uppstår därigenom att vågorna gå 
flera viigill' i de högre luftlagren, som kan förvandla 
ctt fin1 i-j trerk till en stor fläck eller en rad mycket 
tunna s )'eck, vilka fördela sig över hela bilden oclt 
srtlunda ~ ynas omöjliggöra reguljära televisionssänd
ningar t. ex. över Atlanten, 

Telefu llkenbolaget har därför inskränkt sig till 
problenw t television på rirka 70 meters våglängd in
om en radie av hög-st 40 kilometer. De försök, som 
gj ods, lut på senas te tid givit utulllorden tligt goda 
resultat i många fa ll, och man kan nu vflga pl\ stå, 
eltt tele\' ision . på våglängder Ö\'cr 1,500 kilohertz ä r 
ett pl'obl,;m, som kan lösas och får sin lösning rela
tivt snarr, 
p~) pn punld liknar dock denna kortvågstelevisioll 

t,Hän tl'levisioneIl på rllndradiovågol'. DeL är illt(~ 

stort hopp om, att räckvidden skall kunna ökas. prl 
större a \',{tänd minskar den mottagna energin hastigt 
i förh ålbnde till störningarna, vilka på rundradio
vågor äro betingade av andra stationer salUt lokala 
och atmosfäriska förhållanden, på lwrta vågor där
emot hl! nHlsaldigell av ti(hd'öl'skjn tande l'1lInsstri'tl
ningsvc6:nillgar och fading. l jämförelse llled sådana 
störning::rs alwstiska verkningal' Ul' elen skadliga in
verkan ]t:'! tdc\'isiollssändningen mycket stOl'. Inom 
den niil'lll<1ste framtidell blir televisionen utan tvivel 
(Jn njlltn jng (,lldast i näl'heten av starka sändare. Te
l('\'isionc' ll blir med all säkerhet snarare en centralise
rad opti:-: . underhållning för storstädel'llas befolkning 
~in det »1jiilTseenlle» föl' alla l'llI1(hadiolys~mal'e SOllt 
111all hoppats p:\ och riiknat med. 

Det hii . kladagda lItn:cldiugsproble111et öppllar ett 
nytt lWI'!;pektiv för teknil;:en på llltl'akol'la viigor) 
d. \'. s. Il lldl'r 8 Illet(:>l' odl över :.n,500 kilohertr.. l 

Vig. 1. I ( an 7us-Iclcvi8iu l/ s1I1oltagarc. fl - båglampa, D - lins, 
]( -- kerrcc7I, .n, - ,~ pegelhj1l1, S - skärm . 
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motsats till vägor 
över 8 meter nä. de 
ultrakorta motta
garen praktiskt 
taget endast ge
nom rätlinjig ut
uredning runt om 
"ändaren. Däl' 
finns ingen rums
11 htl'ålning med 
ekoeffel,ter, fad ing 
o<:h impulsutbred
ning. Sändarens 
geometriska hori
sont Ur gränsen 
för d('''" räckvidd 
(uortsett fräll ~ä
dalla undantags
fall som vidare 
fortplantning över 
\'äl ledande ha v), Mottagarens känslighet gentemot 
lokala, elektriska störningar iiI' mycket ringa och at
Jllosfäl'iska stömingar uppträda inte. De ultrakorta 
\'ågorna påmillna om ljuset i sin rätlinjighet och det 
~ått dc fortplanta sig på. Vågorna mellan 3 orh 8 JJlC

tel' hänga emellertid ännu någorlunda genom sten
Yäggal' i hus od kunna mottagas med speciella appa
rater, t. ex. pendyltillkopplingsapparater enligt Arm
stl'oug. Härpå grundar man fÖl'hoppningal'lla om att 
en gång i tidcn lwnna använda dessa vågOl' för lok:l.la 
tl'l('visioIlss~iJldningaI'. DUl' dell euskilde Jyssnarem; 
mottagning blir alltför svag iUlle i huset, hjälper lIIall 

sig med samlingsmottagaren, som placeras på taket 
och som sändarvågorna triiffa i rät linje precis som 
periskopet på E'n underva ttensbåt träffa:,; flv lj nsst!'[l
larna inom dess horisont. 

Dc ultrakorta vågorna äro särskilt användbara föl' 
modulering vid mycket högfrekventa signaler, ('me
dan deras egen frekvens är utomordentligt stor. Dc 
Uro därför självskrivna för överföring av televisiolls
bilder av så stor finhet, att man kan ta hänsyn till 
alla kvalitetskrav, och det är knappast nödvändigt 
att göra någon begränsning av lltsändllingeu. 'ridi
gare har man trott, att man föl' att ull. ett vcrkligt 
kvalitetsresnltat s]wlle behöva använda minst 100,000 
bildpunkter. Men nn vpt man , att 20-40,000 punkter 
iiro tillräckliga föl' att alla detaljer skola l,omma 
fram till orh med i de mest detaljrika film scener. 

Vad beträffar 11 tvecldingen av driftsäkra rörsäll
dare med tilhäcldig energi och frekveuskollstaus samt 
konstruktion av känsliga mottagare utan oväsen, som 

(Forts. J sid . 160) 

Hu. flV dc 1'(,/lckloroul cnner 8 0m 

Il:r 1'·1·it.::: ScJu'ötCr rlllvänt 'ö·id sinl/. 
om/attand(; ,' ,7:1) r imcnt med '/)'.'.01
lagnil/g av llUrakortvår;ste7evi.8ion 

·i viss riktni·lIg. 

http:lok:l.la
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VÄRLDSMÄRKETS 


@ 
KVALITETSDETALJER 

Ind uctor-Dynamisk högtalare 

(Licensed 11l1der Fan'arut inductor speaker patents and 
applications.) 

J ämförlig med eleJdrodynamislca högtalare - men ingen 
fältmatning, därför billigare i drift. Omkopplingsbar 
för olika slutrör. Obs.! Nytt pris. 
Chassis med 28 cm. kon ........ .... ........ . .... .. Kr. 60:

HÖRTELEFONER 

Modell Kt [) a, förnicklade ljuddosor, läderklädd dub

bel bygel , 4000 ohm ......... . ........... .. . .... . . .. . Kr. 15:
Modell Kt 5 b, samma telefon som Kt 5 a men 

svarta ljuddosor och enlrelbygel . ... .. .. .. . . " 13:

Elektrodynamiska högtalare 
DYNUK G 30, för likström. 

Chassis ....... .. .......... _....................... .. Kr. 95:
Inbyggd ................................. .. .. .... .... " 125:

DYNUK W 30, för växelström. 
Chassis .............................. .... . . ......... Kr. 140:
Inbyggd.. .. ...... .... ........... ........ .... .. ...... " 175:

TRATTHÖGTALARE L 9 

Ljudren och klangfull. Mycket lättkörd - i närheten 
a v storstation .kan den dr.i vas ~ed Jrrist~mottagare. 

Icke dyrare an en god hortelefon ............ Kr. 14:50 

TONFÖRÄDLARE 

1're kapaciteter ............. . ...................... Kr. 4:50 


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

o 

A.=B. HARALD WALLGREN 
GÖTEBORG 1 
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SPÅNGA NYHETER 


GEADUX 

växelströmsmoUagare med pentod 


och inbyggd högtalare 


Pris Kr. 175:

SUPERTEKTOR 30 
speciell Spångamottagare 

inkl . detektor 

Kr. 17:

Svenska Aktiebolaget 

'Trådlös Telegrafi 
Systern Telefunken 

Ingen kvalitetsmottagare utan 

Radlo- och 'Iktriktarror. 
Lag f re k ve n s tran sformatorer. 

Ni! ttran s formatorer. 
Hogohmsmotständ m. m 

Generalagenter för Sverge : 
SVENSKA ORION Försäljnings A.-B., 

Stockholm. 

RADIOSANOMA
- RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill H avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slottsgatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 
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E he glor tonarl" 
SOlD ger den korrekta nålföringen 
för en kostnad ay blott en krona 

Av ingeniör WlLH. AX:SON LINDBERG 

Ingenjör Yilll, Ax:son Lindbej'g, v tl r främ l$ t e bild,'adio- och televisionsex pert 
framlä.{fger här tör vara läsa.re en lconstr'uktion av CH tonarm, som han själv 
begagnar vill sina experiment med bilcl?'adiomottagn-i-ng, Problemet »nalfö
I'1ngen 'V'id gra,l1ww!one,-,> hm' pli. sel1 ast e tid v entile'-ats ,nycket ingående i 
taekkrctsa,r, vO'i' vid fle,a mel' eller lIIind,'e fu.ll komliga lösningar tl'amkomrni.t, 
Ingen av dem torde dock kt.'i'/w mäta sig m erl denna lika enkla 80m effektiva 

konstruktion, "Varje amatör mecl en smula hiini/i!JlLet har möjlighet 
att tillve,'ka rlen, 

T ack "are radion upplever grammofonen föl' Detta medför att nålen under sin gång från skivans 
n~irvarancle en r'en~is::;ansperiod. Fled till· ytterkant in emot delS" centrum kommer att besluinl. 
hjälp av de stora tekniskt-vetenskapliga re en cirl<elbåge. Härav följer i sin tur: att det s. le niB· 
surs l ' , som framkommit under radions planet (d, v, s. ett vertikalplan genom nålspetsen 

snabba och glänsande u tveckling- under de senaste de
cennierna, har mall ocksa lyckats omforma och fÖl'
bättra grammofonen, s:1 att den nu kan tillfredsställa 
iiven rätt högt ställda krav. Arbetet på den moderna 
elektriska gr ammofonen är emellertid ännu inte sInt· 
fört, ehuru som sagt stora framsteg blivit gjorda, 
Principerna äro dock klara, och huru den i framtiden 
kommer att vara beskaffad, torde man redan nu med 
stor sannoli khet kunna fÖI'lttsäga. 

Det gäller nu blott att fullkomna detaljerna på ett 
i god mening funktionalistiskt sätt. Liksom de elel,
triska bordslamporna under sin första utvecklings
tirl i allmä het yoro utrustade med ett oljehus ellel' 
oljehusliknande påhäng, föl' att de överhuvud taget 
;;kulle se ut som bordslampor, har grammofonen tills 
fö r några år sedan dragits med sin gamla föråldrade 
tonarm. Vid den akustiska apparaten, där ljudet di· 
rekt kan avlyssnas: har man dock förbättrat tonfö· 
ringen högst väsentligt. Emellertid utrl,.lstas vanligell 
även den elektriska grammofonen, som ju omsättel' 
de i skivan ingraverade tonerna i elektriska impulsel', 
med en tonarm av antil,verad konstruktion. I enk
lask fall utgöres den till och med blott aven vanlig 
ihålig sådan avsedd för den akustiska typen. 

Sedan några år tillbaka börjar dock den massiYa, 
stångliknande armen alltmer ta överhand. Gemell
~amt för båda är emellertid att de i horisontalled äro 
lörliga kring en utanför sl,iyan belägen fast pUlIkt. Fig , j, 
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sUlende ,inkelrätt mot nålens rörelseriktning }{ring 
sin egen axel) endast i en punld kan bli parallellt 
med spft l'ets tangent. I alla övriga lägen bildar det 
större eller mindre vinklar mot den:samma. Genom 
Yissa kompensationsmetoder kan man minska (dock 
inte helt upphäva ) denna olägenhet. Ett sätt är att 
göra arn::en mycket lång, vilket emellertid ur andra 
synpunk ~r inte är så lämpligt. En annan metod, med 
\-ilken gcda resultat erhållas, föreskriver, att sam
manbindningslinjen mellan nålspetsen och armens rö
relsecent:'um skall bilda en viss vinkel mot nrtlplanet 
samt att ;U'lllen skall vara sä lftng, att n[(lspetsen kan 

Fig. . 2. 

passera (' punkt belägen ett visst, för olika längder 
av tonarmen best~illlt stycke på andra sidan om skiv
centrum j förh, llande till armens lagringspunkt. G 
110m detht förfaringssätt kan även vid jämförelsevis 
korta tonarmar vinkelfelet nedbringas till n ågra Hl 
gl'uder. 

Emellel tid är detta kompensation!';metoder, SOlll 

blott ge itpproximativt riktiga värden på vinl,eln mel
lan spärt angenten och nålplanet: som ju egentligen 
under heja uppspelningen helst böl' \'ara = O grader. 
Det finn,' också lwnstruktionel', som uppfylla detta 
önskemål, ehuru de vanligen äro mer eller mindre 
komplicer a.de. Till min bildradiomottagare har jag 
föl' provn ing m. m. byggt en elektrisl, grammofon 
Illed hemmagjord tonarm, som ftstadkommer en tern'e-
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tiskt fullt lwrrekt nålföring under hela »spelningen» 
av de med bilder i stället för musik försedda sk i\'onw. 
Då dess konstruktion är så enkel, att varje någorlun
da händig person själv kan göra sig en sådan: ka nske 
en besl, r ivning kan ha ett visst intresse. Hela mate
rialkostnaden går blott till något över en krona. 

Som av fig. 1 framgå!', utgöres apparaten i all sin 
enkelhet aven över sId van belägen uppfällbar st<lng, 
på vilken pick-up'en löper, och det hela är sa anor(1
nat, att niHen kommer att röra si.o· utefter en av ski
\,allS radier. 

Fästet A best{ll' a v en rektangulär miissing;:;
skena (8X 16 mm.), vilken är försedd med ett gäng
j~il'll \-id B. I dess övre del är en rund mässingsstång 
(d = 7 mm.) fastnitad. Denna intar, då apparaten är 
uppmonterad: ett horisantalt läge 10 fl 15 mm. ÖVf'1' 

skivall. Utefter stången löper en vid pick-up'en fästa(l 
hylsa, vars konstruktion närmare framgår a\' fig. :2 
och 3. Innerst befinner sig ett 57 mm. långt mandrill 
rör (= mässingsrör med 0,5 mm:s godstjocklek), vars 
ytteriameter är 10 mm. Utanp[t detta är trätt änllll 

ett dylikt rör (l = 60 mm., d = 11 mm.). I de båda 
iindarna äro vidare inlagda tvenne av lmm:s silver
stål tillverkade ringar med en yttre diameter ax 10 

mm., yarefter det grövre rörets ändar äro lätt stukade 
över ringarna. På det sistnämnda röret är slutligen 
fastlödd en vinkelböjd mässingsplåt avsedd att fast 
"huvas "id pick-up'en. 

