
N:r 11 

November 1931 

50 ÖRE 

M arconi skriver 

i detta 

nummet

12 3? 
ar ti klar bilder 

OtD 

rad ions 

historia 

sidor 



•• 

II POPULÄR RADIO 

DE NYA DYNAMISKt\. 

HOGTALARNA 

Bättre och biUigare än de bästa 
magnetiska. Framtidens högtalare. 
Den som önskar en verkligt förnämlig 
återgivning av hela tonskalan, särskilt av 

de låga tonerna, bör välja vär 
populära dynamiska högtalare. 

Nyheter i elektriska gralnmoloD-verk 

Absol u t störningsfri gäng garan teras. 

S peci a Ii te t: Materialsatser och delar till Populär Radios 
konstruktionsbeskrivningar. 

Återförsäljare och agenter erhålla förmånliga villkor. 

Vår nya katalog sändes mot 25 öre i frimärken . 

Växclshömsmod. llO-220 v. med 30 cm. Firma AUG. JANSSONlyxskivt<lllrik Kr. 80: -. 
Un ivcrs:almod. för lik ~ och växels tröm 2eO 
-2-10 v. med 30 cm. skivtallrik Kr. 85: - . RadioaTd. Tel. 1359 Sundbyberg 

För likström 110-220 v. med utg.\ n.:.:! i) # 

fr.1n Sf. Kr. 55: -. Kondiamctcr 190 mm. 

För växelström 110-220 v. med utgångs 
transf. Kr. 75: -. Kondiameter 190 mm. 

ANOD- OCH GLODSTROMSBATTERIRR 

Apparatbyggare 
kunna erhålla byggsatser till varje 
önskad apparattyp med patentlicens 
från Sverges äldsta radiotelefonfabrik. 

Ins::lod matcrialspccifik il. tion eller kopplin gsschema 
sam t uppgift om antalet ö nsk:ld e byggsa tse r så sända 
vi omede lbart offert inkluderande patentlicens . 

Prislist.l n:r 12 med sii s-ongny hetcrn,l och EIA :s 
beprövade matcriJ lspecifik;rtione r sändes root porto 
15 öre (i frim.) CIA " Radioholndbok för appar.,t , 
bygg:n~ (3:dje j rg.'ng.m) innch.! lIcr all t av vi kt om 
radioteod, bild radio, television. beräkni ng och be .. 
dämning .lY radiornatcricl, beskrivning på ett antal 
ultramoderna radioa pparater, monterings" och fel~ 
säkningsanvlsnin ga r etc. Pris i5 Öre, 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elekt.'iska Industri..Aktiebolaget 
Box 6074 T. S tockh 01 m 6. 

FÄ EJ 
SAKNAS 
I EDER 
MOTTAGARE 

WR I L glödströmsbatterier hava synnerligen hög 
kapacitet och äro därför de billigaste i driften. De 
ersätta fullkomligt de dyrbara ackumulatorbatteri, 
crna, varigenom kunderna slippa allt 

omladdning och ej riskera att få 
och möbler förstörda. 

besvär med 
mattor 

Förstklassigt svenskt f.Jbrik.Jt. Tillverkas .lV 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
f. d. A.,B. W. Ramsay's Torrbatterifabrik 


Fabrik och kontor: S U N O B Y B E R G Tel. Sundbyberg l820 




POPULJfR 

RA D10MAGA S I Nf-T 
__ i= <!) R -A L LA 

Redaktör: C-E. HOLMQVIST 

INNEHÅLLSFÖR TECKNIN G: 

Krönika 
Populär Radios laboratorium 
Guglielmo Marconi . 
Ra di o vå gor förlänga [i v et? . 
Det europei s ka våglängdskaos 
Skärm galler röret som detektor 
Viiket rör är bä s t? .. 
En e!iminator mot störningar. 
T r y ck p å erz kila pp . 
Det talande papperet 
Ett nytt specialrör . 
Gallerbatteri eller ej? 
Störningseliminatorn i praktiken 
Radionytt, Grammofonnytt 

Eftertryck utan angivande av källan förbjudet. 

~ 
Redaktion o c h Expedition 

SV EAVAGE N 40, STOC KH OLM 
Telefon No rr 3 3 440 (växe l) 

33 3 
315 
33 7 
339 
34° 
343 
344 
345 
35° 
352 

353 
354 
3 5 5 

Premim ~ration fp ri i 1 ' [ ,if /...·r. 5: -, 1 / 2 .ir lir . 2; 75 Utkommu den 15:e varj r m,lnatl 

Ett radiofabrikat eller en grammofonskiva, 

som Populär Radio har kunnat rekommendera, 

kan Ni köpa utan att riskera att bli lurad. 

Säg att Populär Radio rått Er att k öpa det. 

Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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POPULÄl"~ HA DIO 

MIKO 
SUPERIO R 
EN SUVERÄN SVENSK KVALITETSPRODUKT 

R...adiograJll11110!0l1er 

Bordsapparater 
med skärmgallerrör och elektro

dynamisk högtalare 

HögJele~tiva 


Fiiirr111 ottaga re 

Begär av närmaste radioförsäljare att 

få SE och HORA en Miko Superior. 

Ni kommer att bli förtjust i den. Priset 

är dessutom lågt. 

Auktoriserade försäljare antagas där vi icke 

förut äro representerade. 

MI KO RADIO AKTIEBOLAG 

Stockholm. Södermannagatan 20 


MI K O FABRIKEN E N AV SVERGES ÄLDSTA RADIOFABRIKER 




P Pur,ÄR RADIO 33B 

Ra d i o kr ö n i ka n av Wir eless 

rad ä'}' ett. kmftigt 871lt rör? 

Det r ådel' ihland en ,'i Si4 heki"Hmhct om ,'ad SOIU 
menas med ett kraft ig t "llltJ-Öl' i förhållande till ett 
f'U lIl iil' min d!'e kl';l fli ;,d , On a blir »kraEtiglplen» be, 
llö llHl Pft-PI' ~iodck (, 1l a \' LIen pa gallret t ilEt tna 
\ ' ~l xdRp~i llllillgen, J a llmänhet gäller jn att den på
try ck ta \'äxel slJänniugl'us ampli. tnd ej fa t, \,(U';:l stöl'l'e 
;ill \'}inlet <1\' dell negativa galJ erspällningeu, E tt rör 
med en llf'ga ti\' galll'rspilnning ay exempelvi,' 30 \'olt 
fii l' a lltsi't tillföra s Pil p;allei'\'i,ixpls pännin g av högs!; 
20 ,'olt (maximal" pj dfeklinärde ) - i vi::;sa fall 
ej funt R' lllyckcL - fÖl' a l t röret ej skall bli över
bela::;tat och ge upphov till di stortion , Nu mena som 
liga, att detta rör, som alHsll tål 20 'olt på gallret, 
~i L' kraftigare än ett aunat som eUlla::;t tål l , t oss 
siiga 13 volt, Det fÖl' ekommer till och med i annon
s(' !' från rödirmor, att om ett \'isst slu lrör eller 
h aftför sti[r'ka1'l'ör siiges : »'fål mycket stor illgungs
spii Ilning, » Detta låter alldeles som om det vore en 
i4iin,k ilt fin egenskap hos sintrör alt kunna kon
Sll IHel'a s tora »enel'g imängc1el'» ptt gallret, men me
llingen Lh ('il hell <Innan lJetydelse om den formu
le'.'as Olll sulunda: » [<'ordnll' mycket stor ingångs, 
Sl>~iUllillg» , 

Ett kraftig t sInrl'ör är naturligtvi.s ett sådant, 
::;Olll lllöjliggöl' ::;lor l.ind s ty rka hån högtalaren utan 
(li s lcll,tion, d , I', s, et f- rör med stOl' dis tol'tionsft'i 
ll tgrlllgseffdd, )Jet enda man kdiTel' av den galler
,'iixelspiilI lI iJl!;, som ska 11 ti llföras gallret föl' att 
röret ::-ka11 oli 11l11bdas(; lr, iiI' att denna hel s t bör 
\';tUt S~l lit en som möj ligt. Detta föl' att slippa så 
sior fÖl'sti1l'kning föl'(~ sluil-öret, J Ian kall ju därige
1lI)1ll exem!ll'h i.. i en radioJJlottaga l'l : kanske helt 
sliplJH ifdlll (let l [l ()'fJ:r k\"(~llsl' ör, som ('ljcRt brukar 
fiJlnas mcll<11l detek torll otit slutröret. 

Yrt/'för ett krafti,gt sl ll l J'uJ'? 

De t börjar bli allt \'allligal'l' ,ltt l'adioEaorikantcr
Ila sätta in litet haftigal'c slutrör i Sill a appara
[Pl' itu \'i I';ll'it \'<lmt \'id i' l'flll början, N,igon säger 

ANTE _ tråd, 
isolatorer, 
genomföringar, 
omkastare m. m. 

Begär offert. i parti. 

E R IC B E R GQVIST - MOTALA 

kanske att han inte ,'.n 'k, l' , t örre ljudstyrka från 
mottagal'en i i ll "ad ha u ii l' \' an vid från sin gamla 
»lå da», som Il ade ett helt vanligt slut;r ör, och är 
därför kanske litet h eksam då Illall bjuder ut en 
apparat il honom med kraftpentltou. ellet »super
llcnthocl» eller vad eld nu hd t, 

Häl' fö.l'C'liggel· nng- en li ten mi ssuppfattning fl'~ n 
(len appa nl i köpa lll[e allmiinherens s ida , Då. r adio
fab rikalltCl'llH för ,e Hina mo tagare med kraftigare 
s]utröl', stL ;l vse de inte (hil-med, a tt mottag ..u 'na skola 
kör us lIled sit .-101' l judstyrka som de t möjligen går 
a tt få ur cl em, utan att dc ::;kola ku nna kötas med 
normal Ulll1l's tyrka , ut;) Il a t t det skall behöva bli 
distortion p<. ue krat'ti ' ure pa ,agel'u u i musiken, 
De lta iiI' ej möjligt 'ltt u ppnå med de s, k. llormala 
sI u trören, 

Nu äro ,'i allt 'il ll~l det klara med deu saken, så 
al \i inte n ih:i t a gång »H ida p h Srt mycket, att 
högtalaren blir lika ~,trtI'k ~om en hel ol'ke;; .er , 

J>ick -up'cJlS hemlighet l ' , 

31an hör iblalld att folk mr d <. ligt rel::i ultat, då de 
försöka anYiinda radiomottagaren som gl'ammofon, 
fön:itäl'karc, Dc'Un lWl'or i il limällhet- dä rpå , ;tit de 
0<11'<1 an,'lnta pick-up'en till dc kontakthylsol' <. mot, 
tagaren , som äro mii.rkta »({ l'ammofoll», och så sätta 
i gång och Rpela av hjär tmls lust. P å. de allra flesta 
llloiiagare f innes ingen sän;lzilc1 volymkontroll för 
gl'ammofoJlspelningcu, utan (l et ~i l' nödvändigt a tt 
al.lbring-a. en dylik utanföl', DeulJa. insättes allts1't. 
mella u }Jick-up'en ol.:h mutt"lgal'l'Tl ocll instn,lles så, 
Htt lj11Cl s l~' l'kan blir Jagom stor. l ta n en dylik \'0

lymkonholl ä r nmligen den a\' piek-np'en avgivna 
liixelspii.JJn i ll gen fiir l'ito r , ~å alt l'Öl'en i mottagaren 
Illi ö\'erbela ,'t a de och lj ud ' t blir sta r'kt förvrängt. 

Behäffande 8jiiha pick-u p'en lJör man c t ill, att 
llenna all tid är uö go t slleclställd i förhållande till 
ionm'mcn, s[t nU en n., gol'lunda korrekt nålföring 
L'l'hå lles, I aUllat fall uppkommer di.stortion redan 
innan signalerna n[l in på för f; {ii.!'kal'en, 

A VS T ÄMNINGSSC HEMA 
Pr is 50 li r e, 


Skick. in fö r [ ex, 50 ör< + [ 5 öre for porto (i frimir

ken). PortO för {-4 ex. 15 öre j for I-IO c.x. 25 öre. Vid 

rekvisition mot poS"tforskott t ilJkommer postf6nkottsavl;ift. 


EXPEDITIO N A V 


P OPULÄR R ADIO, SOCKHOLM 

POSTFACK 450 
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Alla detaljer 

till 

POPUILÄR RAIDDOS 

Byg gno dsbeskrivn ingo r. 

Återfö r sälj are och ag enter Nyheter dynamiska högtalare, 
anta g a s. pick-ups och grammofon motorer. 

Katalog sändes mot porto 

25 öre 

HJALMAR LöFQUIST 
Telefon 32000 (växel ) BIRGER JARLSGATAN 23, STOCKHOLM 

S in nrika väl mexperimenrerade kon
struktioner med de allra senaste 

finesserna. 

AUTOMATISK 

VÅGLÄNGDSOMKOPPLING 


UNIVERSALVÅGFÄLLA 


SEL EKTIVITE TSKONT ROLL 


J.judskCinhet, effektivitet och selektivitet iiro 
karakteristiska fOr årets modeller. 
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Pop~ulär Radios Laboratorium 


Ett förstkla;,;sigt Jal;oratoriulIl iir en nödvändighet 
för elen l'adiotidskrift, som "ill "ara med sin tid och 
som har tagi t till sin uppgift att betjäna amatörerna 
på bästa möjliga sätt. En tidskrift som Populär 
Radio, vilken i mycket stOl' utsträckning publicerar 
konstmktionsbe. krivningar till radiomottagare och 
andra appal'ater, mås te ä"en ha möjlighet att vid be
hov hjiHpa dem, som sysselsätta sig med hembygge 
och som kanske ej alltid kunna pä egen hand företaga 
de mätningar och justeringar, som äro erforderJiga 
fÖl' ernitende av ett gott resi\lltät. De mottagare, som 
beskril'as i Populär Radio kunna kanske någon gäng 
förefalla den mindre t ränade sjähbyggaren alltför 
komplicerade för att !lan skall "åga sig pä dem. 
Kan"ke saknar han er~orderliga instrnment för mät
ningarna, som måste "ara exakta för att det bästa 
skall kunna ås tadkommas. Yid en modern nätmot
tagare kan man inte komma sä långt med en vanlig 
ficholtmeter, utan det fordl'as i allmänhet ett fi
nare instrument med lägre egellförbr·ukning. Då ~Lr 

det värdefullt att ha en '-ederhäftig radfragnings
källa att anlita. 

Allt detta, som amatörl;yggaren ej kan klara ut 
själv, hjälper Populär Radios Laboratorium honom 
med. Populär Radios redaktion, som i början av 
detta år flyttade till nya centralt belägna lokaler, 
har i dagt rna ö"erflyttat sitt laboratorium till sam

ma lokaler, Swu"iigen 40, Stockholm. Ovanstående 
fo togra fi risar ('n del av den nyilll'edc1a laboratorie
lokalen. Här ntexpcI'jmcnterat· PopnliLr Hadios tek
niska stab vad som sedan i populiir form i tidskrif
tens spalter förelägges den rac1ioin trcssel'ac1e allmän
heten. Aven för avprovning a,· mottagare finnas 
bästa möjlighett'l', Bxempehis kan nämnas, att till
gfll1g finnes till både " ~Lxulström och likst rönl direkt 
ur viIg-gkontakter . .t\.ven v~ixelströmmen tages från 
nätet och ej hån cn lokal omfol'lnare, "om alstrar 
svåra l'adiostöi'nihgar och nästflll helt omöjliggör 
provandet a v kiiw;;liga riixelströllls-distansmottagare. 

Självklart äl' a tt en hel del olika instrument och 
provningsapparater finnas för olika slag <"tv mätnin· 
gal' och undersökningar. 

POlndä'r Radio hj~i.lper aUa radiolyssnare med av
provningar, undersz kningar och justeringar il alla 
slags radioappara~er. Anvisningar för modernisering 
och ombyggnad lämnas. Undvik t elefon förfrågningar 
utan inlämna Eder förfrågan skriftligt eller vid per
sonligt besök. Honorar för skriftliga förfrågningar 
uttagas mot postförskott eller erläg'ges -kontant vid 
besöket. 01;8.! Vi tillhandahålla inte radiomateriel, 
men lämna de hästa anvisningar föl' inköp av sådan. 
Populär Radios Fråge- och ServiceavdelniJlg är öppen 
föl' personligt besök alla vardagar kl. 5-7 e. m. 
Lördagar kl. 3-5 e. m. 
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Typ 900 

Typ 900, med in byggd hög, 

talare och uttag för extra 

högtalare .... Kr. 260.

Typ 910, utan högtalare 

Kr. 215. 

Typ 920, enbart 	högtalare 

Kr. 45.

ODEON ==RADIO 

3 == rörsmottagare 
Nätansluten för växelström 110-127-220 volt 

Modernaste konstruktion och rörbestyckning. 


Inbyggd vågfälla och variabel antennkoppling 


ger högsta selektivitet. 

Indirekt belysta skalor. 

Våglängdområde 200-2000 meter. 

BEGÄR VAR RADIOKATALOG 

Skandinaviska Odeon Aktiebolaget 
Brunkebergstorg 12, Stockholm 

Mikroskala 
med 2 kondensatorer mo= 
dell K., 500 cm. Kr. 18.60 

Mikroskala 
med 2 kondensatorer mo, 
dell B., 450 cm . Kr. 24.

Den stora knappen driver 

bägge rotorerna, den lilla 


knappen inställer den 

ena statorn. 


Generalrepresentant för Sverge : Max }ohnsen {;. Ca. A.=B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169 


Lager i Stockholm : A .• B. Ingenjörsfirman Therma, Kungsgatan 30, N . Kungstornet. Telefon N. 311.45 




N:r 11 15 _ OVEM13ER 1931 3:e ÄRG. 

Guglielmo Marconi 
berättar 

SCI/ ator .1[Ui'CorLei, ä,' 
elt av ra.dio'"8 a.llra 
främsta n (l;mn. H an 
har -;. hö.ll {frad bi.
dragit till den tek
ni8ka 11./-l;eckUng e-n 
och berätta1' häl' om 
sift och andj'US ar
bete i 1'aclions ban1

ri..om, 

D 
en grundval, varpå radion såväl som prak
tiskt taget hela vår tids högt utvecklade 
elekt roteknik bygger, ä r den upptäckt 
;;om Michael 1 araday gjorde för hundra 

år sedan, att två elektriska kretsar inte behöva 
vara i direkt förbind lse med varandra för att ener
gi skall kunna överföras från den ena till den andra, 

Efter denna stora upptäckt följde Clerk MaxwelIs 
allmänna elektromagnetiska teori, vari han klart 
förutsäg existensen a v elektriska vågor. Och slutli
gen lyckades det ål' 1 8 den t yska fysikern Hein
rich Hertz att med experiment bevisa dessa vågors 
existens. 

