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H röstnyheter för apparattillyerkare 

Högohmsm o rsrånd i gasfyllda gl asrö r: 

»Ferwid », belasrn . max. 0,25 \'(laa Kr. 1. 

»Forto-Ohm », • 

Block kondensarore r "Srenror» med rubinglimmerisolarion, 
provade med I J OO Volt likström. 

50-6-:> :) cm. Kr. 1.  lOoe-300a cm. Kr. 1.25 

4°°0-25°00 cm. Kr. 1.50 

1,5 

Miniaryrkondensatorer med paraffinerad papp r;isolati on 

provade med I JOO Volt likström. 

200-20000 cm. Kr. 0-75 

Fabrikanter erhålla på begäran våra låga nettopriser. 

A. V. HOLM AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 

GÖ1'EBORG MALMÖ LINKÖPING 

RADIONYHET! 

PENTOD~detektorn 
Två rör nu ger mer,1 effekt iin tre förut. 

EIATON 
med inbyggd 4:pol. 

balan::erad högtalare 

(el. fijrstklassig eIck, 

trod Yllamisk), pen; 

toddelektor och d:o 

kra ft i ö rs tä rka r rör 

för lik: eller växel , 

ström (50 per). i pryd, 

lig ek låda . Appara: 

ten u :öres ävc n med 

ett tr ~dj e skärmgallerrör för bögfrekvensförstii rkning. 


Ob, .! Ny patentsökt kom penseringsmetod mot nät, 
brus. p paraten är tyst som en baUerimottaga re. 

Likströ m Vä xelrtrö m 
2 rör, magnetisk högtalare Kr. 185: - Kr. 270:
3» » » » 235: - » 320:
2 »elektrodyn." » 230: - ,> 3 15: 
3»» " » 280: - » 360: 

N y oris/isla n:r I I (1930) siindes mol 15 öre (i f rlrn iirk<n). 

E I A:. Radiobandbok för appa..:.tbyggarc (1:dj~ !r~.) Inne håll« 
allt a\ Vikt om radio: teon. ber.lkning och b~dommncr av radto_ 
makri l'" , ~bcskrivning pl ett antal u!trJmoder:n " r:J.dioapparater, monte... 
ring s.. o telsökni ngs.anvi ~ni n gar etc. Pris 75 öre. 

Agenter ~Htfilgd.S. Begå.' r agentvillko r. 

Elektriska Industri - Aktiebolaget 
Box J 026 T. STOCKHO LM 16 Box 1026 T. 

s-,.a,.. nä.t fTI o ttaga... ",ed Inbyggd 
hagtal.,.. o.h pentod e Om a lut .. ö,. 

Ensamförs:iljar e sök es pa alla plats e r; d.:i r vi för ut 
ej å.'ro r e presenterade. 

AKTIEBOLAGET HARALD WÄLLGREN, G"TEBORG 
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Adressera: Populär Radio, Postbox 450, Sthlm. 
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TAL och TON 
Svenska Journalens GraInInofonupptagningar. 

IUod.erna, eJektriskt upptagna g....ammoYonsklyor med huyudsakligen religiösa tal och sånger. 

Över 20 YPllerliga tal 
8r hl. :l. Ärkehiskop );'atban Söderllloll1, hoqH'cclikant Eskil Anclr::e, fil. (l:r Karl Fries, mb~i()nsclirektor 
.J. l'\Yl'en. pastor Hjalmar Da[]iel~oll, pa",tor Frank :\[angs, mi Ssionsclirektor ::\il.- Dahlberg, p:L~tor Th. Ar
\' I cl ~on. r ekto r Gust. Mosesson, fil. ma;..:. Hugo Cl'cll'rgren, ptl ~ tOl' Lewi P ethrus, )wrnmen(l(;r .Job. Ög rim, 
IU s tOl' Aug'. Hosen, rektor Sam AlJerg. teol. (1:1' K ..A . .Jans,'oD, pnsto l' J . . -\, SI'C'(lberg, 

Ett 40 -tal vacl<ra sangCI' 
il ' hl. a, lmrnanuel skyrkn.ns i ~tO(,]dHlI Ill S'lng'ki;r, musik(lil'ektöl' Set S'-anholm , kYl'kostlngel'skn.n Est e r 
!-; Illf-Berggrell , kj'rko~,'lllgare Einal' Ekberg, kOllsC'rtsi'tllgare John Hilmrl', pastor Frank :\IulIg's, skriftstiil 
l:ll'e Osear .T::msoon. Ett dussintal lllusi\<sldvOI' 
Ill_' <l ;;,iI-iil klassisk mnsik som menl 110plIli.ira upptagllingfll' - musik rl harpa, ('ello, gnitarrer, ban·aH· 
g, ita r r l'r, ba lalaika o. s. Y. 

'rH I och 'fon-sldvorna I<osta enllast lir . 2: 75. 

Dm mOlll'l'lla, först.ldassiga. »Ta,1 ol'h 'fOIl»-graJllJllofonen sälja. vi såväl I<onta nt som flå avbetalning 
för endast 1(1'. 85:-. 

Den IIYlltl<Olnnft, l'ilit iIlush'el'ade förtec\mingen över samtliga Tal o('h 'fon·sl<ivol' 
~ ; I Il(] rs BIlel' gmtis o(' h l'u rtif rltt, Olll ::\i tilbkriH'I' A.-R. SH'llska .Tonrnn!pll, T ,d oeb '1'(111 -0.1'(1., Box 412, 
:-.: ockholm l. Tal och 'fon säljes 
n'dan ,i Ile f lE'sta plat ;;E'l' i lamlet. Omuud o.ntaga~, diil' d e j iiro l'epl' eSel1t r l'af1c. 

< 
TOROTOR TRUMSKALA 

är en mikroskala med utväxling c:a I : 7. 
Skalan är belyst med en lampa, som kan utbytas även 
om mottagaren är plomberad. Kondensatorn har båda 
plattsystemen isolerade från ramen, varför hela inställ

ningsmekanismen kan jordas. 

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

Det ideala kondensatorsystemet för nätansJutningsmottagare 

Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radioIna teriel 
i\merikayei ", Köpenham D 
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f·· b· I»Radiotens» ti d ar or I. 

En expose över hur långt apparattekniken kommit 

R 
a(liOappanttt0 I<l1i l;:en har så Rmi'l ningom 
kommit in i lugnare ol:h mera sllnda ut

I
\'eckl ing:,;banol'. Uh'ecklingen :::;l,e1' iute 
Rpn'\l1gvis nu för tiden som i radions 

ha1'l1(lolll. Yild i'iorn för :::;t och f6illlst kar-aktel'iserar 
den lllod crna lllottagal'en är enke111eten i jämförel
se med de apparater- som för n;"lgm lll' sedan ,'oro i 
bruk. Dessa massor av handtag och lmappar ha för
s\'IlIlllit. Ma n bl'hö"er inte längre vara »l'iH} iot» föl' 
ntt hantera en mottagare riktigt. Apparatens skiit
:::;el har blivit så en];:('l att ett lJal'n ka n Rätta i gcing 
och stoppa mottagaren fullt ril<tigt och ljudln'a li 
teten är i "'Ira da gal' S;t hög, att (]et ofta l,a n va ra 
mycket SY;ll't ntt skil ja J'P}ll'O(]uktiOlWll fd'm Ol'igi
nal et, 

Styr'hreglpl"iugen: Rom tidigar0 NkötteR nw(l hj iUp 
ax 1:'11 l1lyeJ{(:,t sVltr iuNtii Il bal' l'tterkoppling:::;spole kla
l'm' Illan nu llle(] en ,'olymlwnholl, med ,'i lken lIIall 
efter behag kan ,'aI'iera musikens och ta lets styrka 
f['ån det s,'agH~te piani:,;simo till forte_ 

Själm pasiningell av mottagaren hal' genom de 
nätanslutna apparaterna:::; tillbli,'else praktiskt ta
get :::;å gott som helt eliminel'a ts . Någon gång emel
lan~tt kan man läta kontrollera sin a rör oeh byta 
ut dem, som inte liingre ge ,'ad de skola, med det 
c,' innerli ga acJwn1111atol'laddalHlet och de stiin(liga 
inköpen a,' !lya batte l'in' 11<11' mall miijlighet att 
s lippa ifri'ln. 

Själva Ilpphyggningen a,' cle modcrna mottagarna 
an ike!' i i el", ringa g l'a d f1'å1l a pIH11'atel' ;w äl(he 
komltl·llkti oll. De sel1:-H'p hpRtoclo il ll tid -- liksom dE' 

hembyggda apparaterna fortfarande göra - aven 
rad deta ljer, SOIlJ på lämpligt "ätt voro placerade 
i en låela och förbu nelna med ledn ingar. Den mo
elcl'l1a mottagaren be:::;tår av ett metallcha ssis, PlI 
I'ilket apparaten bygges upp av delar, som passa 
[lä rarje beshlmd plats, och som inte passa i nägon 
<Innan apparat. Mottagama ha blivit enheter, som 
man inte ostraffat fÖl' söker skilja på. 

Ifl'äga om den rent yttr e konstruktionen ~ie det 
h;"t riktlinj('l' som göra sig gällande. ~ågl'a till
r el'kare pre:::;;;a in hela mottagaren i en lackerad 
metalllJox, S0111 förses llled trumslw.lol' och ett pa r 

knappar - ingenting a nnat_ And l'a bygga sina ap
paI'atel' SOllt llliihlpl' : ofta 1,Olllhillf'l'ar!p 111 (,(] ett gram

1I10fOllfiki'lp, 
H;"lIla(]el ';] Il a sitt hel' iittigande. Den första tyren 

blit lJ illi gn l'e och lätt att ll allter-a, den andra vis
:::;e rligen dymre men i gengälel kan man ocl,så llstad
kOlmna estet iskt verkligt tilltalande saker, som inte 
8 k~imma cm; den ,-ac l<raste interiör. I allmänhet be
gagna!' Ulan högtalare a\' den elel,tt'odyna miska ty
pen i dessa kombinerade radio-grammofoner. Hög
talaren placeJ.las under den ege ntliga mottagaren 
och den nedersta delen av skåpet verhar då som 
ljndskäl'm. 

'Till radioanläggningar av (lenna storlek mäste 
II IHll b)l)!oit l'uCUl fÖl'sUirkal'e: Rom hunna ]pvereta 
i\.j~k illi ga wat.t fÖl'vl'~ingnin gsfri växelström"pncrgi 
till högtn lm'en, t, ex, 3-10 watt, Om man 8kall 
kunna Jll 'efitp l'a (letta 111(' 11 en il nodRpänning, Rom inte 
gttl' ii l'er ~50 volt - högl'e gär- inte belysningsi'itl'öm
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Illell - Ill;u.temall a nyiinda pm;]l-pllll- koppl ing odl 
bega gn ~1 dc model-lIa l,raftföl'"tii l'l,alTöI'en med ringa 
ill1"e JllO I<:ti'llld SOIll llt g<''ulgsröl', 

:XöjC'r lilan s ig med lIiigot mill(l!-e ljud styd::a , Sit 
ii 1"0 tn ': ' ;! lleTTi"'I'ell födriiffliga SOIlI utgå ugxrÖl", 1>(, 
gl' ell )H' t ,nlal1dl' l'f'fekt Otll stor j'iil'stiirl,ni llg ocb. bit
d:1 dl' f' ,lke1"na H11' man i J'egp] inte IIwil n ormala 
I'iil', J)(, :sa t1"cgallenöl's 6iti höga illl'(' J110tsUlIld 
b'~iI-el' (-'IIi( ' 11 crti(] en sl!('(' ipH lJ tg,oll1gstJ-a IIsfol'lna tor 
röl' aH mall skall få fullt utby t-e <1.1' d \'11 l, och det 
\'i ll SYIl;IS ,-allU 0111 iute alla tilln'I'kan' sl,ull\' Ila 
kOllllllit. riktigt P :'l det klanl diil'llled, 

Salld ilJigt nWll tregall('niil'et kan clel 1',11'a sl,i11 
a t t 1<]la II tlgOt 0111 dl't Yi1111ig:l skill'lllga Il e niil'p!, S01ll 

iiI ' IIll1l :il 'k l för liiig'l'I'ekl'l'lIsfiil'stiil'kllil1g UII1 det l>al':\ 
hl-'hamll : s på I'ii tt siitt. 'l'1'l'I'ÖI'X l1lottagarpll med dt 
skiiJ'mg; ' Il cnöl', llOI'lIla lt. lIIen lIly ('ket b'a [t igt vel'
kal lde d.·iek to l'l'öl' och tl'egallcl'-utg~lIIgs1'iil' ii i' myc
1,I't pop lL hil', I <1111a tö1"l>yggd ,,1 mottagare IIl llste l11an 
d~in'lll () t :\Il\'illllla s kill'lllgall elTöl'l't Ill er] 111'11 sWl'sta 
l'iin;iktigIIIJt, })pls iiI ' dd I'iltt hitiskt me(l sina spiiJl 
l1illgaI', dlJls 1I1;"lstl' lIlall p ,l g l'1lI1d il\' I'iil'l'ts stOI'H 
l' ii l'stii1'l, lill gsfi\J'Jlla~H sill'skilt Sl' till att llJ..lphygg
11 i II gP Il al' llio((aga l'PIl sl,('I' ll!Hl e l' nogg l'a llt häll 
sYllxta g;llIll<:, till de kl'ay lHl al'skäl' lllning, SOI1l häl' 
liI as!lJ ti IH1'pdssUillas - ('Il pl'oL>lelll SO!11 de f lesi a 
aIl1a töl'i >rggal'e I' ihclsliisa l'~itt bet,nlli gt , XiiI' m a n s il 
lllissl,l'c h IS, sa sl,Y])PI' 111:111 dl:'t lUlliga I'e,mltatet P,t 
I'iil'et, 

,-\.llle1' i ka nel' lI'l ha g:Ht ett stl'g l ii ng'l'e U1'äga 0111 
an"älH1 lI lllge n al' sk ~il' lIl gallelT öl'. De bygga JI1ot
taga l'e lIIpd h i1. cll' 1 \',\ oeh tl'e st<:, gs tl'a Il sfol'J11HtOI'
k oppla l llögfl'pl"'E' lI s fiil's til J'kning llIed skU l'I11 gallC'I'
l' iil' , Del iil' i sjiih,l 1'('I'ht dpn fJ' ill1 de n01'l11al a l'ii 
l'el1S a 1l \' iinduillg kälHl,1 ll iigfl'ek"ewitelmikell , S0 1l1 

dc 11 ta 11 I' ida re öl' edöl't p li sl(Lll'lllgallerrören , IlWII 
tl<:' s lipp;] nu ih';lIl alla d e illl'eeklade stab iliserin gs
<lllOJ'dlli ngm' SOl1l lIlall 11I <1ste fÖl's e äldre mottagat'c 
!lied fii r' aH Jr i 11llra hligh-ekl' ensförstärl,al'en a tt 
:-:;\'änga, Man tal' inte ut I'ÖI'<:' IlS fulla först~irknings

j'(il'Jllagll lIt ,l n a1l\'ii lIllel' ril tt lös kO]Jpli ng i b.iighel,
\'('llSl1'<l IlS fol'UI<1tOl'I'J'lIa fiil' att lI)Jpn il tillräckli g 
sl' le ktil' i tet. 

Oc:ba till IIlcllanfl'r k\,plIsföl':-:;tiirlming i »suprar» 
iigna l' s ig sbi l'll1galll'l'l'u l'l'l föl'tl' ilffligt och ~ \lpel'll 
Ylies fa kl iskt lw uppl el-a( ru 1'<:'llilssHllS 1I1pd skiil'lIl

galle l'l'iil'ds hjälp , 

l tl ':\ 1 sportahl;1 1110ttag<ll'e, hOR \'ilka man föl'Sö
I,er lied III'inga :t utalpt l,ol11jJO nen tel' till det mi nsta 
111Ö,i liga, kOllll11el' skH 1'111- och tl'('gallelTö l'ens stora 
l'i ir sWt!, lingsföI'l1l;lga l'iktigt till kin rMt, ])en lilla 
1"-llIl<lntl'l lIl, SOI1l dell i l':l l1"I>OJ'tabl a 1ll0ttagHn'u är' 
11 t [,lIkta, l l1I ed, 11 ppf',oIUg:ll ' i n te SIOI' r nel'gil11iin gd o(,h 
dellll a I1 lrlstl' d ii diil' för'st ii I'kas rii tt haftigt. En nael,
eld lIlel ! lll' I'iitt l'OJlipli('I' I,.Hle l'lJt'<:'1l är, att d e inte 
tida e ll .a l'ubust hehandlillg SOI1l de normala rören, 
vilket lII Hll siil'sl,ilt lJör litgga pil ntinllet, l1är det 
gi'lller il'HlIspol' lall!a 1110ttagar'e, 

~lr cl;1 11 I'j iil'O il1lle prl l,a pitlet radiorör- kunna \'i 
ucbm JI :i lllna ll<lgllt 0111 \ ' ä xelstl'iilll ~ l'ö l'en med in-
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direkt llpp\'i\l'lI1d katod, Tillkomstrn al' rl ek,,;a rör, ,.,0111 
besitta ll t miil'ktn dtiEtegensbpel' och lla stor h:tll
bal'het, hill' i s,Ph'a \'l'rket l'l' \'olutioIlI'J'n t konstl'ul,
tionen .ax l' iix(']stl'i imSll1 ottagal'p, 1>l'ssa apP;lJ'att'T' 
m åste ju titligal'c ]wnstl'uer-as som lib:tr-ö1l1sl11 otta
gate med sel'iekoPIJlad glödtl,t!<l. ::\Iellu 11 l>elys llingl' 
niitet oeh mottagal'en in l>);:öts en liJa iUare och ett 
fiUel ', 1'0111 o11II'al1(l1al1e v~ixelstl'iillll11el1 till likstrlim 
med sn Ullna s]JAnuing, ])e m odel'lla l'iixelRt l'ÖI11SUl ot
tagm'na likna nu J:tugt mera battel'imottag8J'C' äl1 
li kStI'ÖJllS8 pp<1l'<l tPI' \'a( L glöds h \iims la'd:-:;l oPlwt :111 

gål', l11en föl' a l1odstl'i.)UIll1e ll 111 ;lst<:, 111;111 f()j,tfilr;ln dC' 
aUI'äl1da lihiktm'e och filter, 

Speciell t föl' Ii k:-:;t l'i)111 i-mlOttaga 1'1: hl! l' lWlls(ru el'a ts 
l1lotst.tlld , "ill\:! h{tl la stl'Ölll FltY l'kall gel101l1 app!ll'a
tell kO llxtn nt , ill'en om nii tsp~i. l1ningP11 skulle stiga 
eller falla ;ttskilliga procent (he l' elll'l' linde!' den 
11 01'IIIala, En sädall <111orduing ~kona l' i hög gnul 
I'Öl'en och gara nterar hiugl'e liYst id , 

En sak SOIlI lä mplige n );:al1 I1 ii.Jllna S i sa mband 
mcd lI ätlllotlnga l'lla iiI' lwppa roxid ,likriktar'el1 , J )en
Ila tOl'l'lilaiUnl'l' ha!' pfte !' hand UPPlI tltt el1 sad;JU 
dl'i[1 >;~ikel'het, att ma ll tryggt kan allYiilllhl Ilel1, V es 
Sel likl-ikt"l1'e ha "isat sig särski lt lämpliga llill' t! pt 
gäller ',att 111 a ta elel,trodynal11 iska hiig'ta lal'pl'; fii It 
llled likstl'öul. dii r det fi I1U S växelströml'; i w,ta11ation, 
Yid a~df'e l'Ol)p a roxidlikriktal'e föl' malnil1g' a\' <:, lek
tl'odYl1a111isl,a l1ögtahll'cs hi lt använde l11an Wgspänd , 
st.l'öm, SOl11 tl'a IlSfol'lll e l'acl es ned med hjiilp av en 
ranlig tra uSfOl'lll a tOl', 

Yad som utom de kraftiga rören ger en först
klassig högtala1'l'reprocluktion ~l!' lwpplin gselemeu
ten i l,tgfl'ekl'en sfi)l'I'>Hil' ];:aren, Man <1 I1Yändel' stlväl 
lI1 otst';\ nds- som tl'a IlsfOl' 1I1il tor'koppIi ng· oclt ofta 
bland a d kU!J]Jlin g, Uotsttll lclen iil'O prCl kti l;kt taget 
alla a l' d en meta lliska t ypen !lied ett ganska tu nt 
lIletall agel' ]J;"l ell gla s- eller pOl'slinsstc)ng, som iu
neslutes j något s kyddande h ölje , e\'entuellt lu ft , 
tom 1:. 