Som av figur·en synes, kommer stången enchlst att 
löpa mot ringarnas övre del, varför dessas skarvar 
böra placeras nedåt . Genom att moderera pUlten!'; 
storlel, och form kan man erhålla lämpligt nål trF];: 

mot skivan. Är stången \·äl slipad och lätt anoljad, 
uppgår den kraft, som erfordras för att flytta sy><l\! 

lIlf't utefter densallIma, till blott några fä gram. 

Fig.3. 
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En effektiv 3,.rörsmottagare 

för batteridrift 


~t;indig stril\'a n ho~ a matörerna ar, att 
lTIl'U användande av minsta möjliga ma teE
n 

ria l uppnå bästa möjliga l'esultat, bäde i 
En ga om effektivitet ocb ljudkvalitet. T& ck 

vare rörteknikells utveckling har man nu också mö.i 
Jigheter att nå ganska längt i denn a riktning, Genom 
att am'ända skärmgallerröret och pentoden inte l;lott 
rninslmr man rörantalet utan man gör' också avse
värda bespm'ingar i fråga om för de olika stegens 
inbördes koppling erforderlig materiaL Att dessutolll 
ljudkvalitet (~n hör bli bättre, .iu fiil'l'e de olika ste
gen i en fö r iivrigt välbyggu mottagare äro, är gan
~ka ptttagli", l. 

,'i skola här i korthet lämna några anvisninga l' OUl 
en koppling som omsorgsfullt utförd lämnar j för
hällande t ill materialbehovet fOl'v~inande goda resul 
tat. l"örutskickas bör, att artikeln ej mä betraktas 
som någon apparatbesh'ivning, Den är i första hanu 
an,t'Cld a tt antyda specialrörens användningsmöjlig
heter samt att utgöra ett uppsl ag till experiment 
fi)r mCl'a fö l'sigkomna amatörer , 

JngtlCIlI1(' försök ha visat, a tt ]!('Iltoden llIell fi)r 
del lMcl' s ig anviimlas som IIC'tPl,tol'_ Dess förnäms ta 
t'gensblp, fiil'lnttgau att trots hiig fiil'stiirkning ar-beta 

llled l'elnlivl stora p!lel'gillltiugdel', samt den ()1Il ~t.iin 

digl1den att, till följd a \. 1'i;I' ' j s speciella al'lJets~ii tt. 
ues~ (l,ynawiska och statiska kar'aldäristika praktiskt: 
tagpt sammanfalla, äro tillräckliga för att framhäva, 
hUl' \-iiI pentoden kan arbeta som detektor , Of Ul till
lämpar lllan i va nliga fall anodlikl'iktning föl' aU 
undvika övel'belastlling a v detektorn, när denna före
giis av högfrekvensförstärkning, och därvid faller ar
hetspunkten inom en del av karaktäristikan, diir 
In-:l ntheten är liten, Med pentoden som detektor kall 
lIlall utan fara för övel'helastning tillämpa gallerlik 
riktning och härigenom uudvika dämpningeu, Ett 
onormalt fl'ambiivande av vissa frekvenso nll'~tt1ell 

vid tttel'koppling, vilket medför distortion, hehtivcl' 
man ej bellet' befara hos pentoddetektorn, >; Olll side
des även härutinnan överträffar det vanliga tl'eelek
tr-odl'öl'et , 

Den i schemat r\tel'givna fÖ l'sökskopplingeu; be:;t[\
ende a v ett skärmgallel'-högfrekvenssteg, pentodde
tektol' i specialkoppling och p entod-slutsteg 11a1' vi
>;at sig besitta en såväl i fr' ga om effeldi\'itet >;orn 
l.iudkvalitet för en 3-rörsapparat ganska enas Wenue 
lllottagningsförlUåga , Spolsystemen äro vanliga e]l 
kellagl'iga cylinderspolar, anten nkl'etsen aperiod isJ, t 
Hllslllten otit kopplingeli H1t'llan högfl'ek\-en"''' rl'g'(' ( 

och dt'tel,tol.'n iir ut förd som antämd spän l,l'et!i, I'<tl'
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vid svängningama överföras via en blockkondenm
tor C., . ll .F.-st eget får sin anodspänning via dros
Re1n D" _tterkopplingsspolen erhåller sin energi hån 
peutodel) -. sk.rddsgallerluets: i vilken den är inlagd, 
oelL ;1t el"!.;opplingsgraden regleras med tilllljlllp ilV 

kondensatorn e3 på vanligt sätt. Samtliga H.F.-dross
lar. D l, ]) ~ och D:: muste vara av högsta kn'llitct. 

Detel.'"torpentodens hjälpgaller användes i denIla 
koppliQg som ett slags Iljälpanod för l"tterlwpplingC:Il , 
lIlen styr samtidigt på visst sätt deu totala anod
strömmeii, s å att rörets förstärkaregenskaperi stör
sl a 'möjl iga ut träckning utnyttjas. I unodkretsen, 
(Hir vägen spärras för högfrekvensen av drosseln O 2 , 

flyter bl t t den av tonfrekvensel'na påverkade anod
strömmer.. Via tranfi fol'ma torn Tr. Rom o.cksh m~J ~te 

\'a ra [ I \ ' :.lögsta }n'alitet, komma detektol'us anod
s\'ängninga r in pä slutrörets styrgaller. Slutröret iiI' 
('n peutod i vanlig koppling. 

Det syn es dessbättre numera bli allt vanligare, a t I 

högtalareII sidställes, antingen genom en utgåD.g:o 
transform tor eller medelst dr osscl och konden a to 
l'er . Denna detal j , som har till uppgift att skydda 
högtalareu men dessutom oftast medför en förbätt 
I'ing av ljl:dkva liteten, kan - när man använder pell
torlen so I slutrör - I:liigas vara en absolut nödväll
dig skydd åtgärd. Skulle man nämligen här Ila hög
t:11a1'p11 in agd direkt i slntrörets anod.krets och man 
a\' en ellel annan anledning kopplat' nr den utan all 

först slå il'å n strömmen, S[l kommer hela rörets elek
tr-onström att gå fram i hjälpgallerkretsen, som blir 
i hög grad överbelastad sä att röret o;polieras. Genom 
att anväm a utgångstransformator med l ämpligt 0111

sättnings tn l vinner man dessutom den fördelen att 
man kan ;I np aSR<L llögialarens impedans efter slutl'ii
rets och 11 ipnår diirigrnorn gynnsammm;te \'er);:nings
granen. 
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Givetvis kan man med fördel i denna koppling till 
hlmpa enratts-avstämning. Härvid vinner man dock 
mycket pa att som »fininställning» inlägga en liten. 
variabel, utanpä panelen åtl;:omlig kondensator, pa
rallellt över endera Cl eller C2 • 

En ub-eckling av kopplingen, som helt silkeJ't 
kan bjuda den experimenterande amatören mycket 
både a v förströelse och erfarenheter ii.r D tt utöka dell 
med ännu ett högirekvenssteg. Detta kan h lt enl;:elt 
anslutas till antennen via ett högohmigt variabelt 
motstånd och de båda efterföljande kretsarna lä(T~.{as 

på samma ratt_ Man bör även uppnå storartade I,(~

sulta t me l ramantenn. 
Vi ha sedan en tid experimenterat med den onm i 

korthet alltydda kopplingen. Det enda man skull(' 
kunna anmärlm på iir selektiviteten, som kunde varit 
~törre. E n fiil'bättl'ing hä rutinnan IItan att öVl'iga 

kt'av i'lsidos~lLtas torde dock i likhet med vad fallPt 
varit i fr åga om tidigare kopplingar, kräva ytterli 
gare ett högfre];senssteg. Det visade sig ej svårt att 
nnder pågående stockholmssändning taga in t . ex. 
Oslo. men hur det lwmmer att bli, n~ir Spångastlltio
nen siitte1' i gång, återstår att se, Till slut lämna \"l 

här nedan data över de olilm delarna. 

1... L" L, och L, cylinderspolar på 8 cm:s spolrör: L1 _ . 70 
+ :~3 ntn', L, = 60 +- 180 ,an-, L = 66 'X 150 ,Rrv o('h J" 
= 	 00 yat'" 0,3 mm:s lackerad tnlcl. 

el - c, = 450 il. 500 cm. med fininställning. 
0, = ilOO cm., pertinaxisolerad. 
C. 	= 1,000 cm., C. = 200 Cill., O. = G,OOO till. och C; = 
100,000 cm. 

D, = D, = D3 = högfrek,ensdrosslar lindade pil stom
mar enligt fignren. Spå ren f ylla s med 0.15 mm. lackerad 1 X 
"ill,esspunllell träd. 

Tr, = L.F.-t.ransformator, ollls.- tal l: 3. 

Tr, = utg:'lllgstransforlllator, var~ oms-tal a npassas eft!' !' 


högtal a ren. 
p - potentiameter om 1,000 ohm. 
,\" r = gllidströmsreostater om 30 ohm. 
\\' = 30 meg-ohm. 
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branthet, 

förstärkningsfaktor och 

inre motstand? 
foB Ii II! ii "rurr;;mmmmnmrllt iii!" "'!!I' IIUtmtJlil" !il i II il i mrmrr i "ii' I "i1ULluu:::au:::::::l~ 

I föregående nummer inleddes en artikelserie om radio
rörets utveckling och användning. Däri gavs en oriente
ring om elektronernas speciella egenskaper. Här följer 
nu en populär redogörelse för vad som menas med rörets 
olika konstanter, hur dessa äro beroende av varandra och 
vilken betydelse de ha för rörets prestationsförmåga. 

D:/' Lee de FOl'est 
med sitt tö,-sta tre-elektroärör. 

I 
såväl de mjuka som de mera moderna hårda 
rören finns en glödtdLd, från vill{en utsändas 
elekt:-oner, ett galler som kan ges en positiv 
eller en negativ spänning i förhållande till 

glödtråden, och en anod som får en relativt hög posi
tiv spänning i förhållande till glödtråden. Den po
sitiva anoden drar till sig de negativt laddade elek
tronerna, varigenom vi få en elektronström frän glöd
tråden till anoden. Om gallret nu har samma 
spänning som glödtråden, blir dess verkan ringa. Om 
det är positivt drar det till sig elektronerna, varige
nom anodströmmen ökas. Samtidigt dras elektroner 
helt intill gallret, varigenom det uppstår en galler
ström. Är det positivt, stöter det bort de negativt 
laddade elektronerna, vilket medför minsJming a\' 
anodströmmcn. 

Detta förhållande illustreras närmare av fig. 1, 
som visar anodströmmens beroende av gallerspän
ningen vid konstant anodspänning. Vid stor negativ 
gallerspänniag är anodströmmen O. Regleras galler
spänningen först till O och sedan efterhand göres po
sitiv, så växer anodströmmen intill ett visst värde. 
varefter den åter avtar. Detta beror på, att det sft 
småningom uppstår en betydande gallerström, d;t 
anods tröm plus gallerström = den totala emissioneIl. 
Om gallret för en positiv spänning på 60 volt och däl"
över, blir den totala emissionen = mättningsström
wen. 

Slmll röret arbeta som detektor, använder man gal

strävar man efter att alltid hålla gallret negativt, 
då gallerströmmen här orsakar förvrängning. Man 
använder därför i regel negativ gallerspänning. 

Fig. 2 visar en kurva för olika anodspänningar. 
A.v en sådan lmraktäristik kan rörets tre huvudkon
stanter, brantheten (S), förstärkningsfaktorn (g ) 

och inre motståndet (R ) tas ut. Med brantheten me
nar man förhållandet mellan en variation av anod
strömmen och motsvarande variation av gallerspän

f- - _ 9. ~t - !.~l~~ 
f- - II i.s.' :I. .~ .ItIDV 
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~ - :'9 -. f-
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~.2 l1'I!7l, 
lerspänll ingen O eller svagt positiv gallerspänning, i I- ' ig. /, }(1II"Vo. öuel' ano(},swömmells beroencle au gal/eT

det man begagnar gallerströmmen. Vid förstärlmrrör spänningen. 
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ningen vi(l konstant uno(l
"pänning. Man får s;l
lunda följande ekvatioll 

.\.B (rnA )
Brantheten S = C l

A (vo t) 

Med förstärlOlingsfak
tor menar man förhål
landet mellan den änd- · 
ring i anodspänningen 
och den ändring i gal
lerspänningen, som or

P:/.'LlPS ~~ I,r/lnAI 
"<O 

"f-",pV 
'"', .0.08,1. ~ 
~v~_20'1" V 

'". JO mA 1_ . 
9 .'5111t~ US .. 211 Il---

-=~~ 
I ~ J • f 

!3: If ~I ~,-'~
~ / 'L 

/~v/ ~~,ri2-' .. o .. • 'r 16 
sakar salllUICL variaholt 

Fi(f. ? ri:amkteristik med i unodströmmen. r det 
kllrro/" f ör olika anodspän

ninga1·. föreliggande fallet få vi 

Va , - Va. (volt)
E' ;i rstärkning-sfaktOl"ll g 

AC (volt ) 

)Ied r,jrets inre motstånd slutligen menas mot 
ståndet mellan glödtråd och plåt vid små variatio 
ner i allodströmmen. Detta ger följande ekvation: 

Inre lllots lilllc1et R = Ya , 	- Va , (volt) 
AB (mA) 

De tre konstanterna har man i fOl'mrln 


nxs 

g 1.000 

·Varj e radiorör måste ha konsta II tel." (tekniska 
data) i ,~nlighet med denna formel. Vid lwnstruk
tionen a \" ["ör kan man inom vissa gTänser fritt. 
vidja b ·,1 a," <le:o;sa kon stanter) men därmed iiI' ock
S il den t ~·edje given. 

Fig. 3 "isar principen för en rnotsU\ ndskoppla(l 
försWrk 'lre. När spänningen mellan galler och glöd
tråd. VUt iera r (viixelspännillgen el), varierar anoel 
strömmeu i takt härmed. Då denna varierande anod
"tr'öm gål' genom det yttre motståndet. H, alstra" (in'l" 

l'i g. D. Pr inc i perna tör en motstålldskopplad förstärlwre. 

,[e tta m(lfstånd yäxelspänningen " ~. Om R är stort i 
jiimföl'el . e med rörets inre motständ R,., så få r man 
e" = g XI'" d. \-. s. y~ixelspänningen R blir g (rört~ts 

förstä rl, II ing-._fnktor·) g~ll1ger el (den tillförda växrl 
spiinnill f!"('n ) . I praktiken blir förstärImingen allti([ 
nagot 111 indre. , '-äxelspänningen ledes nu genom en 
],onelensa Ior Yicbre till (let följande röret. I stii lIet 
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för motståndslwppliugell kan man inskjuta en trans
formator mellan de två rören. Härigenom blir för
stärkningen multiplicerad med transformatorns om
sättningstal. 

