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Chassis med mem bran » l O: - . 

GENERALAGENT: 
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ST,\DSGÄRDEN 22 Avd. P. STO CK HOLM 

Glirnrnerisolerade Blockkondensatorer 

Provade med 1 "00 volt 

Motstånd, hög- och lågohrnlga 

Spänningsdelare 'ör anodaggregat 

MAX MIRSCH & Co. 
Berlin-Schönberg 

Chcruskerstrasse 33 

RADIONYHETI 

PENTOD;::detektorn 
Två rO'r nu ger mera effekt än tre förut. 

EIATON 
m d inbyggd 4,pol. 
bal anseraahögtalare 
(el förs tklassig elek. 
tr dynamisk), pen. 
fo ddetektor och d:o 
k r:l ft förstär k a rrör 
fö r lik, eller växel , 
st röm (50 per). i pryd, 
lig eklåda. Appara, 
ten utföres även med 
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bs.l Ny patentsökt kompenseringsmetod mot nät , 
bnls. Apparaten är tyst som en batterimottagare. 

Likström Växelström 
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För mycket 
För lit e t 


Skämm er allt 
1\ventyra ej ett gott mottagningsresultat genom användande av mindervär

diga delar utan utrusta o ffi e d e l b a r t Eder apparat med 

LOREN Z "stabilisator" 

den nya epokgörande spänningsdelaren, som alltid, oberoende av 

b e 1 a s t n i n g e n, l ä m n a r k o n s t a n t a, f ö r r ö r e n l ä m p l i g a a n o d s P än n i n g a r. 

Elek triska A.==B. Skandia, Stockholm 
MALMö, WÄXIö, KARLSTAD, GÄVLE, ÖSTERSUND, SUNDSVALL, UMEÅ 

r-;::. sinnrik konstruktion. 
Enkel skötsel. 
Billig drift. 

ARCOFAR 
Radiogrammofon 


med inbyggd elektro

dynamisk högtalare. 


"Det moderna hemmets 
och den intima restaurang-

e n s m u s i k i n s t r u m e n t n. 

TILEFUNKIN 
P. R. 1. Svenska Aktiebolaget TRADLlis TELEGRAFI. Sthlm 8 
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Radi o n och ne rverna 
Några funderingar i ett alltid aktuellt ämne 

I 
»Populur Radi o ,Yeel,ly», »Radio vVelt» och 
»Radio Uiornale» - för att nu nämna några 
tidsInifte r ur högen ! - i grannländernas 
press likav~iJ som i vår egen, framföres ofta 

klagomål över radion som störningskälla, en »ner
vernas fiende» och »oljudets mib.;tare», vars tillv:iro 
ökar' det mod 'na livets obehag och ger oss gråa hilr 
i förtid. 

SamhäJlet rymmer alltså inte bara gamla män
niskor med sympati för denna underbara förströelse , 
som komm er från världen utanför den egna, till
bommade dönen eller ungdomar för vilka jakten 
över ett dansgolv till musikens toner är lycksalighe
ten i dess hög~ta potens. Det finns också människor 
med andra intressen - och ne.liVsystem. 

En hypokonder' med kolerisk läggning blir natur
ligtvis under vissa förhå1landen alldeles bragt ur 
sinnesjämvikten av det allra minsta buller - hur 
mycket yärre J:;lir inte då hans tillstå nd om det exem
pelvis rAlmr vara en sluällande slager hans trum
hinnor plågas av? 

I en grannlandstidning klagade alldeles nyss en 
insändare över ett ak~uell t fall a v missh ushållning 
med radiomu ::. iken. Då det kan anses typiskt för 
denna i de flesta kulturländer aktuella plåga må 
det relateras. 

Ett ungt par bebor en tvårumslägenhet i ett mo

dernt hus. I va ningen under dem bor ett annat par, 
som sedan radions införande MIli t sig hemma 360 
dagar om året. Deras högtalare går för fullaste lju,d
styrka dygnet runt under de timmar utsändning 

äger rum. Den börjar med morgongymnastil,en Id. 
7.30 och slutar framåt midnatt. Vägg i vägg ha l' det 
unga patet en ensamboende dam, som är lika iyrig 
radiolyssnerslm. Hon slår upp dörrar och fönster fö r 
de höga tonerna. De måste få fritt spelrum! Slmrar 
hon trappan - - det finnes självförsörj ande som måste 
det!- - öppnar hon entreclörren pa vid gavel och lå- · 
ter ljudet ru sa genom trappans snäclm till alla 
grannarna i våningen över och under bennes egen. 
Ovanför det unga paret bor en äldre herre. Han bru
kar somna vid radiomusik. Han ha r emellertid inte ' 
radion i säng-l(ammaren utan i rummet utanför. 
.i\lannen har nämligen rälmat ut, att han då l;:an höja 
ljudets styrkegrad utan att behöva själv lida av det 
- det blir tvärtom en renare tOll, tror han. 

Dessa tre olika »störningskällor» fördärva sakta 
och säkert det unga parets nerver. De bel,änna att 
de ännu äro i sina bästa år och att det ej fattades 
dpm något i fråga om hälsa när radiomllsil,en bör
jade ljuda i deras egen högtalare - som de nu ald
rig begagna ! - men den myclma radiomusiken från 
tre sidor har gjort dem missmodiga. Nerverna äro 
upprivna och de sova aldrig lugnt om nätterna. Det 
är b 'ist, siiger mannen till den publik, inför vilken 
han framlägger sina bekymmer, att behöva avundas 
de döda! 

Samma radiomusik, som enligt en del läkares ut
sago kan verka lugnande och rogivande på vissa in
di vi-der emedan den skingrar deras oroliga tankar, 
har i d~t refererade fallet åstadkommit betydande 
s}mdegöreJse. I uet hemmet viixer fiendskapen ·mot 
. , 
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A v Ingenjör 

_Arcotronstaven 
Berlins stora n yhet 

M 
an trodde att llt\"(~ cldingen pä radio
ollll'ilflet i ntlgnn m,ln H \"iibHllla t och 
at I. fabl'ikan11' l'lHl sbJ11c fi't i lugIl 
cch ro s hlllelanli:-;el'H ~inn appa l'nt(,l', 

sa alt Jl] ottagama liksow bilal'lltl fl'an :\1' till ~\r blott 
fiku lle IUl'l'te sm~il'l'e fÖl'b~i_ tI 'ingm' och ej yj>ia llagra 
l'aclik<ll yhete " 

Så t yckte emell er tid iute »Telcfunkem>,I,ollcel'nen 
utan ,Will en hlixt fdlll kim' II imIlleI ];:Oll1l1lPl' llPlt 
plö tsli;!L pn l'c\'olll tioll<.'l'a llele lIyILet, A T'Cotrolls t a \"fl 11. 

ett - efter hel t nya pl'incipe l' b~'gg-i. direkthel I.:tt 
Yiixebt I'ÖlJlsl 'ör. - Vet- iiI' (,n lil t, U 0 \' ;1 1 g-l :lsl nb, mrs 
y11l'e i i i' md:tll isel'at, ti ll formen 11i1:,;I;1I1 pi"lminn;l1l de 
om en febel't(l l' lllolll el<> r, )lan ktn 1: f ijrgii H'!'; eff PI.' Fl :r ,Tou"I" 
g-n lll '('L och den oinyigtle har .'nn 't att n!l:L ;l it den ItfJl1!' ill lli l/q iiI' 

til/. (J1nj'liilyel i //I (' kuirfOl illa de plattan skall nu'" rötcls allod , 
lIä.lloJl. 'L'id/uffi!} hi"lol'iu, 

flen ull1ll'l'bal'a kulhlI''illridal'e som 1ll<l ll g PIl diirjämte 
nilS!?r \ ~\l'a tirirHs >it.iin;ta gläd jPiillllJ(', .lhit, "kipas o('1t 
utbild il ' l'ehy( :l' i de mil:;snöjdas ,' tora ,ll' tIl8 o('h diLl' 
\'äxel' ",akta och siikrl't fnull en npiniol1sstorm mot 
1'<1 diol" il'e],.,en som en nlch'l' dag kan kulminera i 
icke öllsk\'äl'da reshiktion(ll', 

YOl'( ' det dil ej bii'L tre om \'i på fI'b-i lli gll (~ t'ens \'äg 
Ilekit lll( _cuIc förekommande i.iYel'lll'iftel' oeh ö\'!?rgrep p 
mot a \' »1', rlio:--pleen» ungl'ipna medmilnni, 'kol' '! 

L,lt I :-;s kom ma allmänt till insikt om a tt högtala , 
ren ej l!?hö\'er kopplus till d~'g'llet runt, l3 lir radio
ly 'l:)llft lllle1. Pli \,;l,nn, i s l ii.1l r l l'ii r ett dfl 0 ('11 (1<1 före
komma Ide angeniillll al'l.Jl'ott j, \'anla ~(ms pnahanda, 
födol'<lI' rad ioföl'"tJ'i i!? lsell d('t lIlesi il :t \' siH behag, 

Vise män förkunna i alla tider för' de få\'iLi'l,a 
ruiinn i:-- wrna att nöjets l,alk ä r bittpl' om den töm
mes i botten, Det blir också bittert i längdelI att st.iLlt
digi: f il trumhinnorna sönderhamralIe a\' radiomusil, 
eller a l _h~llla hjärnans fina maskineri i gång för all
sköns pet'ifel'isk radioförknnnelse särskilt om den 
sistnälllnda i intet ,1\'seende kan anses gagna vål' 
specielL t inriktning och \'åra naturliga intressen, 

Den 'prklige radio\'ännen den försynte lyssn aren, 
"et na turligtvis r edan allt detta och handlar där
efter. • tt ge honom goda råd vore därför en över

loppsgämwg, TI'O ej att det iiI' a ,"sikten med dessa 
rader a1.1 fnull);:a~ta n[lgon generell besl,yIlning mot 
\'iLrldew; s ti.)J', ' ta fÖl'~amlil1g - radiolyssnarekretsen 
- ~O lll >iltcla Il , ~ej, det iiI' till den lilla minoriteten av 

tanUiisa mitnnisl,or som blott se dd egna jagets in
treS::i(: 11 odl bello\' 1l1D,n Dl[Ujte rikta en lika öppen som 
beshilllfl uppmaning att ej störa grannarna i onöllan, 

l\I1'T1 rläl' föl' brllii \'er det inte bli ett s;ldant där gl'a\'
likt lugll ~(}JIl brukar föregå stormen utan ett natur
ligt lup:n \'iirdigt ltliinniskor me(l gaIlIllJ al god kultur 
o('h slllld" nmOl', Det <11' id,e blott i dag OC ll i morgon 
l-i skola re",peUp]'a det modärna samhällets redan i 
';11' lag"tiftnlng faststiilJda rätt att värna tystnaden 
JIlot flll1ställilig fÖ l'inte]fic ,-i lll,'tste göra det >itnJl(ligt 
och j ii 111 t ~ 

Radiorörebens fiender , dessa många ner\'ösa miin
nislwI' landet runt böra inte ~ HI anledning till an
mil d,u i ngar och sta tells Ol'gu n än11\1 mindre till ö\'er
\'iigamlell av tltgäI'der , "ilka utan \'idare skulle göra 
ill 11 f> ha \pt :1\' en l'adio l i cellS till ett delaktighetsbe
vis a\' ungefär samma föga tilltalande valör som 
iiganclet a \' den s \'enska motboken, \'ill,ell tillkommit 
(lill'för att det finns en mindre grupp människor 
utan förmflga att rätt bruka glädjeämnena. 

]J!, Wester, 

L 
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Yid glasväggeus ena sida, mitt emot anoden, ligger 
glödtråden, SOll! på mitten är utformacl till en ögla 
~Olll stöllpl' mot glaset. Se fig. L dIken visar en ge
llOlU~känling av röret. 

t 'tanpfl gJ:l;;d ligger ett l:i laniolbebgg, vilket är 
m(o[nllisera t oel! fiidJUnclr t JIled soekelns metallhölje . 

De för Ar( 'ohon-staven till !,[I' llll d liggande teori

anod 

9/ö'd/råd 

?/oSL/Op9
s/yre /eh-/"rod 

Fig. 1. 

erna iiro iiil'Ut <Idvis l,ända, mell ha ej tillförue '-Ull

nit en all\'öndbar praktisk tillämpning. 
YiLl ett vanligt j'ÖI' på vcdw" (l('1l fråll glölltd\dcn 

till anoden flytande e]('k\l'ulI><tl'ÖlJllllen av ett mellan 
de bilda elektrodorna in l:lgt ga lIp1". ~ir (letta finmas
kigt och ligger llet nära glödtr[ldell , el'hälles en stor 
p:lver-lmn [l analt:,; lrhmJflen a,· v:1l'icrande galleJ'f';pän
!lingal'. 

,-id en sp~i.l\ning il. gallret nlslnl" runt detsamma 
ett elektriskt GUt, vilket - Olll gallret iiI' positid - 
ger elektroderna ÖbHl hastighet, om det är nega
t ivt minskar elektronshömmen. 

Det är emeUertid inte nödvändigt att detta elek
triska st,yrfält skall alstras 1uue i röret a v ett galler 
utan äyen et f utanptl röret lagt metallbelägg kan 
utö\'a samma \'el'kan, vilket för övrigt användes 
redan vid lw todstråleoscillografen. Amerikanaren 
,Yeagant konstr-uerade: tidig't ett dylikt 1'ör men 
kunde inte E'rhålla en tillräcklig L stor s tyrver1<an 
frun den yttre kontrollelektroden. 

Dl". Job~ t hus 'l'elefunken upptog för ett par 1'11' 

sedan ~U1yO iden och ArcotI-on-staven har blivit det 
lyckade resultatet. Det är fl'ämst genom utforru
ningen som »A l'l;u(ron» skiljer sig fr-än tidigare ex
periment. Man önska(le största möjliga im-erlwn av 
styrelektrodc: på elektronbanan, vilket erhälles ge
nom att lägga glödträden utmed giRsväggen, ;:;8. att 
styrelektroden dels kommer att ligga mycket nära 
glödtrflden, dels nästan helt omsluta densamma. Ano
dens Imivegg,-[ol'lll med en lång viLgst6lrl\a mellan 
katod och anod gör att kraftlinjerna komma att 
följa glasvägg n nära l\OntrolJelektl·oden. 

L;lL oss stuc1er-a vad som hiLnder i röret i följande 
tre fall: 

22D 

1. Vi lägga en hög positi'c spänn-inq (& kontroll
dektroden. 

Omkring glödtråden ha "i en rymdladclning, ett 
litet e1ektronll1oln, varifrån elekhonerna '-andra till 
anoden. Varje kraftlinje frill1 styreleldroc1ell gr'iper 
tap: i var sin rlel,tl'oU oell vill fÖl'a deuna tillbaka lill 
hairlinj(,l1 :, ntgang,;punkt. Di:ir liggPl' emellertid 
glasväggen cnl(,J1an oeh efter en stund ha samtli!-;<L 
k1 'aftlinjer tagit yal' sin elektron och bundit ll<l 
ghl '~ ,·iiggPllf.· insida, så att den förut existerande po
sitiva Hl1tet nelltrali,wrats av den negati\'a "äggladcl
ningen. Anod~tl·ÖJl1men åtel·tage · alltså sitt begYllu
elsrYiil'lLf'. Detta visar att man statiskt inte kan upp
mäta rörets kataktäristik, och att man direkt från 
föreg~leDlle rör u lan inverkan kan p[lhigga stYI'elek
troden fulla anodspänningen. 

2, J,uqgn 1/i på styrelelctroäen en hög ner/Mi/) SlJun

1IillY, minskar elektronströmmen och i förstärkare
tÖl'et lWll ingcn positi,' utjömna n<le spi:inning uppstå. 
Samma är ih;en fallet, OlD man plötsligt bryter en hög 
positiv stYI'spänniug. Då kvarslilr den negativa yägg
lad(lningen och blockerar röret för ett ögonb lick. 
R am för en helt kort tidsperiod, ty gla:;viiggen är ej 
almolut oledande, var'för laddningen sakta bortledes. 
Glasväggl~n t.i ~instgör alltsfl som gaJlerläckall vid en 
"lIul ig fÖl·städwl'e. 

3. Låt oss 1iU tänka, Mt en äixelspänning lägyr8 
l)å styr'elektroden. rllder den positiva halvperioclen 

,--___ -.----_____,--_-<: +150 i/. 

'-T__-<> Ifu . . r-J 

Iv. 
~----o -c 

Filj. 2. ]Cop!)[ ill (Js schema· fijr apparat mc(Z .-.l.rro! nJII-,IIIl:ar, 

"alldrar en del elektroner till glasvägg(,ll och lad tIa 
dellna npgati,·t samtidigt som ele}{trunströmmen t ill 
anoden genom den positiva stFspiinningen ökar. Un
der den negati\'<l halq)erioden fil vi (" i negatiy styr
spiinuillg samtidigt som d ('1l nqpni\'a viiggladdningen 
k Yl1l'st[Il'. 

Xästa positi\'<1. halnäg g('l' ett tillskott i llegdi\ 
dggladdning, ~u att röret själv byggeT upp en ne
gati,' gallrrföl'spiinuilig

c 
\'ilken "<Hiera!" i storl!'k med' 

dell lnilryeJda spänningens amplitud, så att densam
ma, om gh1S\· ~i ggen \"Ol'e ledande, skulle ha ett värde 
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Arco!.7 ·onstaV()H 
1/(/,. ba ra tre kon

tak/ber!. Man 
"'knllc nästan 

I,'IUIlIG ta den tör 
"il febertermo

meter, 

lika metl signalspänningens maximah'iirde, ":u kom
mer den att ligga något lägre. Vi förstl sålunda 
huru y ju detektorröret likriktningen konuneI' ti ll 
stånd. Dänid ändra :-; ig amplituderna ho!', den mo
dulera dl! \'ågen perioclisld och genom att tilh,lwn
sl anten för Yägglac1duingell"; bortlädwnue ii l' mycl,et 
liten kommer den styralldc spänningen att variera 
i takt med mouulationsfrekvpuilen och där'med även 
anodströmmen. Vi förstå även att rören för ett ögon
blick kunna blockeras vid en stark signal, gf'nom a tt 
en myc!,et hög negativ gallerförspiillning uppst å r. 