'fl'allSforll1a tOI'erna ha sellan radions barndom 
oayl)]'utet öblt i \'il,t. Eli el !:'] tillYel'kal't' ha doc l, gätt 
en Iwlt anniln I'iig, i del de, genuTll al t a l1\'~II1(] a s pe
('it>llt matel'ial till sa\'äl j ä l'llkärna SO lll lindning, 
kOllstI'uel'H t IIlYC I,et goda tra ll sfo nna tOl'PI', SOI11 i n te 
iil'o mycket s tiine än de föl' f Pill tl!' sedan, 

A\' allfha a pparatdel;n, I' ilka s kOllstnlktion und er
gMt en Yiise ntlig' föl'b ~~ttring, höra näl1l na:-:; mot
~ t tllld och nt.i ii ll1niugl';dro~selspolal' för nätlll ottagar'e, 
DI'o>;sC' l :-:; polaJ'na ha liksom tl'a nsforma tfJl'l'l'na ökat i 
Yikt och omfi\ng oeJ I gP däl'igenum ell lilngt bättre 
filtl'el'ing iin d e ii Idl'e typer'Utl samt mindre stöl'
ning'HI.' Il' tl1l lIiitet, 

Ocksä ifJ-,tga 0111 F-iJ.lols~'stem Il ar en hel del nytt 
fnl1n ko1l1ll1iL :-:;0 111 betyd ligt föl' en klat l,o nsi rnktio
n en ;11' olil':a s lags appal'atel', 

Fi')I'utom de e lektro<lyn 8111islw h ögtalarna bör' oek 
si\ llilllln,ls <le Jöl't1'iiffliga fYl']HJliga e lektl'()(lynami s],a 
högtalal 'e llltder m ed billallsr l'a t an];:al'<:' , som kOIl1rnit 
i marlma tl e n, oc:b. :-:;0111 l för 'h illl11'lsc 111 ed en pasRan 
de kon och Ijlldskiil'lll ge Pli 111,I'C'l,et god l'epl'o(]uk
tion, 
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Dell lIl/n rrtdiobJI{}!jllfldc/I, i Nf/('((H'1'8p rkli-I/, Sjä l l/n sludio
IJ!J{}{}lwr/crllf/ 1Ip[lfÖ/'/18 mrlloll fa"od- I)ch f(!I!l clb!I{I{}lIotfcr 
och på 8är,~ki(d{1 flUl((r/l/l ell t, wrig('lwm mon hor större 

(j Il r'ut! ier .för o /t. störa Il tic I) uti ntcstängas, 

O
Jlledelbal't intill Berlins utställningsplats 
i fhrla ngningen ax X eue Kan tstr'asse i 
Charlottenburg byggeT' Reichs-Ru nc1fnn);:
Gesellschaft och Funk-Stnnc1e A,-G, ett 

radiopalats, Byggnarlen uppföres efter r i tn i ng'ar ,w 
professor TIans Poeblig i fem väningaI' och UtI' en 136 
meter lång faRad_ Byggnadens höjd blir 21 metei' OCll 

på taket uppmonteras 10 meter höga antenner', 
Betraktar' man radiobyggnaden i Hrgelperspekti\' sel' 

elen rit som en trekantig kantbyggnad a\' järn och sten 
med ett par kringliggande gårdar, Xven trapphusen 
och a llt lwnsi ruktionsmaterial ~lr brandsäkert och eldfa
ran har därigenom nedbringats till den minsta lIlöjliga, 

Förutom Reiclls-Hull(lfunk-Ge:,;eJlscltaft och Funk
8tnnde SklJl ocks;r Dellt:,;d1C 'Vell e få :-;ina lokaler i 
byggnaden, ~Olll sfrlml(la hlir en \'el'ldig cellh'al fiir 
rundradion i den tyska riksllllvlltl s t aden, Frllll fraw
:;i(lall se l' byggnaden ut som ett vanligt l<ontol'!:;etablis
s('!lI a ng llIed ('Il loggia i Illitten, som gäl' genolll :samtliga 
\'i\ lIillga l', Mcllan sidobyggnaderlla ilr'o a lla stud ios he
lilgna, De!;;;a äl'O kUll:,;hllel'ade p il fullt ~jälvshi.ll(lig-a 

fllndalllellt, ;'[r att (le ill'o ab:,;olut ljudi:,;olel'ade h,lu 
nnanur<l, 1':1 :,;fr sätt uppnår man att det ljud, som 
u ppstål' i stuuiulokalcl'uCl under ut:,;iinduingeu, inte näl' 

Berlin får 
ny central 

F(I .,adlJ!I!I!lI/({(I( ' (I ~ stOI'fl 7j « 8,ljlJ ni, rilkclI blir fl IIll.'ler 
breIl, 12 IllctCr lä 11'1 (j ( ' f, 17 mctcr hiig /)ch hd a uyyg

'liar/clIs cen/nllplulkt, 

övel' till ko IltOl':sl o];: a lel'na, medrllr fl alHl nl ::1i(lan 
o\-iisenn et från kontoren och ga tllblllll'et uckså 
utestä nges hån ,- tUtlion och JIlikl'ofonen, 

I den mellersta byggnaden fimrs den stura salen 
Illed til1hör<lllde sidorum_ De bäda ::1irlohyg-gnadel'
ua upptas av studio ' fÖl' mind]'e uppförallden orl! 

(Forts, å sid, 22J) 
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En ny likriktare billigare 
(])ch enklare än de tidigare 
,/';,~ ullq dal/ sk i. llyelljör 'IIIr ('f t er j/r'l'({ års t'l'iiqna r:'/:lJcrimcnt: 

7ydwts kOllstl'l/.cra. en dcktromofj//f'fiSh: l ikrikturc, SOJII medför 

eJ! betydcbndc förenkl iJlg u/; jmllltidcns väx·clströlll sans lutu·ing. 

S
om man \'et ln'ä\'er 

en \' äxelst römsan

slutning a \' radio

apparu ter' betydligt 


mera komplicerade kon
struktioner än vanlig lik
strömsanslutning och detta 
fÖf'httlhmde har' helt na tur
ligt medfört fördyring av 
både eliminatorer och nät
mottaga re föl' \'äxelströmsdrift. Detta hänger rätt 
intimt ~amman med, att det är nÖlhämligt aH anv~iJl
da likri !dararrangcmang avena eller andr a slaget, 
så att växelströmmen kan omvandlas till pnlseralllle 
likströJll: vilken därefter utjämnas i speciella utjäm
ningsfili:er ocll kan användas fö r radioanslutning. 

Dettll utjämningsfilter fordras emellel'tid oekså 
vid likströmsanslutning och pl'issl,illnaden mellan 
lik- och växelströmsapparater måste därför särskilt 
sökas i!ikrildaranordningen och nättransformatol'l1. 
Antingcu lil{riktaren är ett speciellt elektronrör eller 
av den eleldrolytislm typen, ä r livstiden beg6insad 
oftast omkring 3,000 tiIllInar - ocll detta fÖl'h[ll1ande 
orsalmr en regelbundet 11terkomma nde förnyelsen t
gift. 

Inte minst på grund av detta förhållande har man 
på åtslu lliga håll arbetat mycket intensivt plI cn 
fören kli ng av de befintliga likriktarna . Det bal' od,s;i 
l;yckats I'n ung dansk ingenjör lll ed det lyrisIm namnet 
RosenId Ide att få bukt med de sj'ora och olikartade 
svårigh( [pr, som finnas, på ett rätt genialt sätt. 1'[l 
grund 3''- patenthistorier kunna Yi j ust nu inte läg:~a 
fram en ingående redogörelse fö r den speciella prin
cip, SOl : ligger till grund föl' uppfinningen, men 
Populär Radio har dock lyckats skaffa en del upp-

Illgeltjör Ro",cnh:ildc v id si n (·.I'jJerimentkol/.sfruldion. I förgrunden likri k taren fö r 
1U' /wmulatu rladd'll il/(} ueh läng8t bort ~jälv(t cUmina.tO'l'H. 

gifter, som ge ett rätt gott begrepp om uppfin 
ningeJ1S betydelse. 

r stället för de vanliga lihiktarrören eller' elektro· 
lytiska likriktare anvii nder ingenjör Rosenkilde en 
helt ny likriktare, som ar'betar efter en speciell eld
tl'ornagnetisl{ prin cip. Denna nya likriktarallordning 
är J11ycket enkel att tillyerlm och till och llled en 
engångsllistoria : så att man slipper håll förnyelse· 
l,olitna dcrna. Den arbetar med enkellikrild-ning, men 
}i r trots detta mycket prestationskraftig och mera 
e],olloJ\lisk än de vanligen använda. Lih'iktningen 
är till och med så cffeUi\' , att man ä..-en vid mycket 
ringn kompensering av den likriktade strömmen belt 
och hftllet slipper fr[lll yiixelshömsbruset. 

Det intresserar säkert \'åra läsare att få veta, att 
denna nya likriktare kommer a tt medföra, att lik
l'iktare föl' fra m tiden lmnna tillverkas till ett pris, 
som ligger vHsentligt under det nuvarande. Ingenjör 
Rosenl\ilde berättar själv, att om man t ar likril,tar
rÖl'et i en växclstl'ömseliminator, sä har man faktiskt 
priset pol llela hans eliminator. Priset Leräknas kom
ma att ligga omkring GO kronor, vilket ju m~lste sägas 
innebiil'a en väsentlig besparing. 
Ock~a som lihildare för elektrodynamiska hög· 

talare oell aekumulatoruppladdning öppnar den 
(Forts . å sid. 22J) 
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Radion 
sportens 

tjänst 
Av ingenjör A. S. FEfCHTlNGER 

S
DO. rten.~lwmang a ,' olika slag intres
sera i våra dagar en oerltöl t stor 
publik. Låt oss bara peka prl dessa 
20,000, som söndag efter söndag 

samlas i Starlion för att följa en fotbolls
Fiy, 1.

match, Tänk på den stora publiken vid trav
tävlingar och kapplöpningar, Hos oss äro förhål
landena väl inte så förfärligt stora, att inte i all
mänhet alla ha en chans att kunna följa tävEn
gama direkt frän sina platser, IUcn ,'id utländska 
sportplatser ~ir det ofta omöjligt föl' alla att sam
tidigt följa all t vad som försiggi\ 1:', Då har lllaIl en 
god hjälp i högtalaranhtggl1ing<11' , frEm "ilka lluLli
l;:en får höra vad som försiggär på en del av banan , 
sallltidigt Will den kan se, vad som sker på ell UUllan 
del. 1\ven de, som ha sina platser allra längst från 
den fläck, (lär t. ex. höjdhoppstävlingen utkämpas, 
Ita <lä samma chanser att kunna följa tävlingpn. 

Men den allra största användningen ha väl hög
talaraJtläggningarlla hittills haft för utsändningen 
av musik på sportplatserna under pauserna. Och 

Tig. 2, En /ruv/iirlillgsbild. HörJ.fa./arlw och hallä,ma? Il cn 
ccradc ·i tornet Ull högc'/', 

lOD 

I 

l 

Frdn CI! skolidrott8tii'fliHY, Hög/alarna l)lnccrade pä taket, 

nn pit allra sistone hal' varje utställningsbesökare 
haft tilHällc att konstatera vad som kan tll;tadlwm
lllHH på en s[(dan plats som DjllrgårdsLl'llI1nsvikens 
strand, 

Det väsentl iga i en sådan högtalaranHtp;gning är 
npptagnings- och reproduktionsorganen samt själva 
fiil'Htärlmren'. SMom upptagningsorgan kan för det 
fih'H ta förekomma en mikrofon, som omformar ljud
\'tIgorna i elektriska växelströmsimpulser, för det 
andra en elektl'olj uddosa, som användes i stäJJet 
föl' en vanlig ljnddosa vid spelning av grammofon
musik Slutligen har man naturligt"is od,};o den 
Jllöjligh eten att StlSOI11 npptagningsorgan använda 
en yanlig radiomottagare: 0111 lllall hal' t. ex. musik 
~'l';ln rundradioutsändningarna. 

Reprodll ktionsorgan är högtalama, vilka 
prl ('n stOl', öppen plats ellelast lmnna 1,0111
ma ifl';\ga i jätteforJllat. Undt'l' särskilt 
gynllS<llllllla förhållanden l<an lil an au
"ända smfl tl'atthögtalare eller stora kOllhög, 
tahu'c, 

Hjilrtat i ell R[ldan högtalaranhtggllillg är 

försUtrl,al'en, vilken fiirstärl,el' upp den 
ShÖlIl, som upptagningsol'ganen leverera, så 
att dpn kan dl'i\'<l de anslutna llögtalal'lla 
~ln'J1 Olll d(,~Ha skulle vam llppställ(1a på nfl
got avständ fI',\ll mikrofoneu. Förstärkal'an, 

liiggllingen lllöjl iggör sälunda fÖl'st och 
främst vidaretransport och fördelning av 
den eleldriRka enel'gin. Den allra största 
nuggrannhet och fÖl'siktighet måsteiakttagaH 
för att man sJ,all få fram ett förstklassigt 

iiro z)la- resultat. Ett sådant är möjligt att uppnå 
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med \' i'n-a daga rs ]"C;;tH'Sl'l' , Om ha nI. fnl'stii rkningc Il 

~it' tillJ'iil'1digt knli'tig, Sil ka l! 1ll<\J1 Hl fram ett klang· 

I'('nt hög tal:nljnd, Ri'ld c kOI\i<tl'uldioll och skiitsel a v 

(le:-;sa ;J I\!äggll i n,g;al' ~i r d en (' nklad HinkhanI. tiil" 

Illens & :lalsl'l ' b,\'g'gn t. cx, Uil'sUirl,;ll'<lllliigglliug(lr, 

rilk,ls i<<lllltliga r!l'l ar ~ir'o illllpslnlna i ptt otit s<l l11lll ;l 

sl\a l. .l)l' iiro ani<llltIJara till nätet oeh man kan 8;1 luII 

da ta ni alla erforderl iga spänningar däl'ifr i'\I1 . •\\'C Il 

efter balJan, ly cntl <l ~,d pil Sil sii j t kan man ulllhi ka , 

att det blir ii(l."dif'f'l'I '('ni<eL ,,(1111 mall \ ' ill 11l1llvika 

f iil' att alla skola gii)'il" 1'1111 l'iithi"a. (h'(lel'na 1'l11ll1<1 

ges pil hi' siiti. .\Jliingl'n ta bu' :-<ladl'l'll i l'n Jllikro· 
fOll pller (jeks;"l i\l1\'iindcl' Ill<lll en ,<:',l',i1l1IllOfo!1s1; ir (l, 

pil vilkell "tadkollllll ;lllllon ii)'o illSpel(ldl'. lTnl1pr lop ' 

pet l itter tlI a ll e n l'lekll 'i"k Ijn(ldosa g ,'I iin'l' sI; i\';'\ll , 

oeh de fÖl'"tiil,kta st l'iilllllHll' nil gil i' i-l till hiigta l cll'mL 

vilka rirlal'plwf'ol'dnl k Olllllla IH lo()l'llen . H iist · 

karla1'1I(1 behiir3 si'tllllllla inte d e la ~i ll lIpp

llläl'kscllll lw t Jll('llan llilstarna Odl de n \' ita 

st;ntflagg-all , ulan knllm1 ~ign<l sir: lwlt åt 
ekipi1gt>t (Jclt l\I iij li ghcienw till [,plncll'te l' vli

minl'l'as eWrlll('(1. 

.\ tf m an k ,lll an \'älJda hi) i' t~ll;ll' a Lll ä:~'glli n

gal' orkfi;"t \'i d f'I,\'gtii\'l ing'<l l' \ ' I S~ll' fig. :1, ./iit 

Tl'hiigtalal'f'll iiI' häl' [1];\(' l' I'(1rl pii "tatj\' lwk

Olll slii n ~s l ct ti ll liiigPl' , M P ll dd \'ill 1H11111'

Jigf\' js till, <lIt llla~l;ilWI 'rl<l intl ' g;1 a ll t fö r' 

J;i,!..\!. Olll lllan skall kunna höra n<lgontin~ a \' 

Illusik Cllf'l' rl'f01'at. 

"i rl I'ndd tih ' lingal' (fig. 4 ) o('h "kI'i tlsl,o

lii\'liuga l' (fig, ,j I kUDna l1ögtal ill' ,1111 il ggnill

p li' ()rk:.; ,] "'Ha ;[\' mycket stort. dlJ'(]l' . 

I ston1 :-<podpalats oel! på större öpp na 
Fi[/, ,'I, h , lJlt/)/il.:bild trä 1/ 1'11 rodd/lir/il/Y, H ög /a· 

""j "' II, iII,, /, i " lnlin:1 /ill räl/ N/r ' /' , 

fhl' ha 1t l'l'iclrift byggas förstärkare. Fig, 1. 
\' isal' elJ bild hilll eD stOl' skolirlI-ottsUi vling. 

De tiirl ingar, som lltbllllJla~ allra närl1la~t _ 

I,u nna « (' s III ,'1 ,"lsh[lda l'na myckl't di! fiiJja_ 

men t ii\ liuga1'na i si ll h e lhf't ba fIl' ingl'll 

m öj ligh ! t a t t \'ara rikt ig-I ll\ed 0 111. Fiir Ilc11 

sku ll h ;11' m a n byggt in s toJ'a b ögta lal'l' P ,' l 

byggna d p11s tak ( lIndel' flaggOl 'IlHI . I-Lll lrt · 
mannplI , r f'fp rplltpll e !lp!' nHl m a ll \' ill kall a 
honom, hal' :-; i ll plats mitt emellall dc 1) ;l(l a 

flnggol ' lln, d ill: h. an. bal' ell förtriiffli g ö\'(' t'

sikt ,w IIPla ti:i\'ling:-<pIatsl'IL Framför ~ig ha I' 
lian en lllikl'ofoll , med yal'S ltjiilp 1)I a ll "' ;1' 

lunda f ,it, en g(l( l ö\'el'fii I'i ng ~l\' Hi v Ii ngsl'e· 

[prat 0(' t D1u " ikc n i p ausP l'na, 

På fi g'. :2 bar man e 11 bild h 'i'lll e n h 'adih '

lillgsb:lI1an, Till högel' i förgrulldell ligge J: (·tt 

torn lIwd f lera högla l;l l'l' . (le!t hiil'ifr';"ln Ull ' 1'llulil,I'll 

sitnatio l "meddelanden fr;"m tiidingarna gellolll fiil'

lIle(llin,:': aven hallåman, SOUl "i1 Il'!' y ~il placerad i 
tornet. 11 ntlel' panSel'naltlll' mall (l (' kS;1 11i11' natur

lighi ::; I tiijlig1J pt att ol'(lna 1I\(,ll gnl1lllllO[Oll- ellcl' 

annan wnsik Fiir Yic1al'ehefonll'an <1 \' stadkollllnall

(lot <llldnllcl' man högtahll'c, ~Olll iito lllaccntde ut-

Fig , ;J • .'('1;1'11, rid j l!1gllll/J/ ' i.'ilill[/l/J' krill l!ör;!alarcn fl/l/t! CII uppgift, 
om b(('}'(I ·))l(/"l.:m c J'//!I 111111 (1 ~ig Wi. Iliijrl, 

idrottsplat f:;('r, (Iii l' tiidillgal' H\' l:1Ia l~lll'l' mllll:;1 ~Ia

get l! i'lllas ihet Olll , iii' Cll lt iigtala l'anliiggn ing natnr

l igtvis allt id. OCl'lt ÖI't Yiii'defnll och ins ta llationerna 

göra~ därföl' fasta }Jrl sädana pl atser, Skall man al'

l' fI.ng('l'a 11 ;'1 gOl I ting i den \'ä gP ll föl' ellst<l k a tillfiUlPll , 

kunna kH11Ske kostllllilel'llil YCl'ka ,wsk l'iil:]{a lllle, 111(']1 

Ila l' lilan bara Cll gi'Lug proyat detta med cn högtal<1l'
(Fo ris , J sid, 217) 
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Bilderna. visa dell färdign lik
sfrömse1 i1l1illatol'll mcd och nton 
lår/n . Liir/[f rnärk'C till den enkla 
1//onter; I1gen ({ r /;f)1I1 pOl/ eli tC1'1W .Den ideaHska 

eliDlinato n 


Den ultramodernn elimillator. 80m beskrivc8 i dC/l1ta ,,"allst7'uk
Uon8al'tilwl, a.nvändcr d (' n ?lyn gl'imlurnpsjJä-nnint?sdelarc, som 
omtalades i Populiir ]?((dio8 maj1ItU/l l /W/'. F(i elt lU,a enkelt 80m 
effcktit'l .,ätt över 'vil/llOs alla de s!Oll riglicter, som lyssnarnas 
ovet cnhet om rtJJlligf/. dimilla.torer8 ve rkliga spännil/gar 'dd 

olil,'a. belastningor bruh:ar medföra. 

D 
et är med glädje vi konstatera ett oa\'
bl'utet stigande illtt'esse föl' Populäl' Ra
dios tekniska artiklar aven:, eller andra 
slaget. Yarje gång vi haft en telmisk 

nyhet pre.,;enterad har det kommit massor av brev, 
vari intresserade läsare bett att få ytterligare detal
jer i det ena cUer andra ämnet. Senast är det nu 
glimlampsptnllingsdelaren, som väckt i.maWrernas 
llyfikenhet, vilken vi ögonblickligen gått i författ
ning om a tt tillfredsställa. Vi börja nu med en Jik
strömselimina tor med denna ultramoderna spän
ningsledare och slwla i ett komn,ande nummer publi
cera konstl'uktionsbeskrivning till en växelströms
e:1iminator. 

Eliminatom är av sådan typ, att man från elektri
citetshll11 inte kan ha någonting att i.nvända mot 
l;:ollstruktionen. Några rislonoment behöver Ulan inte 
rälma med bara anvisningarna följas noga. 

lioP1Jlingsschema. 

Fig, 1 visar det fullständiga kopplingsschemat föl' 
eliminatorn. Större enkelhet kan man väl knappast 
lnäva, vad,en ifl'åga Olll komponenterna eller led
ningsföringen. 

Glimlawpspänningsdelaren är egentligen avsedd att 
ge - 70 ,'olt i gallerförspänuing och + 70, - 140 och 
+ 210 "oH i anodspänning. Den kräver därför att fll 
280 "olt ö,"er yttel'polerna. D,l vi endast ha 220 volt 
till dispos ition och införandet av de två drosselspo
lama på 1,GOO ohm vid en belastning på eirlm 25 mil
liampere (v i lket är fullt tillräckligt även föl' mycket 
stora a matörDlottagal'c) gel' ett spänningsfall på 
3,OOO X O,023 = 75 "olt, kunna vi si\lunda räkna med 

en sp~lnr.ing mellan ytteI'polerna på ltögst 220- 75 

= 145 volt. 
Av denna anledning måste vi inskränka de upp

nåeliga spänningarna till tV~I, nämligen 70 och 140 
volt, men detta är ju i själva verket också fullt till
råcldigt. 140 volt som anodspänning för förstärkar
rör och 70 volt som detektor- och skärmgallerspän
ning. 

På grund av de speciella fÖl'hällanden, som göra 
sig gällande hos glimlampspänningsdelaren äro dessa 
spämiingar absolut konstanta vid alla strömuttag, 
till dess vi lwmma upp till de omtalade 25 milliam
pere, och röret slocknar, när spänningsfallet i dros
selspolal'na når över 80 volt. Da den samlade spän
ningen över glimlampan som sagt endast är 140 volt 
mot de 280 ,'olt, som krävas, är det nödvändigt att 

(Fort•. .; .id. 2 I 5) 

Piq. 1. ]\n[!pNlIgS8chcma, [,PD - 'l3X1,500 
o/tm, ('. - 2 mftJ, G, - 3.000 cm. G, - 3,000 cm. 

~I 
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•Gr IDDlofon, pIC -up och radio 

[ Det intrcssanta proulentet grammofonspelning lHl 

radio belY8cs härnedan så populärt, att varje lyssnare 

efter att ha Wst denna artikel bÖT ha möjz.ighet att 

~lp]Jnå förnäml iga resultat, Ont man vW ge sig tm att 

cxpel"i,ncnlera, Piek-up-ens anslutning iir elt kapitel, 

80111- ä'r 'Väl värt att ägnas omsorg och noggrannhet. 

