
Mikrofoner och högtalare 
En översikt av olika konstruktioner. 

Av civiling. Gösta Johansson 

Den lDoderna 
batteritrean 
Effektiv och selektiv 3-rörs detektormotta

gare med 1,4 V rör. Drives helt från torr

batterier. Långvåg, mellanvåg, kortvåg. 

Telefunkensstålrör 
Fabrikation och egenskaper. 

Resemottagare 
med ramantenn för mellanvåg samt 

anodspänningsapparat. 
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Den moderna batterit rean 

Ita vi kallat den kon , lruktion, som lu tgilti gt beökr il'c 

i delta nummer. Det ,kan synas nnderli"t all n vanlig 

detek torm uttagare meJ en enda stämkrets :ir tiUrä ·kl ii!t 

s .l ektiv för att glira b l för della namn, men våra pro 

ha givit tll fullt tillfredss täll ande resultat. Denna mot

ta"are är främst a cdd fiir ta tionärt bruk lned separa t 

högtalare, och vill man bya ua in högtalaren, s il få r man 

vidtaga s,irskilda försik ti ghet s' Igärder för a tt ej vid 

den höga grade n al' 11lg frekven förstärknin n- få tjut p n 

grund av mikro(un cffekt i detek turröre t. Dell a klargii rcs 

Jl ,irmare i artikeln. 

Mikrofonen och l,ögtalaren ut g/ira fö rsta och sista 

Link l'n i kedjan vid rundradi cJl,t s,indnin g, och ju,;t de ~a 

Einkar äro de b c-värliga · te att ,komma till r ' llla m ed , 

när det g,ilJer att ilstadkomma s törsta möjli ga ljudtrohct 

i . ler~ivnin gen. En mycket in gaende och värdefull över 

, ik l a, olika mikrofon- och hög lalarkonSlruk tioner gives 

i eivi lin genjör Gösta Johan ,;son" artikel , ars första del 

IH,hlie ' ra" idetia nU.mmer. 

lfTERTRYCK AV ARTIKLAR HELT ELLER DELVI S UTAN ANGIVANDE AV KAL LAN FORIJjUDlT 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknici och amatörer. 


Räknar flera av vårt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 


Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 


De bästa utländska· facktidskrifterna finnas tillgängliga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ingår i medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erhållas vid hänvändelse till kl ubbens skattmästare, civiling. Ernst Hultman, Atterbo msvagen 48, Stockholm. 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 5: - pr år, kan inbetalas å postg iro nr 50001 
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l . 

Ett radiorör skall hålla länge 
först då blir kunden belåten. 

Betrakta den stabil:a upp

byggnaden, de grova trå

darna, den omsorgsfulla 

stagningen och den nog

granna svetsningen i ett 

(hampion Radiorör 
Ni förstår då varför ett 

Championrör håller längre. 

CHAMPION-röret som håller! 


Representant för Sverige: 

T elefon 
STOCKHOLM 536581Champion Radio il.-B. • Polhemsgatan 38 

el 
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I. 

Champion Ljudsystem 
gå.r segra.nde fra.m! 

Varfor! 

o Alla Champion förstärkare e Ljudkvaliteten är oöver

äro S-märkta. träffad. 

O Absolut driftsäkra. O Priser ufan konkurrens. 

S OOk '00 '.'0 . ~~ o. a ra sommarens orsa Jnlng genom aU. ga 
in för f,bampion Liudsysteln. Begär katalog. 

