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oTa bepröTade tnärken 

ELTAX 
anod.. och 6cklalllpsbatterier 

Tåla större belastning än något annat märke 

Hundratusentals ELTAX i bruk i Sverge 

VASA 
torrelement. 

S-venskt k-valitetsbatteri 
~Användes av Kungl. Telegrafverket 

Ä. V. HOLM AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 

GÖTEBORG MALMÖ LINKÖPING 

RADIONYHETl 

ENTOD~d~tektorn 
Två rör nu ger mera effekt iin tre förut. 

EIATON 
med inbyggd 4,pol. 
balanserad högtalare 
(el. fo rstklassig elek, 
Irodynamisk) , pen' 
toddetektor och d:o 
kraf i förstärkarrör 
för lJk, eller växel, 
strö m (50 per). i pryd, 
lig eklåda. Appara, 
ten uJöres även med 
ett t r ~ dje skärmgallerrör för högfrekvensförstärkning. 

O bs.l Ny patentsökt kompenseringsmetod mot nät, 
brus. Apparaten är tyst som en bafterimottagare. 

likström Vä_xelström 
2 rör, magnetisk högtalare Kr. 185: - Kr. 270: 
3 » » » » 235: - » 320: 
2 » elektrodyn. » » 230: - » 31 5: 
3 » » » » 280: - 360: " 

Ny prislista n:r 11 (1 9]0) sändes mot 15 öre (i frimjrken). 

EIA , RadlohaDdhok för apparatbyggare (3:dje ärg.) innehåller 
all t a '" vikt om radio; fe ori. beräkning och bedömn ing av fddio .. 
materi ~ 1, beskrivning: p5 ett antal ultramoderna radioapparater, monte,. 
ri ng~jll' . felsökningsanvisningar etc. Pris 75 öre. 

Agente[" antagas. Begiir agentvillkor. 

Elektriska Industri - Aktiebolaget 
Box . 026 T. STOCKHOLM 16 Box 1026 T. 

Glirnrnerisolerade Blockkondensatorer 

Provade med 1500 volt 

Motstånd, hög- och lågohrniga 

Spänningsdelare tör anodaggregat 

MAX MIRSCH & Ca. 
Berlin-Schönberg 

Cheruske rstrasse 33 
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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

ningsmekarusmen kan jordas. 


TOROTOR Dubbel Trumskala med 2 kondensatorer Modell B Kr. 30. 


Det ideala kondensatorsystemet för nätans]utoingsmottag'are 


Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radiomateriel 
Amerikavei <I. Köpenhamn 

Ett nytt 

öv rlägset 

Branthet: 2,7 mA, V 

Förstärkning: 200 

Prova och bedöm! 

Sv .nska Orion Försäljnings Å.B. 
Stockholm 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
O m N i vill få avsättn ing för 

Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör N i annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexem plar och 

annonstar iff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slo ttsgatan 16 C 


Förm~nligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 
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Ett fattigdomsbevis-
Radion på Stockholmsutställningen har knappast fått den plats, som svarar mot des 

betydelse. - Är det utställningsledningens eller våra fabrikanters fel? 

S
totl;:lt.olI~~Sll~ställ11ingen har vid det här laget 
ltllJlDlt forvuna en god del av svenska folket. 
Så värst många är det väl inte, som funnit 
de mötande överraskningarna vara av det 

odelat angenäma slaget. Ett flyldigt studium avslöjar 
nog egentligen ingenting, men den som haft tillfälle 
a tt besöka »funkisen» nära nog dagligen, har snart 
kommit underfund med, att den här historien skulle 
gjort en medelstor landsortsstad rätt mycken heder. 

Vad beträffar radion på utställningen lwn det 
ateras, att den knappast kunnat 

plats. Om felet är enbart 
iofirrnornas (>lIer bådadel'aR 

hör inte it. Huvl1u saken är, att man lyckats ordna 
det hela så, att ingen människa i världen kan tro, ::t tt 
"i ha någon radioindustri att tala om här i landet. 
Radio- och ,.,l·arnmofonindustrin ha fatt samsas om ett 
utrymme, som lmappast motsvara deras storleksord
ning i statistiken, ett utrymme som föl' övrigt till 
stor del upptas a v mer eller mindre granna och in· 
vecklade piglock. 

Det är inte mot kvaliteten på vad som förekommer 
av radioapparater och grammofoner, som kritiken 
riktar sig. Det är mot lnrantiteten. Före utställning
ens öppnande talades det i facl{mannakretsar om, 
att funktionalismen slmlle komma med behövliga 
nyheter också på radioomrädet, och man hälsade med 
glädje utsikterna till, att en uppfriskande fläkt skulle 
putsa bort nägot av den möglighet, som under årens 

lopp kOll1l1lU- att ntmär-l,a radioapparaternas yttre. 
Visserligen glunkades det om, att man på sina håll 
satt sig på tvären och med benhård lwnservatism 
vägrade att hångå de i sämsta mening standardise
rade lådor, som hittills bjudits den radioköpande 
allmänheten, Men att deltagandet pi\. utställningen 
skull e bli detta fattigdomsbe\'is föl' l'adioindllstrin 
hade väl ingen väntat. 

Det är ett underbetyg åt sig själv som radioinllu
"trin givit genom att på detta sätt demonstrativt 
Lålla sig borta från Stockholmsutställningen, Ett 
absolut onödigt underbetyg. Radioindl1strin borde ha 
lättare än många and l'a att anpassa s ig eftel' funk
tionalismens linjer. 

Vad som nu finnes a" radio måste lämna den uesii
kande tämligen oberörd, eftersom mall inte har möj
lighet till några direkta jämförelser. Det är visser
ligen sant, at grammofonindustrin inte heller är Srl 
över sig representerad. Men det är dock en väsentlig 
skillnad mellan deRfla båda industrier. Den ena är 
gammal och inarbetad, reklamerar för sig själv ) den 
andra är relativt ung, har ännu ett visst motstftnd 
att räkna med. Under sådana förh ållanden är det 
otvivelaktigt fel av radioindustrin att httlla sig borta 
fl'ån detta, trots sin litenhet, stora tilfälle att slå ett 
slag för det svenska på området, Litet anpassning 
efter de speciella kra ven skulle, även om det nH gätt 
till en del pengar, ha smakat mer än det lwstat. Det 
finns flera be\"is härför. 

.'/' 




POPULÄR RADIO
164 

E n t elevisionssändning 
1 E l.g1anJ 
år 1930 

tekvi;o;iollsut

.~iindning är ännu
E
n 

inte 11 : gun varuag-
lig lti: tol'ia_ MCll 

öl-er h '.la YärlJen arbetas 
det i ntl' u-;i,t pä a ll Ut fram 
televisio ll ~pl'ogl'aUl :11' "am
ma sIllo' ,'OUl ue vanliga 

l'undra.liosiilldnillgal'Ua. 
Särskilt " amer ikallsIm t it.!· 
liingal' I<\!l' ma.n ofta med
delanden om ut. ii.udning av 
operor, ~ kdei';pel och dy
likt. T ill artikla rna höra 
foto~ra fil!r , på vilka man 
ser hela ski.\despelarstaben 

T ele·visioJl.smottagaren hä7' ovan är sd kon s tntltT!JA./,uppställd på televisi n 'sce
a.tt den pa en gu.nr! kan mottaga bUdsändningen 

nen. Med en smula känne och de fillhö1Ym de ljuds Itsai'ionr:rna, vi lka åt r ges 
.~amt·idigt. öv e/'i1t t i ll höger en orelu8cll lffnd bild,dom om teldvisionsproble
~01n gel' en föres tällning om v ad t el c/J i·sionen av 

met genolUsk dar man dock dr 1930 ka n pr tl8 ter a. 
I 

mycket snar t dessa marta 

reldamt l'j • .j , ty nttgot annat är det inte fråga om. 


I E ur olla arbe tas det P' ett helt annat sätt på att 
fnllkomn' j t elevisionen, och det är egf'litligen rent föl'
bluffa nd, · vilka enol'mt stora framsteg som gjorts 
särskilt i E ngland sedan sistlidna höst. Författaren 
till denna lilla orientering hal' haft tillfälle att över
vara en lemonstration av de engelska apparaterna 
föl' nll.°TlJ månader sedan och nu kunnat jämföra 
l'csultatet med vad som n tts vid de engelska för
söksutsändningaI'lla nyligen. Pörbättringen är iögo
nenfallande. Bilden i vignetten ger också en god före
ställning om, hur långt engelsmännen vid det här 
laget kommit. 

I börj a n val' programmet myc]{et enformigt och 
relat iv b , ~gränsat på grund av att det saknades led
sagand l,iud . Man utsände gäI'lla bilder av, ett stort 
ur, vars isa r ' rörde sig med mycket stor hast.ighet. 
Andra u l.sändning objel<t voro huvudbilder av her
r ar och damer o h mcln uppnådde helt enkelt glän
sande effekter med b Isning. 

Då båd~ London I och London II togos i bruk för 

Annn iilr det vril ctt 
Ma stycke till dess 
t clcris'iclI/cn, blir HW 

mans egcndo'ln) om den 
lin någonsin bl·ir (let. 
i);} ånga hålln töre, att 
dcn b l·i?, ctt nöje Cll

bctrt tör storstäderna s 
brjolkning. Hur sO'1n 
helst 7/ar u,tvecklingen 
på området på allra 
senaste tid varit sådan 
att man kan ha rätt 
att vänta mycket vack
ra resultat under den 
stundandc siiso11 gcn. 

~-------g~.-._~_._._.--.---

televisionssändningarna, fingo dessa en helt annan 
prägel. Ljudutsändningarna (över London II) 1'01'0 

pl'ecis likadana som vid eli vanlig rundradiosänd
lling. Hade man så en televisionsmottagare att ställa 
in på London I, så kunde man ochså se den uppträ
dande. Hallåmannen, vars bild dök upp i televisions
mottagaren, meddelade precis som vanligt, vad SOlll 

skulle komma, ocll efter några sekunder visade sig 
vederbörande lwnstnär eller konstnärinna, hälsade 
vackert på den osynliga publiken och gal' med en li
ten nick aclwmpanjatören tecken att börja. Visor 
och sånger omväxlade med humoristisIm berättelser, 
under vilkas uppläsning man väl kunde följa recita
törens eller recitalri 'ens mimik 

Ara n kom på uetta sätt nästan i personlig kontaH 
med de uppträdaude. Gällde utsändniugell t. ex. pia
nomusik, så kunde man få en bröstbild i halvpl'ofil 
av pianisten och man kunde mycket väl följa lIans 
rörelser och se hur ögonen fÖljde fingrarnas dans 
över tangenterna. Då och da tittade han upp en fun ula 
förläget, som om han inte var riktigt säker pä att 

(Fort• . • ,id. 191) 

..........."'----- - - - - 
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Solfläckar] norrsken och 
radio 

Det kan n1/. vatra.klas s(tsOJn fakl1.m, att 
801j1!i('karI/IL inverl.;a ovan/i'lt kl'atti,?t 

lid HldiulI/olla(jniilpCJL D e störni'l(ja}', 

som 01'801.:([8 dä('av, ökas a (}8räirt av 

nO"r"h'J/,t , 80m Oftast 11pptnYdcr lill

80 1111110 n ml'd solfliickarl1a, Ilör en 1JO

lm/lir oriclllerillg i det illlrcli8anla ämllct, 

E	
j h·t mång<l <"mo: mätningar oeh Hndersok
!li ugar k :lll det nu med såkerhet fastslås, 
aj t solfIäckal'lla mflste brtraldas såsom viil
d iou orkaller och Yinelstormar i fotosfä

ren, ~Ulll kLI' en mängd lysande moln, bildade genom 
lwndensa tion av olibl ämnen, Den närll1aille jäm
före];;plI 11<11' lllUll i skydeagpi, där luften är i häf
tig tott ~nlJlde l'iil'else, men de:'-a. jordiska skydr:lg 
iiro lllycl( , t tama fenoowll i jämförelse med sol
fliiekarna: Los Yilka dc Yirl'lande, Yitglödande gas
llIi1 :;:-;oma lIPPWl hastigheter pil 90-180 kilometer i 
;-;ekunr!e:1. 

Sir J , ,r. ':'llOHlson och andra fysiker ha bevisa t, att 
(let i de:l:i<l g-lödande g'assl,il,t måste existera en ut
pl'iiglad splittrillg av atomerna i elektroner oeh posi
,(inl. atolllre '(er, och i de vitglöclancle virvlama mås te 
Ilet dii1'l'iil' hanfJpOtlel'aS I'tora miingdl'l' fri elektrici 
tet, \'j lb·t ii r l iHycligt med kraftiga elektriska strlim-

Xär solfliickarna Il a natt w l getä'l' lillmUl c" ap 80lskivan, 
f(Z dc clctfa ut8 eende, Ob~ 1"1;cra lmr fotostär en vi1'vlar 

nedåt vid 801fliickarna, 

Bn tvpislc vild av det S!(/(j8 
'W IT~kt!"Il" ~om oftast orsakat' 
stön~inuar på dc vanl'iga 

nmdra,diovuqUingderna, 

mar, som alstra magnetiska fält. Man kan sillunda 
likna en solfläck vid en koppartrådsspole av oerhört 
stora dimensioner, vilken det går en elektrisl, 
ström, 

Det har också lyckats den bekante astronomen 
Hale att påvisa de magnetiska fälten från solfläc
karna, och han har funnit, att dessa magnetiska. mIt 
kunna. bli upp till 9,000 gånger sol kraftiga som jord
klotets magnetiska fält, 

Om en magnet föres fram över en kopparplåt eller 
någon annan ledande kropp, upPsUlr det ju elektri 
ska virvelströmmar i plåten eller kroppen, Och d ,sa 
::;trömmar bli ln'aftigare jn snabbare 'magneten rörps 
över plåten, I en solfläck ha de magn i i, ka kraftlin
jprna huvudsakligen riktning efter virveln. axel och 
(le rusa cliirför genom \'~irllisr'ymden med en otrolig 
hastighet nnder solens rotation, Di't solens vurvti(l 
kring sol axeln - från jorden sett. - ~ir 27 1

/ , dygn, 
och då ?ndil.ndet mellan sol(' Jl och jordell är omkri ng
150 miljoner kilometer: skulle de magnetiska kraft 
linjerna, sålunda rusa fram över jorden med en 
hastighet av omkring 400 kilometer i sekunden, och 
man kan därför mycket väl tänka sig, att det här
\'id uppsHlr i jordklotet så hHftiga elektriska virvel
strömmar, att de magnetiska och atm f;f~il'iska oväd
ren föddaras härav, 

Då man för länge sedan hal' påvi 'at ett samhalld 
llH'llan JlIagnetiHka m'ädel' oe11 l'adiostörningaL', [Öl' 

står man också, att det är mycket sannolikt, att 
solfläckarna både ha inflytande på den allmänna vä
derlekssituationen och på radiomottagningeo, Atel' 
står då att klara frågan om solfläckarnas storlel\ och 
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hur ri)dif! t de förekomma, för att man skall Iwnna 
. bilda sig Im uppfattning om de radiostörningar, som 
häl'starruua från solens virvelstormar. 

Det bö l' först framhållas, att solfläckal'lla kunna 
ml'a a \' mycket olika storlek och därför säkert iuver
J,a llled ull'cket \"arierande styrka på jOl'flklotets mag
netiska och elE'ktr-isl,a förhållandcD. Dp a11 ra största 
~olfläckatlla, \'ilka ~iro synliga för blotta ögat kunna 
ha en dia IIleter som iir sju g~lllger jordpIls. Det stora 
flertalet ii r-o dock mycket mindre, t. ex. ,1\" storlehs
ordningen 1.000 kilometer i diameter. 

I det , tora hela ökar antalet solfHickcu' under en 
))('l'i oc1 p:'\ onikril1g-15 ål' och a\"tar därefter igen under 
en liknan de period, Under maximum är solen aldrig 
fri frän f läckar, men dessa lwnna, silsom nämnts 
\"ara mye1.et små och utan phisbart inflytande på 

Sedda frli r. s·idan te sig solfläckarna som väldiga flammor, 
vilka sia ut från solen, Man Nr en {Jod föreställnin.1J om 
solt läc/(am as storlek genom att jämföra med den '/;ita 
cirkeln ti l l höger, vilk,,1/. marl;era·r jorden i samma skala. 

POPULÄl{ HADlO 

jordens \"äclerleksförhållanden, Under minimum kan 
det ofta gå veclwI', varunder det är omöjligt att upp
täcka en enda solfläck. Ar 1913 var solen till och 
med helt fri från synliga fläckar under inte mindre 
än 320 dagar. 

På grund av solens rotation ser det naturligtvis 
ut, som om solfläcken rörde sig fram över solen, 
och det händer därför, att man kan se samma sol
fläck röra sig två gånger över solskivan. Längre än 
under tv§ solvarv, d. v. s. om)<I'ing 54 dagar, val'ar 
sa mma solfläck sällan. 

l samband med de magnetiska oväder, som upp
stå på jordeu, när solfläckar alstras, uppträda ofta 
praktfulla norrsken. Vi veta egentligen mycl,et litet 
om norrskenet, men så mycket har dock under tider
nas lopp fastslagits, att norrskenet beror på elck
tronbombardemang av de ö\"ersta luftlagren. Det 
yanligast förekommande norrskenet ser ut så som 
\'injettbil<len ,"ism', oeh detta slags nOl'l's),en Dl'sa
kal' ofta IDyckd stark fa ding sa III t a tlllQ.sfäris)'a 
stöl'llingm' på de \"anliga rnndl'adiovåghingderna. 

Andra norrskensarter ha däremot st.nkt infly
tande på kortare d\ghingder, i det där uppträde l' 
mycket haftig fading, som ti1l och med kan omöj" 
liggöra all mottagning. s:\ att apparaten blir full
komligt »död» . Sådant norrsken befinner sig i re" 
gel mycket högt upp i atmosfären och forlllen varie
rar rätt starkt. 