)1ed detel,toI"l1 är det en särskild historia . Denna 
iiI' gasfylld och är ä\'en den direht upphettad, 

Rumlllet mellan glödtr,id och anod är fyllt med 
mättad hiel,silvel" nga. Genom invel'kan från det 
pll'ktri~ha fältet mellan katod och anod blir densam· 
ma j (jn iserad, d. v. s, gasmolek.ylerna spalta sig i 
positivt laddade partiklar och elektroner. Det sker 
en ständig' terförening a v dessa partiklar med elek
troner lill neutrala molekyler samt nybildning av 
joner, 

Förut nämndes att vid den positiva halvvågen fl 

styrelek:roden en negativ väggladelning bildades, vil· 
ken blev kvarstående. Vid detel,torn kommer en jon· 
vandring till stånd, så att väggladdningen neutrali 
seras ay tillvandrande positiva gasjoner. Under den 
negati\'<1 halv\'ågen lägga sig de positiva jonerna pä 
glasviigi-!'(>n och så att säga isolera glödtrådens rymd· 
lac1c1nin ': f rån det pålagda kraftfältet. 

Det n m sagda gäller' endast för lågfrel,vens, ty 
kvicksil1"cl'jonerna äro tunga och kunna ej hillna 
med då l'.rehensen ökas. Lägges t. ex. 1 volt 50·perio
dig späIming på styreJektroden, är neutraliseringt>n 
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så fullständig, att endast 1/100 volt amplitud erhålles 
i a nodkretsen. Yi~110 ,ÖOO perioder erhålles däremot 1 
volt; och slutligen för högfrekvens binna ej l{vick
sih"el'jonerna med utan l'ö re ~ arbetar precis på sam
ma sätt som högvacuumrör·et. ~är amplituden vari
erar med modulationen, erh~llles ptl vanligt sätt, som 
fönlt nämndes, en varierande negativ förspänning, 
vilken i anodkretsen ger upphov till en växelspän
ning ::lX modulationens frekvens. 

Röret blir sålunda okänsligt för lågfrel;:\'(~ns och 
1'1';l g'Cl'ar inte för den 50-periodiga spänning, som di
rekt kommer att tillföras styrelektroden genom in
duktion eller direl,t fn n glödtrt\ den, , 

»Rören» utföras i två typer: 

REA 301, dIket är gasfyllt och vid drift visar ett 
smalt glimljusband mellan tråden oeh anoden. Detta 
l'Öl' arbetar endast som detektor. 

REA 201, lågfrehensröret, gel' med 1 ni Q i 
anoc1kretsen en förstjll"lming av 15-20 gånger pr 
stl~g. 

Det häl' publicerade lwpplingsschemat visar, hur 
oerböl·t enkel en apparat med Arcotronstaven blir. 
)ian behöver inga gallerkondensatorer, inga läckol' 
och sist lien inte minst reglerar sig gallerspänningen 
,.;jtlh' och intet extra uttag eller filter härför är nöd
vändigt. 

Här följa slutligen data föl' de båda stanU'na: 

REA 201. 

Gl ödspänning 1 volt ± 10 % nätl"ariationer, 

Glödström c:a 0,~4 amp. 

Anodström max. 0,5 mA, 

Förstä1'lming c:a 15-:W vid Ra 1 MO. 

Va = 150 volt, 

f = 500 per'. 


REA 301. 

:-;Jödspänning l volt ± 10 % nä t\'uria tionel'. 
Glöcbtrom c:a 0,2G arop. 
Anodström max. 0;5 amp. 
Aterkopplingen börjar, då K är större än 40 % 
vid en gallerkrets av 
c = GOO cm 
/C = 550 m 

el = 2,5 96 
en il tel'koppling-sspole 

LHK ~ X 105 cm. 
och Ra = 0,2 MO. 

Va 0 - ' 140 volt 
eller om K = 40 % och d mindre än 2,5 %. 
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Berlin slar upp 
portarn,a! 

E
ndast en \'ecka åters 1::11' till dess den stora 
radioutställningen i Berlin öppnas, Någon 
riktig överblick ö\'eJ' \'ad den kommer att 
bjuda har man inte ännu, men av allt att 

cl öULa hlir (le! en hel serie fina saker, 
Lik:-om i fjol ananger'ar tyska postväsendet tele

\'isionsdcmOllstrationer i ett rum med 400 kvadrat
mei 1'8 goh''y ta. Denna gång insh:ränl,er man sig docl{ 
till fl tt "ända filmer, som äro upptagna inom själva 
ut1'[;Ulningsoml'[ldet, I rikspostkontoret på Tempel
hof är upp~tiilld en filruappal'at, vilken är speciellt 
konstruerad för television, DeSi:mtom utställer post
\'i:hellllet modeller av de två storstationer, som byg
gas i Miihlacker vid Stuttgart och H eilsberg vid Kö
nigRberg, dIka fÖl'modligen börja sina försökssänd
nillgm' före årets slut, 

Motol'störningar och medel att eliminera dessa 
skola ockf:;a demonstreras på utställningen. Att arna
törintresset ännu inte är utdött lwmmer man att 
få klara bevi:'i för. Resultatet av den stora för en 
lä ngTe tid sedan utlysta priF:Lädingen fra mlägges 
nämligen häl'. 

I samband med radioutställningen hålles också. en 
grammofonutställning. Här får man bland annat 
11öm en mängd röster från g~LDgna tider och även 
inspeIni ngar, Rom gjorts bos främmande foll{slag. 
Ski\'orna äro Hoade från statens ljudmuseum, Lite, 
rapItonbolaget j Hamburg demonstrerar upptagnin
gar a \' uesökarnas röster. 

J ä ttehögf.alal'en från S·iemen,~ <1: Halske blir en av utställ
n ingens scnRa·tio/l er. 

HallioutstäJlningens clou blir utan tvivel Teleflll1
kens nya radiostav, vilken pl'csenteras utförligt pii 
annan plats i detta nummer. Annars bli skärmgallrr
rören dominerande, Bl. a. ut!:>täller Schaubverken 
en apparat med två skärmgallel'röl' - ett högfrek
\'ens- och ett lågfrelnrensrör. 

På lIögtalarområdet väntar man sig inte några 
stora. nyheter, bortsett från Siemens & Halskes jätte
hög Lalare. Däremot far man för första gången se 
kortvågsmottagare, som till det yttre äro precis lika 
,-,[ra \'anliga rundr'adiomottagare. 

Hans Rosen, 

I 

Lyngby Radio, Danmarks första trådlösa telefoni
sändare, Valdemar Ponlsens världskända skapelse 
och den dansIm rundradions första utgångspunkt 
skall försvinna . Stationens sä ndaranläggninga r flyt
taR i höst till Skarnlebrek vid Sejröbulden. 

Yår bild visar det berömda Esbj erg.-huset: där Val
demar Poulsen gjorde sina första försök, vilka be
stodo i telegrafering med systerstationen i Esbjerg. 
Där ha nu senast varit installel'ade två moderna rör
sändare, av villm den ena arbetat på Bornholm
förbindelsen och den andra upprätthållit telegrafiför
bindeIserna under statsjärnvägarnas färger, 
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THERMAS 
RA DIOKATALOG 

1930 

innehållande de senaste ny ~ 


he terna inom branschen samt ett flertal 


vä rdefulla tekniska uppgifter. ex ~ 


pedieras mot insändande av 


Kr . O: 50 (frimärken 


mottagas) 


A... 8 . Ingenjörsfirma n Therma 
Norra Kungstornet, K ungsgatan 30 

T.l. 	N orr 311 45 STOCKHOLM T el.,ad" 
V ä"el »Radiotherma» 

AUTOM ATISK A 
SPOLL1NDNINGS~ 

l\'lASKINER 

för spolar av alla slag 
med automatisk pap' 

pers, eller korsvis 
garninslag. 

Froitzheim &. Rudert 
Maskinfabrik , An!. 1890 

BERLIN' WEISSENSEE 
L.nghansslr.126-131 

TYP. H Dr I. 

Bomu ll 


På d t n stora tys ka rad ioutställn inoen 
19'\. . Hall 3, stånd n ,r 277 ' 
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1r~~~~~~~!!!!!GRAETZ:~~ 

Elektro-ljuddosa n:r 69 
(pic.up) Kr. 28,

Det bästa, är det bästa. 

Gör ett försök med denna ljud· 
dosa och Ni skall Anno att den 
håller vad den lovar. Fylligt 

och kraftigt ljud . 

ING ENIORSFIRMA 

BERNT RHODIN 
AKTIEBOLAG 

Tunnelgatan 20 - S tockho lm 

Katalog sä ndes p å begäran. 

~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ G RA ETZ.....--.:: 

~ NXTANOD 
Garanterad Jt örningsjri. 

För v.äxelsrröm med iJlbn ;gt gallcriör

)pännmgsb.uteri för uppti ll 4-rörsmOl

tag.l fe. Komplett med k\'lliitculikrik 

t"rör , ... .... IlM 31:

För li kström 110-220 \ o lt tör int ill 

4-rörsmotlasarc m(.·J 2 g.lllcrforsp:1n 

nings- och 3 anodspänningsut lJg, jord 

och antcnnkonraktcr. komplett, brutto 


RM 2:1:- ' 
Ingo·N'cdrossel 20 H vid 50 mA. -

Ingutrilnsformatorer, k.t pslJdc 0'[, okaps

lade med alla omsätrui llg'§ul. 


GODO & Ca. 
Fabrik för mek. o. cb:krriska pr arater. 
Be rlin SO J6, RUlJgestr:use IS 3 . 

Dynama Radio. 
Hone)'combspolar fi-. 25 till 500 varv. 
Ugförlusupolu frl n 5 till '50 varv, 
lämpliga till kom >!g.>. pparater. För
längni ngsspolar frå n 200 till I 800 me
ter med inbyggd Irerkoppling, en
hllshstsärrning, aperiodisk avStäm
ningskrers för s!väl lång som kon 
v1g. Bästa inköpsk:illa för fabrikanter 

och !terförsäljare. 

Svenskt arbete. Begär katalog. 

DYNAMOVERKEN, 
OSB\'. TEL. 201. 

INGO 

Rek"Jrera 
pro'(J"kt! 

Nyhet! E"A NÄTANOD 
OmkopplIngsbur 110/220 "011. 

Samtlig;a ,äxels tröm sa ggregat hava helvågslik
riktniJlJ;" och glödströmsu ttng. l\IarkTHHlells mest 
fuIliiTJtlnde n:itHg g r egnt ! Obeting-a <l till förli tlig
het och obegriinsnu livsläng " sätta. "i som givna. 

röruts~itt ningor. 

TYSKT I V ALITETSARnETE! Rmk. 
Typ R ecord l för 1--5 r ör ........... ...... .... 2.: 50 
'l' yp Re<:o rd 2 för 1·-9 r ör .................. ... 33 : 
T~· l) Mignon , E ffek t !JO mA för 1 -:~ rö r .. . 3D: !jO 
TYll S tandard, efrf' k t 100 mA Wr 1- 5 rör ~4: 
T~' I) Gigant, effekt 200 roA f ö r 1-9 r ör ... 84: 

Typ »MIGNON II .. 
med rör cndast 

Rmk_ 39.50 

~IAX ELSNER, Berlin, Chodowieckistrasse 40 
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En centralradio 

En högtalare i ,·arje rum, men en mottagare för hela lägenheten . 

.. 

D et händer ibland, att en lyssnare gärna 
vill ha möjlighet att på högtalare ta ut
sändning'en samtidigt i flera rum i en 
lägenhet eller rentav i flera olika lä

genheter i san ma hus. Man vill med andra ord ha 
flera högtalarE- på en och samma mottagare. Tittar 
man hastigt p;l problemet så kan det synas mycket 
enkelt, men viJ ett närmare studium dyker det upp 
en hel rad problem, som man inte får ta alltför lätt
vindigt på om resultatet skall bli hyggligt. 

Under inga omständigheter bör man låta anod
strömmen (likströmmen) löpa genom de använda 

Fig. 1. 

fördelning~ledl1jngarm-t, dels med hänsyn till even
tuella läckage, dels emedan utgångsröret kan ge 
förvrängning, om man ute på nätet varierar anta
let anslutna högtalare eller vill variera dessas ljud
styrka. Man kan därför använda ett av de pil fjg. 1 
visade systemen för att befria hög1Jalarledning~en 

från lilcströmsLelastningen. 

Högtalarledningen dras parallellt till samtliga 
stickkontakter, siisom fig. 1 visar. Som ledningsma
terial kan naturligtvis användas den vanliga billiga 
ringledningstråden, men dii denna ledning kan för
lora betydligt i isolationsförmåga vid fuktighet och 
skadegörelse gör man klokast i att använda dubbel 

Fig. 2. 

glansgarnsledning. Allra bäst är naturligtvis bly
kabel; men man måste vara ytterst försiktig vid 
monteringen, så att inte ledningarna skadas. 

Blylcabel har den stora fördelen framför andra 
slags ledningar, att man genom att jordkoppla bly
kapslingen tätt intill mottagaren kan hindra en ofta 
uppträdande, oavsiktlig koppling mellan antennen 
och långa högtalarledningar, en lcoppling som ibland 
kommer mottagaren att tjuta. 

Om man samtidigt skall kunna reglera flera hög
talares ljudstyrka helt oberoende av varandra, så 
måste mottagaren naturligtvis inställas för största 
möjlig'a ljudstyrka, som kan uppnås utan förvräng

(Forts. å sid. 256) 
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u p till katnp 

Dl t störn·ngar a! 
Av ingenjör A. F. }EICHTlNGER. 

D e p~ senare åren allt svårare störning
arna hota att från röva oss den vil!:tiga 
lmlturtillgång, som rundradion blivit. 
Vi måste försvara oss med näbbar och 

klor, därom äro alla ense, men hur det skall ske är 
man inte riktigt på det klara med ännu, då ingen 
lagstiftning på området existerar. 

Låt oss komma överens om, att för att man skall 
kunna försvara sig mot en fiende är det nödvändigt, 
att ma ' ordentligt känner till vem denne fiende är. 
r det ftHjande skola vi därför genomgå de viktigaste 
störningsorsakerna och därefter dryfta frågan, vad 
som kan göras för att bekämpa dem. 

Orsa ken till varje störning är en elektrisk urladd-

Fig. 1. 

ning, i de flesta fall en gnista. Överallt där det upp
träder en gnista, uppstå samtidigt elektriska vågor, 
vilka på olika vägar tränga in i rundradiomottaga
ren och där orsaka störningar. Känner man bara 
till den väg, som störningarna ta, så är det i de flesta 
fall inte någon svårighet att undertrycka dem eller 
åtminstone hälla dem borta från mottagaren. 

Störningskällorna kunna i stort sett indelas i tre 
grupper: 

1 ) Störningar genom strömmens brytande med 

Fig. 2. 
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kontakter (t, ex, elektriska ringklockor, uranlägg
ningar, galvaniska massageapparater, telefonappa
rater etc.). 

2) Störningar genom gnistor frän kollektorer (vid 
elektriska järnvägar, spårvägar, ventilatorer; damm
sugare, borrmaskiner, härldippningsmaskiner, disk
maskiner, hissar etc. 

3) Störningar från högfrekvens-massageapparater. 

Fir;. 3. 

Det mest effektiva sättet att bli av med stör
ningarna är naturligtvis att avlägsna själva källan. 
I de flesta fall går det också mycket lätt för sig ge
nom att man banar en väg med mindre motständ för 
de störande vågorna. I en ringklocka t. ex. lägger 
man parallellt med de gnistande kontakterna en 
kondensator i serie med ett motstånd (fig. 1). Denna 
anordning erbjuder för de störande vågorna betyd· 
ligt mindre motstånd än den anslutna ledningen. 
Motständets uppgift är att förinta den störande 

Pig. 4. 

J.. II r det OäUI.'I' /IIotrJ 
l' r in(/I/!J!J1l1i f{ir.~t 

dIllil" 'I/"'/I! rI'·/f.vrctorn, 
1"l/'S milt "'('NI/IIH till 
dl II iOr/ladll .vlaiU1"1l 
}Jur, flf" ""//)11[ul/ ,it 
~lItl"" /lIlJllllllli"f/llrtlll 

IIIt .,1";;111 !/l/fI(l.vktlll
/ukl, /'1/11 Om. ,,/{iru;,
"""'111 for/ .• iltW !;:OP1j • 

I'I.~ ,.". '1.i'y{n7r:IH'/ul· 
d /llI1Jdllr(m,~d 1IIdl/l1~ 
IllrrIo,. ((('I, niil X(II/I/ 

, /'nlfltrUt UN'I( md 
,,111 /lwtur ud, jo/'d. 

2::15 

P/g. 5. 

/lpparater med att 

tomatflIk 'tempcrlJ

IlIn·f!uu/./tur (l.tJ:. 

, 'ilr1llck"ll~lflr uch 

plu/lorj: rlla" pa· 

rallellkopplar en 
k~wl"'''M.Hor TI/(ld re· 
uulaturn. j ,lC8. 01111

de/l.arl/ fl.41rllp.l. 0" 

Illa I'/. anvcillder flllp. 

Jltr/llafJlvrad kö 
r/1'T/,8atonr mdl/tf' 

Ill'Nx(/. lii(l!Iu~ iI/U.n

lijr VU I meappara. 

tl'l'lW.. 

energin. Av samma anledning lägger man konden
satorer parallellt med regulatorn i värmekuddar, 
värmeplattor, strömuttag på kollektorer etc . 

En andra möjlighet att hålla störningarna borta 
från nätet har man genom att lägga in drosslar mel
lan störningskällan och nätet (fig. 4). En drossel er
bjuder nämligen mycket stort motstånd för högfre
kventa strömmar: vilka därigenom hindras från att 
nå nätet. Tar man nu en vanlig lindad drossel, vil
ken är så dimensionerad, att den hejdar störningar
na, skulle strömstyrlmn samtidigt minskas avsevärt. 
Man måste därför linda drosseln så, att den erbjuder 
stort motstånd för högfI'ekventa strömmar men inte 
för 1il,sb'öm och växelström med normal frekvens. 
Siemens & Halske har bland andra kommit med en 
sådan drossel med en specia11indning. Hos denna 
högfrekvensdubbeldrosscl äro båda lindningarna an
bragta på en järnkärna. Varje lindning lägges in i 
en matningsledning. 