Den stora svårigheten vid konstruktion av elektron
rör ligger i att uppnå stor branthet. Rörets förstärk 
ningsfaktor kan däremot fastställas inom mycket 
Yida gränser utan att man möter fabrikationssvtl
righeter. 

Man har HlI tre möjligheter att öka rörets brant
het: 

1 .1 Gpnom att tillföra glödtråden stor energi. D~Jl
nu metod söker man såvitt möjligt undvika. Tvär!ol1l 
vill lllan av hänsyn till rörets ekonomi hålla glöfl · 
tdlflsellergin så låg som möjligt. 

-
F ig. 4. ].}n /";u.rva ]'öl' j'ör med stor branthet oeh en för rlir 
m ed lä{/ I'e branthet. Man ser, hur anodströmsvariat·wnen ii I' 

betydli gt större hos j'ör m ed stor bmnthet. 

2) Genom a tt dimensionera glödtråden så, att 
dess glödtemperatur blir hög. Därigenom stiger 0011S

"ionen och d~irmed rörets branthet mycket starkt. 
Samtidigt minskas emellertid rörets livstid. Man di
mensionerar därför glödtråden så, att röret uncler 
hilnsynstagande till ekollomikravet får en hygglig 
l i ,·stid. 

3) Genom att tillverka glödtråden aven metall 
med liten elektl'onaffinitet. Tills för få år sedan all
\-ände man praktisl<t taget uteslutande wolfram som 
glödtrådsmaterial. Metaller med lägre elektronaffill i· 
tet voro inte lämpliga att omedelbart användafl si't
som glödtrådsmaterial. 

A.v dessa tre vägar iiI' endast den sistnämnda prak
tiskt framkomlig. Under ären 1924- 27 lyckades man 
också övervinna de svårigheter, som användningen 
av nya glödtrådsmaterial erbjöd. I början använd e 
lIlall en toriumlegering. Glödtråden bestod av \Vol
fram med en ringa tillsats aven toriumförening. 

(Forts . å sid. 1(0) 
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En ny ten typ 
för ko tTå s··ndning 

Av J. SCHRODER 

I 
allmänhet använda nog sändareamatörem<l 
en »Zeppelinantenn» lwnstruerad för grund
tonssändning pit 40-metersbandet. Genom in
lwppling aven mellanl,rets kan man visserli

gC'1l il ren am'ända denna antenn för övertonssiindning 
P;I ::!O meter, men omlwpplingen är ju besvärlig att 
giinl. Tillsammans med det förhållandet att »feedel'
mi» till »Zeppem> måste vara av bestämd längd (10,3 
JO.), och sålunda i hög grad begränsar möjligheten 
att E antennen i gynnsammaste höjd och läge, ii 1'0 

HOg df'"sa de två största nacl,elelarna med den fÖL' 
ön-ig't ntmär-kta och populära antenntypen. 

])et finns emellertid en helt ny antenntyp som i fl te 
har d(',;-sa »Zeppens» nackdelar, och som i hög ver](
ning8grad t. o. m. ö"erträffar denna. Utmärkande föl' 
([('11na alltellJltyp är att feedern består aven enkel 
träd (tig. ]). rå gl'und a y att inga stäende vågor 
uppsti't i (1enna, blir u tstl'i'tlningen obetydlig, och tjä
nar plldast som transportör av energin till elen strä
lande delen av antennen. Fcedern lm.n därför göras 
a" godtycklig längd, vilket är av största betydelse för 
att Hl antellnen i gynnsammaste höjd och läge. An
tenl1C'n kan utan vidare användas för sändning p i'! 

rifj . .? Fur 10 och 'l a m. inkoppla. {blir/c/är 1 1:arv till anten
ilC/I (Idl" glt'idtr(/ as8;dan räk nat ), :3 va n) för ·10 SOlJ(t ;; varv 

i(jr BO -lI1 cf r r ,sbolldel. 

Piq . 1. St römfördelnil1gen i ell,kel-matacl hertzanlenl1. A = 
Gnwdvågell. fl = l :a övertoll en. M örk den jämna str(jmf<;,.

delningen i fcedcrn (matartråden) . 

ö\'crtonerna. NIan konstruerar sålunda antennen fi)l' 

den lägsta frekvensen (högsta våglängden) som bru
kas, och använder övcl'tonssändning pä de högre ama
törfl'e1\Venserna. 

Kopplingen för matning av antennen sker på Slim

ma sätt oberoende av våglängd genom att helt enl,elt 
inkoppla några varv direld pä anodspolen (fig. :2). 

Antennkondensatorer och lwpplingsspoJe äro sålu H

da obehövliga! - En enklare omlwppling mellan dc 
olika amatörbanden lmn väl knappast tänkas! 

Antennen är synnerligen enkel att konstruera. Som 
synes å fig. 1 är feedern ej fästad exakt på antennens 
mittpunkt x, utan på ett avstånd från denna som HIS 

L X 25 d" L t ]" d tur f ormeln : 130 ar . = an ennens ang u

tryckt i meter. Ur kurvan å fig. 3 kan man utläsa den 
längd antennen bör ha vid en given freln'ens samt 
ferderns avstånd från antennens mitt. Det är ay stOl' 
betydelse att feedern fästes på rätta avståndet håH 
mittpunlden , enär detta avstånd hal' fundam ental' 
betydelse för hela systemets verlmingssätt. 

För 40-metersbandet se vi att mot en frekvens a,' 
7150 kcls svarar en antennIängd av 20,3 meter. Fel' 
dern fästes på ett avstånd från antennens mittpun1d 
av 2,82 meter. Feederns längd, som är helt likgiltig, 
I';olt' ;l\'passns cHrr dr !o];;11a förlti'll1<'I lHll'lla . 

(For'•. .l sid 1 5 ~) 



POPULÄIt RADIOlH 

En transpo tabel "feIDDla" 

··r ... tfo ~.olDlDarnoJe 

och utflykterna 

S

ommaren sHtr för dönen och den »dö(1a ra

d iotiden» är iune. ncHnga lyssnare, l,anske 
(Irt stora flertalet, lägga lurarna pi't hylla n 
e ller sUi.nga av högtalaren för ett par måna

der åtminstone. Radio och sommar höra inte lllls 
ihop, säg(!r man. Nu skall det levas friluftslh- o(~h 

rundradion får arbeta för döva öron. En eller annan 
]'uskkväll kopplar man kanske på apparaten för ~l.tt 

lyssna, m n annars blir det mera sporadiskt. som 
ltlan möjl igen hoppar in på en särskild progl'um 
punkt. N;\ got planmässigt lyssnande blir det iute. 

För el) stOl' del a v lyssnarskaran har emellertid 
radion ingått i medvetandet såsom någonting lin,;

llödl·ändigt. En del ha JOed tanke på sommaren shtJl 
Ilat kvar ',r id batteridrivna apparater~ som man J;:an 
1a JIl ed sig till sommarnöjet eller pil en lällgre ut 
flykt, någr'a få äro väl i den lychliga situationen, att 
de kunna ta sin »allt-i-ett»-mottagare med till lan
det. Men lOanga stå där vackert utan möjligheter att 
lyssna. ,Just dessa svårigheter att kombinera "inte)'
och s01mnarlyssnandet är förresten ett h'ux fii!' 

Motlagaren, sedd bakifrån , med batfe1'ier och rör insa/.ta. 

Den färdiga motta,qa1'en ä1' en enkel pjäs, 
som bUllen V ·iSM. 

många, då de skola bestämma sig för en apparat. Till 
deras tjänst publicera vi nu här en lwnstruktionsbe
skrivning till en transportabel mottagare, som utan 
sd.l'ighetel' kan användas öl'erallt och som sätter sin 
ii.gare i stånd att njuta av radioprogrammen fullt 
oberoende av de lokala förhållandena. 

Vid konstruktion av transportbIa mottagare läg
ger man alltid mycl{et stOl' vikt vid att få clpt 

llela så enkelt som möjligt, ocll samtidigt ser man.till 
att delarnas vikt blir sil liten som möjligt. Den fär
diga mottagarens totala vild spelar naturligtvis en 
mycket stor roll. 

Batterierna kan man aldrig komma från i en kon
struktion al' denna art, och det är de som göra appa
raten tung. :Man skulle kunna tänka sig, att en bl'
tydande viktminskning lmnde uppnås genom att mall 
tar anodbatterier med mindre kapacitet än vanligt 
men i praktiken undviker man helst denna metod. 
Sådana små batterier äro aldrig rildigt tillfI'el1s~täl
lande, och nöjet al' en god utsii.ndning kan bli full 
ständigt förstört ay oväsen, "ilket låter som atmo
sfärh;lm störningar, men har sin upprinnelse i bat
teriet. 

Glödströmstillförseln kan ordnas med torrel men t 
elleT ackumuJator. Vid första ptlseendet lmn det "y

http:insa/.ta
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1,-I)]!plings8Chc11lo. 

l!'ig. :3 visa r mott~lgarens lwpplingsschema. Det 
framg<'lr därav att konstruktionen i stort sett be~tur 
a v två stegs högfrekvensförstärkning, detektor med 
gallerlikriktning och två steo's låg'frekvensförsHirk
ning. Ramen bestilr av två hälfter Lt och L 2., villm 
iiro förbundna med en enkel omkastare 01 , Med denna 
sI_er omlmstningen från korta till långa vågor. Ra
Jllen avstämmes med kondensatorn på 450 cm. och l 

(le genom det första röret förstärkta svängningaena 
överföras till nästa rör, som är ett skärmgallerrör. 
Kopplingen mellan dessa två steg är aperiodisk, och 

l mitten detektorkretsen m ed delvis avtagen skärmboa:, vilken det är av den allra största betydelse, att högfrekvells
fijrhiruira'r instabilitet och grund av koppling från 1·all ICI/. clrosseln HFD" vilken tjänstgör som kopplingsele-

IllPlIt. är HY allra bästa märke, Kondensatorn (\ 

ll'J[ X T J8J!.it J[ .I~, ]LJl,J[ § 'J[' }~\. 

1 frnmplåt 180X420X3 mm. 

1 bott n plilt 175X3D5X S mm. 

2 kon d ,nsntorer 450 cm. 

5 fjädrande rorsocklar. 

2 dro8~e ls polllr HF. 

2 strömbrytare, 

1 LJC-I ran,Cormato r. 

1 kop plings kondell Bator :370 (-m. 

1 g lödm otstånd, 

1 mo t s t il nd 0,1 me~ohm. 

1 mot. t ,\ ncl 0,2 megohm. 

1 kon d~n sa tor 5,000 cm, 

1 » 2GO cm, 

1 500 cm. 

1 2 m fd. 

1 1 m fd. 

1 » 0,01 mfcl. 

1 högt111areDhet med chass i. 

1 sk ala. 

3 knappar, 

2 non-'pillable nckumuJatorcr. 

1 9-volts gallerbatteri. 

l 120, olts nnodbatteri. 


~,--------------------------_._j 
nas som om torrelementen skulle ha företräde fram

Själva mottagaren med
för aclmmulatol'erna, men de moderna »non-spill s7cännboxen pa plats öVC?' detektor
able»-acknmulatorerna ställa sig gynnsammare bilde b'etsen, Till vänste1' LF-för8tä,'karen och till höger }{1f'

förstä,'lcm'en,
vad beträffa r vikt och driftskostnader, 

I mottagaren har använts 4-volts rör, dels pä (500 cm.) och läckan R1 (2 megohm) håller första 
grund av det större urval av rört;yper för denna glöd rörets anodström borta från skärmgallerrörets galler 
~pänllillg, som finns: dels på grund a v 4,voltrörem; och ger detta en lämplig arbetsspänning. 
fördelar framför 2~voltstypen ifråga om prestations  I sl,ärmgallerrörets anodkrets ligger detektorns ay
förmåga och stabilitet, stämningskrets L3L öCö, och omkastaren O2 är för om

shiftningen fr<'ln korta tiJl långa v:lgor, Signalerna 
likriktas i detektorröret med hjälp av Ce pö 250 cm, 
och R 2 på 2 megohm. Eventuellt kan man förstii.I"lm 
signalerna genom literkoppling, Yilket sl,er genom L, 
och e, (:370 cm,) , Högfrekvensdrosseln HFD2 äl' in
satt i detektorns anodkrets för att återlwpplingt'1l 
skall bli mera effektiv, men samtidigt uppnår man . 
att de högfrehenta svängningarna i detektorns 
anoc1h:rets iute g, över i lågfre]{\rensförstärkaren och 
orsaka instabilitet, 

Motstandet R4 (200,000 ohm) överför de likr ikl n il( ~1<';g. 1. Den yt/re låda IL 
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Fig. Z. Ra /Il C/! . 

svängningarna till första lågfrehensrörets galler ge
nom kOll( ensatorn e7 på 5,000 cm., och motståndet 
R ; pli 2 megohm ger röret lämplig gallerspänning. 
Yidare f i ~ ns i detektorns anodlu'ets motståndet R., 
p ii. 100,000 ohm, vilket tillsamman med kondensatorn 
C, p[l l m fd bildar ett avkopplingsfilter. Vid avprov
ningen h: r det dock "isat sig onödigt att (lllvända 
Iller än I etta avlwpplingsfilter. SImlle benägenhet 
för instabilitet lwnstateras kan man blott sätta in 
ett mot nd på 100,000 ohm i skärmgallelTöl'ets 
anoclkret i stället för den ledning, som leder från 
:-;polen L, till högsta spänningen. Anslntningspnnl,
tpll på spolen förbindes då genom en ),ondensa tor p[l 

l mfd ti ll minus. 

Pel i' lsida}l; av ramen ses an vänster ~edn inga'rna till glöd/nid. 
omkastm-e, ganer, omkastare. 

Kopplingen mellan de två lågfrekvensrören sker 
med transformatorn TR, och högtalaren anslutes di
rekt i utgångsröl'ets anodkrets. Battel'ianslutningPIt 
sker såsom framgår av schemat. Ackumulator -, 
anodbatteri - och gallerbatteri + anslutes vid + AK 
och ackumulator + anslutes vid - AK. Första röret 
får en negativ gallerförspänning på 1'/ 2-3 ,·olt. me· 
don andra röret får G- 9. 