" 
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Fastä 'n VI
• startade från be 'rgets fot 

visste VI vad som fanns på toppen 

[{eda n \ ir! berg -'l s fot ... reda ll \-id s tarten av sin verk nedbringas avseviirt. Allt detta har uppnåtts hos de r öda 

,;a mhet pa radi oleknikens gebit v i ~s te Philips vilket m å let » j\1iniwa tt» -rör,en - och just dä rför kan Illa n kalla dem 

va L eft er vi lken linj e ulv eeklin " en skulle komma att gå . t t log iskt res ulta t av radi oteknikens utvecklin g, ingalunda 

Trots ra di uns b lyg:sa mma börj an insag ma n a lla d,ess möj tillk omna ave n slulTlp utan ta ck va re m ånga å r- m ålmed

ligheter och varje eta pp i deES LItvecklin g har varit e tt s teg vetet a r!:>ete , 

m ot ell alltid s ~ nli ot må l. Philips \ is te s' lunda förut , a lt 

~t örningarn a "kulle ku nna redu ce ras, a ll å te rgivningen Välj nästa gä ng Philip::; röda »lVIiniwalt»-rör - da få r Ii 

kunrl c gö ras na turligare, a lt !3 trölllförbrukningen kund e ut det bästa av Er radi o ! 

PHiliPS 
BÄTTREP.ÖR FINNS INTE 


http:B�TTREP.�R


N:r 4 APRIL 1939 XI ÅRG. 

R1-\ D l O f R O ~I ~r E~I 

\[r. Rog r M. '\Vise. chefsingenjör vid 

Sylvunia-fauriken, var [här oc h hälsade på 

för någon t id edan, varvid vi fingo en 

prats tund ITl t cl honom. "tockholm fann 

loan underharl. Fr, n sitt rum p Grand 

H otd hade han en bed r a nd e ut sikt över 

. 'trömm en, \ ilket han satt e särskilt stort 

" irde pli . 

~ [ r. r i s~ , · om är ordförande i d en av 

Ins titute of Radio Enginee rs till5atta kom

mitten för rörfräITo r ~ ga o'" m3.nga värde

fulla informationer angående kommande 

riirnyh te r, <)fil vilka d et doc k änn u är fiir 

l idj gt alt säga nägot. P var fdiga, 0111 

man i Amerika gli t t ifdl ll k lass B-för

s t~irknillg vid bau erimottagare, fina o vi 

rle t. ue,kede t, all kla s B- -Iut!"iir oeh dri v

ror i 1.4-\0It ." ,ri 'n vo ro f ullt klara och 

kunde "änlll vara i ma rknaden här när 

."om heLt. 

De a merika nska rörfahri kerna ~am

a rbela i vad d et giill er a tt _tandardise ra 

riir ty p rna. {ör all d ·,t ej ska ll bli fi.;r 

många Iyper i marknad en . R "sld ta te t a 

detta _amarbt'le har hilliIl s varit synn r

ligen gott. 

.. 

~1ajor Arm strong, uppfinnare av bl. a . 

Sllperhelerodyne n och d en uperregenera 

tiva mottagaren samt nu senast av elen stör

ningsfria, fr e k \! nslllQdulerade radiotruu s

mi s ionen , ha r nyli gen fått sj n stora expe

rinwnlsändarc färdi rr och är i full gå ng 

med .experiment. Resultalet ä r utmärkt, 

vad störnin gsfrih elen uet rä ffa r. Principen 

är d n, alt man vid fr k vrn smodlll erin g ej 

har Jl ~gon övre g-r~in s för nlodul ering::; gra· 

den utan kan modulera Se kraftigt, att 

störnin garna för- vinna vid sid an av el 'n 

AIr. Roger M. Wise. 

ölcrförda lågfrekvenla signalcIJ. Vidare är 

en mottagare för Irekven smodulerade sig

na ler mindre kän slig för s törningar, l y 

dessa in'komm3 SOm en ampli tllclmodule

ring av sig'nalen. 