Ar 1895 började jag själv en rad undersökningar 
i uttryckligt syfte att nyttiggöra de elektriska vå
gorna för t Iegr afering' över stora distanser, och re
dan vid den tiden lyckades vi avsända och mottaga 
begripliga telegrafsignaler över ett avstånd på drygt 
en kilometer. 

Efter de sa första försök föl jde en rad experiment 
och framsteg, yHka gjorde det möjligt alt avstämma 

om radion från~1888 till 1931 

"ilndal'e och mottagare. Nya undersökningar vi ade, 
att radiod'tgol'nR kunde överspänna enorma avstånd, 
dfi. (le följde jordens rundning. 

Dittills hade dock alla experiment uteslutande 
gällt överföring av telegrafi. Uppfinningen av tele
fo nen är d :r Graham Bells förtj änst. Han konstrue
rade år 1876 den första brukbara telefonen. Tisst 
hade det redan tidigare lyckat s en del uppfinnar e a tt 
med hjälp av mycket primitiva apparater överföra 
osammanhängande ljud över kortare dist anser, men 
någon praktisk betydelse hade dessa experiment 
alUrig. 

Bell använde sin telefon inte bara som mottagar e 
utan också som sändare, som mikrofon. Den alstra
de energin var emellertid mycket ringa, och talöver
föring på längre distanser kunde man inte tänka på. 
Det var därför först efter uppfinningen a,- kolkorns
mikrofonen som telefonen kunde fä verklig praktisk 
betydelse. Tre uppfinnare, Hughes, Edison och Hun
nings, arbetade samtidigt på att lösa problemet, och 
alla tre lade fram sina resultat samma år, nämligen 
l 78. Från denna tid daterar sig telefonens seger
tåg över h la den civiliserade världen. Efter ganska. 
kort tid hade man kommit så långt, alt man kunde 
överföra tal pr s,jökablar över kortare avstånd, men 
här stoppades sedan utvecklingen någon t id. 

Ar 1900 gjorde professor R. A. Fessenden det för
sta. försöket n ed talöverföring på trådlös väg och 
det lyckades honom även att etablera ett slags för
bindelse över en (listan pI\. omkring 1,G kilometer. 

Tid radiotelefonering användes högfrekventa 
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sdingningar, vilka moduleras a v talet. Då dessa 
högfre];:,'en ta s v~ingningar på den tiden alshades ge
nom gnistor frän induktionsapparatet", med relativt 
langa, (löda intenall mellan gnis torna, blev arrange
mangel till sji.ib'a sin princip rätt oHLmpligt för 
tclefoni. Hedan IDO, lyckade~ det emellertid Fessen
(kil a tt ..änua (jY C1' en clht:1 llS p il lllC'r än 30 miL när 
,11l,'ii nde hau för' fi)t"sta g: n?;Pll CH högfrekrensalter
Ha t ot", ,-ilken ga,' honom e11 lJi.in ::'lg pil 20,000 <'.veles 

s!:'kundl'll, 
\-a(1 hetL-iirtat"fplegl'<lfill hade dd redan i decem-

LVI' ät" IDOl lyckats mig att med hjälp ay speciella 
Rända 1'(;- och mottagningsRta tioller ö"erföra telegraf
,-:[/-'.']);\1e1· fråu den ena sidan av Atlanten till den 
1111(l1'<1 - han l'olclhu i Cornwall till S:t Jolms på 
:\'c',,' Foundland - en distans på nära 3,000 kilo
meter . Detta experiment visade tydligt, att de elek
tJ'iska "agorna töljde jordytan trots dess rundning. 
Hf ~tlall I9D4: inleddes de första regelbundna ut

sii lldningal'na av nyhetsmaterial ti 11 atlantångarna, 
och (lessa utsändningar ha sedan dess pågått oay
hnltet utan några. missöden eller avbrott. 

. \1' 1906 gjorde vi Yåra första försök med rund
radiering (broadcasting). En av mina assistenter, 
H, J. Round, hade en liten IJågsändul'e i gång j New 
York, yarifrån tal och grammofonmusik utsändes 
till olika lokaler i staden och till fartygen i dockor
na. På den tiden fanns det ingeuting som hette rör
tÖl'stiid;:al'e, Ol:h de bästa r esultaten uppnådde vi 
genoJll att sätta mikrofonen direkt i antennen. För 
att kunna arbeta med större energimä11gder ,'al' det 
l1Öd ,'ändip:t att Yi am'ände starkströmsmikrofoner. 

POPULÄR RADIO 

Först med d:r Flemings uppfinning tvaelektrod
röret år HJO'! och el:l' L ee de FOl'ests treelektrodL'ör 
- det nll\"<1l'ande elektronröret - ål' 1907 öppnade 
sig emelletl id möj lighetel' för ytterligare fnuIlsteg 
mOl nil' tills höga l'ad iot ek lliska nivå. 

~~ISOlll \'al' att vänta uppnåddes d.tt snart mycket 
goda 1'e8n] ta ö,-er' kortare distanser med det nya sy
steme t. Det nU' i juni 1913 som ll:1' Ueii:isne1' för 
för st;..'1, gångell am'ände l'lektronröret som generat(Jl' 
föl' elektriska "ågor ,'id en h'lcfoniförbindelse mel
l<tll Berlin och l\anel1, ett a\'st~lnd på IHlgot mer än 
40 kilometer. 

)lina första försök med en rörgenemtor- utförde 
jag året d~il'på . I mars 1914 hade jag installerat ap
pal'atnrcll P;1 tyå italienska kl'ig~fartyg. )Ied mycket 
!'inga energ i. lyckades jag etablera och nppr'ätth{dlil 
fi)]-bil1ll('j~ (' ö\'er en distans]) ' 70 kiloHwtel' , En lik
nande station installerades något senare i New York 
och mellan denna stad och Philadelphia etablerades 
trlefonifö1-lJindelse med tal i båda riktningal'lla, 

JIul'coni RO Ill 'UlI ,q llIk 

d er sina fijr,~t(l e,cpe

j'im-cnt med trädlös 

öVl?rfifirLnfl, om (lIk 


tel/n anv änd 8 en stOl' 

metul.lp/(U och sli IIdo,

j'('n vur, "aln man se r 

P(t bildel/. en flnist

sä.ndare, 


EJ/. av .lIa reol/is t(jr
sta guis/ sä ndare, "{n
f enucn ör den stora 
metullplrUen 1/,ppl m, 
Den iiI' tlpphringd i so
lerad frän stativet, I 
matten ,~C8 in duk
tionsappara.t n, !;CY(//' 
alstrar dc högfre'J.;veJl
tll '/; ii :ccl strÖ'Jn111arna , 
Till '/;ii1l8l cr (flli.,tqapet. 
vW'ifnJn l edningar g(J, 
till antelln och jOl'd, 
Till. höger telegraf

lIvckeln, 

Efter krigets utbrott fortsattes experimenten med 
trådlös telefoni naturligtvis ay militärer, I Amel'ika 
lyckades det redan i slutet av 1915 The Telephone and 
Telegraph Co., som arbetade tillsamman med Westel'll 
Eledric Co., att överföra tal från marinstationen i 
Al'lington till Eiffeltornet i Paris, en distans på 
nät'a 7,000 kilometer. (her 300 rör användes i sän
daren. 

Samma år sände min assistent C. S. Franklin på 
korta vägor, l;) meters våglängd, över il'ländska sjön, 
och denna förbindelse blev vermanent år 1922, då en 
tyä,-ägs telefonlinje upprättades mellan Hendon och 
Birminghmn med användning a\- stora reflektorer. 

(Forl• .••id. ]66) 
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Radiovågor förlänga livet? 


A
tt ,,,öka förliinga liret har i alla tieler 
stätt föl' miinskligheten som en av ve
lellSkapE'IlS största uppgifter, och varje 
gflllg' eU nytt område tagits i besittning 

a v tE'knik och \'cten ,"kap, har Dlan frågat sig, om här 
möjligen kunde ligga nyckeln till gåtall. Sä har det 
n\l'it också med radio\'[lgorua, Och detta problem 
har fått nytt in tresse genom en rad utomordentligt 
intl'css<lnta experiment, som den italienske profes
sorn 3Iezzadroli föret agit med bestrålning av plan
tor och djur med ultrakorta vågor , 

)fall har utgått fr~Ll1 den iakttagelsen, att solens 
synliga och osynliga strålar samt den kosmiska 
strålningen från uni \'erSllm säkert tillföra allt , le· 
vande på jorden för livets uppehål1aJldc nödvändig 
energi, Är denna teori rik tig så bör man kunna skapa 
långt bättre livsvillkor och därmed öka växttempot 
samt förlänga Ii\'stiden, om man på konstlad väg 
kan åstadkom ma eH likadan bestrålning, 

Häl' möter man emellertid hland annat den svå· 
righeten, att man inte hal' någon möjlighet att ut
sh'åla större cnergimängder på så kOl'ta \ågläng· 
del' som det hiil' iiI' tal om, Professor Mezzadroli har 
för sina experiment am'iint v glängdeI' på 2- 3 me· 
ter - alltså så kallade ultrakorta vågor - och med 
denna stJ'~LlniJlg lIar han uppnått en serie ytterst in, 
tressanta och lovande resultat. 

Man har pIncerat olika sädesslag, ätter och bönor 
i sand enet' fuktig bomull , \'urefter de dagligen lJe

YåJ:tökn,illg geJ/olII ucs fnll11 iil.(/ merZ 1lltrakorta, vågor, S amt· 
liga, tre p/aJ/t or lira /i/."a gfonla - de tVtt tin v änster Ö?'O 

bf,., t rälu (/ c, den tredj () ~lIt c , 

Professor JlJc.-:::::arlro/i. i sitt labo'rato?'ium, 

stralats 30-90 minuter med ultrakorta vågor, Redan 
efter en veckas förlopp hat' man med säkerhet kunnat 
fas tslå en ökad groningshastighet hos sädesslagen 
på 20- 60 procent, och dessutom hal' det visat sig 
att äunu kraftigare bestrålning resulterat i a tt de 
bestrålade plantorna utvecklat sig ha"tigare och 
växt snabbare, Medan obestrålade plantor efter sju 
daga r vägde blott 4 gram kommo de bestrålade upp 
till 10 gram, vilket sålunda inn ebar en ökning av 
250 procent, 

Mest intressanta äro dock de försök, som före
tagits med silkesmaskar, Man har utsatt llUnc1ra sil· 
kesmaskar för bestrålning en halvtimme varje dag, 
medan hundra andra maskar fått utveckla sig under 
samma förhålland en fast utan bestriilning, Efter 
tjugo dagars förlopp vägde de bestrålade lanel'na 
omkring 4,000 milligram, meda n de obeshålade stan· 
nade vid 2,900 milligram, alltså en viktskillnad på 
38 procent. Samtidigt medförde elen tillförda ener· 
gin, att larvet'na började spinna ,i-f) dagar tidigare 
än norm alt . 

Föru tom dessa viktiga försök böl' ,'J u tI igen näm
nH~ några bestrålningar som företagits mecl 10- 15 
l'ättor, på vilka kräfta inympats, HäHten av dem 
bestrålades, 11an kunde dä konstatera att kräft
svulsternas vikt hos de b(~strålade djuren rar 83 
procent högre än hOI> de övriga, men samtidigt för
längde best rålningen djurens liv upp till 30 procent, 
Omöjligt synes det sälnnda icke vara att undersök· 
ningarna med elektromagnetiska vågor skola leda 
till bättrr kännedom Olll kräftans innersta \'iisen, 
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Det europeiska våglängdskaos 

- ett ständigt aktuellt problem 

'rrots alla avt.al och överens)wnunelser ökas antalet stol'
'Stationer oavbrutet och våglängdsproblemet har dätigenom 
blivit rlwdradiollS mest brännande fråga_ Det har vatit så 

flera är, och det ser faktisld ut som om det skulle förbli 
så ännu en god tid framåt. Direktören för rundr-adions 
kontrollaboratorium i Bryssel, Raymond Bl'aillard, berättar 
här om unionens arbete på området. 

S
ituationen inom den europeilSka rundradion 
har, när man tänker på interferensproble
met - eller om man så hellre vill våglängds
fördelningen mellan stationerna - utveck

lats mycket hastigt under år 1931, beroende på det 
stora antal jättesändare, som satts i gång. 

Betydligt bättre än en lång utredning illustrerar 
t abell 'n i denna artikel, hurudan sit uaUonsändringen 
är sedan P ragplanens tillkoms t. Antale t .. tationer pä 
50 kilowatt och däröver har tigit fr n 1 till 27, och 
då medräknas i alla fall inte här de stationer, som 
ännu äro blott planerade. 

S tationernas genomsnittss l-yrka har inte mindre 
ä n fyrdubblats efter Pragplanens till komst, och vi
dare ha förhållandena ytterligare föniirrats när det 
gäller att skilja de olika sUndarna från varandra. 

Man får för rundradions egen 1Skull hoppas, att 
mottagningsförhållandena skola förbättt'as inom en 
mycket snar framtid genom att av ·tåndet mellan 
storstationerna göres betydl igt större än det nu ofta 
är. Denna logiska lösning trällger sig fram och re
kommenderas även av de ansvariga teknikerna i de
ras internationella konventioner. Tyrärr är det emel
lertid så, att man på rundradioculll'ådet stöter på en 
alldeles särskilt skarpt ut präglad egoism. Intet land 
vill göra de erforderliga eftergiftel'na, och tack vare 
denna omständighet kan man säkert räkna p' , att 
de nu varande missförhållandena skola få fortleva 
ällll1! en avsevärd tid framåt. 

Under flera år har den internationella radiounio
nen ideligen varnat organisat ionerna för inflations
politik ifråga om sändarenergin, vil ken kan mötas 
blott genom en absolut ofrånkomlig minskning av 
antalet använda våglängder. 

Det systematiska studiet av problemet har över
låt its åt radiounionens tekniska kommission, vilken 
har att bestämma så detaljerat och noga som möj
ligt, hurudana förhållandena böra vara i Europa. 
Metodiska försök, även över mycket stora distanser. 

Ar 1926 1929 1932 
A.otal stationer (exklusive Ryssland) 119 189 213 
Antal ryska stationer . . . 11 48 
Totala antalet ·tationel' 200 261 
Tonalenergi i kilowatt . . . 150 600 2,860 
Stationer på 20 kw. och mera 1 5 54 
Stationer på 50 kw. och mera . O 1 27 
1I1aximumen l'gi i kw. 22 54 158 
Genomsnit tsenergi i kw. 1,1 3 11 
Avstånd i kilocykler . . 10 9 9 o. 4,5 

ha gjort det möjligt att fastställa signalstyrkan 
i förhållande till avståndet, våglängden o. s. v_ Ge
nom andra metodiska experiment har man mätt upp 
fadingens styrka och rytm i förhållande till av~tånd 
och våglängd_Slutligen har man under ingående stu
dier, såväl på laboratoriet som i praktiken, fast
slagit den nödvändiga differensen i kilo cykler mel
lan kraftigare sändare, varvid det visa t sig att diffe
rensen på 9 ilocykler är i hög grad otillräcklig. 

Om man nu tänker sig, att sådana storsändare 
skulle byggas oupphörligt så skulle mottagningen 
av radiostationel', vilka ligga relativt nära varandra, 
inom kort bli absolut omöjlig, såvida man inte dis
ponerar ultl'aseJektiva mottagare. I senare fallet går 
resultatet ut över den konstnärliga kvaliteten_ 

Den tel n i ka grundvalen för en ändring av Prag
planen saknas icke, och man får hoppas att en gynn
sam lösning., hur svår den än blir, snart skall se 
dagen trots de politiska och ekonomiska bakslag 
som den kanske kan medföra. Det är med dessa strä
vanden för ögolH'n som den internationella radio
unionen i allmänhet och dess tekniska kommission 
i synnerhet gör sina erforderliga undersökningar 
och studier. Därför utför kontrollstationen i Bryssel 
ett vittomfattande arbete. Dess tekniska apparatur 
hal' nyligen kompletterats och förbättrats så att 
man har möjlighet att göra en ständigt mera precis 
mätning av sändarnas styrkor och våglängder, obser
vationer beträffande moduleringen, registrering av 
variationer ifråga om våglängden, kontroll av nog
grannheten vid justering av stationerna etc. 

Tack vare Brysselstationen har man lyckats stabi
lisera det stora flertalet stationers våglängder, fast 
det i början såg mycket hopplöst ut. Alla andra tek
niska problem inom rundradion kunna få en lika 
tillfredsställande lösning, under förutsättning att de 
behandlas i samma samarbetsanda och med samma 
internationella förståelse. 
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tvidga och förbättra mottagareanläggningen 

med Siemens tillsatsapparater. 
Siemens el k troljuddosor och tonmotstånd för 
elektrisk reproduktion av grammofonmusik. 

Siemens mikrofoner 
för upptagning och återgivning av tal~'och musik. 

Dessu tom finnes för undertryckande 
av alla slaO' r adiostörmngar den ri k
haltiga sorteringen av 

Siernens störningsskydd. 
Alla närma re upplysnin gar genom •S"OI!:strömsavdelEL. A. B. SlEMENS nlngen 

GÖTEBORG . 1\'1 LMÖ . SUNDSVALL STOCKHOLM 

Både Er radio och Er grammofon 


l{linga vacl(rare 

med "HUSBONDENS 

VOr nya pi.ek-up n:r 11 är 
försedd med loga ritmisk volym
ko ntroll - ljudstyrka nch ton· 
S~'önhet bli idealiska. Pris kr. 40 

Börjar inte Er högtalare bli en smula 
gammalmodig? Gå för ro skull till 
närmaste fönsäljare a våra artiklar 
och hör hur n verkligt modern 
högtalare om "Husbondens Rösts" 
nya modell 132 k an låta - u tan 
att p riset för d Il skull behöver 
springa upp orimli at i höjden. 
Övertyga Er samtidigt om, hur myc
ket vackrare också Er grammofon 

"Husbondens Rösts" nya konhägta
la la re, modell 62, kan anslutas till 
aUa färekommand p s/uträr, inkl. 
pentoder. Och vilket e legant ekjoder 
det låga priset kr. .57:.50 till trots! 

RÖSTS" högtalare och pick-ups 

kan klinga genom att helt enkelt 
kopplas ihop m ed radioapparaten 
medelst en av "Husbond ns Rösts" 
nya pick-ups. 