En maskin kan emellertid orsalm störningar ock
så över sin jordledning. Även i detta fall hjälper 
dock denna drossel, vars lindningar i detta fall natur
ligtvis måste parallellkopplas, då det är fråga om 
en ledning. 

Ifråga om högfrekvens-massageapparater och dia
termi·apparater räcker detta slags undertryckande 
av störningarna inte, då högfrekvensapparaterna 

(Forls.åsid.256) 

i 
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JIonte1'ingsplan. 

ato n 

lo växel~ti ÖDl 

U 
tvecldingen inom den moderna eli mina
tortillverlmingen har prl allra senaste tid 
gått framåt med stormsteg. Och detta 
gäller särskilt växelströmseliminatorcr, 

där tilJJwmsten av resonansdrosselspolen har med
fört en 'lera gånger större utjämning än som kunde 
uppnås ned de mera gängse enkla och dubbla drossel
spolarn ll. Därtill kommer användningen av den nya 
glimlampspänningsdelaren, som möjliggör att elimi
natorns spänningar bli oberoende av belastningens 
storlek under förutsättning att denna inte överstiger 
eliminarorns begränsning och därigenom sätter glim
lampspi nningsdelaren ur funl,tion. 

Både resonansfiltret och glimlampspänningsdela
ren ha t idigare varit föremål för ingående teoretisk 
behandling i Populär Radio, och i vårt julinummer 
hade vi glimlampspänningsdelaren i en hypermodern 
likströmseliminator. I den eliminator, som nu skall 
be-skri\ 3.S här, användes både resonansfiltr~ och 
glimlalllpspänningsdelaren, och detta j förening med 
elimina torns speciella användningsmöj li gheter så

färd,tga 
elimina,torn 
sedd fra=

ifrån och bak
ifrdn. 
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som glödsh-ömskälla 
motiverar i hög grad, 
att vi kallat den 1931· 
eliminatorn. Den är 
byggd öv(~rensstäm· 

ll1else med alla de för· 
sildighetsåtgärder som 
elektricitetsruyndighe· 

terna kunna kräva, och 
det är knappa"lt någon 
risk för att den inte 
skulle bli godkänd, om 
vederbörande myndig· 
heter ta en titt på den. 

Fig. 1 visar kopplingsschemat för eliminatorn. 
Nättrunsformatorn TR ger 2X2 volt föl' likriktar· 
rörets glödtr(td, 2X2i50 volt för anodspänning och 4 
volt för motta garrörens O'lödströmsln-ets. Primärlind
ningen anslutes till belysningsnätet genom 127- el1er 
220·voltsldiimmorna, a Utefter nätets spänning. 

Resonansdrosi;eln är marl,er'ad åsom LFD . (1,000 
ohm) och utjämningp,n sj,er med hjälp av blockkon· . 
densatorerna (\ - Cl - 0.3 på respelltive 4, 0,5 och 
4 mfd. I detta sammanhang böl' framhållas, att ez 
endast lmn ha det angivna värdet hos den insatta 
drosselspolen, dtt filtrets resonanspunld i annat fall 
förryckes, viI ket måste medföra en förminskad ut
jämning. Vid anv~indning av andra fabrikat måste 

man undersölm, om 
dessa kräva ett annat 
värde föl' ez• 

F'ig. 1. TR - niittransformator. e, - .4 mtd. e. - 0,5 mfa. C3 - frmfd. e, - 1 mfd. Cs 
- 1 ntfd. LFD - rC80nansdl·o88Cl. 

ningar upp till en förbrukning av omkring 28 milli
ampere. Vid detta strömuttag släckes glimlampspän
ningsdelaren nämligen, vilket medför, att Bl och B 2 

bli spänningslösa. Däremot hal' B 3 fortfarande spän
ning, men denna varierar nu på sedvanligt sätt med 
belastningen . 

Såsom det framgår äro - e och - kortslutna, sa 
att man kan uppnå negativa gallerförspänningal'. 
Detta beror på särskilda approbationsförhållanden, 
men då ett gallerbatteri aldrig orsakar några över· 
väldigande driftsutgifter, är detta utan betydelse. 

r glödströmskretsen föl' mottagarrören är insatt en 
6·amperessäkring, som garanterar att nättransforma
torn inte bränner ihop vid kortslutning av glöd
strömskretsen. Denna säkring är för övrigt också nöd· 
vändig föl' att erfoderliga säkerhetsrnätt skola vara 

(forts. J sid. 246) 

Ledrdllg8
föringen 

och d.elar
114S place
t"ing fram· 

gdr av 
denna fo

tografi. 

Eliminatorn kan ge 
de omtalade spänning
arna, 210, 140 och 70 
volt vid alla belast· 

, 
MAtTJEH][AtlL' 

L)[STll.. 

l bottcnplttt, kryssfan~r 
HiOX270X10 mm. 

1 kläm list, trolitax 40X 
150Xii mm. 

l aluminiumpHlt 150X185 
X O,8 mm. 

2 rörsocklar, neutrofon. 
l 	 filtertransformator, pri·

miir 127-220 volt, sekun· 
dlir 4 volt, 2X 2 volt, 2 X 
250 volt. 

l resonansfiltersPole 1,000 
obm. 

2 bJockkondensatorer 4 
mfd, 500 vol t. 

2 hlockkondensatorer l 
mfd, 500 volt. 

l blockkondensator O,;) 
mEd , 500 volt. 

l siil,ringsbållare (500 volt, 
25 amp.) med. 6 amperes 
slikring. 

() bussningar med isolera· 
de huvuden. 

l glimlampsplInnings· 
delare. 

l likriktarrör 506 Philips. 
Tr:1Ll. systofl:l:, skruvar 

etc. 
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Vilken ante____ a•• 

den bii~ta? 

F n prakt i sk uJ/dcl'sökning av olika a,ntenn

( /Ipers pl·e~tationsfÖrm(iga.. Varje lyssnare 

IM här värdej1/,lla ?"Ild ifråga om val av an

tenntyp och antennerl.S placering. 

E
n mätare på en antenns effektivitet ifråga 
om en viss rundradiostation har man i den 
spänning, som de från denna station ut
sända elektromagnetiska vågorna induce

rar i all tennen. Och denna spänning är dc:t relativt 
lätt att mäta med hjälp aven apparat, vars schema 
framgål' av fig. l. 

Mot . il vi. S spänning mellan A och B svarar ett 
visst utslag på galvanometern, och härav följer att 
om apparaten en gå ng för alla är justerad med hjälp 
av käncll spänningar, så har man i galvanometerns 
utslag tt uttryck för spänningen mellan A och B 
och därmed också ett mått på antennens effektivitet. 

De fö sök, som här relateras, ha samtliga gjorts 
på vågliJngden 281 meter, d. v. s. på Köpenhamns
~tatione . För den i antennen inducerade spän
ningen Y B har man vid exper1.ment. på 2 kilometers 
avstånd fr ån stationen fått följande resultat: Luft
antenn: V AB - 1 volt. Inomhusantenn fritt hängan
de i rummet: V AB - 0,25 volt och inomhusantenn, 
tätt intill väggar eller tak: V All - 0,20 volt. 

Gäller det mottagningsappal'a.ter med rätlinjig ka
raldäri tik - d. v. s. om styrkan av det som man 
hör i telefon eller högtalare är direkt proportionell 

T i.{}. 1. Schema tör den använda motta.r;aren. 

En typisk antenn
a:nläggni ng i en 
mod.crn f astighet . 
De i m? rsta an
t eIl.Jl,C /·na ge i re
lJ el de sämsta re

sultaten. 

Fi.g. 2. S/viss över 
den anv ända 

rlHn8antenn en i en 
järnbetonr/8 bygg

n.ad. 

mot rle i antennen inducerade spänningarna - blir 
förhållandet mellan vad man hör med olika anten
ner angivet av de ovannämnda talvärdena. Detta 
kan t. ex. vara fallet med en vanlig kristallapparat. 

Annorlunda ställer det sig, om karaktäristil{en 
inte är rätlinjig, t. ex. i apparater i vilka man an
vänder rördetektor eller högfrekvensförstärkning. 
Här finner man sålunda - för apparater med rör
detektor men utan högire}{vensförstärlming - att 
förhållandet mellan det . som uppnås med använd
ning av de ovannämnda olika antennerna blir som 
1 :0,13 :0,09, medan samma förhållande för apparater 
med högfrekvensförstärkning blir som 1 :0,40 :0,25. 

De bär nämnda resultaten få dock inte betraktas 
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såsom allmängiltiga. Därtill har det före
liggande materialet varit för litet. Men 
betydelsen av dessa siffror ligger i att de 
ange storleksordningen för de ifrågavaran
de förhållandena_ 

Av andra försöksresultat kan anföras, 
att för rumsantenner i byggnader: vilka 
voro uppförda av järnbetong, synes det inte 
vara precis lil,giltigt var man gör nedta
get eller vilken del av rumsantennens än
dar som får t 'änstgöra som nedtag. 

Som exempel härpå kan hänvisas till fig. 
5, vilken visar försöksresultaten på en 
rumsantenn, upphängd i en järnbetong
byggnad. De närmare detaljerna ifråga om 

F fg . 4. 

Fl:g. 3. Förht111rw det nU3llan rumsantenn (S) och ramantenn 
(R) i oliTca vdnin{/ar. 

antennens upphängning framgå av fig.· 2. Man får 
sålunda lov att pröva sig fram, innan man kan räkna 
på att uppnå det bästa resultatet. 

För bJggnacier i flera våningar har man funnit, att 
de upphängda rumsantennernas effektivitet i någon 
mån beror av, i vilken våning man befinner sig. Detta 
framgår av fig. 3, vilken visar experimentresultat 
från en egendom, där det i varje våning var upp
hängd en rumsantenn under precis samma förhållan
den (samma längd, samma avstånd från väggarna 
etc.). Av fig. 3 framgår dessutom: vilket resultat en 
ramantenn gav i de olika våningarna. 

Man ser, att för rumsantennens vidkommande är@ 
bottenvåning och fjärde våningen bäst, medan där
emot första och andra våningen inte SJnas ge några 
vidare goda resultat. Ifråga om ramantennen är ef-

Det inbördes förhallandet mellan de oli ka antennerna en 
större antennanläggning. 

fektiviteten däremot så gott som oberoende av, i vil
ken våning man befinner sig. 

Kanske kan det nämnda resultatet förklaras av 
den omständigheten, att förbindelsen från B till jord 
- se fig. 1 - för bottenvåningens vidkommande blir 
relativt kort, varigenom man uppnår ett bättre ut· 
nyttjande av den i antennen inducerade spänningen. 

För ramantennens vidkommande kan förhållandet 
förklaras av det faktum, att det här särskilt är den 
magnetiska komposanten av de elektromagnetiska 
vågorna, som är avgörande föl' storleken av de indu
cerade spänningarna. Denna magnetiska komposant 
har nämligen - när det gäller praktiska förhållan
den - samma storlek och riktning var man än be
finner sig inom egendomen, antingen det är i källa
ren eller i fjärde vaningen. 

Slutligen skall här anföras några försöksresultat 
för en större antennanläggning, bestående av sam

(Fartl.ÅI/d.256) 

Fig. 5. Den uppn{1dda styrT;,an med rums
antenn enligt tig. 2. 
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fram tidsapparaten 


för likströmsanslutning 

adiosäsongen startar och intresset för 

nya konstruhtioner är på höjdpunkten. 

1930 distans för växdström, som Popu

ar Radio lade fram för läsekretsen i 


marsnUlllret ble\' omedelbart en surC'p" hos appa

ratbyggo.rna, och från läsare med tillgång en

dast t ill likström har det haglat förfrågningar om, 

när 193(1 distans fÖl' likström kunde vara att vänta. 

Vi lovade att komma med den, och här är den. 


Mottagaren innefattar alla de nya principer, som 
gj orde ] 930 distans för växelström till en vårens 
stora nykonstruktion. Vissa ändringar ha företagits 
för att f apparaten något enklare och mera lämpad 
för likst l'ömsdrift, men de resultat: som uppnas med 
lil,strö1ll5mottagaren äro a v samma höga standard 
som de växelströmsapparaten gav. 

Anvälldningen av bandfilter gör det möjligt att 
förena Il ganska enastående selektivitet med en myc
ket för llämlig reproduktionskvalitet och samtidigt 
bortfaller största delen av de interferenstoner, som 

D en f ärdiga mottaga ren mecl skalfönster samt <lt e1'kopJ}
rin[Js- och avstämn'ingsratter. 

annars finnas prl många radiostationer, och som full
komligt kunna förstöra mottagningen. 

Precis som i växelströmsapparaten är det ena 
bandfiltret insatt i själva antennkretsen, och då 
denna därigenom blir mycket selektiv , undgår man 
de svårigheter, som annars kunna uppstå, när första 
högfrekvensröret blir överbelastat av lokalstationen 
och verkar som likriktare för dennas utsändningar. 
Detta förhållande är mycket ofta orsaken till att 
vanliga motta&are låta lolmlstationen gå igenom 
över ett mycket stort våg"längdsområde, så att den 
stör mottagningen på andra stationer. Av precis 
samma anledning är volymkontrollen insatt i antenn
kretsen - nämligen parallellt över den aperiodisim 
antennspolen - och härigenom uppnår man ytter
ligare den betydande fördelen: att volymkontrollens 
inställning inte på något sätt inverkar på de olilm 
rörens arbetsförhållanden. 

I 1930 distans för likström är inlagd en sä rskild 
återlwppling, som har den fördelen, att den inte på 

Fig . 1. el onh C't - ,'B ,OOO CIII. C, - Cc - C7 - C. - 450 cm. c, -- u. - c, - CIO - 50 cm. Cu - 0,1 mfd. C.. - ,SO cm. 
C," - 2(10 cm. CH - 100 cm. ClG - C" - C,7 - 8 mfd. C" .- 4 m / d. e,. - 0,1 mfd.. C.. - 1 ,000 cm. R , - R , - 10,000 
ohm. R , - R , - 20,000 ohm. R , - 2 m egohm. R u 100,000 011 lit . R, - 130 oh m. R . - ')'00 ohm. R. - 00 ohm. R ,• _ 
20,000 ohm. H P D , - Högtrek1/ensd1'Ossel. LFD, - ldgfrelcv en~dro8öel 300 ohm . LFD, - ldgfrelcvensdrossel 1,500 ohm. 
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minsta sätt inverkar 
på mottagarens av
stämning. Oftast är 
det inte aUg nöuväll
digt att ma ll använder 
den, men dct lmn dock 
inhäffa fall då det är 
en absolut fördel att 
kunna tillgripa den. 
A"stämningen av de 
fyra avstäIDningskon. 
densatorerna sker med hjälp aven enda inställning. 
Såsom vi tidigare omtalat medför detta inte kom
plilmtioner av något slag, om man - såsom i denna 
mottagare - använder bandfilter. Detta hänger in
timt samman med bandfiltrens resonanskurvor, 
vilka ha eh rätt flackt maximumförlopp. Den skill 
nad; som finns mellan kretsarnas kapacitet, utjäm
nas med hjälp av speciella utjämningskondensato
rer , som äro placerade parallellt över avstämnings
kondensatorerna och endast behöva inställas en gång 
för alla, n ll r en och samma antenn ständigt använ
des. Denna inställning är mycket enkel att utföra 
och fÖI'etages lättast; när mottagaren .är inställd 
på en inte alltför kraftig dista nsstation. En förut
sättning är dock, att alla spolarna äro lindade av 
samma tråd och med precis samma antal varv. 

Ett steg låyf're7cvens och pentod. 

Mottagaren täcker hela våglängdsområdet frän 
cirka 200-500 meter och tar sålunda in det stora 
flertalet europeiska hörvärda stationer, Detektorn 
arbetar med den sedvanliga gallerlikriktningen , vil
ken är anodlikriktningen långt överlägsen b1l.de med 
hänsyn till känslighet och kvalitet. Man uppnår där
igenom vidare att man kan nöja sig med ett enkelt 
steg lågfrEkvensförstärkning med pentod för att få 
en fuUt tillräcldig högtalarstyrka. 

:!-II 

J(oppl·ingsschema. 

På fig. 1 ser man mottagarens kopplingsschema, 
vilket vi nu skola genomgå i detalj. Antenn och jord 
anslutas till mottagaren genom blockkondensato
rel'Da Cl och Cz, vilka båda äro på 2,000 cm., till 
var sin ända av den aperiodiska a ntennspolen L 7, 

Fotogmti av lctlnil/gstöl'inue·n under 
mellanplå ten. 

övcr vilken det variabla motståndet Hl på 10,000 
ohm' är placerat stu; om volymkontroll föl' hela kon
struktionen. De högfrekventa svängningarna i L 7 

induceras över i ante.nnbandfiltrets första krets, 
som bestfil' av spolen L l samt kondensatorerna 0" 
och Ct pi:l. ~pektive 450 och 50 cm. 0 3 tjHnar till 

avstämning av kretsen och 
med hjälp av C4 utjämnas 
kretsens falska kapaciteter. 
Från denna krets överföra>; 
svängningarna vidare till 
första högfrekvensförstär
karens gallerkrets ; som be
står av spolen Lz, avstäm
ningskondensatorn C" på 
450 cm. och utjämningslwn
densatorn Ca på 50 cm. Sig
nalerna påtryckas hÖg'ire
1,vensrörets galler och för-

Pig. 3. D e tvenne spolsystem en t ör antennkret~ on och kopplingen mella n törsta oeh 
a·ndTa. högfl'ekvcn,'isteget. 
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stärkas i !'öret, innan de nå fram till band
filtret mell a.n första och andra röret. 