General Elec Lri c skall Ilu fabricera mot 

tagare, som äro användbara för avlyssnin g 

av så väl amplitud· som fr ' kvensmod lll e· 

rad e sändare. Vanliga mottagare bli oan

,änclbara vid frekvensmodulering_ 

En maskin för [ra1ll51,i llandc a v ynte

t i ~ kt tal har konstrue rat al' Bell-laborato

rierna i Am e rika, där man ibland roar si"" 

med alt vb a, acl d en moderna l ekni ken 

kan framurin ga. Maskinen har Il femton

tal langent ' r. med vilka den manövreras, 

och en trän ad opera tör ka n f- den att 

frambringa tal p 3. vilk r 5pr' k som hel st 

och i ön "kat tonLige. För att lIPl'nä detta 

r esultut [OJ'dra -' emellerti d tre timmars 

dagLi g trä nin g under e tt [r. Mask inen är 

avsedd a tt fiirvana och roa bcsijkarna p å 

New Y ork- oeh San Francisco-ut ställning

arna . 

i Stockholm med omnejd kunna dragaAlla radiotekn;iker Stockholms Radioklubbstor nytta av de föredrag som hållas i 

-------------------------------~ 
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En översikt av olika konstruktioner 

Av civiling. Gösta Johansson 
(Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Stockholm) 

Dnom den moderna elektroakustiken spela självfa llet 

mikrofonen och högtal'aren en oe rhört viktig roll, på 
dem 'beror för st och -s is t kvaliteten av det å tergivna ljudet, 
de äro {)ch torde förbi i transmissionsteknikens A och O 
i sin ursprungligaste betydelse: begynnelsen och änden. 

Ändock behöva vi ioke gå längre tillbaka i tiden än 
ca 75 år för att finna , att allt överförande på elekt,risk 

väg av lj ud, clet må vara tal, sång eller musik, då va r en 
praktisk omöjlighet. Tekniken hade på det området icke 
·hunnit så långt, aH de nöd vä ndigaste förutsättningarna 

existerade, man hade inga användbara anorclningar för 
omvandling av akustisk energi i elektrisk och omvänt. 
Ljudmottagaren, mila-ofonen samt ljudsändaren, hörtele
fonen eller högtalaren voro ännu så länge okända begrepp. 
I dag äro vi knappa'st imponerade aven ljudreproduk
tion, som närmar sig fullkomligheten, och de.ssa stora 
framsteg ha huvudsakligen gjorts under de senaste två 

decennierna. Före 1920 var det egentligen endast telefon
tekniken, som i någon stöNe utsträckning haJe använd
ning för mikrofoner ooh hörtelefoner, typer som med tiden 
blivit tämligen standardiserade, men i och med rundra
dions genombrott i börj 'an av 1920-talet uppställdes has· 
tigt stegrade krav på såväl kvalitet som lämpliga kon · 

struktioner för radioändamål. Följden blev, aN tidigare 
olösta p·roblem måste tagas upp på nytt, undan för u ndan 
fingo de sin lösning, och ett otal nya typer av mikro'foner 
och högtalare, ofta. !baserade på helt nya principer, släpp-

Membran _ 
l 

Skyddslock 

Elektroder 

Fig. l. Kolkomsmikr%n med neddoppa/l de elektrod. S. k. mikro· 
jonkapsel lör telejonbflllc. 

tes ut i marknaden. Bel ysande för intensiteten på della 
område är, att år 1924 inlämnades till Förenta Staternas 
patentverk inte mindre än 6000 patentanmälningar pil 

högtalare! 
Med all aktning för det såväl historisk,t som tekniskt 

ytterst värdefulla pionjärarbete, som nedlagts av ameri

kanarna Bell, Gra )' och Edison m. fl., måste denna över

sikt i huvudsak 'begränsas till de två senaste årtionden<1" 
utveckling, framför allt av konstruktioner, som fått större 

praktisk betydelse. 

tI1ikrojoner. 

Härmed menar man en utföringsform a\' ljudmottagare, 
som omsätter ljudsvängninga.r i elektriska växelströmmar 

a 

8 
C 

o 

l 

Fig. 2. Snitt genom en Reisz-mikrojon. A = block, B = kammare, 

C= kolpulverjyllllillg, D = elektroder lör strömtilllörseln, 


E=membran. 