Till och med ljudet från "Husbon
dens Rösts" egna skivor blir rikare, 
renare, mer levande, om Ni använ
der radion som ljudförstärkare. Har 
Ni tillfälle så besök den nya radio
avdelningen i vår utställning 

Kungsgatan 4 
STOCKHOLM 

"His Master's Voice""HUSBONDENS ROST" 
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l 

Il 

ALWAYS 
Motstånd och Blockkondensatorer 

N:r 10 Kr. l: 10 
1000 ohm. l megohm . 

N :r 7 Kr. O: 65 
1000 ohm - 5 megohm. 

N:r 8 Kr. 1: -

"MIKRO" Kr. O: 50 - l: JO 
50 cm. - 20000 cm. 

JOO ohm - l mego hm. "MIKRO" Kr. O: 50 - l : JO 
50 cm. - 20000 cm. 

"JOTA" Kr. 0:90 
50 cm. - 10000 cm. 

ALLEI SHUNT,MOTSTÅND 

Utomordentligt stabi lt och praktiskt 
utföra nde . 

5, JO, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80,90, 
100, 125, 150, 200. 250, 300, 350 ohm. 

Kr. O: 65 brutto. 

2X lO, 2X25, 2X50 ohm. 

Kr. 0:75 bru tto. 

r l 

ALWAYS W IRE N:r 37 
Träd, full ständigt inkapslad. 

AL\YlA YS WIRE N:r 35 

Detta lill a motstånd tal d en enorma belastningen 
av 12 watt . 

100, 200 , 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1500, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 7000. 8000, 10000 
15000, 20000 ohm Kr. l: 30 brutto. 

i kvalitet och pris utan konkurrens 

MAX JOHNSEN & Co., Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 
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Skärmgal erröret 

~OID detektor 

Skärmgallen-örets användningsmöjlighetel' äro int~ 
begränsa de till högfrellVenssteget. Här nedan några 
intressanta 1<OIlstnJldioner med röret som detektor. 

S
om var och en vet har skärmgallerröret myc
ket hög förstä rkningsförmåga, och det ar 
naturligt att man försökt använda ett så
dant rör till annat än högfrekvensförstärk

nin r. Ganska ofta begagnas det sålunda som iägfre
kvensförstärkarrör och böl' då hels l vara motstånds
kopplat. På grund a v skärmgallerrörets stora inre 
motstånd kan det dock inte användas såsom slutrör, 
varför det varit nödvändigt att man konstruerat spe
ciella rör för detta ändamål, nämligen vad vi kalla 
penthorler . 

Fig. 2. Fig. 3. 

Emellertid finns det möjlighet att utnyttja skärm
gallerröret också pil annat sätt. Det kan användas 
såsom detektor och d t visar sig då även, att en 
detektor enligt fi g. 1 ger en inte oväsentligt bättre 
ljudstyrka än de vanliga treelektrodrören. För en
kelhetens skull är avstämningskondensatorn uteläm
nad på schemat. Gallerläckan kan ibland med fördel 
anslutas till plus glödtrad i stället för till minus. 

Har man arbetat med en sådan konstruktion som 
elen fig . 1 illustrerar, så upptäcker man snart att 
återkopplingen inte verkar så mjukt som man skulle 
önska vid distansmottagning. Man kan emellertid 
kontrollera å terkopplingen på annat sätt, i det man 
kan qu-il'ra skärmgallrets spänning med hjälp av 

Fig. 1. 

ett variabelt motstånd. På så sätt blir återkopp
lingen mjukare. Men skärmgallerspänningen skall 
först vara inställd ganska noga i närheten av sväng
ningsgränsen. För att undgå kontaktoväsen kan man 
koppla en blockkondensator över regleringsmotstån
det. Diagrammet Ses på fig. 2, medan fig. 3 visar en 
annan intressant konstruktion. 

Då skärmgallret har positiv spänning uppsamlar 
det en viss elektronström, som kan användas för 
återkoppling, medan den likriktade strömmen som 
vanligt uttages vid anoden. 

En sådan detektorapparat lämpar sig utmärkt för 
lokalrnottagning, och då återkopplingen kan instäl
las en gång för alla är det inte nödvändigt att man 
har mottagaren att tjuta. I förening med ett gott 
slutrör får man kraftig högtalarstyrka på lokalsän
daren. Härvid bör motståndskoppling användas mel
lan detektorn och slutröret. 

Schemat på fig. 4 kan också med fördel användas 
i förening med högirekvensförstärkare, då återkopp
lingen är mera oberoende av avstämningen än fallet 

( For/s. ,j sid.] 49) 

Fig . 4. 
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Vilket rör ' 

är hä~t • 

En liten lektion om l'örets karakteristik 
Fördelen av rör med stOl' branthet 

~Lr man står inför valet av rör till sin 

Nmottagare eller förstarkare begagnar 
man sig garna a v rörens kurvor för att 
på grundval lHirav bilda sig ett begrepp 

om de olika rörens användningsmöjligheter. Här är 
det emellertid så att man bör ta i betraktande vissa 
förhållanden, vilka inte alltid skänkas tillbörlig upp
märksamhet och som ofta göra ett ytligt bedömande 
ay rörets lämplighet ganska värdelöst. 

Att rörfabrikationen speciali cl'at.· så, att man all
tid kan få det bäst lämpade rör et för ett visst spe
ciell t ändamål är något som den experimenterande 
amatören mycket väl vet. lian vet också att de olika 
rör typerna inte med fördel kunna användas hm som 
helst, men likafullt möter man ofta historier som 
visa på grova missförstånd i denna punkt. 

Att rörets branthet skall vara så stor som möjligt 
är en känd sak. Fig. 1 visar mycket tydligt varför. 
Här finner man två kurvor för två rör med olika 
branthet. Av figuren hamgt r klart, att de anod-

Fi!! . /. Pig. 2. 

strömsl'at"iatioller CD, 
som man uppnår med 
röret med kurvan CD, 
när man tillför det en 
viss växelspänning K 
pä gallret, äro betyd
ligt .större än de 
strömvariationer AB, 
som uppnås med sam
ma växelspänningal' 
på röret med kUl'I'an 
AB. De två rön'ns för
stärkning iir därför 
olika. Som man sel' på 
fig. 1 l-isar sig denna skillnad direkt synlig genom 
dc två klll'l'Ol'naS olika lutning. :Men härav L l' man 
inte låta förleda sig att tro, att av trå kUtHH' som 
man får sig förelagda är alltid den fördelaktigast, 
d. I' . s. ger den största förstärkningen, som har den 
brantaste formen. För att detta skall gälla. måste 
nämligen både anodström och gallerspänning vara 
aysatta i sådan skala på båda kurvbIaden. att pro
portionen mellan skalenheterna blir densalJlma, Man 
bör för den skul1 ej jumföra själva kurrorna utan 
rle tal, som direkt ange brantheten. Dessa erhållas 
så, att man ser efter hur stor ändring a r anod
strömmen som erhålles för en viss ändring av gal
lerspänningen. Om vi på fig. 3 (kurvan Al ~indra 

gallerspänningen från noll till + 10 volt , få I'i en 
ändring av anodströmmen från 1,7 till 5,2 milliamp., 
d. v. s. ändringen blir = 5,2 -1,7 = 3,5 mA. för 10 
volts ändring av gallerspunningen. Detta gör en 
branthet av 3,5:10 = 0,35 mA/ volt. 

Detta "ar endast ett exempel. i\loderna röt' ha ju 
mycket större branthet än så. 

Det bör kanske påpekas att ett rör med kurvan A 
på fig. 3 är mycket olämpligt att använda som för
stärkarrör. Den raka delen av kurvan bör nämligen 

(Fort. . ; sld.36 7) 
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En eliminato 
IDOt störningar, -vilken 

dess andra ände genom en kondeuRu tor erll(f. 3atorn till belysningsnä-

Enheten sedd ovanifrån. På frontplatl an , från viil1sler 
t in hU{j( 'r, kopp/.ingskondensatorn. (/ J;s tämni n.gskonde1!8Q
torn oe71 111 tvikf skond.e nsal or n. 1 boxen se8 d PS8:ufom 
.</lolarl/Q. fur korta ?;11!/or (från ii i/ da n) O('h för lUl/gn 
<'(igol' (från sidan) , samJ 87utli{jpn dc fas/a. an/eli/I

,Spule och krJ//I/ (, /I"l1,l o l ' fäl' " tär /li" gseli1wi lZ cring. 

A
lla de tusentals radiolyssnare som under 
åratal få t t si n mottagning störd av mo· 
tOl'störningar och liknande kunna emotse 
framtiden med förtröstan. Dessa stör

ningar äro snart blott en saga - åtminstone påstå 
och tro optimisterna det. 

I de sen nste numtcn av Populär Radio ha vi för· 
klarat principerna för' de nya metoderna att dämpa 
störningarna, och för a1la dem som ha lust att in
föra störningsdämpning i sina mottagare med hjälp 
av den speciella antennspolen med anslutning för 
motvikt skola vi i det följande lämna några upplys
ningar om S' dana spolars konstruktion. Dessutom 
lämna vi här i samma ar
tikel en konstruktionsbe
skrivning till en komplett 
tillsatsapparat för IStör
ningseliminering, en ap
parat som samtidigt 
tjänstgör som bandfilter 
och som kan kopplas till 
vilken mottagare som helst 
med HF-förstärkning. 

Principen är ju, att an· 
tenllspolen är »aperio
disk t» kopplad till in· 
gångskretsen och så inriH· 
tad, att dess mittpunkt 
är jordad, dess ena ände 
kopplad till antennen och 

salDtidigt tjänstgör 
SOlD bandfilter 

Denna enkla och effektiva stö,>ningseliuli
nator kan byggas av alla och an

slutas tili varje 'llI.ottagare 

variabel konden 'nior till en motvikt, sä att de im
pulser, som samt idigt komma in genom antenn och 
mohikt, motarbeta varandra i ingångskretsen. 

Denna princip illustreras till vänster på fig_ 1. 

Till höger visas en närmare utformning, där det an
ges att alla lindningar ligga på samma spolfol'll1. 
;.\[an inser utan "vArighet att på S<l sätt kUlIna de 
h'å SpOlal'lla L} och L z inverka lika kraftigt induk
tivt på spolcu L~, men man sel' likaledes att den 
kapacitiva kopplingen måste vara störst från L 1 

till L3 och detta bör därför uppvägas aven kraftigare 
induktiv verkan från L 2 • Dels av denna anledning 
och dels emedan man har svårt att ftt något m, tt 

på, hur kraftiga stör
ningsimpulserna äro, när 
de komma in i antennen, 
måste mall vara säker på 
att st örningsimpul ema 
komma in på motvikten 
med fullt tillräcJdig st;yr
kn. Av samma anledning 
bör kondensatorn O väl
jas på 450 cm, även om 
det i mdnga fn11 skulle vi
sa sig aU man kunnat an
vända en av mindre stor
lek. 

I stället för en egentlig 
motvikt kan man förbinda 
elen ena sidan av konden
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tet (den ena polen på en stickkontakt) genom en 
glimmerkondensator som är avprovad med 1,500 volt 
likström och med en kapacitet på omkring 1,000 cm 
eller mera. 

Lindningstalen välj a s ungefär så som för vanliga 
aperiodiskt kopplade antennspolar. Hal' man t. ex. 
i en vanlig spole lindat gallerspolen med 66 varv 
och antenllspolen med 30 varv, så gel' man i en mot
svarande »störningsfri» spolsats, som visas på fig. 1, 
också L3 66 varv, medan man kan ge L1 och Lz var
dera t . ex. 40-45 varT. Man inser lätt, att det kan 
vara nödvändigt med flera antennlindningar här, 
då motviktslindningen ju i någon mån också kan 

},'iq. 1 . 

motverka antennlindningen ifråga om rundradiovå
gorna. 

I en detektormottagare skall man ju också ha en 
återkopplingslindning på samma spolform, men den
na lindning kan inte placeras så bra vid den ena 
änden av gallerlindningen, då den i så fall bildar 
ett slags skärm mellan denna och en av de andra 
lindningarna. 

Man kan då följa den metod, 80m fig. 2 illustre
rar_ Här är själva gallerlindningen. vilken avstäm
mes med el, delad i de två spoldelarna Lz och L., 
mellan vilka återkopplingsspolen L3 är placerad. e2 

är återkopplingskondensatorn. Antennspolen L1 och 
motviktsspolen L ö äro som vanligt placerade vid var 
sin ände av avstämningsspolen L 2-L,. 

Man måste komma ihåg, att L1 och L; skola ha 
samma lindningsriktning. Man går från A till M. 
Om alla spoldelarna äro lindade i samma riktning 
ovanifrän och nedåt (se fig. 2), så skall återkopp
lingsspolen anslutas så som figuren visar_ 

På grund av det stora antalet spolar är det här 
svart a tt placera spobmtser för både korta och långa 
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rundradiovågor på samma spolform. Man kan då 
linda en form för långa och en för korta vågor. 

På fig. 3 illustreras hur omskiftningen mellan två 
sådana spolar kan ordnas. De fyra omskiftarna 01

O2-03-0,, äro naturligtvis samlade till en enda 
så att man har blott ett omskiftarhandtag. 

I alla de visade konstruktionerna måste man räk
na med ett visst minsta avstånd mellan antenn- och 
motviktsspolen samt galler·spolen och likaledes mel
lan gallerspolens två hälfter och återkopplingsspo
len. Om man därför försöker linda sådana konstruk
tioner såsom enlagsspolar, så få de mycket stora 
dimensioner, såvida de inte lindas med alltför klen 
tråd. Man bör därför föredra den sektionslindade 
spolen, yilken t. ex. kan lindas så (se fig. 2), att 
spolarna LI-L~-L4-L5 vardera äro lindade i två 
sektioner, medan den mindre återkopplingsspolen L3 

kan lindas i en enda sektion. 

Fig. 2. 

Beträffande lindningstalen kunna följande siffror 
anges: Lindar man i sektioner på rör eller motsva
rande spolformar med en största diameter på cirka 
54 mm och med inskärningar för sektionerna, så kan 
man till kortvågsspolen t. ex. ge L1 och Lo vardera 
45 varv (uppdelade med 22 och 23 varv i två på 
varandra följande sektioner, medan L 2 och L4 var
dera få 33 varv, uppdelade i 16 och 17 varv i två på 
varandra följande sekt ioner. Aterkopplingsspolen La 
upptar då den mellersta sekt ionen och lindas t. ex. 
med 30 varv. Sammanlagt lindas sålunda 9 sektioner. 
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På precis samma sätt lindas långvågsspolen. L1 

får 140 varv, uppdelade på två sektioner, och L dets 
samma. L 2 och L 4 få vardera två sektioner, på vilka 
fördelas 120 varv så att L z och L4 alltså sammanlagt 
omfatta 240 varv, fördelade på 4 s ktioner. L3 får då 
t. ex. 	80 varv, lagda i spolformens mellerst a sektion. 

Lämplig tråd är för kor-tvågsspolen 0,4 mm:s dllb· 

F i g. 8. 

belt bomullsspunnen, för långvågsspolen 0,3 mm:s 
dubbelt silkesspunnen. 

Såsom tydligt torde framgä av det här sagda, kan 
denna störningselimineringsprincip tillämpas ifråga 
om de allra flesta mottagare utan någon genomgri· 
pande förändring. Det är i själva verket blott an
tenn· och gallerkretsen , samt återkopplingsspolen 
där sådan användeR, som beröras av förändringen. 
Ombyggnaden kan därför ske utan nämnvärda ut
gifter, och ,-i rekommendera därför: t alla lyssnare, 
som störas av motorer o 'h liknande, att införa den
na betydelsefull a förändring i sin mottagaranlägg
n ing. 

Och så övergå vi till konstruktionen. Många av 
våra läsare, vilka få sin mottagning fördärvad av 
elekt r iska störningar, ha bett oss komma med en 
beskrivning av en tillsatsapparat för störningseli
minerin c" vari den polska metoden tillämpas. Na
t ur ligt vis är det en kinkig historia att ge sig in i 
mottagaren och r iva sönder den för en sådan här 
hi to ria, och vi ha därför gått in för en störnings
elimina tor, som utgör en självst ändig tillsatsenhet, 
vilken liksom vågfällan kan inkopplas mellan an
tenn och mottagare. 

Denna enhet ger inte bara till resultat att stör
ningarna reduceras t ill ett minimum. Den fungerar 
samtidigt som ett slags bandfilter och ökar därmed 
mottagarens selektivitet betydligt. 

Såsom kopplingsschemat visaT bestär enheten 
princip av t \,ä av de kända störningseliminatorkon
strllktionerna - en för korta och en för långa vå
gor. Omskiftningen sker med lljälp av den trepoliga 
två vägsomskiftaren O. 

Antennen kopplas till kontakterna Al eller A2, 

varvid kondensatorerna e4 och eo på respektive 90 
och 450 cm komma i serie med antennen. Avstäm
ningen av såväl kortvågsspolen L l som långvågsspo
len Lz sker med kondensatorn el. 

J ordledningen dras till kontakten J och den för 
störningselimineringen nödvändiga motvikten, vil
ken kan vara blott en ledning som lägges ut på gol
vet, anslu tes vid M. Dess inverkan kan varieras med 
kondensatorn e2 • 

Förbindelsen till mottagaren sker från kontak
terna A och J (Mo ) , så att A kopplas till mottaga
rens antennkontakt ev. till »övre» änden av galler
spolen, J till jordkontakten. Har mottagaren flera 
an tennuttag, sä förvissar man sig genom provning 
om, vilket som ger det bästa resultatet. Mottagaren 
själv behöver ingen speciell jordledning. Kopplingen 
mellan enheten och mottagaren varieras med kon
densatorn ( ':J-

Beträffande själva uppbyggningen av enheten hän
visas till monteringsplanen, borrplanen och fo togra
fierna_ Boxen tillverkas av aluminium och storleken 
kan naturligtvis väljas inom rätt vida gränser. Un
der monter in ' en bör man särskilt se t ill, att de 
iRolerade kontakterna och kondensat r 'kruvarna in
te komma i ledande förbindelse med metallen i boxen. 
EnclaRt jordkontakterna J skola stä i ledande förbin
delse med metallplåten. 

Fig. 4- E/.iminato1"1U!. kopplingss chema. 
al - ;'50 cm. O2 - 450 cm. 
U,-90 ol1l . O, -fiOc'lll. 

(\ - 150 en._ 
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Placeringen av de olika delarna samt ledningsfö
ringen framgår av plan och fotografier. 

Beträffande det praktiska utförandet äro en del 
saker särskilt att iakttaga. De båda jordkontak
tenIa J, varav den. ena är ansluten till jord (d. v. s. 
ett vattenledningsrör el. dyl.) och den andra till 
mottagarens jordkontakt, äro till skillnad från de 
övriga kontakterna ej isolerade frän plåtlådan, utan 
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lödstjärt (upptill till höger å kondensatorn) äro de 
jordade kontakterna å spolarna (kontakterna 2 och 
5) samt avstämningskondensatorns Cl rotor anslutna. 
Om kondensatorn C3 s,aknal' dylik skärmplåt, utfö
res jordanslutningen inom lå
dan till en av kontakterna J. 