J'Ionter·ingen. 

Aluminiumskärmboxen (fig. 5) tilherkas I.l\' 0:1 
Ulm:s plåt i tre stycken: 1) frall1- oell bottenplåt, 2) 

Fig. 8. L , ,ch L , - 1'a11l. 0, och O. omka8tare, O, och G, - ;'50 cm., C, - ;;00 cm. G" - 0,01 mfd, Oj 370 cm., Co 
250 cm., Gr - 5.00 0 cm ., G. - 1 mtd, G, - :2 m j d, R I , R, och R , - ,2 megolDn, R. - f! 00,000 ohm, R . -- 100,000 ohm , R, 
~- 20 ohrn, HPD , on/i. HFD, dI'OSSe~81lo1ar, TR -- tl-ansjonllato l', 
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V ilken spänning ger eliminatorn? 


Fig. 4. Spo /.;n . L, (L,) - 80 vo)'v, 0,8 mm. L , (L.,) och L3 (L,) 
45 och t OO var!!, 0,15 mm. Spolrörets diamet er 54 mm. 

sido- och överstycke och 3) bakstycke vilket formas 
som lock. Ramen tillverkas av 0,5 cm:s kryssfaner 
såsom fi g. 2 visar och lindas med 0,5 mm:s dubbelt 
silkesspun nen koppartråd. Lindningstalen äro 40 och 
11 och lindningsriktningen lika. De två ändarna le
das tillsamman till glödtrådens minussida . Långvågs· 

RORTABELL 

Högfrekvens I.ågfrekvens 
FabrikJ! Det.-1- ---1 2 

i 
Orion ..... _.. S 4 
Philips " A 435 A 442 
Telefuoken .. RES 044 
Triotron " se 41 
Valvo " "" . . ". "" . H406spec Il 406 ~ 
Vatea .... 

D 
e flesta lyssnare veta, att mottagarens 
anod- och gallerspänningar spela en 
mycl{et stor roll för uppnående av bästa 
möjliga resultat. Ibland har man lmn 

ske sökt kontrollera de olika spänningarna med en 
voltmeter, med det resultatet att eliminatorn visat 
endast 40--60 volt eller däromkring, medan den i 
verkligheten skulle visa mer än dubbelt så mycket. 
Ofta tror lan då, att eliminatorn är förstörd, men 
förklaringc-n är i själva verket mycket nära till hands, 

elimill torn finns det alltid ilrosselspolar eller 
motstånd, :mtingen apparaten är för lik- eller växel
ström. Vi l å därför ett spänning:sLlll över dessa , vil· 
j,et ökas med strömförbrulmingen. 

De flesta amatörinstrument ha ett r~itt litet inre 
motstånd och kräva därför en relativt tor ström 
styrka för a t t ge utslag. Vid en eliminatormätning 
såsom fig. 1 visar medför detta, att spällningsfallet 
över eliminatorns (11'0 8 lar eller motstfllld (R1 och 

W4 A 41 L 4 
A 415 Il 405 

A 425 !RE 034 RE 084 RE 124 
WD4 XD 4

SD 41 W 406 A 408 L 414 
RX 406 HX 406 LX 414 

1'i.{/. 5. Skärmboxen . Till vänster den idl'
diga mottaga'ren klar tÖT användning. 

lindningens fria ända går till omkastare och gaUer, 
Qch kurtvc gslindningens fria ända till omkaBtal'ens 
andra pol. 

I ramen placeras mottagaren och batterierna och 
så kan hela systemet anbringas på sin plats i den 
yttre lådan, vilken tillverkas efter fotografierna och 
mått på fig. 1. Högtalaren är i förväg fastsatt i den
na låda. 

RJ blir mycket stort, och följaktligen minskas spiiu
ningen på eliminatorpunkterna B och O betydligt. 
PÖl' att man skall få någorlunda pålitliga mätningar 
är det nÖdviindigt, att mätinstrumentets motstånd 
R3 är su stort som möjligt. Bäst är därför att anv,iJ1 
da nidspoleinstrument, där R~ blir 30,000--50,000 
ohm. 

I 
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Konstant spänning 
vid alla belastningar 

med glim.lampspänningsdelaren 

Av ingenjör A. SCHLEIMANN-fENSEN 

En 1/Y konstruktion, vilken i hög giwl undcrlä/./(l1' onäindningc'li 


av clili/il/atorer och som sarntidi.gt gel' enastående fördelar. 
 I 

S
amtidigt med att rÖl',typema specialiseras 
alltmera stiger h'a\'et p.l användning av ab
solut he8tämda anod- och gallerspänningar 
för att man sl,a i l uppnå just de fördelar, som 

l"lI'" ktcriset:l de olika rören. Om man inte är tillräck
ligt noga pil den punkten, så blir resultatet ofta så 
c1äligt, a tt det skulle yarit bättre att använda vanliga 
I'Ör. Särskilt kommer detta förhållande fram, när man 
allvänder (l moderna skärmgallerrören, och detta är 
säkert mer än något annat orsaken till, att många 
;lIllat örer återg' tt från de utmärkta rörtyperna till 
de vanligare trots att sh:ärmgal1errören utan gensä
gelse prestera mycket mera. 

I batterimottagare äro förhållandena såtillvida nå
gorlunda gynnsrumma, som man vid olika avtappnin
gar har den uppnådda spänningen angiven, och dessa 
yärden äro rätt noggranna, så länge batteriet är nytt 
och helastningen bara inte iir för stOl'. Om man så
lllTIda "tämligt hal' färska batterier kan man med 
mycket gott resultat använda de uppgivna värdena 
:-;;isom mått p[l den "edd iga Rp~.nningen och a11 isa 

Fiy. 1. 

II 
~~ 
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II 
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n 

~ 
"'-:;:"l1lI I 
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o /0 20 30 4) 50 

Fi{J, ~. 

ha garantier för': att lllan arbetar med de rätta sp~ln· 
ningarna på rören. 

Emellertid använda ju en mycket stOl' del av ägare 
till rörapparater nu eliminatorer för lik- eller växel
strömsanslutning, alltefter de lokala förhållandena, 
och dessa medföra alltid den olägenheten att den av
givna spänningen varierar i så hög grad med appa
ratens strömförbrulming, att det praktiskt taget iiI' 

omöjligt att veta, med vilken spänning man arbetar, 
Detta förhållande beror på tillvaron av de ofrånkom· 
liga drosselspolarna eller motstånden i strömkretsen, 
Som man vet, är spänningsfallet över ett ohmsId mot
stånd proportionellt mot strömmen genom motstån
(let. Man l,an sålunda inte lwntrollera arbetsspän
!lin gen med en vanlig voltmeter, .ty mätningen med· 
för ökat strömuttag och därmed minskad spänning. 
Med kännedom om eliminatorns och mätinstrumen
tets motstånd kan man naturligtvis korrigera fel· 
läsningen, men denna metod är rätt komplicerad och 
kräver rätt ingående kunskaper i elektroteknik. 

Fig. 2 , visar en lmrva, som anger spänningsfallet 
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\'id olil,i.l belastningar. Det ftHlllgår diirew, att uet rör 
e;ig om r ii rt stora värden. Vill en belastning pä 40 mA 
blir den uppnådda spänningen sålunda endast om· 
k1'illg 100 volt eller mindre än hälften el v spii llningcn 
\'id :J illA s belastning. 

En anllall mych:et betydallde svärigllCt meJ \'anliga 
eliminatlll'cl' orsakas direkt av användningen av 
"pällning~:dclare, Dessa. insättas oftast såsolJl vi:ms 
\'id R" till vänster pä fig. '1, vill,en visar en del Hr en 
nllllig eli :ninator. A. ocll B leda ti1l filtret . P Öl' att llU 

undgå svarighetcma siitter man in de rätt s lora block
kOlldensa orerna e l- C"-(' ,-C." en mclud SOIll gÖl' 
t'liJllinaio m betydligt lJlycl,et dyrare. 

Gallers.pänningen skaffas i regel med bjälp av ett 
:-;äl'skilt lllotstånd , vill,et inskjlltes så som visas vid 
H~ . Det h amgär att gallerspänningen är beroende av 
:-;trömförLrukningell, i det spänningen stiger, när be
lastningf:'1 1 ökas. Därigenom kan man fä rätt stpl'U 
variatiOIwl' i gallerspänningen, och inte ens m)'tket 
stora kondensatorer parallellt ö\'e1' gallerspännings
motståI1llpt lmnna u t j ämna spänningsvariationern<l 
tillräckli llt. Inte minst av denna anledning hal' mun 
i många rall övergått till att använda vanliga galler
batterier eller eventuellt speciella gallersp~inllillgc; 

elimillatol'er. 

FÖl'utom ue redan omtalade eJill1inatOl'::;v~ll'igbetel'
Ila bör i detta sammanhang framhällas det "älLe
]{anta fÖl'hällandet, att eliminatorspänningen varie
rar meu lIätspänningen och dädör i regel inte ill' '-'är
,;kilt kon" tanL 

Efter d ~nna övel'sil,t a \. s\':higheterna kan det inte 
förvåna Il ELgon att .höra , att lllan en längre tid sökt 
lösa eliminatorproblemet pa ett mera tillfredsstä l
la nde säi l , Först på allra senaste tid har man dock 
nått ett r erkligt reSUlla l. I all sin enkelhet går me
toden ut pfl, att man använder en speci",llwnstruerall 
glimlampa som spilllningl'clel:1l'c. Det iiI' känt, att 
JllotstålHli't i Pli gli mlampa Y<1l'i f> nll' ll1(, ll lll'lastnin g('ll 
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lJå srldaut sätt, att spänJlin g-en ö\'e1' de ty{[ elektl'u
llel'lla bålles mycl,et niir'a konstant. Mellan deSiia h:1 
ytterclekhocler lmnna insättas andra, vilka hl spiin
niJlgnr SUll! äro beroende av avståndet till cIL'n pusi
tinl uch den negativa elektroden. Precis som fÖl'h~l1

landet är i en vanlig spänningsledare, där de olibl 
ilda ppning'arnas avstånd från ytterända1'l1:1 ilru be
stiiullnalllle för de uppnådda spänningarna. Då ::;piill
llillgen örcr yttereleIdroderna är praktiskt taget oför
~lnura(l \-iu a lla förekommande belas tningar, f å oc};s:\ 
lIe olika uttagen en spänning av samma kanlktilr, 

En pra ktisk utförandeform föl' denna Jlya "pil 11

nillgsdelare ses i vinjetten o(·lt till höger p:l fig. l 
fiuns en schematisk bild u\- anslutningen till en 
eli roinator. A och B leda till filtret, och de olika spiiJl
ningarna kunna uttagas såsom figuren visar. "!\lot
ståndet R z tjänar till att skaffa den negativa galler
förspänningen, vilken ellligt den nya spänl1ingsd~la 

l'ens karahtär blir konstant vid alla belastningar, (1)1 

blott motståndet göres så stort, att Illan kan bol't i'(~ 

från belastningens inflytande pi\. det. 
pr. grund av de speciella förhållanden, SOIll göra 

sig gilllalllle hos glimlampspällningsdelaren, UPPllih 
lllan inte Lara en mycket hunstant spänning, utall 
lllall Hu' yHer-ligare den fönlelell, att de ound\-ikliga 
spiinuillgsnuiationer, som hä rstamma från Y:lriatio
uer i lliitspänningen ocll det ohmska motståndet 
filte1'SlJolal'na, ocl,sft Ilålles nere \. ifl \'ilrden, som i 
l)l'aktikell icke spela någon rolL 

Fig. :1 risar förhållandet mellan spänning oclJ. he
lastuing i en eUminator med den nya spiinningsdela
ren. }Ian hlggel' märke till, att spänningen prl ~·tter

elektroderna vid en belastning på omkring 50 mA. il l' 

endast ett par volt mindre än tomgångsspänllillg~'JI. 

Glimlampspiinningsclelarell hal' llessutom ett lllyt:

kct rillga \'iixelströmsmotsH\ucl , sr. att ma ll slippel
(le Merkopplingssnhighetel', som i l'egel uppstä med 
I!('ll \';[llliga spänningsdelal't'n . . I>iirför l.an mall fuJI 

(Forls.• s irf. 160) 

F iy . . ,. FiO.I, 
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T elegrafonen nU:ijli(J
gör för r-adioarli8f c lI 

att 1,'on,t1'ollerr! sitt 
arli r; lr·. 

Den talondet åden 
en 1S00.talsuppfinning 

SOlD står sig gott 


D 
:iktafonell, eller telegrafonen som den 
oeksll kallas , ~iI' eu uppfinuing a\' flen 

dansb> ingpnjöreJl Valdemar Poulsen, 
Hir resten den första stora sak som dell

nt: man ladl' fram föl' Y~idden. Redan i mitten p;\ 
1890-talet c"lä Poulsen yar anställd som ingenjörs
assistent vid Köbenha\'ns Telefonselskab, 
hade han "inl fUl1l1erillgar pä att f,\ fram 
ett slags talmask in eller diktafon, och han 
fann snart flera möjligheter för lösningen 
av detta problem. 

Vid en intervju beriittar ingenjör Poul
"c n, att en a v hans första ideer gick ut på 
att placera en blyvals i utspädd svavel
;.:yra och med en säl,er elektrisk förbiu
dd,e till valsen . ]J;l mycket kOl't avstånd 

fdn valsens yta skulle placeras ett tunt platinastift, 
SOUl kunde i-ihjutas hings \'ah;en under dess rotation. 

Genom aH sända en mikrofonström från spetsen 
till \"alsen u lIder dennas rota tion skulle Poulsen lmn
na få talet neclskrivet P~l l,ell1isk väg längs en skruy
Jiuje på valsen, 0<:11 om han därefter kopplade \"als 
och stift till en telefon så "kulle (let under valsens 
rotation alstras val'ierancll' spänningar, vilka åter
gåvo talet i telefonen. 

Denna ilIe och flera nilrbesläktacle htlllnade dock 
illgenjör POlllsCJl riitt snart och han tog i stället itu 

Upptar;niJ/g av ta~ 'i diktafon. 

lii1ctafonen åte'rger det ltpptagna. talet töl' II ('r!. 
skr-ivninr; . . 