,~~---------------------
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!).H1\IJI1II1I.;"pbCI 

m ..: d '~.Ilr 

~l crnbr:lf1 

Fig. 3. Kunslruktion av s. k. dn&belmikrofon av kolkomstyp . 

Dessa strömmar kunna med de medel, elektr.otekniken ut· 
vecklat, ledas vidare, för slärkas och användas i mätan · 

ordningar eller för att åter alstra ljudvågor. En lj uclvåg 
karakteriseras aven periodisk variation a'v trycket i me· 
diet samt en periodisk variation av ,hastighe ten hos par· 
tiklarna i mediet. Om den akustisk-elektriska omvandling. 
en svarar mot variationerna av trycket i mediet, talar man 
om en lryckmikrofon, medan de mikrofoner, vilkas ver
kan grunJar sig på partikelhastigheten i mediet, benäm
Ilas hastighets- (»velocity») mikrofoner. Ävenså finnas 
kom1binationer av Jessa båda typer. 

Efter mikrofonernas fysikal iska verkningssätt indela~ 
de lämpligen i följande grupper: 

1. Kontakt- eller kol mikrofoner. 
2. Elektrostatiska (kondensator-) mikrofoner. 
3. Elektrodynamiska mikrofoner. 
4. Elektromagneliska mikrofoner. 
5. Termiska mikrofoner. 
6. Piezoelektriska (kristall- ) mikrofoner. 

7. Mikrofoner med annat slag av energiomvandling. 

1. Kolmikrofoner. 

Den s. ko relämottagarens princip består i att lj ud· 
energien icke omedelbart omsältes i elektrisk energi utan 
helt enkelt styr ett elektriskl förlopp . I detta fall existerar 
intet direkt samband mellan de båda energiformerna, och 
de utlösta verkningarna kunna i prirrcip vara godtyckligt 
stora. Den viktigaste och äldsta representanten för relä
motlagarna är kolmikrofonen i sina olika utföringsformer. 
Ehuru kolmikrofolIen med avseende på återgivningens 
kvalitet överträffas av praktiskt taget alla andra mikrofon· 
typer, hos vilka en direkt omvandling fr ån akustisk till 

elektrisk energi äger rum, är dock <len stora känsligheten 
och anordningens enkelhet a v så utslag:;givande betydelse, 
att 'det icke synes sannolikt, alt kolmikrofonen kommer 
att undanträngas av andra typer på det överhuvud taget 
s törsta användningsområdet för l j udmottagare, nämligen 
Inom telefoni l'!. 

En enkel 'kolkornsmikrofoll består i princip av ett cy· 

D?impningspbtt:'l 
med sp5r 

hokringsring 

Fig. 4. Konstruktion av Wente's kondensatormikrofon. 

lindriskt rum med bottenelektrod av kol , kolkornsfyll· 
ning 'och en fast spänd kol membran , som tillsluter det 
hela. Fyllningen får ej packas eller ens utfyl1a hela Tum

met, ulan kornen måste ha någon liten rörelsclrihet, men 
ändock inträffar det lält att kornen packa ihop sig själva 

på grund av de små rörel'ser, som ta.let försätter dem i. 
Lämpligen uppdelas rummet medelst en filtstjärna i flera 
sektioner, varvid -risken för nämn värd packning minskas. 
Om mikrofonen hålles med membranen uppåt oeh i hori· 
sontellt läge, kan strömavtbrott uppSlå, en olägenhet, som 
undvi'kes, om man förser membra nen med en extra inåt
vänd kol elektrod, s. k. ned doppande elektrod. 

Beträffande de elementära teoretiska underlagen för 
kol mikrofonen, se appendix i slutet av denna artikel. 