Apparatens skötsel är inte 
märkvärdigare än följande. 
Först kopplas mottagaren till 
antenn och jord på vanligt 
sätt och man ställer in sig på 
en någorlunda kraftig station. 

stå i direkt metallisk förbindelse med denna. Den 
kondensator Cs, som använts i modellapparaten, är 
på den mot montageplåten vända sidan försedd med 
en skärmplåt av metall, vilken alltså står i ledande 
förbindelse med plåtlådan. Till denna skärmplåts 

r------------~-_·-~--·-·_·_·-------------------~9 

MATERIALLIST~\.: 

1 variabel kondensator, 450 cm, 
1 variabel glimmerkondensatol', 450 cm , med iso

lerad axel. 
1 variabel kondensator, 90 cm. 
2 Torotor spolrÖr. 
1 t r"pOlig tvåvägsomskiftare, 
1 blockkondensator, 450 cm, 
1 lJlockkonc1ensator, 90 cm. 
1 mikroskala, 
2 l'attar. 
Isolerade pl'opphyl.'or , Sknlyar, koprllings tråd, sys

toflex etc, 
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ROI'I'fllan tör trontplatta, och gavlar, 

Därefter flyttas antenn och jord över till respektive 
kontakter på enheten, vars avstäinningskondensa
tor (i mitten) inställes på den önskade stationen. 
När denna ramlar in klart och tydligt, varieras 
kopplingen till mottagaren med hjälp av kopplings
kondensatorn (till höger), till dess selektiviteten är 
tillräckligt god, d. v. s. till dess stationerna höras 
utan interferens. Kopplingskondensatorns inställ
ning' behöver därefter praktiskt taget inte ändras. 

Genom lämplig inställning av kondensatorn Ca 
kan enheten i förening med mottagarens avstämda 
gallerkrets fås att verka som ett bandfilter, varige
nom hög selektivitet och samtidigt god ljudkvalitet 
erhålles vid distansmottagning. 

Slutligen sättes så störningseliminator-n i funk
tion, i det en motvikt (t. ex. på golvet) kopplas till 
enhetens motviktskontakt, varefter kopplingen mel
lan motvikten och enheten varieras genom inställ
ning av kondensatorn längst till vänster så att man 
får en klar och lugn bakgrund. 

Med denna anordning är det möjligt att utestänga 
största delen a v de vanliga elektriska störningarna 
frttn nätet , }Ien man får vara snäll att komma ihåg) 
att störningar, som härstamma från atmosfären, kan 
ingen människa i världen plocka bort med en stör
ningseliminator. 

Det är tyvärr en mycket ofta förekommande upp
fattning, att en störning~eliminator skall vara ett 
~bsolut effektivt skydd mot allt vad oväsen heter. 
Den som har en sådan barnatro blir snart grundligt 
besviken. 
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!lfonteringsplan till störn'in,qseliAninatorn, 

SK.iiRMGALLERRÖRE'l' SOM DETEKTOR. 

(Forts, fr:1n sid. 343, ) 


är ifr-{lga om den nlnliga de tektorn. Då återkopp

l ingen "erkar rätt Ii karta t över ett stort våglängds

område har man möjlighet att placera motståndet i 

skärmgaller tilJdeJningen inne i appat'uten, där det 

en gång för alla inställes för lämplig återkopplings
grad. 

Om man önskar ta vara på alla de fördelar som 
kanna "il1l1uS genom användning a" ett "anligt detek
torrör och samtidigt vill utnyttja skäl'mgallerrörets 
stora fö rstärlmingsförmåga, kan man kombinera de 
två rören så som fig . 4 visar. Denna konstrnktion 
har liksom den på fig. 3 den fördelen framför den 
"anliaen tillämpade, att högfrekventa svängningar 
in te sil lätt slippa över in i lägfrekvensförstärkaren, 
vilket om var och en vet är av mycket stor bety
delse för ait man skall få stabil och oförvrängd låg
frekvensförstä rkning. Både på fig. 3 och fig. 4 är 

skärmgall:erröret transformatorkopplat. Detta ger 
stor förstärkning men önskar man bästa möjliga 
ljudkvalitet bör man alltid använda motståndskopp 
ling mellan skärmgallerröret och det därpå följande 
röret. 

De flesta föredra väl att använda skärmgaller
röret för högfrekvensförstärkning och på rundradio
våglängder ger detta nog också det mest tillfreds
ställande r esultatet. 

Annorlunda är det med mycket korta vågor. Här 
ger i allmänhet en högfrekvensförstärkare inte så 
stor förstärkning, meda n konstruktionen på fig. 4 
ger mycket goda resultat. Som man ser är den enda 
i 8vängningskretsen införda nyheten skärmgallerrö
rets styrgaller. Apparaten svänger lä t t ner under 10 
meter. Result a tet är en detektor, som överträffar 
alla andra detektorer för korta vågor i känslighet, 
styrka och mjuk återkoppling, men till densamma 
erfordras också två rör i stället för ett. 
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Tryck på en 
knapp! 

»Trycldmappmottagal'en» ål' fmmtidens appal'attyp. Meil ilen stäl
ler man med ett enda grepp automatiskt in sig på en viss önskad 
station. i\'len en förnuftigare våglängdsfördelniug är förutsätt
ningen för att denna sak skall lmnna realisems. Om ilenna in
tJ'essanta appa,rattyp och viW,oren för dess användning berättar 

i eft<ed'öljande artikel E (,'I<a.rt Klein, Berlin. 

M 
ottagaren med stationsväljare, vil
ken möjliggör automatisk inställ
ning på flera stationer genom en 
enkel omskiftare är naturligtvis 

det idealiska för varje radiolyssnare och speciellt 
då fÖl' dem, som äro rena lyssnare och inte ha sam
ma intresse för eller möjlighet att sitta och jaga 
utländska stationer genom manövrering av ett fler
tal rattar. Man skulle förresten till och med kunna 
gå så långt att man påstår, att sa länge man inte 
genom att blott trycka på en knapp kan ställa in 
sig på \'ilken l'undradiostation som helst, har rund
radion inte nått den grad av fulländning som vi äro 
vana vid när det g~iJler andra tekniska apparater. 
Ett barn kan sköta den heter det ofta i reklamen 
om den ena eller andra mottagaren, men när det 
kommer till kritan räcker det ibland inte ens att 
det är en vuxen person som sköter apparaten. 

De tekniska förutsättningarna för automatisk 
mottagning existera emellertid faktiskt för närva
rande eller äro i varje fall lätta att skapa. Det finns 
stabila mottagare med my ket stor förstärkning och 
kraftreserv - samt automati k volymkontroll - och 
likaså hal' man ju sändarstationer med stor energi 
c~h bestämda våglängder. 

Det är blott de organisatoriska förutsättningarna, 

F ig. 1. Stationsväljaremottagal'en 
sedd bakifrån. På den srnala pa
nelen avstämningsrattarna till de 
m t1n ga kretsarnas kondensatorer. 

mitten på denna panel t rW/I"!08 ka
lorna tm mottagarens tvd avstä,m 
n ingskondensatorer. De tvd tvr 
kantiga plå ta'ma i överkanten med 
kon taktskruvar visa baksidan av 

de Ivå oms.kijtaNUL. 

som saknas. Våglängdsfördelningen omöjliggör i 
varje fall störningsfri distansmottagnino' och hind
rar t. o. m. helt avlyssnandet av \'issa stationer. 

Problemet stationsväljareautomater är sålunda 
föl' närvarande egentligen en fråga om våglängds
fördelningen, sändarens frekvensbredd och des' våg
längdskonstans. Som var och en v t hal' det varje 
station tilldelade frekvensbandet ptl grund av träng- . 
seln i etern mt st tillmätas så snävt att det inte finns 
plats för naturtrogen reproduktion. När de många 
mindre betydande sändarna en gång i framtiden 
hänvisats till de ultrakorta vagorna kan rundradio
området indelas mera gynnsamt. Varje land kan 
då få några få \åglängder, svarande mot landets 
storlek. De få återstående huvudsändarna kunna 
tilldelas en frekvensbredd som är fullt tillräcklig 
och stationerna kunna läggas på erforderligt av
stånd från varandra. Id alet skulle naturligtvis vara 
om man kunde få ett litet obegagnat freb'ensband 
mellan de olika sändarna så att man hade en garan· 
ti mot störningar på grund a v smärre ändringar i 
våglängden. Om dessa förutsättningar uppfyllas, si\. 
behöya de fast inställda mottagarna inte ha så yt
terligt skarpa re,;onanskuI'\'or såsom hittilli'l, Små 
ändringar i våglängd hos sändaren kunD; . ej ge u pp
hov till interferenss törningar. 

I 
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Under de här nämnda förhållandena lämpar sig 
överlagringsmottagaren (supern) bäst för automa· 
tisk mottagning. Den har i sin moderna utförande
form en inte alltför spetsig avstämningskurva och 
man kan med den lätt uppnå tillräcklig ljudstyrka, 
varigenom man också får möjlighet att inbygga 
automatisk volymkontroll. 

Försök ha under en längre tid anställts med den 
mottagare, som fig. 1 visar, en stationsväljaremot
tagare. 3Ied en liten daglig efterreglering, vilken 
ifråga om många ·tationer dock varit nödvändig 
först efter tre, fyra dagars förlopp, har man lyckats 
att under ytterst dåliga mottagningsförhållanden 
mitt i en storstad 
och under pågående 
lokalsändning - få 

säker mottagning 
på 4-5 distanssta· 
tioner, däribland 
Rom, Budapest, 
"Wien och Prag. 

Pdndpen för 
t l'yckknappskötseln 
är ganska enkel. 
Varje god syperhe· 
terodynapparat kan 
a nvändas eller om
byggas härför. Fig. 
2 visar nedtill väl
jarmekanismen med 
de många omskif. 
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måste kopplas något olika i praktiken. Fig. 1 vi
sar mottagarcns inre. I mitten ser man två 
trumskalor, vilka användas för inställning på andra 
stationer - till höger och till vänster härom en av 
omskiftarna. De 'sa ä ro inbyggda tre och tre under 
varandra och endast delvis synliga på bilden. Det 
första röret är dolt, så. att man blott ser sex. De 
22 ebonitskalorna dra de elva k,ondensatorparen, 
vilka inställas en gång för alla. Detta sker med en 
fininställning, som ses vid den femte kondensatorn. 
Den slutar med ett stift, som passar noga till den 
lagringshylsa vilken finns vid sidan av val' och en av 
skalorna, medan den vridbara gummiskivan trycker 

mot skalperiferin. 
Genom vridning av 
denna friktions
kopplings ratt kun
na kondensatorerna 
inställas med stor 
noggrannhet. Sam
ma fininställning 
användes vid samt
liga kondensator
skalor . 

Två. 3\' vridkon
densatorerna iiro 
normala precision 
kondensatorer, vil
i,a vridas utifrllll 
med trumskalor pä. 
frontplattan. DePig. Q. Mottagarens kopplingsschema. 

ta rna. 
De fym tilledningarna till de två avstämnings

n-idkondensa tOl'el'J1::L lossas och ledas i stället till 
en [yrpolig omskiftare, som kan ha ett visst antal 
kOlltaktgrupper, syarande mot det önskade antalet 
stationer. När mottagaren skall tas i bruk kopplar 
man in det ena kondensatorparet efter det andra 
och avstämmer apparaten till den önskade sända
ren. När kondensatorn senare åter kopplas in, hör 
man just de ifråga varande st.ationerna, 

Då det ju här är fråga om känsliga högfrekventa 
strömkretsar, kunna vanliga omskiftare inte I'ekom
menderas. De äro i regel inte tillräckligt förlustfria. 
I stället bygger man in motsvarande antal speciella 
högfrekvensomskift~re med nollinställning. 

Till de tolv stationer som sammanlagt skulle knn
na mottagas med apparaten måste man :;älunda an
skaffa sex parallellkopplade omskiftal'e. Varje en
staka omskiftare har blott två kon tak tställningar. 
På fig. 2 ha dessa visats i en förenklad form och 

kunna inkoppla 
med hjälp aven av omskiftarna. Önskar mall höra 
en annan station än de fast insti:lllda, så. kopplar 
man in dessa huvudkondensatorer och kan då, så
som när det gäller vilken vanlig apparat som hel t, 
ställa in sig på precis vilken station man önskar. 
Våglängdsområdet blir blott något förminskat I å 
grund av omskiftarnas och tilledningarnas kapacitet. 

Av tidigare nämnda skäl är det inte lämpligt att 
bygga apparaten med väljare för mer än 6-8 sta
tioner, då man för närvarande inte kan ta in flera 
sändare med absolut säkerhet. Att använda mer än 
fem, högst sex rör är ej heller til1 rc dligt. I cn stor
stad ger en sjurörsapparat mycket siUlall en repro
duktion som är njutbar, då den höga känsligheten 
också ger till resultat motorsnrr och andra elek tris
ka störningar från den närmaste omgivningen, vilka 
komma in med stor styrka. Därtill kommer appa
ratens eget brus. Det finn ej heller ." många statio
ner, som äro absolut fria f rån interferens. 

(Fort • . ii s:d.369) 
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Detta ande papperet 

är en intressant österrikisk uppfinning på grammofonteknikens område. 


Spel6den ökas därmed från en grammofonskhas några 

få minuter till tre kyarts timme. 


D 
en rivande utveckling som radiotelmiken 
uppvisat de ~enaste åren har i hög grad 
kommit också grammofontekniken till 
godo . Indirekt därigenom att publikens 

intres~e för god musik i hemmet ökat, direkt därige
nom att den genom radiotekniken utvecklade elektI'o 
akustiken och förstärkartekniken vunnit användning 
virl inspelning och återgivning av grammofonskivor. 

Medan man här har nått mycket långt ifråga om 
ljudkvalitet, finns det ännu två mycket viktiga punk
ter, där bristerna äro iögonenfallande. Det är ifråga 
om ski,-ornas motståndskraft och speltidens längd. 

D c Ii ii I' ovan och nedan av bildade tv(/. r elll -801'lla äro brott
styck en au tonpappersr e-rnsor i 'lIaturlig storlek . Taggfigu
rer llll r ep" esentera ljudskriften. D en smala/r e remsan upptar 
blot t "11 in spelning, den b1'edare lwl' en dUbuelin.spelning. 

Yad beträffar styrkan har man visserligen på 
senas te tid kunnat komma· med skivor som kunna 
både böjas och rullas ihop utau att de kuäckas, men 
ifråga om speltiden äro de hittills uppnådda resul
taten långt ifrån tillfredsställande. Och vad värre 
är , man kan inte se någon möjlighet att förlänga 
denna speltid något vidare, dä den begränsas a v 
spårens bredd och skivans diameter, 

)Ian har därför varit på det klara med att om man 

D en f otoelekt1'iska »17rammofonem>. P r ån en rull e 
lJ å tapp en t i ll höger i för grunden l ed.es pappers
r em san över olika stYl'rullar förbi t va ele läri ska 
lamp01' ( i cyl-indrarna till vänster) , v ilka belysa 
den gen!}/1/. en smal spr'inga. Det "cflekt erade 
lju,!i t uppfr'tngas av fotocellen m ellan l j uskällor
na . T i ll si .gt ,"nlIas papperet 'upp på den v ågräta 
tnmr'mnn till höger, vilke'n drives a'v en motor 
el/e" ett lp ·vcrk. Från fotocell en gå l edni.ngar till 

den 'inbyggda f ör stCirkaren. 

skall kunna få fram en »grammofon», som kan återge 
längre musikstycken, operor och liknande utan av
brott så måste man frångå den gamla principen 
inspelning på skivor vilkas storlek inte kan ökas 
utöver en viss gräns - och använda det från tonfil
men kända systemet, ljudregistrering på ett löpande 
band vars längd kan väljas inom mycket vida gränser. 
Den från telegrafonen kända principen - magne
tisk registrering på stålband eller ståltråd - har 
trots sin enkelhet ännu inte visa t sig lämplig för 
allmänt bruk och man har därför valt det andra 
kända systemet, fotografisk ljudregistrering på en 
lång, löpande remsa . 

I 

A;tt överföra tonfilmsysteniet direkt till grammo
fonen har varit omöjligt att göra, då tillverkningspri
set för de olika kopiorna av ljudfilmen skulle blivit 
alltför högt. Filmremsans lättantändlighet har också 
rest hinder för användning av vanlig celluloidfilm 
föt detta ändamål. Visserligen har man haft möjlig
heten att använda den så kallade brandsäkra filmen, 
men då skulle tillverkningskostnaderna ha stigit än 
ytterligare. 

Nu har det i Wien kommit till en uppfinning, som 
måste sägas vara av speciellt intresse och som synes 
lösa problemet på ett mycket praktiskt och nära till 
hands liggande sätt. Den ursprungliga ljudfilmsrem
sa n av celluloid mångfaldigas llämligen inte som an
nars genom fotografisk kopiering u tan kopieras på 
en lång pappersremsa genom en tryckningsprocess 
på samma sätt som fotografier reproduceras tid
skrifter och tidningar. 

Ljudnedskrivningen sker på "anligt sätt, det 
(For/s . å sid .J 70) 
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Ett nytt specialrör 

för nätnlottagare. Full nätspänning 


direkt på röret. 


D 
e sena:-;te åren ha medfört oerhört många 
förbättringar på rörteknikens område. 
Kanske har u tvecklingell dock särskilt 
gjort sig gällande ifråga om batterIroren, 

,'ilket bland annat kommit till uttryck i dessa rörs 
användning i nätmottagare i form av serierör. 

Emellertid har det va
rit I lart, att det funnits 
många olägenheter med 
användningen av »serie
batterirör» i nätmclttagare, 
och mycket arbete har 
lledlagt:; på framställlling 
a v rör som voro lämpade 
för direkt allslutning till 
belysnill "snätet - antin
gen några få i serie eller 
ett föl' fu ll nätspänning. 

De gynnsamma erfaren
heter som man vunnit av 
iJldil'(~kt uppvärmda växel
s(;römsl'ör visade den väg 
som man borde följa med 
likst römsr·ören. Det första resultatet av detta ar
bete bl l ' de redan kända 20·volts likströmsrören, 
vilka an vändes i den t årörsmottagare, som beskrevs 
i föregflende nummer av Populär Radio, och som 
beteckna ett mycket stort framsteg inom rörtekni
ken, även om de inte kunna sägas ha löst problemet 
full ständigt. 