P roblemet radio·grammofonen är någon
ting som intresserar snal'tsagt alla ra
dioamatörer. l·tom radiomottagaren hur 
man i allmänhet ocl{så en grammofon och 

några sk lvor, som man naturligtvis gärna vill ha ut 
det meS'-l möjliga av, ocb att man då bör använda 
en pick up är en sak, som ,'ar ocb en sedan länge 
vet. 

Om sjiiha den elel{triska ljuddosan skola vi bär 

Fig, 1. 

blott näroaa, att man alltid gör klokt i att köpa en 
av absolm god kvalitet, även om priset skulle vara 
litet högt. Skall pick-up·en användas tillsammans 
med en )';ldioapparat ocb en högtalare, som accentue· 
rar de dj upa toner'na i förhållande till de höga, bör 
man ska<'fa sig en typ som fa voriseraI' de böga to
nerna oc-11 omvänt bör pick-up-en frambäva de djupa 
tonerna, om appara t och högtalare återge de höga 
tonerna kraftigast. 

AnslUl ningspunkten i apparaten beror till största 
delen av hur många rör man bar och hur käns1ig 
pick-up-en han vara. Har man en mottagare, som 
efter det ektorn endast har ett enkelt lågfrekvens
steg, blir' det under alla förhållanden nödvändigt, 
att man använder en känslig pick·up och att man an
sluter dr' na före detektonöret, s[t a tt man Htr dettas 
förstärhuing med. 

Har man däremot mer ii.n ett stegs lilgfrekvens
förstärkning - vanligtvis dock endast två - kan 
man i I'(~gel uppnå fullt tillfredsställande reprodul{
tion genom att ansluta pick-up·en till första först är
kanöret, direkt eller till den eventuella lågfrekvens
transformatorns primärsida. I allmänhet är det doc), 
tillrådligt att också bär göra anslutningen före de
tektorn samt att använda en volymkontroll över in · 
gångsklämmorna för att hindra att reproduktionen 
blir alltför hattig _för vanliga små lokalförhållan
den. 

Det är sålunda särskilt detektoranslutningel1, 
som är av intresse i detta sammanhang, detta stt 
mycket mera som en eventuell koppling till första 
lågfrel{vensröret kan göras ntan ändring av något 
slag. 

Som var' och en vet arbetat den vanligen använda 

Tir!. z , 

detektorkol1stl'uUionen , vilken visas på fig, 1, utan 
negativ gallerföl'spällning, ocb det är därför nödvän
digt, att man vidtar arrangemang, som garanterar 
en lämplig gallerspänning, när pickup-en användes. 
Om man nämligen liit anslutningsröret arbeta om
kring punkten C pr\ fig. 3 (d. v. s. utan gallerförspän
ning) , skulle det uppträda förvrängning på grund 
av den gallerström, som uppstår när gallret blir po· 

(Forts, åsid.215J 
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Ha Ni garantie.e mot nätmottagningens 

I senaste numret a.y Po
pulär Radio publicerade 
vi en utförlig redogö
relse för (le överspän
ningal', som lmnna uppstå 
i vanliga nätmottagare. 

Sä.som vi haft till
fälle att utveck
la i en tidigare 
artikel uppstår 

överspänningar mellan 
anslutningspunkternaför 
eventuella självinduk
tionsspolar vid ström
mens brytande till dessa. 
Om det nu parallellt med 

risker? 


II Q.V______
"'-__---o 

I denna a.rtil'el fortsät
ter fÖI'faUaren nu med 
att Idarlägga. vilka meto
der, som finnas för at.t 
hålla överspänningarna 
nere vid ofarliga värden. 

sta tivet är jordkopp
lat. 

Det är dock inte alltid 
som de här anförda möj
ligheterna medföra att 
säkringen går. Många 

Häl-ovan Vi808 schematiskt en nätmottagares uppbyggn'ing. gånger ligger det i serie
över U och V I.;an man plact;ra ett motstånd eller en stOJ' 

blocklcondensotor tör att 

en sådan självinduktions
spole ligger en kondensator av lämplig storlek, så 
kan följden av överspänningarna bli genomslag i 
kondensatorn , vilket i sin tur - om kondensatorn 
ilr placerad direkt över nätspänningen (jämför fig. 
1) - medför att säkringen bränner sönder så snart 
den ifrågavarande apparaten genom lwntakten åter 
ansl utes till nätspänningen. 

Det kan framhållas, att beträffande genomslag i 
den ifrågavarande kondensatorn har rlet i de flesta 

Fig. 1. 

fall ingenting att betyda om den är placerad direkt 
över den föreliggande självinduldionsspolcn eller om 
kopplingen är utförd så som antydes pä fig. 1, där 
kondensatorn icke blott ligger parallell t med själv
induktionsspolen utan också med det motstånd, som 
ligger i serie med denna. 

O('};:S!1 genomslag till stativet lwn för såväl kon
densatorns som sjähinduldionsfipolens vidkommall
dc medföra att säkringen bränner sönder, om 

minska övel'spänHingarna. med felet ett motstånd av 
sådan storlek, att den 

ström, som alstras vid genomslaget, inte är i ständ 
att spränga säl,ringarna. 

Denna ström kan å andra sidan i vissa fall vara 
aven sådan storleksgrad, att eventuella motstånd, 
viJl,a inte bli för varma under normala förhållanden; 
nu få en sådan temperatur, att det kan uppstå eld 
om det finns lättantändliga ämnen i närheten av 
dessa motstånd. Slutligen kan en ström av det här 
omtalade slaget föl' en radiomottagares vidlwm
mande i vissa fall orsaka att rören .bränna sönde!'. 

Fig. 3 visar diagrammet föl' en nätmottagare, som 
är ansluten till en minus-installation. Man ser, att 
jordkondensatorn e, vad beträffar överspänningar 
har samma verkan, som om den placerats direkt över 
ingångsklämmorna. Om det nu sker ett genomslag 
i denna kondensator, så kan därigenom ström kom
ma att gå från minus till jord genom förmotstån-

Fig. 2. 
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det p,"l 100 ohm oelt t";l a" app,ll'atem: l'i)l' , l:,'sulta
tet bära,' JJlil' natnl'ligh-is, att (l{>ssn l'ör briLnna sön

der, 
Fig-, :2 "isar en konstruktion, i ,' iJkpII Cil elektro

dynalnis!i högtalare iiI' am;[ntcn till ;.:lal'k;;trölllsnä, 
tet gello l l samma sticJdwntakt som en mottagare, 
";\ ii I' en \'anlig striimhrytul'e, t. I'X, IIlOJltel'<ll1 p[l den 
ifrag(ll'<u';1 nde mottagaren, ~\I iiI' llIaglldJimlningen 

föl' del! elektl'odYllamisbl hög'Ld;ll'ell, j' del! till 
sticlJwlll ,[ktl'n hörande bl'ytal'ell, 

Om ll ~l shtimmen bQ'te:; pil "a ::-iill, att l.ldta först 
SkCl' "ir] ";\ diirefter \'i d 1'. stl l,an det till följd a" 
dcnna S I' :Ll hrytllin g Illelblll C' o('h J) ~IPP"ti't öl'er
spiinnin;.!ur, ,'ilkas " turlek till stOl' del beror a\' jord
kondell:; :! torn C, Dellna hal' Ililmligen i det förelig 
gande fall et samma l'C' rkan SOIll om dell ,'ore place
rad direJ. t ö,'er TIlagnetlindningens allslutningspunl,-

FiV, 3, 

p op LÄR RADIO 

na. men [l andl'a sir!<w lätt kunna orsak, ("lds\'[llla, 

Av de tidigal'l~ omtalade försöken hamgtl1', att ju 
BtÖl'l'e J,ollllell~;lL()l.' SOIll Hn,'iLndes ö,'el' anslntnings

jlllnktern a föl' (le j fl'<lga ,'a l'nde II l'()s~dsJh) l:ll' lla , 
dl':,;j'o mindre bli ö\'crspällllingarna, Om lilan som pn 
högre grii IlS iiir dessa siit h'l' 300 \'olt, sä hlir en lWil
<len:-;<ttol' pil 1 mIll fnllt tilll'iid:lig för de flesta n iit 
Illottagal'(', 

Om lIlall diirpl1l1lt inte "jU Hn,'iinda ll~lg.,n kOll

densatol' ii\'e1' ingil.n b>ö: kliillltllorna p[l grunu a,' (let 
fak llIU, att Ile i s;1 tall förcl,ollllllande ö\'erspännin 
gama - trots sin sto1'lek - inte äro :-iiI. farliga, 
ru;[ste man siil'skilt lta sin uppllliLl'ksUlIlhet hist prl 

jOl'llkondf>llsatom, då dl'llll <l , Sii.SOIll tid igare ,Utförts 
föl' apparater anslutlla till en lllinusinsf:l llatioll , bll1 
ha samma \'e!'ka n SOIl1 Olll elen ,'ore plaCel'<111 d i re kf 
(i\'er ingtlllgskhinllllOl'lla, 

ter, Ull(' stora (lessa ö\'erspänningar kunna \'ara 
fl'amgår a" de tidigare om talade fiirsöken (fig, 4), 

I fl era fall stanna cmellertid ö,'erspiinningarna 
inte imll' i <len apparat, dill' de uppstiHt. Om de all
,'~i nda Uppal'H tdelal'lla (kondcllsa tOI'JI , sjiilvinduk, 
tionsspo)rll m , m,) ii!'o grnomslagssäkra mot de ihtl
g,waran, ,e ö\'erSpiinning,ll'nll, sä lmllllH des;m - S[l
som till i ~are anförts - 1'<1 ndra nt p{l sta rkstf'öms
nätet, d i' l' de kunna orsaka iute mindre obehagliga 
för'lt[lll,ll: den, Det kan sålunda uppstå ö"erslag mel
lan de spänningsförande ledningarna eller mellan 
rlessa O{' l jon!. Detta ö\,pI'slag inleder en ljuslmg(>, 

som h?tl lc's vid mald av niHspiinningen, vilket i sin 
tur i 1'1' ~cl har till följd, att silkringal'na brilnna 
sönder, 

Alltid iiI det dock inte siikert som s; sker, Oeks[l 
häl' kall det. så:-;om sagts för de apparater, i \'ilka 
överspänningarna uppsh't, alstras »kortslntnings
st!-ölllm:lr», :-;0111 ej kllnna bl'änna sÖIHler siikringaJ' 

- ~1 

,..' 
Pip, 1, 

En större jOI'c1kondensa tor - t, ex, p{l 1 mfd 
sku11e ,'issel'ligpn 111 iJlska ö,'erspänll ill~an Jas storlek, 


lllell i gengäld skulle dil i regel upp Ut radiostiirnin

gal', som orsal,as <1\' att eventuella YHndrings\'ågor 

genolll jOI'uledningen nu lättare tränga in i motta
gal'pl1 . 

Bibehåller mnn d~ircmot en mindre jordkondellsa
to!' och p laccra1' en kondensator pil. 1 mfd över den 
ift'L ga\'<lrande mottagarens ing;lngsJdämmor, så upp 
nitr man , att de upptriidande ö,'erspänningarna min, 
skas utan ,ltt det samtidigt UppSHlI' radiostörllingar, 

.\.\' ancb'a metoder föl' III inslmillg a,' (le upptrii 
dnnde ö,'el 'spiln ningarna l,an nämnas anbringandct 
a,' ell lllotst{lnd pamlle11 t med den ö,'er illg[wgs
kliilllmorna niilllllda l,omlellsatorn, E lt s;lcla nt mot, 
stfmd ,'erkar lli.imligcn alltid d;imp,lIlde på över
spiin ninga1'na, 

Om ett saf/mlt lIlotsUlJ\d emellertid skall ha J1;'l.gon 
betydelse ,'id i praxis förekommande fall. UtI' (lct 
inte \'ara stöue iin 5,000 ohm, .. \'ill,et medför att en 
metod som: elen biLl' anförda inte Ull' S{I s tOl' hd,\' 

(forts, å sid,22J) 

I 
• Iiii::!! ii:! ='--' :::::!!!!!! 
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LOFTIN 
- WHITE 
FÖRSTXRKAREN 

Rn komplett konstruktionsbeslwivn-ing tm 
dnt bästa. som öve1'lwvud taget åstadkommit s 
på vij.a:e lström8kol1 stn~lction('}')ta8 omräde. 
Jlen samtidigt en kOll. st rnkti on, 80m endast 
den mera erf arne bör försöka sill på. En 
del av kOlll ponenterna iiro omöjlilla att 
81.a lla /: allmiin'lla markJl.ru/ell. m e ,t den so m 
!:iII lJiI[JfjQ. appl/ratcn 8111. t'i til/. tjii.118t mecl 
lI/lp1u·m;'n[Jo r. Trär/rr o.~s il/llllll- Xi sätter 

igång. 

R edan i apl' ilnullm:t publi
cerade POl'uliir' Hadio en 
artikel 0111 Loftin-White
konstruktionen, valTid Yi 

[)]'esenterade nyheten som en ren pl'in
eiphistoria. Från \'åra läsare har in
gMt ett otal förfrägningar med begä
ran om li tet n tförligal'e uppgif ter om 
konstruktionen . Enbart pli. grundval 
av det publicerade kopplingsschemat 
vägar man inte ta itu med att bygga 
appamten, för vilken det tycks finnas 
dt osedvanl igt stort intres;;e. 

Till ";"lra läsares tjänst återkomma 
vi llU med en komplett konstruktion;::
beshivning till denna gliins:mde ap
parat, vilken för övrigi lämpar sig 
\'iil OCkS,ol för lokalmottagning, Oill 
man bara tillkopplar en svilngniilgs
krets , säsom närmare angives i det 
följa nde. 

Apparaten kan OC];:S[l användas så
som kraftförstärka re efter e11 vanlig 
detek torkonstruktiOll eller direkt all
slutas till en pickup för grammofon
I'lpelning. I allmänhet )uiives en myc
ket kiinslig 'pick-up föl' att man skall 
fil tillräcldig ljudstyrka på högtalaren 
med en t\'[l-"tegs förstärkare, och man 
får därför en rittt god uppfattning 
om Loftin-'\Vhite-konstruktionens för
stärkning, eltl man hör, att inte så siir
;:;kilt kiinslig pick-up, sOIn anslutits 

HT 

-~- ?o ?o - - +-S'o 

'"17.<". e-- - - - - - - -- - 223 

& 
I 

Fil;. 1 och 2. JJontcl'i1/[J8p1a'n. 
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direkt til l. förstiirkal'en, gi\'it S;t stOl' ljudstyrka, att 
man luuna t uppfatta tal och musik kraftigt över 
ett stoet. öppet torg, Apparaten som tvflrörsmotta
gare på lokalstationen gel' motsvarande förnämliga 
resultat, LT tgrmgsröret \"ar dock \"id rlenna kolo!';,,~tla 

presta tio ll n[tgot överbelastat, och naturligtvis han 

ljudstyrka n illinskas sh att den blil' lagom kraftig 
för vanligt rumsbruk 

Då dP 11 totala anodspällningen uppgnr till om
kring 400 \'olt, hal' (let \'<uit nödviindi~t att \idtaga 
Stil'skiJd:J arrangemang, som garantera att sköt"eln 
av appm':tten blir almolut ri"ldri, Var och en som 
ger sig i lag med att bygga lJlottagarell w,htr abso
lut nl.ra mycket noga med att följa beskrinlingeu, 
så. att iil'f' n[tgra ollötli~a riskmoment siw pas, j)l.o, 

dellappa' 1ten iiI' godbilld a\' expertisen, men detta 
betyder Iwturlig(\'is int<', att alla apparatrl' iIro 

D en fii rclir, bV.?.lJda motta.llllrCIt med botlenplä.tcn wclägsnad, 
O /lscrvura st'ic/;;dosan ti./l v i/.!.:<; Il ([ Ilslntningslednin!l(,/L .Ilur. 

absolut s:ikl'a, då materielolikheter och andra för

hållanden l,unna spela in, Om man emellertid bara 


fö ljer anl'isningarna i detal.i iiI' Ilet ingen fara för 

att någr:l störTe va nsl;:lighetel' 

skola uppstå, 


[(oz]pling"' schema, 

I vår't aprilnummer genom, 
gingo vi det fullständiga lwpp 
ling~sch elUat (fig. 4), vilket iutt' 
skiljde s ig mycket ferm del, som 
ligger t i Il grund för V i. r k 011

struk tion. Till tjänst för hisaro, 
som e\'ell tudlt inte ha det ifnl' 
gavarand I' llu mret, av vilket en

dast ett fittal exemplar finnes 

POPULÄR R ADIO 

Mottaga r en u/an Tör och skyclclshölje, 

skola I'i emellertid här genomgå schemat ännu en 
gång, 

I mottagal'konstruktionen användas rörtyperna 
~24 och 245 såsom första och andra rör, medan en 
~80-t~-p användes till likriktning, Utgångsl'örets 
anodström, \'i lken uppgär till omluing 30 milliam
PI~l'C, genomlöper motst ånden R 3 - R j - H, - R G, 

\'ilka tillsamm an ha ett motstånd p~t omkring 6,100 
ohm. och därför- alstra ett spänningsfall på U,:3 volt, 
\'ilket ffjr-dela,; s[tlnncla: R: ~iI' P<I 425 ohm, lika med 
omkring 12 voJt, Hl ii.r en potentiometer på 200 ohm, 
lika llled cirka 140 \'olt. Drl lltgångsröret kräver en 
anodspänning på omkring 250 volt, mäste filtret S;"l
lunda ge en spi:illning på 230+ 183 = 433 volt: vilket 
kl'iivel' ~l.i.t llättransformatorn TR gel' en spänning pil 
omkring 2X 400 volt till likeiida rröret, Filtret bo
stfll' av en llro~selspole Ch på 300 ohm och kondell 

"atOl'H e, på 2 mila-ofal'acl . c" är utelämnad i kon
struktiollen, men lwn eventuellt insättas, och en 