Om spänningen pa något kontaktställ e överstiger ca 
1,5 olt, bakas koldelarna ihop, vilket medför starka stör
ningar. Ett mekaniskt sammanklibbande inträffar, och 
känsligheten sj unker avsevärt. rsprungstill ståndet kan 
icke återställas genom skakning av mikrofonen. Detta fe
nomen är huvudsakligen en värmeeffekt, ·varför viloström
men icke får överskrida ett visst tiIIrllel värde. Detta vilo· 
strömsvärde begränsar mikrofonens förmåga att ge t ill 
räcklig effekt för de största av tånd, över vilka man vill 
tala utall användande av förstärkare. Flera konstruktio

ner av 5. k. starkströl11Smikrofoner ha därför utvecklats, 
vilka ulhärda en ca 10 il 20 crånger så stor strömslyrka 
som vanliga kol mikrofoner. Detta har uppnåtts med lämp
liga kylanordningar, och man har exempelvis kunnat an
vända 12 V och 2 A, varvid en talströmseffekt av 2 W 
erhållits. 

I och med rundradions genombrott uppstodo krav på 
en bättre mikrofon än de ,dittill s vanliga. Dels var fre
h enskurvan allt annat än idealisk, och dels fanns en 
annan olägenhet. Om den talande !befinner sig på något 

<n'stund från mikrofonen, blir tal et . vårförståelig.t. Allt 
eflersom avståndet ökas, försvinna nämligen i en bestämd 
följd kons.onanterna ur talbildell, beroende på att deras 
intensitet kommer att falla under tröskelvärdet för mikro
fon ens känslighet. Samtidig,t framhävas på ett obehagligt 
sätt mikrofonens egenfrekvenser. 
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Elektrod 

Fig. 5. SlliL! gell om en kondensatormikrofon enligt R iegger. 

E tt stort framsteg betecknade den av Eugen Reisz upp

fUllua tvärströmsmikrofonen . Härmed förs tås, a tt kolde

la rnas rörelse ske r vinkelrätt mot s trömr iktningen_ Reisz

mikrofonen är fr i fr ån de nämnda, vid större avs tånd up p

·'tacnde oLigenhe terna och har en be tydligt förbättrad h e

kvensh wva_ Dessa ;fördelar ha vunn its på bekostnad av 
kän lighe ten, som ,dock är av underordnad ,betydelse, se

dan lämpliga förs tä rkare kommit i bruk. Denna älkända 

mikrofon konstruktion 'be5tår av ett praktiskt taget sväng

ningsfrit t bl ock av marmor eller liknande material, i vil

ket finn es en grundl kammare med fylJniu Cf av fin a kol

korn. I ka mmarens motsa tta s id or äro i nfällda två kol 

s tava r, elektroderna för st römtillförseln. Kammaren med 

fyllningen täckes av membranen, fta beståend'e av tunn 

gummiduk , vars massa och s tyvhe t valt s så, at t den d ämp

ning, som 'kolfyllningen utövar, är t illräckii " a tt för 

hindra eo ensvängningar. Känsligheten är inom vissa grän. 
. e r prol ortionell mot den fr ia membranyta n. Liks tröms

mot tändel i vila håller ig vanligen omkring 250 ohln . 

1"är Reisz-mikrofon en ,h ad sin glansper iod i slll te t av 

1Y20-tal et, fordrade man a v en g d rundracliomikrofon, 

att den med h()gst 10 0/ O till · ten avvikelse skulle lik for

mig t at [ge frekvenser mell an 50 och 8 000 p/s, och det 

måste medg s, att denna kOIl5Lruktion ganska väl upp

fyllde fo rdr inga rna, men det fö r kol tn ikroroner ofr ånkom

1iga bruset var fortfa rande stiirande, ehuru det av;-evärt 

r 'd ucerats i j ii mJörelse med enkl are kon.3truktioner. 