På allra senaste tid har det dock i Wien fram
kommit en Il}" typ likströmsrör, som äro avsedda för 
anslutning ett och ett till den fulla nätspänningen. 

111u:-tra tionen till denna artikel visar schematiskt 
elek Ll'odsy:stemets kon struktion. Vid en första flyk ig 
granskning upptäcker man säkert ino-en annan sldll
nad lin att det omkring två millimeter tjocka ka
olinröret är genomborrat i längdriktningen inte a v 
två ut a n av sex M.rfina kanaler. I dessa smala ka
naler löper inte såsom t idigare en jämn tråd, utan 
i kanalerna ligger en lång, tunn h åd 'piral, vars än
dar direkt få full nätspänning på 110 eller 2...,0 volt. 

För att kunna ha tillräckligt ohmskt motstånd måste 
denna glödtråd vara mycket tunn och lång. Dess 
tjocklek är omkring 0,015 millimeter och dess längd 
cirka 4 meteI'. Glödtrådspiralen är omkring 0,16 
mm. tjock och sammanlagt innehåller den omkring 
8,000 varv. På hilden lägger man bland annat märke 

till den lilla porslinsski
van S, vilken sitter som ett 
lock på den ena sidan a v 
systemet. Denna skiva är 
genomborrad med flera hål 
och bär såväl det lilla kao
linröret som de t vå bärtrå
darna Gl, vilka hålla fa st 
det spiralformade gallret 
G. Denna porslinsskiva ger 
hela systemet hög meka
nisk fasthet och gör det 
motståndskraftigt mot 
skakningal', så att inte en 
gång skakningar av detek
torn i en flerrörsapparat 
ger anledning till oljud i 

högtalaren. Anoden A består al' trådgas, som är böjd 
i form aven cylinder med något större diameter 
vid ändarna än på mitten. Anodnätet bäres av stöd
tl'ådarna Al. 

Hela elektrodsystemet är på vanligt sätt placerat 
på en glassockel M, vilken bär stödtrådarna till de 
olika elektroderna. 

Katodens yta är belagd med ett emissionskraf
tigt lager K, sådant man känner t ill från växelströms
rören och de tidigare omtalade 20-voltsrören. Kato
den själv bäres av stödtrådarna Kl medan de med 
F märkta tilledllingarna leda strömmen till glöd
t rådsspiralen. 

Lösningen av problemet är, som man ser, inte 
tillkommen genom en helt ny uppfinning utan blott 
g nom en speciell kon,struktion av röret. Natur
ligtvis ford rar tillverkningen al' den ytterst tunna 
glödtråden en utomol'dentlig precision. 

Den erforderliga p'fekten till glödtr åden uppgår 
(Forts.;i sid. ] 70) 
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Gallerbatteri eller ej? 

Kan gallerbatteriet undvaras? Vad 

är auto'lnatisk gallerförspänning? 

Läs denna lilla orienterande arti

kel i cletta intressanta ä'lnne. 

E
n av de faktorer i en förstärkarkonstruk
tion, som är a v allra största betydelse för 
reproduktionens kvalitet men tyvärr ofta 
ignoreras av amatörer, är gallerförspän

ningen. Som läsaren vet ger man förstärkarrörets 
galler en lämplig negativ förspänning dels för att 
undgå en »gallerström» frän galler till katod med 
därav följande förvrängning, dels för att förlägga 
arbetsområdet på förstä rkningskurvan så, att den
nas krökta del inte användes, och slutligen lagar 
man genom en lämplig gallerförspänning också så, 
att medelanodströmmen inte får högre värde än som 
är nödvändigt för respektive spänningsamplituder. 

Det finns nu flera metoder för alstrande av denna 
gallerförspänning. Enklast och vanligast förekom
mande är användning av gallerbatteri, antingen 
detta nu består av ett särskilt batteri eller blott är 
en del av föl' ·tärkarens anodbatteri. Fig. 1 illustrerar 
denna metod, använd i ett särskilt viktigt fall, näm
ligen ifr ' ga om tt rör med indirekt uppvärmd ka
tod. Här måste erinras om, att katoden i ett sådant 
rör består aven glödtråd, placerad inne i ett litet 
kaolinrör eller liknande, samt en emissionsbelägg
ning på kaolinrörets yta, vilken är fullständigt iso
lerad från glödtrå den. Då elektronerna utgå från 
den emitterande ytbeläggningen, är det denna som 
är den egentliga katoden, medan glödtråden i elek
trisId hänseende inte har någon betydelse för emis
sionen utan blott tjänar ti1l att upphetta katoden. 
Glödtråden kan därför i detta sammanhang lämnas 
ur räkningen, och gallerbatteriet GB :s positiva pol 
anslutes sålunda inte till glödtråden såsom vid bat
terirör utan till katoden (katodbenet på sockeln) 
såsom fig. 1 visar. Batteriets neO'ativa pol kopplas 
till rörets galler genom lågfrekvenstransformatorns 
sekundärlindning eller genom ett gallermotsUånd, 
om det är tal om ett motståndskopplat steg. 

Fig. 1. P'ig. 12. Fig. 3. 

Man har emellertid också möjlig'het att få den er
forderliga gallerförspänningen på annat sätt, när 
det är tal om indirekt uppvärmda rör. Om dessa se
dan matas med växelström eller likström är i detta 
sammanhang helt likgiltigt, då glödtrådens krets
lopp kan läm.nas helt ur räkningen såsom ovan 
nämnts. 

Fig. 2 visar en konstruktion med så kallad auto
matisk gallerförspänning. Här finns det inte något 
gallerbatteri, men anodströmmen ledes genom ett 
motstånd R t på. 1,000 ohm, som är insatt mellan 
katoden och mottagarens nollspänningsledning 
(anodströmkällans minuspol), och spänningsfallet 
över detta motstånd utnyttjas för att ge gallret den 
önskade förspänningen . N oggrannare uttryckt är 
förhållandet det, att punkten B har potentialen O, 
då. den är jordad och detsamma gäller därför också 
gallret, medan punkten A på grund av spännings
fallet över R 1 får positiv potential i förhållande till 
punkten B och gallret. Detsamma gäller naturligtvis 
också katoden som direkt är kopplad till A. Men 
detta kan även uttryckas så, att gallret får negativ 
spänning i förhållande till katoden, alltså negativ 
gallerförspänning. 

Att detta kallas automatisk gallerförspänning 
beror inte bara på, att spänningen uppnås utan an
vändning av särskilt batteri eller liknande, utan 
också på att gallerförspänningen helt automatiskt 
in::;täller sig efter den använda anodspänningen. 
Om man nämligen använder högre anodspänning, 
så resulterar detta i första ögonblicket i högre anod
ström genom röret och motståndet R 1 och spän
ningsfallet över detta motstånd - d_ v. s. den ne
gativa gallerförspänningen - stiger, såsom också 
bör ske. 

(For/s. Jsid . 369) 
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St Örning~e limina torn 

i praktiken 


D 
en nya metod föl' störningseliminering, 
som redan tidigare behandlats i Populär 
Radio, är baserad på användning aven 
högfrekvens-differen tialh 'ansformator till 

al1tennkopplingell, och den är blide effektiv och be
händig. 

Här som ifl'aga om all annan teknik vill det emel
lertid till en del prakt i. k erfarenhet för att man 

Pig. 1. 

skall kunna vara säker om att nå nägra resultat att 
tala om. Systemet har åtskilliga »fallgropar» för 
den oinvigde, och det kan vara till åtskillig nytta 
att man på förhand är på det klara härmed och har 
en aning om, hur man skall klara sig ur besvärlig
heterna. 

På fig. 1 är skisserad en likströmsmottagare, där 
alla för störningsehmineringen oväsentliga detal
jer äro utelämnade. Vid en noggTannare genom
gång av det ta system skall man upptäcka, att så
dana f l blivit begå ngna att det inte alls kan 
bli tal om någon störningseliminering. Felet ligger 
här i ledningen a, vilken efter gammalt mönster 
förbinder antennspolens nedersta ände med motta
garens minus, varifrän - ocksIl. felaktigt - jord
ledning utgår. 

:\Ia n måste komma ihåg, att för utsättningen för 
att systemet skall verka riktigt ä.r, att det pil. led 
ningsnätet finns vandringsvågor och liknande, som 
genom kapa citi ~' koppling alstra.r oväsen i motta
garen. }fotvikt sspolen . b-c skulle då genom mot

svarande kapacitil' koppling till motvikten motverka 
och upphäva verkan p:1 mottagarell av störningsim
pulsen iantennspolen L. ~u tittar nätets vandrings
väg också väg till mottagarens minus och jord ge
nom drosselspolen D, och om det inte fanns någon 
jordledning pil. mottagaren, så skulle spolen b-c 
få störningsimpulserna kraftigare tillförda vid b 
än vid c, och spolen skulle s:1lunda förstärka olju
det i stället för att försvaga det. 

När nu jordledningen kommer till, skulle ju all
ting vara gott och väl, i det punkten b skulle få 
den fasta potentialen noll och störningsimpulserna 
elen rätta riktningen genom spolen b--c. 

Men här ligger felet. Varje jordledning har i prak
tiken ett högirekvensmotständ, som man i detta 
sammanhang inte kan bortse från , och på grund av 
detta motstånd är det i normala fall mycket stor 
sannolikhet för, att störningsimpulserna gå den fel-

Tig. 2. 

aktiga vägen genom spolen b--c. Man skall ha myc
ket stor tur, om man inte får de elektriska stör
ningarna förstärkta genom denna kopplingsmetod . 

Fielet rättas genom att man avlägsnar ledningen a 
och jordledningen från mottagarens minusledning, 
varefter jord kopplas till punkten b. I en batteri
mottagare, som inte har n:1gon som helst förbindelse 
med belysningsnätet, kan kopplingsschema t för an
tennspole, ledningen a och jord mycket väl vara så
dant som fig. 1 illustrerar. 
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Föl' närmare belysning a l' oyanstående skola vi 
titta litet närmare på fig. 2, som smrar helt mot 
fig. 1 blott med den skillnaden a tt motviktskonden
satorn K här inL(' är i förbindelse med en motvikt 
utan med . j äl n t belYSllingsniit t minus. Det är na
turlig lvis en stor fördel, a lt man här kan ta stör
nino'simpulserna direk t f rån l ely 'uingsnätet för att 
motverka de impulser , som genol11 kapacitiv kopp
ling gå h å n nätet t ill an tel1uen, di\. man helt kan 

POPULÄR RADIO 

Då den omtalade ledningen a ju i övrigt är av 
stor betydelse i många mottagare, emedan man med 
dess hjälp får mottagarens glödtråds- eller katod
system jordat, så måsle man tillgripa den utvägen 
att man placerar ett par effektiva högfrekvensdros
selspolar i mottagarens tilledningar från belysnings
nätet. Härigenom spärrar man denna väg till mot
tagaren för vandringsvågorna och kan då i många 
fall bibeJu Ha förbindelsen a. 

undgå att etablera en motyikt. :\lell om man här 
förbinder spolarna Ll. och Lz med den punkterade 
linjen a, sli ser man att spolen L 1 llll får störnings
impulserna tillförda från båda ändar och följaktli 
gen blir dess ,-erkan ingen. 

Hal' man att göra med en växelströmsmottagare, 
så blir förhållandet ett 
helt annat. Här har mot kas, att störningsimplll
tagaren ingen direkt för serna kunna öI'er-föras till 
bindelse med belysn;i.ngs mott agaren genom jurdled
nätet utan endast indirekt ningen, där denna kan 
förbindelse genom nät koppla kapac.itirt till be
transformatorn. Denna är lysningsnätet och när dess 
inte i stånd att Yidaresän motstånd är mycket" stort. 
da störningsimpulserna En annan sak , som ock
från den sekundära lind så kan få avgörande bety
ningen genom enkel .in delse, är mottagarelIs av
duktion från den primä

ny.ra, då lindningarnas sj älv


induktion och kapacitet '11·!e<lt'[· I'a lltll'ingsd'tgen, så 

att denna inte kan alstra störningar efter sitt in

trängande i mottagaren denna I·äg. Emellertid fort 

plantar sig också en del av vandringsvågen kapaci 

til·t över nättransformatorn, och det blir då styrkan 

al' denna i förhållande till hela \'andringsvågen som 

blir avgörande för, om ledningen a i de föregående 

figur-erna skall arrangeras. 


Fi,ll. ;,. 

Såsom redan nämnts är en effektiv jordledning al
den allra största betydelse vid denna form av stör
ningseliminering, då högfrekvensmotständet i jord
ledningen kan göra störningselimineringen illusoT·jsk. 
Siirski.lt gäller det att göra jordledningen kort och 
att lllldvika alltför många krökar på den. Det kan 

nämligen mycket liil tän

skärmning. Det kan Hin-
J. 

kas sådana fö rhållanden, 
at t en kapacitiv koppling från belysningsnätet di
rekt till mottagarens spolar eller spolaruas kapa
citet till jord i förbindelse med vandringsvågens in
trängande direkt från bel.ysningsnätet i mottaga
ren motverkar störningselimineringen. Skärmningen 
är kanske mindre nödvändig när det gäller batteri 
mottagare, ,'ilkas alla ledningar knnna hållas borta 
från husets belysningsinstallation. 

(For/s . .i sid. J 70) 
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52 U 
Kr. 65 .

71 R 
Kr.90.

Naturlig återgivning 

i såväl bas som diskant 

- en återgivning, som kommer origina~et så nära 

det gärna är möj ligt att komma - har alltid utmärkt 

Blaupun k t- Högtalare 
Lyssna på en Blaupunkt-högtalare, så förstår Ni, 

varför musikälskaren väljer den. Den varma, mjuka 

tonen smeker örat. Ni kan lyssna hur länge som 

helst utan att tröttna. 

Generalagent, Lager och Engrosförsäljning: 

Aktiebolaget R O B O, Stockholm 
Telefon: Namnanrop: Aktiebolaget Robo 

RADIORORENS 
nyttiga livslängd 
ä r ko r t a r e, ä n N i t r o r! 

;. Ersätt Edra gamla rör med nya 

ORION-rör, 

och Ni blir förvånad over 

resultatet. 

SVENSKA ORION FöR5JUJNINGS 

MODERNASTE RORTYPER TILL VARJE 

APPARATMÄRKE 

A.-B., STOCKHOLM, MALMÖ, NORRKÖPING 



RADIO33S POPULÄR 

Ett jättesteg i teknisk utveckling är det mel

lan "flygapparaterna" för 20 år sedan och 

vår tids flygmaskiner, som flyga jorden runt 

och anförtros de dyrbaraste laster. Ett snabbare 

jättesteg är det mellan radiorören för några 

år sedan och våra dagars Fulländade pro

dukt - Philips nya "Miniwattrör". Den åter

givning, dessa rör prestera, gör radioprogram

men till en njutning för den mest kritiske. 

II 

PHILIPS o 
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A.ktiebolaget EI'ik Smldbcl'!J, S'igtwlG, hal' tillställt oss 
prover pil ,iDa nä ttransformatorer för radiOJnottagare, kraft 
fö rs tärkare e tc, av ny, patenlsökt konstruktion, D -,' a trans
formatorer tillverka s för övrigt en ligt allra model'lla te 
principer och vi ha själva kunnat övert~'ga o::;s om den i 
de talj ändamålsenliga konstruktionen, Exempelvis kan 
framhålla s, att alla uttag fdn lindningar å transforma
tom göras vid ändarna av : polen och aldrig mitt på eller 
ett stycke in på densamma , vilket ~e llare förfarings~ätt kan 
ha till fÖljd en lå ngsamt skeende gcnolllnötning på grund 
av utvidgning och "a mmand rug'uing h os lindningen genom 
temperatunariationen vid öye r;!.': ngen mellan drift ocll sri l
laRtåend e, Vidare undvikas Il. l å ngt möjligt iskanade u t 
tag" ii ndar, då skanarna a lltid äro att betrakta so.m svaga 
punkter. 

U tslagsgi vande f ör en t ransfo rmators kvalitet är det ~iitt 
på vilket lindningen impre,:;'lIe ras. Viel Sundbergs tran sfor
matorer allväncles utc:lutande vacuumimpregnering, vilken 
tillgå r St, att tranliformatorspola ma först »1{Qka~» u r i 
varlllugn und er vacuum (tryCket är endast 1, högst ::\ mm. 
kvicksil ver ), varvid praktiskt taget all fuktighet går bort. 
Efter v iss tid öppnas tilloppskanalerna för den flytande 
bakeliten, SOUl därvid först suges och därefter under trYCk 
pressas in igenom bela tinllningen och uppfyller mins ta mel
lanrum . H;iirefter tappas bnkeliten av och spolarna få torka. 
Fi:irdiga ä ro de fulls tändigt massiva ocl1 ,'tenhilrda. 

Som en följd av den omsorgsfulla konstruktionen kunna 
dessa traui;formatorer unckrkasLns mycket stränga prov. 
Så lunda köras de under 3 minuter med 4-dubbel normal 
spänning med höjt periodtal (25 perioders t ransformatorer 
med B-dubbel spänning) cller under 1 minut med 25 % ök
ning a v dessa ilpänningsvärden. 

Det yltre utförandet av transformatorerna är sådant att 
all ri sk för beröring ay 'piinuil lj:!;"för a nde delar är uLl'sluten . 
Sålunda äro samtliga kon ta kter täckta med ctt b:lkelitlock, 
och vid IlYlägsmlnde av detta brytes förbindelsen med nä
tet. I lock et äro siikringar infällda, Yi vilja endas t påpeka 
betYd elsen av a Lt iiven ledningarna till likriktal'l'öret , spe
ciellt def<s anoder, :amt kontakterna å dc:;,.; hållare skyddas 
på liknande . ä Lt m ot beröring, 

Sundberg ' transform a torer ti1lyerka~ föl' alla förekom
mande belastningar, f rå u 20 till 180 YA , sam t för alla före
kommande spänninga r. 

Skandinat:iska G1"ammopho n eL-B " Stoc/';ho~m, liar för oss 
demons trerat l> llis Mas Le r 's Voicr» nya radiogrammofon, 
modell 531, som är försedlI med nu tomatisk ~kiYbytningsan
ordning fö r /-, :;t. skiYor. H:l c1iumot ta ga r en iir en 9-rörs super
11 tr rodyn, k ons truem d en ligt lIy a principer och fördenskull 
i a v. a lmad av den galll la 'up rheterodynens nackdelar. 
Förstn de tektom cllrr bla ndarröret föregå ::: a y ett a vsLämt 
högfrekyenssteg med billldfil Lc r p[l ga ll rsidan (skiirmgal
le rrör), Oscillatorn är försedd med fil ter föl' bortskiljande 
av övertonerna. Blandarröret li r ett skiirmgallerrör, som 
kOVlilas till f ör:' ta mell a nlrekvensröret m crlel s t ett mellan
f rekvensbal1llf'ilter. Härefter följ a tvenne sk iirlllgaUerrör 
såsom p1ellanfrekvens[örs tiirkare, koppla de medelst !Ja nd 
filte r till yarandra och till andra de tektorn, Denna följes 
av et t l tgf rek,ens för tärkarrör, som i "in tur mutar de 
häda s lu t rör n, tv pu~h-pnll·koppl arle PX4, som tillsam
man ge en distort ion 'fri u l;;: l1 gseffekt. = 4,5 wa tt. Den 
inbyggd a b öglalar ' Il ii r Il Y clpk t roclynamisk typ och upp· 
give. lämna en jiimn åte rgiyning mellan 80-5000 perioder. 