När denna sis ta nOlTs),ensart alstras, kan det till 
och med hända. att reflexiouE'n fri\n Hp<lvisidl':--d;ik
tet försl,jnie:::; Srt mycl,et, att en betydallde del av 
de utsända sigualel'na återkastas i närheten av s~in

llarcn, så att dennas räckvidd minslms i högst be
tydande grad. 

Amerikansk 
Zchlelldorf-Iaboratotiel'lla i Tyskland äl'O speciellt 

ilU'ättade fUr mottagning pfl l,otta v:lgor över mycl\et 
stora .distanser, och härifrån lm una alla världens 
utsändningar ö\"erföras till I]('la det tysl,a stations
nätet för att på \"an liga l'undntdio\"i'tglängclcl' gå ut 
till alla lyssnare. 

I laboratoriet'lla anYiilHler lllall flera JIIycJ,et ill
\'ec1dade korh'ågslIlottagarc. För att störningarna 

Till väl/stel' en il/l cr iör från Z eh/ ' 11I/o /"f -laIJom!o/"icrlla med 
olika mottagare 1IfplaGera<1G. 

http:f�rest�llnin.1J
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Sel ektivitetsproblemet löst? 

._.~..._._____ ___._._'O • • ••• , 

Populär Radio hal' tidigO?'e 
i en artikel givit en del tips 
om engelsmannen RobinsolIS 
nya apP(l1-a t. vWcen väntas 
qöra revolu.tion i, Tacliovä,rl
rl CJ/, Pa/ l!>n/ li ,i.storiClr gjorde 
det ricn gcl ngen svl'lrt att go, 
i detalj . men hä)' följer nu. 
1'1& artikel med ~ttfö?'ligarc 
uppgifter, Bilcl l? n ViS01-(/:r 
Robil18ons expcrimclItf11J!la
rat, T·m väns/er s ~tp erhetera
dynen me(l speciell [iJ/.in
ställn i llgsMIOI-dning. i mitten 
kvartskrista ll-koll stl'1.tktiol,en 
oeh till höger lågfrckven8för
stärliarcn, 

i ••• &11:1 ._. la • __ 

D 
et är ju allmänt }{äni.., att mottagare, som 
äro mycket selektiva, i kvalitativt h~ll

;;;epnde bruka vara s;1. mycket samre, LJU
det blir ill, ligt och de ll öga lonerna sak

uas helt och hrtllet, Mänga amerikanska mottagare 
bes itta s[LllllLda en enastående hög selektivitet, vilket 
möjliggör att lrIan utan svårighet skiljer <t stationer, 
SOll1 ligga pJ enuast !J.OOO c\'cJrs fr~lll varandra, 
}[en kvali te ten blir lidande därpå. 

Detta förltrtllande har gjort, att man antagit, att 
den dåliga l'epoduktionen av de höga tonerna berott 
på bristande förmåga att uppfånga de sidfrekvenser, 
som enli°'t allmän åsikt uppstå \'id modulation, 

återutsändning 
skola bli så. minimala som möjligt arbetar samtliga 
apparatcr med acbuJluJatorer su.om slrömkälla. 
Under 1llo1.tagningell 1H'j' tes I[Pl<.<; utOlll all elekh'isk 
ström och pcrsollalell 1',"[L' aL'lJPta \' id ::; t earinlj us _ 

Inte llliuf!r'C iin ett halvt tjog olika antenncL' har 
l'auoeatuL'i('!- att \'iilja mellan Yil1 olika t i1lHi Ilen, 
\-;\L'igenolll lllalL hal' garalltier för att alltid n i.\. p il 

lJiista IllÖj liga l'esuJta t. 

Till Ii öger en a·v clc 'voJl!llUccradc motfagara.nliJggn';l1gu rU(/, 
Drt ,~I;'I(llc va ra nåilontino tör vtlra amatiireJ', 

I den bekante engelske uppfinnaren Robinsons 
stenod-radiostat har det emellertid visats, att långt 
bättre kvalitet kan uppnäs med en resonansJml'va 
på relativt få cykler, Vi måste därför söka efter en 

-annall förklaring till det välkända fenomenet, att 
,<;elektiviteten i regel medför sämre kvalitet. Utan att 
gä närmare in på teorin skola vi blott studera följan
de fakta: 

SeleJ{tivitct och dämpning i en krets äro mycket 
intimt förbundna med varandra, En krets med mycket 
hög dämpning är t. ex. mycket oselektiv, och ju mera 
chimpningen minslws, desto större blir selektiviteten_ 

I en krets med mycket liten dämpning bli de sväng
(Forts, åsid, 185) 
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S
Pil 19as tatil'llen är klar, och 
P n pullir Raclio presenterar 
hi l r ytterl iga r ett biJdre
P( ' :tage fr ll il den nytt s tor

sändar n H iil' bredYid gÖl' Mar
conibolag ts representant, mr Tho
mas, en anteckDin::;- i sin kon
trolJbok, bärnedan hal' fotografeu 
f l ngat :;fationschefell , ingenJor 
Dahlström i den llroyisoriska till!

dion, ol:h nederst får l;i~aren eH 
titt in i dt av apparabi<åpen med 
de s tora sändarriireu och diverse 
a ndra fi Ut! ser, som här inte kunna 
,-elltilera , närmare. Längs t ned till 
höger en cyinnlig journnlb; t, dotter 
till en bi' kant politiker, uppkliyen 
i ena ro n ,ten. Foto: Tp10~rafhild . 



____________ 

POPULÄR RA.DIO 169 

r a
Y 

tte Iedr.• 

•• e p o 
S InIn l .noJe 

P roblemet »en mottagare för sommaren» är 
högaktuellt igen. Populär Radio har tidi
gare publicerat ett par konstruldionsbe
skrivningar till en transportabel och en 

stationär sommarmottagare. Intresset för detta slags 
apparater har visat sig vara till och med större än 
vi väntat och vi fortsätta därför serien här med yt
terligare en stationär sommartrea. Denna konstruk
tion är så förenklad, att var och en intresserad har 
möjlighet att bygga apparaten och därmed nå myc

- ket goda resultat. Materielen är inte vidlyftig, kost
naderna bli minimala för en apparat av denna typ, 
men trots sin billighet ger mottagaren fullt ut vad 
som rimligen kan begäras aven förstldassig 3-rörs
mottagare. 

Känsligheten är stor och selektiviteten kan va
rieras, ::;å att man kan vara säker på att uppnå 
Lästa möjliga resultat under förhandenvarande om
ständigheter. Mottagaren täcker hela våglängdsom
rådet frå n 200 till 2.000 meter med hjälp aven fem

- polig omkastare och avstämningen sker med en enda 
kondensator. 

Återkopplingen måste i denna liksom alla andra 
mottagare med detektorn som första rör skötas med 
största försiktighet för att man inte skall förstöra 
lyssningsmöjligheterna för sina grannar. Det kan 
därför vara lämpligt påpel<a, att man bör göra nog
granna anteckningar om inställningen för olika sta
tioner, så att man alltid har lätt att återfinna dem 
utan att man behöver låta apparaten tjuta.- - Mottagaren är, som nämnts, i första rummet av
sedd för sommarnöjet: men naturligtvis är det ingen
ting som hindrar, att man begagnar den också un
der mera normala förhållanden. Om man t. ex. an
vänder den i förbindelse med det bandfilter, som 
beskrives på annan plats i detta nummer, kan man 
vara säker på att arbeta med en mottagare, som är 
fullt i nivå med det allra bästa, som radiotelmiken 
för närvarande kan bjuda . 

Mottagaren 
sedd babfdJn 
med "öt'en isatta. 

Observera 
tmnsforma

torns sel,undiirled-nin
gal' ha?· mdst vä.ndas tör 

att resultatet ~kulle bli fÖI·stklassigt. 

J(0lJP lingsschema,. 

Fig. l visar diagrammet för mottagaren. I stora 
drag består den av detektor och två stegs lågfre
kvensförstärlming, av vilka första steget är transfor
matorlwpplat, det andra däremot motståndskopp

. lat. Det har nämligen visat sig, att en sådan kombi
nation alltid ger en god och stabil förstärkning. 

För att hela konstruktionen skall bli så enkel 
som möjligt, har mottagaren byggts så, att den en
dast kan arbeta på samtliga tre rör. Någon iD\' än 
der kanske, att ett sådant arrangemang inte är för
enligt med kravet på att clriftkostDauerna hilllas 

~--~----------~----I 
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nere sä Hli~t som möj
ligt. Me vad man 
kan slippn från är en· 
dast det motstånds
kopplade röret, vil
ket blott förbrukar 
några få milliampere 

anodst r öm, varav 
framgår att bespa
ringen i yerldigheten 
blir så lj len, att den 
egentligen }ir utan 
praktisk betydelse. 

Antenn4!n anslutes 
vid Al) A~ eller Aa, 

varigeno en av kon· 

Fig. 1. J[opplingssch 111(1 . (il - 1 ;i O Cm. c:" - 2.;0 cm. G3 - 1.000 cm. 
G. - 10.000 cn~. (J. - 50 C111. C" -- 300 CIn. G7 - 500 cm. R, - 2 
megohm. R, - i!00 .000 ohm. R , - :2 lIl egohlll. TI ' -- h·an8tormator. 
V - VM-io/·opplurc. O - Hlglängdsomku stare. AF - glödst 'römbry

tare. A t, .4., och .4., - antennanslt<tllill .q8busslI;nga-r. 

densatorer na C5, On och C7 på respektiw> 50, 300 och 
500 cm. i llskjutas i antennen. 

Spolen V bildar tillsamman med kondensatorn 
(4;)0 (' rn.) en svängningskrets, och med hjälp avC1 

omkastar, n O bestämmes antalet lindningar i spo
len V. DI' högfrekventa strömmarna likriktas i för· 
sta röret med hjälp av gallerkondensatorn C2 (250 
cm.) och ~allerläckan R" (2 megohm). Därefter pas
sera de likriktade signalerna åte rkopplingsspolen 
och läng: rekvenstransformatorn TR:s primärsida. 
Kondensa torn på 1.000 cm. är inskjuten för att0 3 

avleda de högfrekventa svängningarna till jord, så 
att de inte orsaka instabilitet i lågirekvensförstär
karen. 

Signale.-na överföras nu genom transformatorns 
sekundärSlida till första lågfrekvensrörets galler och 
förstärka~ genom detta, innan de a\- anodmotstån
det R2 pol 200.000 ohm genom kondensatorn C4 

på 10.000 cm. påföras utgångsrörets galler. Gal· 
lerspLillni lJ gen till detta rör får man genom en 
gallerläcJ..:a Rs på 2 megohm. Högtalaren är in
kopplad uireld i utgängsrörets anodl<rets, men an· 
nars är tlet ingenting som hindrar, att man kan 
nöja sig med en enkel ledning frän apparaten till 
högtalar(~ns ena pol. Detta har dock nägon bety
delse en ast om man önskar placera högtalaren 
relativt H ngt från mottagaren. I en dubbel an· 
slutningsJedning skulle det nämligen bli rätt stor 
kapacitet 

Häl' ka n det också vara skäl att nämna, att an· 
vändning av motståndskopplad förstärkning i för
bindelse ed transformatorkopplad förstärkning 
ofta . krillrer, att transformatorns sekundärsida 
vändes t 'ärt emot det vanliga kopplingssättet. 
Om mottagaren därför vid en första avprovning 

ringen uv de olika delarna 

skulle visa benägen
het för »motor-boa
ting», så behöver man 
i regel endast vända 
sekundärsidans an· 

slu tningsledningar 
för att man skall få. 

ett gott resul ta t. 

11-1onteringen. 

Mottagaren bygges 
efter fotografierna 
och monteringspla
nen säkert av vem 
som helst utan några 
svårigheter. Place· 

bör vara så. noggrant 
i överensstämmelse med originalet som möjligt. I 
övrigt är det naturligtvis ingenting som hindrar, att 
man använder andra fabrikat iin de som finnas i mo
dellapparaten, bara man ser till att värdena bli de 
riktiga. De flesta amatörer ha siikert liggande en hel 
del komponenter, som med fördel kunna användas 
och därmed hjälpa till att hälla kostnaderna nere. 

Det bör dock här eriuras OIli, att på. det senaste 
året har det gjorts oerhört stor'a framsteg på det ra
diotelmiska området. Det är därför i många fall att 
rekommendera, att man tar merkostnaden för an· 
skaffande a v en ny del i stället föl' att använda en 
gammal : som kanske förstör resultatet av många tim
mars noggrant arbete. Detta gäller särsldlt lågfre
kvenstransformatorer och rör. Ifråga om rören bör 
det ocks[l framhållas, att de ju endast ha en begrän

Mottaga/'en uppställd pd 80mmarnöjet. MCll en ntigo'rl'unda 
god 1.tomhusu?lfen n och jord lednill.1J tår rnan på kviill en i n 

krattiga /'c stationer med mycket {lod högtalarstyrka. 

http:jordlednill.1J
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sad livstid_ ;heu om de inte iiro fullständigt utan och däl'med är apparaten färdig att börja arbeta. Har 
emission eller direkt sönderbrända, sa lmnna de vara man då bara valt materiel med förstånd och det lwn
absolut odugliga, om man vill nll hyggliga resultat. struktiva arbetet är gjort med omsorg, så behöver 

När mottagaren är fiirdigmonterad och alla leunin man inte vara rädu för annat än att man skall bli 
gal' noga kontrollerade, göres battel'ianslutningen belåten med denna sommartrea. 

RörlJbdl "sid. 19 J 

~J[ At']l'.EJ~ J[1'i.JLLX§ T 1'i. 
I Crontplatta t. r o litax I5 X35'/"XO,G cm. I J<OJlden sato r 10.000 cm. (Sjlrague, Loewe, 
1 bakst.yc ·c t roJitax 3 X30XO.iJ cm . I kondensato r 250 elO . (Sprag-ue, Loewe, N. S. F .l. 
I bakstyc' e tl'o litax aX8XU,5 cm. S. S. F.). 1 fe 01poJig \"rriokopplarc (S & S, N. S. F., 

l botten j)H t 18X34v:' X I CDI. I kondensat or 50 cm. (SPI'Ug'uc, Loewe, 'l.'he rm Il , Eia). 

I t. ran sfo matol' I::, (Ol'ion. Philips) . N . S. F.). l fempolig omkastare (S & S, N. S. 1"., 

2 lllOtsUtDU, 2. nlegolInl (\Ve ilo, l.oewe, 1 kundensatur ;100 e DL (Sprugue, Loewe, 'l'herma, Eia). 


SiClllens, Dralowid). N. 1'1 . F.). I gJÖdströmbrytnre. 
I llIot,Wnd pol~·wat.t 200.000 ohm (Dralo 1 li:oud Cll sutor 500 

wid). N. S. F.). 
I ""riabel kondcnslltor 450 CJll. (S. S. F., 1 konde llsator 1.000 

~'orulo r , Johllnsson). :-.1. S. F.). 

cm. 

cm. 

(Sprague, Loewc, 

(Spmg-ue, Loewe. 

3 l'ör socklar. 
14 teJ"fonbu~sJliJlg-llr. 
2 'Kajor och 1 knapp.
Träu, systof lex, sJ\ruyur etc. 

I 

http:3X30XO.iJ
http:bakst.yc
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Att s7,;iirma en mottagare 1'i7ctigt är zangt if,'ån så 
enkelt 80m mänga tro, I denna aTtikel !J s en populä" 
orientering om de problem, 80m man kan m,i)ta, och 
mecL Zerfn ing av vad 80m här .säges har va,' och en I 
mÖjlig7w t Mt i dct speciella fallet fa sin mottagCtre I 

effektivt skärmad, 
~.______.____________________________________ l 

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

Ett typiskt 
exempel på en 

skärmad mottaga,·e. 

k 'irmning av mottagaren kan införas för att 
förhindra kapacitiv eller indu1 tiv lwppling 
11 ellan olika delar i apparaten eller mellan 
sadana delar och den !)erson, som skall sköta 

mottagarl'n (handkapacitet) . För att undersöka den 
kapacitivn kopplingen riktigt grundligt skola vi se 
litet näI'ruare på vad figurerna 1- 3 bet yda, 

På fig . .L föreställa A och B två parallella metall
plåtar. .i tänka o, s at t positiv elektricitet ledes till 
B, och g nom elektrostatisk fördelning uppstfu' så 
både posit i\' och negativ elektricitet i den förut ic);:e
elektriska plåten A. Den negativa elektriciteten sätter 
sig på den ida av plåten: som är vänd mot B, medan 
den posit i 'a söker sig så långt bort som möjligt. Den 
sätter sig järför på A:s motsatta sida och om plåten 
är jordiwpplad såsom fi O". 1 visar söker den sig till 
jord och försvinner, ty jordens spänning rälmas all, 
tid vara 11 011. Plåten A har , lunda blivit negativt 
e1ehtrisk, ,~medan B var positiv, och om spänningen 
på B varierar, blir det också fallet med A:s spänning. 
Det existel'ar sålunda elektrisk (kapa('itiv) koppling 

mellan plåtarna A och B. Om man alltså sätter växel
spänning på B, så får den närmaste sidan av A också 
växlande spänningar, än plus, än minus, och följden 
blir att det i plåtens jordledning L kommer att löpa 
en växelström. 

Nu placera vi en metallplåt S mellan A och B (fig. 
2) för att se, om denna nytillkomna plåt verkar skär
mande. Vi tillföra äter B positiv elektricitet, och ge
nom fördelning uppstår positiv och negativ elektrici
tet i S Båsom fig. 2 visar. Då den repellerade (bort
stötta) positiva elektriciteten i S inte avledes: drar 
den också till sig den negativa elektriciteten i plå.ten 
A:s närmaste sida och stöter bort positi\' elektricitet. 
Någon skärmning har vi sålunda inte uppnått. Sna
rare har kopplingen mellan A och B ökats, då den 
nytillkomna plåten S minskat luftmotståndet mellan 
A och B. 