Ett m01 stand på 15,000 ohm, inskjutet i 
ledningen från kretsen LZ-0~-06 till för
sta rörets galler, kan öka mottagarens sta
bilitet i rä tt väsentlig grad. Detta motstånd 
är på mOl ltel' ingsplanen inprickat såsom R.;. 
Motstånd t är . < lunda inte absolut nöd vän
digt, men varje byggare tillrådes att använda 
sig a v den na lättköpta fördel. 

Anodba lldfiltret är analogt med filtret i 
antennkretsen. Kondensatul'erna 0 7 och 0 0 

på 450 cm. tjäna avstämningen, medan man 
uppnår dE' n erforderliga utjämningen med de små 
kondensatorerna Os och \ 0 på 50 cm. Kondensato
rerna Cj,9 och 011' vilka äro på 0,1 mfd vardera, äro 
insatta pä grund av det förhållandet, att de variabla 
kondensatf rernas stativ äro jordkopplade genom den 
gemensamma axeln, medan spolarna L 3 och L. ha 
spänningar, som skilja sig från jordledningens spän
ning. Det I'elativt stora värdet på såväl C'ij som 0 11 
medför emellertid, att införandet av desamma inte 
förrycker {retsens kapacitet mer än att man lätt 
kan lwmpensera genom utjämningskondensatorerna 
0 8 och 010" 

Första r örets anodspänning fås genom motstån
det R z på 10,000 ohm, vilket tillsamman med kon-

Mottagaren .cdd, uppifnJn lIl ed locket P(~ 8kä/'mboxen borttaget_ De 
fyra n Jren ä.ro även borttagna. 

densatorn f ;ln bildar ett a\'kopplingsfilter för rörets 
anodströrn. P tl precis samma sätt är motståndet R3 

på 20,000 !.hm och kondensatorn ('"0 på 1,000 cm. 
insatta fii] ' rörets s l{ärmgallerspänning. 

Signalerna patry kas nu andra högfrekvensrörets 
galler och föI'i';tiirlws O'cnOID röret. I dettas anod
kr·ets är emeller t id il1 ,;utt en högirel{vensdrossel 
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@ • 

J[otfagaTen sed.d balcifran. 

HFD" och därför tvingas de förstärkta högfrekventa 
svängningarna genom gallerkondensatorn 0 '3 på 200 
cm. till detektorrörets galler. I deteldorröret likrik
tas signalerna med hjälp av gallerläckan Rö på 2 
megohm. 

Skärmgallerspänningen till andr::.. röret fås ge
nom motståndet R 4 på 20,000 ohm, och man kan 
eventuellt koppla av till jord genom en kondensator 
på 10,000 cm. Denna är inte upptagen på schemat, 
men inritad på monteringsplanen som On . Nödvän
digt är det inte, att man använder denna kondensa
tor, men önskvärt. 

Aterkopplingen sker med hjälp av den variabla 
kondensatorn OJ" på 250 cm. Denna kopplas från 

detel,torrörcts anod till första högfrekvens
rörets skärmgaller såsom monteringsplanen 
visar - alltså inte till andra rörets skärm· 
galler s~lsom angives på kopplingsschema t. 

Kondensatorn 014 på 100 cm. gör kopplingen 
något mjukare, och under förutsättning att 
detta värde inte göres särskilt mydet större, 
innebär den i verkligheten inte någon minsk
ning av reproduktionskvaliteten, 

Högirekvensdrosseln HFDl) som är inskju
ten i detektorrörets anodkrets, fyller en dub
bel mission, i det den både gör återkopp
lingsverkan mera stabil och samtidigt håller 
de högfrekventa svängningarna borta från 
lågfrekvensförstärkaren, vilket garanterar en 
mera stabil förstärkning. 

I detektorns anodkrets finns dessutom pri
märsidan P av lågfrekvenstransformatorn PS och 
ett motstånd R ,O på 20,000 ohm, vilket tillsamman 
med kondensatorn 0 

' 6 
pä 2 mfd bildar ett avkopp

lingsfilter för detektorns anodström. 
Genom lågfrekvenstransformatorn PS överföras 

de likriktade signalerna till gallret på lutröret, 
som är en pentod. Ett vanligt utgångsrör l<an insät
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tas i stället för pentoden, men naturligtvis sker 
detta då på bekostnad av de fördelar, som pentoden 
erbjuder i form av kraftigare förstärkning och bätt
re reprodul-tion_ Gallerspänningen till utgångsröret 
uppnås sorr. spänningsfallet över motståndet R 7 på 
130 ohm, oeh för att uppnå en så lugn verkan som 
möjligt har motsHindet Re på 100,000 ohm insatts. 
Dessutom finns en kondensator e16 på 2 mfd från 
transformaiorns selmndärsidas gallerspänningslwn
tal<t till rörens glödströmsledning. 

e

Såsom framgår användes ett särskilt utgångsfil
ter för högtalaranslutningen bestående av lågfre
kvensdrosseln LFD 2 på 1,500 ohm och kondensatorn 

17 på 2 mM. Härigenom undgår man, att högtala
ren kommer att föra den för övrigt rätt stora anod
ström, som gäl' genom utgångsröret och som annars 
kan orsaka förvrängning i högtalaren. Filtret sko
nar dessutom högtalarens magnetlindningar, som an
nars ofta knnna ta skada av utgäng'srörets vilström. 

Motstånden Ro och Rs på respeldh'e 800 och 700 

Ett fä1-digt 
spolsijstem. 

ohm reducera tillsamman med drosselspolen LFD 1 

på 300 ohm och gallerspänningsmotstftndet R 7 på 130 
ohm nätspänningen till värdeu, som passa för de 
använda rÖl'en. Dessutom bildar LFD1 tillsamman 
med kondensatorn l på 4 mfd ett effektivt filter 
för det annars oundvikliga nätbruset. Mottagarens 
glödströmskretslopp är berälmat sa, att man kan in
sätta rör m >J en glödströmsförbrukning på 100 mA 
(t. ex. 2 st. B442, l st. B415 och 1 st, B543). 

Om man önskar använda apparaten i förbindelse 
med grammofon-pick-up, kan denna anslutas till de
tektorns galler och detektorglödbellens minussida. 
På monteringsplanen äro dessa anslutningspunkter 
marl{erade med lwrs, och härifrån lmn man då blott 
dra korta lC'dningar. 

Monteringen. 
Som man ser är mottagaren uppbyggd på ett 

chassi, vilket tillverkas av aluminiumplåt efter måt
ten på fig. 2. Till fram- och bottenplåtar användes 
2 mm. tjockplåt, till skärmbox och locl{ däremot en
dast 1 mm:s plåt. Tillverkningen av detta chassi ser 
kanske vid första ögonkastet ut att vara någonting 
oöverkomligt för amatörer, men detta behöver det 
långt ifrån vara. Aluminium är mycket lätt att ar
beta med och med mycket enkla hjälpmedel kan man 
utföra hela arbetet. vm man slippa ifrån det, så är 
det bara att gå till närmaste plåtslagare med måt
ten. 

Den exakta borrningen av panelen ses inte på 
måttskisserna, utan måste därför beröras här. Hä
let för avstämningssl<:alans fönster rättas efter den 
använda skalan och måste göras efter denna. Det 
sker lättast genom att man gör en rad 3 mm:s hål 
innanför den linje, som begränsar hålets storlek, 
och efteråt filar man kanterna jämna. 

Sl<alfönstret placer'us mitt på fram plåten o<:h di
rc]{t under borras häl för volymkontrollen 2,5 cm. 
över framplåtens underkant. Ut mot sidorna finnas 
avstämningsratt och återkoppling', och hålen för 
dessa slwla vara 7 cm. över underkanten samt 5 cm. 
från sidorna. 

På samma sätt tillverkas ett stycI,e 1 mm. tjocl, 
trolitax, som placeras framför aluminiumframplå
ten, så att beröring med denna är utesluten (den 
står nämligen i förbindelse med belysningsnätet) . 
Slmlfönstret skruvas fast på denna trolitaxplatta p1'l. 
sådant sätt, att det inte kommer i kontakt med alu
miniumframplåten. 

Spolarna ti1lverkas såsom visas av teckningen på 
fig. 3 och fotografin aven färdig spole. Antennspo
len L 7 lindas med 30 varv 0,1 mm:s dubbelt silke
spunnen lwppartråd, medan spolarna L1-L2-L3

L. lindas med 70 varv 0,4 mm:s silkespunnen träd. 
Om mottagaren skall användas i förbindelse med 
rumsantenn är det ofta lämpligt att linda 40-50 
varv eller ännu mera på antennspoJen. 

Sammanhörande spolar lmnna förskjutas i för
hållande till varandra, i det avstånden x och y lmnna 
varieras. Vid avprovningen av mottagaren har det 
visat sig, att värdena x= 1,5 cm. och y=4 cm. givit 
de bästa resultaten. 

Vid monteringen av lwndensatorerna måste man 
skruva fast dessa mydet noga, och eventuellt skruva 
ut lagren något, så att de g< lätt. Annars rish.erar 
man nä mligen, att den långa axeln vrider sig och 
därför inte rör kondensatorerna i samma grad. 
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Led niu ~:(' n från mottagaren till belysni ngsnätet ut stickkontakt, vill;:en är anbragt på mottagarens 
föres på 1'. dant sätt, att förbindelsen brytes, när mot chassi, när kabinettet är på sin plats. Till sticklwn
tagarens Itlda öp pn as. Detta kan utföras p olika sätt, takten dras då tilledningarna ned till själva motta
men ett a v dc enklaste är s~lkert: a t t ledningen från garen (jiimför arrangemanget hos Loftin-White-mot
nätet slu lar i en ;:;tickdo;;,l, som pressas in över eD tagaren i julinuml'et) . 

(Forts.• ., id. 255) 
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Viixelst.-olD§oätet ~OID glodst.-olll~. 


ser, som införts hos våra 
grannar på andra s idan 

Öresund. Det nya starkströmsreglementet där till
låter användning av eliminatol'ns nättransformatol' 
till glödströmskälla för mottagaren, om man bara in
skjuter en f) amperes säkring i kretsen till sl,ydd för 
transformatorn vid kortslutning och dylild. Detta ar
rangemang kan man ju mycket lätt vidtaga: och glöd
trådsuppväl'mning med hjälp av växelström kommer 
därför säkert att mycket snart bli allmän - dels 
därför att. man slipper bli r asande över att aclmmu
latorn plötFligt är slut mitt i en intressant utsänd
ning, dels därför att växelströmsglödströmmen bju
der på åt skilliga elwnomislm fördelar. 

Visst krä 'er övergången til växelström anskaffande 
av speciella växelstl'ömsrör, helst med indirekt upp
värmd katod, i stället för de vanligen använda. En
dast slutröret kan användas för både aclmmula
tor och yäxelströmsdrift. Kostnaderna för en ny ac
kumulator bli emellertid i allmänhet så stora, att det 
kan betala sig att i stället köpa växelströmsrör till 
mottagaren och därpå gå över till fullständig nät
drift a v gr dströmsl,retsloppet. 

På de flesta nättransformatorer för eliminator
bruk finns det en 4 volts lindning, vilken lmn ge 4-6 
ampere, men som inte användes. Denna lindning är 
avsedd som glödströmslindning, och inskjutandet av 
en 6 amperes säkring i den ena ledningen från denna 
lindning kan lätt företagas av lyssnaren själv. 

käla 
Av mg. A. SCHLElMANN -JENSEN 

., 
!
. 
I 

Fullt 1ttb1}te av 1931-eli-mina,tonl 

t är 111O-n tÖTS!, om mottagaren8 

glöds /l'öm tas t r an denna. Detta f 

tagaren, varom berätta8 i denna}_ a_v_r e_ ~i_ n_olna"____ a 111 1- 1cr_. c__n__te_ ___11dl-i ng v___ ___ ___0_ __ 
or ientemnde artikel. 

.. 

I det följande antaga vi, att lindningen har mitt
punktsuttag. Alltid är detta dock inte fallet, och vi 
framhålla därför, att man når precis samma resultat, 

man i stället för mittpunkten av lindningen an
vänder mittpunkten av ett motstånd på cirlm 50 ohm, 
som är placerat direkt över lindningens klämmor. 

Om man vill övergå till växelströmsrör utan att 
ändra ll<1gonting på apparaten, kan man använda Te
lefunkens speciella redul<tionsfattning, vilken blott 
placeras mellan själva röret och den vanligen använda 

Pi,g. 1. 

sockeln. Denna omskiftarsocl,el är så beskaffad: att 
acJmmulatortilledningarnas två anslutningspunkter 
kortslutas och sättas i förbindelse med växelströms
rörets katod. Två lwntalder pa sidan av socl,eln 
tjänstgöra som anslutningspunkter för de nya växel
strömsledningarna, vilka blott kunna bestå av vanlig 
snodd glansgarnsledning, och som förbindas pli mot
tagaren med ett par extra bussningar, som eventuellt 
ledas helt igenom till nättransformatorn. 

Det är sålunda onödigt på det hela taget att företa
ga någon omändring av mottagarens principkoppling. 
De tidigare använda ackumulatortilledningarna bli 
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liggande kvar och tjäna för 
framtide som anslutningsled· 
ning för växelströmsledningar· 
nas j{atod. Arrangemanget 
framgår f v fig. 1. ~fan lägger 
märke til l. att det ärnödvändigt 
att man har reduktionsfattning 
för både det indirel,t uppvärm· 
da röret "l och det direkt upp· 
värmda utgångsröret V 2 • I re· 
gel medför den snodda växel

strömsleduingen inte någon 

brummande ton, om den bara inte ledes tätt förbi el· 

ler parallellt med gallerledningar. SImlle det emel· 

lertid vis.., sig, att mottagaren med hänsyn till detta 

brummande inte iiI' fullt så god som man skulle 

kunna begära, kan man bara flytta litet på växel· 

str·ömsled.lingen. I allmänhet uppnår man då en re

produktion, som är fullkomligt fri från brummande. 


I stället för att använda recluktionsfattningarna 
kan man naturligtvis också sätta in helt nya 5-poliga 
rörsocklm·. Men detta kräver i regel ett större mon· 
teringsarl:.ete, ty de gamla ackumulatorledningarna 
skola eveIItuelIt helst avlägsnas och ersättas med en 
speciell jordkopplad minusledning, som - direH el· 
ler genom det nedannämnda motståndet - anslutes 
till de indirekt uppvärmda rörens katoder. 

På fig. 2 ser man denna ledning som - Al<. Den 
är först avmonterad från det vanliga glödströms
benet eller katodmotståndet. Den positiva sidan av 
den gamla glödströmsledningen är likaledes avmon· 
terad från sin vanliga plat s och i s tället ansluten till 
katodben eller katodmots tfllld. Emellertid kan det 
ofta vara lättare att lägga en helt ny ledning än alt 

företaga denna ändring. De ovan omtalade katod· 
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Fig. 2 . 

motstånden tjäna till att uppnå lämpliga gallerför· 
spänningar för rören, så att man helt kan undvara 
gallerbatierier. Verlmingssättet förstår man lätt ge
nom att studera röret V 2 :s anslutning i konstruktio· 
nen på fig . 2. På sin väg från den positiva till den 
negativa polen av anodeliminatorn eller anodbatte· 
riet genomlöper anodströmmen motståndet R 2 och 
alstrar därigenom ett spänningsfall över detta. Vär
det av detta spänningsfall i volt är lika med mot· 
ståndet R z i ohm gånger anodströmmen i ampere (1 

ampere --:- 1,000 milliampere). En ökning av R2 ökar 
sålunda spänningen över motståndet i samma pro
portion, under förutsättning att anodströmmen är 
konstant i de båda fallen. Detta är den dock inte 
absolut. Resultatet förryckes i regel på grund av föl· 
jande förhållande: 

D, . R":8 nedersta ända är sammankopplad med 
V 2 :s galler genom en transformatol'sekundärsida el
Jer gallerläcka, blir rörets galler negativt iförhål· 
lande till den översta. Vi ha sålunda uppnått, att rö· 
ret har fått en negativ gallerförspänning och en öl,· 
ning eller minskning av denna orsakar också en 
ökning eller minskning av anodströmmen, varmed 

(For/s. å sId. 255) 

1931·ELD fLNA1'ORN". 
(Forts. [ritU siu. 237 .) 

vidtagna. Kondensatorerna O~ och 0 0 på 1 rofd äro 
inte absoLtt nödvändiga men önskvärda. 

Eliminatorn är mycket enkel att bygga efter foto
grafier och planer. Här skall blott nämnas, att alu· 
miniumsk irmen på fig. 2 bockas och anbringas, s:1 
att den utesluter beröring med spänningsförande de· 
lar. Den rätta placeringen framgår av fotografi och 
monteringsplan. 

Innan Ulan borrar hålen i aluminiumplåten, måste 
man förvi 'lsa sig om, att de passa för den inköpta 
säkringsh ' laren, då det finns olika fabrikat av sa· 
dana. Fig . 2. Må.tlski!i8 tö r alnnzini·/I,mslcärrnen. 
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o 

As väde 
ocl nätappar~ter 

L 

nätmottagare är det 
man jordlwpplar 

oväder. Särskilt på 
att sj älva be

all varlig fara, om inte 

Ett störa:!1de knastra nde ljud i högtalaren varslar 
+ + 

.7 

V 
id användning av 
inte tillräckligt att 
antennen under 
landsbygden gäller det, 

lysningsnätet kan medföra 
mottagaren är skild därifrån. 

om att ett oväder är på marsch. Den första blixten 
kommer, och så lwpplas antennen till jord för att 
det inte skall inträffa någonting. 

Till yttermera visso avlägsnar man också antenn
ledningen från apparaten, och lyssnaren tror nu, 
att han gjOlt allt som står i hans makt. Åskslag i an
tenner äro lyckligtvis någonting ganslm sällsynt, och 
då varje radiolyssnare vet, att antennen skall lwpp
las till jore, kan denna fara lätt undgås. Vi skola 
därför inte uppehålla oss vid denna sak 

Mindre l,än t är det emellertid, att en climinator 
kan rymma ett faromoment, även om apparaten inte 
är i funktion och antennen är lwpplad till jord. Un
der ett oväder för kort tid sedan slog åskan ned 
flera gånger i den utvändiga starkströmsledningen. 