Beträffande re~ultatet av provningen ga \' 531:an vid gram· 
mofonspelning en utomoruentligt naturtroaen å tergivning, 
Den ljuds tyrka som kunde erhålla ' utan märkbar dis tor
ti on var sli s tor, att man fick intryck <1,- att s iffran för 
ntgångseffekten ya r mycket blygsamt angiven, 

InfjclI;i,ij'l'sf i1"lnan Sandblom et Stohne, St ockholm, general
representant för R ober t Abra hamsohn G, M, B . H" Berlin 
Steglitz, har till ~ tällt o~s en provningsapparat fö r radio
moltagare, förstiirkare o. dyl. , anvä ndbar för både batteri-, 
yäxel- och liks trörnsapparater, Densamma är utrustad med 
tre skilda mätinst rum ent för glödspänning, anod- och galler
spänniug sa m t anocl s tröm resp, Det rör som skall mätas 
tages ur radioappamten och sättes i en rörl1ållare ii pro\' 
ningsa pparaten, samtidigt som en adapter frå n den senare 
insä tt s på rörets ursprungliga plat· , Genom s ii rskilda an
ol'(lnin,(?,'a r äi' det möjligt att iiyen mäta skärmgallerrör. 

De olika rnätin s trumenten kunna även användas separata 
o ~h omfatta då til bu mm an följande mätområden: 

Li/.:sl1'öm: 
0-5 volt 0-50 mA 
O- 50 » 0-500 mA 
0-250 » 5 A. 
0-500 » 

V äxelstrÖ1n: 
(). 5 volt 

0-250 » 


Jlot st,åndsmdtn'iu{l: 
0-, -- 10 Illf'!whm. 

Vid mälllin ,~ av motst:'tnd m:-ls te en yttre s trömkälla till 
kopplas, Vi ' lLerkomma med pruvning, resulta t. 

SamnlU firma [ör även andra typer av mätinst r umeut 
för \'äxel- och lik, lrömsmiitningar iivensom dylika med in
byggt termoelement för bögfrekvensmätningar. Special in
s trument finnas för mätning av kapaCi te t, m otstå nd etc , 

Firman för ä ven en pick-up »Cameo», ~O lll av frekv ens 
kun-an at t döma helt saknar de skadliga r esollallser, 1';0111 

hruk a förekomma på det övre regis tret. 

Radiotabriken LlIxor, Motala,. Vi lw nu varit i tillfällp att 
proya de båda i föreg. nummer omnämnda Lnx or-mottagarna 
A W och 4 "'D, 

'l'rerörsl11ottugaren A\\', 'om ju ej iir en utprägla c1 distans 
mottagare, medga y ända mottagning :"lY ett flertal utländska 
, tnt ionel'. Återkopplingen fUllgerar till belåtenhet och kan 
instiillas nära syängningsgriin sen, ehu ru klangfärgen givet
"is blir en smula mörk om , terkoppliogen drives för långt. 
Då mottagaren är u trustad m ed e tt mycket kraft igt slutriir 
(kruftpentod-C443 eller RES 364) erhå lles s tor ljUdstyrk a 
utan ll1ärkbar distortion vid anyändni llg aven förstklflssig 
h iigtalare, 

Fyra rörsmottagaren 4 lYD som hal' ett steg högfrekvens
förstärkning, ä r förseeld med inbyggll elektrodynamisk hög
talare. Slutröre t är en kra ftpentod (C443 eller RES 364), 

Vid prov bar denl1 ,l distansmottaga re givit förnämliga re
: ulLa t i södra utkanten av RtockholOl. På en f em meter 
il ng- inolllhusan tenn har ~tt g'ott som allt yad en ropeisk 
rundradio heter ramlat in, Det drÖjer något, innan man 
l'iktig-l blir förtrogen mecl ins tällningen av de m{mga rat
t-a rna , men sedan mun bara kommit underfund llled appa
r aten ordentligt, gill' man utan SY: righet direkt j):l den 
~ tati on Dlilll öl1 ~ l, a l', Till och med r el a tiyt smfl ,_ändare, som 
inte låti t höra av sig i ä"en dyrare appnrate r, ha här gå tt 
in llled god högtalar~tyrka, ~[t>(l lJ;\Ilcl(jJteray~bimnin ,gen 

g-:\r lila n g-lacl eligt förbi Stockholm, och i :J tskilliga fall 
plocka r lil a n utan interfl' rem; in t re Rtatiouer på samma 
sknbtl'eck. Skall mall' 11tta la någ-oL iinskemä l beträffande 
frnmtida apparater av denna typ S' skulle det vara att 
lJ:l ntifil tE' J'kolldensatorll kund" manövrerno; med -'a Umla ratt 
~(1I1l ti e övriga \,r irlkundellsa tort>rlla, 

;L-H, R()bo, St OCI.JI011l1, hal' för provuing tillställt o '~" en 
el ektl'ol1lagnoti~k högtalare av Farrancl-typ med betecknin
gen 52 r och av fabrikat »Blaupllnkll> . l ltmfirka ndc för den
sa mma ä r en särskilt kraftig å t rg ivning av det läg re re
g i ' tret. Vid pro\'Ding vi 'a d - 'ig högtala ren vara synner ligen 
kfinslig och liimna god å tergh' ning. Klangfärgen är ljus, 

k-Jr Gyllin!J <I: 0 :0. S tockh oTm.. lin!' i daga rna inflyttat 
i Il ~'a lokaler i Cent rum, \'i skola i nästa nummer återkom
ma till provningsresultaten på en del radioapparater av 
märket »Centrnm», 
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Ni f6rvånas over 

frasta-Högtalaren 
Starsta klangren!5et Starsta ljudstyrka 

4-poligt magnet-system 

Typ : FRAST 50 Pris Mark 29.-
Brulto 

Typ : f RASTA 51 

Hörd 35 cm. Bredd 39 c m . D jup 19 c m. 

Vikt netto 2 ,6 kg. - bru tto 3 ,5 kg. 

AGENTER SOKAS 

FRJlNZ ST.JlHL N./lCHFLG. 
Berlin N. 2 0 . Stettinerströsse 38 

Te le fo n : D 4 H u mboldl 260 8 

RADIO< 
l: GRAMMOfON 

N:r 26. ' Kr. 850.
'" 36. }, » 450.

Pick::up nr V Kr. 30.ALLT I ETTI » VI 45.D:o » 
(Med arm och tonregulator) 

BEG " R VÅRA NYA KATALOG ER 

Klass i k Musik - Höstens Nyheter 

{nstrumentkatalog 
R.1diogrammofoner, Radio;<Högtalare, Pick.,ups, 


A kusti ska grammofoner 


POLYPHONS nya K 200 

Kr. 125.

Levereras i svart, röd, blå och 
brun klädsel. 

H OGTALARE 
från Kr. 45.

All musik 

POLYPHON 

POLYDOR"BRUNSWICK.SKIVOR 

Hos alla musikhandlare! 
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Paillards 


Ing n'iörsf i rman Electdc. Stockho lm, generalrepresentant 
fö l' The Telcgraph Condenser Ca. (T . .J i Engla nd, f ör 
i marknad en fö lj ande typer ay T .C.C. elektrolytiska kouden
satorer ; 

Axbets pä nning K apacitet Anm,i yolt i MF 
12 50-4000 Torr typ 
40 10---:100 » » 

100 2-250 » » 
200 4-30 » » 
400 10 Vät typ 
460 8 » » 

Samma firma har för pro,-uing tillstä llt oss en »Ormond» 
elek tromag-netiSI, högtalare i chassiform, med nll.got mind re 
d imensioner än vanligt. Högtalarsystemet är 9 V 2-polig typ 

popUlära pick-up "NT" 
överraskar genom prestation och pris, 
har den rätta (tangentiella) dosstälJningen och å'r 
monterad på uppfå'Ubar tonarm på kullageraxel, för, 

sedd med i foten inbyggd volymkontroll. 

1200 ohm - nettovikt 600 gr, 

och för set t med insUilluings kmv. Vid pronling- vis D.de sig 
sys temet be itta r elativt stor känslighet och ll.lergivningen 
var god. Klangfärgen är a vgjort lju s. 

Philips R adio A ktiebolag, S l ockhoT-m, har tillställt oss 
(lata fö r de b da i f öreg. nummer omnämncIa r örnyhetel'Da 
E4A5 och E45J . 

EH5, om benämnes »Selektod», är de t nya skärmgaller
röret med ,-ari abel branthet. Rör t är a v indirekt uppvärmd 
typ (vä xelströmsrör) och glöd tråden förb ruka r 1,1 amp. vid 
4 ,"DI t. 

}l45 J är dell ny u, indirekt uppvärmda lJ€nthod en m ed 6 
watts a nodförlu t och en branthet a v ej mindre än 4,5 
m volt. 

Närmare da ta för de bilda röj'en framgå a v nedanstå ende 
tabell. 

E445 1':453 
Glödspänui ng- 4- 4- V 
LHödSlröm 1,1 1,2 A 
A.noc1spänning 150- 200 15 300 V 
Skärrug. -s piinuillg ,:- 100 150---200 V 
l'i'ormal a naL! lröm 4-6 14-20 mA 
l ' ego gallerspänning 2/30 O 10-13 V 
Förstii rkningsfaktol' 125 
I nre motstånd 60,000 ohm 
Branthet ma x. 1,2 max. 4,5 mA/V 
Anod -galler-ka pae. 0,005 u/-'F 
Anodförl u t 6 ~T 

Viel skärmga ller röret E44;:i ä r den negativa gallerspännin 
gen a ngiv n t ill 2 volt vid litell amplitud hos den inkom
mand e ' igna l n (mottaglliug a v , yagare u tländska s tatioller J. 
H iLrvid ger r öret mycket stor fö rstärkning, medan det ar
betar på den bran taste delen a v kurvan. Bibehå lles samma 
galler pänn ing och avstlimmes mottagaren till loka lsända r en 
!'ller någon a v de kraftigare utland. sta tionerna, blir hela 
mottagaren givetvis i hög grad överbelas tad. Genom att då 
Ilel t enkelt göra gallerspänningen mera n ga tiv (medelst vo
lymkontrOllen J bringar ma n röret att. arbeta längre ned på 
kurvan, dUr brantheten är mindre. F öl jak tligen bli r fö r
stärkni ngen mindre, och gaJle l'spänningen ökas änd a su långt, 
att ljUdstyrkan i högtalaren blir lagom stor. Gailerspä n 
ningen kan clå uppgii till - 30 il - 40 volt. På grund av 

Paillards nya picbup, modell NT, förenas alla 
tänkbara förmåner; Kraftigt återgivande av alla fre' 
kvenser, vackert utsee nde, precisionsarbete, skonande 

av skivorna sa mt ett lågt pri s. 

OVERTYGA EDER SJA LV OM DETTA! 


BE STALL ETT PROV! 

Obs,! Enda st för ltt'rförsäljare och fabrik anter. 


E. Paillard S. (lie, S:te· (roix (Schweiz) 

G eneralagent för Sverge: PA UL PETERS 
Mäslersamuelsgalan 48, Stockholm. Tel. 10844 

S UN DBERGS 

Transformatorer och Drosslar 

öka driftsäkerheten 

D e äro speclaJlindade en ligt ny, patentsökt metod , 

äro vacuumimpregnerade - enda sä ttet att uppnå 

en fullt betryggande isolation, äro godkända av 

Elektricitetsverket. 

Små magnetiseri ngsströmmar - små spä nnin gsfall 

från tom gång till full uelastning. 

Varje ' transformator provas under 3 min. med 

tredubbla driftspänningen. 

Stort antal standardtyper - varje önskad specialtyp. 

Vår må ngål' iga specialtillve rkni ng ger Eder garanti fö r 

största tillförlitlighet och absolut högsta kvalitet. 

BEGÄR VARA PRISLISTOR 

Aktiebolaget Erik Sundberg 
SIGTUNA - Tel. Sigtuna 2 

http:pronling-visD.de
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NYTT! NYTT! 

högtalarsystem R /463 

Kr. 14:
chassie kr. 10:

Generalagent: 

Ingeniörsfirman E L E C T R I C 
Stadsgården 22 Avd. P Stockholm 

MAWECO 

Tillsats till Mavometern för växel

strömsmätning 

Maweco v. 
5/25/501100 / 250 / 500 V. 

eller 

5/50 / 100 i 250 1500 !lOJO V. 

Maweco mA. 
5(10125 / 501100 1250 mA. 

Maweco A. 
0.51112.5 / 5110 A. 

Mavometern 

Obs. I liten effektförbrukning. 

Begär prospekt fr"'n 

Gen e r a I ag e n t e r n a 

BERGMAN & BEVING 
Stockhalm 7 

J C 

Grammofonindustrien§ 
~N,heter ~1 

Populära saker tyck;; Hua g!'a 111ll1ofonfi rm ornas [cis en nu 

på förvintern . Det· una!. som till s l'illt. · oss flir prol'~r",, [ning , 
domineras åtminstone myckpt kraftigt ~1\" de lilttare ocll allra 
lättaste sakerna . "ch li ka[ede~ konstaterar llIan en uenu gen
bet dels att gå tillbaka till iildre melodier, (l els att produ
cera potpurrier al' olika sI a 1-'". Etl s~'lllpat i skt och "iike rt 
ä,en aff:i.rsmti sf'i g t klokt grepp. 

Husbondens röst lancerar denna llI,ollH1<1 j\"ils JacOu!;SOIl 

att karal<teristiken iir jämförelsevis sl'agt böjt!. blir den s. k. 
korsmodulationE'1l :1I"sedi rt reducerad. 

Penthoden E 4;3::: miijliggör kraftig Ijlllbt~Tka redan vid 
mycket små ingång spänningar p' gallret. Det blir så lunda 
fullbelastat vie] en gallerviixelspänning' al' omkring 10 ,"olt. 
Detta bet~'del' att lägre förl'ttirkllilJg äll ,anligt erfordras 
fö re sluröret eller att I gfl' ekl'enssteget mellan \]e tek tor och 
slutrör helt kan bortfalla. Pc grllllll av al t röret är iodirel<t 
uppvärmt erfordras ioget mittu ttag eller potentiometer på 
nättransformato1'l1s glöcl.- ll'ömslilldniog. ÄI'en kan "t<ine 
brumfrihet hos mottagaren e rm ". 

A.. -B. JIarald TVrlI7grcJI, Göteborg,. har "fö r prol·nin.g tiJls billt 
oss en »Teu-Pas-Farrand-Incluctor»-högtalare av fnurik a t N 
& K. Högtalaren iiI' inbyggc1 i e t t foder av trä al' patent sökt 
konstruktion, i o('h för "föreb?ggande av resonanser. Vid 
provning vi::;ade sig böglalaren besitta s tor kii osl ighet och 
återgivnio.gen var synn erligen god, är~k il t Da det liigre re, 
gistret. Tonen ;ir mörk och mjuk. 

RaäioteknisJ,:o, BJj1·ån. StocT.-/lolm. Ilar för prol"lling till
st;illt os:; en elf'kITodynamisJ, högtal a re. märke R'l'B, av 
ga nska sm~ dimensioner. Fnltmagneten mata s med likström. 
Talströmspolen iir lå gohmig och högtalaren är salllmaubyg-gd 
med en u tgll. ngs transfo rmator, som kan erhflllas lindad för 

antingen nonnala s lutriir eller pentllOc1cr. Hög talarc]} lel'e
rent s om cha ssi. men kan iiH'lI erhålla ;: inhyggd. miltmag
neten lin tlas fi;r autingen .J....-1 ; volt. lO 150 volt ell er 1 (}..
220 volt och förbruka r "id ~2U l'oH enda"t 50 mA. Tll]ström, 
spo lens lllot.t,h ld ,il' 8 ohm. :\laxima l I)ela ~l nillg B \I·att. Di, 
illf'n.- ionerlla iiro: .- tör . ta (!iam. 108 Illlll. djup 120 llllll. 

Vid pro\"llingeu e rhöll" synerligen god återgil"nillg. Klang
fä l",2:en nu behaglig. 

.Il1Uco Radio A.. -B .. Sto ckholm , som i IlöSt ytterliglll'e utökat 
sin fabrikat ion. u tsläppe r i d:1garna i markn aden dels en 
kombinerad racliogrumrnofon, d l en rnotta,;are i bords lllo
dell, 'bilda av m,i rket »:\lilw SUlwrior». Chfls~iet iir det, 
samma i blIda apparat rna och omfat tar en 4-rÖl'smottagare 
med ett högirekvenss teg samt pentho(I,SlutrÖr. Båda liro 
försedda med inbyggd elektro(lynamisk högtala re. T>'per 
finnas för både likströms- och vnxels tröms tlrift. Likströms
apparaterna äro försedela med de nya, indirekt uppvärmda 
20-volts rören. Radiogrammofonen bar givetvis elektrisk 
sidvmotor. 

Vi skola i ett fÖljande nummer :'l.terkom ma till dessa ill1pa
ra ter efter företagna pro\'. 
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Studera språk ! 


Tyska, eng lska, franska, spanska, 

ry ka lär i Er snabbt, äkert och 

mot en låg avgift genom att stude

ra vid H erm o ds. Skriv i dag 

efter det nya språkprospektet. 

HERMODS I NSTITUT 
Malmö 

Resulta t et 
av mångårig erfarenhet i till .. 
,'erkning a" dynamiska högtalare 

T)'I) 348 11I iiigate Dynamie 
för växelström med omkopp, 
la re för l \O till 220 volt, med 
inbyggd torrlikriktare och ut, 
gångstrans forma tor. 

Rm. brutto 70.

Typ 350 för växelström utan 
utgångstransforma tor. 

Rm. brutto 25. 

Typ 3510.350 med utgångs, 
transf. ... Rm. brutto 29.50 

-sva.;ii~~:: Typ 355 inbyggd typ. 
Rm. brutto 33. 

Typ 348 

Utfö rlig kata log, även över and ra arti klar sändes på 
begäran. Priserna ab Berlin exklusive tull och frakt. 