storlek pä l miln'o[arad blir dit lämp
lig, 

A\' blockkolHlcnsatorer finnas vidare 
C'" f)ch C,,, vilka håua äro på l mikrofa

~~~~.......tJJ 

att tillgh hos vtlI' exped ition, Pig, 3, Den öpcciella stic/;;-J,;ontal;;ianorclningen. 
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rad. Om man sätter in e2 i kon
struktionen, måste e3 dock va
ra på 2 mfd. Motståndet R z, 

som är på cirka 50,000 ohm, 
alstrar negativ gallerförspän
Ding till det första röret pa 
omkring 14 volt, då anodström
men är cj rka 280 mikroam
pere, vilJ{et i förbindelse med 
den positiva spänningen på 
cirka 12 volt över R 3 resulte
rar i en samlad negativ galler· 
förspänning på cirka 2 volt. 
}Iotstånden R r och Rg pil. 
25,000 och 100,000 ohm dela 
utg~lllgsrör to; anodspänn ing 
2GO volt i två delar på 50 och 
200 volt. H ärav läggas de 50 volten till de 183 över 
R-3 - HI - Ro - Ho, så att anodspänningen p det 
första röret blir omkring 220 volt. Då motståndet 
Ro är ungefär lika stort som första rörets inre mot
stånd, nämlig-en 500,000 ohm, finns där sålunda 
ett spänningsfall på omlu-ing 110 volt över Ro, vil
ket tillsamman med spänningen på cirka 50 volt 
ö"er Rö gör, att utgångsröret får en gallerspän· 
ning, som ligger så nära den korrekta (näm1igen 
omkring GO volt), att systemet automatiskt instäl
ler sig själv så att det arbetar rildigt. Sl{ärmgaller
spänningen pä första röret blir enligt den föregåen
de redogörc:lsen för de olika spänningarna omIuing 
28 volt, 

Kondensatorn e", som är på 1 mikrofarad, tjä-

Den färdiga mottagaren 
med, insatta Tör men utan skyddshölje över d,es8a. 

FiV. h. Kopplingsschema. R, - 50 .000 ohm. R a - .125 ohm. R. - 200 ohm. R, 
715 ohm. Ho - 4.'700 ohm. R, --- 25.000 ohm. R a - 100.000 ohm. Ro - 500.000 ohm. 
R ,o - 20 ohm. C, - 2 mld. C3 och C. - 1 mld. Ch - 300 o/11m. Tr, - primär 220 

(12'7) volt - sekundä1- 2,5 - .2,5 - 2X1,00 - 2X2% volt. Tro - 1: J. 

nar till att lwmpensera för växelströmsbrumman
det. Genom att ställa in potentiometern R4 kan man 
nämligen finna en punkt, som påför första rörets 
galler en växelströmston, vilken kan uppväga eventu
ellt brummande. 

Vid klämmorna I l{an man ansluta en vanlig de
tektorkonstruktion, eventuellt med ett eller flera 
stegs högfrekvensförstärkning. Men vill man endast 
använda apparaten som van1ig lokalmottagare, är 
det tillräckligt att man blott kopplar en spole och 
en variabel kondensator parallellt över klämmorna 
och sätter antennen till den översta ändan, direkt 
eller genom en blockkondensator. Vid grammofon
förstärkning kopplas pick-up-en direkt till ingängs
klämmorna, och parallellt över dessa anslutes en 
volymkontroll på cir'ka 50,000 ohm. (Foris. å sid. 224) 

M.f1TERIALLIS'l.'A. 
1 frampliit, ebonit, 240 X GX 5 mm. 
1 lock, trä, 240 X 220 X ltl mm. 
l bottenplilt, trä, 240X 220XlO mm. 
2 Sidostycken, trä , 2l5 X45 XlO mm. 
1 bakst.ycke, trä , 220Xfi X IO mm. 
1 perforerad zinkpliit, 223 X3l0XO,5 mm. 
2 perfo rerade zinkplåtar, 9" X l07,5X O,5 mm. 
l.perforerad zlnkplät, 223X330X O,5 mm. 
2 perforerade zlnkplatar , 75 X J27.:3XO,5 mm. 
5 telcfonbuKsningar med isolerade huvuu('o. 
2 amerikanska rörsocklur. 
1 nnlel'ikao s k rörsockel för växelström. 
1 utg-å ngs tl'anSformator . 
l Ll<' -dl'oS"elspole 300 ohm. 
l kraft t l'ansformator, se l,. 2X400 volt, 2XZV, 

,"oir. 2'/" volt och 2V, vol L 
l blockkundensator 2 mfd, 1.500 \·olt. 
1 blockkondensator, 1 mEd, 1.500 volt. 
2 blockkondensatorer 1 mfd, 500 volt. 
1 s [Jänningsd~lar e , tl'ådJindad ~OO ohm. 
4 motsti'L ndshallare. 
1 lllotstitnd GO.OOO ohm. 
1 mot" ti'llld 0,3 megohm. 
1 motstilod 100.000 ohm. 
1 motstAhd 25.000 ohm . 
1 mots r,1 n d 1.000 obm. 
1 motst.å nd med mittPunktsuttag, 2X lO ohm. 
1 potenllometer 250 ohm. 
Rör; AC 24, L 45 ocb R 80. 
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Med radiovagnen 
a o travet 

sig tillul('d rll s[lc1an rllllamle studio, "OIll ll~'ligell haft 
pl'cmiär, 

Debllt~n blev ly<:kad hamltrtlles (]rt uI'edag, Den 
ägde rum den 6 jnni i 1'11' vid det stOl'a Derbyloppet 
pi\. tUl\'banan i Clwdottenlllnd och lyss ll,ll'na fingo

O cliirifr[lIl en utsi\ndning al' uH'l'hn\'lHI taget a llt ~OIJJ 
'kunde intrrf:sera dem , Hall[llnal1l1C'1l lycbule;; ge ('11 

1'C'l'klig-t förJliimlig totalbild il\' stäJllning(' I1, JlonU!Wf; 

klapprande, plluliken odl alla de spännande moment, 
SOllt tiil'liugarna Ilade att bjuda pil.. 

.\'"atllr1igtli" vill det till, att det iiI' en förstklassig 
ltalElJlilUI . I'Olll gUl' en ;.;allan historia, Illell hamfur 
allt bpl'01' ett lye1wt rr"uJtat a\' de tekniska arralJge
mallgC'n, lilka \'i hiil' skola ingå pii i korthet, 

Pil olika plat;.;el' inom hallOll1rllllet 1'01'0 llpplllOn
tc'rade 1I1i\.:l'ofonel', ell föl' l'rferentcrna, som haJe sin 
l)lal;.; p[l taket al' hiktaren p[l sadelplats, en Hir upp
tagllillg ;11 1t()I':,;lagen och placerad omedelbart intill 

1><1 nans kant vi(1 domartor
net, en föl' ätergi\-nillg al' 
1I1uflikll1Hlel'hiUlningcn, en 
I'id totalisatol'll och slu tli 

gen pn på pl'isdomartribu
ucn, Srt att lYf:f.;lIal'publiken 
hade tillfälle att även vara 
Illed om prisutdelningell, 

J[öro öl!n "';8 b i / CII , -i v ilken Alla mikrofonlednillgar
den lin" .. ii l/dm-en iiI' mOI/I !! 


"ar/, Frän r ake! U'!" an t ('1I II , gingo till en oml,astn re och 

l1u!.~ ft'n 11/1,1, '['rols att (/"1/
 fÖl'"t~ll'kar(' , vilken - Srl 
iiI' il/ldiillul 1/w/lan 11118 och 
träd {lpr (/ , 'I ett Il foll1or(/ cn t- SOlll bihlen pi'l denna sida 

liqt !NIt 1'1;-,1/71al, yj~~;ll' - val' mycket prillli 
Till hör/er den wiJlliti1:a, ti I't iusta Ilerad i ett öppc·ti,/ ,~ Iallatio l ,,' n av fiirsl ii r k. II 1'


unliif/II/lil/Ut II, Till Uil/RII'/' 1'1111'1 ph tllkd till sadelplats

fö r8 Iiirka l/'( ,h i lIlif./C/l. all/ 
 läkhu(>ll , Telegrafisten somka sta ,-cn t,eh rfiircfl l' l' (' I/. 

1'(;{l1t./j]lor, "-Ii s!JIII/er7il!ell ;.;kötte de"sa apparater !lade 
IJ ek v iill1t 7; ,11/. lil an 7;;l/allpa~t frilll ta l,ct fri utsikt tillsäga alt /liren har (/el, 

D 
l'E'fel'('IlIe'rna, \'ilka med en 

cn ll'ansportauhl »stlldioJl» iiI' ett av rundra Jtamhiftning kunde ge besked om niir den ena dlct' 
d ioll" allra ll1oderna::;te hjiilpmedcl. Här hemma andra mil<rofonen sImlIe kopplas in, 

ha I'i inte fatt stifta bekantskap meLl e1CJl ilnuu, utan 1<'r;ln i'örsUrl<al'en gingo ledningar I'idare till re
man hal' klarat sig med att flytta ut cn mikrofon tell nSlltission""ilndaren och därifrån ordnades så u t 
till p la tS;CH fÖL' ll t"ändningC'u, när något evenemang siinclllingen p;"l 84,25 meter med mycl<et ringa effE'kt 
l'uudmdiel' <l ls, P[t kontinenten har raLliol'agnen fUll i a ll tcnnen, KOl'tl' ~tg sfliindningen uppfttngades pil 
nits länse och IlU senu:-;t har oel;:så Köpenhamn lagt Charlottenluncls telegrafstatioll, I'arifrrlll den gick 
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vidare pr telefon till en lluvudförstärka re samt där
efter till Köpenhamns och Kalunc1borgs rundradio
stationer. 

En av v' ra bilder "isar den lilla b'ista llstyrda 
l"etra nsmisRionssälluuren, som är illstal lenHI i en bil. 
Den tekniska ledaren föl' ntf'läl1l1ningen sEtt' och 

BilIl eI/. 7!iiroL"f/n '!;isar 
infcrUj r frän t ofalisuf 
I hÖl/ra M;rr.: hörnet 
mikrofuncn /I /IIJe 1I1I(/c r 

ta ht . 

I törgrnndcn a r c'irkclbil
äen ses flen 1//ll."rofon, 80m 
IIpp!ltngar Jl'isthovarnos 
7,:lappra?Ld r:. ])e 8nabba 
710 vs lagcn .j. d en mjll/w 
jordcn .III' ctt q7iil/sand e 
ljlldhli,'yck IJt' rfJsaudc 

far t . 

studerar bellsingeneratOl"ll, medan man 
baktill - inJle i nl.gnell - 1'('1' omfoI'loa
ren och sj~i]ya sändaren. 0"'111]);\ "agnen 
sitter antenn masten, "ill,en iiI' av lwp
par och ordentligt stagad. Vår första 
bild visar, hur vagnen var placerad 
under Derbyloppet. Förvånande ii I', att 

(Forts . å sid. 223) 

};n iitt ini siindu
j'cn i bi l eu. ulldcI" 
sj(l/va .~ändaj ·en 8('S 

7/ ö!}spä1l1'd I1!}SO //lto 1"

maren och Hrdur st 
den bellsiJll/c )lI ' /'a
10/', 80m levern'ar 
dcn ertonl crl iqa 
e!c7driska. enerl/i.n. 
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Ly§§naren!i 
elektri§ka kateke§ 

bestämmelser för nätanslutna radio.
~ apparater, som det talats Olll både enD 

c 

l och två g:lngel', låta ännu vänta på sig. 
Teknologiöreningen har utarbetat ett 

förslag t ill stadgar pä omrädet, men längre har man 
inte kom mit. Utlandet har merendels ordnat den sa
ken och nu senast. har Danmal'k fått en rad nya 
elektrici L tsbest ämmelseI', \'arigenom radiolyssnarna 
begåva t.s med en katekes, som ihen deras syenska 

F iy. 1. J or tlförb·inae/scn mch l c u ttÖra.s 1I11' d en solid kläll11na 
(EJ och i nt e gU1WIII att ma," sn.or jo rdlcdninllen n mt ett 

vattenledningsrör (.4.). 

l,olleger iorde kunna ha nytta av att känna till. Sär
skilt hrr självbyggare ha mycket att lära därav, och 
vi skola ,lärför gä igenom de viktigaste reglel'lla. 

Vid an tenninföringen kräves antingen en omkas
tare a v d n gamla binda typen, varigenom antennen 
lmn kop plas direkt till jord, eller en öyerspännings
säkring, ,;orn automatiskt avleder antennen till jord, 
när spällningen mellan dem överstiger 1;")0 yolt. 
Placerin 'en aven sadan säkring är skisscrad på fig. 

2. Man ser, att säkringen sitter tätt intill genomfi). 
ringen i enlighet med föresl;:l'ifterna. Använder man 
en jordomkastare, skall denna också placeras sil. 
niira antenngenomföringen som möjligt. 

I de fall då man till jordförbindelse använder ett 
vattenledningsrör eller något liknande skall jord
ledningen såsom fig. 1 \"isar fastgöras till en solid 
rörklämma. }lan får inte nöja sig med att sno led
nillgt' Jl runt om röret , en metod som ju också kUll 

l'esultcr&. i d<'tlig mottagning. 
En betydelsefull bestämmelse gäller anbringanrlet 

::1\" säkringar för ackumulatorn. Hädanefter s]mll 
varje glödströmsaclmmulator för radiomottagare 
vara försedd med en 6 volts säln'ing i ena polen, vil
ket t. ex, kan ske på sätt som slössen pä fig. 3 visar. 

Tidigare bal' det inte varit tillåtet att i nätmotta· 
gare använda glödlampan 
~om förmots tfllld, vilket 
man nu HlI·. En glödlam]Jl1 
har ju den egenska]Jen, att 
dess motstånd växel' med 
strömstyrkan och när den 
inskjutes i eu likströmsap
parat resulterar detta i, att 
mottagaren kan arbeta. till
frerl ~~tiillande under stör
re späIlIlingsvariationer än 
SOJll ann<1rs skulle vara fnl
let. I flera moderna nätmot
tagare föl' likström <1nv~in· 

Pi,O. 2. övel'späni llossäkdCf; emellertid ofta i stället 
riligen placeras tätt intill 

för cgentliga glödlampor de antenninlagef. 
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så kallade jäl'nbrintmotstånden, i Yilka glöcltrtlclen, 
:som är av järn, ligger i brintatlllosfär. Vid en be· 
st~imcl temperatur har järntrtlden ett motstånd, SOUl 
växer så hastigt med strömmen, att man t. ex. kan 
låta spänningen över träden variera 100 procent och 
i alla fall h;'llla den motsvarande strömvariationell 
nere på cirka 5 pr·ocent. 

Alla för anslutning till en starJ;:'itriimsinstallation 
konstl"ucradl' apparater, s[lsom starkströmsmotta· 
gal"e, anod- eller glödspänningsapparater, lilu-iUal"c 
etc. skola v3ra Stl konstruerade eller skyddade, att 

s 


rig. 3. I ucl~lwwlatol"118 e'w. po/. ,nrl.'5 /.e anbringas en G-am
pcresäl,;ri /If!. 

O<1\"siktlig beröring med ström- eller spänningsförande 
delar (däribland alla delar som stå i leda nde fÖl"' 
lJindelse med starl\strömsnätet) är utesluten. Ett ell
kelt exempel \'iSilr, hur man vid den rent mekanisl,il 
konstruktiollen muste ha sin uppmärksamhet på de 
delar som äro i ledande förbindelse med belysnings
nätet. 

Fig. ;) vis;!r en Rldss a \' en mottagares monterings
botten, t, ex. av aluminium, till Yilken en framplåt av 
ebonit är fa o 19jord med metallskruvar-. I m§.nga fall 
föredrar man att ha monterillgsbottnen i ledand e för
bindelse llled ett audionrörs glödtråd (och därmed 
belysningfmii tcts ena pol). Ett sådant arrangemang 
underlättar monteringen av filter och gör en eventuell 
m'skärmning mera effektiv, men i detta fall komma 
sil.lunda ,kruvama, som hålla framplåten fast till 
mOllteriugsbottneu i förbindel.se med belysningi:>nä

tets ena pol, och följakt
ligen måste skruvarna::; 
huvuden försänkas i 
framplåten som teclmin
gen visar samt dessutom 
eventuellt täckas med en 
isolerande massa för att 

s förhindra beröring. 

Pig. 4, L1.nvändninf! av meI mottagare eller för
tallvottcnplat a kan kräva . stärkare för anslutning
att tas/'f!öring~ ~ kruva1'1w tör

.län kas. till belysningsnätet gäl1a 

särskilda regler för 
anslutningen av hög, 
talaren, Denna skall 
anslutas antingen S[I, 

som visas till höger prl 
tig. 5, där ett mot
stånd på minst 1,500 
ohm är insatt mellan 
nätets pluspol och hög, 
talarldämmorna, eller 
också måste man an
yända en av de kända 
metoderna med högtalarledningar'na l]elt s]{ilda från 
näteit, antingen genom en utg~lllgstransformator, 

som visas till vänster på fig. 5, eller en clroRselspole 
i anodtilledningen och stora kondensatorer i bi'Hla 
högtalarledningarna, I sistnämnda fall skola bllda 
kondensatorerna i regel tåla en provspänning på 
1,500 volt likström under en minut. 

Vid uppladdning av ackumulatorn från likströms
nätet ha säl{ert åtskilliga lyssnare använt den inte 
riktigt justa metoden att inskjuta ackumulatorn i 
serie med hela ljusinstallationen genom att ansluta 
den på lämpligt sätt vid strömbrytaren, P å detta 
sätt har' man fått sin ackumulator uppladdad utan 
llägon merutgift, och elen enda olägenheten har va
r'it, att ljusstyrkan blivit något svagare på de i in
stallationen ingående rören. 

Denna metod är inte 
bara ojuste, utan den 
l,an ocl<sä medföra all
va rliga riskel" för elen, 
som inte är fullt för
trogen med de vanliga 

elektriska lagarna, 
Enligt det nya stark, 
strömsreglementet kan 
en sådan uppladdning 
nu tillåtas, om man 
\'idtar ett fast arrangemang enligt fig, 6. BestLiIn
melserna härom äro av följande lydelse: 

Uppladdning av ackumulatorer genom direkt an 
slutning till likströmsinstallationer på !-iil sätt, att 
ackumulatorn insl,jutes i serie med installationen, 
får endast ske under förutsättning aH det - fast 
illstalle!'ad vid gruppströmbrytaren - finns en 
stickkontakt med tillhörande omkastare för minst 
6 ampere, med vars hjälp förbrnlming;sströmmen 
för installationen kan ledas genom de till installa, 
tionen anslutna ackumulatorerna, Stickkontah:ten 
och omkastaren skola vid likströmsinstallationer, 

(Forts . .l sid. 223) 

Fig. il. Högtalaren l,;an anslutas 
i serie med ett motstånd på 
1,500 ohm eller .qenom en ut

gån g s tmnstonnat 01-. 

Pig, 6. JIcmladdning av ackumu
latorn iir tiUå,k Il. om man rät 

taT sig etter detta schema. 

http:f�rbindel.se
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Bort Dled 

forvrängningen 
i detektor~teget! 
FÖl'vJ:~i ngning i mdiomott,I,-.;' tre beror ofta Jl'l detektol'lls 
bri stande förmiiga att kunlla klara ~tom E'ncrgimilngder. 
Hi.Ll'\le<lnu Pil o ri entering Olll de olikartade [(jl'hi'tll:1D(lcll 

SOUl garante ra f0l'vriinguill .::,;sf ri likriktning. 

D 
ell ö\ el'Y,ig<llu]l' (h']Pll al' llcn totala fii\' 

\'l'imgning, SOllt ka II nppst[l i en yalll ig 

radiomottagarc ltiiI"stamma r i regel fl'i\u 
apparatens <l1~h'ktOl·l'Olli';tt·uktion. Detta 

fiirhällau,le har varit kiint liinge. och för'anledJe Ull

ul'r en ö\ ' I~rgflllgstid ökad anYiindning al' den Sil kalla
de a nodl i '!'iktllin gCll, y ilkcn a l'lw tcl1' helt utan ga lIer
kOlldensatol' oell gaIlel'liieka , i uet gall ret tillföres 
negativ !'ipilnning. 1Ian ans:'lg niilUligen, att denna 
speeiela lihiktnillgSll1etoll hadc hetydal1l1e fijnle l,u' 
framCör den kOll\'entionclJa gallerlikriktningl'll me(l 
hänsyn l iIl den kOl'l'ckta l'ppl'oduhion , :-;0111 lIlall 
llatur'ligtvis gärna ville ha fram, 

Detta är emeIlcl't id ett stod missförsUmd. Onl 
man \'id j r lämpliga komponenter så iiI' gaIlel'lik
l'iktning('1l anodl iluiktningen oerhört ö\'erlägsen i 
hrlga om In'alitetell och kiinsligheten är till och me(l 
fler'a gan er större, I det: följande skola Yi diirföl' 
cmlast ta hänsyn till förhftllandena vid gallerlihikt
lling och SÖbl belysa de olika faktorer, SOIll tillsam
111an beti II ga minsta möjliga fÖl'uiLngning. 

I galle~cletektof'll kan det uppsta tV~l slags fiiI'