På fig. 3 ilr plåten S genom ledningen N kopplad 
till jord, och den i plåten repellerade elektriciteten 
ledes till jord, varigenom man förhindrar, att elektri
citet alstras i A genom fördelning. Den negativa ladd
llingrll i plåten S är »bundel1» av den po~itiva elek-

F i(l. !. FiO. S. Fig. 4. 
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triciteten i plä.tep B och kan därför inte orsalm eIck
tl'i"k fördelning i A. I detta fall ilstadlwmmer stUunda 
plåteu S fullständig kapacitiv bkärmllin~ mellan .A 

GCL. H. 
Föl' aH lättare kunna handskas med termerna 

elektrisk koppling, fördelning etc. tänka vi oss aU 
de elektriska krafterna överfötas genom och verka 
längs linjer, som man kallar cIektrostatiska kraft
linjer. På fi~. 1 markera de streckade linjerna sålunda 
llessa kraftlinjer, varmed elektriciteten i plåten B 
,'(s tad kommer elektrisk fördelning i plåten A. 

Pig. 5. 

Vi skola använda en sådan kraftlinjebild för att 
illustrera, bur en icke-jordkopplad skärm eller metall
del i en mottagare kan införa skadlig koppling mellan 
de två kretsarna. På fig. 4 föreställa A och B en 
mottagares båda svängningskretsar, vilka äro ordent
ligt skärmade från varandra genom den jordkopplade 
skär,men Sl ' Låt oss tänlm oss, att denna skärm visat 
sig skärma t illräckligt mellan A och B, men att senare 
har tillkommit en ledning eller en skärm S2, som inte 
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är jordkopplad. Det visar sig kanske då, att de två 
kretsarna A och B äter koppla. Man för-står lätt hur 
det kommer sig, bara man studerar kraftlinjerna pä. 
fig. 4. En positiv spänning på en punkt i kretsen A 
lmn genom fördelning i 8 2 attrahera negativ och 
repellera positiv elektricitet. Den repellerade elektri
citeten söker sig ut genom den bortersta ändan av 8 2 

och kan därifrån påverka kretsen B. 
När vi - såsom i radiotelmiken - ha att göra med 

högfrekventa spänningar och växelströmmar, är d t 
dock ibland inte tillräckligt, att en skärm är jord
kopplad. Den skall också kopplas till jord med kortast 
möjliga ledning. Om man sänder högfrekventa ström
mar genom en lång ledare - t. ex. från skärmen till 
jord - så kan det både på grund av ledningens själv
induktion och på grund av dess högfrekvensmotstånd 
bli ett betydande spänningsfall längs ledningen, så 
att spänningarna i skärmen inte ögonblickligen av
ledas till jord. 

En jordförbindelse är emellertid inte alltid nöd
vändig för att man skall uppnå absolut kapacitiv 
skärmning. Om man, såsom visas överst på fig. 5, i 
en mottagare har två svängningsl,retsar i var sin helt 
slutna metallbox, så kunna kretsarna inte päverka 
varandra kapacitivt ens om jordförbindelsen fattas. 
Om boxarna inte äro helt slutna (se fig. 5 nederst) 
så kan närvaron av främmande föremål upphäva 
skärmningsverkan. På figuren visas sälunda: hur en 
positiv elektrisl{ ledning i kretsen A attraherar en 
negativ och repellerar en positiv laddning i skärmen. 
Utanför mottagaren men i närheten av kretsen B 
finns ett ledande föremål C. Den i skärmen repelle
rade positiva elektriciteten söker sig upp genom 
svängningskrdsen B och genom fördelning attraheras 
negativ och repelleras positiv elektricitet i föremålet 
C. Den positiva spänningen på A orsakar sålunda, 

(For/s.åsid./n) 

Skärm tingen delv is bortt agen .~a att man ser delarnas placerIng. Pig. G. 

/ 
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J näst, alla nätmotta
gara al -tras en överspän
ning då strömmen genom 
mottagruten brytes. Dessa 
överspänningar bör man 
ta i bet l'aldande vid kon-

är man bryter 
s trömmen till 
ett kretslopp 
innehållande 

en självim .uldion, kan det, såsom torde vara allmänt 
känt, vid " issa värden på strömstyrka, självinduktion 
och brytningshastighet uppstå rätt stora överspän
ningar mdlan självinduktionsspolens anslutnings
kontakter. 

Låt fig. 1 föreställa det nämnda kretsloppet. Som 
strömkälla tänka vi oss starkströmsnätet. I samma 
ögonblick ~ om strömmen bryts vid et: uppstår mellan 
A och B en överspänning, som kan få mer eller mindre 
obehagliga konsekvenser. SålunJa kan vid bristfällig 
isolering j lträffa genomslag mellan självinduktions
spolens olika lindningar eller mellan dessa och fästet, 
detta ist limnda dock i regel endast om strömkällans 
ena pol och självinduktionsspolens kärna inbördes äro 
jordkopplade - jämför fig. 1 - genom att båda leda 
till jord. 

Nu anvä uder man i det stora flertalet nätmottagare 
för likström självinduktionsspolar - drosselspolar, 

struktiOIl av nya nätan
slutna apparater. Härne
dan berättas om sådana 
förhållanden, som äro av 
speciell betydelse i detta 

avseende. 

,·ilka i förbindelse med konden
satorer tjäna till att utjämna 
likspänningen från de små pulse
ringar, som alltid finnas. Dessa 

drosselspolar ha i många fall en rätt stor självinduk
tion, och de kunna till följd härav orsaka, att över
spänningar uppträda, när strömmen brytes till appa
rater, som innehålla sådana drosselspolar. 

Fig. 2 visar schemat för en 2-rörs nätmottagare . 
Detta kopplingsschema ser inte ut att innehålla något 
speciellt. ~Iottagaren fungerade också fullt normalt, 
när den genom en vanlig stickkontakt med tillhörande 
strömbrytare anslöts till belysningsnätet. Men i sam
ma ögonblick som strömmen till apparaten bröts, 
sprängdes de t vll. 6-amperesäkringar, som sutto i den 
grupp, till vilken mottagaren var kopplad. Nya prop
par insattes men resultatet blev detsamma. Den ena 
satsen efter den andra förstördes. Detta inträffade 
dock inte varje gång som strömmen bröts. Antalet 
strömbrytningar varierande från 1 till 10. 

På grundval av detta för-hållande anordnade elek
tricitetsverken en rad ingående experiment, varvid 

Pig. 1. Fig.2. 
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det konstaterades, att sprängningen av säkringarna 
berodde på överspänningar på nätet, vilka härstam
made från mottagaren. 

Omedelbart framstår det väl inte klart och tydligt 
för var och en, att de överspänningar, som lmnna 
uppstå i en l'adiomottagare, från denna kunna vandra 
ut på starkst römsnätet, men en närmare undersök
ning visar, att detta mycket väl kan inträffa. 

Studerar man fig. 2 så ser man, att i samma ögon
blick som strömmen brytes vid F, uppstår det mellan 
A och B en överspänning, vilken genom starkströms
nätet påverkar den ifrågavarande brytaren, så att det 
bildas en gnista i denna. En följd härav är, att C 
praktisl,t taget har samma potential som A, så länge 

Fig. 3. 

Fig . 4· 

den nämnda gnistan uppträder. Spänningsfallet i 
denna är nämligen ringa i jämförelse med de uppträ
dande överspänningarnas storlek. Tillsamman med 
den omständigheten, att det åtgår en viss tid, innan 
kondensatorn mellan A och B är urladdad resulterar 
detta i, att det mellan C och D kan förekomma över
spänningar av samma storleksordning som de, viIka 
finnas mellan A och B. 

Är det då endast den ifrågavarande mottagaren, 
som har denna egenskap, eller uppnår man samma 
resultat med en något enklare konstruktion? 

För att undersöka detta har man begagnat en kon
struktion (fig. 3), vilken är precis densamma som 
den, vilken användes i mottagarens glödströmskrets
lopp. Kondensatorerna ha blott utelämnats med un
dantag för kondensatorn över mottagarens anslut
ningskontakter. 

En lång serie försök visade, att resultaten med 
denna lwnstruktion fullt motsvarade de resultat, som 
nåtts med mottagaren enligt fig. 2, och därför använ
de man den senare för de fortsatta försöken. 
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Nu inställer sig lätt den frågan: 

Vilket samband existerar det mellan de alstrade 
överspänningarna och den över ingångskontakterna 
placerade kondensatorn, dels vid olika strömstyrkor, 
dels med olika drosselspolar? 

För att undersöka detta förhållande i praktiken 
har man begagnat den konstruktion, som visas på fig. 
4. Här är G ett gnistgap, som justerades med hjälp 
aven känd likspänning. 

Tre olika drosselspolar användes, D" D2 och D3, 

villms elektriska data voro följande: 

Typ 
i\I,u:imal 

s tröm 
mA 

Självinduktion 
i H vid maximal 

ström 

?lIotst ånd 
i ohm 

D, .. .. ........... 60 60 750 

Dl. .... . . .. . ...... 160 15 250 

D c . . . .. .. ...... . . 200 20 250 

Försöket utfördes vid en bestämd strömstyrka på 
så sätt, att gnistgapet inställdes till en viss överslags
spänning - liggande mellan 500 och 3.000 volt. Där
efter bestämdes storleken av den kondensator, som 
under förhandenvarande omständigheter pecis var 
i stånd att alstra överslag mellan gnistgapets elek
troder. 

Sambandet mellan de alstrade överspänningarna 
och de använda kondensatorerna visas på fig. 5. Det 
framgår direkt av den upptagna kurvan, att ju mindre 
kondensatorer, som användas, desto större bli de där· . 
emot svarande överspänningarna. 

Farligast skulle sålunda de överspänningar vara, 
som alstras, när man inte alls använder någon kon
densator, ty i sådant fall skulle de få sitt största 

(Forts, å sid. 192) 

Fig. ;;. 
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R_ADION 

I'L'ET FRIA 

Ett tr tidstii .wsel 
och en i j(, I'den 
nedstuckeli nu;
tallbit 111 göra '-----.:""","--, -
ett utmär'U antenn-jord-s.1ist em . 
Oft a mästr man dock i antennled
n-ingen ins J.: j u,ta en liten kondensa

10j- y d omkring 100 cm. 

Semestertiden är inne och på alla håll och lmnter 
planerar tJan för utflykter och resor. För många be
tyder semestern en tids skilsmässa från radion. 
Andra ha nog möjligheter att ta apparaten med sig 
men veta inte, hur de bel;:vämast skola ordna med 
mottagnin gen, och sft får apparaten stå hemma. 

I majllllmret publicerade Populär Radio en kOll

lJilen kan fint an7;ändas såsom jordledning eller j'ättare sagt som m, 

!'itruktionsbeskI'ivning till en transportabel »femma», som 
bör tillfredsställa även den mest kräsna lyssnare på som· 
marnöje. j.ir man i den lyckliga situationen, att man se
mestrar i bil eller båt är besväret med apparaten ju 
ytterligt litet och till och med om man bara skulle ha en 
trampcykel kan man utan svårighet föra apparaten med 
sig och stå i ständig kontakt med yttervärlden även när 
man ligger längst upp i ödemarken. 

Apparaten ger god högtalarstyrlca, och den har den 
stora fördelen, att den kan användas utan antenIl eller 
jord1edning av något slag. På ett par av våra bilder ses 
dock, hur man lean uppnå ännu bättre resultat genom ~tt 
ordna ett slags jordledning, vilken i apparaten endast kan 
anslutas till en av ackumnlatorkontakterna. 

Den lilla transportabla, som finns 
beskriven på annat ställe i detta num
mer, kräver däremot helst både antenn 
och jordledning. Bilderna visa, bur man 

DC'li st ora transportabla 
mottagaren arb(:tar förtl'ätt
Ugt utan antelln och jord. 
Lcirnpliy t är dock. att man 
placerar appaTaten något 
ovan jOj-(/ytan sOsom bilde?1 

till 7;iills t cr vi8ar, 

I 
('{ I 

En vanlig t7"ampcl/kel 
samman med ett i V 

metallstycke alltid ett 
tenn-jord-s.1is f t 



" 

l/I 

II I'I majnumret publi-
I "II ( .' I'cerade Populär Radio 	 \\1 I I \ 
\ I en konstruktionsbe

skrivning till en trans
portabel »femma». På 
anna,n plats i detta 
nummer finns en be
skrivning till en billig 
»väskmottagare», vil
ken är lämplig att 
medföra på cykeltu
rer, och här nedan ta
las om, hur man bör 
ordna antenn och jord
ledning under olika 
förhållanden. 

Två metallbitar i jorden pd ett inbör

des avstånd OIV 10-15 metet· kunna 

(Jckså användas 80m antenn och jord

l ewning. En liten bLockkondensat01' 

placeras Ofta med fördeL pd mvte!/.n

sidan. 


Cirka. 10 m efer isoLerad koppartrått D en Zilla tra,nsportabla kan 

'I~PP i ett trått ge'r gOM rnottagnings ledigt m edföras IJå alla 'ut 

möjLigheter. J ordZ ednin.Q p.n ligger till fly1eter. 

'1Jä-11.ste'r pd en ;. mft1'ken nedstucken 


metallbit. 	 skall kunna ordna dessa 
saker under olika förhål
landen. Resul~ten med 
denna lilla mottagare, 
som i hög grad lämpar 
sig för cykelturer äro 
f örvånande. 

,Transpo,"tabLa mo t t agan-e 
läm.pa, si.Q oeksd utmärkt 
töj' sommarnöjet. Under den 
,t01"1"asl,e tiden skada" det 
i,nte, om ?lwn »vat tnar» 

jordlednim,Qen dagligen. 

Vatten är alLtid en utmä1"kt 
jordlednin!l. Fn!,n båten kas
tal' man bara ut några m et e1' 

, I 	 blank kopparLedrving. 

I' • 
I' I 


I 
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De »)Ultrakorta») skydda telegraihemligheten 

En orientering om de senaste framstegen på ultrakortvågsområdet och 

~'- ' --
några tips om de ultrakortas framtida betydelse i det praktiska livet. 

-'" -- ..' 

.. 

Av D:r F. NOACK 

e första experimenten med användning 
av ultrakorta vägor, d. v. s. vågor under 
10 meter, gjordes i Tyskland av professor 
Esau vid universitetet i Jena, vilken ock· 

så uppnåit betydelsefulla resultat. Hans försök gin go 
i främi.a l'ummet ut på att utforska sändarrÖl'ens för· 
måga att sända ultrakorta vågor, att finna lämpliga 
modulatinnsapparater för telefoni och att konstruera 
lämpliga apparater. Han har ocksfi undersökt de ul
trakortas räckvidd, fast inte på mycket stora avsHind. 

De för~ök, som hittills gjorts, ha visat att de ultra
korta vå" orna fortplanta sig på samma sätt som ljus. 
vågorna. • )e ha liksom dessa senare endast en begrän· 
sad akti sradie, vilken bestämmes av horisontgrän
sen på jOl'dytan, varav följer att aktionsradien kan 
ökas genom att sändare och mottagare placeras så 
högt över jordytan som möjligt. 

Det ha l' dessutom visat sig, att de ultrakorta vå
gorna kunna böjas. Liksom när det gäller ljuset 
synas ocl" 'l! föremål av alla slag kunna alstra slmgg
verkan. 

För a t t undersöka de ultrakorta vågornas utbred· 
ning närmare har man gjort en serie experiment i 
flygmask in, varvid man begagnat den på fig. 2 a.vbil
dade sändaren och mottagaren på fig. 3. Sändaren 
hade en energi på cirka 2 watt, och mottagaren bestod 
aven supergenerativ konstruktion med två stegs 
lågfrekvensför tärkning. 

Flygpla net var en .Junhrsmasl{in med hytt. Sända-

Överst ses 1·acUo· 
tVl't01'1UJt, som 
utsände?' ltltra· 
korta våga?' 'i tre 
1'iktningar med 
olUca morsetec
ken Fartj)get 
kan då hålla 
rätt kurs i den 
täta·ste tjOCka. 
Signalerna upp
tangas med spe Bilden visar sända1·e· och motta.ga1'etorn 
·,iella reflektorer (S) samt ett relä1'torn (R) tör ult1'akorta 
vilka ge kursen Vd[101', Ll·O-B visar hU/' sadana torn kltnna 
till tornet. placeras tu" att ersätta kablar, 

ren placerades fjädrande utanför hytten, medan 
mottagaren var monterad inuti denna. Inga antenner 
av något slag förekommo. 

Till en början genomfördes experimentet på så sätt, 
att man sände från flygmaskinen till en mottagnings
station nere på jorden. Man fastslog först räckvidden 
när maskinen gick på en höjd av 1.000 meter. På ett 
avstånd intill 30 kilometer konstaterades en ljud
styrka på R 8--10, På ännu större avstånd av· 
tog den och p[t 50 l,ilometer var ljudet helt borta. 
På distanser upp till 10 Idiometer var ljudstyrkan 
i mottagaren lika stor, antingen maskinen gick på 
100 eller 1.200 meters höjd. På höjder under 100 me
ter däremot konstaterades avtagande ljudstyrka och 
på 30 meter försvunno signalerna helt och hållet. 

Det var svårt att taga emot i flygmaskinen, när 
man placerade mottagaren utanför hytten, emedan 
avstämningen och återkopplingen ju måste skötas, 
Också motortändningen störde, dock endast vid start 
andet. God mottagning var däremot möjlig, när 
motorn arbetade för fullt. 