1 den ame rikanska ru nd radion användes för några år 

"edan rn }'~ke L en . k. dub bel mik rofon, 0 111 arbeta r i en 

<, lags [JU h-p ullkopp l ing, va rigenom jämna ijverLoner eJi

llIim~ra des, m 'd påföljd att di stortionen minskades. På 

båda s idor om en inspänd, luftdämp ad dllr aluminium
membran ( tj ocklek 0,045 mm iiro två små kolkammare 

anbragta. a r och en inneh iUler ca 3 000 kolkorn av 
0,2 ,3 mm storlk. Resonansen ligger vid ca 6 000 p/s. 

_\l[cmb ranen verkar på båda sidor sorn lektrod och ii r 

fö rgylld fö r a tt ytan icke skall angripas. Sändningskva
l iteLen med denna mikrofon ~ir j ämförba r med konden

satormikrofonens (se nedan ), mikro fo nh ru ;;.ct är dock allt
j ämt ofr ånkomligt. 

LJbyrill1 
dia ~ pir " lrM 

Fig. 6. Bandmikrofon enligt t ryck-prin cipen . 

2 . Kondensatormikrofoner. 
Även kondensatormikrofonen är en tryckmo ttagare, 

emedan mem1branens rörelse ä r proporti onell mot ljud

vågen tryckarnpl itud . Dessutom gäller för omsättningen 

av denna mekaniska rörelse i elektrisk växelspänning 

principen för elonga tionsmikrofollen. Förhållamlena äro 

allts här desalluna som vid kolmikrofonen, dock brukar 

kondensato rmikrofon en p å grund av sin anvälldlb Ul'het som 

hög.tal are icke betraktas som en relä- utan som en ene rgi

mikrofon. 
Kondensa lormikrofonens verkningssä tt är gr'llnd'at på 

en kapa 'itetsvaria tion. nder elt tiotal år var denna m ik

rofon typ antagen som standard för sändarsys tem, där man 
hade högsta anspråk på kvalitet. Den moderna elektro

akustiken säges ha börj at i och med frambringande..t av 

Wente's Kondensatormikrofo n, som offentliggj ordes första 

gången redan 1917. 
Wel1le's mikrofo n innehåller en utomordentligt hårt 

spänd memb ran av s tål ell er numera duraluminium med 

en tj o 'kI ck av 0,03-0,07 mm. Dess egenf reJ.."Vens kan 

d ri vas upp till Ga 17 000 p/ s, så a lt den ligger utanför 

det norma.la frekvensområdet. Membranen befinner sig på 

ell av . .tånd av 0,020 a0,025 mm från en fast, Girkelformad 

och f int plansl ipad elektrod, som utgör kondensatorns 

andra belägg. Med detta .avstånd kan lUan lägga på en 

sp änning upp till 400 volt utan risk för överslag. Vilo

kapaciteten u ppgår till 200 a 400 cm. Beträffande teore

ti skt underlag, se appendix i slute t av denna art ikel. 

För att få en så hög växelsp änning som möj ligt bör 

man använda hög likspänning samt välj a m otståndet R 
ötort. led h änsyn till isola tionsmo tstånden I igger den 

p raktiska gränsen ungefä r vid 60 megohm. Känsligheten 

bir emellertid allti d rela tivt liten, afför stor förstärkn ing 

erfordras, o (~h spänn ingarna över mots tåndet måste föra ' 

kortaste vägen ti ll gallret i ett förstärkarrör, som därför 

ofta al1Jmanbygge med mikrofonen till en enhet. På 
g rund a\7 mikrofonens oerhört höga impedans äro nämli· 

gen ledningarna mycket känsliga för s törningar, och an

vändande av kärmad ledning medför en icke önskad 

kapac itetsökni ng. 

http:norma.la
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Fig. 7. Bandmikrofon a7! »lIni·direclional»·lyp. 