vl'iingniIlh', nämligen frel;:vcllsförvrängning och UllIp

litudförVl'ängning. B,ttla kunna uppstå säväl i galler
ln'ctsen S(l m i anodkretsen. För att kunna undet's(i];:a 
uessa fÖl' !iilllanden närmal'e i.i1' det emellertid nöd\'l1Il
Jigt att IlIan känner till gallerdetektorDs \'el'klJings
sätt. 

Det tOl'de Vat'a ennu bekant, att deteI<tol'n al'bei Hl' 
ptL den krokiga delcn av gallet'str'öms-gaIlel'spännings
karaktär i;; tikcn K, som visas pli fig. 1 för ett indirekt 
uppvärmt rörs \'itlkommand e, Man kan dock utan 
vidarc til lämpa samma resonemang för andl'a röt'

typer'. ~Ian miLl'kcr, att gallerströmmen fÖl'st upphör 
n:i1' gaUl'd tillföres en "jss negativ spänni ng, och det
ta föl,lt[IIIallde ~il' till rnycket stor nytta. Därigenol\l 
llndgär mall nämligen att införa positiv gaIlerspän 
niug i förilltllamlc till katod en, 

DeteJ,tol'Verkan kan direkt jämföras med liluikt
niugen i ett yanligt tvfleleldroc1rör, i det gallret svarar 
mot anoden och katoden mot katoden, Den ögonblid
liga arbetspunkten är beroende a v gallerläcl<ans 
"tor'lek och spänningen pfl dess batterisida, På fig. 1 
\'isas emellertid, hur man skall kunna filma arbets
punl,tpll i \'a I'je gi\'et fall. Genom den punkt pä 
deu dig "il ta linjen, som anger spänningen pft galler
hickans batterisida, dras en linje upp till den punkt 
prl den lodräta axeln, som anger den ström, viH~('n 

"kulle gå genom motståndet vid den spänning, som 
anges a\' sl<iirllingclI mellan de två axlarna. rii figu

6 

4 

2 

o 

.. 
ii':! 

• 
iii:!! 
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~ 

B 

/('" ~ 
Pli 
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~ 

P ·I~~;
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ren äro sålunda inted:nade linjel'l1a C, B oeh A föl' 
gallerläckor på 2, 0,25 Odl OJ;) lllegob lll , och skii ['
n i ngspu nktel'lla med galle l'strömskaral,täri stih,ell K 
ge- dl'n sökta arbetspunktell. 

Omkring denna punkt y;nier<1 dc pfltryclda hög-
frekventa 8pällningsyal'iationl'Ul,1 lika dant å t b,icla 
sidor, men på grund av kara ktii ['islil,ens krokig;l 
föl'lopp Ol'saka de positinl Itälf tel'll<l, en större q1l'ia
tion i g,:lllerströmmen än de llegatinl, oclt när växel
::;pänningarna äro tillräcklig t ::;tol'a, lmn man i sjäha 
n'['ket helt bortse från de s trömn1l'ia lioner, so m 
orf:ialms 2.1' de negativa svängningshälfterna. 

].'j,g. ~. 

Galler>,tl'iillllllen, som alstras al' de positiva Itälf
1'erna, orsakat' att gallret uppsa mlar ett rätt stOtt 
antal elektroner, och dessa ge gallerkondensatol'tl 
en negativ laddning, vilken under den påföljande 
negativa hälften fÖl'svinner genom gallerläckan. Då 
gallret ernelleltid Itar Sa lllJII<1 potential som galler
lwndensato)'n medför denna negativa laddning en 
lIlinskning j anollstl'ömmeJl, och under föruts~lttning 
a tr röret a !'heta l' pil. den riitl i nj iga del en a v galler
!'piin ui ngs-auodshömsl,ata kl iiristiken bli ändringarna 
i auo!ls t.:öIlllllen proportiollella mot gallerlwll{lellsa
torns ladd n ing. 

])enna iiI' i si u tnr propOl'tiolleJl mot lle påtrycHa 
spä ll11ingsl'iI I'ia tionel"na, om dessa blott äro tillräcl,
ligt stor'a fiir att nä fn\n atbetspunkten och fram till 
\l\'ll l'ä.tlinjiga del E' Il al' gallerströmskaraktäristiken. 
' -i Et l';~tlul1da en fullt linjilr oclt dilrför förnängnings
hi likriktn ~ng. 

XiiI' dl' f:i \-ii ngningar, som pMöras lIeteldoms galler, 
moduleras. sft variera r deras amplitud mella n tV ~1 

~-tteqHlDktt-T, vilkas liige bestiimTlIes al' modulations
g['aden. Em ellertid framgur (let <1>' det ovan nämnda, 
att likr'iktniugen iiI' linjär (' )](last så Jiinge de pätrYl'k 
ta svilngningurnu nfl ÖI'CH' den krokiga delen av 
gallerstriiJlJskaraktäristiken, och detta sätter en 
llnturl ig gl'äns föl' den m Oll nIa tionsg)'ad, som kall 

tolel'eras Yid förvrängningsfri likrildning, Detta 
I·i.l rde växer vid ökad input, i det den krokiga deleu 
av lmrvan dä blir mindre i förhällande till det 
använda omrädet av den riitlinjiga del'en. Men 100 
procents modulation medfö r naturligtvis alltid föl" 

ITiingning, I regel använder man endast 80~!)0 

l)l'Ocents modulation, oeh med dessa värden iiI' det 
lilöjligt :ltt få fullkomligt linjär likriktning, om blott 
tilll'ilckligt stor svängningseuergi tillföres. 

Ofta blir emellertid denna sl'ängningsenergi S[I 
sto!', at t dE'11 medför översb'idande av den rätlinjiga 
dclell a v anodströlllskaraktäristiken, viU:et orsalwl' 
förniingning, För att man skall kunna undgi't detta 
}ir det nödvändigt a tt mUll använder rii.ll hög anod
spä nning, oftast 100~lGO volt. I tegel gör ma ll klokt 
i att andlmla Clough-pl'ineipen i c1et efterfölj a nd8 
'fOrstiirka r steg'et, som i re~el är utgång!.;steg och 
därför helst o['tlnas enligt pllsh-pull-vrincipen, Detta 
är angivet på fig. 2, som upptar ett motstånd pä 
cirka 20,000 ohm oclt en kopplingslwndensator prt 
cirka 1 mfd, Inföeanclet av detta motstånd orsalmr 
ett ['ätt stort spänningsfall, oclt det är därför nöd
vändigt att man använder en spänning på 200~250 
volt för att få tillfredsställande resultat, 

Av det ovannämnda framgäl' sålunda, att detel,tOI'll 

Fi{J. 3, 

i I'crkligheten bestli.r aven h"åelel{trod-cleteldor 
efterföljd aven fÖl'stiirlwl'e säsoll1 fig, 4 visar. Och 
detta förhållande föddaral' till en viss gl'ad, att Jet 
ill' nödvändigt att använda så hög anodspälJning, 
i det detektorns anoclhets endast ingär i konstruk
tionen som en vanlig förstärlmrlwllstruktion. 

Gallerlikriktningen möjliggör alltså, Sl1S0Jll vi sett, 
en reproduktion vilken är fullkoml igt hi fr[lIl alllp
litudföl'Vrängning. j\tel'stär cl[t att unclel'sölca möj 
ligheterna för att ockS~t lluc1g,\ frehensförnällgning, 
vilken liksom amplitudföl'l"l'iingningen kall fOI'ekoJn
ma både i galler- och anodkrets, 

lHed hänsyn till förhå lland ena i anodkretscn gälla 
samma regler som i vanlig lågfl'eln'ensförstii rkning, 
och vi ~ kola häl' endast sysselsätta oss med de föl'
lt rdlallllen , om i ga lle rh:retsen betinga en för\'l"ilng

(I'"" s, J sid. 22-1) 

/ 
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0,000 YOt 
Spänni ll ')aT på 100.000 volt och 
mera. k lll l.1ta vara ganska ofa7'
liga·. M lt, nga ha. haft lilIfälle alt 
k onstat I r a detta vid tmfällen 
da »trdlkarlan, av ena ell er 
a.ndra ~ aget uppträt I, och hil,· 
beriitta., nu· litet om detta tn

t n .Isanta förhanande. 

D 
e flesta miill

~ niskor ha
l haft rätt o

behagliga er
farenhetpI" a v elektrisl, 
ström vid et t eller anna t 
tillfälle. Om man genom 
ovarsamhet får belys
ningsnätds spänning ge
nom kroppen, så Hll' lllan 
i lyckliga ;te fall en luaf
tig stöt, ledan man i all
varligare fall kan f:i myc
ket styg",a brännskador 
eller till och med bli död
ligt skadad. 

E tt my .ket vanligt fe
nomen ii den muskel
kramp, s(,m uppstår un
der strömmens inverkan, 

{jv'! r st:.L bilden visar dcn d·ansl.:e nPllfinlla.ren d;,· Valilc
ma,. Pou7scn 'lAd en experimenlkonstnl.7vlion ~mder ar'
bete m ecl hiJrlfrekvcnla &vängni.il.'lar. Därunder ett annat 
(UTangemang. Obser'vera /.j~ls7wa 8 ten, sont stnUal' ut fnLn 

den höga spolens 

och som medför, att personer, vilka genom en olycka 
kommit i beröring med elektriska starl<strömslednin
gal', ink Ila någon möjlighet att frigöra sig själva. 
Det kan t. ex. inträffa att händerna krampaktigt kny
tas kring den farliga ledningen. I övrigt beror ström
luens skall liga verkan dels på de störningar, som den 
orsakar i hjärtats normala funktion (detta ~lr vid 
alh'al'liga olyckor av denna art i regel dödsorsaken), 
dels på d( framkallade brännskadorna och slutligen 
even tuellt på omvandling av blodet (elektrolytisk 
verkan) . 

De högl rekyenta strömmar, som förekomma t. ex. 
i I'örsändal'e, gnistsiindare och dylikt, tiro på ~llt sätt 

översta ända.. 

långt mera oskadliga. 
Många ha säkert blivit 
förvånade över att se, hur 
någon »tr-ollkarl» utsatt 
sig för strömmar ocn 
spänningar, som sett mer 
än livsfarliga ut. När
spänningar på 100,000 
,-olt och mera alstrat nä
ra meterlånga lågor, som 
skjutit upp frän en spole, 
har trollkarlen utan att 
ta elen minsta skada be
rört desa lågor med en 
metallstav, som han hål
lit i handen, och den 
ström, som han pfl detta 
sätt får igenom sig, hal' 
varit tillräcklig för att 
få en elektrisk lampa att 

lysa. Om man själv vill göra försök av detta slag, 
så mtlste man naturligtvis först och främst vara 
säker på, att de spolar, ledningar etc. från vilka den 
högfrekventa strömmen skall tas, inte också föra 
högspänd likström eller telmisl{ växelström, ty i så 
fall skulle man utsätta sig för en allvarlig fara. Vi
dare måstr. man se till, att man inte kommer med 
händerna i direld närhet aven sådan spole, ·då de 
högfrekventa lågorna och gnistorna kunna ge stygga 
briinnsår, även om man inte fär några stötar eller 
andra skadliga verkningar av dem. 
~är man prl ett laboratorium arbetar med en kraf

tig högfrekvensgenerator, så måste man därför lllll· 

(Forts. J sid. 22f) 
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DE~ IDEALISKA ELIMINATOH~ 

man kopplar ytterelektI'oderna sam Illall med de två 
närmast liggande mella nelektroderDa. 

J(onstruktioncn. 

Tillverkningen aveliminatorn är mycket enhl och 
kräver inte några mera ingående förkla ro ingar. Här 
skall blott nämnas, att man bör komma ! h,"lg att an

145 - - - - ----' .., ·~----- I.3 (j 
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Yiinda a\'provad materiel och anslutningsledning. Som 
man sel' finns det två bussningar för varje spänning, 
dIket ofta är en betydande fördel. Den färdiga elimi
natorn placeras i en låda med de angivna måtten ocl! 
är därefter klar att använda. 

Antennledningen skall anslutas vid Al på elimi
natorn, och frtlll A2 och J dragas ledniDgar till mot
tagarens jordbussning och till den fria antennbuss
11 ingen. 

N1[å'JC'J8H][åL· 


LJ[§1C'å 


1 glimlampspännin gs d e la rc . 

l drosselspole 2 X 1,500 ohm. 

l kondensator 2 mfd (,:;00 

yolt). 

1 l'örsockCl, G-polig. 

t blockkonuensator3,000 ohm . 

t blockkoncle n s ator5,OOOohm . 

8 bussningar. 

'l'rtnl, sk ruvar systnf! (' x. 

l frontplatta, t ro litax, 

130X 100. 

l bottenplattn. kryssfaner, 

HiX 1UO. 

PiO. 2. ,l[ontel··illgsplancn.t-- - - - -- - - 

GR.DnIOFO~, PICK-UP OCH RADIO 
(Fort,. fr. siu. 202.) 

sitid i förtdtllande till glödtråden. Å andra sidan 
fär man inte heller använda alltför stor negativ gal
lerförspänning, så att man t. ex. Ull' arbeta på en 
punkt omkring B på den krol,iga delen av lmrvan. 

Figuren visa r nämligen med all tydlighet, att det 
uppstår förvrängning oc!{så i detta fall. Man måste 
sö.lunda sträva efter att få arbeta omkring en punkt 
A på k1t!'van, vj]ken ligger ungefär mitt emellan B 
och C. I det föreliggande fallet uppnår man detta , 
om man använder en negativ förspänning på cirka 

1<'lg. 4.Fig. 3. 



2]0 

Ph \'olt. ,Ue(lll,jälp ,1\' \'ol)'mkontrollen ö\'er picl, -up
ens an, 'lll tlringsld lirnwol' sörje r wall (hl fÖl', att de 
Späu1I11I;.!<l e, som picl,-up-en ablTnr, inte bli su stora 
a tt (Il' ij \ l' 1'shida punkterna B ol:h C oth dit rigenom 
luedföl';1 (' Il LinulJat' förVl'ängnillg, 

F i!.!,'. :.' \ ' j~ar t1ingrammd fiir pick-up-allslutning, 
Eli \'oIYlI Ii :outl'oll ii)' plnl:e rad ö\'ei' ingnllgsldämmonm 
och UPII negat iva gallel'Wrsplinningl'1I } nU' ordnat:>. 
Föl' att I,unlla ;llll'iinda detta sdlCllIa i förbindelse 
illed tlI' H' I,torkonsh'ul,tionen J,an mall <ll'l'angera föl' 
sig sa ";1)111 fig, { \'isar, J)iir mdnas ollll,astningen 
från r<l, !io till gramlUofon lIIed en enkel tväpolig 
omkasta t'e . 

Som lilan ~Cl' äl' lec1ningl'n fl' ~lll gallel'lwndensa, 

POPULÄR RADIO 

tom till gaJlerbenet avbrllten fr t'w detta och <lnslntpn 
till den Pila a \' I,on ta ktel'lla pi't omkasta re 11 , Den aUIl!-a 

lWllhl1,tpnnkteu 11<ll' lett s till al'l11en P~l \'()I~' lllkonhol

len, till vars ytte6illfla pick ' lIp'en är kopplad, Dpn ella 
ii ndan har desslltolll förts till gallel'lJatt("rit;>l;; llega
ti\'<1 pol. Detel,tOlT ()I'f'[" galll'l' gill' till OJllblstararmen, 

Dfl det ~-ir av största betydelse, att den ledlling, 
som gih fr{ll1 gaJlerl,olHlensatol'll till rÖI'PlS gallerbell 
il!' ;;ii. kod som möjligt. mil"fp lllall se till att orn]w s

taren pL,eel'Lls pil ett "iHt. SOlll iiI' f örenligt med detta 
kra\', Likaledes iir dpt llöddnc1igt, att :-;;'lvÖ.l ornkas' 
tararrn SOUl kontaktpunkter iiro absolut hlanka, ();1 

det annacs kan uppstå ~a stort motstånd i omkastaren 
att resultatet fiil'Sililll'<IS i lllycket hög grad , 

Hall Ni krångel Illed gallerförspänningen? 


I 
d xelshömslllottagan: sJ_affal' man i:iig i l'e
g'l'! den el'forde1'liga gallerföl'spitlluingen llled 
lt j.1J p a \' ett motstånd, som kopplas mellan 
l'i iL'l:t::; J~atod och anodst röml, iillans minuspoJ. 

Anodi:itl'fllllll1en p as"pra!' då genom lllotståndet OCll 
alstr<ll' t 'tt i'piinllingsfall ön'r detta. A\' Ohms lag 
\'('ta \' i, :ttt i:i]lilnningeu e över ett l11ot"t;l lld äl' lika 
nH'd stl' ;; lIlll1ell i ganger lllOtsUl.ndet 1', aU tsl e = i, 
X r, Den uppnåeliga spänningen st igel' s;·tlumla niil' 
anocIBtr()1\1 och motstånd öbli', 

Milli'kas llllodströmmen mi"tste man allväuda ('tt 
stölTP III tsEtlld för att uppntl samma spänning, 

I llIoht,\lIdsl,opplade förstitl'l,are blir anoc1stJ'ölll
men l'IlIt'llel'till ofta så litell, att llIotståndet blir 
orinlligl stOlt, o('h av olika pl'aktisJ,a skäl har man 
dä rfÖl' ":ikt att f;t den erforderliga gallerförspän
ningt'lI !.! '110111 ~]>cc i e lla koni'tgrcpp. Ett av dessa \ '-j

sas pil l ignrl'u, IH'h du denna metod Hl!' allt vidare 

anvitlltl n i1\g' k<lll dt nitrmare studium a\- uetta krets
lopp ~iikt ' l't "<l!'a ,\\' intresse föl' \"ih'a amatörer, 

Iden i~ tn' i all ~ill enkelltpt ut på att öka strömmen 
genom katodmotståudet H,~, och detta göres med 
hjä lp a\' (:'tt Jllot~trll1U R, pä cirka 50,000 ohm, vilket 
placeras mellan ltlloclspänuingen och lmtodmotstån
dds Ö\Te ällda. 

Strömmen gCII(}]n lmtodrnotstå ncl et får därigenom 
ett Yiirde, i'om 11Ic(]ger all\'änc1ning a \: motstånd, vil
kas \'ii l''' t> ligger j nom det praktiska området, och 
s tröllllll OJl blir lhil'luecl rätt oberoende av rörets 
anotlströmsföl·brukning. Vid ub'äkningen av hatod
motståndet med hjälp av Ohms lag bör lilan komma 
ihåg, när uelllla JIIetou am'ändes, att det ströll1\'ärde 
SOIll trlnn skall riil,na med är summan av s trömmen 
genom lllotst~w(len R l och il" samt stl'ömmen ge
nom r örets allodkrets och R 2 • 

Denna metod medför visserligen en något Öbld 
s tl'ömföl'brulming fri'lll anodströmkällan, IUen i \'äxe l
shölllsmottagare spelar detta fÖl'hiUlunrle inte s,"t 
s tor 1'011, att mHn kan behö\'a ta n i'lgon hii.nsyn 
däl,till. 



217 POPULÄR RADIO 

RADIO~ I SPORTE~S TJ.\XST. 

(For·l.:; . [r;-'ll ~i d . ~OO.) 

anläggni11g, ~,1 iiI"' det gHllt-;kn siiked, aU Jllall 

också fa"t11aJ" cldinitil·t fiir d('t. A.H pIIIJli

ken llr[J~kat lar t'n liögtal<lr<lnliigglJing- ha I'i 

otaliga bel·i,.., va, dd Ill('~t ('1,I,l(<111I'a k<lll~kc 

f rän Stadion, diil' den poplIliira all.";lngell 

inte kunnal lancl'l'a" om inte högtalaran· 

läggn ing funnits, 

Förresten är dl't jn inte all" nöch iintligt-, 

att man il1 ~l{ränk(' 1' "ig ti 11 <I tt göra dcs"a 

anläggningen enbart pi'l SPOl'tp];lf:-;PI'. Det 

finns så JlI t'\ nga anclra sliiJ1p!1, diil' tll"clltal" 

m änn i"koJ' "aml,l;;, Och pil nuj(' ,,;'Hlan pl<lt" 

har ('n högtalaranläggning absolut en mi:, 

lSion att (dia, 

•
-


Fi!l. ,J . ] ';r! "kl';ll8kIJtiirlil/I!"r "lulI;.'/I'11 1.'1111 III l1iiglnll//'OlIlii,C;ljuilllj 
/'1/1 '" "1' I'iirrlr' . . \lIIU drirkl'l' ";1/ .1!fiiUr! 1'/1 IJil /I'U/I 0"1'''/1, '11/ ('11 kalt .; 

UI/II 1',,1/ j;jlju I//('II IJul ,'Viii· /liill(/('/, och ~ ko ·. 

Telefon och te levision 


lIä/' r)/;(1 II dn , "kril'll1. IJft rilk(,1/ I/{(III X(T rlc ii/'('r!iirrlu llil 
([e/'l/(/, Till I,!igcl' ('1/ /c/r 'd"irlll""/I//lll'fI/" ";l/ii/FO!'». (J/I .""'· 

-,;el'Q /ji/"källl/j' or'h (/C o/ikl/ 1//IIII.I/-,(III)I'"l>i1'ol'l/l/. 

En ny tplf'l ' i~i(lIlSapp,l['at fi;1' nnl'iiJJtllJiug i 1,0111

binatiolI 'Ill'd teldon har lIyligell (lelll()11I"tl'l'l'Cll" i 

Amerika , J) (:,11 talallde lwn,ollen ~ittrl' i ett tpll'folJ