På 100 meters höjd uppfångade man de första 
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Fig. 1. Den vid försöken använda sändarenergi,n 
uppg'ielc till 1 watt. Sändarens dimensi{)n-er äro 
som man ser smd. Observera avstämningslcondensa
torn och -spolen. Den senare är endast pd ett halvt 

va·rv. 

telegraftecknen med en ljudstyrka på R 4-6. Räck
vidden var då 10 kilometer. :Men mottagningen föll 
helt och hållet bort många gånger inom denna distans, 
vilket man ansåg bero på, att flygplanet verkade som 
avskärmning för mottagaren mot sändaren. Vad be
träffar mottagningen visade det sig också, att den 
avtog på lon meters höjd för att helt utebli vid 30 
meter. 

Intressant är, att mottagningen inte förbättrades 
väsentligt genom att man använde antenner. Detta 
gäller dock endast i sådana fall, där den av sändaren 
utstrålade energin mottogs direkt. Inom det så kal
lade gränsområdet, där man inte har att göra med 
mottagning av direkt strålning utan uppenbart böjda 
strålar, kunde man genom användning av antenner 
konstatera en liten ökning av räckvidden vid mottag
ningen. Denna ökning uppgick till omkring 25 procent 
av räckvidden vid mottagning av direkta strålar. 

Resultaten aven lång serie experiment ha visat 
mer eller mindre överensstämmelse med den ovan
nämnda teorin. Man har inte kunnat undersöka, om 
man på ultrakorta vågor kan uppnå den stora räck
vidd, som uppstår när de ultrakorta reflekteras från 
Heavisideskiktet. Det skulle naturligtvis vara av 
mycket stor betydelse, om den indirekta strålning, 
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som finns på längre vägor, överhuvud taget inte alls 
uppträdde på ultrakorta vågor. Ty i sådant fall skulle 
de ultrakorta arbeta absolut jifmnt. Vid de försök, 
som Alexanderson gjort i Amerika, har man emeller
tid uppnått stor räckvidd, vilket alldeles tydligi 
måste bero på reflexion frän Reavisideskiktet. Men 
det ser ut som om sådan reflexion endast uppstår i 
norr-söder-riktningen, vilket tyder på att jordens 
magnetfält spelar en viss roll i detta fall. 

De resultat, som hittills uppnåtts pä de ultrakorta 
vågornas område, t. ex. räckviddskänsligheten enligt 
den ovannämnda teorin, okänsligheten för sä.väl at
mosfäriska som lokala störningar, möjligheten att 
undvika fading genom indirekt reflekterad strålning, 
möjlighet till modulation med mycket höga frekvenser 
och riktningsantennernas lätta användbarhet moti
vera, enligt Rahnemann, följande användningsområ
den för ultrakorta vågor: 

För det första synes det ändamålsenligt att placera 
sändare och mottagare på torn, då man därigenom 
kan uppnå större räckvidd. Placeras tre reflektorer 
med tre ~ändare på toppen av ett torn, så kan man 
låta dessa utsända tre strålknippen, vilka styras i 
takt med var sitt morsetecken. Kommer ett fartyg 
inom de tre strållmippenas verkningskrets, har det 

(Forls.åsid./9 / ) 

Pig, 2. Mottaga1'en ä1' litet mera l.;omplieel·ad. Den 
arbetar efter del~ 8uperregencrativa principen oeh 
,,"ötes med Sind avstuilnning8"ona.ensa.iorer 71wd 

ldnga isolerade areial'. 

/ 
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Till vänster gasZIl.'Je·detekfonl, 
en jörelö /JI,l1'e till dc moder na elek. 
trom"ören " Till höq }' det tö,"st[; 
elektronrö ret med en anod som 

Iltod 
o h 

la 1 .~a I O 

De allra senaste årens utveckling har i 

väsentlig grad präglats av konstruk

tionen av speciella utgångsrör och 

högfrekvensförstärkarrör. l båda fal

len har man genom ett extra galler 

uppnått mycket stora fördelar. "'o ntrollel~ment. 

Till vän8ter det törsta elek 
tron röret med ett galler 80m 
kontrolZelement. Till höge,· ä,· 
.'JaUr·et för törsta gången pla

cerat på nu vanli qt sätt. 

iiI' det är fråga om u tgängsl'ör skiljer 
man mellan h"å egenskaper, rörets 
spännings-förstärl;ning och dess förmå
ga att avge energi. Medan det vid hög

och lågfrckvensförstädming är spänningsförstärknin
gen, som är' avgörande, är det ifråga om utgå ngsrör 
energiavo ivningen , som det närmast kommer an piL 

För att man skall lmnna få en tillfredsställande 
reproduktion, i vilken det finns tillräcklig reserv för 
forte-stäl len, häves det att en elektrodynamisk hög
talare fil (' sig tillförd oförvrängd akustisk växel
strömsenc~rgi på omkring 1 watt. Denna energi kan 
synas ri nga, men det behövs dock ett relativt stort 
rör för aH man lwll uppnll denna prestation. 

Den m~ximala oförvrängda energi, som ett rör kan 
avge är:W= k X V2 XR watt, där 1;: är en konstant, 
V den använda likströms-anodspånningen och R rö
rets inr~ motstånd. Då R=gX 1.000: S, får man att 
VY= kXV2 x l.OOO: S X g watt. 

Nä r mon önskar större energipl'estationer kan man 
välja mellan tre olika vägar. 

1. Mall minskar förstärlmingRfaktorn g, som f; L; u' 

i nämnarl ~n , Utvecklingen följde ett slag denna linje. 
Förstärlm ingsfaldol'D minskades till 6, ja ända ned 
till ~ . Ml'toden har dock den nackdelen, att den 1'01'
stärknill g. som uppnås i utgåll gSl'Öret, blir llundre. 

~. Mall ökar brantheten B. Vi ha nämnt, hur n( 

veckling,-,,] undcl' .h Cll 924--27 llil'rlfönlc en stegr ing 
av brani beten frän 0,23 tHl 2 mA/ volt. Dellna u t\'eck
ling kom natu l'li gi l"is i hög grad utgan gs1'öret till 
godo, 

3. Slutligen kan man öka anodspänningen V. Detta 
medel verkar särskilt kraftigt, ty V är ju upphöjt 
till andra potensen. Under den första tiden, då man 
använde anodbatterier, stannade man ofta av kost
nadshänsyn vid omkring 9 volt. Så snart anodappara
ter införts gick man upp till omkring 150 volt, en 
gräns, som man också stannat vid. 

Användningen av de två första metoderna, minsl,
ning av fiirstärlmingsfaktorn g eller ökning av bra nt
heten S, ger till resultat att rörets inre motstånd 
blir mindre. R är nämligen = gX1.000: S. Fig. 1 
visar ett radiorör, i va 1's anodkrets är inskjuten en 
högtalare med impedans (växelströmsmotstånd) Z. 
Storlel,en av högtalarens växelströmsmotstånd Z är 
starl,t beroende av frekvensen. Om det vid de djupa 
tonerna har ett värde, så får det vid de höga tonerna 
ofta ett tio gånger så högt v~irde. Om R1 är litet i 
förhållande till Z ser man, att den ström, som går ge
nom hög-talaren, ~ir starkt beroende av Z. Om vi till
föra utgångsrörets galler en bestämd späDning vid 

H,-rX I 


F i.'}, 1. ScT" 'lil ali sk ,trarnstiillll i llg a r lItg(!ilgsJaet sen. 
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Fig. .8. Förvrängning, som 01"8al,;a8 av an'l:ändni u.l1 av ett tö r 
litet j·ö r. 

olika frekvenser, blir den ström, som går genom hög
talaren, mycket större vid de låga frekvenserna än vid 
de höga. Ju lägre rörets inre mostånd göres, desto 
mera utpräglat blir detta förhållande. Da den kraft, 
som verl,ar på en hög Lalares rörliga system och 
därmed högtalarens ljudstyrka är proportionell mot 
den ström, som går genom högtalaren, medför an
vändning av rör med lågt inre motstånd en frek
Yensförvrängning, genom att de höga tonerna flterges 
alltför svagt. 

Man E;tår här inför en rätt stor sV;lrighet. För 
hög energi kräves lågt inre motstånd, men ä andra 
sidan måste man för att få korrekt reproduktion ha 
högt inre molstånd. 

Allt detta har lett till lwnstruktionen av de så 
lmllade pentodrören. Genom att placera ett extra 
galler mellan det normala gallret och anoden uppnår 
man både högt inre motstånd, som förbättrar repro
duktionskvaliteten, och samtidigt stor energi. Vidare 
finns det ytterligare ett galler, mellan hjälpgaller och 
anod, vilket förhindrar utsändning av sekundära elek
troner, som skulle orsalm förv rängning. 

Skär<mgallerrö·r. 

Genom neutrodynstabiliseringen är det möjligt att 
bygga stabila och effektiva llögfrekvensförstärkare. 
Det har emellertid visat sig, att man lnlDnat uppnå 
fullkomlig ; t abilitet endast för en enda våglängd, 
möjligen ett avgränsat våglängdsområde, säsom 200 
-600 meter. 

Det innebar därför en mycket stor förbättring, 

när man slog in på en ny och mera rationell väg, 
nämligen att reducera anod-galler-kapaciteten till 
ett så lågt värde; att det inte behö\"s någon dämp
nings- eller neotrodyn-anordning för att få högfrek
vensförstärkaren att arbeta stabilt. Detta skedde 
lDed de så kallade skärmgallerrören. Fig. 3 visar ut
seende och inre uppbyggnad av ett sådant. 

Anoden A ledes här ut till en skruvförbindelse på 
toppen av röret för att reducera kapaciteten mellan 
tilledningarna till det minsta möjliga. Skärmgallret 
bildar en så fulllwmlig aVSkärmning, att det varit 
möjligt reducera anod-gallerkapaciteten till 0;01 cm. 
eller till omkring en trehundradedel av den, som 
finns hos vanliga tre-elektrodrör. Hos motsvarande 
växelstr'ömsrör är anod-gaIler-l,apaciteten till och 
med reducerad till 0,001 cm. 

Genom skärmgallerrörets införande har man sam
tidigt uppnått andra väsentliga fördelar. Förstärk
ningsfaktorn är mycket hög (150-1.000) samtidigt 
som det inre motståndet är mycket stort (150.000
1.000.000 ohm), vilket är gynnsamt när det gäller 
att få så stor selektivitet som möjligt. 

Den förstärkning, som man kan åstadkomma med 
skärmgallerrör, är betydligt högre än vad man kan 
uppnä med vanliga tre-elektrodrör. Man fär dock inte 
läta förleda sig till att tro, att IDan kan uppnå en för· 
stärkning som är ungefär densamma som rörets för
stärlmingsfaktor, 150-1.000. Att detta inte är möj
ligt beror på att den impedans, som kan uppnås p:i 
moderna avstämningskretsar; endast är omkring 
100.000 ohm. Detta värde är i själva verket litet i 

(Ior .'s.JsiJ.192) 

Fig, 3, Den i nre 1ippbyggnaden av ett skär'tn
galle'n 'ör, A - (mod" B - slcä1'1ngaller, C

fllöd trdd ouh D - nornwlt galle/'. 

http:an'l:�ndniu.l1
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e omfattande försöken med bildöverfö
ring mellan Europa och Syclameril,a ha 
nu lyckligt slutförts och förbindelsen 
har öppnats för reguljär allmän trafik 

för någon mttnad sedan. 
.NIer ;l ett år har Trans-Radio i Berlin experi· 

mentera! med bildtelegrafering pä SydHmerika. För· 
söken ha i Tyskland gjorts över mottagningsstationen 
i Geltow och sändaren i Nauen. Överföringen har 
gjorts i j.lida rildningarna på Rio de Janeiro, Buenos 
Aires och Santiago i Chile. Ännu har man inte nätt 
så långt, att man l;:an sända, och mottaga egentliga 
fotografi er. Men med teckningar i svart och vitt har 
förträff1 iga resultat nätts. 

De sV;II'igheter, som mc ste övervinnas för att man 
skall uppnå goda resultat över denna lll.nga distans, 
hänga in timt samman med de elektriska svängningar
nas speeiella sätt att utbreda sig. Vid kortvågssänd
ning på 20 m. och därunder blir den döda zon, som 
uppstår på grund uv Heaviside-skiktets inflytande, 
betydligl större, och detta medför en större räekvidd 
än som vanligen uppnås. Räckvidden kan till och med 
under speciella förhållanden bli så stor, att vågorna 
gå runt bela jordklotet en eller flera gånger, innan de 
slutligen av Heaviside·skiktet kastas äter mot.jord
ytan. 

Denna jorden-runt-färd, som tar omkring en sjun-

F rdn mottagningsstat.ionen 'i Geltow, 

dedeh; sekund för radiosignalerna, kan medföra att 
en och samma signal pLlverkar mottagaren flera gån
ger med en sjundedels sekunds mellanrum, oc.h detta 
verkar :c.aturligtvis störande på mottagningen. Man 
får jn inte bara den signal, som man vill ha utan ock
så en diiremot svarande serie svagare signaler. Den 
vanliga benämningen på detta fenomen är eko, och ne
danstående fig. visar, vad störningarna kunna åstad
komma vid bildöverföring. Förutom den bild, som 
skulle radieras, ses till vänster en svag kopia av sam
ma bild, alstrad av ekot ('fter första jorden-runt-resan 
a v vägorua. Andra och tredje ekot visa sig på samma 
sätt, fast svagare än det första, vilket jn gör värdet 
av den öyerförda bilden ganska minimalt. 

För att råda bot mot störningar av detta slag an
vänder man nu i mycket stor utsträckning speciella 
riktningsantenner, vilka kunna sända och mottaga 
signaler endast i viss riktning. Det framgår också 
klart av illustrationerna , att denna metod medfört 

(Forts , '; sid. 184) 

F-ig. 1. EkoveTkan framtTäcler 
80m en Skugga, vilken betydligt 

mi l/ skaT bildeu8 värde, 

Fi!!. 2. ;lIed riktnillgsant enn tål' 
man ett helt Clnnat ,·esultat., 80m 

bilden v isaT. 

Pig. 3. Det diTf}kt mottagna mOTset ecl"net föl' 
V är oliisligt, medan Yl och 172, de båda ekona, 

mycket väl kunna tydas. 
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Bättre å tergivning av distnnss tntionerna och s törre 
selekti vitet får man med bandfilter. Här en konstruktion 
som ger varje mottagare ökad prestationsförmåga i dessa 
avseendE'n. 

ntresset för de moderna bandfiltren har, att 
döma av de otaliga förfrågningar som ingått, 
stigit i hög grad sedan vi i ett par tidigare 
nummer i år behandlat filtren i teoretiska och 

konstruktiva artiklar. Så gott som dagligen ha vi 
fått mottaga brev med uppmaningar att lämna mera 
ingående uppgifter härom, och det är tydligen en all
män önskan hos våra läsare, att man vill ha konstruk
tiva detaljer till ett bandfilter , som utan svårighet 
kan anviindafi i förbindelse med vilken mottagare som 
hel;;t för att förbättra såväl mottagningens kvalitet 
som selektiviteten. För att tillmötesgå våra läsares 
önskemål på denna punld publicera vi här en full
ständig konstruktionsartikel till ett bandfiltel', den 
första som någon svens}, radiotids1<rift framlagt. 
Utan svårigheter och utan några större utgifter kan 
filtret byggas av vilken händig amatör som helst. 

J{OPIJlingsschcma. 

L

Fig. 1 visar det fullständiga kopplingsschemat för 
filtret. Såsom av ritningen framgår består filtret i 
huvudsak aven svängningskrets L ,- L 2-OS , i vilken 

1 är en low-Ioss-spole på cirka 40 varv, L z en van
lig honeycolObspole på cirka 150 varv och 0 3 en va
riabel kondensator på 450 cm. Omkastaren O är pla-

Pig, 1. G, - 100 cm . (J , - 500 cm. G3 - ,150 
r lll, C'., - 100 cm. L l - 40 '/)aJ'V , L, - 150 

varv. O -- on/kastare. 

Filtt'ct ptl 

sin pla,ts 'i 

lvoPPaJ'It!

dan, 


cerad tvärs över spolen L 2 och tjänar till att kort
slut a denna, när man vill använda filtret på korta 
vågor. 

Kondensatorerna 0 1 och 0,1' vilka äro på r espek
tive 100 och 500 cm., ingå som anfennförkortnings
kondensatorer och äro därför till en viss grad be
stämmande för den selektivitet, som kan uppna~, 

I förbindelse med mycket långa antenner kan det 
därför ofta vara lämpligt att införa ännu mindre 
kondensatorvärden för att uppnå tillräcklig selek
tivitet. 

Selektiviteten kan emellertid oc]{så varieras inom 
vida gränser med hjälp av kondensatorn 0 4 på 100 
cm., vilken ingår som kopplingsled mellan filtrets 
svängningskrets och mottagarens första avstäm
ningsl;:rets. Värdet av denna kondensator är dock 
av stor betydelse för den resonanskurva som upp
nås, och av denna anledning bör denna kondensator 
inte varieras för mycket, sedan man en gång fun
nit det bästa värdet. 

Det fänliga fUtret 
sett bakifrån. Ob
servera att jord
bussnin,IJen I inte 
finns här. Den fast
gÖ1'C8, såsom i ar
tikeln nämnes, i 
diilva koppa1·ltldan. 
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Konstruktion och användning. 

Med fotografier och monteringsplan som ledning 
torde dpt inte möta någon svårighet att bygga band
filtret. _: i:ir ledningsföringen är klar , placerar man 
enheten i en kopparlåda, vari hrll finnas för olika 
axlar odl bussningar. De muttrar, som fasthälla kon
densaton r och omkastare, avl ilgsnas dock först och 
fastskI'lwas därefter utanpå kopparlådan, så att en
beten k,)mmer att sitta ordentligt fast i denna. 
Bussning'en I placeras i själva kopparlådau utan nå-

POPULÄR RADIO 

gon anna n förbindelse. Däremot få de tre bussnin
garna A; Al och A~ inte beröra kopparlådan. 