Union G. m. b. H. Berlin N 65 
Chausseestrasse 73/74 

Telefon Wedding 2019/8144 - Teleg,-amadress: Millga!e Berlin 

SEM 

Lågfrekvenstransformatorer 


NäUransformatorer 


Drosselspolar 


varje önskat utförande 

INFORDRA A NBUD 

SVE NSK KVALITETS,SE" 

TILLVERKNING 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMAL 

på Lu xors 

högeffektiva 

lågförlust

spole 

Antennspolen A har variabel kopplingsgrad till av
stämningssp olen B. Härigenom kan apparatens selek
tivitet regleras efter behag. Instä llningen är mycket 
lätt tack va re den sinnrika utväxlingsanordningen C. 

Spolens lä ge markeras aven visare på apparatens 

framsida . 

LuXD~ ~J
. /l(ADID ~~ 

cSvensh 

tzffverhmng 
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som dominerande sångare, detta i samband med inspelningal' 
ur ett par nya svenska tonfilmer. Där är »Bella Oascetta» 
och »Vad säger herrarna om de'» (X 3792) , båda ur »Eu 
kärleksnatt vid öresund», salllt »Kärlekens färg och »Dröm 
om mig» (X 37 8), de sena re ur »Ungkarlsparadiset». »Kär
lekens fä rg» sj unges av Vera Lund, som bestämt bör ägna 
sig å t någonting annat snarast mÖjligt, och »Dröm om mig» 
göra Karin YO"berg och Nils Jacobsson. Båda dessa skivor 
bjuda utmärk t dansmusik och Karin Ygberg sjunget' älsk
lig t. Men om Nils Jacobsson någonsin blir en a , de stora 
gra mmofonslt ngarna står väl i vida fältet. Han har dock 
gjort betydligt bättre saker. Fred Winthers och Hanns 
Bingangs ork . trar förnämliga. 

Bingang-Nil J acobsson svara också för »Det finns en 
flicka, som på mig vä nta r» och »Du ler, du gamla måne» 
(X 3790 ), a v vilka den senare är ingen annan än den be
kanta melodiösa :tDen gamla violinen». 

Raie da Cos tas pianoskiY El h eter »The match parade» och 
)~Would you like to take Il walk» (B 3888) . E n virtuos sak. 

Marek ,Vebet· kommer med ett potpurri på berömda me· 
10dier, »ContranstsJ> (O 2232). Det är ingen Weber-fullträff, 
men a rrangemang t är gjort med gott urva l och smak och 
·Webers orkc ter behöver inte några särskilda lovord. 

Slutligen en inSjungning av den underbara Mar ian Ander
son, två saker ur »Simson och Delila». »Lov · come to my Ilid» 
och »Softly awakes my heart» (O 2047) ligga i toppkla~sen 

och befästa ytterligare vad som sagts om den a llleri!muska 
så ngerskan vid hennes konserter här. 

Polyphon presenterar en hel serie populära saker, vilka 
skulle varit ännu bättre om inte Borgeliug, eller rättare sagt 
Borgeling och leknikerna i samarbete fått gå så h1rt il t dem. 
Nu f ur mu n sången alltför skrällig. Meu det är ingen tvekan 
om a tt flera av dessa skivor komma att slå rekord. Det kan 
man absolut spå »Från gamla glada tider» (XS 41.967) och 
»Sätt i gå ng som förr i världen» (XS 41.922), f ör vilka 
Ekeroth-Borgeling svara. En rekordski,a är ocksft Peva 
Denvins »1 valsens virvel» (XS 41.963), ett förträffl igt pot
purri på gamlA. kända valser. 

Bland de populiiraste och lä ttaste sakerna vill man också 
gärna f ramhå lla »Ha=arforsens brus» och »Livet i finn
skogarna» (XS 41.962) , som inspelats av Ekeroth, vilkeu 
emellertid lyckals förstöra Knut Söderströms »1 sommarnatt» 
(XS 41.965) . T ill den . aken skulle det ha behövts en fyl
ligare orke ter med litet Wienkultur. 

Ekeroth- Borgeling-Emy Ovandner stå för ett potpurri 
ur »Glada änkan» (XS 41.910), visst inte dåligt men litet 
för tunnt och enkelt. En sådan sak skall inte göras billigt, 
den f: r gä rna kosta litet mera så att man tekniskt och mu
sikaliskt får det allra bästa. 

Ett par goda dansskivor äro »Blott en melodi och ett svär
meri» och »Det fin.ns en flicka, wm på mig väntar» (XS 
41.918) samt »Min fröken, jag beundrar er» och »Riviera» 
(XS 41.908), den förra med Helge Lindberg-Borgeling, den 
senare med Peva Derwin-Borgeling på etiketten. Lind.berg 
-Borgeling göra också »Det blinkar och blänker» och »Du 
ler, du gamla måne» (XS 41.916) . I främsta ledet bland 
de populära sa kerna ligger »Trastens sång» (XS 41.920 ) . 
Med en lika god sak på baksidan skulle man här haft en 
rekordskiva, men »För de' ii' trall il lika trall» sllir rekord 
på annat sätt. Nog får man höra underbart idiotiska saker 
ibland, men häl· ha Helge Lindberg- N. G: Granath verkligen 
lyckats över all förv ä ntan om syftet varit att tillverka 
någonting så fånigt som möjligt. 

Håkute. 

KATALOGER 
RADIOFIR,MOR: 

Allm. Svenska E lekt·riska A..-B. (Asea), Stock1wlm: Ra
diokatalog, sept. 1931., över mottagare, kraftförstärkare, hög
talare, pick-up's, ton regulatorer, nätspänningsregulatorer, 
störningsskydd, l'adiodellll", mätinstrument etc. 

DUJJ Tele!o"n- <1: R adio! abrik A.-B., Stoclcho1Jm: Radiokata
log 1932 över »Dux» mottagare för växel- och likström. 

'RADIO 

Kronophon Electric 

L W 33 L G 33 

Växelsfröm Likslröm 


NCiiansluina 2- 3 - ck: 4-rorsI I 

v Cix e l- oc{j liksiromsappara
ter med inby ggda (jogialare. 
Disian smoiiagar e. 

I 
O mkopplingsbara för olika 
nätspänningar! Effektivaste 
mottagare för svenska och 
utländska stationerl Största 
tonvolym med enaståendeBegär vår 

nyutkomna ljudrenhet! Utomordentlig 
kalaIog! selektivitet! 

II 
Dagligen erhålla vi de am
plaste lovord för dessa vå
ra utmärkta radioapparaterl 

Försäljning av grammofoner, skivor och radio 
märke Husbondens röst samt grammofoner märke 
Kronophon. Obs.! Endast engrosförsäljning. 

B. S. HVTTNERS .Il.-B. 
Göteborg Tel. Grupp 70515 
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RADIOPROVARE 

användbar till alla förekommande mät, 
nin gar. Felsökning är med denna appa ' 
ra t geno mförd på några fä minuter. 

BEGAR PROS PEKT! 

Ing.,.ih·man Sandblom & Stohne 
Ensom försäljure 


Smålandsgatan 38 . Stockholm 

Te lefoner 3160, N. 31%, N. 5221 


COLVERN 
Spolar, Band"pass. fil t er, 
Motstånd, Skä r mboxar, etc. 
av det högklassiga, engelska fabr i
katet ») Colvern» i rikhaltigt urva l. 

• 
Ori g inal ' 
katal og 
sändes på 
begär an. Övriga radioartiklar i största sortering. 

FORSNERS A.-B. 
Klarabergsg. 44. Stockholm . Storg. 8. Urebro 

I parti från general
agenten för Sverge.' 

Ten Pas -Farrand 
Inductor högtalare 

( Lic e nsed under Farrand indu c t o r speaker patents and applications) 

Fullt jämförlig med elektrodynamiska högtalare men billigare 
i drift. Ingen fältmatrung. 
Säsongens modell förbättrad och försedd med sömlöst membran 
av ny konstruktion, som ger bättre företräde åt högre tonläget. 
Grön typ för vanliga slutrör, röd typ för penroder. 

Inbyggd i resonnansfri trälåda (D. R. P. ang.) 
Chassis för självbyggåre . . . . . . . . . . . . . 
N & K Pick-Up ................ . 
N & K Pick-Up komp!. med arm o. volymkontroll 
N & K Hörtelefon Kt 5 a 
N & K Hörtelefon Kt 5 b 
N & K Tonförädlare . . . 

Kr. 9°: 
» 60:

» 25:

» 45:
» 15: 
» I}:

» 4: 50 

Aktiebolaget Harald Wållgren, Göteborg 
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»R T B» 
DYN A MIC 

ÄR 

HÖSTENS 

S E N SATION 
PÄ 

HÖGTALAR. 

OMRA DE T 

E ~ D YN AMISK HOGTA, kunna c rh~ l L1 e n S.1 utom" 

LA RE BI LLIGARE AN EN 
EL EKTRO MAGNETISK 

i . Fu ll t nar ur troge n rcprodub 
tion .l V hel.] tonsk:d :lO . 

2. T 31 ~ to r.l bela s tningar men 
ägtr der oakt,lt stor käns~ 
Ii ghcT. 

3. O r ...,ger oanat litet ström för 
LiIt ITl.Jtn ingen. ;..ii kan vid 
v ::i xcl, töm tag .J. strömmen 
f rå n m <.H t:lgarcns likriktare 
eller 1.Jg~.l f~l ltspolen S0 111 

~ il d ro ~ "d . 

-t. I IÖg-ta l.ln:n ka n f :h; med utg. 
trJn,f. HnJad fo r pe nthod. 
h 'p P, elle r för vanligt 
$Iutrör. ty p T . 

5. :\"i bl ir fön',,; n,h.l över att 

urd en tl ig he:ig talare till ett 
så IJ g t p ri s . 

Pris ink!. utgångs transformator r Typ T Kr 36.
\ "P" 38: 50 

Åter:för:säljar:e antagas 

RADIOTEKNISKA BYRÅN 
Väringgatan 25 STOCKHOLM Tel. V 392 62 

:L.-B. G1Jlliug &; G:o, Stockholm: Broschyr över likströms
mottag8re typ BL 3. 

il .-B. IlCl IstOC/';8, Stockholm: Broschyr över »Clarion» 
(Transformer Corporation of America) skärmgallersuper, 
mo(lell 80 odl 90. 

B. S. l1iitfll r; 1'8 A.-B., Göteborg: Katalog' över »Krollophon» 
grn mmofollE'r uch radiomottagare, fjäder- och el. graml1lO
ft;!l\"prl,_ graJlllllofonclelar, högtalarE' etc. samt »Hu.,bonclens 
rÖ' l» gramlllofoner och radiolllottaga re. 

Ingenjörsfirman Sa.nd.blOIn &; Slohw;, Stockholm: Katalog 
över unil'ersalproH1pparat för racliolllott'lg:ue etc., lwpaci
tetsbryggor, fasta morsUincl, skjutrnotst itn(1, m[ltinstrulllPut 
för ,'[i xl'l - och lik"tröll1 sumt föl' högfrekvellsmMningar etc. 
Broschyr ö,'er »Cnmeo» pick-up med tonarm och "olymlwn
troll. 

A.. -B. Tilij clIiörs/irlll(/JL 'l' her11la, Stoekho[m: Hadiokntalog, 
okt. ] [):n, ö'- er llloUap;are och först ärkare, högtalare, niitan
sI n tnin:.:.' - och ladtlningsnpparn ter, gramlllofonu tensilier, niit
trali ~ f () l'Jlln to rer och <lro~ slar, mo b tilnd, konelensa lorer, mä t
insrrUlllPllt ('[('. 

.I / i/;o !t(ulio _L-B., ;'loc/';/i.olm: Broschyr ö\'er »~[iko Su
Iw rio!'» monag'arp Ol1l radiogrammofon. 

,1'0 I'(Us k a· PulupllOn A..-B., SlockllOlm: Broschyr över racIio
~T(lIlIIll( . l- UllE'l', lt1.ottagal'e. hög:(,llal'e, pick-up's) akustiska 
;~ rHmm()f l) ner, g ram mofonmotorer etc. 

G/as Ohl li son & G:o, [Il SjÖll: Katalog' nr 19 (okt. 1931) 
ön"r bl. a. grammofoner,l!'l'Hmmofom1e lar, verktyg, elektr. 
~lll '\ll1()t(jrel', l'i nglec1 ni ng~ tl'anstormatol'er. ni elioc!phtr, lll~i tin
~I rumelIt. mo tt agare, högtalare etc. 

Fi.r-lIIa Palll Peters, SlockllOlm: Broschyr över »PaiIlard» 
pick-up 1ll011pll X och XT. 

Nyhet! 

GRdJIJJOFOYF IRJJOR: 

Lik/icao/aqct _'Lrto, Stock/w/-m: Snpplement nov. 1931, 
»Parlopllon Eledrk»_ 

Nonlis/.' u. Polvpho n .L-R., StockllOlm: Broschyr över språk
'ki\"or elJli:.:t XOl'srPllt-nwtot!en. Katalog över Polyphon gram
mofonin spelningar il Brun~\Vick, PoJyphon och Polydor. Supp
Jempnt :!, IIm-.- der-. ]!)81, Polypholl. 

Skuudinav ili/(n Grammophon d.-B., Stockholm: Supplement 
no". 1981, »lIis ~Iaster's Voice». 

::;1,;unrlinal;;8Ica Orlcon A.-B., Stockholm: Supplement 2, 
110". 1931, »Odeon Electric». 

---------,,-- --------- ---

GUGLIEL1IO j\LARCO~J. 
(Fort,. tra n sid_ 338_) 

I februari 1920 på börjades 1'0gclbuucllla utsfindningar av 
tal och musik fl' ,i n Chelmsfor<l -sla tionen. ~Ian använde då 
en vil,!'längd pil 2,800 meter och antenneffekten var inte 
minelre iiu 5 kilowatt. Därmed startades den nya epoken inom 
raelion. l1tsiindning'en av underhållningsprogram och nyhets
lIla terial tiII en större publik, d. v. s. ,'ael \'i nu kalla rund
radion och o; om blh'it föl' ett stort antal människor någon
ting ound gängligt, deras enc1a mÖjlighet att komma i åtnju
tande a v förströelser, som de annars m'Is t0 undvara. 

ZONOPHONE PICK.UP 


Elektroljuddosa med tonarm, korrekt 

nålföring, nålchuck, kraftigt fyrpoligt 

balanserat magnetsystem och lättrörligt 

ankare. Anslutningssladden är skärmad 

o. tonarmen försedd med inbyggt stöd. 

God 	 ljudstyrka 0_ ljudkvalitet. 

Pris Kronor t5:-. 

A....B. IngeniörsfirlDan TherIDa 
STOCKHOLM, Kungsgatan 30 
(Norra Kungstornet). Tel.: N. 311 45 (växel) 

VILKET nÖR AR BÄST? 
(Fort,. frttn sid. 3H.) 

helt ligga inom det llegath'a gallerspänningsområelet, d. V. s. 
till "änster om gallerspänningen noll på fig. 3. 

Den negativa gallerspänningell på fig. 2 är inte den allra 
gynnsamlllaste. Om den g'öres något större än som visas, 
kunna ele inritade sig'nalel'l1a förstärkas nära nog distortiollS
fritt genom att Il e kunna tillåtas git närmare l(lIl'vans nedre 
krökning. 

Förutom brantheten äro naturligtvis också rörets övriga 
data a\' betydelse ,'ic1 nlet. Detta är emellertid omtalat så 
ofta, att vi inte behöva ga närmare in på dessa saker i detta 
sammanhang. Häl' skall blott frambållas ännu ett exempel på 
en punkt, (lär man böl' ta sig i akt. Ä ven om det ifrågavaran
de rörets data i öni~t äro gynnsamma, så iiI' det inte givet 
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d,en n y a s venska 
kvalit etsapp araten 

D en apparat, som nu utsläp p es i den svenska marknaden, är resultatet av långvariga experiment 

av de främsta radioexperter, som finnas i landet. Apparaten torde vara den effektivaste och 

mest selek tiva av de i marknaden förekommande mottagarna. 

Centrum-Rad io har en utsökt vacker exteriör, utfö rd j flammig björk med inläggningar av 

ebenholz och levereras i fyra olika färger (silverbjörk, mahogny, valnöt och naturbjörk). 

Centrum.Radio är fö rsedd med en hel del fmesser, såsom tonkontroll och selektivitetskontroll. 

Trots denna kvalitetsapparats exklusiva utförande är priset synnerligen lågt. 

T yp BL 3 lik ström kr. 185 · Typ BW J växelström kr. 245 

BE G ÄR P RISLISTA 

O C H BROSCHYR 


Cen trum :: Radio 

T ill verkare: 

A.::B. GYLLING &. Co. 
CENTRUM STOCKHOLM 

T elefon: N . 33560 (växel) Inte riör från en del a v de hö gmoderna Centrul11verkstäde rna 
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Herrmann Grau's 

HöGTALARE 


»H E G RA» 


äro av yppersta 

kvalite, konstrue

rade efte r nyaste 

principer och mon

terade av yrkes 

skolade mekaniker 

Senaste schlage".: 

• 	 Det 4-poliga Kraftsystemet M K 

• 	 Den b illiga, elektrodynamiska 

högta laren A 10 

• 	 Den dynamiska högtalaren PMD 

med permanent fä ltmagnet 

• 	 Den billiga, vackert utstyrda 

högtalaren M K 4 

Begär den AK TIEBOLAG ET T RAKOn yutkomna 

katalogen Regeringsgatan 40 - St o ckholm 

f rå n GENERALREPRESENTANTER FOR HERRMANN GRAU, BERLIN 
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a tt detta rör JUmpar sig föl' e ll 'i'b~ t iinll :l ll1 å l. l' i;!:. 2 ,isur 
~åluIl!l a kUrYl111 f ör ett rö r , ,il kpt sk ull e a nl"iin d il~ i 111 t.· teget 
i en !,l'ctftfö r 'tärk:nc. Ku r ,orna ~' i sa dock att rör t ,i l' fur li 
te t för ~ådaDt iinuami l , d, '1'. S. (less a rbct.:om rild e p ii. k unal1 
iir för kor t s.1 af t (1 t ill fö r da mHximala ga Jlt' l"p iil ning:, m 
riat ion erna inte :11~t r a likadu ua nnodsf rcil11 , ::triat iOller, Dr! 
int rii(ler parti ell :111o(llikr ilil ll i n .~ och fÖl',r'iugllin g. E j h ell", !, 
hill' få r lUfl ll gen om j iiUJ [ö l'else a y flera klln'ol' ti ta W rl c<1 a 
s ig at t t ro. nlt e tt rör, vn r ;; k 11lT h il rl 'i' i a r de t hingsf'a räl
linjiga stYCke t, ii r d el I)'i . t n. Liiu gden :lY lll'bel:"oDl l'l dct lIe
ror nUml igen i hög g1'l1rl f Hl m~ t t;;tnc!, sri>rb li ll n I1l]ena och fii l' 
a H w a n ~ k ll ll k uunfl frl r ll lilJ Wrl i tlig bed öm ning- a v a r ll t '
"lll l'öl dC'ts liiJJgcJ Jlla~ t man 1',[k n:1 ut det. i m .( :lllodström 
('llr-l' i ,. lL gall N'Sp'iJlning-. 