Fig. 2. Ett bUxtnedslag u i en l dm'e L alstrar en 'linna
ringsvåg V, 80m medför en överspfinn'ing O på nätslJän

ningen N. 

Man npptäckte della. därigenom, att det plötsligt slog 
ut stdJande, vita flammor f rån dc ~lektriska glöd
lamporna, ,'a refter ljuset fladdrade fram och till
baka för att så antaga den va nliga färgen. I samma 
ögonblick .._prungo säkringarna hos flera lyssnare, 
som inte avbrntit förbindelsen mellan eliminatorn 
och starkströmsledningen. Vid stearinljus satte man 
in nya Säkringar, villm likaledes ögonblickligen 
sprungo med ett visslande ljud. 

Fig. 1_ 

Då man hämtat sig efter den första förskräckelsen, 
sökte man finna felet. Man gissade mycket riktigt 
på eliminatorn, från vilken man hört ett lmakande 
ljud. Sedan förbindelsen mellan eliminatorn och be
lysningsnätet avbrutits genom att kontakten dragits 
ut, lyckades man också sätta in sähingen. Vid åsk
slaget, som skett i den utvändiga ledningen på ett 
avstånd av flera hundra meter, hade kortslutning in
träffat i eliminatorn. . 

I blixten finns en oerhörd energimängd. Om blixten 
råkar en metallmassa, som är isolerad från jorden, 
sprides hela elektricitetsmängden strax, och metal
len får en elektrisk spänning. Om blixten träffar en 
utvändig ledning, i vilken det redan finns spänning, 
ökas denna med en ny spänning, d. v. s. där inträder 
en så kallad överspänning, som på några ögonblick 
l,an mångdubbla spänningen i belysningsnätet. Från 
den pUllId, där blixten slagit ned, löper längs led
ningen en så kallad vandringsväg, som söker en väg 
på vilken den kan avledas till jorden. Varje punkt, 
där ledningens isolation från jorden är svag, använ
des fiåsom övergång. Särskilt gäller detta nätmotta
gares kondensatorer, transformatorer och drosselspo
lar. Till och med om de förut äro kontrollerade med 
en viss provspänning, kunna de för det mesta inte 
stå emot sådana höga och framför allt plötsliga över
spänningar. 

Vid det nämnda åskvädret inträffade överslag i 
två kondensatorer i det ena fallet, och i det andra 
blevo båda drosselspolarna förstörda. Schemat på fig. 
1 aven vanlig eliminator visar den väg, som vand
ringsvågen har tagit. 

Som man vet finns det i de flesta lik· eller växel
(Forts. å sid. 255) 
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N alun och nytt l l1.ög alaren 


Amer tl<anslm säsongnyhetcr 

Xew York, juli. 

Den s jä lre amerikanska stora radio
uts tällnin g n, :;om !lil11its i Atl a ntic 
City, blev för de fletsa en rlHt s tor 
\)PS\' ikr lse, fri.imst därför att ett ~ lort 
antal firn ltlr ännu inte ba ~ ina ny
heter föl' h·ysten ldal'a. Annorlunda vur 
det i fjol. Då ,ar man ute i god tid, 
men nu ,il 'u de flesta tydligen a v,ukta 
yad konku rrenterna ämna kumma med 
och därjö lllte se hur den allm ä nna 
marknads t<' ndensen utvecklar sig. 

För tya ål' sedan var den elektro
dynamiska högtalaren den stora sal,en 
vid utst ~ill Il ingen, i fjol \-ar det skärm
gallerröre t , som ble, sensationen. Vad 
~um fdims l intresserar i :'\ 1', är tonkon
trollen, d. " , s . apparatiigaren har möj
li ghet att r eglera tonen fr fln basen till 
di kanten . H a tt han f dr jus t det ljud , 
som passar hans öron bäst. Och detta 
sI;:er genolJ:, en enkel justering pil. en 
liten knapl1 på apparatens palleL ~Ian 
kan fram 'va de djupa tonerna och 
Uigga de hiiga m era i bakgrunden eller 
göra tvärtom - allt efter bebag. 

Vad lys,'ll a ren nu främst vill ha är 
god ljudk" alitet ocb reglerbar Ijud
stYl'ka, S011 kan tri s~as upp ganska 
högt. Det I jä nal' ingeuLing till, att för
siHjarna p rata vit,t och brett om den 
eller den telmiska fine~sen. Köparen 
bekymrar 'i ig föga ell er inte alls om 
vad som I inns innanför locket. Han 
köper applll'aten diirför att den gel' 
ett br:1. Ij11l1 eller därför att exteriören 
tilltali1l' honom. Om bara ögon och 
öron äro jllfredss tällda, så struntar 
han i all ti ng anna t. 

'ronkonL. Ilen är, ,'um sagt, säson
gens stora mk. Den iir nödvändig, fram
bälla fackmännen, dä rför att alIa män
niskor höra me r eller mindre olika. 
Där den p e in te hör ett dyft a v de 
djupa tOll l~ rna, fl' <l lllll'iida de alltför 

kraftigt för en anna n. Med tonkontrol
lens bjälp bålIer ma n jämvikt mellan 
höga och Wga frel<v enser från rund
radiostationerna, vilka föl' skarpt fram
hiiva antingen de böga eller Illga to
nerna, t. ex. på grund a\' att orkester
medlemmarna 'itta felaktigt placerade 
i förhållande till mikrofonerna eller 
därför att överföringsledningarna äro 
dåliga . 

Den perfekta automatiska volymkon
trollen iiI' den, som uta n nå gra manu
ella operationer instä ller apparaten 
efter " t yrkan av de inkommande sig
nalern a . Apparatägaren behöver endast 
le ta upp i:i tationen, va refter det övriga 
sköter sig sj älv. 

Bordsapparaten är pll väg att för
svinna. Skåpapparaten med lwmhina
tionen radio-grammofon är rekordartat 
pil. väg uppåt. Detta faktum är förres 
ten en god fingervisning föl' program
cheferna vid de amerik:tn ~ka s tationer, 
vilka lå ta musiken få :tlltför lite t rum 
i ut!'ändnin.garna. 

Dilradion var en sak , som diskutera
des myck t livligt vid utstä llningen. 
rnde r det senaste året ha åtskilliga 
fahrikanter tagit upp tillverkningen av 
bilradiomottagare. Till en början rl'S
tes det elt ganska skarp!' m otstå nd mot 
detta a rra ngemang med r adioappara t i 
bilen . Det framhölls, att föraren skulle 
bli distraherad och inte fara fram 
tillräckligt försiktigt, men erfarenhe

t rna h a givit vid handen, att någon 
sådan fara inte föreligger. 

'rre nya l'örtyper, vilka dock knap
pas t kunna vara a \" något s törre in
tl't"~se f ör svensk radiopublik, ha kom
mit i ma rknaden , Det är sktirmgaller
rör föl' liks tröms- och batteri mottaga
re a v tv å vOltstypen. De arbeta med så 
liten s trömstyrka och äro så effektiva, 
att m a n får u t ett rent förbluffande 
resultat u ta)} att behöva pressa batte
rierna alltför hårt. 

Pentoden har ännu inte slagit ige
nom. Fackmännen framhillla, att man 
inte glömt de experiment, som gjordes 
för ett å r sedan med skärmga llerrö
ren. Innan man nu kastar sig över ett 
rör med ännu en elektrod eller ytter
ligare ett galler, böl' man experimen 
tera: litet mera med skärmgaIlel'rören. 

B r o a d c a s t i ng. 

Den senaste at.lantflygningen, som 
fullbord ades av major Kingsford Smith· 
och hans kamrater från Irland till 
Nordamerika med flygplanet Soutllern 
Gros,,; , fÖljdes med kortvågsmottagare. 
Flygmask inen ,ar nämligen utrustad 
med en liten sändare, son} med jämna 
mellanrum sä nde ut meddelanden om 
färden . Sä kerligen ha många radiolyss 
nare via resp. radios tationer fått del a, 
dessa rapporter, men en del na nog ön
skat, att de varit i tillfälle att direkt 
<l\'lyssna den tappra besättningens upp
levelser under de spännande timmarna 
över Atlanten. 

Detta hal' också lYCkats för en bol
ländare ,id s ta tionen K. L. M" vilken 
med tillhjälp a v eu kortvågsmottagare, 
Philips typ 2802, oavbrutet kunde av
lyssna rapporterna från Soutbern Cross, 
frå n det ögonbli Ck den lämnade Irland. 
och ända till s den landade på New
Foundland . Signa lerua uppfattades med 
god högtalarstYl'ka. 
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7)essa mottagare räknas bland årets 

stora radionyheter 

3-rörs lokalmottagare 

STENTOR L J 

endast för likström med inbyggd 

högtalare 

Kr. 165.

Topprestationer 

ifråga om 

kvalitet 

3-rörs distansmottagare 

SEIBT 3 
för Jik- och växelström 

Kr. 200.

A. V. HOLM AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 

GÖTEBORG ltlALMÖ LINKÖPING 

Sven Sandb erg 
Säsongens Stora Succes 

på 

Schlagermarknaden o. i Sommarrevyerna 

har geno lll sitt lyckade gästspel i Cirkusrevyn yt ter
li ga re· befästa t sin stä l lnin g som en gudabenådad 

sångare i publikens smak. 

Sven Sandbergs Stora Slagnummer 
fin nas insjungna på gram mofonskivor på markna
dens leda nde mä rke, Odeon Electric, och de he ta: 

D. -2094 . Gigolo. D. -2095. Gosse n min. 
D. -2026. Får jag bli er kavaljer? 
D. - 2029. Nör en stjörna från himlen faller. 

Odeon Electric 

:~x:~!~AaR~sN oolMllUJflM1°o 


Tv årö rm o tta g'are typ E 82 W för växelström, kompl. med rör 
Kronor 125: 

Trerörsmottagare typ E 83 W för växelström, kompl. med rör 

Kronor 220: 

Mott.1g.:tnn fyp E 83 W har skiirmgall errör och är c n.1St1~nde 


se lektiv samt besitter utomordent lig räckv idd . 


K .ltiJ.[og och alla nå'rmare upplysningar {rJn 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 

MALMtI 

Telefoner: 6921. 6926 C. 6931 
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NAMN OCH 	NYTT 
I HOGTALAREN 

Automal isk höjdmätare för flygare. 
et är II l' allra störs ta vikt för en 

flygare, a tt i varje ögonhlic-k exakt 
n~ta på , i1ken höjd han b ' finner sig. 
Det är detta, som givit impulsen till 
de många uppfinningar, som sett da
~ens ]jus under sena re tid, vilka alla 
gå ut på, att mer eller mindre· noggrant 
allgiva hi' jden. Flera av des~a uppfin
ning-ar h' l ock '& förstått att utnyttja 
vis'::a radi ) tekni ska principer. Ingen av 
(lessa uppfinningar är emellertid idea
li,k. 

Ett sto·: t amerikan ·!t t labora torium 
hu r cmellt' rtid sedan !Il gon tid sy .·Iat 
med !ösningen av detta prOblem och 
lyclw t" f r ams Wlla en mycket and J1(1
har appar a t. P ft detta instrnment Iwn 
fly~aren upp till 1,000 meter oavbrutet 
avläsa fl )"l~·höjden. När fIyga r n kom
mer ned t iII 80 meter, Sll lyser en grön 
lampa, etl: gnlt och ett rött ljus visa 
vidare n ii l' höjden är 30 resp. 15 meter 
ö"er marJ.en. 

Till ut r lstningcn hör vi.dare en skri 
v'lllde hli. dmätare. Om flygaren där
fi.ir inte p'l grund av andra instrument 
kan fi\lj a flyghÖjden, 5>1 kan han ~ e
nare avl ,h a densllluma ocll veta hur 
högt han befann sig vid den ucb den 
tidpunkteI' . 

Ins tru lllentet bestin flV en oscilla
t Ot", s om utsänder. v·issa vågor, vilka 
spnare åt e rka. ra s frå n jordytan. Instru
mentet \l lipfflllgar a ter <.lessa vugor. På 
detta Sli t t: upps tå r en interlerenston, 
som iindr ;Js med hÖjden över jorden. 
Denna ini erferenston sätter det egenr 
liga mit t i! strumentet i funktion, vilket 
s eda n regfstrerar höjden. 

Rundradio på. de engelska .iärnvä
garna. E li engelskt järnvägsbolag har 
i de::;sa el agar anställt försök med mot
ta zaraillii ~ gningar på PnIlmantågen på. 
s träekan King's Cross-HatIield . Vid 
dc.·sa för s jk har det visat sig, att hög
talare f Öl fttergivande av musik på tu
gen av ol ika anledningar icke är sä 
liimpligt, l-om hörtelefoner. Genom att 
man anvä lider hörtelefoner bli nämIig-PI1 
de Ijnd, s ' m förorsalms av det frum-ru

sande tfi g:et till stor del elimi.nerade, 
medan man dessutom har den förde
len, a tt de resa nde, vilka inte ha in
tresse för radiomusik, slippa att störas. 
Ma n erhöll mycket goda resulta t 'id 
avl~ssnandet av den engelska stationen 
Br~okl:l.nd. Man planerar nu en genom
~ående installation av rundradio på 
yt terligare några engelska tå g. 

lIu'edningen av studion i Budapest. 
E n rundradiostation , som i alla euro
pe i ~lm Hinder vanligen ka n tas iu myc
ke t bra och s törnin g, f ritt lir Buda
pes t på 550.5 mete rs vllgIängd. Denna 
s tation utsänder P' kvällarna oftast 
äkta uugt: rsk musik, populärt kallad 
zigenarlllu~ik. Tvivelsutan finns det 
mItngn., som fijredraga den t jusiga mu
siken fr~ln Bndapest framför den syn
I,operade dansryl men, som de en.gelska 
s ta t ionerna slunga ut i etern natten 
1 ng. 

Siindaren så väl som s jlil,a s ludion i 
Bu rla pes t är synnerligen modernt in
redd. Sändaren är endast ty tt år gam
mal, vadan man l,unnat tillämpa de 
senaste lirens erfarenheter inom radio
gebi tet pu den. 

Framför allt har man lagt an på 
en utomordentligt sorgfällig inredning 
a v studion. Förs t g jorde man försök 
med e n ljuddämpande vlig-gbeklädnad. 
Emellertid visade det s ig, att den ljud
isolering, som man därvid n l nn, men
ligt inverkade på det känsliga konstnärs
temperamentet. Musikerna kunde inte 
lägga in den rlitta glöden i spelet. Man 
iJrunade i s tället, så att de ljuddämpan
de I1Hl ltor, som hängde på marmonäg
gen mitt emot mikrofonen, kunue efter 
bebag skjuta s upp, . a l t man dlirige
nom yar i stånd a tt reglera akust iken 
i stndion. 

Av önign. nyheter i den storu studion 
finna vi, att dirigemen befinner sig i 
ett särskilt rum. som ii r avstängt med 
ett: .(.(lasfön ~ l · er frUn orkes terrummet. Di
rigenten hör musiken fran en högtalare 
precis som radiolys:-marna, och har där
igenom möjligbet att reglera klangfär
gen. Bakom mil(l'ofonen btinger en tavla, 
på vilken dirigenten genom att trYCka 
på vissa knappar kan ge orkestern an
visningar. 

Den stora studion är 20 111. lång, 10 
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m. bred och 7 m. hög, så att t. o. m. 
klangen aven stor symfoniorkester här 
kommer till sin fulla rätt. 

• 
Rysl, storpropaganda. Flera tyska 

tidningar ha på senaste tid ta~it up~ 
till diskussion ryssarnas rustOI ngar l 

etern, och fäst uppmärksamheten på 
den fara, som häl' lurar. 

För 1,8 milj. rubel ha ryssarna i när
heten a v Mosln-a uppfört en sändare 
på 100 kilowatt , vilken betecknas 81\ 
som en glänsande station. Tysklands
sändaren, som järn te en hel del andra 
stationer slinder det stora tyska riks
pro.c;rammet, liar på aIlra sena~te tid 
utb~'ggts tiIl 60 kilowatt, men den rys
ka s tn tionen giir igenom utnn svåri g 
het. Dess räckvidd berälmas till Olll 

kring 2,000 kilometer, el. v. s. man lia r 
g-oda möjligheter att ta den i biide 
Tyskland, Polen, österrike, Schweiz, 
l!~rankrike , de skandinaviska länderna, 
Turl,iet och Persien. 

Sovjet har inlett en a1lt intensivare 
propaganda. Internationella överens
kommelser existera inte för den ryska 
rundradion, betonas det. Tre gtlJ1ger i 
veckan, och vid särskilt gynnsamma ti
der, sänder Moskvas tationen på tyska 
språket föredrag om förh>1I1andena i 
Ryssland , och om de kommunistiska 
organisationerna. Anclra dagar sänder 
stationen på engelska, franska, holländ
ska och andra språk samt esperanto . 

De tyska tidningarna diskutera vilka 
åtgärder, som kunna vidtagas tör att 
f å ett slut på dessa ingrepp i andra län
ders statliga rättigheter. l\-Ian kan t. ex. 
bygga en störningssiindare, som Rumä
nien gjort. Sl1 snart ryssarna börja en 
utsiindning på rumänska, sätter man 
igiing en störningssta tion, som gör det 
omÖjligt för någon ly s~nare, a tt med 
någon behållning ta in Moskva. TYSk
land kan tyvärr inte g-öra PlL detta 
sätt, ty en sådan störnings,iindare 
skulle yålla olägenheter ochli för den 
egna sjötrafikradion. 

På diplomatisk Yäg har man försökt 
ordnu frågan , men utan resultat. Ryss
arna bara hänvisa till att utsä ndnin
garna på främmande s pråk äro fi"

~edda för minoriteterna inom landet. 
Att så emellertid inte är falIet fram
gUl' av flera omständigheter. 

Nyhet! 	 Nyhet!EJA.NXTANOD 
F II r l J k s t r ö ro: 110/220 volt 

Fö r .. Il x e Is t rö ro: 110/ 220 volt 

Samtliga växelströmsaggregat 
hava helvll.gslikrlktning och glöd
strömsnttag. i\la.rknadens me$t 
fulländade nätnggregat! Obe
tingad tillförlitlighet och obe
~rä.n8ad livslängd sätta, vi som 
ghrna förutAuttningar. 
TYSKT KVALITETSARBETE! 