När filtret skall anslutas till mottagaren, bort
tages antennen från denna och inkopplas i stället 
vid Al eller A~ . Jordledningen behåller man däremot 
i den vanliga bussningen. Från A och Y på enheten 
föra s tv i\. korta ledningar över till den tomma an
tennbn. sningen och jordledningen. 0 1 inställes så 
att man hör stationerna jämnt ett par grader, var
efter de riHt tvärt skola försvinna . 

/ 
/ 

/ 
I 
I 
I 

/ 

./ 

/' ,C;3-
/" 

I 

t-t -- -
I 

35 /l 

/50--~--------------+-----------~---/60-----------------+-~ 

P ig. fZ . Mont e rin.!J~plan och måtts7ä88 Wl .qclcktivitetsenhetcn. 

r -
I 
II 

_.... MÅ-;;~LLI~ -
1 k(n parlå da 16 X 16X 16 cm. 
1 f n ,ntp-Iatta lrolitax 15X 15 x O,5 l variabel konden ato r 450 cm. 

cm . 1 variabel konden. ölto r 100 cm. 
1 bol:tenpl&t 15 X 15 X l cm. l low-Ioss-spole 40 Vfl l"\~ . 
l bakstycke trolitax 3 X 6 X O,5 cm. l bOlleycombspole 150 va rv . 

• 
.I ~i:römbrytare . I 
1 kondensator 100 cm. 

1. kondensator 500 cm. _______13 bn:-:sningar. 
T r:'id, sys toflex , sknl\-a r etc. 

•, -------------------
BILDRADlosrrARrr. som ifrilga om ekoverkan bar riktningsantennen bär 

(Forts. ~ri'lIl ,il!. 182 .) spel a t en stor roll. 

avsevärda förbättringar ifråga om det uppnådda re
sultatet. E koverkan har fullständigt eliminerats eller 
i ' -al'je b li försvagats så, att den ej försämrar bildens 
l"-alitet. 

Även ::mdra störningar kunna uppstå . Fig. 3 och 4 
visa e t :slag av dem. Det har visat sig, att signalerna 
ibland g, olika vägar till mottagningsstationen och 
därför ej Lä fram på samma tid, vilket medför att re
sulta tet ildand L -r fullkomligt värdelöst. Bilderna vi

.~ . "" ""-.... .. 
sa, bur et t »v» l,an fÖlTandlas, och bur det kan bli 

V 

.,... 
F 'ig. -,! . M orse teckn et V har här SälLts m eå annan hastighet.läsligt fö n lt när det kommer fram såsom eko_ 
R es ultat et blir' .~um synes detsamma. D en dir'ckta mottag

Också dessa sviil'igheter ha nu ö'-e rvunnits, och lik- ningen är omöjlig, ekot V, bättrc. 

- . J 
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SELE TIVI TETSPROBLEMET LÖ::S1'. 
(Forts. från sid. 167.) 

ningar, ~oIU ltärstamma från de låga tonerna. uet}ll 
ligt större än de, som stamma från de höga tonernu, 
och få "i därför de djupa tonerna betydligt kraftigal'e 
~ltergivna än de höga. Denna omstäudiglle t föl'ldarar 
deh-is elen d;l liga reproduktion, SOIU i allmänhet blir 
följden .'lV lJö ' selektivitet. 

Stenod-l'adio~tateJl besHn' av tre llelul' - en radio
lIlottagare !,WIll nppf{lllgar i:iigualernLl, en i:ipeeiallwll-

SI enad-radios/a lens /,;va 1'1 8/;;r i8tall-lvo l1 struktion. Si.IJnalel' ltil 
futIL 8/1pcrhet erodYIIII/ottagaren /'-o nvma .lJCnom primärspolen 
längst till -viius /cr uch pdtryckas dih'cft Cl' detektorrörets 
galler genom k l'i.-Ia/.len K. Obsen;cra llun .~p e()iclla. br!Jgg

anordning, 80m avba.lan.serG1· l;;risf.allhällal·eIl8 ka1lacitut. 

~truktion som lå ter bärvågor med mycket få cyder 
på yarje sida passera samt en speciell detel,tor- och 
föri:itärkaranordning. 

Mottagaren fungerar fullt normalt vad beträffar 
HYi:itämningell, men på ~rund av att denna är så i:ikal'll 
(lIen överträffar oerhört allt vad man hittills uppnått 
i den vägen) har lIen finaste Vernier-skala visat sig 
"ara alltför grov. P arallellt llled den normala avstäm
llingskondeIl ~atol'Jl har därför inlagt~ en liten varia
ue 1 konclclIsa tor mcd en enda plåt. Henna lilla kon
(lellSa to!' är till y i lel'mera vi>;so försedd llled finill
ställningskontt-oll, S:'l att en fullständig vrillning av 
knappell illlwuäl' 1'11 kapaeitrtsföl'ilJlclring på 1 cnl. 
eller en femltundradel av kapaciteten för en vanlig 
a ystämningfil' ol](lcIlSa tor. Trots detta pasfierar knap
pen, när den nidE's, fullständigt genom modulationen 
Il',ln tyst till tyst. Rcsonanskurvans effektiva OlLl

Htng iir i ' -el'klighetcu allra hög>: t 40-30 cycles. 
DellIlH ena .. ti'l nde selektivitet ;\stadkollllncfS llleu 

ll.i~i1 Il a \' en peciell l,ulls truldion, vilken innehåller 
Pli piezo-eleld rii:ik la-istall. Mell då dcnna endast hal' 
ett lIIycket smalt frekvensband, och man vill mottaga 
(']\ hel del oJika frekvenser över väglilJ1gdsomr~Ldet, 
har en speciallwnstrl1erad superheterodynmoHagare 
a n vänts för att förva udla fre!n-ensen hos de inkom
mande signalerna till just den frekHms, som kan 
passera kvartskristallen. Det skall dock här fram
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IH Ilas, att den höga selektiviteten i stenod-radiostat
mottagaren inte beror på att superheterodyn-princi
l)('n tillämpas . I verkligheten är superheterodynen 
anordnad så, att ramantennen är absolnt utan rikt
llingsverlmn. 

I den för'eliggande apparaten är mellnJlkretsens 
frekvens på 107 kilocyeles, och det sista steget i 
snperheterodynmottagaren är a v ganska märldig 
form. Det avstämmes med hjälp aven variabel 
(lubb{' lkondensator. Spänningarna över denna kreti:i 
påtryckas en ln'artshistall i en silrsldld hällare, 
lllen d~l man vill göra b1'uk av, vau man vanligen 
kallar »kvartsverlwn» enbart, och då ];:\'urtshållaren 
hal' en viss kapacitet, använder man en brygganord
lIillg föl' att avbalansel'a hållarens kapacitet. Utan 
denna balansering a v ],ristallh1'tllarcn, slmlle avstälU
Bingen alltid vara relativt fla t, då hållarens kapaciteL 
i:ikulle låta en hel del energi passera utan att ge ökad 
i:ielektivitet. 

Detta har fal tiskt bevisats genom att li:vartskri
stallen ;~ rsatts med ett dielekhiJmm, 8:1som luft eller 
glas, och med balanRlwndensa torn i bryggans andra 
arm utelämnad. Rätt kraftiga signaler lnlllna , filunda 
passera genom apparaten U"k'111 att man uppnår den 
selektivitet, som äI' karakteristisk för stenoden. 

/:::ledan signalerna passerat kvartskl'istallen prei:isas 
dc på andra deteklorröret. På gTlllld av att ](val'ts
histallen uesil ter en mycket låg dämpnin g, hal' 
lletektorl1, som arbetar med anodlikriktning, mycket 
stor gallerföl'spällning, vilken avpassas eftcr de in
kommande signalel'llas momentana intensitet. 

Håller d:r Robinsons uppfinning vad den lovar, 
uC'tycler den el! verklig revolution inom radiotekniken. 
Särskilt kommer uppfinningen att få mycket stod 
inflytande på tclevisionsutveddingen, vilken hittills 
hindrats i hög grad av den orn::;ti-indigheten, att myc
ket breda frekvensballll äro nödvändiga föl' sådana 
utsändningar. 

Apparaten presenwl'ar sig ä nnu så länge endast 
säsom laboratoriemoclell med mätill~trulllellt i olika 
hetsar', och den är clärför inte lämplig fi\r allmän 
användning. De tekniska fine""cl' som jUi-it nu äl'O 
under uta rbetande i laboratoriet ha ej !teller tilläm
pats ännu. 

Stcnod-radiostaten gör, att l'adiostatifHlpl'U<lS all

tal föl' frami iden praHiskt taget inte be!t(jvcr begriin
sas. För nävarande krän's det ett a vstå nd mellan 
slanoneena på omkring 10.000 cydei:i, men med 
stl'uod-radiostaten kan man uta n svårighet skilja 
i:iLa LlOner' från varandra, som ligga på endas t 200 
cycles aV8tilnd. 
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En väskapparat 

för cykelturerna 

och campingtältet 

E
tt stort aotal lasarl:'. dlka med nojc låst 
,"ära konstI'1I ktion:;besl,rinlingar till tran" 
"poL"tabla lllottagat·r. ha bett oss a tt h:Olll

Illa o("1;:s;\ IIlp(l (' ll lillepn tta[>p~lI'a t, som kan 
\"ena bra och bekvä fil att föra med sig ~i'\"ell för den, 
som intl' hal' en cgl'n uil eller andra möjligheter att 
pii utfl . -kter odl semcsterrcsor tl-anspol'tera en 
tYllgre a:oparat. 

HnvUlh i1lkoret iiI' ju - llled l'1I ,-is:; llIodifikation 

.tr8tiil/ll1 i" !I~f,;ond· . (glimmer) 1';0 ("II/. JlJJ1Jplill[Jskond . 1UO 
CJ/l. G(lllc')"7colld. ?!:;U CJ/!. Läcka ~~ IJ/ C!lohJJI. Glöd1not~!dnd 

ci rka 20 011111. 

- et tt I'.n trallsport<'lbel mottagare iir Hitt att föra 
lUed SI!2·. Med hänsyn härtill har väskappara tcn 
uyggt:; f li t' ctt dllbuelgallerrör, vilket ju krä,"ct· stl Ii" 
ten anol/spänning, att mall kan '"<na uetjänt lIled 
ett ya1l1 igt galleruatrcI'i a\' 9-yoltst.rpen. Röret U;)l' 
helst "al'a ueriiknat föl' en glödspiinlling ptl 1-1,:3 

Xijr ?ch 0//0 ilclur illll/(J/I! c I"(/clc i l"ii~/,.:lI/.ufl.(I!Ju,.cn . 

'"olt. Glödströmmen lmn (H\ lämpligen tas från ctt 
P/z ,"olts torrelement. 

Mottagaren är byggd enligt Hartley"priucipen, ~rl

som kopplingsschemat \"isar. A,"stämningsspolen ue" 
st,iI" a" PI\ n1l11ig omonten1cl llOucycombspole med 
mittplIJlktslIttag. Apparaten är konstruerad endast 
föl' ett v;lglängdsomräde ocil man måste därför på 
förhand lIa klart för sig, om man utlder utflyktel'lla 
har lllest nytta av att ligga på det lägre eller det 
högre våglängdsområdet. Antalet spolvarv blir re
:;pe.ktive 50 och 200. 

Hela lWJ1struldionen är- inbyggd i en liten Land 
"iiska: yars in"ändiga mått äro 19X29X61/ z Clll. 

Delae och batterier placeras så som fotografierna 
,·isa. Ö"erst i ,'äskan blir det god pIat::; föl' telefoll , 
<lntellIl" och jordledningar m. Jll. 

Antennfrågan löser man pi\. cykeltmcr bäst på det 
::;ättet, att lllan har med sig ett styckc ,'auligt glans
garn. Bronstl'äd l\rä'-el' flera isolatorer och är myc
ket känslig mot dlta grenar och dylikt, som den l{an 

-- - -----=
E n Cllk('l ullt ellJ1(1llliiOOllil/O på cykel/tl·rer. 

komma i beröring med. Sätt fast glansgamet med en 
isolator i ctt träd såsom tcclmingen visar, så är au" 
tenllfrågan Jö:-;t på ctt hyggligt sätt, om också intc 
det alln bii sta. Jordledningen J<an man lämpligen 
ordna llled hjälp a '" cykeln, som är nästan lika bra 
som ett ya tteorör. Ligger man i tält kan man ha 
någon tältpi 11 ne a v metall och va ttlla ordentligt 
kring den. 

http:l"ii~/,.:lI/.ufl.(I!Ju,.cn
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N amn och nytt 1 högtalaren 


RU:'\DRADlO:\' AR 1940. 

A.v 	 DI'. Lee De Porrest, 1'adioTurens 
'lt pPlin11 are. 

Efter rund radions tillkomst år 1919 
lm, under de senaste tio åren en ny 
industriverksam bet uppstått. Blickar 
man tillbaka på denna utveckling, synes 
frågan vara berättigad: vad nytt kan 
man ,änta ,w de närmaste tio å,en 
inom r adiotekniken, och hu, kommer 
rundradion att te sig' ål' 1940 ? 

Ar 1920 vilade hela rundradioproble
met i de experimenterande radioamatö
rernas händ er. vilka fördrevo sin tid 
llIed »tekniken's nya leksak». Någon 
fast are form tog ri\clion först i U. S. A., 
meda n Europa viel den tidpunkten ännu 
hade att kämpa mot krigets eftel'\'erk
ningal'. Som första runclradiostution i 
världen uppstod sändarstationen PGGG 
i Haag. Den 11~'a uppfinnilJgens fram
gångar rönte dpt största intresse frun 
allmänhetens sicla och »över natt» tlPP
kOnll11o fabriker för tillverkning ,w 
kompletta mottagnin,O'sappuratel' ocll 
tillbehör till dessa. :\lnn grep sig :1U 

\'erket med den största h'er och var glad 
ö\'er de minsta .J' ramgöngar. lilan klaga 
de ej över dåli;! återgivning och andra 
störningar, utan gladde sig högeJi~en att 
över huvud ta get kunna avlys,na en 
,Ivlägsen sändare nögot så när tydligt. 
Uppfylld av del. stolta medvetande att 
aktivt kunna deltaga i en stor saks 
utveckling, sökte en var amatör med 
begeistring efter nya framgångRr. 

De första apparaterna arbetade ute
s lutande med kristalldetektorf'r och 
voro mycket am'ändbara, när det giUlde 
att avlyssna den lokala utsändningen 
med tillhjälp a v hörlurar. Så småningom 
\'äxte anspråken, man nö.ide sig e.i längre 
llled detektorer, Ul'h nll började elektroll
röret sitt segel'Ug genom radiotekniken. 
Det lyckades slutlig-en radioindustrien 
att i marknaden utsläppa lämpliga och 
ändamålsenliga apparater. Efterfrågan 
blev enorm, en var ville använda sig 
av de nya erfarenheterna inom radio
tekniken. Nya Iyper utexperimenteradp ,; 
ocb släpptes un an för undan ut i murk
naden, så att den dag'i dag är spC'ci alröl' 
finnas att tilh'i fö r varje särskilt ända
mål, frän det el -Iaste förstä rkarrör till 
det mest inveckla.de skärmgallerrör. 
Under utvecklingens gång utträngdes ,ii. 
småningom hörlurarna för att bereda 
plats för högtalaren, vilken i dag med 
den elektrodynamiSka typen i spetsen. 
nära nog nått fulländningen. I dag 
sträva r man ('j heller i nå):';on s törre 
omfattni ng efter att söka a \·ly ,,~ nQ. sft 
fjänan beHig-na sli ndare .~om möjligt 
utan krih'e r i f,inta hand att s tö rnings

fritt kunna avlyssna. den loka la utsänd
ningen. Detta är mycket bättre - pro
grammet a vlyssnas från en loka lsänd:ue 
och återgives störningsfritt, medan 
program från t. ex. andra sidan HV 
jordklotet ganska ofta lämnar ett otill 
fredsställande resultat och mindervärdig 
underbållning. :\ledan tidigare många 
lwnstnärer vägrade uppträd a i rundra 
clion, så är förh å llandet i dag hel t 
annorlunda. En konstnär uppträde r 
framför miLuofonen lil,a sjäh'säker och 
mech~eten om sin vä rd ighet, som om ha n 
stode på scenen. Rund radion betraUades 
tidigare som en c!ÖcLfiencle til1 konstnii 
rerlla och teatern, medan i dag rund
radion erbjuder konstnären ett lika 
framgångsrikt arbetsfält som scenen. 

Detta om utvecklingens första skede. 
Vart har utvecklingen lett oss på detta 
område om 10 år - alltså 1940? Skall 
utveCklingen kunna fortsiittas i samma 
hetsiga tempo som hittills eller skall 
den fortskrida lång a mmare'! Svaret 
hUrpå kan formuleras så bur: radiotek
niken göm mer ~innu på många hemlig
heter , och clet. :ir \'etens[mllens GCI! 
prakt.ikens sak att gemensamt söka lö~a 
c1e~sa uncler de kommande 10 åren . 

I stället för den normala ljudradion 
(m usik och tal) kommel' år 19'10 fjärr
~eendet att ~ä rsldlL fl'f1mtriida. I stället 
för konserter skohl "i om kviUl:1l'lla kUII

ua både se och höra en ljuclfilm eller ~ ll 
opera. Nya och oetydligt förbät trade rör 
komma att finna s i marknaden. Sjillnl 
apparatel'lla skola väs,"ntligt förenklas. 
Den elektriska grammofonskivsåtergh' 
ningen sl,all röna stor spridning. Det 
kan väntas, att framtidens radioappa rat 
skall utgöra en liten tea tel' för sig, som 
består aven motl ngare för musik och 
tal, en apparat för fjärrseend e och mot
tagning av bilLler av olika slag, ilV en 
filmapparat för demons tration av ljud· 
filmer sa mt slutligen a\t rammofon för 
grammofonskivornus elektriska återgiv· 
ning. Alltsammans hopbyggt i form av 
en elegant möbel. 