G.\LLERK\.T'l'EHI ELLER E.T? 
(Fnr l, . f r :; " Si ll. 3.' l, ) 

l<'ig. :'l illll~II'(,I':ll.' pl'i IlCijk 'll a nvänd på d t s k iiJ'JlI ;::a ll enul'. 
([ i il' fiil'bindf' lse ll fr :lll jord till ga lle r t . cx. etnlJ1C'l'n" genoJll 
cn aysW mningsSJ/n]e, 'om inte ii l ' in riLa u h'[l'. 

D:1. ano(] ~ trij lJlJnell , ~ n l1l lla SSeral' lllotslan rlet H" ju in te iir 
r en likstriim , uta Jl va ri 'l'lll' kr ing et t lll cLlel\',ir<le, nll'ipnll' 
oeks1\. spiinniugs f:l ll eL över Dl ot. li\ udc t li tet i (ulet merl anod
s t riimm en . För a t t balla des a späun in .u:s variationer hort :l 
f n1.n ga llret har in k ju tits ett motständ. kapa citef'sfil ter, sli
~om f ig, 2 och;'; ,-il'[l . Ofta iiI' cl f' r (lock fllll t tilll'ii('klig t a ll 
ma n lii~p; l' cn kon rlrn':llnr p ,\ J- 2 ~U' l \'iil's ii, er motsUl.n 
(lPt n,. 

Vart och (' tt av (l e tvii sy:,;telJle ll - (ll't ll utom:Hi"le:l oell 
användning av galler batteri - h a l' s ina förd l:lr. Ga llerl'ör
~pti.JJn ing gEmom batteri gel' läg l'p. ul1s]eaffningsk osLnadel' 
~ iirskil t )[iir det o'ii!lc r fl e rs teg [ör sLiiri{ar c' -- rH de niimnd:l 
mols ttlllden och kon densatorn utelii mna , . D en f ulla [l nOd sp lin 
niug n u t n ~'L tju,' ty i ogen ting går J'iil'lorat sit Olll spä nning>;
f all ö,·e t· ett lllot ctlind (R,). \' :mli ,Q' o ii r det ing Il f a ra fö r 
n;i tlll'u s e ll er in, labili tet, or~Hlmc1 av gallerförspiinningen. 
Och slu tl ig Il kn n elen f ö r rlr luk ti .:::n -t gu ll el'fö r >5 piinuiuge ll 
alltid uppna. , ä " cn om ett rör u tbyt.. ruot ett ny le lUed wi got 
nnnorlnnrl a data. 

Den :lUt omarLka ga llerför. piilllJillg e ll kriiver ingen baLleri 
förnyelse, 0(' 11 ej h e ller ,il' (lel någon fu r a f ör u tt r öre t s!c'lll 
arbeta utan fi j r spiinninp;, (]iireijr att ett gallerlJ :1Lt(~ri !tal' lall
Da t spänniJl ,~ell eUr t' en k onta k tjJropp .ha r falli t bort, Slutli
g:eu ,rtrierar C:,Lll t' l'[öLpänningpl1 m ed anod spiinningeu och in
stä lle r s ig u n tomali. k t till det l'ii tta \'ä rrlc t, und ' r förutsätt
ning alL viirdet pa mo tst, nd p. f Bl f r tllJ lIör jun är rik t.igt ,·alt. 

TRYCK r.\. EN "'NArr. 
(F orU . fr iin s id. 3:J1.) 

Yridkoll(l ousalorc l'na inbyp:ger I1Wll a ll a y;1.gl'Ult sås om 
f igl1ren , i"ar , s,l a l t lil an liitt kan !!,jra en 'fterinstiillni ug 
efter att Ila l:r ft pil locket. 

" , pn om Jl l> n ~kull bo i etL eleklrbkt störnio ,ys f l'itt 
dis lrik t tJ ö r mil ll ll ndel'llit ll aU gå ö"er fem, ~ex l'ör i appa 
r aten. Genom n ogg l'nn t arbete k an mun fli en m ottaf:n.rE', 
, om fnlll lit m OIS"U l'Hr lIe f örvällt nin gar man h a r r ä tt att 
~tiill<l pa ('il a p ll!l l>IH :lY (letta slag. 

E T'r 'NYTT 'PECf.ALRöR. 
(F ort " fl':l U . ir], ~~a. ) 

till 4--U ml! t· dpll:l nikC'l' ~: " uu da i n te yä ~!wLlig t fr[lll 
de u ornltlla i lldi r ek t u ppviirOlc!:1 l'örens glöd ' l'öm~fiJl' bruk
ning. 
Hj t till ~ h a ll fsliil1pl. - f yra olika rö r :1V lIcl1ua t;vp, nämligen 

ctt deLe].;torrlij· med för.·u'irkning, faktor 22, tt mo t.. t ' ll1ds
tö~'sliil'k :l l'l' ör med f(jr sti.i l'lmi u.~s[aktor 32, ett ,'luh'ör Dlcd 
fii[', tii l'kn ill ~sh ktor (I l/, (Jch en ano<l s t.rlilll lJ ' ci rka 20 lJlilJi
amper e samt . In tli O' Il ett 11 111\'p!'salrör med f örstii rkn ings
faklur n . 

R iir ns liY ti d ga r tl ll leras ,-ara Jll im;t 80 a l'bet timma r. 
Fabrik n hr r dock ko mmit upp t i ll ::! ,OOO t il1lmar. 

r , m Iingn h ' II stä ll e r Illan mycket stora förväntningar 

ZR 43/7 

TECO 
ELECTRIC 

Nätansluten trerörsmottagare 
för vä x elströ m med inbyggd 
högtalare. Effektiv mottagare 
fö r avlyssning av de svenska 

och utlä ndska radioprogram
men. Omkopplingsbar för alla 

nätspänningar 

Kronor 210: - 

Samma mottaga re med in

byggd elektrodynamisk hög
talare av världsmarknadens 

förnämsta fabrikat 

Kronor 260: 

Garanti och fö rsäljningsvillkor 

enligt Svenska Radiointres

sentförbnndets föreskrifter 

Begär våra radiokataloger för 
mottagare och radiodelor/ vil
ka sändas gratis och franco. 
Endasiiii i Hrr Handlande, 

AK T IEBOLAGE T 

TURITZ & Ca. 
GÖTEBOR G 

http:ottaf:n.rE
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pll des il nya. i n l rcs~anta r ör. För t och främst skall dock 
nu undersöka , om de medge störnin"'sfri reproduktion vid 
matning med vä xelst rum. E nligt fa brikens egna uppgifter 
Hr ledning fiiringen i el tta f all kritisk. Om ma n emelleliid 
lyckas ult f å rören att arbeta till f redsställa nde såväl med 
liks t röm s om med växelström, så hur hill' tagits e t t mycket 
" lort steg f ra m mot elen hägrande universal-nätmotta garen. 

STÖR~TNGSELIMINA'l'OR.J.. I PRAKTIKl"0N. 
(Forts. f rdn sid . 3jO.) 

Slutligen kan fråga n om spol a rna koppling till en om· 
"kifta r kanske vlllla svårigheter, nli r man på en enda 
"polform har lindningar för bä d korta och lllnga vågor. 

Som exempel, visas pä fig. 3 !wpplingsehema t för en sfldan 
~~ tö rn ingssp() l e» . Monteringen i förbindel e med en trepolig 
omskif tare visns här så, att dcn Icdn ing, Bom svarar mot 
ledningen il pä f igurerna 1 och 2, här undvikits . Det exakta 
kopplingsschemat föl' spolen i en mottagare visa på fig. 4. 
:->kijrm~allel'l'öret är ay (]pn nya typen med \',uiabel bl'llllt
h et. 

r praktiken är det bäs ta oftast att hindra vandringsvä 
gorna f rä n att i ntränga i mottagaren frå n belysningsnätet 
med hjälp a v hög'frek\'en~-(]ro;;"e l polar. Dess:l spolar böra 
ha stor självinduktion men naturligtvis r Jativt ringa mot
l'<tä nd. 

E n vanlig' II ii teIilllina lor. suda ll den beskrivits i Popnlär 
1tadio eller som fig. 5 "isar , kan inte vara effektiv under 
alla omsliincligheter, ty en (lel av " andring vågorna över 
konden Rtorel'l1a ', och • leda till mottRga rens jordled
ning och p:, grund av jorclledningen~ hödrekven. motstånd 
ka nske genom motvik tsspolen i fe laktig riktning. Spolarna 
!Jöra väljas större än i en nä telimina tor, ocll kondensato
r erna " och C. eventuellt fRlIa bor t. 

R a r man det besvä rligt med a t t få s Wrningselimineringen 
a tt verka effektivt, kan man ~ Il l und a gll f ra m på följande 
sä t. t: 

Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HöGTALARE 


till samma pris som en van lig magn etisk högtalare. 

MAG AVOX nya elektrodyna miska högtalare 

kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 


Likström ... . . . Kr. 80: 
Växelström ... " » 125:

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 

från den lägsta bas t ill den högsta diskant full , 


ständigt naturtroget. 


Engros från 

Elektriska A.-B. Eric BorgslrÖm 
MALMa 

Telefoner: 6921. 6926 & 6931 

POPULÄR RADIO 

Först undersöker man 0 111 ledningen a (fig . 1 och 2) kan 
undvaras. 

:'>1an inkopplar drosselspoJar (högfrekvens) i belysnings
nillets tilledningar, och slulligen böl' man undersöka, om 
den använda motvikten h a r tillräcklig kapacitiv lwppllng 
till belysningsnätet. 

Använder man schemat på fig. 2 med I!ögfrekvensdrossel
spolar i belysningsnätets tilledningar, srr ska.ll ledningen N 
(lm , ti ll d011 linde, som tir ll ,irmast belysningsnätet aven 
nI' d ssa d rosselspolar. Ledningen a kan då bibehällas, om 
blot t droselspola rnas sj lilvinduldion är tillräckligt s tOl'. 

DE'r TALANDE PAPPERET. 
(Forts . f rilu sid. 352.) 

ljudsvängningal'l1u nedteeknas pil. fi lmen säsom taggar a v 
varierande höjd och tä thet. Av denna tagglinje framställes 
,il. en klich6, "il kca nn, ti n<les pil. Yallli.((t siltt för tryck 
ning på en lång pa.ppers l'em a. 

Bilderua "isa tv :1 ihlana pappers l'em~or med ljUdskrift i 
originalstorlek. Mun sel' my k t tydligt tonupptagningen, 
vilken vi ar ig om . tön'e och mindre taggar. Där tagga rna 
ligga långt f n n varandra är det en d j up ton, ty tonhöjden 
Ök~lr med t ä theten a v t aggarna. Lj ud tYl'kan r ätta r sig där
emot eH r höjden pil de olika ta gga rna . 

Rem an Lredd är blott 6 mm, och likväl finns det pli den 
en a r emsan dubbla spell'adel' vilka genom en aut oma tisk 
om !<kiftninf:,"San ordning kunna spelas omedelbart ef ter var 
a ndra. F ör övrigt finns det också bredare remsor med fyra, 
sex <, ll er Iltta ,:;pelradel'. Samtidigt fordras det dock då 
~Wrre och mera komplicerade apparater. 

Varje pa ppersrulle är 3,000 meter lång, vilket vid använd
uing' av två t< j) h 'adel' ger en speltid pS omkring 20 minuter. 
Anvunder ma n des utom papper ets baksida på samma sätt, 
s ka n a ppa raten fu ngera oavbrutet omkring tre kvarts t im
m e, vilket j n m5.s te sägas innebära ett vusentligt fram~teg 
i jämförel se med vad en grammofonSkiva kan prestera. 

Komplett 
materialsats 

till 

Störningseliminatorn 

beskriven detta 

nummer 

K r onor 28:

t\.-B. Ingeniö ."sfirlnan Therma 
S TO C K HOL M, Kungsgatan 30 
(Norra Kungstornet). Tel.: N. 31145 (växel) 

Nordisk R otogravyr, Stockholm 1931. 



111 POP'CLÄH ItADlO 

Varför slopa 
en god batterimottagare, som utan ombyte av 
rör eller annan förändri ng kan anslutas till 
lj usnätet. Begär prospekt över nätanoder: 

Tri um f25 mA. kr. 32.-. Hoefs 55 mA. kr. 46.-. 
M ed inb. likrikta re för batteriJaddning kr. 54.-. 

J:n apparat på nlgra daga rs prov gör Ede r :m ge.oäm t över" 
raskad. - Skriv i dag. - Uppgiv Eder r:nottag.1r typ . 

K. Broberg, lUalmö, s. Promcoodeo I. Tel. 3132 

EKA NÄTANOD 

för alla spänningar och strörnarter 

Allt m ate rial för sett m ed V OVI-ms r ke och 
I ö verensstämmel se m ed denna fo r enings 
fÖ re skrlft er. 2 ars skri ftl ig fabriksg a r anIi, 

LIKST RÖM '. 	 T yp Favorit 40 mA. . RM. f 9.50 
Typ GL 50 mA R M. 29. 

VÄXELSTRÖM : 	 Ty p Tr i u mph for 1-3 rör i nkL rör RM. 29,50 
Typ KW 40 mA 1-4 ror ink l. rör RM. 39 .50 
Tyo Uni ve rsa l40 mA 1_6 for ink l. rör R M . 49.50 

EKA-NÄTANOD E. KLICHE 
Berlin N 65. Mullerstrasse 95 a Begär prospekt 

Spolar 
till skä rmgallerrör. 

Våg längdsområde 
190- 580 m . och 


800-2300 m. 

p r sat s 2 st. 


Kr. 8.50 
Oi.1 gr.111) m ed följer. 

AGL\I'GDS
OMKA STARE 

Kr. 3.50 

Vi leverera från rikh altigt lager i Stockholm: 

Kondensa torer, Skjutmotstånd, Om< 
formare för förstärkareanläggningar, 
Radioackumulatorer, Laddningsa p pa< 
rater, PlatinitekristaIler, Grammofol7i< 
motorer. 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM 

Radiokatalogen RB 18 , olll fattande divt'rse r C:..r och dela r 
s~m utför~J Jja s till ytterst l.lga ..pr iser. tillSäres alIa ama$ 
torr( gratis oc h franko pl bc: garJ.f1. 

; 

/ 

Sensationell nätanod 

SKRIFTLIG 
GARANT I 

Nya typer! Nya priser! 

Nä tanod för växelström utan likriktar' 
rör med S. A. F:s torrlikriktare. Ingen 
slitning av rör; obegränsad hål lbarhet. 
Pris komp lett färd ig .. .. Rm . 36.-

Begiir utan fö rbi ndelse offer t från: 

Dipl.-Ing. W. HOEFS 
Berlin SO . 36 . Cöpenicker Strasse 145 

Detek. 
torspole 

våglängdsområde 
200-2000 m. 

Konstruerad enligt 
låg fö rlustp ri n ej pen 

dä rför stor: signaI
s tyrka och selek

tivitet. 

Pris pr styck 

Kr. 5. 
DiJgrJ.m medfö~jer 

SP ECIAL· 
O ~1K A ST.'\J.: E 

Kr. 3-.-

Specialtraosforma. 
tor för 

skärmgallerrör. 
Beräknad för mottagare me d 
flera högfrekvcn ssteg och för 
sammankopplade kondensa,: 

torer. V .\glä ngdsomdde 
200-2000 m. 

Pri s pr styck 

Kr. 6. 
D iagram medfölj el:. 

Våglängdsomka sta re 

Kr. 5. 

v. PRAHN 
Teglgaardsstr. 4, Köpenhamn 

AUTOMATISKA 

SPOLLlNDNINGS. 


MASKINER 


fö r spolar av alla slag 
med automatisk pap' 

pers, eller korsvis 
garninslag. 

Froitzheim &. Rudert 
Maskinfabrik • An!. 1890 


BERLIN' WEISSENSEE 

Lallghansst r.126-1j1 


T YP. H D r. 1. Bomull 



SABA 
J-rörsmottagarc m~J skärmgallerhögfrekvc:ns, skärmgallerde

tektor och pentod. 

Dagligen inkomma skrivelscr, va ri Saba-mo[[a~arna berömmas asom 

varande »dcn absolut bästa .. , . de n överlägsna apparaten denna sä
song", "överd~dig" . »säljer sig själv vid för sta demonstration » etc. 

T yp 3 I WL för växelström Typ 3 I W för växelström 
Typ 32 GL för likström Typ J2 G för likström 
med inbyggd elektrodyna- utan inbyggd högtalare/ misk högtalare

/ KR. 325:- KR. 260:

(För 25-per. monaga re tillkommer kr. 1 0 : -.) 

Typ 4 [ W 4-rörSmottagare med 2 steg skärmgallerhögfrekvens, 
skärm:,allerdetektor och pcntod. Ban dfilter. Utan inbyggd hög
talare. Endast för växelström. Kr. 35 0 : 
(För 25-per. mottaga re tillkommer kr. l O: -.) 

SABAPHON T 3-/ H. Mottagare sammanbyggd med kraft
förstärkare och elektriskt grammofonverk. För växelström 50 
pc·. U tgån gse ffekt 4,5 w.m. Kr. 520:

J! ~'O 34 . specialhögT: a lare, d ektrodynamisk, inbyggd i bake
lit t:' r abaph n T 34 H. Kr. 9°: 

S/ l ~ _ / 5 8. Kraftfö rstärk .• utgå ngsefi. 8 watt. Kr. 430: 

MO JO -/ . Ek , trodyn. högtalarchassis för KVS 8. K r. 75: 

SAB A K l - /8 . KraftförsT:., utgångseff. IS watt. Kr. 8 :J :

MAMMUT. EI.-dyn. högtalarehassis för KVO 18. . Kr. 90: - ' 

Ensamförs~. ljar ' för Svergc: 
O 

HARAlllQ) WAlLlGREN 
GÖTEBORG 1 

R epresentant tö r Sthlms- i -t r ikte t : For5ner~ \ktiebokag, Kla ra be rgs gaT:<ln H . [Qckh lm , 

N o r d i ,k R o t o g r • r r, S t O c k h () j ffi 9 .\ I 

\ 

\ 
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