~ k rlp oc lt "e'L' \'('r!PI'biinIJl(lp i a lid nI ii lI(hl ll a l' tl';"1I1en 

på en ::;kitl'llI fta III fÖl' "ig, l)rll telefollprand('" <Illsikh' 

belY8e~ Ille(l Rvagt bIrl tt lj\lx och il\'(,l'fi;re:-; I'il! :,;iiJl(l,l

l'en llIed lljälp <I\' ('11 ~ä1'8kil<lllpptagllillg~,,1,ii!'l1l, 

Sjäha s<lJ lItald fÖl'e:; genolu JIlihofoll IIch hiig

ta la 1'( '. 1)('11 k l('/'o IH' 1',1 11 (k bc;hii\"l'l' i 11 h' "j ii II- "itta och 
hiH[;1 Illib'(II'OlwlI i handell . J' il "il "iHt np[>Il;1r 11 1811, 

HU Il lotpad(' 1l kall ,,(' liil(l('1l I!rlt lItall l)l ' i~t ('r' , 

TI';lI1."'llti~"ioIH'1I al- lJilrlell "](P1' f;'nligt trlc\'i::;ion,, 

iPh:nik('n" pl'il1l:ip('I', .\llliiggningl'll "tarta" m('cl PI! 

kOlItaU., "onl "trll' i fill'bill(l(,j,,(, Illl'(l (lcn ::;tol, pil 

l'iU,ell d('lI hllande l'iIJ('I'. 

Filt lI ii 1'\'<lI',lIHle a l'llPta I' 1I1C11I pil att [lIllkolllllLl uPP
fillllillg('ll :-;;"1, att bilderna lil,sOlll sa mtalrl1 hunna 

"iilltl<l~ i alla J'iktuillg<ll' iil·(,t Pli l:f'ntra l. Xii.l' sJn'ii(l

daren i fnlllltidl'1l l'ilJgt>1' otit. bjiil'll<H' ~11' det ,,{tlull(la 

illte lönt, att 11IHll "iikcl' fiirstiilla l'ö:-;ten oth siiga att 
(1('11. 10;0111 I'iik", illh~ iii' !t( 'Ill JlIH, Sfl fo\'t lllall ~jiih- j,opp· 

1(\1' in xig P;I ,,;tIlltal. iii' 1I1<l1l ockxft anllöjad. 
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POPULÄR RADIOS V ÅGLÄNGDSTABELL 

InställningStationInställningStationInställningStation 

1935 
1875 
1796 
1725 
1635 
1553 
1481 

1444 
1411 
1348 
1304 
1200 
1200 
1200 
1153 
1100 

1072 
1072 
1056 
1010 
1000 
938 

825 

770 
760 
587 
575 
570 
560 
560 
550 
542 
533 
525 
517 
511 
509 
501 
497 
493 
487 
479 
476 
473 
466 
459 
453 
453 
453 
453 
453 
450 
447 
441 
436 
436 
429 

155 
160 
167 
174 
183,5 
193 
202,5 

207,5 
212,5 
222,5 
230 
250 
250 
250 
260 
273,5 

280 
280 
284 
297 
300 
320 

364 

389 
395 
517 
521 
527 
536 
536 
545 
554 
563 
572 
581 
585 
590 
599 
603,5 
608 
617 
626 

Kowno 
H ilversum 
I ,ahti 
[tadio Paris 
Königswusterh. 
[)aventry 6XX 
.~ 1osk\Ya Ko

lIlintern 
l'llffeltornet 
\ \'arszawa 
;'\ [otala 
n harkow 
~tambul 

I :oden 
Heykjavik 
Kalundborg 
~ Ioskwa (1'0

pof) 
Huizen 
'J'rondhjem 
Ti fli s 
l :asel 
Leningrad 
:'1o;;kwt1 (V. C. 

S. P. S.) 

:\Io~k\Ya (fi!r

söl<s. ) 
ö stersund 
(, eneve 
H amar 
r jubljana 
l reiburg 
.-\ ugsburg 
H annover 

111udapest 
~undsvall 
:\lUnchen 
Higa 
W ieu 
",,"rchangelsk 
fl ryssel 
~ilano 
Mo:;kwa 
(ls lo 
P rag 
J: aventry 5GB 

630,5 I:;;imferopol 
635 Langenberg 
644 Lyon-La-Doua 
653,5 Ziirich 
662 IDanzig 
662 Uppsala 
662 IP orsgrund 
662 T ammerfors 
662 !-; 'tlamanca 
666 ~ losk\Ya 
671 P aris PTT 
680 l om 
689 ~tockholm 
689 ~la lnlberget 
698 Belgrad 

472 I 702,5 
424 
418 
413 
412 
411 
408 
403 
402 
399 
394 
390 
385 
385 
385 
381 
379 
377 
372 
370 
368 
368 
366 
364 
364 
360 
356 
352 
351 
349 
346 
346 
342 
339 
335 
332 
329 
325 
322 
319 
319 
316 
313 
310 
307 
307 
304 

301 
298 
298 
295 
293 
291 
291 
288,5 
286 
283 
283 
283 
283 

707 
716 
725 
727 
729,5 
734 
743 
745 
752 
761 
770 
779 
779 
779 
788 
792,5 
797 
806 
810.5 
815 
815 
8195 
824' 
824 
833 
842 
851 
855,5 
860 
869 
869 
878 
887 
896 
905 
914 
923 
932 
941 
941 
950 
959 
968 
977 
977 
986 

995 
1004 
1004 
1013 
1022 
1031 
1031 
1040 
1049 
1058 
1058 
1058 
1058 

Charkow 
Madrid 
Berlin 
Dublin 
Rabat-Marocco 
Odessa 
Kattowitz 
Bern 
San Sebastiau 
Glasgow 
Bukarest 
Frankfurt a. M. 
Genua 
Lwow 
Wilna 
Toulouse 
Artemovsk 
Manchester 
Hamburg 
Tver 
Frecleriksstnd 
Paris Lucien L. 
Nikolajewsk 
.".IgiE'r 
Bergen 
Stuttgart 
Londoll II 
Graz 
Leningrad 
Barcelona 
Strass\.>ourg 
Poste Earisieu 
Brunn 
Bryssel 
Posen 
Neapel 
Grenobie 
BresIau 
Göteborg 
Dresden 
Bremen 
Marseille 
Krakau 
Cardiff 
Ra(lio-"itus 
Zagreb 
Bordeaux-

Lafayette 
Aberdeen 
Falun 
Huizen 
Tallinn (Hen.l!) 
Kosiee 
Turin 
Lyon 
Bournelllouth 
MontpeJlier 
Stettin 
:\lagdeburg 
Berlin II 
InllSbruck 

283 1058 
283 1058 
281 1067 
280 1071 
279 1076 
276 1085 
272 1103 
270 1112 
270 1112 
270 1112 
270 1112 
268 1121 
265 1130 
263 1139 

1148 
259 
261 

1157 
257 1166 
255 1175 
253 1184 
250 1202 
250 1202 
246 1220 
246 1220 
246 1220 
246 1220 
246 1220 
246 1220 
242 1238 
239 1256 
239 1256 
239 1256 
237 1265 

1265 
237 
237 

1265 
237 1265 
237 1265 
231 1301 
231 1301 
231 1301 
231 1301 
231 1301 
227 1319 
227 1319 
227 1319 
225 1337 
223 1346 
221 1355 
218 1373 
218 1373 
218 1373 
218 1373 
216 1391 
214 1400 
214 1400 
204 1470 
203 1480 
202 1490 
200 1500 
196 1530 

Varberg 
Uddevalla 
Köpenhamn 
Liege 
Bratislava 
Königsberg 
Rennes 
KaisersIautern 
Norrköping 
Trollhättan 
Hudiksvall 
Catahllla 
Lille 
Moravskn-

Ostrava 
London I 
Leipzig 
Hörby 
Toulouse P. T. T. 
Gleiwitz 
Prag II 
Sehaerbeek 
TAnz 
Kassel 
Eskilstuna 
Kalmar 
Säffle 
Kiruna 
Belfast 
Lodz 
NUrnberg 
Kiel 
Bordeaux-Sud-

Ouest 
Monaco 
Nice 
Korsika 
Örebro 
Nimes 
Umeå 
Hälsingborg 
Borås 
Malmö 
Munster 
Aachen 
Köln 
Cork 
Luxembourg 
Hälsingfors 
Flensburg 
Karlstad 
örnsköldsvik 
Björneborg 
Halmstad 
\\'nrszawa II 
Uleåborg 
Gävle 
Kristinehamn 
Jönköping 
Bilbao 
Karlskrona 
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N aIlln och n JU l högtalaren 


- Att dct "klll/(, slnlu så dur tvärt. 
- D et 1(({1!8kr: /)(:rodde pu, IItt du 

.sparluade av ~laadcn tm högta!arcJl. 

Spt111yas dc1nd blev, så ;;om man kUJHle 
vi.inta, någonr ing på gott och ont. Pit 
en del håll ii r man ö"erförtjust över 
den förbiittr ng, som lJU inträtt, pa 
andra håll klaga l' man högljutt över att 
det ör sömre efter Spångas start. Alla 
de som tidigare beklagade s ig ha blivit 
tilIfred,~tällda, men i stället ha r det 
kommit till en ny kategori missnöjda, hu
vudsakligen utlandslyssnare som plöts
ligt blivit utestängda från »s tora viirl
(len» och under det Stockholmsprogral1l
lUet pågål' äro hänvisade till att ta detta 
eller stänga a v sina apparater, Fast :-iå 
synnE'rligen stor procent av Stockholm;;
distriktets öve r 70,000 Iyssoare lUln det 
väl knappast vara som anser sig tram
pad på tårna, i all synnex'het iute om 
lilan jämför (leras aMal med dem som 
Ull fått oändligt mycket bättre lyssnings
förhållanden, ' 

I det långa loppet spelar det hf'ller 
ingen roll om lokalstationen är fl l 
kilon'att eller om den är på 60. Den 
som en gång erfarit tjm;ning'en i il tt 
sitta oe1l jaga utländska stationer, den 
nöjer sig int med att bara lyssna p,l 
en nytillkommen, kraftigare 10kal"iil1
dare, och han Higger inte hellel' lurarna 
åt sidan ubm vidare, 

Den som är det allra minsta tekniskt 
intresserad 'l' E' t ntt Spänga~piirren inte 
iiI' så farlig som den till 1"11 hörjan 
kan synas. Atminstone inte om mnn 
iiI' lycklig ö , 'a re till en förstklassig 
apparat, En y , gfälla eller ett bandfiltel' 
kan göra unclpl'verk. l\len det finns gott 
Olll marknadsapparater som inte fylla 

de selektiYitetskl'av man nu mås te ställa 
på en mottagare. :'I[Angn ly",nare ha 
YHrit obetHnksamma nog ntt lägga sig' 
till med llessa apparater utan att tänlw 
på "iIka ändrade lyssningsförhåJlanden 
Svångas sta rt skulle medfiira, och nn 
,tii tie tlär 'l'ackel't utan möjlighet att 
kunna :ay!yssua rrii gonting' aIlinat Hn 
lokal"tationeo, om de inte- vilja kosta 
l"Y sioa nyinköpta apparater ytterligare 
~n ~lant. Det gamla k l'!lye t på iUmin
sl-one en si-indningsfl'i kviill i vecknn 
(lykcr aärmed ii ter upp, orh det hal' 
onekligen mera skiil föl' sig nu än 
n:lp.-on::;in tidigare. Förr kllnde det vara 
omöjligt att med dåtidens apparater 
komma förbi :'IJotala. Det är ingen 
kon~t nu, men vi.in·e är det att komma 
fi;l'bi i'pånga. Ol;h jus t i närheten av den 
!iggf'r det flem ~tationer som ett stort 
11ntal lyssnare vilja ha möjlig'het att ta 
in nugon gäng. Låt o~s alltså 'få tillbaka 
dena utlandslyssnarkväll , som vi en 
gäng i tiden hade! 

* 
,Jättecu/ltml tör tel cvision i U. S . ..4 , 

T eleyisionens banbrytare i Amerika sl~j 

nu i begrepp alt omsätta de senaste 
tu'ens expel'iment i fl'uktgivande prak
tisk verksamhet. och starten plane
nu; i en så vålclsam ekonomisk skala 

;::;;,,, 

1~)
~l\l 


-- Den lät er sil 1·;OIl Sti!lI, .lIlln kan
ske sk'ullc la oell ullli/n CIl s/Jecialist 
ti;r (ltl få o'rdning p(/ dr'lI. 

- Tror du inte, (l,fI del ~kulle 'u(/ra 
biitll'c och billigurc mcd cn ny radio t 

.. - ,lr det RadiotFinst ;' Bäj, hur tu
wn k(/ n Il i l"Oill/HU 'lIl1.:11 ett så u~clt 

progru/J{,! 

att rrtdiom; snabba fl'llmmar;;ch under 
(let sista deeenniet helt förbleknar. Ett 
konsortium finansiiirer under lellnil1g 
av chefen föl' General Eledric Company, 
Owen D. Yong, har intresserat, .John 
D, Roekefellel' j:r för en plan pet upv
förande i Kew York av ell rundradio
central Illed television som bärande mo
ment. Projektet berH1:nas draga en lws t
Ilae! av 500,000,000 dollar, va rav hiilfteu 
faller pit torntförvärv och hiilften Vii 
byggnadskostnader. 

Föl' elen nya radiocentralen skall en
ligt förslaget uppföra s en skyskrapa Vii 
~n llockefeller tillhörig' tomt utmed 
l!'emte avenyn mellan l!'yrtiouioude oel! 
Femtionde gatorna. I densamma skall 
för televisionsinspel ning>! rna iurymmas 
bl. a, kabaret för '-,C,OS ; ~k;idal'e ol;h 
fynl andra ston! teaterlokaler för Iwn
Sel'tpl', talpjiiser, operor oclL operette l'. 
i\lol t agningsapptll'tltCl' skola uthyras till 
abonnenter inom störs ta möjliga räjong, 
och sedermera skola n~' H radiocentraler 
fijr kombinerad lju!l- ()(~h bildut,iill!lning
uppföras på andra ortel', va l'c.fte l' tea 
tersU Ilskapen och övriga uppl riidantl e 
arti s te r få ambulera mellan de olika 
I;entralel'na. 

Som intre""eoter i del~ "tol'slag-na före
taget nämn os teatel'kllll,c:en »llox," » me(l 
tie borgerliga namnet Hothatel, David 
Sarnoff i Hadio Corporation of Amerit-a, 
Merlin S. Aylesworth i National Broad
casting Corporation och Hirnlll S. Bron'n 
i lladio-Keith-Orpheum-konce ruen. 
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CJv\~ NUJheter ~, 

L:-II' () ~" t iin-t ~OJl1 ~i~t !1oter,1. att in ;:: t"1 :1\' cle fir[llol', fr:l!1 

\'ilka \-j C;1rt IllntrH,::(;t .-.:ki\-(JL' fiir ()lllll~il U ll.'llld c , dl'l! llHr g-:tll.:.!,· ~ 'l1 

ka" tar fr'l lIl n'-lg;rll1 ril,ti;:: flllltr;i!'f, ])1' 1 l'iJlIl," ,~otl om \'E;d:.
li ,e, t g()da .,a ker blaud den nya l"epertn:tn'lI lllf-"'lI ingt'll ~ki\·a. 

~()Ill kOllu ue r en att Idi \·erkli.~t rlltu:-:ia ..... nl t-' r n d .. i ngen ;1\' 
,Harpk \\' p )P r f'llel' ,Jack H,l'ltllll ,kl;t "" 

~i.:.!,"llahll~ ~ ll »(;rl-1111nlO[(lll,"Dll» ..'()IlI undret}' \"Hl'fiir .-.:kinn' 
~!\- u tt \. i,-.: :--. t lnHl'ke hli\'it ()IlIIl~lllllIda 1'1Hl:l:"' l Pll e;t l lg- i Pupulär 
HHclio tord e ;-;.iHhl :-:ig' i hiJ'IJilldpI~'(:' JlIPf! U~.'"' gPllOlll att uppge. 
namn Oell ad 1'('''', I'<ll'pftel' \'i sk ola lällllla d e t iill"kad(' 
llc',kec1el. - Och ,-" till ,khorn:!, 

f{1/81}{)/I r1 r-ns rij ...;{ ].;:nlrJlller sorll \"nl d igi JlIE'd l,)ll :-:E'l'ie ld-Olll

ord Plltligt j,illlna ,akf'r, Tll .c:pntin;.; ,il' ,"":I ,~1. ,\,' del allra 
poplllii l' as l !' "itt'l \'i »~lilL fiirst;1 lWllIlJo» oc h »~ E' IlW,"tPl'!'lirl» 

(X :)-:1:-:1::1) lI i jg."t' Iro!",.... att La!';.: E,~.:...!.·p . !-- O lll .-..:jUl lgPI' l' r fl'~ingpn. 

[nU' ,il' l' II I':1rt till Sill fiirrlpl. Tll' " H Ii ii da saker lik,oJll 
»",,1' ~ n ;" rl d ()ch si k jl:I, li1J'1 t"riikl' Jl)' och »}'l'iiken (jull 
il'r:1ll ~k a ,, -tllll» (\: ;;r Ini iiI' allt Eii l' Pl lkla historipr fiir E;.;,,,'C', 
s nnl höl' si i tt;l:--: [1:1 IlIPl':t dn-1lnilii~·d{a ~ak(:-'r filt' att lllan :-:kall 
fr. , ,'ael h a n ,'prl<1i"l'n k:lll 71', n olmi >< orkester ']lelar »,"al' 
.'il 70rl oc' ll s l'i;.;' p", lilla friik (' (() hril.ia TlI. 

Uunwll' "koglnnd s,illng;c'r » [ n i inl' ,~ I'I'a ;"a !lll! 'lllnaf» och 
mot" ir1 ~lll lI pptaI' »Bliic-kfi,kpll» (X :-l-l:i:I), l'l! 70cl ,al;: in~[lelacl 
a,' Hans H in,c:nn7, 

])al!if'l 11ertzlll;Jn fiir"kollllllf'r p;", h'ii ~ki,'or. Df'n pna 
»~1ölle,' ;:\l .'..I ' ll» och »j)pt I,U P I' ,"Olll en , a;.;: I H " H, I', .\nrler~en» 
iX :'l-l4:'lI, h:l rl;l ,"Iwlarlf' H" Rel'llarrl F;jP , ()r k ('~tpr. Ilen HIlCl rH, 
iiI' » f:i.I s k :l dp Ha"':lii» och »1 k,',[1Ien , "ena tillllll:l» iX :l H ll, 
\'ilka Bn d Kr"ft~ pll,,,pmhle lwr hpdpr a,', Ilpl iiI' en ,I" de 
b~i~t ,::.; jol'd a ~ \· (· ll ;-:kil in:--:pelnlllgar Yi hi)!'! pil liin,ge. 

Fntlll' psI 'o ,\ ,;Ii hnr "pe lat in (":'1 ~ 1l1:"1 ,'ildi ll~ oli, »]{I'r'llerrlo,"» 
och »A Iii t lp ~OIl,L:'» I X :1-1-1:) l, hada Jiir'kr:l ,Hkel', llll' lnelii,i,a 
i fJr(lel " Ilij -ta Il c· rlliirkpl."e, .Jacoll ,"pli kOllllllCI' ]l:' ell lika(]:lll 
:-:kh-a. l111 pl ag ll lHlt, » ~ (-jlld(l.~ lli'l ;-;;i tel'n)~ och »En ,\-iPllt ' l'\-a1.--~» 
(X :'l-l:21' 1, 

f-ilnrlig t' 11 pr fr pal' stor;] kOl1sPl'{-.-..:nkrr. in~pelac1r :1\- (~iitel)()l'gs 

',1'111 f[)lii[)rl; p~tE'1' llllllpr lf'dltiug' :t \' Tor :\1a UlL .\lfI'('I1," »1"p~l

spel» och ~: \·PI1fI;-:PII." »}"'e.-..:tpoIOll;l i.,,('») (~~O;1) ."H Int Si;dpl'lllflllS 

ou,'eltyr r i ll »,Jllugf'rllll a" Orlp'lll~» och »~;iI'er,j;intall~ ~iin
dag'>} i HJT ' III.~(,Jllallg a \' ~\-Plj(lsl'll (Z ~O:-;). lh-'ll ~()Ill Iii~g'Pl' 

au pi't atl' \ ~irr sld,'iJillliufl'l, h" lit(;1 Uinr:ttlli7are [Jrke,ter, 
,,,i1,er IIijr inte rlriiju att infiirlh:1 cle,"sa t "'"I med ~alll
ringarna. 

POIUP/IO I' h'll' Pil IlPl "Nip goda p0 l'll l,il'a ,- " kpr, ,jiillll1a 
s kivor o('} ) ;~\"Pll dl'S.S;1 ."'::lllltli.u:a S\'PUS;k il i nslJP}lling-'Ir. IIell
rnans ö da 11 ;-.:0 rkes h ..l l' iiI' u;l t.!'or ax (h~ l hHs r:l i Sill .L:·(~ lln\. SOll1 

"i ha f t t ill fälle all hii(';(, Jlen ~]lp l:lr »Er t ('lida litet finl:er» 
o('h »~1iit lig i ~kYlllningpll» (X 41",>;11, »Flil'J.:.al! ;il' l;tiU» 
ot'h "l "'K'-..alsp!1l) (X 41GTlJ) samt »Z plim'l» o('h »En ,~an7 
hlil' el!'1 1, :J !l~ke min tur» (X -J. l:)8;~I, alla tre i n,i~I' ltiig-"t:1 
kl;l s~ ('n n' "'Hl s um ön'r 1I1I\'I1(1 knn llpjlhl'in,~:I.'" .\tt intp 
~ki voma Lomma upp i tOJlpkl as,e n ,il' helt nch 11>1Ilet hrr 
kom[lositli l'e r, fel, inte orkp~tP l'll~, 

Lii rn ~ h ,lr ,,illngit in »Yiin l :l, ,jiintil» och »::;~H,nllS['II» 

(X ,l):;60 l , llIen llii1' kmnmer hall fiiC::I till ,iII riitL Ilnn 
:-:knll h( ; r; l ~ p;'] ~( ·(' l1elI. inte pil g-l'nlllln()f(111~kiyall. diir hall ~il' 

alltför ~ k r l kig' fiir art man ~kall lm n,ig'ol nöjt,' n,' han," ~i'lll,~, 

IIarr,\" I (-' l'.'~()ll ~il' dHl'(-'lllOt en ;\'ppel'Iig' l'e frHng'srIUg-;ll'P, 
i kla~s med Ih' h,i,,,ta, S:tmt'lig-a clp "k iI'n 1', SOll l hll ll fii('pkommel' 
lIfl, äro II l r r!:.1 att kii]ln,,,, Dill' iiI' »EI' ll1nll.'kell~na L t \'id 
Gang-es ," I I'iilllll'[,» [Ich »S"lllc~ternirt» iX -IL,!)]) - tlPll 
:-)i ~ tnHlnJl(l:1 g'ör IIan',\' Pel':-:.-.:oll l1;i."hln l)}ittre }iu Lat';..; Egge 
- »Jag iiIs:kal' srtng och ~tl'~illg:l~pel» o(~h »~~[lgL'a gOl' det 
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alrlrig-» (X ,n:;~/), »1 ' ,1 hri;.;gplI 1{II~p , ~ra('jp» (/CJI »j)pn , ij !; L"II , 
flic'kan i \'HrlrlplJ)) (X 4 '1,-,1',) '>llu t »l~)n liircl'lgskl'iill i knl'll
~ell» [)t'l! »Litp' k,'illlllig'l ]'jUli" dC'! allli(l k"a['» (X ·Il;;!),), 
a\" vilka den :-:i.-.:tn~ilnlHla ....:ki\ ·;1 11 iir d(\ll :--;\'aga:-:(~' i ,-'::lllllil1,~l) ll" 

»])en som ~i~t ja;.; lIlii tf ' r» och » TI'(l)li~'k l'all,c)(1i» ( X il :i5\l) 
~.illn;.;es a" Axel 'Yah1 7 r~ Il, l'ilkpll ti1l"-:lllllllflll lllC'el ]-Ielllllau,(j
()l'k('~t(,l'll }.(iil' »ll~ir ,-.:l..:::dl d: l lI:--;;t.-.:» och »l.'llgd()illlSy;tISl)l1» 

(x: 41.,:ilil, iJrlda (" n ,ki,'Ol' 'Ulll lIlall kan köpa ntan att 
['tUg'l'H sig. 

»XH l' rep;IlPt f;[Jlpr JI:h ii l' rl l"l "'Pll~!;;( ll>tlllrwt pil den 
f';.!),~·,'IIHh' »~ingill.:2.· in the l·;lill >;. och »I~ill,~,drtl' .jag'h> ~i]" (len 
IJ('kalli':] »,\'Ill l IJlllP», llc'n ,k i,'al' IX -Il,,:!;;) iiI' ilade il;itt('[,' 
()ch :-:ii.lUl'P Hll de tidi g-: ll"(\ ill~Pt \llliJI,~al'lla :l\" ~(lllIIlIH :--:lkeL 
»Xiir regnet Calle'r pil» ha \"i iU!'(1 hiirt n:t)..!.ull ,lllUelll gi;r<l 
Il;illl'p, lnedttll »LiillF~Jal' ja,t!'» h~ir fiil'lol':.lL n1::-:l\.illig-t i.l\' vad 
~()1l1 gjort clen till ('Il ,tor ,q'lJl",C:I'r, 

SllItli;.;ell hal' Pol,,'h[lon <int I', II:I,C:T:I :<ki"lIr, ,Olll intalats 