JlleJ. den magnetiska skriften på ett tUllt 
stålband. Då han en gång bara fått den
na nya ide i huvudet fick han fÖl'l'estell 
den avprovad på ett lika enkelt som ge
nialisl{t sätt. Han fick tag i en kraftig 
magnet och ett stämj~irn, och med ett 
hörn av magneten ritade ha n ett hn's pi't 
stämjärnets yta. Därefter hällde hall järn· 
filspån på stämjärnet och kor..et fram

trädde då tydligt med vidhängande järnfilsprlll. 
Möjligheten att åstadkomma ma gnetisk lj udskrift 
\'ar <lärJ1Jed bevisad, och ingenjör Poulsen kunde 
ta itu Illed det praktiska utförandet. Det var fÖl' 

resten just vid detta tillfälle, som det fruktbl'ill
gande samarbetet med en annan l{änd dansk upp
finnare, professor P. O. Pedersen, inleddes. 

l den moderna telegrafonen följer man fortfarfdl
dc den ursprungliga principen, enligt vil1<en ett 
tunt stålband (en ståltråd) fåt' pa:,;scra mellan de 
h;\ polerna på en skrivmagnct. Kopplar man nn mi· 
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~ Il Sätt nya ror ,I 
I Illed rätta "ärden II
: 6'8 ~i apparaten~ -t l L----'\oIV'tl\JVIIIJ'V\.---~~ 

-" iiI' m.ll1 skall skaffa sig nya gamlas, Gallerspiinningen kon
riil' i ;: i ll motLagare, uppstår trolleras med mo l ' t åndet Ro' 
,1Ilt ii! JI tgan: Xl' det möjligt c Lib;om i batterimottagal'P

I 

att. u ta n vidare siitta in rör a\ I 
I fär man i växeL trömsappara

en mode l'nare typ i apparat en. ter (schema O) endast anväll [~
I 4//"""

(' ller mit te il< gra speciella ar I da rör med samma glödspän
rangem<l g vidtagas? IL_-l..._____.-.-______-<i-PAI ning som det förbrukade rö 

~:h'aret blir beroende av, om rcts, Glödströmmen betydcr 
,lpparatl' 1 är en batterimottagarc eller llen är nät ingenting, 1lll'1I gallcrspiinningsmotständen R z e11<> I' 
ansluten för lik- eller växelström. I batterimottagaI' (allteftersom rör t iir indireld eller direkt up]>R 1 

(schema :~) kan man insätta rör llled 'amma glöd viirm t ) jwsLeras, sfl man Hlr lämplig spänning, 
spännj n~ som de gamla hade, om bara gallerspän Vid mätning av glöd- och gallcrspänningar är uet 
ningen a ' passas därefter, Glödst römmen spelar däre nödvändigt att man använder förstklassiga mätin
mot inge' rolL strument, t, ex, vridspoleinstrument med stort inre 

I en likströmskonstruktion (schema B) är dill'C ' motstånd för att resultatet skall bli tiJlrä<:kligt nog
mo l rör ' t f; glödshömsförbrukning av stöne betydelse grant, Siimre instrument med relativt litet motstäne] 
ila glödsjlänningen, och man m, s te därför noga e ha nämligen i regel så stort inflytande på apparaten" 
lilL att Ilet nya rörets glödström är lika med (let övriga motstånd, att resultatet blir missvisande, 

kl'ofon ( l4' h batleti till shiymagllcten S:l nedskrivt,; 
allt tal j mikrofonen llled magnetisk ljudskrift på 
>itå ltråden under dennas pai'sage förbi skrivmagne
ten. m man därefter kopplar en telefon till magne
tens linc l ning och åter Ulter stal tl'äden passera, iSa 

alstrar IL n magnetiska skriften genom induktion i 
skrivmag- etens lindning strömmar, vilka naturtro
get å terg' talet i telefon , 

Redan l sin Ul'spl'ungliga fOl'Ul r ymde denna appa, 
rat stora möjligheter. Den kunde t, ex, användas av 
1'11 affär>iwan, som i all hast diktt'rucle sina bre\', 
\' ilka däl' fter utskrevos av maskinskri\'erslmn, 

En speciell användning i a nslutnillg till radiOll 
har telc~l'afonen fått vid Hochschule ful' lVIusik i 
Berlin, J 'är har' nämligen organiserats en särskild 
kurs för alla, som skola tala mera regelbundet över 
1)'ska rundradiostationer. 

'-id B ' ('liner Hochschule fUr Mu sik användes te
legrafoneil för upptagning av talet framför mikrofo
nen, och Ilär uppläsningen är slu t, återges det hela 
av en h0~t alare fiir liiral'en oelt ele\'ell, Genom kri 
tik och :;;jälvkl' it ik kan mall sä fä bristerna kOl'l'i
g'l'rade, 

I de fall, där radion anvä'ndes för överföring ,l\' 

vanliga telefonsamtal, är det en olägenhet, att sam
talen kunna avlyssnas på vanliga mottagare. Ocks;l 
här kan telegrafonen vara till hjälp. Med dess hjälp 
kan man på olika sätt förvanska talet under utsänd
ningen och åter göm det begripligt pa den bestämda 
mottagningsstationen. Gäller det sålunda att sända 
en hingre rapport, som inte bör avlyssnas av obehö
riga, kan man först tala in hela rapporten i dikta
fon, Därefter låter man diktafonen sända hela rap
pOl'tE'n vidare pr radio på så sätt att man läter stål
tråden löpa baldänges. Hela »samtalet» blir därige
nom absolut obegripligt för utomstående. Denna till 
synes fullständigt meningslösa rotvälska upptages 
på mottagningsstationen i diktafon, och när man där 
låter stalbandet löpa bakhinges så har man rappor
ten klar, 

Vidare kan ett samtal, med en metod som det häl' 
skulle föra för långt att gå närmare in på, hackas i 

smiist'y('l,e ll. som [lterges alltför hastigt med stegrad 
frekvens och avbrutet av små pauser. På mottag
ning~stationen är det en enkel sak att fii det hela 
begl'ipligt. 
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VALVO 

LIKSTRÖMS SERIE 

säkrar selektiviteten, ljudstyrkan 


och ljudkvaliteten i Eder 


nätanslutningsmot

tagare 


L510 D A410 H410D 

Ä. V. HOLM Ä ••B. 

Elektrotekniska aYdelningen 

Göteborg STOCKHOLM Malmö 

Nyhet! EJA.NXTANOD Nyhet! 

inr 
F ö r I i k • t ,. ö III: 110/ 220 yolt Typ 1I,'ror cl l fu r 1 .3 rör .... 27: ;,0 

Typ Il eeord 2 fur 1-0 r ör ........ .... . .... .. 33 : 

Föl' vä x elström: 110/ 220 vo l t 'J'S (I )[lgnon, e ff e kt. 50 m A fu r 1. 3 rör .. 30: GO 
Ty p Sta nd ..«l, e ff ekt 100 lilA fö ,· 1 5 r ör 54: -

Samtliga "äxelstr ömsaggrega t 
ha va helvågslilc r j){tning och glöd 
Rh·ö m s uttag . M a.rl{nadcns m es t 
f ulländade n ätaggregat ! Obe 
ti ngad t illWrlitli g- lle t och obe 
g-riin s D.d livs längd sätta vi sonl 
givna. f örutsättningar. 

Ty p Gigan t , ~f[ekt 200 mA för l-D rör 84: - -

Bcgtlr gl'~tb3l>I' O s(:1 I yr! 

EJA-RADIO, Berlin N 31 
T1' Sl(T KYA L ITET SA IIBETE: 

TELAVOX DYNAMIC 
(Svenskt Patent No. 69291 ) 

STORSTA EFFEKTIVITET TILL LÄGSTA PRIS 
OCH MED MINSTA STROMFORBRUKNING 

För likström ell er ackumulator . 
» växelström . . . . . . . . . . 

med inbyggd eliminator . 

ab Köpenhamn 

Kr. 82. 
» 134 . 
» 170.

I. AXEL CHRISTENSEN & Ca.. Köpenhamn 
NORREVOLDGADE 52 

BRUNNENSTR,\SSE lO:l - 104 
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Radions innersta väsen utforskas 


E/I !ill III i äc! t'ä lorgani scr({ dc !c/c /Jisiolls labora!oricl-. 

I 
Bel'l ill hal' llyligen uppl'iHtats ett specialiusii 
tut för svängning8forskning. Vad man sysslar 
lllE'(l där framgår av institutets namn. Det har 
nältlligen nppkallats efter den tysl,e forsimren 

Heiurich Hertz, en av pionJarerna i radions utvEck
lingshisto.'ia. Institutet skall genom sitt arbete i för
bindelse med det praktiska livets erfarenheter försö
ka bringa klarhet i en bell'ad förh ållanden, Yillm man 
hittills bJlltt anat och inte vetat någonting positivt 
om. 

I de stura, modernt inrä ttacle lalJoratoriel'na arbe 
len' JOan lll~d både clektrislm, aku8tiska och melmniska 
>;vängnillg :H. ;iunu är det visserligen bara en m:ycl{et 
kort tid, ~ om institutet arbetat, iDell mycl,et omfat
tande historier äro redan i gång. I laboratoriet för 
högire]{vPIIssvängnillgar arbetar man med att under-

Ett hörn av 1fcrlz-i-/ls li!ufcls /,;orlvåg sla borato-ri·um. 

:;öka vågfodplantningar av olika art, och sedan skall 
man utarbeta planer, vilka möjliggöra en objektiv 
och vetenskaplig värdering av olika radioapparater, 
så att lyssnarna kunna slippa från en hel del av de 
omoderna historier, som marlmaden fortfarande bar 
rätt gott om. 

De t almstiska laboratoriet sysslar med IdallganalY8 
och undersöker högtalarreproduktion i rum med 
större och mindre dämpning. Olika studios med mi
luofoninstallationer möjliggöra mycket vittomfattan
de undersökningar av olil\artade förhållanden: vilka 
kunna spela in vid rUlldradioutsändning, t. ex. E'Hek
tiv ljudisolering utåt, orkesterns placering och många 
andra intres~anta problem. Slutligen undersökes i 
laboratoriet också de mekaniska svängningar, som 
kunna uppsUt i masl,iner, telegrafledningar och 
"polar. 

EN NY ANTENNTYP. 
(Forts. fr. sid . 17_) 

Slutligen bör framhållas att en strömindikatoI' 
feedern endast med denna antenn bekvämt kan an
vändas på alla amaWrfrekvenserna. 

I?NTE,1/NEN'J L/lNGIJ / HETE,if . 


!9 g 20 I 20.'1 212 7 


/

/

" 7/0o 

/~ 
~ /
~7iOo 

V 
/~ 

~ /7jCo 
f? 7 s Z 7 "I y. K3 :!.·8 7 1'1 _ 

rEE~E;f',1IJ ,f j/JT,9M {) ,r",~:V -?/jITE/1/

-;VE;VJ I'//TT. 

li-ig . 8. J(u.l'van kan även användas fÖl" 3500 KG/ S ooh 14,000 
KG/S. I förra fallet genom att mu.ltipz.icera alla värden med 
2; i scnare fallet lJ enorn att div-idera alla vii?'den med 2. 
(Frekvensen få/' g ivetv is d-ivi(~era8 med 2 fö?' 80 m.; multi_ 

pUccl'as med 2 för 20 m.) 
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Grammofonindu§trien§ 
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Den som häller sig till kOlJ ,,; rtll\lIsikell bör lägga sig till 
med en Baranowski-pla tta (A 162.541), vilken upptar »Valsc» 
och »Prelude». 1';n pianoskiya som inte stå r de utländska mäs
tarnas efter. 

Odeon har slutligen också eu Jjudfilmshistoria bland maj
nyheterna. Man minns Fridolf Rhudins »Fiuurliga FridOlf», 
en av Svensk Filmindustris allra första ljudfilmer. Det iir 
den som nu kommer igen på grammofon (A 162.526) , ~ NUjhe!er CVVd" 

Orchestrola kör nu fram med 
~tterligare ett stort svenskt 
).(rammofounamn, operllsångaren 
Sven d'Ailly, "ilken gjort en rad 
in s jungni ngar, som ntan tvivel 
fdln allra första början ger ho
nom en plats längst fram på lis
t:lll öyer liven den stora gram
mofonpublikens favoriter. Vi ha 
nuit i tillfälle att höra en se
l'ie av dessa skivor och kunnat 
konstatera, att de ä yen rent tek
Iliskt markera ytterligare ett 
~teg framåt. 

»I ett litet konditori» (9228) 
fi r en god melocli, som göres för-

Kvun d'Ailly. träffligt . Detsamma gäller »Ut
~tällni ngs melodien» (9226), som 

är sentimental utan att ~lå över och säkert blir en av 
sommarens storskiyor. I »Fur jag bli er kavaljer'!» påmin
uer d'Ailly s,"url,t onl SY('1l Daland , och clet grammofon
betyget beltö'"er iute ells en oppra~ 1I. ngare skUmmas för. 
»Ingen lir som dl1» (9229) och »~Iinn~ du» (9224) liro inte 
:1,- samma kla ss som de ticligare nHmndlt d'AilIy-sakerna, 
men kunna go tt både höras och köpas. 

Georg Ender" förekommer som vanligt l!1ed en serie in
spelning-ar, a" vilka »Blå violer» (9216) och »Jag lir törstig 
efter kys~f\l'» (9231 ) lit(ga eu häs tHingcl fÖre. Mo t den förrn 
skulle man b,na "ilja göra den lilla invänclningen, att re
frängst ngPIl iute bör uli huvudsak. »Tänclstickspuradem> 
(9221) kommer oeksil. bland dpt hlisla. vi hört på senaste 
tid, vid ure »Till min tös i sin bIä oYl'rall» (9215) och »Lu
Lu-Long» (9222). Refrällg:så ngen lir doek i dessa liksom i 
»Topaze» (9223) rätt svag, s;lrskilt i jämförelse med vad 
d'AilIyskivorna ge. 

Yiolet Banr! svarar slutligen för ('Il rad av Orehestrolas 
Illest popuUira saket'. Dlir iiI' »Fo rdvalsen» (9201), som har 
illla utsikter att komma upp i en god upplaga, »Fl'iarejaz
y,em> (9202), som h a r ett lus tigt inSlag av »Du gamla ,In 
fria», och »'1'o rpareja<:<:em> (0210), fullt i klass m ed »de 
storas» inspei.ning. Har man råd att lätta på pungen ytter
liga re så lwu man gott köpa »Takt och tom> (9211), en 
utmärkt hambo, »K, S. S. S. jllbilellITISyals» även kallad 
»NHr vå orna vagga» (9212) , »Brunns" iksvalsel1» (9206) och 
»Låten som lindrar gråten» (D20T), »En kväll vid Öre
sund» (9208) och »Vänta, jänta» (8204) försvHm väl sin 
plats i denna samling. 