RM. 
Typ Record l för l-r> rör " ............ ....... 27: GO 

'l'yp Record 2 för 1- 9 rör ..................... 33:

Typ lUignon, effekt 50 mA för 1-3 rör ... 39: 50 
Typ Standard, effekt 100 mA för 1-5 rör 54: 
Typ Gigllnt, effekt 200 mA för 1-9 rör 84: 

Begär gratIsbroschyr ! 

EJA.RADIO, Berlin N 31 
BRlJNNENSTR"-SSE t03-1O' 

http:Br~okl:l.nd
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J C 

GIrammofonind1lll.§trien§ 
~ N,heter ~. 


Oll!<on har ~ä nt oss månade'os fullträff, en Rolf-insjung
lling 'om över;;liinser allt n1u vi på senare tid hört honom 
;::öra . Det är ,)FinllS det flickor sli finns clet kyssar» och 
»Den ~jjtasle fli cka n i )<orden» C.\.. 162,634). Det är länge 
;;edan man fick höra en ,,:luall ilUa '-jömansskiva, f örd lak
tigt aV\' ikallde från salollg,~jÖmännen ;·. insjungningar. Sätter 
in tp den ett HOlf·rekord ;,;:1 vore det ulIClerligt. 

E rnst Rolf kommer viua r<' på » ln gen nämnd, ingen glömd» 
och »Lola dan~ar» CA 162,ö33). av vilka den fÖrra är god 
lnl'll (lpn S nar inte infriar förväntningarna. 

Tutta Berntzr u har sjungit in »)rrd dig» och »Om och om 
igen» CA 162,637), en "kh'a som k:LO höra:, även Om Tutta 
ll ern t 2e ll .~ dikl.ion iir ganska dåli.". Hon borde i sommar ha 
lärt en del Il\' 'icenkauuaten Karl-Gerhard, som gläder sina 
heUlHlra re med ))Det Lir du själv bestämma» och »Tänk 
<!1l ,;a' fl}) CA lU2,619) . 

Av vokala 'uker ha 'I'i slutligen kört Sven Sandbergs 
»Blomman bla nd blommor» och »GMsen m in» (A 162,614), 
utan konkurrens i den ;;entimentalu genren men inte i nivå 
med Sven-Olof Sandbergs mindre sentimentala. 

Med n-Rolen ha talat in »Lugn vilar sjÖll) och »Två sköna 
sjömän» (A 162,641), ]"ridolf Rhud in kommer i »Ströv tilg 
i Stof'idlOlm» och »Ändå säge r folk, att inte jag ser n'"l'n
ting ut» (A 162,642). Båda två skivor med poänger och bland 
de biiy;tn nyare talskivorna. 

l1!,s/londr!llS Röst har ett par utländska inspelningar, som 
ligga i J ack Ilr lton-kla. scn. Det är »I'm on a diet» och 
) )lo11a) (B 5. ( 5) samt »Dust» och »Leave it that way» CB 
ii ..., 3) . Den förra är inspelad av Georg Olsen och tagen ur 
f ilmen »Happy day;<». Det är en s1idan där dansskiva, ~om 
man inte hittar mer än en i månaden högst. Högklas~ ig 
Vå a lla sil tt utan att vara bullrande. Den sena re uppta r 
musik ur filmen »Children of pleasure» och är inspelad av 
The High Hatlers, som kallHke föra litet f ör mycket oväsen. 

Av de popnlära svenska inspelningarna tar »Solglitte r» 
och »J eanette» (X 346-i) priset. Mlle Gyigyis orkester är 
förtriiftlig, Harry Brolin som rel'rilng-sångare är däremot 
inte bland H usbondens bä;;ta. »l,'unki svalsem) och »Sjung, 
sjung- bru:;and vågO r» (X :H SG) är egentligen en ganska 
omöjlig .·alt, f l'iims t därför att Magnus Buwe låter alltför 
sk rällig. 

Spelmännen Eva,t Rahlbc rg och Bernh. Svensson stå för 
»Ack \'ärmelanu du sköna» och »1'i11 österland vill jag fara» 
(~\L 1,100) , en ski,a som man gärna bör ha i biblio teket. 

Francesco A " ti kommer med Ytt rligl:lre ett par violinsoli 
av "amma förnämliga klass ~om de tidigare presenterade, 
) Lu thiel' de cremonnie) och »!:ierenad» ur H arlekins mIllio
ner (X 3436). P å den skivan skaffar Asti sig utan tvekan 
mänga vlinner och beundrare. Den är pIl toppen. 

»Som1l1al'natt» och »Liv, du iiI' ej längre en mystär» (X 
3466) Sjungas av .Tussi Björling, som här lYCkligt undgått 
d~' faror, som lura. Det har påstä tt , att Björling skulle 
\'1 ll'fl en ny S. O. S., men i så fall är det S. O. S. när han Hr 
:';0111 biist. 

Haclfll' Hellerstedt, som i r a dio gjort åtminstone ett mindre 
l)'ckat framträd a nde på senare tid, s junger »Ny dag)) och 
»Kullg Liljekonvalje» (X 3469) . Här har han M.Uit sig inom 
;;ina gl'iinsel', och resultatet har blivit en mycket god skiva. 
H ada r HelJerstedt är ulan tvekan en av vära bättre gram· 
mofon- och radiosångare - bura han låter bli Wagner. 

)l;l11acIens _larek Weber-skiva är knappast av Weber
klass. ii"en om den som vanligt är inspelad i Berlins Beet
bo\·en"aa l. »)lan liebt nur einmah och »Zwei Tränen (EG 
1i>R;:; ) ligger yisserligcn i näst högsta klassen, men ::\larek 

Philips Ra-(lio hör i regel ej till dem, som kunna förvåna 
värlclen, beroende på att den radiointre;;;.-erade allmänheten 
alltid hå llits i viss mitn bortsklimd genom den höga kvali
tet, SOlU allti d kännetecknat ) Philips». I behaglig tid föl' att 
kunna bidraga till att hÖja stämningen vid kräftkalasen hal' 
Philip' 2540, en transportabel, eller rättare sagt »bärba D) , 
mottag-are, kommit i marlmaclen och t. o. m. den mest 
kri.isne måste uttrYCka sin förvåning ö,er, vad denna appa
rat fö rmår prestera . 

'Den transportabla mottagaren har aldrig hos oss, som 
t. ex. fallet är i England, lyckats vinna någon större po
pulari te t, vilket i första hand torde få tillskrivas den om
ständigheten, att de typer, som tidigare förekommit i mad<
naden, i förhållande till sitt pris uppvisat en alltför ringa 
effektivitet. Man tycker armars, att Sverge, när det seglas 
och »motorbåtas» kans ke mer än i andra länder, skulle 
vara en god marknad just för en dylik mottagartyp. 

Philips 2540 visar att det går väl för sig at t åstadkomma 
en mottag'aranläggning, som pil enbart raman tenn och be
gränsad inom ett ganska snävt utrymme förmår ge verk
ligt g'od mottagning. 
-Hela anUiggningen är inbyggd i ett elegant och gediget 

mahognyfoder, c:a 45x38X24 cm., vilket - när appllraten 
ej använd es - skyddas a v ett gummiimpreg·nerat fodral. 
Avstämnings- och återkopplings l' a tt, vågläng:dsomkopplare 
och s trömbrytare ligga helt skyddade under övre, bakre 
kanl't 'n, l:;o m ii r nedfällbar. Batterierna lio genom en lucka 
i bakväggen Hitt å tkomliga. Föl' ramens inställning är hela 
fodret nidbal't kring en bottenlllatta. 

"lottagaren omfattar fyra steg: sk ä rmgaller - h. f., 
detektor, och två L f. Detektorn , ;;;om är ett nytt, antimikro
foniskt rör med typbeteckning A 416 och lär ha ungefär 
samma data som A 415, är transformatoJ'kopplad till förs ta 

Weber har nu en gång skämt bort sin publik med att ständigt 
vara på toppen. 

Nils Gl'evillius' orkester har gjort ett potpurri ur »Den 
glada iinkan» (Z 207), som siikert kommer att uppskattHs 
åtminstone av den äldre generationen, som inte lärt sig att 
riktigt ~ätta värde på den moderna operetten. 

Slutligpn hal' Göteborgs symfoniorkester spelat in »Ett 
sI rt!-~ rg ille» (Z 202) . Det vel'kar som om man hä r tänkt 
göra m gonting populärt men inte lyckats, och det är nog 
en .tätt begränsad publik, som f as tnar för dessa saker. 

Goodson, den böjliga och oförstörbara ski"an, har ocksl1 
presenterats oss i e tt litet urval p il. sammanlagt fem saker. 
Det är allt (~Illl smusik av hög kla~s. Främst sätta vi »Same 
old moon» och )i\:Iy mothel'S lullnby» (166), r;amt »Needin' 
yOU» och »S leepy hollow» (184). »Wondel'ful one» och »The 
woman ;in the shoe» (176) ligga tlitt intill. »Undel- the spell 
of the moon» och »i\fi~s Wondel'ful» (163) ~umt »Steppin' 
along» och »Dreary n ights» (180) behöver man inte h eller 
vara ånge rköpt på. 

Goodson planerar även en sn~nsk inspelningsSerie och 
vi få med det s nfll'aste anledn ing <ltt återkomma. Särskilt 
den som ofta· har s in grammofon med ~ig på utflykter nv 
ena eller andra slaget lär s ig säkert att sutta varde .pli den 
lä tta och böjliga ;Hövan, som man kan handskas ganska 
\'årdslöst med utan att .den förstöres. Fast enbart på den 
fördelen leve ju ingen skivfnbrikant världen, utan artist
kvaliteten blir d e t a,görande. 

H å k u t f . 
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1. f. -~ll'get , som i Sill tur iir traus[urJll: t( ork opplat till s lut 
s t p!,?:E' t , B 143 . 

. Ilen eHE!kti l'ite t , .·om man. onk [;I (: e j m e r un 108 volt;:; 
a nodspänJliug .. tal" till fÖl 'fo;!a nde, lyckats UlJpn tl, d :'u r art 
nU'j e m öj li ghet at l utnytt ja rören Jll I ~ t e "a ra till n tr: t! [L 

.gen pil. e tr. utolllonlE'n tl i:,:t sutt. 
l: nd er d e fj o rtou da.~n r, "i y:uit i t illfiill e uml e rka s t.l 

»2'iJO» d . nlP,-- I: skilfla, ing Ue lld e prr",' har den f nngp l'a l 
okla ndel'li .; t. H ög:lll llmll och jonllpclnin~ !la ej ue h (i n ifril 
g-akomll1 a , enur mori ugaren "i sade " ii! till riic kli ;!t k raftig 
nt t t a in de flesta :" Intioner, viirda Il l1, hör<1 , en un r p ii 1':1. 

m en . Gl'n<lm unc1vil,ande av hög:1n te l1n er naclrles en r ullt 
t illr tickl ii! se le klidle t, ej min~ t tac ]; "n r e l'am E' n,< ~kar)1t 
u t [lr i i;gla(h~ ril,lning, verkan, ::;ll flll tJIL~ t ationen verlw cl e ]i:l 
i nte t ~iit ( s törande, l'j heller Yn x l!ollJl ,-; f,i :,1 [jiIJ g-~~ tnti()l1, i 
\'al'~ nä rll , .. t Ilron'll. ntiöl'de", Vid fi ircl l' r i m oto l'ba t l,llncle 
mnn Yi~s( :-ligen miirka s Wrninga l' f'1'I\ 11 Ill o t () rll~ ti,iuds r:'t(' Ill. 
me n ~I e~s:l \'01'0 ej ,\\- ~ildan ~ torl('],~o l'(]nin ,~, a tt de gelle 
r a d e l hOI.r re g r ad ens ,-id avlYSsu allll t't 111' s,':t ga re s tnt iunc r. 

Som !rril,mmofonförSl' iil'kare arbe t a r a ppu r a te n utmärkt 
och liimnilr hurvid , s~irskilt i lJe traktulJ(l e av ::tt t r ÖI'en ej 
kunna fil mer un "h uv fulla a n orls ptillningen, fÖ l'truffli g ~ 
resultat. 

Mottag:r rens ins tiillning och ~kö t sel lir s~' nnerlig-en enke l. 
.\uv~ sningll r härom finner man i e ll \'iiI l'edige ra d- bruksan
VIsnIng. 

,En anu ~ ,n »Philips-nyhe t», d oe!;: lW ii ldre d n tulll, iir k01't
n\,~smo tt' l .;'aren 2R02, Att ka ll a d Pll ko rt\':l!-,:smolla g~lre 
torde fö r~~ ten enrla:s t va ra ll e l'iittign t ur d e n synp unk
tPn, att II pllurnten kan ta in :sta ti on e r p ,i ned till 10 me
ter, Ly et l faktum ,il' att (len arlJe ta r l ika väl in om l1ela 
omrade l 10- 2,400 meter. 

Mo ttaga l"en omfattar f.na s t eg: s kii['m ~'a ll e r-Ilögfre]"'en s, 
detektor , ch 2 s teg lii gfrek,e n:; . IWrk olUbinati ouen ,il' A 
4'1_, A 41 1 (ett s peciellt uulill1ikro1'tJll lsk t. detektorror) , A 
41 .1 oeh ]l ·143. KOP11lingen pii. 1 ~lgt l'ek,'e l1 ~,illan iir utförd 
med tra l1~ 'o rmalol'I '1'. 

övergi't ngen mellan '-:'lg lä ng clsomril(!enQ s ke r genom s[lol
byte, 

]'ör nii la llslutning' re]w mmende m s PI1 komhinatian med 
Plhili])!:' >L nocl"puIl lIill g:-;<l g-,t;' r ega t [öl' Yiixel- e'lIe r likstl'cjm 
"amt, i f iina blid , :\1ig non-lik r iktn re n 1017 t ör laddning 
uv 	 Hclwm l11atorn. '

Som bevis f ö r den h uga [;I'u lite te n h os 2802 mi'! nämnas, 

n tt man m ell till I.Jj iii Il av c1ens:1u!llla u[l[Jfattad p <;amtliga 
d p medd elan d en, , Olll major Kin g-sfol'll Smith uts iindl" niir 
han fö r n:lgo n tit! s(' rla n med »Suu them Cros~» flö,~ öl'er 
Atlanten . :\lottagnren har UV I'Il proval:; I'id s vens ka nnn ell s 
r a di oförba nd och (liir erhålli t dl' amplast e lovord, 

Etr go t t lJe ty,g f ö r H ellesens anod- oel1 g-n l10r fi il"llulllling,' 
ba t te ri E' r iiI', atl Philips valt d f' 1lJ till ,in nya t rall<;[)o rtahl a 
In ollag-n re 1;:;40, 

Gt' ne l'll lage nte r föl' Sveri;re iiro so m uel,a llt A ,-H. :\"il s 
:\Ia l t.' ;;ou & (; :0, St.oc[;!Jolm. 

H fIlH] de T d efnll ke llllyheter, SOIlJ St'cIl8'k n ,L -B , Trl1iltus 
T c7('grati, ill t l'o(]llcerar pli Itös tpns radiomarklI nd , Illiir kes 
j'ii l' lllum <l e nya A r colroll-rören följand e : 

~re l efnnken 32 111' en ny kort\'I1g~m o tt ::lpll'e, av:"ed(l att 
tod, \'Arp ;- in pnkelhet i konstr uklion och sl,öt;:pl gö ra (let 
mij jligl f ö l' yar or-h en u tt ge !-i ig in på d e t intressn nta 0111 
l'lld e, ,o m kol'tl' [lg-smottagningen bjulle r. 

:\Iottngaren iiI' ulru:;[all med en " . k. »gnlpp\, iil jn re» , 
,-ilken i flil' pning med Hpparatens s Hregrm kO[lpling g ör (l en 
lika enkel i s k öt se l ;;U!ll en vanlig runcl radi om ottagnre. 

;Uotlug:ll'l'n lillver];::ls i tvenne oli krr tYller: 
Telelllnk pn ,'l:.!: ,-i'lg-lU ngd,om r i'l<lI' ])1 ,9- 100 m, 
T plef uuk en R:2 A: "'I,glä ngll som ri L(l e 18,fJ- :10 m, S'lmt de"

utom 2UO >,jO m, 
Yi skola :itel'kornrna t ill T elefullken 32 efter fijreta,~na 

111'0" . 
Redan lIncler '''lllilwren Il a r rWlI1 haft lillfiille "LL i en 

del radio- odl 1II11,ikaffärer se en <"!nn;lll nyhet: Tel('fl.1lI1,en
Arcofar, en förviimlig kombinati on ay radiomottagare och 
grnrnmofon. 

.'..!'l'Urar ii r utrus tad m ed a ll a nyhete r, som !'flIlio- och 
gl'l1111l11ofontekniken ha.r att bju ela p å , och gel' en reproduk
tion, SOUl ifn ga Olll k, ali tet och ljudstyrka Hinlllar ingen
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ting önigt att ön~ka. Apparaten. so m iir inbyg-gd i ett 
gecJiget och tilltalande foder av horrll1l od (' lJ , iiI' försedd m ed 
bl. a. elektrbkr yerk och dynalllisk hög talare n,' speciE'Il 
kOI!.';tTnktion. J)e'i~ s kiitspl är utolllOrdentligt pnkel. Den 
kan gott ~ilgn" HUU idt'alin~Crumentet s :h'ii! föl' hemmen 
SOlll för ~llliirr reMalll'l1nger 0(']1 llndm liknande lokaler. 
En ~tir,-klld konlakt möjliggör all ~ltltning av sep;uat hög
t alm'e "om alltefter lokal ens beskaffenhet kan anbringa ~ 
på lämplig'n ,; !'<: Il la t:;pn. 

Bland riir-nyI1ete rna ll1iirl,es s iir'ikilt nIDS 604 d, en pentol! 
med s~' llllerligen llÖg anorleffekt. D(,~s data iiro följand e : 

Glöd,"piinning = -1 ,·ult. 

Glöd:;l röm = 0,6 nlll]1. 

All()rJ'rrilllli ll ~ = ~()O Hllt. 