Det kan även hända att rac1iolJlusik
ill strument konlIna att till verkas, hos 
vilka musiken framtrollas genom ömse
sid igt inflytande. av elel,triska fält. Så
llana apparater hava redan 1111 IItexpe
rimenterats. De framföra lllus ik (liir il;E'
nom at t mall med banden för eu lite.n 
metalls tav fram och tillbaka mE'll::tn 
tvenne ralllantenner. 

Vilken utveckling kortvågs tekniken 
skall uppvisa, kan ännu ej överblickas. 
gn sak kan emellertid redan nu an::;es 
va ra fastställd. Systemet med lftnga vii
gOl' kommer sä smiin illgom att utträngas 
av kortvåg ,~systcmel. Si.t rskilt med tanke 
jJtt c1ell tnl nsa tia IIt isk~l förbindelsen 

kommer framdeles kortvågssystemet ute, 
Slutande att användas. 

En faktor att räkna med Ur elen, att 
apparaternu skola kunna tillverkas till 
betydligt billigHre pri ser. ]i'örst när ap
para terna bli ~ n. ~Jl1 å och heh ;i ndiga, 
som de fotografiska, vilka utan bes\'är 
kunna förflytta::; och därtill lika lät.ta 
att handskas med, då för~t skola de i 
elen enskildes liv komma att spela sin 
stora roll . Måbända ha\a vi ilr 1940 hUll 
nit så långt, att en radioapparat i hus
hållet blir lika Olllllhii rlig- "om ell klocka 
ell er en tidning, 

• 
Had;" på lIiU(:l, del! tredje i ~e ri elJ 

H' Populär Ha(li os handhöcker, hrrr lik, 
~om cle tidigare blivit ell gläeljande 
framgång. Då en hel del m,:are tydli 
g'en inte fått rikti!;t klart för sig, hur 
ilet går till att rek\' irera boken, med
rlelas hiirm ecl att enelast Populär Ra
rlios prenumeranter ha rätt att fft dell 
gTatis mot in~ändande a v 35 öre till 
[Jorto- och expeclitionskostnader. Vln'a 
l1elärsprenumeranter f1l ytterliga re ell 
haudbok gratis i hli,t, medan prenume' 
ranter för tre k\'nrtal endllst. fft vlilj a 
ell Y01~'Ill, 

:;: 

Sir JfCJU'Y Wood, E llg!uJHls oerii1l1(le 
rundradiodirigent, framträder inte i ra
dio utan en noggraJ!n förberedelse . f',ol
lunda tog generalrepetitionen av ?ltalt
lers S:e symfoni med orkester, kör och 
solister icke miulh'e lin 24 timmar i an
språk. 

lt"l'allsk-svcnsl"l radiofUrblf,//(/. Mellan 
Ga saccumulators dotterbolag Aga,Baltic 
och Rac1iotechnique i Paris, ett dotter
företag till Compagnie Generale de T. 
S. F., som i Frankrike intar ullJ.(efiir 
samma ställning inom den tr{I(llösa in , 
dustrin som Telefunken i l.'yskland och 
i\Iarconibolaget i det brittiskn imperiet, 
h a r efter underhandlingar, SOlll inled
cl e: p[t nyåret, triiffats avtal om kom 
mersiellt och tekniskt sa marbete. Kom
mersiellt betyder avtalet att Aga-Baltic 
över'tar agenturen i Sverige, Finlal1ll 
och Danmark för den fra nska radio, 
koncernen, medan denna på sitt håll 
bevakar Aga-Balti cs radioint.ressen OCll 
blir agent för dess materiel inom ]'nl nk , 
rike och dess kolonier. Det avsedda tek, 
niska snrnarbetet, föl' vilkets sta rtall 
de ett par av d," ledllnde männen i 
det franska bolaget, n;imligen över
direktör Damelet och ChC"bingf'lljör211 
Julia föl' nligon tid sedan besökte' ::)Lock
holm, förutf>Utter att kontrahenterna 
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örnB!>sidigt få tillgåDg till varandras 
fiat Dt, \' ons ~nlktioD r och samlade er~n
l'E'nhE't Inom rlldi ,tekniken. Någon 111

"",,.teri m; av fran sk t kallital i Aga-RaUk 
eller "joo" ve r~a innebär avtnlel icke. 

Fiä rrl.io för pilot i dilllllll1. Frli n '\e,,'
,,"ri, teh'g-mferns, att (ler. kände f1ygin
~f'l1jÖ l'l'll ,J ohn I-I. H'1111mond JUD oi Glo\! 
('es ter, ' [n ,:s., 11tfört framgå ng~nka ex
l,c rime ul med landning i mörker eller 
dimma med hjälp av television . Flyga 
n'll. SO lil i verklighe ten var nr " r:l11d aU 
~e e n skymt av ma rken under Big, "ng i 
,billet en rörlig bild av denna pil 1'11 

s kii 1'111 framför sig i en storlek a v 3;:) X;;" 
('entimel ~ r och kunrl e därigenom I1tau 
,dl !'igbPI finnu landningspl a tsen på f1yg- 
fiHtC't. j\ n;WDdet UPIlgid, vid dessa f iir
,.'il, till högs t tre fl fyra kilometer f r:111 
Inndnin U' ;platsen, men ingenting hindrar, 
,iigp" dl·t , att distansen nhträckes ti ll 
lllil ng(1111 [lelt s l lirrc ilVSt! nd. De tri'i.cllö~:t 
hilclern !l kunna ju t5ändils öyer näsbll1 
t)begrän~ ele avständ, ocb man sl,ulle på 
~ rl ~ätt kIl Dna ,'ägl du pn flygare i nal.(
mörke r, moln (Jl'h dimma vid passagen 
,iver s ä rakilt farlig!! områden, t. ex. en 
fjiilltrilk . FÖl'll (s iiti nin gpll iil' blol t , a t 
milD fö rnt äger P il god f Jyghil<1 nv te r
rängen I tillräckl ig t stOl' ~kll la eller el 
jes t m (',! ledning av tillgängliga kartor 
kan kOllHtruerfl en så dan bild. 

Saken tillg' r niimtige n siUunda. att 
fIygpla m t~ liige för,·t p,l "anligt :;litt be
"I' ;imme~ genom ra diopejling och m ed
Ilelns dl' n station, fl' 1i. 1I vilken fjii n'

bilderna telegrafems. Här har uppställts 
cn modell av f lygiiiltet och de '" omgi\'
1Iing ellN' (len I'prl'iing, öyc'r Yilken fly
w:aren f ijr tillfiillet befinner s ig, och 
ol-anför denna Illolk)] har bildtel eg ra
Jens kan era monte rn ts . Pll grund :1V 
F;\" fl rigbeten att gö ra ],ameran rörlig, l il
ler man i stället modellen fÖlja flyga
r!>ns rön'ls er, så att kamerans objekti,· 
. tä ndigt lir rikta I: mot den punkt på 
l!liLrken, 'öret' vilken flr .(!"])lanet Syij
yal'. Så ) Imda erh 'l,llp;;: ('n ~ e rie kim'ma
I ng-rafiska bilder, som tnulsform ?l'a" 
I iii clpl, tl'isk8. ~vä llgning-" r OCJl ut~;in
<la ~ pit korb'itg siunt uppfa ngas 'H 

fl.\·p:plane ts bildmottngo re, dä r de .·Illt
ligen projicera~ pil. skärmen framför 
lJi'loten, :1Ie{! hjiilp a ekt :.w lektl'i~k,t 
iic·;1t» Sl' l denDe sålnntll'L terrä ngen lIll

d'er ~ ig nästan lika iycUi ::;t. som om 
,ikten I-ore klut', och l;an manön·orn. 
ullgefiir lika trY.ggt. 

S, Ro m av be_~ krivni.Dgen framgår, :ir 
<Id hiil' ie],e frilga om »television» i 
onlet, "' .~ nt[iga betydelSE" d. L S . över
j'iil'il1~ a" »le"fI]Hle» bilder, utan sna
rar!> "01\1 etl slag,.; fjäl'l'kino e!lp!' hio
~raf mr'l p:1 trådIii,.. viig- överförd" fo
to~ra (is!": t bilder i s nabl.J växling. Dr 
mottagna bilderna ku nna clärför bli 
ganska ,,, arpa och si\. t~'dliga, att fly
garen ml~c1elst denua ..:innl'ika metod 
möjIlgpn lmn bli i "U't nrl ntt navigera 
iI ven i mörker ell or limma, ~tm instone 
inom den närma sft~ llmgi l'ningcn av ett 
flygiält. 

YÄLSIGNAD YABE BADION. 

- Yiilsignat qu'e allt v,1(1 rlltlio he
ler. ,.,ade (len fete tecknaren och s tan
Hade mitt [lii Va .·abron. 

- Jaså, sade jag. För n'lgon t i(1 Sl" 
dan hyste du hel t an dra kiimilor. 
~[inns du de t? 

Den fete teeknaren 111t;]tll~ s ig; Hitt 
PIllOt broräcket och stirrade tankfull 
lit över den soliga s trömm en, som kfl ~

ta de maguesillmhlixtar som ~liingky ~ar 

i'tt rle skriande m åsa rna. 
- :\1inDs dn Annika ? ~.ad!> han (]l'iim

mande. 
- - Kä, sade jag. Men j;lg- minns Dom 

och Tuttan och nå gra antlrn av (lina 
fästmör. Nflgon ~tirski lcI Annika kan jag 
inte påminna mig. 

- Nåja, sade (len fete tecknaren. 
Hon ä r i alla fall guldbii rig och har 
en figur som Yenns av Milo. 

- Å tusan, ,,,I de jag. Är den si :tekars 
flickan iDvalid 'J 

Den fete teckuaren svarade ild f' 11ft 
min ,~ ista spirituella fr;lga utan körde 
htlnderna i fickorna oeh vände fi ig bll1't 
fnln Strömmen. Efter en stuntl sade 
han: 

Men det '·,H (len v:[lsignade ra
dion . Pris och lov I 

Vi hade tdUal ;,;, fOl't~al tf' lian. 
'Vi promenerade pil gatorna i cle l.ill';). 
ulIClerIiga vå rkyällarna, Yi :Ho tie Il~

laste, a vskJ'Yärdaste griiddbakel ~l" r ]l'l 
konditorier och vi bf'~ftgo l1pps kal,an 
lie filmatiska dramer. Men längre ,1\'all 
cerade "j icl<c. Flickans port iir av ck 
med mässingsbeslag ocb slipade rutor. 
Jag bar nn "nopet stil'l'at p5 den ~ ; 
ofta att jag ser den i mina drömmar. 
D~n lIar blivit mig- rent av förJlanig. 

Eu ~, ng föreslog jag- henne a U lW1\l
Illa npp till mig' föl' att tit tn p,t lIii!!ra 
teckniDgar, men hOll bad mig i st;illet 
att ta nwc1 dem. Och nä r hon ~H (]e d!>t 
log' bon h il nfulIt, ~i! ntt jag kiin (le mig 
~om vargen som doppat s in tnss i mjöl 
oe II spisat k ri ta. 

Emellertid - v;"lI'en gick och ingen 
;;tans fingo vi va ra ell ;;a mlllil . Det iiI' 
inte så lätt ntt förklara sin kiirlpk ]I:t 
en storstadsgata eller på ett mlls ikknf(J. 

Då fick jag' iden - en storsl'1g'011 
ide. Jag köpte en raClio. Den blev riitt 
billig på avbetalDing och vad gör man 
ju le. Kärleken är hård ocll jag kUDDer 
folk som mil ~ t kostfl på 8ig eD motor
rykel. Det.ta blev ju billigare. 

POP 'LÄr: HADLO 

_ Din skild ring styrker min upp
fnttn iug att du är eD krass fähnud, in
flikad e j a g-. 

_ T,·s~ f '\ r (lu höra! ,Till; kopplade 
in min ;'a dio och en In'till sade jag: »0111 
Yi ;<kulle hiira 011 Karl l: eJ:ha rd-sketch 
]1'\ mi ll racl in, innan vi g l r ut'!» 

- Hn r du ra (li o? sade 1I0n, 
)}Yi~sr, !l;](I~ jag . Nä r jag inte får 

tl'iiffa (Ii .g , iHer jH g' hemma om kviil
laru<1 och l y s~uar pft progralDmet. Det 
ii r lil,s(J111 ett s tycke hem, ~a(le jag. 

,'il ~ iugo \'i upp till min lilla IYil. 
~Iel! j :~ !ta'r har:! ett pa'r J 11 ra.r. 

,\\1l1ik'l s log' : ig n(' r i soHhumet ocl! 
log lI<l !:; ig dem och 'ade: 

»0-0-0-0 - äct hörs ! t 
»Yi. ·'l hö rs det», snll'Hde jag' 'egpl'

stolt. »Det :Jr en t\'ill'örs likst röms!I1ut
tagare med kapilUirstabili~e\'ing oell 
anodih'el'kopplad spänning. Ja g har 
byggt ett par "rtdaD<l förut. 

». -[t-,' -;,\ -åå» , ::;,, ' hOD. »Är det inle 
sd rt oell far ligt '!» 

.- "'l,j , sade jog, Bara mall se l' till 
" tt ,' ITömkapacite ten inte blir större 
iiD , t c rkopplingskoefficienten - nuna rs 
kan det gillla live t. 

:1\'1\ dE't slutade int.e meJ 1:'lgon kyss, 
men 'Dä r hon gick, så log hon sil vac
kert mot mig. Hon har börjat fii för
troende 1'ör mig. 

D en fet t8{!kna ren tystnade oeh 
smi'i.log illå tyänt och vekt. 

- Vad hette kvinnan, du al'sk yviir
tIe sol- och ,·[tt'maD? sade jag. 

- Annika , saele lJan. ADnika Sköld
ström. DlI känner henne n [tg-ot. HOll 
",1l' kl:l ;;~kamrat med Stina Lundh. 

- .Ja så , sade jag. I så f a ll undrar 
jag inte p;\ att hon log ~ä vack e rt ;l t 
dina kapilllirfrel,venser. Annika Sköl(l 
ström ä t' anställd som försliljerslm och 
l'aclioexpert 'hos Norcliskl TIndlokom
paniet! 

Teelmaren föll på k 11;\ som pn kluh
bael oxe ocl1 nä r jag och f'tt par tiIl
~kyndal1r1e Jlerrar hj;ilple hOllom pil. 
iöttpr ~ lönade han: 

- Aldri g; Imn man lita på en kl'inlla! 
~[arll1 en !'; uppfattning iiI' Ulldcrstun

dom ell .~1I1uln suh:iektiv, ELD, 

* 

l \,\ ~ 
i. ..... .... .'\ .. . . 


1" 

Ett så n ' t cha rman t , sk\'ueler. Do m 
racliogubba ma, dom kan, dom. 

- D f' l. är S\'PDssons på sj u trappor, 
som går upp i hi ;;sen, 
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.1]1'/1/1!1f·l/nlifil Urik »l '!/I' c iu » r:. 11/.. V. H .. Frankfurt a / M., 
I iIlvel'kllr en !lY oell·kl:rolll aglletisk högtalare, "ilkell tn ek vure 
~ina fiirtriiffli .t;':. egen~kaper torde kunn u fi p ,lS en god. frullJ-
H~ . 

Sy,.:( elllet Olllfll.ltar ej mindre iin 8 magnetpoler, nv vilka 
4 SOll! ytterpol~r verka drivande, mednn de 4 återstående, 
il1uerpolerna, v{'rka äterförn.nde pfl ankaret. Härigenom ar
betar ankaret utan egensviingni ngar o h rengerar likfor
migt för allll frekvenser- Sil.väl musikens pukslag som ta
lets », »- och >.'scb»-ljud . ter ges fullt na Lu rtrogeL 

Genom anlmrets speciella lagrin.c: och anvii ndning a v ge
nomgående bögvärdigt material hal' man lyckats ge hög
(alarell en allmärkning~värd känsli~het, somtidigt som fö t'
mdgan att t t la belus tningn.r iiI' prakthkt ('aget obegränsad. 

GansIw betecknande för r eprodu lcli onsförmftgan hos denna 
högtalare är, att en fackman, vars kompetens ej kan ifråga
sä ttas, vi d en demonstra t ion a v högtalaren med bestämd
het PI stod att den var elektrodynamisk Han blev synner
ligen förhluffad , ni.ir han vid en närmare granskning fano, 
att så ej var f a llet. 

H ög talare n f ;)res i marlmaden deJ ' som chassi, dels in
hyg;.;d i etL el gant foder . D essu tom fö rsiiljes även syste
met enbart för s jälvtill\'erkning av högla lare_ 

Radiohall8 P . Horny, Wien, tillverkar en billig och bra 
l11fti~()lprad vridkonden~ato1'. Plattsystemen, som utförts i 
aluminium, u ro inbördes isolerade enligt ett nytt patenterat 
system medd~l fyra kulor av kvartsglas, vilket gel' ~otl 
isolntiOll ocll de 'sutom obetydli"a dielektriska förluster. 
Plattformen iil logaritmiSk, varför denna kondensatortyp 
väl lämpar s ig till enratts uv. tämning av flera kretsa1'_ Axeln 
ii I' genomgllende och 11lllraghcl1- vil ke t underlättar kondensa
torerna,,; hopkoppling och ;.;ör monteringen oberoende av 
paneltjockleken. Den solida ramen är pre 'ad ur alum inium 
i ett stycke. T ack vare ett rikligt plattavstå nd lir faran för 
kor tSlutning' eli mioerad. Rotorn löper s l1ldig t i konformiga 
lager och är grmom en väl till tagen spiral förbunden med 
sin a nslut.ning8kontakt. Statorns plattsystem är inställbart 
medelst jus terskruvo.r . Tack vare en s tällbar bandbroms kan 
mall l'egl{'ra ro lorns g:'\ ng till för va l-je fall lämpligaste tl'ÖP; 
he tsgrad . 
, Kondensatol'll föres i marknaden genom Svenska Orion , 
Försiiljningsakt iebolag, Stockholm. 