O(leon har .. änt O.'!, några majskivor, SOlJl domineras <[,. 
Ernst Rolf, vilken hä r kommer di sponerad på et t helt Hnnat 
sätt än när vi sist hörde någon av hans nyinSjungningal'. 
»Sty rbord-babord» och »Det gör jag av kärlek till di g» 
(A 162.529) i.i ro två sjömansvalser, so m verka betydligt mera 
iikta än clet mesta i den genrcn som serveras. »Grammofon
"alsen» och pDet är föl' sent att il.ngra» (A 162.530) blir 
säkert också e n a v :so111marens mera lilttsålda saker. Fast "acl 
be t räffar »G rnm mofonvalseu» ldinner man sig inte riktigt 
övertyga r! OID , att den ii I' någonting riktigt nytt. Man tycker 
sig hu hört elen å tskilliga gånger förr, om ocks:'i. inte på elJ 
och sa mma , kiva. 

Tore Sven, .'on & Go. kommer ll1etl en av silJa goda inspel
ningar. Det ä "r »Delsbojazz» och »Lyckebohambo» (A 162.532). 
Synd bara a tt Artur Rolen hal' sa svårt att hinna med. 

»De' il' Yå ren» och »P å kärlekl'ns vingar» (A 162.550) är en 
Syen-Olof-Sandberg-iO]öva, rätt enkel men också rätt sympa
tisle Den " ki!jer sig fö rdelaktigt frftn mYCket" som man fått 
höra ay S. ,S. 

Husbondens röst har natur
ligtvi s stora dagar fÖr Hylton
inspelningarna nu efter häx
mäs ta rens Svergevi sit. Men muj
lIyheternas stora namn är kan
:<ke i alla f a ll Mal'ek Weber. 
Han står för en inspelning, kal
lad »Suite orientale», som är nit
go nting överdådigt. Weberski
"orna bruka alltid ligga i en 
klass föl' sig, men den här gång
en hal' orkestern slagit s itt eget 
reko\·d. K öp elen skivan bums! 

Efter dessa superlative I' är det 
inte mer än rätt att majsupple
mentets \lya svenska orkester 
får sitt. Karl-Gerharc\s kumpan 
Ru clolf Bolmi har gjort ett par Rudolf Bo/mi. 
saker, som ligga över vad vi 
hört någon annan svensk orkester :1sta dkomlJla. »De kall jag 
aldrig glömma» och »De' får dn själv bestfimlllll» (X 3381) 
~amt »Det kallar jag att gå våren till mötes» och »Rom de' 
påminner om» (X 3380). Tyvärr är inte refriingsållgen i 
klass IDed orkestern. Daniel Hertzman gör sin hälft av yal'jc 
skiva förträffligt, men Carl Gustaf Hulthe på andra sidan 
vill mall allt gärna ha ersatt med nilgon anllall i fortsi.lt t
ningen. 

Jussi Björling kommer med en 1IY ins jungning av »Golldol
sång» och »För dig allem> (X 3376)., n1rmecl han ytterligare 
befHster sin position. Han uör bara yara försiktig Yid pro
gram valet, så att han inte utvecklar sig till en uy S. O. S. 

K a rl Kinch blir kanske litet för skrällig i grammofon. Hall 
"junger nll »Ntir en stjärna frå n himmelen fallen> och »Från 
babord till styrbord» ( X 3401), av vilka den förra avgjort 
iiI' bättre i alla avseenden. Orkesterackompanjemauget är för 
övrigt frapperande väl skött, oeh köl' man med svagstift åker 
skivan upp i högs ta klassen. 

Alla biografbesökare komma säkert att med förtjusniu IT 

kasta sig över e tt par saker ur ljudfilmen »Prinsg~,målel!)~ 
i\'I a urice Chevalier gör dem och mer behöve r inte sägas. Det 
Hr »My love parade» och »Nobody's us ing it now» (B 3332). 
Sedan man sett filmen hal' m a n dubbelt nöje a v den skivan. 
Den är värd att köpas brua f ör Cheva liers k orta , lustiga 
skratt. 

Så slutligen Hyltonsldvol'Oa, vilka denna gången äro fyra. 
Att sätta någon före de andra är egentligen en orättvisa. Det 
~lml\e i så f a ll vara X 3396 bara därför att den upptar 
svenska sa ker. På ena sidan »J ag lir törstig efter kyssa r » 
och »Jag orlmr inte det/I, på den a ndra »Fast d t bara iir eIl 
liten bit» och »En Hä för tq'l.». »Memories of Paris» (B 327:3 
och B 3314) är ett potpurri över gamla mel odier, som man 
gärna hÖrt och ännu hellre hör om igen. »Dance of the rain
drops» och »Maggie's cold» (B 5778 ) står sig gott i konkur
rensen med öuiga Hyltonskivor. Den senare är ]wnske vä l 
bullersam f ör hemmets lugna vrä, men innehi'tller en hel 
del lus tigheter. Hål<lJte. 

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

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

Aterfärså'/ja re a ntag as. 

ERIC BERGQVIST MOTALA 
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fhenska Odon Försäljnings A.-B.. StocldlOl lII , hnl' llU kom
Illit med • tt nytt utomordentligt gutt OrioIl rör. 

L ±3 ,i l' en pentod, med följande duta : 

Glö,I. ·pänning 
( :lö.ts trÖm ............ O.lii H \\1[1. 
An ods[Jänllin,g m'IX. ~O() ,"olt 
Hjii 11'galIer>;I'ii Illling :WO ,"olt 
Bra ·thet 2,7 mA/ \" 
Gell " l\1 vel'lwll O,f) ?k 
För~tH rkui ng~f;tkl ()[' (. ::t 200 
Inl' l' 1ll0tsUiud , -lOOO oh\\1 

-ORION - I 
L lt.3 

et, 4Voll 
' ) • O'15Amp 

• 
L 

~a • max.'200V. 

-liftt 
es = max.200v. 
S ,2"7 ""YVolt 
D '0-50/.b'200 
i ' "'"000 Q 

Q' 1J .~ 

~ t. 
L',Vn 

VJ :11'? < , 

~t) E 

V:: ~ 
'" - ""'''''0 .. ,. 

" 
, o • 

Hörer, ""II I rack va re !;in stora hrantheL kall arbeta med 
l't'latiyt s lll L ing:'l.ngsalllplituller, ger i för('ning \lied Himp
Iigt anpll ,'''ud ut"1\.ngsimpedans utomOl'delltl i,e:r god för
s tärkning. Hed 1'ulla spiin ningar l); :lUod och h jiilpgalI f' 1." 
kODlmet· m . n upp i en aosulu t d isto l'tiollSfl'i ul.g·ånf!seffekt 
Il!\. drygt J watt, "iIket Ur tWr,iddig"t föl' (le störs ta bo
ningsrum. Aven SO\ll detektor , i vilket hlinseendp vi ,arit i 
tillfilIle pro\'U röret gansiw ing:l encle, :\\'belar L 43 mycket 
Dra. 

Bu anUl11l nyhe t är att liks trömsskii rmgallenöl"et S 4 
Ilumera ii n'll utförcs med kopparsldll'ning. 

Ingeniöl'lit'irman T hm'llla A.-R., St.ocldlOlm, Ilar föl' någoll 
f id ::;cdan l. mmit ut med ~ ill Il~' a rallioka.talog-. Man skulle 
kanske sn n rare säga upp~la ~~ i>ok ellc)' handbol;: över marl, 
lIndens för ll iim :; t:l f al)J'ika l 'l'- raeliomaterieI. MUll får niim
ligen il:ke hlotc ,ela vad en sa k k os t.ar och hur elen sel' ut, 
Man katal()' ~'en uppta r dessutom :lIla clc ~ iffror och tekniska 
(Inta över \ rje del , vilka äro sa \"unletulla fÖl" nU',je ama
tiir och ut a n vilka han har svarl ~ I t ,Hlja mellan alla de 
fabrikat, 8 (' 01 nu finnas i markna den. 

~ rl finn r man t. ex. för drosslar , för\ltom mått- och vikt
llppgifte r, li era s ohmsIm motst, nd, induktansen \"id olilm 
l.>elastninga r , maximala belastnin~en m. m. 

ö,'er lI1a ~t1el"ystem lämnas uppgifter om motstånd m. fl. 
C'l'forderIi"n cia tH. 
Katalog~· }) omfattar mottagare, hi5:rtulare och telefoner, bat

rt'rler. alla [öl' apparatbYl!l!;a re erforderliga delar, s \llåmatc 
riel , fulI :;tii l cliga rörtabeIler över marklladens 1111'st auvända . 
rör elektl'lJ l osor. grammofonverk m. 111. Den Hl' uppbyggd 
enligt lösbl ll ll ."~ ~·~ I. eme ( . Hu ig'enom aIla nyhe1 er, som senare 
komma i n Hl'kna llcn liiCt kunua imyckas_ 

Gruppindf'lning och Jlum rering 11ro .oys tematiskt ,Hl ge
nomförda. 

Den, som gÖl' ~ig deu lilla mödan att rekvirera katalogen 
får ett viirolefulIt t illskott. tiII sit t radiobibliotel<. 

POPULÄR RADIO 

Radiofabriken Luxol', Motala , har sänt oss ett par 3-rörs
mottagare a v senaste modell föl' provning. 

»Luxor SL 220)) är en likströmsmottagare, för anslutning 
tiII 220 volt. Den är byggcl enligt kompenseringsprineipen 
och omfattar detektor och 2 s teg 11\.gfrekvens med pentod 
som slutrör. Ljudkv aliteten lir utmärkt och ljudstyrkan kan 
tack vare pentoden dri,as upp till mer än \"ad som erford
ras även för stora rum. 

Anslu ten till en god utomhusantenn ger motlagaren till 
räcklig högtalarstyrka på de större utländsl{a stationerna 
il,en i .Rtockhol\ll med de allt annat än gynnsamma mot
tagnin.o;~ f.örhii llanden, som blir äro rådande. Yia bakväggen, 
s om är nedfällbar (vanid niitnnslutningen automatiskt bry
te~ ) kan man lätt 1<0111ma tLl: mottagaren invändigt för ut
byte U ,- rör m. m. Totala vtlglUngdsområdet iir 160-~000 

meter . 
»Luxor RW» är en 3-rörsväxelströmsmottagare om åter

kopplad lIrtektol' och 2 lågfreln-enssteg. Även hiir användes 
llentod S01l1 slutrör. Stegen äro inbördes motståndskopplade. 
Appara ten iiger samma goda mottagningsegenskaper som 
likstl'öl1lsrrpan och Ur dessutom, tiII skillnad fr1\.n många 
andra vii xds tl'ömsmottagare i det lägre priSläget, praktisl{ t 
taget fri fd n nä tbrus. Det lilla, som hörs, när man lägger 
iirat in till högtalarl'lJ. iiI' utHn betydelse. Mottagaren är 
omkopp ling.coar föl' oli lm ntitspiinningar, vilket sker genom 
utbyte a\ olika kopplingsIist f' r. Detta, siiväl som utbyte av 
rör kan IUtt ~ke sedan oakvä.ggen fäIlts ned. 

Bäcla motbt.c:arna äro illmonterade i trevliga lådor av ]l0

lerad IJjii!'k, som på ett fördelaktigt slitt sld lja ~ig från 
"all elt srort untal tillverkare anse vara höjden tH ~könhet 
ueh smakfuIlhet. 

A.-B. Svensl{-Schweizisl{a Handelskompaniet, Stol:kllOlm, 
represe llterar i Sverge Rhei nisch- \VestfäIische Sprengstoff 
A.-G., r. G. Farbenindnstri, \"ilka tillverka de av radio
amatörerna välkända isoleringsmate rialen trolit och trolitax. 

Des"fl material ha vunnit en utomordentligt stor använd
ning iute bara inom raclioindustrin ol:h elektriska industrin 
Iltan SIlart ~agt på alla områden. Flera bland marknudens 
mera kiind a mottagare t. ex. Telefunken 40, Mikrohet W 
m. fl. iiro inbyggda i helpre~:>acle foder av tl'oIit. Det torde 
inte \"<1l'a alla bekant :ltt troliten, nppvärmd i vatten till 
~ :a 100 0 kan böja s och furmas praktiskt taget hur som 
hels t. Det möter t. ex. så lund a inga större svårighete r föl' 
en hiindi.rr amatör, att till,erka hela apparaLlä dan a v trolit. 

Förutom i plattor till,erkas troliten som s tav i en mång
fald olika dimensioner ocll profiler, bl. a. som hörnstav till 
appnratli\.rlor. 

l!'lirdigsilgade troIitpaneler fiunas stiindigt på la gt']" 
fÖljande storlekar : 

.. X,) 1/:2 E'llg' , t))11\ 101,5 XHO mm. 

Ii X, » » 152,-1 X 177,S » 

Ii X 101/2 » » 152,4 X 266,7 » 

(i XH » )) 152,4 X aG5,6 ))
, X10 » » 177,SX254 »,, X 1~ » » 177 ,SX 304,S )) 

X H » » 177 ,S X 355,6 », X 18 )) » 177,S X 457,2 », X :21 )) » 177,8X538,4 » 
71/:2X!) 7/ 8 )) » 190 X250 » 
, 7/8X1118/ 1ti » » 200 X:300 » 
!) X14 » » 228,6X855 )) 

10 X12 » » 2f)! X:304,S » 

kåd l till tl'oliten . 011\ tiI! trolituxen ol:h trolo11, det senare 
dt helt nytt isoh'rin.C:>'Ill:l tl'rial skola \-i äterkolluua i ett 
följand e llummeL 

r-o-~~----~----- - - _. . , 
Säg att 
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POPULÄR RADIO Jfi7 

N arnn och n yU 1 högtalaren 


En radioskola i y'i<.:ker int res~L't föl' 

Den kiinda Orion-radiofabriken ha r 
}lit propagall(laområdet slagit in på en 
väg, som torde ya ra enasltlende i sitt 
slag. En »radio-skola» har öppnats i 
Budapes t. 

Denna »)Or ion-raclioskola» har givet
"is grundats som fabrikens propagan
clamedel, men eftersträvar sitt mål pil 
ett sätt, som helt ocb hållet avviker 
frtln den "anliga propaganuaverktiam
heten, nämligen genom att ge den stora 
a llmänbeten djupa re insikter i radion 
och böja de;: a llmä nna intresset för 
densamma. 