Hjiiljlga llr' r>'ll iilllling = ~Ou '·olr. 

Branthet = iL, nL\J~o lt, 

GenOlll\'erkan = 1 . ~ (i~ . 

Inre lllo t :o l :lud = ~i),OO() ohm, 

:\la x, anodlJ l fl ,-tn. = 12 watt. 

En n~·h('l. ~()lll ~ :il',kilt flY rallioh:lntllnl'll:l böl' ltäb:l' ll1 r d 
:"li irs t:1 t illfrpd ,-~ t ;ill('b~. ii l' pn gra Ul m OfOlll'la U a. upvtu ,c:;(wle 
~ri ~ t'lJ ing-ar H\' :tlla li p 7-\ 1:1g'~ ~ Olll knulI ll ! :lnka :-i ifl' ..lg·akolnnt:t , 
t. (':.;:. :l" nt l' r );:ovpling" l jut , ,!I·Utu"t" il'i.' kt knast e r , lti s ~ 1ll0 
torer, l1ö ,g'rr l' I"'el)'~llppanlter Ul. Il!. :'\iir cu kund k()nurl! ~ r 

in uch ue kln"'lll' ~ ig iivl'l' ,rij rningHr, yill;:as n a t llr han oItn,-t 
har mc r plI .. r miIH!l'l~ "" 'ii 1'1 a lt ddinipl'a . . ;;iitt pr Imn!lland en 
blott i~,i u .g "kh '<ln Odl d ll iiI' tlp l il1;!en kunst för kunuPll 
al l llirpk l. an ,Q ('. yill,en fonn :1" ", tijl'lI ill g'i1r h :l n ay~e r. l'ele
[ nuke u hal' fi l! Iwdl' r ay u t t ItU v r u kr bkr l\[lol'lnat llenna 
goda id(', ,;;o m illl1('iliir en ölm tl f ij r , [,le l' e f iir tl e talji,te l'uas 
b~ho,' :1 ,. , tii,I. 

T('/( ! ', ,, ,,I·.-tid) () !U!I' ! L ..Jr. Fl'i(· .< .~{) II , flit' uu i marknnden 
en li k rik Lal'(~ <lY ('.~('ll tilh"0rklling. rLysedd l:i.ir l<1l1dnill b" av 
bn ttl?l'ir'l·. 

Typ lU-1 :30100 ii r en me l nllikriktare. innl?hftllande W('~

tiugholl'" ll!ei:tllil;:l'iJ;tar~ under litens uH'd uttag lör i:!<ld
Jling ay ~, .J o" h G ,·olt .s batterier. Den iir Hy:>e t.ld för minrh'e 

lJat.t E' rier (l eh liimnar c:a 0.5 a111p..-\,g;(rC'gatet . . OlD omfattar 
nitl trlln,l'orll1 :t tor Odl likriktareJe me lll'Pt. be,Lt e nde av il 
celler i lJro· ,g;.:'koppling: samt lHddnilJgs mo[ :;h"1l1l1, lir inlJygg t 
under eli )i i'l!,u av !J rp,,!;atl , ~nlrtla('kel'lltl jiil'nplllL. Uttn g i:<
k ontnktE' l"lI<l. iiro anbragta >;å, att de tiro lätt åtkomligu P> 
ena hlllgs:iduu. 

Likriktaren liimnar en :j,imn och lionstnnt s tröm OC]l 
arueta r med ~I örsta tillförli tlighet. 1']n på taglig förclel iiI', 
att likriktaren, utan att man l1ehö ver anlita någon E'xtra 
silkrets, kan anvUncln;; till matning; av hiltet hos elektrocly
uamiska högta In re mecl I:lg"oltig fäl ts pole, 

* 

RadiofulJrikcn Lu ,ro/', :\lo tala, har bl. n. g enom sin kOill
binel'Hcle mottaga re-förstii rka rC' TIG'" dokumenterat s ig som 
l'Il blanll de friilllf;la av lancle Ls l'acliofahrikanter. Apparaten 
U tgi) l' en kombination a" iite rkopplncl Jokalmotta gare och 
kl'aftfiir<:;tiil'ka re oclt omfal·ta r 5.terko]lplacl d e tektor och tYll 
lt'\gfl'ek"en~",r ('g tnell t"enne BE 604 i PUSh-Pllll som slut
steg. 

Det ii l' gliidja nfle il tt kunna kom,ta tent den s tora nog
granllhet, som ii r ~'e noJllgii ende mr vurje liten detalj i aPIJI1
rate n. Allting iir vii! nv\'iigt från början till s lllt ocl1 l'es nl
Ulter har iiven hlidt en Hpparlll-, ~0)J1 ingenting l~inll1al' övrigt 
att önska, v:lrke n ifråg a om effC'kth'itet eller ljutIl(valite t. 
0,,, n·terligt finn s f. IL inp;en Tl1ots\,[lrig-l1 l' r. i lll :uknaclen till 
d(' nna al)pul'nt, sorn ifn1gn Olll utg-tlngsefff?lcl f'D ~il' gttl1s k n. 
(' litl s (,l end e. D e t yttrl' ulfömnllet g ii t' i ":Imma gpdigrla i;( il, 

Sl, lll kiinll (> (:pc-!;:nar J':lllrikl'lIS ij.'Tiga alste r. Vi "kOla i nä~ ta 
nUlll lnt'r ,~ t ~'l'kOnll1la llll'd pronling-srl':"ul t a t"t_ 

* 
'j 'o)'" t,>)' iiI' dt llllllln :;OUI under de SPUH"t fÖI'l'lu tna [lren 

VUlluit l'l( ntoltl o l'rleill'lig't god klun,g lllantI de S"l'lls [,a radio
HlllH t örl:l'lla. vilk:l utan lllltluuta g- Iiin s ig ujJpskatta Torotor 

kc ndeu,"al'ol'E'l'1l<l :"om lHi ;!oI HV del: fÖl'lläm,5ta. r:]llioillllu ~ ll'i-
P Il h a l' att lJjlltIH. . 

Anledllin ,~ell till TOl'otor-kunllpn,<ntol'c rnns , Lo ra jlopulari
[l'l iir no ,~ inte lJara a rt :;iika i (' tt gecligN. noggrant och 
iilltlulllalspnli,d utförlllltIt> ntan i lika hö,::; grlld i att ill'ln 
kan pl'h å lla en konllerl'll lo r. liill111li;( föl' "arje iillrlamltl. 
Y ' lhrikpl1 !tal' niimli gpJl la gt upp e tt f le rtal typer, vilka val' 
ul'll en iiro lIog';:-l'al1t g'(' nuJllllinkta och HnpH!'salle att f.flla 
Hllla törCl'lw ,,; lIdIO". 

'J'ill llii", tp ll>i Ill;! rknall kOllJlnGr fabrikant en, ing. X. J1nn
~l'n, Köpf' Ul't il III U. 111e11 ett f)el'lal nya ytt e rligarl' förlJtiLf
n uk lYlle r. Yilht:"len<l e hild \'isnI' en av de~~ a, till \'ilka Yi 
1',1 tillfiille ,'tl t'rkOlnma s (lyiil i (lel11Hl sp,llt som i Yllra apllH

* 

);/1. n!J 111j) av nl/liorv,. - eller » radio~Lanlr» som upp
finnarl?l1 "hUy l{:tllar d l 'lll - har kOJlstruerals n.,· en tysk 
rndioingenjör. tIr .Job" t i 'l'el efnnkenbolac;e t. D 0C nya röret , 
"'l Im genolll ~ill forlll 0(')) s torlek niirmus t p [lJninn er om en 
fl'll(, .. terll1om ete l' , har fl rR mYl'ke t storl1 förtjlin~ ter i jiim
fi i l'('l ~e med nu bl'ukli ;:-11 type r. Det iir mindre "l,rymmallll< ' 
Odl mindre hrii(,kli~ t .'amt framför allt billigare; till verk
lJing:;konstnade n berii k Ilas s junka Jlled omkril1,g 40 proc:,ut. 
lliil' ti ll kOllllll l' r, att »r:lI1[o ,' tav('m>, vilken kan anYiinda s 
", \ "iil Iiir först iirknin;; som likriktning, medfö r vä sentliga 
fijr pllkliugHl' oel! bespa ringar i mottagaren, därigenom att 
yi >;. a hittills nöl!\'ii))(liga anol'llnillgar i apparateIl, komleu
sa t Ol'er, mots tiind och filter, framg ent blint överflödiga. 

:.\Jan ' lwl1(k med hrinsyn till alla d e"' ,' a fÖl'll1flller niistan 
befa ra en kra sch inom elen tri'tdlösa rörindustriell, som Iä.tt 
kllude fil Jmtastrofala följd e r; omsiittningen a v radiorör 
heriilma under innenu'llllde är komma att uppgä till 84 
millione r rör mot ml millioner under 192!l. Faran är emel
lertid kke li'· e rh;ingancIp. och m eddelandet om den tyske 
uPllfinnare lls geniala k Ol1struktion bör därför icke betecknu~ 
så "om någon ».Tobspos t» för radiofabrikanterna. Den 11ya 
lampan torde, i't tmin s tone i s i II UUVUl'ande form, få en ganska 
begränsad allY;indning och iiI' till s vidare endas t av sedd för 
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Tio budord för 
konstruktören 

Kl'u \'ell t Ill konstrukt(h'e ll ay mod erna run d r:Hliomottllg:ll'f) 
ha s;irski ll under cle tT:"t ~l'n a:;t e il J' PIl ~ t i~i t i n rODlord en tli;.:1. 
, vm Amer k:1 tac:k yare en Hi ng:l'c: I ill;; eda renh e te r I icli ;;:are 
ha rt på d .:t rundl'adiCJtekniska olllru llet. lI lau i IYl t nga fall 
o(,ksa g{[U förbi utlanclet. Dpn rY l:' kll radioinll u 'I rins friim
sla produ k te r äro el'((iinlla öye r heIn \' ,irldcn, 

En hri ~1 hos de amerikan ka Il1v ttu;:(arna iir, at t de en
cl a8 t uru hcräknade för mO Ltn g'u ing p a et t begrilI1 sa t rUlld
radioo!11l'u Je, ira n omkring 1,[jUU- fiOU kilohertz, l Europa 
kriin'r man, att :1ppal'a LPn skall tuclw lilla o('h slom y,jg
JUll;;'cl om r1.det. Friln 1,000 till 200 ldloherlz fal' det in t~ 
fin Ila - llä ~Ta luckor, Den på ;::rund lEin.n- erforderliga om
kopplingpl är hos f Öl'llämli g-a re mottagare uPl s\'i'l.ras te 
problemet a tt få bukt med, i\l d an det i f'n mottagare föl' 
endast d t () na yåglängu >:;ollll" d I, in te e rbjude r nClgon s , å 
righet a t [ genomföra en jns l e l'ill~ a" :n'stänlllingsska la n, 
iiyen om e lratl~betjiinillg kriiH'S, sa iir elet mycket "'l n ~ kligt 
att ordna ,;amma sak f tir en mot ta gflre lIled fl,'ra yugliiugds , 
omrildell, rid rationell ri e tilh·erknin ,g är det ,'d1.rt bil d 
rpn t kon ~t I'Uktiyt och fa Lrikaloriskt. Det iiI' "i lunda f el
a ktigt a l t göra en jämföre lse mellan en amerikan~k mo tla 
ga re och ~,u europeiSk meu snlJIIlla röran tal. 

Vad är det Ml för faktorer, som mun måste ta hän sy n 
till och s o m måste IUggn~. till grnnd för en mOllern motta
bög grad , TYSkland har inte bara bi\mta t upp det fÖl'sprilng, 
garkonstruldion '? 

Vid mi ndre gynnsa ll1ll1a Ui ;; tan~lllottagningsförh:111andell 

mu ste högfrek,enskän ,' lighetpll göra ,; "il. stOl', alt man Hlr 
en tillrä eb lig kraftre e rv oeh därmed garantirc (Öl' "ikel' 
di s tansmol rngning ä"ell unde r s,inlre ly~snin;.::;fö rhållanden, 
En trerön mottagare, om yil!, en det säges. mt elen »ibland 
ocksl1. kU ll ta utländ ska stutioner», är inte nllgon typiSk 
distansmoll.ugare, 

Skötsel n av apparaten mås te vidare "ara så enkeL att 
var och en utan någon föregtlende ö,' ning oeh utan lång'
varigt sökande kan ställa in mottagaren på dista llss tationer. 

Den mu "ikaliska ln'a liteten må .-[" också vara så god som 
det är mi,i,jligt att uppnå, LågfrpkH~lJsdelen måste ge möj-

DCI! häl' 7,onstru/';ti(mcn - 'l 'ek/llnken T, 40 är ett gott 
" ,['('Jllpe/. på hw' matlagaren skall se 1Lt, 

JiglIeter att dri,a också dynamiska högtalare utan ~ä r~ kilcl 
först;i rkare, 

En helt nätansluten mottagare måste ,arl1. ah,q) ! lt fri 
frtLn nätbrll ,' och :;[l diml!nsionrrad, att anodströmmf'1l rä cker 
till rör en matn ing a" ett kraftslutri>r. 

.'I."stlimnin g~;;kärpall skall \'am ~ ; klar, att man har rnöj
ligbpt till d i.li tansmottagning- utan att den llIusikli ska band
bredden prl,erkas a" l o kal~tn tionen, 

L' tomhu -a ntenn skall om mÖjligt undvikas, och lllall skall 
kunna f; fullt r esultat med inombusantenn. Appraten::: pre
8lationsförma ga får inte vara i alltför bög grad bero ' nde 
~w ('n förstkla ssig jordledning, och slutligen skall motlaga
ren ,ara meka niskt tillförli tlig, 

Är det Srl fråga om massfnbrikation, så skall kon s l ruk
tionen ~i,e ll vara lämplig för serietillverkning, 

I och för :' ig bereda alla ue sa luav inte teknikel'll nil gra 
speci~'lla s,å ri g he tel'. i\len 1ik~oUl hos alla andra indns tri
ella konstruktioner intriider ett svårt moment därm ed, att 
kostnadsfrågan spelar en mycket stor roll. Konstruktören 
mii~te rätta sig efter afffirf'mannen, vilken förldarar att 
apparaten inte knn räkna på någon marknad, om alla de 
teknisk kra"en skola uppfyllas, Å andra 'sidan förbjuder 
deu erforderliga säkerheten alltför stor sparsamhet ifråga 
om den använda materielen, Det fordras diirför mycket stOl' 
erfarenhe t på omr:ldet föl' ntt man skall kunna åstadkomma 
en tekni~kt så effektiv kompromiss, att alla de niimnda 
kraven tillfred ss tiillas inom den angivna prisramen, 

mindre apI,arnte r vill mottlJgning av utsänllning från n11r
belägna sta tioner, Dylika apP~ll'ater av helt ny konstruktion 
komma att demonstreras "id den stora radioutställning, som 
öppnas i Berlin den 22 augusti, ,'id vilken den IwmmallCle 
säsongens Tlyhete, p~ den trådlösa ma,rknaden passera revy, 

De nya rören Skilja sig, såväl vad beträffar utförings
formen som utseenelet, i hög grad från tidigare gängse for
mer, Så t. ex, är gallret, som tidigare varit placerat inuti 
glaskoh'en, förlagt utanför densamma i form aven metall
beläggning, En dylik anordning har visserligen tidigare 
llrakti.-rrats ,iel la boratorieförsök, men ej förriin nu lett 
till prakti ska resulUl t. 

Den nu föreli~gande, egenartade specialkr) nstruktionen 
lämna I' elen för f' tt praldiskt användande erforderliga ener
gin och lär uessutum besitta en utomordent.lig stabilitet. Den 
s,\'nlJart flata, ~lI1iickra utföringsformE'n, hal' föranlett '.relefun
kenbola~et, i "l1rs laboratorier det nya röret efter flerårigt 
arbete sett dagens ljus, at t benämna detsamma »Telefun
ken-.' tab», fritt ö\'el'satt »Telefllnkenstaven», 

Tdefunkensta n'n ;ir icke a,sedd att ersutta de llit
intills bruklig-a rören, Den har fa s tmer att tacka för 
sin tillkomst ett s~'~tell1atiskt sökande efter möjligheter att 
förbilliga de nätanslutna mottagarna av minure typ, vilka 
i sin utyeckling nu nått s:, l :'lI1gt. att man på de hitintills 
am'ända Yiigarna inte kan UPlllU en ytterligare prissänk
ning utan utt sliippa efter på kvalitetskra'-et. Telefunken
staven är inte blott i s ig sjulv billigare i tilverkning än ett 
"anligt rör utan besitt(!!' dessutom en hel del förträffliga 
egenskaper, t. ex, stor okiinslighet för niitbrus, vilka bidraga 

L 
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till att förenkla mottagarens konstruktion och därigenom 
till att sänka lillverkningskonstnaden. 

Det bör emellertid framhållas, alt den nya uppfinningen 
pft intet sätt kommer att verka hämmande på arbetet med 
att ytterligare utveckla nu gängse rörtyper uLan detta l<om
Dl !'r nll forlsättas med oförminskad energi, lika,-iil som till
ve rkllingen av mottaga re 
gj ill er s törre t m er. 

till dessa rör, särskilt när det 

Telcfllnkenstaven skal! föras i marknaden i tvenne typ r, 
bet <'knade »Arcotron 301» (Jch »Arcotron» 201». 

.lfo, ·qonaudal.lc, komma att fr. o. m. den l Sept. utsiinna ~ 
pr radio alla Htrdagar kl. 7.4?" '. Denna tid ha l' valt. av 
den [tuledningeu a l t hela den avparat, SOlD behöves föl' en 
ut~ändning, är i p; ng under den förcgäeude hal ,·timmen i 
och fiir ~Jlllna~l ikprogram.met. 

;)lorgonunda kten m g'öres av så ng, unisont utförd av ett 
an tal röster , et t anförande på 5-7 minut r, bön och sftng. 
An Cörand no. kumma att i regeln bullas aven och ~amma 
pe1",~on vis!' ve !;:(ldag under hela terminen. 