Orion lägII'cT; vcIIs tl'alLsformatore/' lovade vi i ett tidigarp 
numme r a t t llle l'komma till. Kärna n är framställd av plåt 
med hög aUliremagneti;;m, varigenom hysteresisförlusterna 
hålla" vid t t minimum. Blecken ä ro mycket tunna och in
bö!'{les vä l L'olerade och käl'lllUl ej skruvad utan pressad 
samman, vill_e t minskar virvels t röm~förl us terna. Lindningar
na äro sll lagda , att lindniogtikapaciteten lJedbragts till ett 
minimum. Frekvenskaraktäristikan uppvi sar ett synnerligt>n 
jämnt förlc.pp över stör re delen av kurvan. Transformatol1l 
iir inkapslad i pt t uluminilllllhölje, som avskärmar lindning
arna kapaciLivt . Pil Uickplattan av ett isolerande ämne äro 
de fyra tydligt miirkta anslutning kontakterna placerade. 

TrallS'form u tll rn tillverkas med omsättnin"'stalet 1: 1 ~Ot1l 
11tg: llgstransformator, med 1: 2, 1: 3 och 1: 4 s om mell(lll 
lrau>:;formuto r amt med 1: 6 som ingångstransfol'mator. 
Mellantrnnsflll'ma tOl'crna kunna belas tas primärt med mllx _ 
15 mA. ~3töl'~l. tillåtna växE'lstl'ömsbelastningen på utgi'tIlA'S
transformatorn ä r 3 watt. 

A.-lJ. Hamld Wallgren, Göteborg, har nyligen företagit E'n 
l1ri~,i:i llkoing :1 N & K Inductor-dYllallliska högtalare_ D ell nu, 
som tillverkas pll lic os , ur en u tomorJentligt god kopia a v 
den i Populär Radio tidigare omniimnda Farrandhögtalaren 
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och uppvi"ar en känslighet och ett tonomfU.og, som ej liimnal' 
migot övrigt all önska. 

N & K-hög talaren ur, för att kunna anpassas efter slutrö
I'ers impeduns, Oll! kopplingsbal'. Med taiströmspolarna serie
kopplade är impedansen 5.800 ohm och med spolarna paral
lellkopplade l.4GO ohm vid en frekvens av 1.000 perioder. 

Under antagande att höglalarimpedansen bör vara lika 
med eller c:a 1,4 ggr. rörets inre motstånd böl' för rör med 
:2.500 il. 3.000 ohm seriekopplingen ifri\.gakomma, medan pa
rallellkopplingen skall användas för slutrör sildana som t. E'X . 
HEGO,l. Vid anslutning till pentod är en lltgftngstransformatol' 
med lämpligt omsättningstal önskvärd, om man vill l.I11Pllll 
;; tör~ ta verkningsgraden. Strömspolen kan utan olägellhel
belasta" med mindre anodströmmar upp till 25 mA (t. ex. 
när högtalaren anvundes direkt efter ett push-pullsteg). Vid 
stöl'l'e värden måste sidställning tillgripas. 

Phi lips Radio AktiebMag, Stockholm, hal- kommit med en 
rad nya slutröl', i första hand aV.~edda för växelRtrömsdrift. 
Deras clata, som äro utolllordentligt goda, verka vid en för~la 
överblick i lIlanga fall rent av sagolika, men när man ser I':i 
s iffroma fih- glöclströmsförbrukningen finner man, hur de 
ha llIöjli p;~jorts_ Det är helt säkert en god väg, Philip<> häl' 
slagit in på, enär en eller anllall ampere mer i glöd,;Ll'öms
fUl'brukning ej spelar någon roll nu, när man äntligpll kom
mit till insikt om nödvändigheten av att dimensionera niit
transformatorema rikligt. 

De nya rören uro: 

E 1,06. E 410. 
d = 4 voJt. vf = 4 volt. 

if = l amp. if = l amp. 

,'a max = 250 volt. va max = 400 volt. 

vg = 24 volt. vg = 28 volt. 

S = 6 mA /V. S = 6 mA/ V. 

Ri = 1.000 ohm. Hi = 1.650 ohm. 

g' = 6 g = 10 

ian = 48 mA. ian 30 mA. 

\Ya = 1:2 W. \Ya = 12 \y_ 


FJ H B N. P 410. 
vf = 4 volt. vf = 4 volt. 
if = l am[l. if = 2 amp. 
va max 400 volt. Vll max = 500 voH. 
v'g = 17::; volt. vg = RO volt. 
vg = 28 volt. !:l = S mA/V. 
!:l - 3 mA/ V. Hi = 1.250 ohm. 
Ri = 20.000 ohm. g = 10 
f{ = 60 ian = 50 mA_ 
ian = 30 mA. "Ta = 25 W. 
'V'l = 12 "V. 

F 448. 
vf = 4 volt. 
if = 2 amp _ 
va max = (JOO volt. 
v'g = 175 ,·olt. 
vg = 30 volt. 
S = 4 mA/V. 
Ri = 15.000 Ohlll. 
g = 60 
'ian 50 mA. 
Wa = 25 W_ 

Rlc1ctriska Ind-ust"l'i-.4.ktiebolär;ct har i dagarna utgivi t s in 
I'udiohan(lbok för apparatbyggare 1930-31. Vid de t här laget 
tOl'de handboken vara si\. välkänd bland landets amatör!'r. 
att ett utfUrligare omniimllamle knappast är nödvändigt. 

Den, som till iLventyrs inte fÖl'Llt har en aning om bokens 
('"istens, !Jör ofördröjligen införliva den med det radio
bibliotek han fi;l'lIt lWll ha eller därmed lägga en god. grund 
till det vetande, som är nära nog nödvändigt feir var och en 
som vill sköta sin mottagare rationellt. Vad mall fil I' i 
)ollA:s handbok är nämligen inte bara kopplillgs~t:ltell1or och 
,," i!.rbegripl iga ingenjöl'stekniskll utredningar, utun där finns 
ålskillig t att ta fasta på också för den, som inte är särskilt 
hemmastadd i radions irrgllngar, S1l.danu kapital som KOl't

http:tonomfU.og
http:f�rlc.pp
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G lrammofonirntdu§trien§ 

CJ\~ N,heter ~ 


J[u87,' , ! /(/CII8 rii"t klir dellUrl. milnad frnm som sitt storn 
numm e l' D a niel Hertzmnnn, oeh det Ilör först " lm sist kon
statera!', att det är ett Iyckli f,rt g repp. H~ir finns årpts stora 
.!;'l'amuw: onllamll, antingen elet s t:h V". en sj ömansvab mel] 
l'efriin g-~ , ng eller på någonting Illera ~eriöst. Och innan vi 
i;vergu t III lletaljgTanskningen ay jllninyheterna, vilja vi ock
så gärrw },a givit Husbond en .' röst en eloge för elen serie in
spelnill~ II' ur »Frielas bok», S ()m presenteras. 

Låt O' iS förresten ta dessa Fridasånger först. DeL är tre 
skh'()r, · om }wmmit 111.1, och det \' ore då för 1l11l1erliot om 
inte (Je :ikulle nå en r ckordupplaga. I bokform ha deb I~nap
past varit tillgängliga [ör en bredare puhlik, som kan upp
skatta lIem: grammofonskivan. kastar d m direkt i fam
uen på Illla lIes fl , som gått och läng tat efter dem. Där är 
uu »1'j ilrileu ]J , Haga» och )JDen förs ta gåugJJ (X 3429), av 
vilka litd vnr fiil'l' E' ,ten torde miunas den senare från l.iud
filmen »K onst..g- jorda Svensson». Vidare »Lilla Paris», »Sam
tal om l niversum» och »T rös t i naturen» samt »1 Spaniens 
ll1ånskl'lJi> , »J<'rida sörjer somITWl'!!ll» och »Bleka dödens mi
nut» (X::431) och »P:'i begi'iram samt »Aftontankar vid Fri
das ru t :t» (X 3430). Det är sviht att ge någon vägledning i 
\'alet DH llan de tre. Man böl' Ila llem alla i »plattoteket» 
,om fu r li ror Sven säger. 

Daniel Hertzmauu medverkar i övrigt i »Mitt lilla mån
sken~~v ii rmed» ocb »Kärlekens blomma» (X 3440), tVll sa
ker som spel:ls gott av The Freddy Stal' Orchestra, \'idare 
i »Flori rl a» och »Minns elm> (X 3488), exekverade av Haus 
RinllgatH ~ och ä ven de god cl.allsl1lu ~ ik, samt »Va' gör de' 
bara sIm tun gill' hem å t» och »E ll gång till våren» (X 3398), 
i dIka 11 1an få r stifta bekant. ·kap m(>(1 Kosterkapellet, som 

futtall I'Ildioteori, HalJiotelefolli, Ljullrcprolll1ktion, Bildrp
IJI·odukti (·u, Television och Val a v mottagare kunna mell 
fördel 0 ('11 mycken behållning studera~ ä\'en av dem, som intt> 
Huser sig ha tid eller lust Htt t6inga djupare in i mysteri
erna. D l' , som har intresse föl' det rent tekniska, bjuder 
boken en mäng'd goda saker. Att det lIela också i'ir vp(lel'
häftigt , (\ ,irför borgar ingpnjör Arvie! Kjörlings namu. 

Philips Radio Ilar kompletterat siu likström.~, erip B 44~ 
R 415, II 543, me(l eH välkommen nyhet. nämligen ett mOl: 
,tåndsfö l" tärkal'l'lir, Il 42G. Med umlantflg fii!' glödlströmll1pll, 
,om iiI' 0,1 amI)" haL' rörpt sanllna data som A 42". 

kan sin sak. Sällan får man !löra en skiva av detta slag 
spelas med ",ådan kläm. 

Karl Kin('h kommer på ett par skivor, som fördelaktigt 
skilja sig frå n hans ticligare, skrälliga insjungningar. »Nya 
pärlor» (X 3432) är en samling nubbvisor. Sådant har föstås 
alltid sin publik, och i det här fallet kan det vara väl mo
th'erat. BfLttre är dock utan tvekan »Jag säger ingenting 
men jag Ui nker desto mer» samt »Det skulle vi absolut 
ställa ut» (X 33(5), båda två förträffliga melodier och på 
pricken ~jllngna av Kinch. 

Medan \'i ä ro inne på den svenska dansmusiken bör såsom 
köp\'ärd nUmnas »Bond-rheinländer» och »Lyssnarvalsen» 
(AL 1090), spelall med det rätta humöret av Henschiens 
trio, samt »Takt och ton» och »Ah så'na vågor» (AL 1098). 
Lars Egge sjunger och Curtz's trio spelar dem. Den sist
nämnda hör till det bästa i genren, men Egges popularitet 
kan knappast stiga på någon av dem. Litet mindre enkla 
saker passa honom bä ttre. 

Iuom den utländska dansmusiken är det, underligt nog, 
inte Jack Hyltou som dominerar lIen här g·ången. Det är 
The High Hatters, som ha en sak av bästa Hylton-klass. 
»You can't belie\'e my eyes» och »If I can't love you» (B 
::578,t) bör ögonblickligen införlivas med dansbiblioteket. Det 
skall dock genast sägas ifrån att »Xylophone Stampede» och 
»The vamp of Bagdad» (B 5809), spelade av Hylton inte 
li.c;ga lil.ng't e Eter. I samma goda klass sä tta vi förresten 
ocksc »Lon'» (Your spell is everywhere) och »A kiss to 
rem ember» (B 5724), spelade av respektive Victor Arden
Phil Ohmnn ocll TIudy Vallee. Paul vVhiteman, den omta
lade, ligc; (~ r ock~ rl ungefär i jämbredd med »i\Ja belle» och 
»i\Iarch of the musketeers» (B5807), båda ur Fairbanks
filmeu »i\Iannen med järnmasken». 

Marek Weber har denna månad producerat sig på en 
skiva i den lägre prisklassen. Han kommer med två melo
(liösa, som vanligt flott inspelade tangos, »Oh donna Clara» 
och »Auf einer kleinen Bank im Parlo> (EG 1736), 

Hrr John "'alIiu och El'l1st Samuelsson ha talat in »Sprit
provet» och »Soldatinstruktiom> (X 3434), av vilka den 
seuare saken \'arit hörvärd om inte en av herrarna trott, 
att intalning i grammofon är detsamma som innanläsning i 
någon a v :;måkla~~erua. 

»En sål1garIärd till 'Wien» (Z 204) är en samling i bästa 
mening populära melodier, som samanförts till ett a v Wert
lIeimers orkester spelat potpurri. Till övervägande delen 
är det en skiva av det slag, som mfln ögonblickligen fast
Ilar föl', men på ett par ställen ha instrumenten en egen
flomlig klang, som väl får skyllas på något tekniskt mindrp 
lyckat arrangemang. 

Slutligen :så en Cnruso-skiva, som alla älskare av den 
store tenoren säkert skyuda att lägga sig till med, Hau 
sjunger häl" NAc1c!io» ocll »Deh! Cll'io ritorni» ur »Afrikan
~kam> (DB 13 6). Sftngligt är det urstyva saker, som man 
här lyckats trolla fram med alla finesser i vår tids gram
mofontekuik. Ackompanjemanget li!.ter dock häl' liksom 
»F.n ~ :i ngarfii nI till Wipn» st'fjlJvis n:'tgot nUllerligt. 

H6k'lIlr, 

Nyhet! Nyhet!EJA.NXTANOD 
För lik.tröm: 110/220 volt 

För ,'lixeIström: 110/220 volt 

Samtliga växelströmsaggregat 
havilhelvågslikriktning och glöd
sh'ömsuttag. 1\la·rknadens mest 
fulländade nätaggregat ! Obe
tingad tillförlitlighet och obe
gränsad livslängd sätta vi som 
givna. förutsättningar. 
TYSKT KVALITETSARBETE! 

RM. 
Typ Record 1. för 1~5 rör .. .. ..... 27: GO 
Typ Record 2 fUr 1~9 rör" .................. 33: ~ 

Typ ~Ilgnon, effekt 50 mA för 1~3 rör .. , 39: GO 
Typ Standard, effekt 100 mA för 1~5 rör 54: ~ 
Typ Gigant, effekt 200 mA för 1~9 rör 84: -

B egHr gratisbroschyr ! 

EJ A.RADIO, Berlin N 3t 
BRUNNENSTR4.SSE t03-1OoI 
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Vilken pi k-1I1) viiljer ni? Den ljudkvalitet, man uppnår 
vill elek tl'is k grammofonreproduktion är helt beroende på 
ö\'erföring~anläggniugens beskaffenhet. Det gäller såluudn 
a tt fä en pick-up, eu förstärkare och en högtalare, som alla 
tre sanwerka till bä;;ta möjliga resultat. Är endera a y dessa 
tr ' mindre god och (le båda övriga förträffliga, så blir resul
ta tet likväl d å.Ji ~t. För denna gång ;;kola vi uppehälla oss 
nu .~·ot vid pick-uven och se på nagrn ll\' mnrknfldens yanli
ga sI ~ typer a, g-o tt fa bri ka t. 

RJan PUI/kf, '0111 I"i tidigare i kor thet omnämnt, har bl. a. 
den fördelen a t.l den tack vare lämpligt fördelad tyngd 
g ivits ett viii a " passa t nål tryck, vilket medför, att nålen väl 
fi.i!jer skh's p'lrE't ä ven i de lägsta tonerna och risken föl' a tt 
nå len häl' l:i kall hoppa ur spåret är ingen. Pick-upen ger goda 
utgflllgsamplituder Yid låga frekvenser (över 1 volt) vilket 
m' mer 1in en synpunkt är fördelaktigt. Någon utpräglad 
resonansfrekveus uppvisar kurvan ej. Mä tbara amplituder 
f innas ända upp vid 8.000 perioder, men praktiskt taget kan 
nyttighelsgränsen sägas ligga mellan 3.000 och 4.000 perioder. 

Tonarmen ä r a npassad för gynusammaste vridnings vin· 
keln \-id nåle g ' ng över skivan och är monterad vid basen, 
~:'i. a tt den lätt kan fällas upp vid nålbyte. I basen är volym
kontroll inmom:erad. 

Hepresent8Ilt i SI'erig-e iiI' A. V. Holms A.-B., Stockholm. 

H. '1'. H. iiI' en förniimlig engelsk produkt, tillverkad av 
gdisou S'wall I!;lectric Co Ltd, London. Dess genomsnitts
amplituder ligga omkring 0,6 volt inom frekvensbandet 100
2.000 perioder. Efter 2.000 perioder stiger kurvan has tigt 
föl' att nå sitt maximum, c:a 1,6 volt, omkring 3.500 perio
der, vilken frekl'ens motsvarar pianots högsta toner, Denna 
stegring för höga f rekvenser iiI' en värdefull faktor med 
hi[n.,:yn till den dynamiska högtalnrens egenskaper och måste 
beaktas vid reproduktionsanläggningens planering. B. T , H.
pick-upen är med hän syn till skivans ringa nötning synner
ligen f ördel ak Ug och stor omsorg har nedlagts på tonarmens 
konstruktion, y ilket resulterat i, att avvikningsvinkeln blir 
ett minimum. Felet överstiger, näl' armen monteras rätt i 
enlighet med bifogade anvisningar, inte 3 %. 