a" Ilriitlel'l1Cl Yil'z, \'ilk" inte ~iro :11ltfiil' "';(1';( HII identifiera, 
j)e tTf' ,":lkpl', S(llll \'l hart tillhille att kiil':t, Ikg'a fiirl'p,,,tl?l1 
P11 g'()d hit ()\'er \'ad Illall 11ll?rellflpl;-; f;1 r l!iil'(1 i rlpll g-elll'Fl1. 
»Yal'uing fiil' hllllel0110> 1/('11 »F,~en hi,irrl :ir gnId ,',ird» (X 
~(i!j(jS ), »,lOIl,-'::-:()ll p,'l :-:pritpl'o\'» (wh »1';1 KI\IIt::,-';,~"Hj;tll» (X 

-ItU,) 1 "llllt »A/ll Fiinlig,)'dt1H kliirlpr» (1('11 ',;',\'('11",(111 ,t[lr 
i spritkiill» iX .J()fl':'j knn lllUll II~t1f' lliira [)('l! hu I,iijc H", 
,'ilkpt, iiI' mer fill mall i Hllllliinhet kan säga, 

[>rt I/r r; ,,,~ilHlpr II'" nl' c'" lll( a llrjp lltliilHlska " Ikel', KCJII,prt
lllll,ik l'll iii' 1J/l1:I ~'PI', , f:J rk:1 ,sirJa, den sakelI ha \'i kOll,I'aleraL 
ticli7a (' ~ , och !liil' 11:1 " i llU ell " Ni p ~kil'o [', som ,I'/:I'erligare 
Iic'fiis t a clp!t n , "\,' de n1l'r:l pO]lnliira s~ittCl I'i ntan t,'ekf1ll 
fr ,i lll, f » F.«tnrliantiuH» och Don Dipg-ne» (X S,g!ll, lltan 
ii,'pror(] [>n »!Jrakskin]», in'''[lelacl a" malJr101inork('~ te r, 
»('7,H l'dH;-'; ll()ll.t!,rni ,,",('» (X ~,-11) i-il' en nnnan ~kh'a a" sanlllla 
lli"jg';l kla:-.:--; :--':Olll de ;t'· () S ~ tidj.!.!'rl re olll n i-imnrl :1 ry~ka jn ::::'llpl
lli n 7Hrl1a, inte riktigt lika mE'locliiis "o m de~"1 men lika Hkta, 

.Tnc'l)n p,< 1ln[lont ~IW );II' t ";'1 f'llOpin-e tycler (x: !l!lOl) på ett 
,~~{tt ,,",(llll k:llI fiil'lll (l 1i \"!.Io ll ({PIl SOIlI al1llarS inte intresserar 
~i;.; ett r111g'~ fii,' dpUa s l ag,,, lllll,,,il;: att. rnsa il ,tacl och kii[l:t 
,,,k i ,'an, F ijr HI f' rikl i,d knuna llpp,"katta 7it:lrrl'irltlOs('1l 
Franc'is"/I .\1 f/ln~/I~ in~pelning'l r :1" »~('r011ata p>' pa,c:nolm) och 
»:):1" r1aI L~C'» skall lllan nog r1,i rc'Jllnt ,'ara mera nlllsiklJitpn 
iill dc,' n l,'s ta, »La Inl1l' rlp llli (' It< oc]) »~1arr'be americainE'» 
(X !LI.,!)j J fi('[J 1" ;( xylofol!,oli. " om l1iirlllHst llPlllfalla nnrler 
rlllj('ik0l' »kl;illll1li,~a saker», D e n ~I,;inll1 kan nhtn h'ekan 
räknn 11:1 en Ill)'ckel stOl' 11ll1!Iik, 

1 srripll H" ojlf'rain~l)('ll1ill,~ar Pl'e~elltel'ar Path,' JlU el! 
,,,kinI nr »1'aja"z(I» IX :-:,:,:", IJlll \'ilkell dd in t e Iwhiin'l' 
,o..:äg(l,-.: n;t,:.!;ot ,'lUllat }iu a{-t del! lir a\~ Pi-lthe-klas:-:, 1'Y ;'l :-:ki\'ol' 
n]1]1t:I,~'l briljau('1 kijrin~I}('IIJin,L:';lr III' »B()ri~ Gor[ollnOn) (x: 
:i;; 11 , 111 I,l'il II11H'lt)'l'('1I fill »Eg'lllllnt» (X :i:illf(l ligg'cl' 
,iI'en dun i 1':lI'll('-kla,,,,, ~lllnigl'lI hal' lllllll' ~l:ll'i'ill('lli ~junglt 

iu 1';I."a~ IIch Elisallf'l'h, arior nr »Lohl'lIgrill» pil ett ,ät/', 
.....;Olll kan fiinrl;l ~i \'('11 dPIl :--.:()lll aldrig" :--.:att :-:in fot inolll 
0pPI'an,,, cl ii rrn r atl' ko,"ta 1"1 ,ig det. niijet, 

()rril " "II'O/" Ill'(',Pld't'l':tr SH'U rL\ilIy i ~'tt('rlig:l re pn rad 
;-.:kiyor, ;-';(Jlll ! l'()t~ ~ill k\"Hlill,t" knClppa:--.:t ,~dl llPP 1110t s [lllg"ul'ens 

.fiil'~I':I, »Fiir llli,~ till ][awaii» och »~1iHllli InOOIl» l-Itl12:'l) 
a\',,,lijj:1 f'U rL\illy, som ,,,l,, pu!lp p{'lllimH'r Olll 1"\'('11 ])alnIH1, 
\"ilkpll i CH"h fijl' si,g ~ir Qll l1tlll~il'l,t ,e:l':llnJllnfoll:-:Hngul't'. Lik:l
\,;i! ~[)lll lllan hpl~t \'ill slippa liiirH mer iill 1'11 S\'('n I"nllllberg 
pller en KcHl-Uf'rha 1'11. lika litel', ,'il[ man lliil':( S"en D:ilalHl 
Ililcla skllla, rL\i11y ~jnng-Pl' \'idal'8 »l-laga» ocl! »~f:ln !Jol'rle 
intp ~O\'n» (-IOJ21) ,"'Illlt »J)el' iiI' fiirlJi» oeJt »L'lng't i f,Hirr:lll» 
(101:20), 1I:l.llnla llisi'orier a" \'ilka c1f't torrle "'Ha IIl)Tket 

:--;\"fll't att ,t!,"(}ra nIe r ~ill ~()lll ll~ir gjorts, 
DllblielpiHllisterna Enllpr~-F()rslJerg- lm ,~,iOlt en fiirll'ii [fli,t; 

ill'''l'elllill~' a,' »Lii ng'lar jag» och »Fnshionet[e» HOU,D) ocl! 
YioleL h:tllll ('tt par g-o!ln "a kel', ~(lIll (]c,'n a,' clallsmll~iken 

illl'l'p""pnuh' ii,,,'()nblil'!di,l:'Pll lJiil' fa~tlla fiir, lllp(l n!l,~ 'Ye,"t
herg' ;"';Olll l·pfr;ilIg-,-.:(l11,[~:<ll'e i »Lotlns llallIlH») Ucll »Bl'Llnll;-.;\'ik~

":11'('11» (-I(lJ;~D), Eli al1~"I1Hlll gT:111llllofollbekalll'skap, Dag
,y('."tllerg', ))iir liar Orl'llp,"trola iiter ,c:,iori' ett fynd, Yhl'll'e 
~l'pl:lr Yiolpt 11:11111 »Hillf,din,iplJ runt» nch »])allllasem) (401:!/) 
salll t »Liir,lag~kry;;~» Ol:l1 »,Johan nu» (-Il!12-1), 

(Foris, asid, 223) 
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..I. r. Holm, f lktiruol.o .q, Stor-kholm. iir i iull ,,('Ing- med 
iiirueredeberna för hii~t.'iisong011 o<,h ],olllllH"r hr·'Jt ,."i ikpr! 
an ,·iick!l. Nt b"l"iittif!;:ltintre~~e med "ina Jl~·hl'iPr · ::; '1,·;\1 
nlll IJPtriirfar :.IlItalet. "om kyalitetell. 

De redan t itli;:-a 1·(' i (l ei<;:; t ~pa Itpr omll~ill1nda högo]IIIJi.~a 
\Y"ilo-lIlO\.~t'tII(\ e n :il Fer\\"io~) (H.JI »b'ol"to-O lllll>~ ha unde r (\Pll 

korla \"id de f llllllits i I.lInrkuucI l' l1 tH ck "are sill i fijrllliIlallll,·' 
till knditell'u l"l'Iaf"i\"t1 pris uilli."dle t. " llI .dt bel t i;;"1l0111 Ol·l! 
IIlh·it en all,·" li g- koul(1JlTl'nt till Of' i m'lrknaden tirlig';lI"p 
riirekollllnallu l· J'all rikatl'll. De koltllll :l helt siik" l·t an iHpr
finlla" i III,,!: ill "" :1'. d e Hya , " q ' n " l,:a llloltagartnH'l". :< 0111 
yiintn" till lIii"I('II. 

])etsallll ll ll .:-ii1l0r elt ::;erit' nya kOlll10nsatorer o mfa ttalHlp 
alla \"tlllli"a slorl .. kar mellan 200 och 20.000 CIII. i Iltiniat~T· 

nl·fijra IIdp. Konden"'1 tor0rlla , sOl n isokrll t" med ])11 ra ffi Iwra t 
pap1'l'l". ii ro jlro,·helast:ule IIle<l 1,000 \"(llt likst rölll. ~Olll exelll· 
111'1 Illa nii 1I11ta ~ mil ttpll pil pn 10.000 (·IWS kondpllsa tor. sOll' 
,iro: Lin~u :~(J llIlU .. lln:,(hl 10 lIllIl . otll t.iod,lek :~ H11ll.·11PlIlla 
konrIens:Horty fl ila r rpdn II i sto lt n ni Il I lp'·l'rpra ts till Pli ,,,. 
land"( ,, s Wr"ta r:t<liofahriker. 

Eli allIInII t '. p a'· hlockkolldplIs uto r i Ili i.~rf' knllitet. IllPm 
tlY,;p(](] fi)l" " !lll:l ral b~·gg·n l" f', Iijre kollllller ii '·PIl i hel "edp. 
}'nlnikat 'l iir deL ,·iilkiilHl,t »S k utor» Otll kUlldensal·oremH 
~il'O utförda i l'ylitHlpl"forlll. l'ru,·"pänningell iir 1,500 ,·oH. 
F'iir ,I·orlekell :!,OOO cm. ii ro lIlalleu: Llillg"ll -II) llllll. inl,J. 
"krm·kontak tl:' r o('h (lia1Il. r-:a 10 1lI1ll. 

} 'ör fabrik aIl ter, "DIU ILatt \"i ~s ll . ,ih igheter att få onleJJt
liga system ii lI silla hligtahne. 111:1 uiilllll US att det yiill;.~imla 
lich p å litliga Blall-Pl1nkt-s~·st<'nll'L »GGK» kommer att le'·e
rem s i speciellt fubl"ikuntlltIiirnurle till synnerligen förclel
akti.2:t pris. 

Fiir deu "I·ora nllmiinlteteu ull de u~·a Se ibl·-mottag'a ma 
a'- "rijrs la iul ress". Dp kOJlJma huvudsakligen att- le,·e rer1l " 
för yiixel ~( r iiill som :!-, :3- oth -l-rö ..s aPP;lrol"er o(·h iir" 
smll tlig-a för~"ddll nlPd \'olnJ , k ii rtu g-a llpr ii och Iregallpr· 
s lutriir. Burt~"tt fr:'in de Iller ell('r mindre I~·("ka<lp olOttag-ar
typer, ~Olll ~t\J("khulll\ ~ \ltstiillningel1s K. k. radio- odl g-lTI lll
IllDfonanl pl lli llg 1l1'lWisa t , ii ro de J1~·a Seibl.-ll\ol:.ta"lImH UP 
rörs ta ~()IJl f l';i ngtl tt <II' t id ig a re ofta"t mer pllpr III ind fP 

llIj,-; ~ I.\"(:kticl e exteriiirel"IJH till fij nnån f ijr nya, ell'gall(;t ()(·II 
nuittligt fnnk ls ilplonallp. Fabrikpn har ej tilliimvnl det Olll

rliskntel"lld e till\·ii gag·,\n g,,~ iitte t att bygga in hugtalarf'u. yilkpt 
1>1. H. lIIedfiirt fiinlelen att. appara te rnas dimensioner kunnilt 
nedbriJl gns till ptt. nbsolut minimull1. Yi hoppas att. "fter 
företagna pro · rl'll'lll i Jliistn IIUlIlIner knnna ill:er\(olllwa Iller! 
dl:' rpslllt:ll . J' l" o'·lJingelJ II ,. IIp nya mottagarna g-iYit". 

nen del ;1\ u Jlnl iinhplpJl, som ]ysslIar på kristnll, kan 
p.-liidja s a t all llIUrkllfHh'll sPlit omsi<lpr fiit.1 en yprkligl god 
dpl~pktor. Den IH I. iir kUJlstnH:'rfld n,· dl'll I,Hmle kemistelI dr. 
Hug-o Graf 0<"11 re"nltntt't a '· li'ingTariga t61gna experimPIlt". 
Kristallen, SOlll i fonn (l Y en ,·al;; iiI" iubygg-tl i rletpk("orll. 
lltruiirker ~i" för sto r kiin~lighet och fdll1nlron uv rlijlla 
Jlunkter. Val ~':'1I I,fll! vridas ut:Jn kontaklayul"ott or-II iiI" hplt 
ka \l.,lall. Detpk hlrn fiirsii lj e~ 1111'(1 fleri'trig· ~tl ra nl·i (Id.. Iwnl1ll21" 
hel( ~ iikert att bli en E'n"'1·rr t't gud arl lke l. 

.·lkfir-lw lo{Jct Harald l F(il1f/rCII, Uiiteborg, har siint oss 
»\Vad;l :b , en flV ",iisoHgnybeternu, för provIlinp;. 

;\Iottaga I"en, som oll1fat-tar ; terkopplad tl e tpktor or- il t'·'1 
lllotSUlIld"ko[lllludp I:'gfreln·ens.sleg med pelJtod ~Olll s lnt!:iir 
lltfiires för 00 p f' r. viixel,tröm 110, 127, la;). 220 eller HJO 
(I(·h :!-lO ' ·olt. Ven ii l· byggd enligt Vriu('ipen allt i ett oell 
utförd i tilltulurule t'xtpriiir. Ljml;:lyrka och kvalitet iim 
"ynllerligen 1'Öl"triiffliga ocll anslntell till pu god utomhn~
all tpnll Ull" H [Ipa I"H ten II tn n ~ y;1l"ighpt. in sti ilTt' II tIii ndskil 
s("a tiollPr 11Ipd full hiigtn In l""t~TI;;I . 

BlaJI(I iiniga Ilylwter fran fil"lll<ln lII,irka" Lop,,·e·:Unsicone 
EB 8;, en II~ ' hii.!!ta lare JJlpd -l- poligt system ,,,. god knliitet. 
Extpriiil"eH ij l" enkel oc·h flolt. Ijudk ,·alitpt o("h I,ji ns lig het 
iiro Ilijg t llppll!"intH. 

Lor,,·e lIi.i~t:llar-(· h:J ~:<i JA'h H:i "k:·l ll Ilelt siikpr t Jltils:IS llIpd 
tilll'l'pd:-;stUII(~l B(.) HV l U r: ngn al)pHl'atb.\"~gal'e Vå grund av 
knllitet oclI IJl·('s t:ltiull~fiinu ng-l.I. 111 1"11 lika mycket taek ,'el re 
sill prisbillighet. 

'rilJ sbl mu nilmlws att dt'll \lopnliil' ll ?\ & K lull uC"to l"
UYIlHllIte höglalart'li nll f,in ]lri~et ~· tterli ga r e s~ilJkt. 

YI/muef LOreli .~-Rlldio ii r e j alJdt'les ollt'kllnt fiir den sypn"k;l 
radiointresspru(!t·! a lllll iin lle ten . :\l l1 ng·a alllutiil"er any,illda helt 
~ii k('t"t iitll1ll lllt'd fnllng;1ng- dp uto l\wnl plltligt Yiilgjorcln 
o("h l'ffekth-a Lon'llz-:>I)(llarna , fijr att ta ett exempel. 
Hi)st~ii s ongen konuller ,ii kert att gi>r-a ualllnpt Yiilkiint 

'i,·en hland df'n "toni Illassall. nlr;: radiointn'ssl' inskrii nkpr 
~ig· enilart till I~·~")lan(lpf. 

FJ/cktri8!'-n .. \"tid/o/au'" Sk(l/l(lill. Sto(·kholm, 0("11 .\ktiello
lagpt 11((/"{/I(/ ·I\'IW.IJ)"(' II. Gött'horg . t'·t'llne firillUr. ,·ilka~ namn 
inom t·utlioilran"r-llPn alltid l,oq.(:1I fiir IliigsLa k nllitl't. kOlllnlll 
lliimligPll an- i IIl:trkllilllen infiirn ~tl ,·ii l mottagare som hiig 
tnl;nt'. tiIlYl'rkarll' :IY Lorl'lIz-Harlio Ypdrip il,,-(}. 111. il. IL 
Hedin. 

Huru m:"irlg·n, och vilka typer, det kommer att riira sig· Onl. 
n'ta Yi iillnn pj, IIlPn 11011: ~iik<' lt kOlllJna stl"iil r1istllns- (Iel, 
lokal-lIlotlag a 1"(.' som hUg· l·a la rp i Plt f]prtnl skilda prisliigpll 
al"t fiims. 

F Ur denIl;.\. ;:-;\ng· "koht Yi IIi'dla oss ,I iII »Lol"PIl7. 1".\"I"n» och 
»(;OIt!UlIl :-5». l! 1l kOllluination av motlll"an' oth hiigtalare, 
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~"11l [,I 'lIpr lil'en de höga anspri'!k, faclmwnnen ,tUller pi'! pn 
god mdioH ll iiggning, 

:Uottngn n 'n, ~om Hr direkt Yiixelst1'öm~an~luten, omfattar 
4 s tr,~', ~ lI, F, + Det. -l- Pentod-slutstC'g, För~t<l H, :r,-steget 
arlJNar 1m (l ett ynnligt trC'elektrodrör, andra mer! skHI'lll
r~'alle]']'iil', ,'. I' s Wmningsl~onden:'iato rern fl 'ligga I1U "amma axel 
fll'h instii!l . s med en l'att, ~k;llan, som iir beIY f; t, iiI' grnrlerurl 
<hiil i ki l .. llertz som i n lglängd, Detektol'l1 iir ftterkopplarl , 
I' ilket i l1 ;i1; g wd ökar selektil'ite tf' n, :\Iottagaren hal' t,'enne 
y,'gEill;!;d"" udden, 200-6.50 och 650,-2,000 meter, ö,erg':Jn
gen dem p nellan utfiirrs medelst en under s kalan fWuragt 
1>na lip, Ap!';! r a ten ä r försedd med u ttag för grammofona n
sllltllin~· . 

I kom hlllatioll IIlNI "UollltOll 3" ger »,Lorenz Fyra» en 
rellroclllktl" n, som ej Hill1nar något övri;!;t utt önska, Högta
larell, illb." ;~g<1 i ett tilltalande hölje, besitter en utomordent
lig'C f)'lli,~, men likYiil mjuk lon, Klangfärgen kan nll'iel'HS 
geuom Yl'idning aven liten rat-t på högra s icl a n, 

KOllllJin rltionen h a r I'hut sig n,ra en utmä rkt anliiggning' 
sftYiil fiir d istans- som lokulmottagning-, På en god inomhus
antenn lal' lIlun utan S\' i',l'il':l1et in fle ra utlUn!l ska statiOlwr 
me,1 fnll lliigtalurs tyrka, Det innebäl' inga s töne sV:lrigheter 
att g'l fiirl i IOI,al" tationen enär an;tiilllnings - 0("11 :,terkoPll
lill).!, ratl'llrllH skötas lr."l riitt sätt. 

.-\.llllliilllldf' ll kotrl III PI' hplt visst att hii! s u (It' lJ;I'U Lorpn7,
]JrfJLlllktl"l'Jlt1 lll t' ll "tiir,l-n tillfre!l,stiillt'l>'t', 

, Radio!a ln- il.:cn LII:I'U/', :\[otnla, hal' tillstiillt oss ett I1nf ny 
sina :IL>Il'll' atnylle te1', ay Yilka ,i hittills Ilnft tillfillle att 
niirnmre 1,ro\'U I,ux ol' T;\Y, en 4-rörs Yii x t'lströmsapparat 
Illed ett s i ~gs l1ögfrekvensförstilrkning lnecl sk iirmgallel'rör, 
g'nll",rlikl'i l, (a d cletektor mell ttterkoIlpling mohtltnuskopplatl 
till I.'tgfn·I, yen sförst,irlwlTöl'et, vilket 5pn:1 re i s in tur iiI' 
mOI ,- Ullltl skopplat till ~Iutröret. 

Ay,binlll ngsspolal'lla liro korglintla!l e meu gro, tr[IU och 
,_LOr lIiam l:' t t' l'. dIket nel1bringar förlu s terna till ett minimum, 
Tack ,,<ue -;iirskilt nlld placering a y spolarna Ilar en alltför 
invecklad <ldirmning kunnat unclg, s utan att s tabiliteten 
ill'entyra;;, .Pr[,nva ron av niirliggancle me tallytors dämpancle 
yerkml ~llIn t' n synnerligen lös koppling till antennen medför 
stor sel l' k l i \' it et or: l1 hög fiirs tilrkning, AntennkopplingPIl är 
lltförd \':l d llUt' l Ut:111 att [Jttyerka antennkretsellS Ilvstlimning-, 
"arför rl E'IlUa kontroll utgör en utmärkt r egl e ring av ljlld
stYl'!;:f\n S" lllt iiyen al' "elektil'iteten, Ljutlregulatoms vln
cering i :l ltpJl ukrf'!,-p n fiirhil1llrar iil'erlJ C' lastning i1l-pn n\' 
hÖgfrekY(' lI .; rörPl, (;Pllllm ell omkOIll1la re med tre Iiige u Olll

fall;I1' nplJaml f' ll nlla y, ;diing,lt'r lllPllan HJO 0 ('11 2,1UO 111. 

Apparaf<' l1 lltf(irpi-' en,lust hplt niHan"lllten fijr 1';ixf'ls t1'iilll 
()('h ur omlwPlllill!(" IJHr f( jr dl ,;tort lln(al olika spänningar 
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mellan 10;:; och 250 yolt mecl e tt ,l\' Luxor' utarlJetat s~'stem, 

OmkoPlllingen ii l' gjorcl Ilå e tt i.>genIJlick, misst.. g ii ro omiijli ga 
och nättmn,fol'lnatorn i apparatPrl a rbetar lllcd samllla höga 
yel'lwing',gra<l 'fijr alla spiinningn r. 

Anocl s jJiinningen, som likrikta::; a l' e tt rikligt <lillll'Jl , ion er:1t 
rlnhbellik1'iktal'l'iir, Hl' YiiI filtr (l l·n,l och l'iiren erh tt Jla s ina 
h i.>g-spiinningal' fdln var s ina filte r. 

U ttag fiune , [Öl' ans lutning n\' pi ck-up, y,HI'id tdi eller tre 
dir I'alfritt kan nll\'i.inda :s till f iirs tiirkningen, 

Appa rntl,1rJan iiI' u tf i.> nI i mattpolerau björk, 
Som exempel 1'" npparatens prestationsfönnåga kan näm

nas, utt Ilen ulnn Hl1\'iimlning av i\.terkoPIIling med full 
ltögtal ,ustYl'ka tag'er in alla större utliin<l s ka stationer, Si', 
n,lra som 200 Ill. fdn :\IotaHIS 30 kw, Ilir ntlan,lsmottagning 
pi'! l'ilg-Iiillg;(ler upptill 600 m, ske utau s vå ri ghet. 

A ,-B, Yi c7;cls <I' TOd.scn , Stockholm , (iemow;trera r bos 
Hjalmar Löf'llli s ts Elektri s ka Aktieuolag, Bil'ger .Jarlsgatan 
23 en synnerlige n lyckad komuinatioll' av Triotronhijgtalare, 
'l'riotron l)ynamllS och ett magneti skt chassi med 4-poligt, 
balanserac ~ ,I' ~ te lll !il'() monterade vid en gemensam uaffle 
ocl! an ol'llnll(l e ~i't , att tlllströmspolnrna 100nna seJ'ie- eller 
parallellkopplas ;lllt efter önsknn, Den dynamiska högtnlnren 
iir dessutom försedd med en tratt, vilken bi(lrug('l' till att 
llöja ljudeffekten, 

lDllii l' förslii rka ren ej lämnade större clisto rtionsfl'i utgilllgS
effekt lin (':a ~ \\'11tt, kuncle, nHr nnliiggningen demonstrerades 
för oss, !;:olllllinationen ej jltt l[ll1gt n iir till fullo helasta~, 

LjUlII,1'11lite ten synes vara utomordentligt god i det så,iil 
höga som I"ga touer komma fram i riktiga \H'oJlOrtioner, 
,wI! nilr Jjll,lvol~ ' ll1en minskades ned till att motsvara loka
len s storl ek kUllde lllll n ej i näll1nvu rcl g mll m ii rka dell 
fijrlllst al' ha s toner, som annars i regel bnlkar Wrekomma 
i dy lika blI. :\1:1n miirkte iiyen, att elen m agnetiska högtalaren 
ha r en e j rin~n lJet.,vdelse fiir de höga tonerna s ',terf.,rjvning, 