Talarna tillhö ra olika r iktningar. Dera:; namn tillkänna;d
va ,; inte på förhnnd. Vissa dagar få r budskapet särskild he
tonin,g med hiinsyn tagen till olika lyssna rgrupper, men bär 
i öv rigt allmän-kri.·tlig p rägel. 

Yi äro, som ma n ser, på god väg mot förverkligande a v 
clQt gll lllla lyssnarkruvet på koutinuerliga sändningar från 
arla lllurgonen till sena ln'iillen. 

»1930 lJIST tNS.» 
(Forts . fl'. s id. :"-14 .) 

)Rl.Öll~ 'J[, .ci\.J8I J8lLJG 

Fabrika t I 1. o. 2. H . F . I Det. I Slutrör 

Orion .. ... .. .. ....... 
Philips ..... ...... ". 
Tl'iot run ........... . 
Y,uvo .... .. ......... . 

S4 
B442 

SOG4 
H410D 

-
B415 
SG4 

A410 

-
B543 
PG5 

L510D 

Ledningen frå n motlagaren till belysningsnätet utföres 
på sådant sätt, att förbindelsen brytes, när mottagarens 
låda öppnas. Detta kan utföras på olika sät t, men ett av 
de enkla.ste är siikert, att ledningen från nätet slutar i en 
stickdosa, som . pi'essas in Över en stickkontakt, ' vilken är 
anbragt på. mottagarens chassi, nä r kabinette t är på sin 
plats . Till tickkontakten dras dä tilledningarna ned till 
själva mottagaren (jämför a r raugemanget hos Loftin
White-mottagaren i julinumret) . 

Pick-up k an anslutas till de tvö. med kors markerade 
ledningarna, i det från dE'ssa dras kOrta förbindelseled 
uingaI' ut till ett par bussningar, som anbringas på ett 
troli taxstycke på samma sätt: som antenn och högtalar
bussningarna. För övrigt måste man noga se till, att dessa 
iute på något sätt kunna beröra själva cbassit, då detta 
kan medföra att rören förstöras. 

När mottagal'en är fördigbyggd, korrigeras utjämnings
kondensatorerna såsom ovan nämnts, oCb därefter under
söker man, om mottngaren ger tvn maximumpunkter i ljud
sl:yl'kan från olika stationer. Om detta är f all et, måste man 
minska avståndet x ocb eventuellt öka aystftndet y till dess 

ett gott resultat uppnås. Mottagaren är dä färdig att an
,ända, och om den bara är r iktigt byggd motsvarar den 
absolu t fullt ut de förväntninga r, som man kan ha rätt 
a tt ställa på en fyra rörs distansmottagare. 

En komplett materiall ista i stil med dem, vi bruka införa, 
har pö. grund av utrymmesbrist tyvärr ej kunnat komma 
meu. Den, som a llva rligt funderar pö. att bygga »1930 di
.·lllns» för· lik ~t röm, behöver dock bara skicka in namn och 
adress med begäran om ma teriallista, varefter vi omedelbart 
expediera en komplett sådan . 

ASKVÄDER OCH NÄTAPPARATER. 
(Forts . fl'. sid. 247. ) 

st römsnä t en mellan- eller nolledning, vilken är k.o pplad till 
jord. De delar av belysningsnätet, som liro jordkopplllde 
med den utvändiga ledningen, äro endaJ,t ~kilda frä n 
jorden geno rll kOll(lcnsatorerllas tunna po ppel'sisolcriug-. 
Den ynnLlril1gsv: ", som alstras av blixten, löper trot ~ del 
höga induktiva mots tändet genom drosselspolen och slår över 
två blockkondeusato rer, vilka spärra vägen till jorden. 

I det andra fallet erbjÖd den använda stora drosselilpolen 
sä stort motstånd, att vågen föredrog den mera bekväma 
vägen och uta n vidare troLs isolationen hoppade in till järn
löiruan. Genom denna s jordledning kunde den så obebindrat 
leuas till jord. 

Av det faktum, att det vid skaclegörelsen på de båda kon 
deusatol'ema respektive d rosselspolen med efterföljande över
bränning uppstod en varaktig metallisk förbindelsE' med jor
den, kan det nu förklaras, att bäda säkringarna stmx brän
des sönder. För att vara säker pö. att eliminatorn in te skall 
ta skada av överspänninga r i belysningsnätet är det inte till
räckligt att man bryter med den till eliminatorn höra nde 
s trömbrytaren, utan förbindelsen till belysningsnätet måste 
brytas belt och hå llet genom att stickkontakten dras ut. 

VÄXELSTRÖMSNÄTET ... 
(Forts. fr. sid . 240.) 

följer ett något annorlunda gallerspänningsvärde . - I prak.
tiken uppnår man emellertid tillräckligt goda resulta t ge
nom att räkua ut gallerspänningen som produkten av ka
todmotståndet (i ohm) och rörets vilström (i ampere). En 
avvikning i ena eller andra riktningen avbalanserad då i 
regel helt automatiskt. 

De svängningar, som påtryckas rörets galler, medföra 
motsvaraude svängningar i spänningen över fu och där
emellan varierande gallerspiiJlning, som hämmar de på
tryckta svängninga ma, är kondensatorn O2 på 1-4 mf~ ~n 
bra"'t tv ärsöver R,. Denna kondensator upptar då varwtLO
ner~a i gallerspänningen och garanterar därmecl en bättre 
förstä rkning och reprod uktion. 

För slutröret \'3:S vidkommande är denna metod na
turligtvis inte möjlig att fÖlja, då röret är direkt uppvärm t, 
och katoden därför inte finns . .Mananvänder sig därför aven 
något annorlunda, men samtidigt mo tsvarande metod, i det 
ma n insätter ett motstånd Ra mellan glÖdströmslindningen 
och minus anod . Därigenom blir glödströmslind ningen po
s i tiv i förhåll ande till den gemensamma . minusledningen. 
Storlel;:en av detta motständ uträknas .pA. samma sätt som 

H Sommarens bästa melodier på Kr. 2:50 (bORCHESTROLA 
Långspelsskivan som slagit igenom c'm;mmmÖ 

R Begär vårt utställningssupplement hos Eder handlare 
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storlckplJ a" H", och kondensatorn e, tjiinar , häT samma 
~illdtlll1al som tidigare, 

Hii~O lll de t torde framgtt, upp~ t ä. ofta s piinningsdifferenser 
m e llan !lp illdirekt uppvärm/la rören::; katod och själva 
g lödtr,'lclpll IjUUlfiil' Y, ), hola t ioueu m e llHIl rl e~sfl lir ernel
le rl id ~ 'l ,-,1 01', att lie lt.a fiirhulll1nde iMe s pe lar n ägon som 
hE'l ~ t roll. 

y ILKE~ A~TESX .tiR DE~ BÄST:\.? 
(For rs . fr. :..d (l. ~:39 . ) 

111l1nl:lgt: ;;u lllHuntennrr, HnlJra)!ta mellan sidouyggnade rnfl 
krill)! e n tl'f'kanti~ gå rd, ::\' :1' lA och lB ligga ytterst, sk ilda 
frå n va ' ,llllll':t m ed e tt par i~olatoriigg, därnUst 2.\ och 2B, 
o, ~, ", I lll ll:r I"B, 

Fig, '" ,' i ~ a r liirsöksresullal e ll, Yar ne(lle(lll.in ,::;en "arit 
11'1 fjiil'llo "allill ,C!'CU e ller i ho tt>nvilningen - ,,~' nes hiir inte 
vat' u a v !I ;.!"CJ I1 a,';.:-iir<lnde bct~'(I (' l~p, 

l), inm ldr ~e l' man , n tt ju liin ,~re m an komnlf' l' bo rt: fr n n 
d en inr(' li plc ll a" li pn ;:" i nI, Ö"''' 1' ,'illmn dC'~,'u a ntenne r ii1'0 

1l1"ll iill (1 n tl es [O Iliittl'e blir :wtenll e n, BLttesll ltn t som i Odl 
Jiil' , i,C:' , ' k~il iil' helt na tu r ligt, (1ft dämpIlingen frun omg [\"
nin" (,1I Id il' 'iLa I'ka re ju närmar!" 111:111 il r d e lllla, 

:.'II iii ui l"-~'('Il Y Il ur Lä r ,le olika ,lI1t OlLnel'l1 a u l f örd ollle rl c l, 
ha,rl e rl ' : dt'n ti Il rIen if l'u;:-an i nlnd (' ncell t' tl n ingen 11Ö r:l.nrl e 
;,.:-enomf' jl' ingf'll. I rle .fall, d it nlOlI H!!lt r e n inrI' vill'it plact' r ad 
jnst hil l', luu ' (I p~~ tl t olll i-!,iort~ eu lUii l lJi H~ 11'\ \' .\.1:1 pu d e n 
pl nr~ , dii r lII ol'tagal'CJI t,Ut, :\'iir s :t ~ket l !tar föruiml eLen 
:rÖl' g'l'll oll ,t'iirillg,'n till 1I10I fll ,'-\':I )'p)] " n .-it u t rörrl :';i1untln , ~OUl 
JUall i n lllliilllte t s e l' u nde r IikllaTlrle fii r ltalLll ntl e tl. E n vall · 
li -,~ "1Ilk" Ili'c rad kOlvlerI nin,C!' , llIon te rad l iing~ TIl e li g olv, ,'ii ggar 
p ll Ct, ta l" 

l 'ör 1':Iml mnn i ,'"Ii'lut fall re"pekth'e Y AB - 0,4;:; 
vol t 0,,11 "Ab - 0,:'\5 vol t. H iircu' följ er, all om eu luftante uu 
in te d m ' (lirek !: frän ge nomf(;rill ,c;'('ll till TIlottrt garPIl UUl ll 
fa l' g'U I<c' om ett e Uer flera rUlll illllan elen fl n ~l ul e ' t ill all!,n· 
l'al ('n, $!t fil r llwn en ieke o"~i ,.e ntli;;' Illi ll~ kllillg' a y den ifr:t 
g':,tYfll 'O ll, le utornhnsa ntpDuens effektl\'ite t. 

l~ pr TILL ICUlP . , . 
(Fort" fr, si,l. nö,) 

allllliinhp yerka som ~,illdarp och ut s lr: In s törningarna 
omeclelha rt i )'UlUI11Pt. J ~å.r1:lU t fall ruå~te U>:1I1 t ill g rill:1 ett 
radikaln" 'llrl och a ntingeu h l'!t llletallbckliida bcstr: IlIiu '-:8
rurnll\(-t , 'l k r ~, it ta lla t il'll lell i ('ll mcl.alIltytt res pektive en 
trih lunr (f:> nllla~'ska-buren) . 

:'Il"nJ.;'a ,c;angl" r lir det inte möjligt att f i ll nu or~aken till 
~ (ijl'l1in~a l'lln och p:l ort oc.h s tii lle a,"Hig~ll: l d em, I ,ild'lll t 
fal! :t Lp]' ,;!: t' endu~t al t wall III, ~te ills l< riinka s ig till att 
h !l lla s t,j 'nillg'Ol'lJfl borta fd,u mott ag!l reu, i Yilkpn de kun
lHl inl\.olJlIu:J p:'t tre , -ägTlr - g'enom untpllne n, geuoln jo n l 
le,llllugeu r e ' [wktb'e rnotvik tpn o\;h g ' nom lJe ly sningsnil Let. 

]fr !l.gu om It utenn o<:h jo]'{l \'(':;I,,,k l ive lllo t dk t gi.i!ler del. 
il t t llJa n lUll :te !;;e till, a t t de !ta lias "[L l :"lllg t som möj I igt 
(iutl' u nder l',{, m e ter) f ran' och und pr in ;::a iiirlt,ll1a n,k n 
fa l ii~gu , pamlll"l!t med I"<lniugur, vi Jl;:n 1,11 1111:1 föra !1ög-
frek n'nt ,'töt')ling ' ncrgi. Om man lliim ligen lii g-,e:e r e n l ed
ning 11111' tJlpllt med e n ~tÖ I' Uillg~ ledni11 ,", ~ a inl'luera,: den 
fö rra {l l ' den 'enare , 

,r fr:'tga om niita n!> lutnn mottagare kan man, för alt hindra 
att slö l'l1inganIa id\ n uiU t komma in i apparaten, begagna 
~ammH hjUlpmedel som o,'an n,imn r , niimiigen en lä.!uplig 
högtrekvl,)nsclro~!;el. Kal urligtYb h ll. ll ~~r en ~rtdan clro ,':se l en
dast ltögfrek,eut ener;.!"i uorta f ran mo ttagarens nä l alJslut~ 
uin"sdel, d O. elen av l'edau nämnd anl ednin" (förs ,'agning av 
dri\'::; t römmpll) iiI' s rt liml:lll. att dPll erbjUder enda l ett 
ring'a 1l10ts t:l uc] fi;1' I:"'gfrel,,' en ~ , 

Dpt försI a man har nl' t göm, när s törningar uppträrla, 
iir att 1,0Tl!' tut e rfl, om lie konllnn uUrra n l'lle r om d ' kunna 
be ro p,i llagon defekt i ;;jiil\' a mottagning. a nlii ggningen. 
:.'lIan kopplar fr:, n antenn- ot:h jordl Iluinga r. Om s tö rnillg
a rna da försvi1ll1ll ell e r hli mycket s ,' nga , Stt iil' det fruga 
om högfrek" enta in\'('l'kniu~ar utit ran , :H en om ~ r-örlliIlgarJla 
finna" kval' med nU~t:lD n[ijl'iilldra cl s tyrkn, Srt komma de 
a ntingeu genom apparn tl'us lIfil.:ln ~lu tnin g"llel eller härröra 
tir [rll n J"' g ot fel i :.\1']):1 raten, 

Yuel ~ l llgs störnill,~:.tr ,Id iir fnIga om, kon mnu n'tgot så 
]lär a vgi;ra a " stöl'nin grt l' n ll ~ kln nI--;, Kolll-'b:torovä.' en yt.trar 
~ig t. ex. ~on l cn "id lllo fo rns i~tl 1lgsH j t::tnde n Hgol, s\'iil
landc , <lilrpfler " t adic;t ci Tl nu ucl e or' ll dd mot orns Iruns i1\ 
ende ' ,,-rcr cJ jn jJa r e Ul'llllllnande ton, Dii I'cmot orS[l kel uryt'
nin g~lwn(akterna l'~' n rbetande s. ti>rTliug"killlor Iii, 'Olll hi;g
f ["pk n ' l "-llla s~a,C;("H Jl]lar:t re l' s töru iugar, , ' i1ka nlitE'fte r dc n 
avbrutna ,l t'ölll m cll ,> ','! ~']'ka lllöh ligt komma kna ttrande 
s um en k u ls p r uta vr-h lik ll plötsligt upphöra, ytte rligare 
III 1l[I'lIIk l'e r k a n rn:1I1 fii genom flH i lle t uärulU :'\te /,:nllln
" kn]ll!!: I :l n'cla 11 11. , yill,:l (,leklt'iska an lä ,c;glJingal', ~OH1 fin
lJa ,~, Ilu r Jllun möjlig het al t anl)rillga Slö rning,'skydde t r"l 
sjiil\':t ruten till lkl 0 11(1:1, så iir detta natul'lig tds det 
h ii ~ rn , 

Fi~, 2 ,'i ,rl<' "ilka vil g" r Pil i" t.iimnll c> s tröm k Ull Ia. Fl ;;, 
3-.-; :l ll gC 1'11 i;jlighe :er f i; !.'" :l1l\'Hll(]UhU; av s t.örllillgst.!lilllin~L

I'or e t', Uross la r w'h ko!'](I"n ,--a tol'el' f ör si\d:tnt iinclnruu l finnas 
nu i l1larlm aden i e U sf.or t unta l olil,a tnle t, och m on hal' nU
tiel möjlighet a ll tl'Eekti\"f m ö ln ,-tömin,::;a rll: L utan DU dUrför 
beh öv'l illl{l 'iikla p ii d e i l.'n'\ga ,'a r all(le e lc'ktriska m:1~kinel'Ua 
i !lem s ;,rIJe te , 

EX CEX'l'RALRAD IO, 
(Fort;.;. f e. sill . :!:~:t ) 

ning, och ,le olika högl ~lil l'l1aS IjlHJ 'it~'rka kan d it m ed IUlllP
liga m pr.1el minska s ulltefter behag, 

Ljud s (.nkl'r ec;lel'iugen k a n föl' d(~ n esla högtal a res , ' il1
k ommuncle o rdnas sa 'om fi,~', 2 vi~Hr, Till varje ~ lickkon

t a k t alJ ~ lll tps !'lt n'gI CL: ill-,::~ uart Jllot~tt ud R vft cirka 
100,000 ohm, och Ollt mo t t~ lld ct Yilltue är så. inrättat, alt 
d e t !J rlt k an uryta ltö ,c;ln l ll r~t rÖITJllle ll, sft bar man ett h, de 
l)rakLi ~k t och e nkelt al'l'angemang . 

Denn a ltle to(1 kall dock inte am'ilucla< Oill utg:1ngt< röre ts 
anod. t l'Ölll gi,' uomlöpel' !tögto ln.ren. Den k :tn (lii,'fö r endas t 
til11il1l jllU<, OJll ledningen a ns lu tes Ull ul:g:'tngs röre t ,'t som 
]'ig. 1 yisat· ellpr på likU:l nde siitt, 

GU ller det elektrodynumiska hiig talare k a n e n lilmnur!e 
m etoll a nviinda s , Mots r"n(]et I;: o))plas li ll j serie m ecl »clopp· 
,'polen s» iinc111illg (se fi ,!!;, 2), nar cl oppspolen utpriig l,u] Iltg 
:SIl iinnillg~li llllll i n g- , rn:1ste mol standet riil Ul s därefter, Om 
det , 1llu)](l a e uc];l. t finll !'; :!O- i,O linllllil.lgar Vi't ;; pole n Iwn 
ett regle rhare mot s tanli Da ei rka 30 0I1111 (N t g"löllJ1lot~ Lund) 
"am liil' l r;iHligt. • 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 


IVJle n föres hela vägen tangentiellt i skJran 


Äntligen en riktig konstruktion - en n)fhet, som man väntat på. 
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