B. T. H. försäljes av Ingeniörsfirman Therma A.-B., Stoek
holm. 

Grawol' är en utomord entligt gou representant fö r medel
prisläget. Den finns i tvenne utföranden, dels utan dels med 
tonarm. Tonarmsmodellen har inbyggd volymkontroll. Gm
\Vors karaktäristika uppvisar iiven en kmftig stegring a v 
amplituderna "iiI låga toner. För frekvensbandet mellan c:a 
300-3.500 lig/!:er medela mplituden vid c:a 0,4 volt. Ampli
tuderna äro mä tbara upp till 7.000 perioder. Tyngden är väl 
arp[! ,,>;ad ~ it a tf. nålen ligger stadigt i spåret. yttre utförandN 
är gediget och trevligt. 

Grawor 
Slopkholm. 

pi('k-upen förE'S av Elektriska A.-B. Skandia , 

• 'I 

Säg att 

TOPULAR 1\i1DIO 
har rekommenderat det! 

~- .. 

RÖRTABELL TILL EN NY TREA. 
Se sid. 160. 

r~N TELEVISIO.NSSkN()~IKU. 

(Forts. fra n 'id. 1G~.) 

televi~ionsntslindningen n-rkligen ",n riklig. S~'llll att JlUn 
inte kunde se sig själv. 

Vid slutet av varje utsii nuning få r man se en klocka, 
vars visare ange, att utsä ndningen snart är slut. Därefter 
kommer såsom sista bild ett slags ljustIdning, ett pappers
band, som långsamt glider förbi frän höger till vänster. 
På remsan stär angivet när nästa utsändning hörjar, \'ad 
programmet upptar samt de uppträdande kons tnärernas 
namn. 

Att vara meu om en sädan utsändning är en intressa nt 
upplevel se, och det märkliga är, att intresse t inte, såsom 
falle t är vid vanlig rundrndio, starM avtitr efter några må
nadel'. 

DE UL'l'RAKORTA. 
(Fo rt". friln " id. 17D.) 

möjlighet att hålla sig illom uen mellersta ~E'ktOl'll oell a lltså 
styra mot tornet såsom vignettbildeu vi sar. . o 

På liknande sätt kan man på ett fartyg anbrmga lm re
flektorer, en som kastar strålarna mot babord, en som kastal' 
dem mot styrbord, och som båda utsä nda olika morsetecken: 
Här har man ett medel att ersiitta fartygens lanteruol' I 
dimmigt väder. o 

Hahnemann troJ", att de ultrakorta v1lgorna ock~~a ~l.wla 
fil stor betydelse för flygtrafiken. Han a n~E'r det ock~a mOlltgt 
att lå ta de ultrakorta ersätta lwblarna i den inländska tele
graf trafiken. På jordytan skall man blott plantera. ut tom 
med ett visst avstånd emellan. På tornen placeras tva refle.~
torer precis ovanför varandra, en för mott~.gnin~ och en for 
sändning. Tornet blir sålunda ett slags l'!:la ~ ~a tton. Tornens 
inbördes avstånd och höjd skola vara precIs sa ~tor.<;t s?m dpt 
är nödvändigt för att man sknll kunna etablera forbll1delsp 
mellan dem . 

Med de ultrakorta vägorna kall man också ab,tr~ slwrllfl 
strålknippen, så att man också kan uppnå hög vel:klllng,:g.rnd 
vid full drift, och kompliceracle förstärkaran~ägglllngar, nlka 
Hro mindre driftsäkra, kan man sålunda sllpra från. 

Hahnemann anser också , att cle ultrakorta erbjuda s.tora 
möjligheter för telefoni på flera ledningal' och telegrafI pu 

H .. Sommarens bästa melodier på 

ORCHESTROLA 
Långspelsskivan som slagit igenomO 

R Begär vårt utställningssupplement hos Eder handlare 
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en grn ndvil ,~. Efter kända. m tOller l':J.t l"J'cker mun först 
grun(\,ih: ,m lJ ugr1l modt~lation;w' gOl', av vilka var och en har 
Hl ll olik l td g rafi- e llur lelefonitecken. De nll rnkorta , 1'1. 
gorlln~ n1u rlnl ation li.; r ll111g"lI. på h iiga [rek\'cnser li ll :1. te r säkert 
lltllyttj:lI d e i .· to r utstriil'knill ,~. :-Icd (le skarpa s t r1'tlkl1ippena 
och m ed s iinrhul'ns och mo t tn ga rt-!u~ plrrcering pil torn blir 
det gft n.' ~.a omö.iligt för ubel.J.liriga a lt lyssna, och man sku lh' 
>; . lUllUa. l;unna lu f ullt. effektiv t bC\'ura telegrafhemlig-hete ll . 

I tekn l ~ k t hiillse' 11(lc h: ll' JU a n rör när\'u r ande kommit 1';1 

l: ngt, a f l ma ll fall. fra m utmurkt kou "trueradt' sä ndare (H'l! 

u lO t togal ~ f iir ultra k or ta. d .gor . DE' t· .·er Llärför ut som om 
llIall Il e,) e ll vh.· rli t l llkull e kuulJa u tg:1 frän , [l tt det bara ii l' 
'" Il t idsfl ••g[l, nä r de ul t rukorta Ilgorna kunna vörja få prak
ti ~k bel) delse. . 

XR ~ATMOTTAGARE~ PARLIG ? 
(Forts. fdn sia. 175.) 

IH'slii mt a v ~polen" e~enkapucite t. Experimenten gil vo dock 
e t !l llJw l n 'sultnl, ty i clf' tta fa ll vi sade det s ig rä tt svårt 
a lt få gll ls töverslag vid e t t uv sUl. lJcl mellan !,llis tgapet·s elek
1.1'0<1 ,,1', ~" Ill " al' mimlt'e än det s törs ta av de av~tån(l , :;:om 
f urekomm it i förbind else med olika kondensa torer liv r in
~, ngskowakterna, 

.'tudel' L' Ulan sålunda p1\. fi S', ii kurva n fö r Do, så ser maD, 
aLt för (' = 0,01 mfc1 hnr man D överspän ning ))tl 3 ,000 volt, 
Avlllgsnu l· mall emellert id denna. k ondensatOr och begagnar 
gnistgape ~ i oföriindl'll t till. ,t å nd , ,,1\. lycka ' man inte lä ngre 
alt f , nlll~ot gni l hopp, Först yid anvU nuni ng uv e t t a vs tå nd 
meLlan dstgnpets e lektroder . som sva rar mot cirktl 1,500
2,000 voU kan mall komma dit igen. 

Man k unde vara benägen u l t t ro, a tt de k1lrvor, SOIU ange 
vverspäminga rna ~Oill en funktion OY d~ al1v[inda k on densa
torerna , I !l ett max imuill. När det la nå t ts skulle de alstrade 
liv r pän l lugul'Il:L åter t vtaga . 

E t t n u t mare studi um a v de t ta förh tL Itonde ger emellertid 
till resul t H, a l t Ö\' l· plinninga l'l1a oavbrute t yu xa med a vta
gande vu.'d .n fj ' r de am"ända Konde l1 :·a to rerna. Däre ll10 t ur 
den energI, <,om i d olikfl fa llen finn s disponibel med hiill syn 
Ull gnis th ildning-en mellan gni.lg"ape ts ele ktroder, ständigt 
a vtagllm1(', och de tta ii r ors al,eu till att benägenheten fe') !' 

g'lIistbild n in ,g - vi'1 oöräudra t elektrodav .. t:'Ll1d - blir miml
1'(., ju minore Kond pnsator r som aJlYända . 

Av d t h J' ramg' 1', att de uverspiinlliugar, som kllnna upp· 
I'tl , när n:a u iule a nvänder någon kondensa tor över en själv
induktio uilspoles anslutningskontakter, int•. äro på långt när 
.·å fa rlig,l. som dem man kan fil genom at t användll en inte 
all tl'ö r si C>!' men å andra. sidan ej heller alltför liten kon
den,'a.tor. 

PE ~ TODER OCH SKÄR'MGALLERRÖR. 
( Ii'oJ'ts.friIlI sid. 181.) 

fC;l'hllllnlHl e till rörets inre motstånd på 150.000-1,000.000 
ohnl. 

Om mall använder avstiimd anookret" vilket i regel är 
fa llet vi(l skärmgallenör, och kallas avstiim ningskretsens 
impedans Z, så får man näl' det gäll e r rör med stort inl'f' 
motstånd (Ri), ~om uttryck för den effektiva för:;tärkning-
en : F= ~ < Z, Det gäller å lundn att ge a v tämningskre lsen 
lrijg impeda ns och att använda rör med stor branthet. 1\1an 
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:::er, att ocksil. häl' "id hö:nr ekvensförsUlrkning är brantheten 
a v mycke l lor betydel 'e. 

Förutom de nämnda. stora fördelarna har detta rör ännu 
PU mycket viin1f'fu ll e.l';en,_'kap. På grund av dess förs vinnande 
lilla anod-gall<,r-kavacite t kunna svängningarna från de
tektorn prakt i.'kt taget inte fortplanta sig ut i antennen, 
och man har l.J.~ir ett effektivt medel att bekämpa »tjutan
det». K ons t ruktionen av pentodrliren har mÖjligg jort, att 
man kan g-a direkt från detektorröret till ulgå ngs rörer, 
och de t ilr diirför natu l'ligt att ett tredje rör f1'tr vara, inte 
ptt l ,· gfl'ekvc u.o.;- u tan ett högfrekvensrör. Den moderna tre
l'ör:;;mot t ngaren hlir Lläl'igellom en vaeker och logisk konstruk
tion , i vilken varje rör har sin särskilda uppgift : 

FUrsta röret (skärmgallerrUr) högfrekvensförstiirkning, 
IImlt'a röret detektering och tredje röret (pentod) energifi;r
~täl'kning för högtalaren. 

SKÄR'wIA MOTTAGAREN RIKTIGT, 
(Forls. frun sid. 173.) 

Llill1en uppsUh, en strömstöt genom B, och trots skärmningen 
existe rar det sålunda en utpräglad koppling mellan de tvii 
svängn ing~kretsarna. Skärmningen blir emellertid strax a11
I'ig-ht, om föremälet C kopplas till skärmen med en korr. 
l edning, C får då överallt samma positiva spänning som skär
men och hindrar dlirför en ströms töt genom kretsen B. 

Ocksa den induktiva kopplingen mellan tvi\. spolar kan en 
metallskärm förhindra, om den användes riktigt, När man 
sänder en s tröm genom en spole, uppsti\.l' i denna ett magne, 
tiskt fält (spolen blir magnetisk och kan attrahera järn). 
Liksom mall kan tänka sig de elektriska kra fterna verkundt' 
längs elektriska kraftlinjer, kan man ocksä tänka sig magne
tismen verkande längs magnetiska kraftlinjer såsom framgår 
vid A på fig. 6, 

Om de t är växels tröm man sänder genom en spole, variera 
dennas magnetiska kraftlinjer ständigt i styrka och riktning, 
och om några av dessa kraftlinjer genomlöpa en annan spole, 
så il1c1I1 Cl' ra ~ i denua elektriska växels pänningar (se u\'er~t; 
p:1 fig. G) . Om man f räu generatorn G p!\. fig, 6 sänder växel
ström g nom ,'))olen A, genomlöpa några av dennas magne
ti ska kra ftlinjer spolen B och inducera här en växelspänning. 
Skii rmell S kan inte hindra kopplingen mellan de två spo 
lama. I motlaga re, där man har högfrekventa. strömma r, 
kan en sådan oavsiktlig koppling ofta bli mycket olycklig, 

Den induktiva kopplingen kan undvikas genom att den 
ena spOlen placera s i förhållande till den andra såsom visas 
nederst p". fi g. 6, :'I1an ser här, att kraftlinjerna frän spolen 
A inte löpa g nom ~polen B utan på tvären, och de kunna 
därför jnt · ind ucera Sj,Jänuingar i B. 

En meta ll känn ka n i och för sig in te s toppa. de magne
tiska kraft linjerna , vilke t man lätt kan övertyga sig om 
genom a t t l il ta en magnet påverka en kompassnll.! genom en 
kopparpla tta, Men om man m ellan två spolar placerar en 
väl ledande metallplatta pli så sätt, att inga kraftlinjer från 
den ena spolen kunna genomlöpa den andra utan att först 
ha passerat skärmen, st! hal' man likväl fHt den induktiva 
kopplingen mellan spolarna upphävd. De varierande kruftlin
jel'lla inducera nämligen i skärmen sll kraftiga strömmar, 
att cless~ st römmars kraftlinjer i den andra spolen helt upp
häva verkan a v kraftlinjerna i den första ' polen. Den bäs ta 
skärmningen uppnå r man, som val' och en torde ,eta, med 
väl ledande plåtar (koppar eller aluminium), 

Kr. 11.70 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 

N.ile". {öres hela. vågen tangentiellt i skåran 

Äntligen en riktig konstruktion - en nrhet, som man väntat på. 
J"rlindre nå/skrap - Renare toni1.tergivning - Skh!oma sp;Jras 

CONCENTRA * HÄLSINGBORG 

Nordisk Rotogr .. vyr. Stockholm 19JO 



III POPGLÄR RADIO 

Dynama Radio. 
H oneycom bspo l.ar lY. 25 till 500 va rv. 
U gförlustspolar från 5 ti ll 150 va rv, 
läm pliga till kortvågsappara ter. För
längningsspolar (rån 200 ti ll 1800 me
ter med inbyggd återkoppling, en
h!ls fastsät tning, aperiodisk avs täm
ni ngskrets (ör slväl lång som kort 
våg. Bästa inköpskälla för fabrlkamer 

och årerförsäljare. 

Svenskt arbete. Begär katalog. 

DYNAMOVERKEN, 
OSB\'. TEL. 201. 

Under L eipz igermiissI//'1 vI/r stlmft'/siillllle f f ör dagen 
inom .f/Ckmllflfltlkretstlr 

"Undy 8 pole Dynamic" 


"Undy 8 pole Dynamic" 
ö vert räffar a llt vad högtalap e rsä tter full s tä ndig t d e bäs ta 
tekniken hi tti ll s frambringa t e lektrodynam is ka hög talare 

Ljudsta rk p å de n mins ta lo kalmo ttagare 
Disto rtionsfri på k raftfö rstä rkare 

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


Frankfurt a lM • • SLid 10, GerbermLihlstr. 26 


T H U IB O R Åskskydd och 
Anlenngenomföring 

skyddar varje hem ! 

sä ljes i dlla 

v~ 1 orterade 

specialaffäre r 

Tillv. 

A.Thunell 
Borlänge 

Tel. 293 8. 390 

Palen l 

THERMAS 

RADIOKATALOG 

1930 

innehållande de senaste ny~ 


hete rna inom branschen samt ett flertal 


värdefulla tekniska uppgifter, ex~ 


pedieras mot insändande av 


Kr. O: 50 (frimärken 


mottagas) 


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

Tel. 	Norr 31145 STOCKHOLM T el.. adr: 
Växel :oRadiotherma» 

ANVÄND 

POPULA R 1(ADIOS 

AVSTÄMNINGSSC HEMA 

Pris 50 öre. 

Skicka in för l ex. 50 öre + I ) öre for porto (i frimär 
ken). Porm för 1-4 ex. 15 öre, för l-J O ex. 25 öre. V id 
rekvisition mot posrf6rskOtt (illkommer l'ost(örskotrsavgift. 

EX PEDITIO NEN AV 


POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 

POSTFACK 450 




Opu 
•a IO§ 

andbo e 
:. o o umbärliga 
för "Varje radiotek niskt 
i tresserad . 

Nu har utkominit 

e l ny Tolyrn 
Serien lortsiitter att 

utgiva s lDed en "VoIYID 

"Varje k"Vartal. 

AD 10 PÅ 
NÄTET 

En (l rienterande överblick 
av nätanslutningens möj 

lig tleter. Illustrerad. Av 
civilingeniör 

TORD BOHLIN 

Pris Kr. 1: 50 

BÄTTRE LJUD I 

MOTT AGAREN! 


Rätta lösningen av för

stärkningsproblemet. För 

svenska förhållanden be

arbetad av 

CARL LINDBERG 


Pris Kr. 1: 50 


PÅ KORTA 

VÅGOR 


Illustrerad vägledning för 

kortvågssändning och mot

tagning. F(ir svenska för

hållanden bearbetad av 

M. HOLMGREN 


Pris Kr. l : 50 


RAD I O H A N D
BOKEN 1930 

Oumbärlig för varje lyss_ 
nare under det dagliga ar 
betet vid radiomottagaren. 
Illustrerad. Redigerad av 

CARL LINDBERG 

Pris Kr. l : 50 

• V 'le Ter Ii omatör ma finna. U det lust lir Ueker aT della 11lIl. om öppna lo• 

tre tet lör rodio ch so ad en kunnig nmamr kan lörma med enkla medel.• 

Från I~xpeditionen av Po PU LÄR R AOIO·. (Nordisk Roto
gravy r l POSTBOX 450, STOCKHOLM r<kvirtra, Mndtrtcclmad att 

sänd,;tl mot post!örJJrolt (portoavg;jttn tillkommer), 

ex. RADIO PÅ NATET il Kr. !.fo. 

u. BATTRE LJUD I MOTTAGAR L ' :. Kr. 1.50. 

ex. PÄ KORTA VÄGOR;\ Kr. 1.50. 

n. R A D I O H A N D B O K E N I' 3 O i Kr. 1.50. 

NamN : . ..... . . . . 


POH4dr:ss: . .. , .. 

• 

A. L. i Uppsala Nya Tidning 

I ALLA BOKLADOR, HOS TIDSKRIFT. 
FORSALJARNA OCH DIREKT FRAN 

~POPULÄR:RWIO 
' .. ;"':

Box 450, stockholm 

Insä nd rekvisitionen eller skriv av dcn. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1930 