FirnmIl iiI' al't grntlllprH till kOllllliuntionPll. :.;om iiI' Yiil 
I'iinl "tl- Itiil'il" 

A,-R. 1\'i('kt' ls &. ,],()(ben kommPr till l1öst t' n mer! elt flertal 
l1ylwter fl'l'\ n Tdotron-\'erken sh \'ii l ifr:'tga om 1'iir som hög
talal'e, 'l'ill (lessa llOIIpns \'i a tt efter f(jretngna prov knnna 
tttel'kOmlllH redan i nästa nummer. 

~? ~ " '. ~ eV ~ ;.,?' ~" ~" 

~~a.fli!1pktorm Brevlåda 
~ ~ ~' PoIlulilr Hadio besvarar kostnadSfri.tt 

/' ,) unr!"r denna rubrik :lIla fr:lgOf nv 
-If allmiint intresse, ,För oll1gttenrle svar 

:A'<......',-... pr !Jrev i mera speCiella fri'lp;or honorn r 
mot I1ostfiirskott efter vid vnrje till
fälle gjord överen~komnlt'lse, Uimnn 
alla erfon1erlig'a llIlllp;ift«r om niHsIIiin

ninl':, pPl'iodta l. riirtnwr etc, Mer/stil/rl {(//tid. s rrll 's por/O, 

Jfi 8.<d Iid,(/ll » /,:8/ R », a) Trtidt'n hör Yflra J mm , cliam, 
2 gg. :··dlk e:":-': lHlnIH~'I1. 

b) i\ej , rlJtors polen kan ej ol1\' iindas , 

http:200-6.50
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GRA;\l)IOFO~~YI-IETER 

(Forts. fr. s ill . 220.) 

St crno, som representeras av Ho!.Jert Barkman, hnr slut
ligen sänt o~s ett tiotal skivor, allt dansmus ik. »1 kv;lllens 
sena timma» och »Ha llä flickor små» (8'" 57), »::\'iir lyktorna 
tlindas i kVtillen» och »,Ja, i kvlill» (SW 58), »Ditt blonda 
hill')) och »P ,l klirlekens vingar» (SW (;9), sa mt »Blod rijda 
rosor» (e!l gamma l hekant) och »)Ionte Ca rI o» (SW Gö) 
skHmmas inte fUl' sig i dansskivebi blioteket. »Pa l'fymvalsen» 
och »Piraten» (SW G4) !.Jörn också höra elit. »Sjijman i land» 
och »Det menlig'a hem!.Jiträdet» (SW G2), »Barn<.!om" tidcl'» 
och »Det såll: bara gu!.Jben i månen» (SW ;:;1) "amt »Dä 
tHnker jag pil. ,lig» och »Svensk-amerikanarens så ng» (SW 33) 
ii ro däremot mera enkla saker, som man med förd el kan ta 
med pli utflykte rna. Sterno hal' beg-ått det fe let Htt hUa 
en och sn nlmn ~li. n~nre, Jj-;ric GusteI', sjunga samtliga saker. 
Till de engelska inspelningul'lla, som firo mera omviixlaTllle, 
skola vi iiterkommn. 

H å k u te. 

J,ore /l..~ Gralllll1o.foll1;rrk iiI' en vHxelst.röm s-synkronmotor 
för 110 och 220 volt, bygg-d föl' 30 per. ström. Den går meel 
konstant 78 varv. Frå nvaron av kollektor gör att denna 
motor arbetar absolut störningsfritt. 

Vorwerk Grammofonverk är försett meel universalmotor 
och ii r således anviindbart. silväl för växel- so m likström, 
Det levereras komplett med :30 cm. skivtallrik, s piinnings
regulator föl' 110 ocl! 220 volts nätspiinning, st röm!.Jrytal'e 
och automatisk s toppanordning. 

B;l da dessa ' rammofonyerk förll S IH Aktiebolaget Harald 
Wll11gren, Göteborg. 

EN NY LIKRIKTA.RE. 
(Forts. fl'. Bill. 19S.) 

elektromagneti~ka likriktarkonstruktionen hel t nya möjlig'
heter, Det kan i dett,'l sammanhang yara intrE!:>sant att 
frnmhi'Llla, att likriktaren föl' nckuml1latoruppladdning i 
vel'kliglleten inte hal' någon polaritet. Ma n kan cHirför 
ansluta ackumulatorn hur som helst, och lil(riktaren bestäm
mer dll själv sin polaritet på rHtt sätt. Om JIlrln kortsluter 
llpjllad,lningskolltaktema passerar ingen s tröm. Cppfinningen 
möjliggör vidare en betydande förenkling av (1l\lforll1arna 
frän lik- till viixelströll1. :Med spänt intl'esse avvaktar man 
rl"n nya likriktarens debut i marknaden, diir den siikert 
l,rllI bli <:>11 god arti kel från först.a början. 

BERLTNR NYA RA1HORTATION. 

repetitioner. Pil taket av t1en stora ll1itthyggna(len kunna 
friJnftskonsertf'l' arrangeras. GIlI'den mellan den s tora och 
(len lilla sHndal'sa len , till vilken man kan konlIna från blida 
lokalerna, tir !;:1 illriit.hl<1 att den ockStl kan anviindns föl' 
Il t~ii ntln inga rnll. 

Yid sidan av (le Jukaler, som Funk-Stunde sImIl ha för 
sina prognll11, hal' gjorts siirskilda al'rnngemang föl' D eutsche 

På taket av rl cn nya b)/ggnarlcll8 stora stud'io har mal! miij
z.i,r;het a·tt ol'dnn fri111ftssändningar. I fiirgr1ll!li~ n till h/Jgel' 

ses en mikrofrlil. 

WeIle. Även detta företag hal' en stor ocb en liten studio 
samt ett rum f(jr föredrag oth repetitioner. 

Alla studios uppvisa stora fördelar i jämförelse med \"HI 
som tidigare kons truemts på detta område. Karakteri s tisk 
är trapetsformen, som vi sat sig ge mycket goda a kustiska 
resultat. Den korta tviirsielan i salarna har till uppgift att 
reflektera ljudet, medan långsidorna absorbera det. 

Detta byggnads.verk, som täcker ett område Plt 7,600 
kvadratmeter, blir med s ina rena linjer och vackra pru
portioner ett arkitektoniskt minnesmärke över J.030 års 
tyska rundradio. De tekniska arrangemangen sttl jltl höjden 
inte blott av vat! Tyskland kan llstndkomma utrm uv vad 
som presteras i hela vii rIden. 

LYSSNARE1'.'S KATEKES. 
(Forts. fl'. sid, 211.) 

vilkas en:1 pol är jorclkopplnd, vara placerade i ,len jord
koppla(le Iedn ingen . 

Ett sådant arrangemang ger elen nödvändiga ~ i.il,erbeten, 

om man blott kommer ihåg, att omkastare n inte flir ~H1;; 
öv"r Vå laddning' IIta n att ackumulatorerna iiro kopplade 
till stiekkontukten, och att man inte fi'lr lossa le<lnin~arn;l 
fl'l'm ackumu latorerna, innan omkastaren tHer slagits um 
till insta lin tionen. 

n-IED RADIOVAGNEN rA TRAVE1'. 
(Forts, fr. sid. 200,) 

erforderlig 1'1iC'kvi(ld oell siikerllet knn<le nppni\s me<1 denna 
plucering av nn l'ennpu, som iir hitt oJllgivt'n av 11nr)(llfl<1 ,, 1' 

()('ll triitl. 
I<:n anlHggning ~;I(lan SOI11 <1en hill' IIE'skrinla iippnar n'ltl1l'

ligtvis mycket ::;t01':.l möjlighet"r fijl' transmi~.· ion av de mest 
olilmrtnde evenelllang. lJtan en >;:l<1an hi~ tul'ia lJlir man 
beroende av telefonnätet, me(l den lmn mlUJ ordna en ut
sändning strängt taget var som llelst. överföringarna pr 
tnl<1 från olika platser ute i landet ha ju åtski lliga gtl nge r 
stiiIlt till l;rltngel och givit en l<Yalitet, &,1111 oftn inte varit 
mYcket att huna fi)]'. Alla dessa llesvärligllE'tcr ,;Iipper man 
fr~n med en racliovagn av (letta slag. Låt 0 8 :; fi'L en ntt skicka 

H Sommarens bästa melodier på Kr. 2:50 ())ORCHESTROLA 
Långspelsskivan som slagit igenom ['~l!l!MÖ 

R Begär vårt utställningssupplement hos Eder handlare 

. 
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nt inte un i n. till Soln11!;t o('h 1"11'iks(lcll ntnn ,j\'pr]lllvlld taget 
till alla ijne re)l"rt ll~e ,~rnn nu gÖ I' , t ~ O('lt till dem so m 
skulle kn u na gö r;] :; med el L ~iil l ant arnt11~f'll1nng, 

(Fnl't=,. fr. ~id. 21:1.) 

ningsfl'i !'eprol]uk(ion, niimli;!:pn ga llC'l'kond p11~arorn 0(']1 
g'nlle I'lti (' I; ~ ;1l. 

Jlet iiI' klad' , arr (illfö1'rtn(lpl a\' ~ :l ~t()1'a lad(lnin gn r [1:\ 
gallel'kon,lpns:t tor)1 ~"1I1 det ]Iii l' ii l' t,t! 0111 ];rii \'11 eIl Yiispntli;,:t 
t\li nt!r!' g ll ll l'rläe];'l ;ill ~(' cl\'anligl fi,r n(t laddningpJ1 skall 
k l1llnll lii, 'kn liort \ln\1er dpn l1egati\':! halqwl'iodetl, J)P1l 

lt:l~tighet I'arrn ell kllllll e n"atorn urlnddas genOln likl" tl1 f:"II' 
Illall a\' [('r'l\wln l: ~ n X H(', \1ii1' H iir g:llIl'rWt:!;an" Jlwtstilllll 
i Ohlll (1<'1 (' snllllllHn :ty 1;;ll'al'it!'ten nle l];l11 l'ijrl'l.~ gallt'r 
()('h anod ,am t ].;:npal'itNen hll~ g:tllenl\'ledning"kont!pnsntllrll, 
\'i m ,otstp d'l krH\'a, att t! PlIll:t ltastiglH'1 s l.;nJl \' ,I\':l ]lii sin 
hi iid lika metl Illo<lulalioll"rl' p].;: H 'lIsp n f och f il :< a lnllda 
.~aih·~rHi('k h ns tj\'l'~ gT;in~ l,p:-;(iilllc1 H" f(Jnneln 1 = l: 2,( X 
HC, I nll ll liinltpt iiI' r = ;,,()()j) 1',\ ' clrc~/,'(' ];, och (,: kan lillllJl
ligt'll yur ,. l X JO!!] ("Irad (lOO CIll,i, \"i 1',1 det Jlii"ta y ii \'llp," 
på Il lie"HiJllr :1\' H = 1: :2 n X j,OOU X to '" = ei I'ka :~:20 , ()()O 
ohm e ll rc . 0,32 llleguhlll , I IJl'lI xi~ kall llHll1 HII\'iind:l I](-'t 
niil'l!1a"," liigre "tHIH1:lI'lI\'iinlet, ,;OIll iiI' O,:2,i l\lpl,{ohlll. 

~ll a y lip :-;t<)l':-;fa ;-\n1ri~h(\tt' l'lla vid (Jll"~illdllill~ (1'" en ~H 
lil'ell ga ll, rliieJm liggpr i dP11 dii'll[Jning a\' dell 1'i1lhöl':Inde 
,,\';ingnin ;: ' kretsPIl, , 'Olll alJ~()lnt t\l: ~" tl ' bli fijljclell, I ienna ol;i
g'(:\u het ii i dock il1(p "ii:-;f\llrlJg- i !"'tOl'fl Jll(Hlel"lIH 11lotlag;ll'e 

!Hed flel' fl ~tPg ,": högrl'ek\'en ",fö I ',,[ii l'l;uill ,~ och bandfilti'l'. o('h 
I,,'aftlikrll t"rpn får tliil'(Vr hplt "ii[,el't pn lIlYI'];et "priitti ~~,"1 
anyälltlni llg i modernll l!1ott" ,"" rkollstl' uktionpl', 

~llltlig(, 1l sJ,all f[,;\lllhalllls. alt d",l i111"ull l,an \' ,ll'n niitl 
YiindigL :I t \lian anl'iint!el' e li s,ir"kilt [ilte l'. hp~la pnde <I\' 

dro~ sebpolp uch l;oll(lell >;, llur, i anolhtriilU s till pdllingen till 
krafldetpl;tol'lI, II {t llpt anllar" ka ll lIPl"t 'l 1ll0tllrbo'l ling till 
följd a\', :ttt Ileteklurspiilllling' "dl riir,I,irkar":jl,innin g nr 
tag-a' 1"1 ..:amma vnnkt i ~'lilllill <lt"l'l l. 

100,000 ,"OL'!', 
(Fnrt:-i. fl'. ~l d. :!l ..L) 

g" I ~ llled ,din le t!nntlp I in ;: Illl"t! p il yj ... fur ,; iktig lIt>r , I n Uu 
~ti'l'l'e 1I1 I' t3 Ilföl'PIIl:l l. ":~1 ~O \l l \',i r!lle ;]lllla mtPI', rödl't! n inga 1', 

Ij\l ,.:iu~1 a ll 'tl iUller elc.. knn de l ll jl]ls t a "Il hiig[rekn'ntn "Vii il

ningar , a rl: IlIgo r kUIIlH1 ,,1,1 lit dHri[r:III , niir lilan .komTlH'r 
t iitt. ill].!" dCI)) , :lIan lw n tl rl nlHlersiika, Oll .' ,ldana delHI' 
iiro 'jläll ll ing-"fiil'flllIlp geno m afl IlIJr lim llem lllE't1 en Inp
talblu\' ''' i l' att ~P, 0111 de gf> ifrcl ll si~ gnistor, och nlll u 
!'hl,erI1r ti a intE' att f:l LIr ~i llll ~,\r l" lIiin<l ,' rml , emedan DIan 
l'idrör el ( u~kyltligl 111,.:t>entl" IIwtallf lil'erIlu l, som nj!' hijg-
frek\'enl a s trulllllIHr, 

LoF'rlN - WH I TE 

[I-O II RI/'II/" ,' iOllrll , 

~luttllg :l l' e n ,ir inb.\'gg'll i e ll tdfoder, ~0t1l ti1lYf~rkas eHI 'f 
m il ttPH i mnterin II i~l' nll och ]la lllon te ri 1l J.!~ ]JIH Ilell , Det l'lla 
~it!""t ,\'('kl ' l iiI' dod, a\' trolit :I:\: , "dl hiir IlltJlltt 'l',is dl' bolpl'itt!(! 

in- oel! l1ti!;:'\ng-s/!\l ssning:ll'llil snmt komppn ~c' ring"nlOl slil ndet 
IL, 

l 1:""lall "]; ii n ',, hill fii r riir>,o('klarn3, \'ilk'l ~,"t kUlIn:l an
bringas prl ~ ill" [llat ,er, ~1i1)1 1II'I s tp dock Sp till, att , tn ~lut
nillj!~pllnkterna inte k Olll lllH "tl "prurit triil' t , vilket e \'en 
Im'lIt kan förebyggas gellOlIl atl lll!ln liigg-e r e lt jl'l!' rin~ar 
a\' oljpduk eller n~lgot liknnnc!<' emellan , 

~Iul "tit lltlPll Ho - R -, HG f<l~tskr\lnlS 0(,1;",[ i t l'ii e t, men 
IlJ l1 n lJd s te se till, att fa"tgijrin ,c;,.:"kruvHl'IHI m ed Iljiilp nv 
i""lpradp ~kil'or ahsolut Irill,lra~ J'r :"lll att komma i fiirLIinelel~e 
nlPII lllo ts tftntlen, D en riiU" pl;\\:erlngen av uttagen nr m01'
~l"I\l ll'n ~ ker liittast lll ed ltjiilp a\' milliallljli'rellletpr Ilch en 
4 \'olt ~ ,ICk Ullll1lal'ol', IIl eJl lll:lll kan ock,,11 orclna föl' sig 
,'nligt J'öljantlp, 1:ttH)!:ct, ~Olll skiljer JCJ och nG, anbringas 
pLI e n trec1jetll'l :tV llIot"l ,'llHl t' ns Ii ingtI fri\ n clPH e na iinclan, 
Hiirigen OIll tIel,\." 1lI0t~ li:llll L't i t\,'l d e1<U', av Yilka ell'U minsta 
LIlir Il11lkl'ing J,li::;O ohm Ol'll tleH "tör"ta 3,3GO ohm, J' cl mitten 
al' (]en min s ta cl",lpn f<lst.s];rll\'a~ Ll' a a \'tag t iUt intill vHI"lndra 
la'h Ill lltst:l n<l,..:tnlden a vlii gsnns mellan dem, ty potentiollletel'll 
H, sk,,1I ilJ ~kjnta" Iltil' , p, "il sätt ulir R, my cket näl'a 77i'i ohm, 
AI('\',t,-,1' >;;1 att :1l1ul'inga en u\'tappning på R " stl att detta 
1!t'las i tl'lI "r~' (' I.;en, av \'ilkn tlet ena är omkring (]nul.Jelt 
sh "tort som clt>t aneln1 , ,,[j,":01ll lHontel' ingsplanen yi~flr. B rirl 
gl'1I0ll! j;Olllll!er man m~'('IWI nära det riktiga viirde t på n 'J, 

~l ot"tiindE' t H" skall ' -f l\'ll på 4,700 ohm, men elii Yi pii detta 
"iit t e ndast [ ' I drka 3,;~;:;0 ohm, se l'i elwppla s därmed ett mot
s lantl ]l,i Olllk1'ill!!,' 1,400 Ohlll. Slutligen inl'eglenls adappning
en I!ll H" , sa atf: cirka 30 lllilJiallllJ(~ re g,i nt i ntg,illg" ri')J'et~ 
,ltlOdkl'l'ls , niir apparaten får ström, 

Dll dl' t intp biir \"lra " piinuing på apparaten ~"I s natt 
dt'llna ij [lpll"~ hat' ledllingen fdlll näte t fijr!:; till en stick. 
do,;a, \-ilken iiI' fas l ~].;:l'I.ll'aLl på lIottenplåtell, Niir denna an 
hJ'ill )!::I~ IKi ~in plal~, tr,\'f'kes stil'kdosan lied över en siirskild 
st ic];kontakt:lllonlniug, "ilken tillyerka s en ligt fig , 3, Både 
ihpl' rö relI UI'h t.le anllr<1 vartierna [lY mottagarens överdel 
höra a llliring':I~ skydd :.t \' perforerad metall. dika jordas, 
P i"t liiltl t'l'lla se l' man inte något ;,k~'clll Ö\'I ' I' rören , Illell det ta 
tilh'erkas [Jr e i" analOgI' med d et, som liggcl' ö\'el' tran sfor
JlHltor('r och dl'os"elspo le, Båda skydden skru\'as fa s t med 
s krl1\':lr oc:II ett var uultar Illed muttrar och kontrallIuttrar 
illlJP i ,'ji:ill' :l flJI])>1ratl,tdan, ,"ii att de inte kunna a \'lägs ntl s 
utan att I.l OtlPl1jJl : t e n [örsl ,,,kr ll\'as lo,;:; , 

HAR NI GARANTIER? 
(Forts, fl', s ill , 204,) 

(lelse, .o\.u\'iindning a \' motstånd al' denna s torleksordning 
orsaka r 'I ~illlligen förlu, tpr, ,.:om inte ä ro 8ä obetydliga, 

Del knn do!'k nnfönlH t!tl fall, i vilke t kännedom om dessa 
l'ii1'lI:illI1n<!en "!JC'lar en \- i~s roll. Det gäller den konst rukti on, 
"o111 fig , :2 \' is,ll', Om nHII1 häl', i motsats till vad som tidig'flre 
n ii 1I111 t,., fiir"t IIl'yre ,' \'i ll P, sl\ minskas betYdligt de över
"Iliiuningar, ":<llll k unna n Jll'"tt till följd HY denna brytning, 
i "pt m otL:rg:1rl'lIs glö(l"tl'lil11~ kl'e tslopp nll ligger pHl'a llell t 
med elen ifl':r"mnlrallllp ,uagnetl in dningen och till följd härav 
\'el'k :lr cHilll]l 'lllllt~, 

En s peciell IJl'yture, monterad på en mottaga re, är fi:i lj
H!;lligcn inte till ~tO l' )l,I' tta, "'Il't:ij[' mall, i s,:idana fall då 
e H Illu tlaga l'e kommer i kUli takt m ed en elektl'odynambk 
högtal al'e;: lllai!'lll'tlintlnirJg, giir liii ;:t i ntt hel t klara s ig 
lItaH den , 

Kr. 11.70 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 

Nålen töres he l a v;;gen tangentiellt i skåran 

Äntligen en r i ktig konstruktion - en nyhet , som man väntat p i . 
Mindre nå(skrap - Renare fonJtergivnin .fj - Skivorna sparas 

CO,NCEN T RA * HÄLSINGBORG 
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THERMAS 

RADIOKATALOG 

1930 

innehållande de senaste ny. 


heterna 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 

T.J. Norr 311 45 STOCKHO[J\1 Tel.. ildr: 
Växel »Radiotherma» Största radiotidskri ft Finland 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör N i annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstarilf från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


S[ottsgatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

TYP. H Dr·. 1. 
Bomull 

pj den stora. ty..-ka radioutställni ngen 
1930. H.n 3, slånd n or 277 

AUTOMATISKA 
SPOLLINDNINGS. 

MASKINER 

för spolar av alla slag 
med automatisk pap' 

pers, eller korsvis 
garn inslag. 

Froitzheim [,. Rudert 
Maski nfa brik • An!. 1890 

BERLrN . WEfSSENSEE 

Langhansslr.126-131 

Dynama Radio. 
Honeycom bspol3,r fr. 25 till 500 varv. 
UgförlustSpolar fr .ln 5 till 'ja varv, 
lämpliga till kortv.lg$.1pparJter. För 
längning'Sspolar fdn 100 till 1800 me
ter med inbyggd återkoppling, en
hålsfascsättning, apmod~k avstäm
ningskrt"f.S (ör såval IIng som kort 
!g. Bästa inköpskälla för fabrikaJ\ter 

och le('rfö rsäljare. 

Svenske arbete. Begär katalog. 

DYNAMOVERKEN. 
osn\'. TEL. 201. 

Rekvirera 
prospekt! Nyhet! EJA NÄTANOD 

Omkopplingsbar 110/220 voll. 

Samtliga vlix\!ls t rö msa ggrcgat hava h eIvågslik

r iktn i ng och g lö d ström s ottag. i\In r.knadcns mest 

fullänuade n,itagg-r<>gat! Obetingad tillförlitlig

h et och obegrän sa u liVRI!Wg-d sätta. \ ' i som gh·n .. 


f Ur ntsättningar. 


TYS KT K VALITET S ARBETE! 

Rm k . 

Typ Record l (ö r 1--5 rör .... .. ............... 27: fia ,I»Typ Reeord 2 f ö r 1- 9 rö r ... ........... ... . ... 33: - Typ ,.MIGNON
T y p Mignon . E f(cl<t 3(J mA. t ör 1- 3 rö r ... 39 : :;0 
Typ St·a Dllard. effe k t 100 mA för 1- 5 rör ;>4:  med rör endast 
TYl) GigaDt, c fC" k t 200 mA flir 1- 0 r ö r ... R4:- Bruk. :19.50 

MAX ELSNEa Berlin, Chodowieckistrasse 40 
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Magasin för radio och grammofon 

ANNONSERA 
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