»Radio-skolan» iir belägen i Buda
pests ceutr um ocb omfattar en s tor fö
reläsning~sa l, bibliotek, läsesal ocb la
boratorium. Vids tåend bild visar överst 
föreläs ning ~alell, und erst till vänster 
liisrUll1illet samt till höger hallen. Fa
briken hur tillförsäkrat sig- medverkan 
av Ungerns främsta radio pecialister 
frfln teknisk;t hög 'kolan samt frän 
post- ocb tel<y'raf'erket. F öreliI sningar
nas program omfattar flera kurser , del
vis avsedda för nybörjare på radioom
rådet, dels framskridna amatörer, vilka 
önska utvidga sina kunSkaper eller an 
lit a skolans tekniska med el, och slut
ligen en speCialk urs för radiohandlare . 

Nybörjare-kursen upptar en inledning 
i elektrotekniken.: gru ndsatser och över
sikt öyer däri förekommaude enheter, 
närmare b handling ay i radioappara
ten a ll\' iinda detfl r samt anvisningar 
f ör monter ing a\' enklare radiomotta
gare . Denna kurs lämnar även de upp· 
lysn ingar, so iiru nöd vänd iga för än 
damålsenJi ' 'ötsel aven radioappa ra t 
och de tillbehör, samtidigt som den 

Ungern amaW l'väsendet. 
Som särdeles origi

nell kan radiokursen 
för handlande beteck
nas. Föredraget bälles 
vid denna Inus iCl,e a v 
E'n, men fl. v tyå perso
nE' r i fo rm nv dia log. 
Den ene spelar försäl
jarens roll, den undre 
köpa rens ocb föwläs
ningen bö rj ar vanligen 
genom (m reklumation, 
vilken »köparen» rik
tar mot en ViilS radio
artikeL I några fa ll 
lå tsas »köparen» vara 
f ullkomlig lekman, i 
somIiO'a fall en ru tine
rQd fackman. Pil dettn 
siitt dryftas sam tliga 
f rågor, som förekomma 
i en r adioförsä lja res 
prak ti k. 

Ol'ioll·rauioskolans föred rag sam t de~ .~ 
bibliotek och laboratorium stil. till all
mänbetens förfogande uta n någ'on som 
helst avgift. En termin pil. de olika kur· 
serna varar 2-3 må.nader. 

Den intressanta och opar tisk a be
handlingen av samtliga radiof rägor 
har väckt stort intre. ~e i lande t, -il 
att redan vid första föreläsningsserien 
antalet iihöra re översteg 1,300 personer. 

Radioskolans h.andbok spreds i en 
upplaga av 20,000 exemplar. 

Orion-radioskolan står i in tim kon
lakt med Ungerns radiotidskriftel'. De~s 
\'erksamhet har av~eVtil't ökat l'Udio
tidskrifternas läsekret ~, 

Tva schweiziska stationer viiJltfl:; inom 
kort bli startklara. Hos 'Western Elec
tric har beställts en för den franskta
lande delen av befolkningen avsedd siin
dare med 25 kw :s antenneffekt. Den be
:räknas vara klar att börja fÖl'söl{ssänd 
ningarna i oktober, 

För den tvsktalande befolkningen skall 
byggas en' av Marconibola
get leverera d station med 50 
lnv: s an tenneffekt. Den blir 
av samma typ som den engel
ska sändaren i Brookman' 
Park, den första Hinken i 
rationaliser ingen a v det eng
elska stationsnätet. 

Nl gon hygglig schweizisk 
station finn s det inte just 
nu, som yarje utIandslyss
na re vet. 

• R.oms 1/ya S(Illdare på Hl met er. 

Bihll'auiosänuningarna från TYSk
land ocb E nf::land stoppades vid 1\ rs 
skiftet. Mottugningsapparaterna bleyo 
a ldrig rikligt popullira på g rund a v den 
läng'a tid, som behövdes för varje bila. 
F r anska, ryslm och ös lcr rikiska sta
tioner ha fortfaranue bildradio pfl sina 
program, men uet är förmodligen bara 
en tiusfråga, nUr dessa sändningar slu
til. osterrike sä nder nu kl. 15 och ej 
efter det öv riga programmets slut. 

* 
Fransk polisradio. Sedan en längre 

tid tillbaka bar man i Frankrike um· 
g-a rh med planer att enl igt u tländskt 
mön ter iori.itta en vitt utgrenad po
li"rafliotjUnst. H ärför erfordr ils ett 
an slag fl 550,000 francs, vilket franska 
senaten iiven beviljat. 

Ledaren fö l' nUmncIa radioutsilnd 
ni ng är komm i ~sarien Laburo, vilken 
som centralsfindare utsett kortv: gs
,;tationen pit E iffeltornet. Denna poli 
slindares yu . .;längd blir mellan 40 och 
70 m. Deu exakta våglängden kommer 
helt naturligt ej a tt Offentliggöras. Sän
daren ska ll stå i di rekt förbindel se mefl 
kommi!'<saricn Lahures arbetsrum. Den 
ne beböver blott vr ida på en knapp för 
att a nsluta mikrofonen i rummet till 
.· li ndaren. nder vanliga föl'hå llandell 
skola ut lindninga rna äga r um å be-
tämda tider. D· polisradion änn u ej 

iiI' riktigt organiserad, komma rapport
erna under åretfl för.sta k var tal att 
utsU ndas medcht radiotelefon. Under 
denna tid skola emellertid ett antal 
polistjäns remän erhålla unc!,ervisning 
i mori;eLelegrn.fi , så att man sedermera 
kan övergå till radiotelegrafi. Motta
gareapparater för dessa pOlisrapporter 
llppstä llas över hela Frankrike. Sexton 
apparate r äro aV "edda för "flygande" 
poliskonstaplar, :sjutton apparater sko
la a nbringas på gränserna ocb femton 
apparater i hamnstäder , 

RUllul'adion i U. S. A. börjar nu allt 
mera koncentreras och stabiliseras. Av 

http:mori;eLelegrn.fi
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Det första televisionsprogrammet 


De officiella tel evi" ionsu tsiindningarna frun London äro nu 
i gäng, Yi,l in>igning,:!lögticlligl1r'terna talade åtskilliga per
soner i I "amskjuten sUillniog, däribll1nd författaren till 
»iYIii nnen \ id front('ll», mr. Sheritf. vilken uttalad e fa rhågol' 
föl', att den dag sna rt sl;all komm'l, då man kan sitta !lemma 
i sin sän!! och följa en teater- eller opeaI"förestäIlning liIo:l 
bra som i sa longen, Ännu ha vi här ingen glädje av de en
gelRI;a siin :lningorna , men vi'tr tir! kommer vill OCkRit. 

(len årsbE'l ii! te lse som utsläppts av Na
tional Bron (lcasting Company, den ~töl' 

sta amerl anska rnndradioorgani satio
nen, \' ilkell iiger stationerna '\VEAF ocb 
WJZ i K" w York, fra mgår att bolaget 
nnder 1929 helt eller delvis dirigerat 
llts :indni ll ~arna från 199 andra sändare, 
vilket är 103 m r än 1928. 

Fast a r 'lutna till National Broad
easting Companys nät äro ytterligare 
14 station('J: , förutom de tvä ovannämn
da. och 1!la kedjan upptager 73 med
lemmar, f j rdelade uver hela nordame
rikanska kontinenten. 

För di s tribueringen av programmen 
till dotterstationerna behöver bOlaget 
G2.000 kilometer telefontrådar. Av r e
klamen t m di o och a'·gifter från med

lemssta tionerna hal' Natiunal Broad
(:a~ting Company en inkomst pH. 1G mil 
joner dollar, "ilka ungefii r precis täcka 
u lp:ifterna . Den e~·e ntuella dusten fon
deras, Bolaget sysselsätter sammanlagt 
917 personer ~ mot 557 under 1\.1' 1928 
- ocb fick under 1929 mottaga i rnnt 
tall milj ou brev fr1\.n tacksamma eller 
missnöjda lyssnal'l'. 

Po!'tuga.} fkk i. biirjan av februari sina 
fUrsta r\lnc1radi outslindninga r, anordna
de p:1 318 meter över en amatörsändare, 
so m iiI' i gång onsdag och lUrdag kl. 10 
- 12 på kvällen. Programmet utgöres till 
s tö rsta delen a " grammofonmusik ocb 

R'ilden t-ill vänster vi
sar Londons t elevi
sionas/ud'io, Sångaren 
Iwr tagit, plats vid si 
dan av mikrofonen 
fmmför uppningen 

till t elevisivnssän 
daren, 

Nederst en k011lmer
dell televis'ionsappa
l'a,t av fabrikatet 
lJav/·d. App'araten är 
fursedd med kontroll 
jiir synkronism och 

I.jU8styrka. 

port ugisisIw sånger. Antenneffekten är 
bara 1 kw., men und er mycket gynnsam
ma förhållanden bör det inte "ara allde
les omöjligt att ta in stationen här mer! 
en förstklas~ig, t illrö ckligt kraftig orh 
selektiv apparat. 

Portugisiska hanc1elsdepartementet har 
för öVl'igt beslutat att med det snaraste 
bygga en storstation för sihii I korta vå
gor som rlIndra diovågor. 

• 
Sydslai:i<:n har byggt ut Belgrad på 

429 m. till 10 kw. Ljubljana och Belg
rad firo s:> lunda nu två fullguda sän
dare, SO ll! ha mÖjlighet att gura sig 
gällande internationellt. Ljublj a nas gök
signal torde \"ara väl känd av ett stort 
antal lyssnare. 

»En stor skiva på alla VlS fö'rutom i format och pris» 

Dess oaIDO: BROADCAST 
Dess p r i s: K r o n o r 2: 5 O 

Pröya den på Eder högtalare! Begär katalog! 

Schwieler & Co. 

Avd . P. R. 

Birgerjarlsgatan 
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POPULÄR RADIO 

Spanien är ett av de land, som vi 
minst böra. I regel är det först efter 
midnatt, som man kan få in något. 
Madrid meddelar nu, att följande änd
ringar ifråga om stationseffekten sko
la genomföras under år 1930: 

Madrid blir på 20 kw., Barcelona på 
12, San Sebast ian på 5, Yi "'o Il! G, Va
lencia, Sarago~sa och ~ e," ill a på 3 kw. 
Dessutom bli en del 10kalf<iilJ(\are på 
l o('h 0,5 k,Y. 

I England bar dPll första regioJlal
sändaren nu kommit i gång. Det Hr ju 
meningen, att varje engelsk lyssnare 
ska ll få två samtidiga program att väl
ja på. I hallåmanneus annonsering har 
nu gjorts den lindringen, att man över 
London 256 m, och Daventry 5XX 1,554 
m. inte längre får höra det gamla viil
kända »London and Daventry calling» 
lItan följandf' ramsa: »This is the na
tional program transmitter», förkortat 
»Natiol1al program». 

Pä London 261 m. annOllseras »Lon
elon regional program» och över Da
ven try 5 GR »Midland regional pro
gram». 

]Je österrildslla Wien G17 m. ocb Graz 
~52 1l1. sända nu alltid samma pro
gram, medan Graz tidigare baft egna 
nt}siindningflr. Den Ima'ftiga licensök
ning, som man räknat på om Graz bade 
ett eget program, kom inte och Graz 
har därför fätt bli relästation för Wien 
utom tre tim mar i veckan, då lokal
program sälld('s . 

Tidigare ha skådespelarna i Graz 

tjänat omkring 50,000 sChilling på. ra
dion och det österrikiska rundra;dio
bolaget bar nu beslutat skänka detta 
belOPP till staden såsom teatersubven
tion. Samtidigt få lyssnarna en Yiss 
rabatt vid köp av teaterbiljetter. 

Näktergalssång ;.Lr Turins paussignal, 
Kovno, Stambul, Toulouse och Reval 
(Tallin ) ha gong-gong, Ljubljana och 
Vilna gök-signal och Kattowitz hflmmar
slag. 

• 
Metronom pauserna ha följande 

stationer : Belgrad. Breslau, Bukarest. 
Danzig, Dresden , Frankfurt, Eraz, Kö
nig;::\Vusterbausen , Leipzig, Varscball . 
Wien ocb Zagreb. 

Morsesignaler begaguas av huvudsak
ligen tyska sändare: 

Bremen BMN (-., . - - - .), 
Graz (jämte metronom) G (- - .J. 
Hamburg HA (. . . . ), 
Hannover HR ( . . , . ) , 

Kiel IU; (-. - ), 
Madrid T ( - ) . 

* 
En 350-kw:s sändare lära ryssarna, 

enligt den österrikiska tidskriften "Ra
llioweH" vara beWnkta på att bygga, 

Amerika kan man få hÖl'a över Ita
lien ibland. Den utmärkta italienska 
stationen Tllrin på 291 meter 5 terut
sänder, när förbålIandena. tillåta det, 
yarje tisdag från kl. 24 programmet 
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från en amerikansk kortvågsstation, 
merendels WZXAF. 

Gl'ekland är ett av de få land, som 
ännu inte fått någon ordnad rundradio. 
-"len nu skall det bli. Grekiska postvä 
sendet hal' nämligen bes lutat att bygga 
nio nya sändare, ay vilka tre uteslu 
tande skola begagnas för rundradio . 
Dessa tre förHiggas till Zanle, Va ri och 
Sittn. 

Fyra startoner skola byggas för ve
tenSkapliga undersökningar. Två av dem 
läggas i AU'n, en i Chioz och en i 
Heraclion. 

Dessutom skola två transportabla 
sändare flnviindas "ill Rpec iellfl t ill fill
len . 

Spånga.sta.tionen har inspirerat en ra
diosluibent till följande yerkligt peko
ralistiska utgjutelse efter ett besök vid 
den nya storsändaren : 

Väl framkomna blevo vi hjärtligt viil
komnade av ledaren för arbetet bär ute, 
och stego med någon svårighet in i 
stora apparatsalen, där vi i likhet med 
en viss historisk ryktbarhet, i »rök och 
damm» drog vårt »sviird från bälte», d. 
v. s. redaktionens eversharp ur väst
fickan. Väl' band darrade sna rt under 
trycket av pennans febrila arbete, och 
följande fi r nld den upptecknat. 

Budapest skall få en ny station på 10 
kilowatts antenneffekt. l :ngern kapp
rustar i etern med sina "rannal' öster
rike och Tjeckoslovakien. 

FJn tota/bUd (IV den 1/ya siillclaren i Hii./sin.otors, som 
skall arbeta merl f(J kw. på fe;;?,) meter. 

Rn av fl -ndapests stud·ios. Ob serveTa di',-igentens glasn/III , 
dör han blott hÖ1' oJ' k est ern i högtalar-en-. 

H 
Ö 

R 
ORCHESTROLA Kr. 2:50 IDSommarens bästa melodier på 

Långspelsskivan som slagit igenom 

Begå'r vårt utställningssupplement hos Eder handlare 
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TELEVISIONEN .. . 
(For te . frän s id . 134.) 

Vintel'll har visserligen inte varit mycket a tt tala om i 
I'c)rdän';tr hilden, s tå Yi ännu vid ultrakortvflgsteknikens be~h, men det hindrar in ri', att väder orh vincI pil. sina håll 
;.:ynneh,;e, och del konllller att d ['''ja flera ii r, innan vi kllnnaHOg g:1tt li te t illa ät a ntennerna. Jnst nu är den tid inne, 
noter a ll<\got f ralll s teg hiir. dit varje Ifssna re, som är mån om att f it ut det mesta av Sill 

Vid överföring ay e1 e niil1lnlla bildpuuktantal, som de ulmottagare, bör ge a ntenn- och jordledningar deu årliga över
trako r ta vhgorna prin ipiellt tillåta , kan det knappa"t blisynen. D,' l , s om tror att allt är gott och viiI med a tl man en 
tal om att an,ända de nuvarande mekani ska bildsÖnderdegung i tiol en salt upp en bygglig anten n, gör s ig skyldig 
Inrna . h itlskivor, ~llegelhjul, Iinskran ::;ar etc. Tekniken måstetill ett ga,ska s tort mi sstag. Resultatet a v a tt m,lll lå ter an
här ha ins trument som arbeta obegrä nsat. Den mest intre~termen 11. ngu {tt" ut, å r in utan den ring::t:;to tillsyn, blir 
"anta uppfinningen p:1 detta områ de är det Braunska röret,att anlii !! ~'nin gens mot t llgnin <'. förm :1 .~a sil s må ningom föJ'
eu lufttom glaskolv i vilken ett skarpt knippe elektriska"iimras ilS evärt och inte ens med de bli ta apparater fEtr 
katods trå la r, .·om l(fln i' tYl'a s med svag elektrisk eller mflgn e!!lan nt ]J I ximum. 
t'lsk a \'l edning~ kraft. -reires fntm oc h tillbaka ö"er en s kiirm , Till s tiil'sta el \len beror det sämre resulta tet på., att för
som fil' klädd med ett fosforesce rande ämne.SHuliga lt1 ä ngder s muts samlas Pli isola torerna, vilka bli 

ijv e rd ra~ll m ed en hinna, som :lstadkomru er en läckning 
av dc hö,. fr ekventa s vängningarna tiLl jox·d. En annan olil GLIMLAMPSPÄNNINGSDELARE?\f
gpnl1et iir a tt a utennt rii clen 'il ~m~tningom överdra .:::es mell 

(Forts. (rö n s id. 151.) et:, uxi r1 s~.i kt, vilk t ökar de_~.. lIlotst il nd , då ju strölumar 

ll~ ed radil." gornas höga frek,'ell ~ huvud sakligen for tplanta s Uindigt avvara de dyrbara avl edningskondensatorerna . 

s ig jJu yta n a v en leda re och ej inuti densu llllua. Särskilt Växi'ls't römsmots tåndet är s:l litet , att man inte skulle uppnå 

vid kort, ! gsmottag- lling- ii I' denna fakt.ur att räkna med. hUtt re resultat en ~ llled kond ensa torer på 100 mfll. 


Ej säll a n hiindPl' det, utr isoleri ngen vid genomföringar a,· _\Il\'ä ndningen a v glimlalllpss pä nningsdela ren i praktiken 
en eller a nuan anledlling !Jlivit br ist UilIig. Som exempel må Iwn säkert inte Yiilla nilgra s,·å righeter. Monteringen skilje r 
Liilllnas det ofta fö r ekollllll:mde f allet: a tt lledleclning-cn s i.t;' 1r:l n den nmliga l'piinllingsdela rens endas t därigenom. 
besUiende av gummii solerad enkelIedare, helt enkelt dra a tt llla n uteHimnar :nli't1ning-skon(lensatorel'na. Fig:. 4 vi su )' 
git::; in g(!Ilom ett 11:-l1 i fön -·t ' 1'[>0 t en och bola t-ionen gellolll kuppling._scllemat för en y~ixel s tr ömsmottagare, där elen n.\'ll 
nötning, Illverkan a " fukt m. Hl. "kalnts bor L, så att ledaren ;.; p ii nning~delaren är insatt Yid N. 
ligger ba r vid själva genomförin gen. I detta fall slipper man från både kondensatorn över ga l

Sam tli g'l dessa Olägenheter motivera väl en årlig översyn, l e rs pänning~motsl :lndet 0('11 kondensatorn från detektolTii
och resul ta tet a v denna iiI' en god IÖll för det rela tivt ringl1 relS :l.l1odspänning till jord. Diil'emot iir det naturligtvis nöd
ues\' iiret. Sedan "nteunen tagit s ned - har man varit f(; r v;iuOig'l både i detla och andra likn a nde fal! att man bibe
utseende !log att urdna Illed bissanordnillg blir det ju en liitt häller de kon(lensu torel', vilka ingå som ett led i själva ut
sak - h ättas isolatorerna i :;, p\'atten, så att all smu ts j iiI1llling. f iltre t. 
avUigs nas, I regel vartanna t år bör antenntråden ersiittn: E tt fö rhå lla n(le , som s kulle kun na tä nkas minska glfm
med ny wire. Nedledningen r-kall hänid lödas f a st umsorgs la mpans användning i eleminatorel', ä r att den kräver en 
fullt. De t r äcker inte med il tL man blott vira r den runt all  »ti inclning s pännin ;.:» pii omkring 110 volt för att den skall 
tC'nntråden, Dörja arbeta. Emellertid uppfyll a de fli'sta eliminatol'el' detta 

Fiistlin, rna syna s och prövas .;;t a tt man kan vara säker k1':1-', och mun kan därför bortse från denna glimlampans 
på, att a n tennen int e kommer nerdansande en dag-, när höst ('nda nackdel. Endast vid anvä ndning i förbindelse med 110 
s tormarnu komma . "olts li kström möter mun syårighel er, m en ä ven dessa kom

Nedledu lngens båda fästpunkter synas. D en drl av ge  ma säkert att övervinnas inom den närmaste framtiden. 
nomföringen, som sticl,er utanför väggen, behandl::1s ock." ~l 
med såpv.ltten, vilken procedur förres ten med furclel ka ll VAD ÄR BRANTHET. 
upprepa s då och då vid u tviindlg föns terpll twing. 

(Forts. fr'"1 s id . 142.)En det alj , som bör framhållas i detta sammanhang, är att 
varje för. tklassig utomhusantenn bör vara försedd med ett Kär röret nu är fijnli g t uppvti.rmes glödtritden till en 
effektivt ;\skskydd, placerat utvändi gt i nä rheten av eller I"e mpera tur , som är betydli "t högre ä n den normal a . Därvid 
kombiner a t med genomföringen. VissGrligen li ro OlYCksfa llen diffundera r metalliskt torium ut till trådens yta, stl att t r~ . 
dess lJättr e sä llsynta, IIleu det har do <.: k mer än en gång in den helt ö,'erdrages lU @d ett tunt lager torium. 
träffat, att ett åskslag helt spolierat en radioa nläggning och Sena re övergick man t il! alt anvä nd a barinm. Man gjorde 
förv~ndla L den till en skrothög. på det sä ttet att en ringa mi_ingd av en bariumförening pla

.Jordledningen , som ju i regel gu r till närmaste v~irme centlIr . inuti röret. )Iot fabrik a ti onens sInt föres röret in 
elemcnt' eller Htttenlednillg, s tå r s ig betydligt bättre än an i et t kra ft ip;t högi'rekvenöfält, so m a lstras med stora, va tten
tenncn. r ' Im det skadar inle, a l t ma n synar även den i söm kylda säntIarrör. Rörets metalldela r bli så starkt uppvärmda 
marna fU l' att övertyga sig- om. att dä r inte finn s något a tt de bli glödande, varvid det ba rium som finns i röret över
brott och att kontakten med jord är fu llgod. gå r i lLnga och fastnar på glödtråden. På detta sätt hill' man 

Dessa " må korta anvisningar äro väl yärda alt beaktas lYCkats att öka brantheten till ett ;Hta gå.nger sEt stort vär
särskilt a-r dem, som inte ha siirskilt gynnsamma mottag de, samtidig t som glöc1strömmen reduceras till en sextonde
ningsförh1111anden ota n må ste Wh'arataga varje chans för del. De.~~a moderna rör kallas mi niwattrör på grund av den 
att fi't ut ett ska pligt resultat a v sin anliiggning. ringa gl ödtrådsE'nergi, ,'armecl de a rbeta. 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 


Nålen för es hela vägen tangentiellt i s k j r.3n 


Äntligen en riktig konstruktion - en nYhet, som man väntat på. 

Mindre nJlskrap - Ren are ton,ifcrgivning - Skivo rna spa ras 

CON CENTRA * HÄLSINGBORGKr. 11.70 

NordiJk Rotogravyr, Stockholm 1930 
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THERMAS 

RADIOKATALOG 

1930 

innehållande de senaste ny~ 


heterna inom branschen sam t ett flertal 


vä rd efu lla tekniska uppgifter, ex ~ 


pedieras mot insändande av 


Kr. O: 50 (frimärken 


mo ttagas) 


A .• B. Ingeniörsfirtnan Thertna 
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30 

Tel. 	N orr 31145 STOCKHOLM Tel.,.dr, 
Växel »Radio tberma» 

GRAETZ S~SONGNYHETER 
GRAETZ "Pick'up",arm n:r 68 med inbyggd vo' 

lymkont roJl oc h automati sk igå ngsä tt, 
ning och bromsning av ve rket. Passa nde 
till Graetz och andra elcktro,Jj uddosor. 

GRAETZ Högohmsmo tsUmd med mik rometerin, 
ställning. Belastning 20 watt. 

GRAETZ Carted-Iyperbol Motstånd äro trenne 
värdefull a nyheter av högsta kvalite. 

ING E NIÖRSFIRMA 

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

VI/ller Leip{~E{erlfl;isstlll vI/r sill/tlt/hämnet för ,la/{en 
inom j lckflltlf/lli1kretJtlr 

" U ndy 8 p ole Dynamic" 

"Undy 8 pole Dynamic" 
överträffar allt vad hög ta la r" ersätter fullständi g t de bä s t(l 
tekniken hittills fral11.bring <l t elekrrodynamiska hög talare 

Lj ud stark p~ den minst,) IQkclJmottagare 
Distortion sfri fJ ~ kr ,lftförstärka rc 

Metallwarenfabrik "Pyreia" 
G. m. b. H. 

Frankfurt a lM. - Sud 10, GerbermLihlstr.26 

Dynama Radio. 
H oneycombspolar fT. 25 rill 500 va rv. 
Lågförlusrs-polar fdn 5 till 150 varv, 
lämpliga till korrvXgsapparacer. För
längningsspolar frin l CO till 1 800 me
ler med inbyggd 1cerkoppling, cn
hålsfastsänning, aperiodisk ~vS[äm
ningskrets for såväl lång som kort 
vlg. Bästa inköps!.;ö.ll (l för fabrikamer 

och !cer örsäJjare. 

rr. Svenskt arbete. Begär katalog. 

D YNAMOVERKEN, 
osn);'. TEL. 201. 

T H U ~O R ÄskSkydd och 
Antenngenomföring 

säljes i alla 

välsorte rade 

specia1affärer 

Tillv. 

Borlänge 

Tel. 293 tf.. 390 

Patent 

http:ink�ps!.;�.ll
http:Tel.,.dr


Populär 
adio§ 
andböcke.· 

äro oUIDbä.olig a 
för varie radiotekniskt 
intr esserad. 

N har utkolnmit 

e l ny "VoIYID __+ 
Serien forfsiitter a t t 

ut ivas Ined en voIYlo 

varje kvartal. 

ADIO P Å BÄTTR E LJUD I PÅ KOR TA RAD 10 H A N D
N ÄTET MOT T AGARE N! V ÅGOR BOKEN1930 

En Il rienterande ö verblick Rätta lösningen av fö r, lIIustr rad äglednin g för Oumbärlig för varje lyss, 
av I\ ätanslutnin gen.~ möj' stärkni n ~sp r bl emct. För kortvågssä nd n ing och m t, nare under det dagliga ar' 

l i ~hc ter. Illust rerad. Av svenska fö rhå ll and en be' tagning . f ör svenska för . betet v id radiomottagaren. 
civilin)(c n iö r arbetad av håll and en bearbetad av Illustrerad . Redigerad av 

T O R r> B II I r:--: C.\ RL LINDB f.RG M . H OI..\ IGREN CARL LI :>ID BERG 

Pris Kr. l : O Pris Kr. 1: 50 Pris Kr. l: 50 Pris Kr. l: 50 

-VarJe l'erkUg amatör m ila. te finna, aU d" Jua.' ii .. bUl·k...r a dl'Ua 8Ia~. som öppna In. 

're !Jr' rör ratUo t) II ~om ~18a l'ad cn kunnig amatör kan Uirmu m ...d enkla mcdt'l.D 

A . L. i U ppsala Nva Tidning 

Från Exped itio nen av PO P U L ÄR RAD IO (N ordi.kRoro I ALLA BOKLAD O R O C H DIREKT
~r> \'r ) PO TBOX -tsn, ~TOCKHOLM nknrrr. , und"Uckndd "Il 

sänd ... mOl !'oHjb,Jkolt (p orto~tgil'tn liIlkomm~r) , RA N 
ex. JU \. DIO r A • l'lTE T • Kr. 1.)0 . 


ex. Il i\ TT RE LJ U D I }! OTT AG A R EN l. Kr. 1.50. 


ex. r Å l\O R T v j\ O R 4 Kr. I. <O. 
 POPlJLIR RMlIO 
R A D I O H N D B O K E ~ I 9 3 O ;, Kr. 1.50. 

NiJ7tu B ox 450, Stockholm ... 
PoJta a'''~Jf ; . Ins;inJ rekvisitio nen ,-,lIer s k riv .1V den, 

Nordi.<le Rotogra;;yr, Stockholm 1930 