Sambandet mellan känslighet och frekvens låter sig 

inom vida gränser påverka, om extra elasticitet och dämp

ning införas. Enligt ett förslag av CrandalI utföres Wen

te's mikrofon numera med koncentriska rännor i det fa sta 

belägget eller också med trattformade urborfllingar 

(»lufLkuddar») . 

En stegrad reläve l'kan erhålles vid användande av hög

frekvensströmmar i förbind else med svängningskretsal', eu 

anordning, som H. Riegger frambragt för sin kondensator

mik rofon, vilken ganska väsentligt skiljer sig från den 

Wente'ska konstruktionen. En mycket tunn aluminium

folie hålles mellan två ytterst tunna sidenhillDor på ringa 

avstånd från en med s litsar försedd metallplatta, och 2 mm 

bakom folien hefinner sig en kralftig bakvägg, som av

sl'utar mikrofonen. Det kan visa, att när lj udvågor genom 

slitsarna träffa membranen, följer d enna med största nog

grannhet tryckvariationerna i lj udfältet. Prop'ortional itets

faktorn mellan membranamplitud och angripand'e kraft 

ä r nästan frekvens- och ampTitudoberoende, ooh distor

tionen kan totalt försummas. 

"huru kondensatormikrofonen TIllmera i de fl esta fall 

kunnat er ä ltas med andra ändamålsenliga konstruktioner, 

ä r den dock for tfarande oöverträffad f[)r mätändamål , lack 

\-are ,_in v id lämpligt utförande stora konstans, den utorn

ordentliga frekvenskurvan och lä tthe t att kalibrera. 

8. Elektrodynamiska. mik rofoner _ 

Omvandlingen av akustisk energi i el ektrisk sker \rid 

elektrodynamiska anordningar genom att en strömledare 

under inverkan av krafte r fr ån aku riska \7ågor utför sväng

ninga r i ett magnetfä lt. Därvid induceras i ledaren en 

spänning, som är lika med produkt n av ledarens längd 

i marrne tfäl tet, magnetiska fäl tstyrkan och l eda ren ~ Törel

sehastighet. Iltefler leda rnas placering och antal skiljer 

man mell an bandmi'krofoner o h olika slag av tal-pole

mikrofoner. Den elektrod} lamiska principen är l ik om 

den elektrostatiska om ändbar _ 

Fig. 8. Ri/ctkarak teristik er fiir »ve!ocity»-, tryck- resfl . »uni-direc
tiol/ab-m ikrojoner. 

Den mest kända mikrofonen i denna grupp är ut an 

gensägelse bandmikrofonen , om i si n ursprungliga forl1l 

angi vi ts a v Gerlach och Sohottky. Det rörliga sy temet 

bestå r av ett 0,003 mm t j ockt balle! av alumjnium eller 

en aluminiumlegering. Bandet är blott n ågra mm brett 

och är löst upphängt i ett långt, spa.lt'format magnetfält 

av tÖl';,ta möjliga styrka. För alt bandet skall få stor 

s.tyvhet i tvärriktningen, så att obes tiimda svängnillgar 

förhindras , brukar .det veckas på tvären. Tär Landet ut

för svängningar, induceras i det 'amllla en emk, som dock 

är tämligen liten, emedan lllan endast har en ledare, där

till ,av ringa längd, ooh fälts tyrkan icke kan drivas upp 

över ett isst värde, främst p i'l grund av luftgapets rela

ti t stora bred.(li. I de flesta fal! erfordras en mycket hög 

förstärkning, vilket i hörj an beredde vissa svårighe ter. 

Impedanse n hos bal1dn1:ikrofonen är nämligen mycket l g , 

varför en hög upptransJorll1ering är nödv ändig, om an

passningen till ett förstärkarrör skall bli gynnsam. Där- 

vid .framkallas lätt resonansfenomen i transformatorn, 

men numera synas dessa olägenheter undanröj da, ehul'll 

de t mycket l åga ime motståndet h os mikrofonen allt id 

måste kvarstå som en viss nackd'el_ Bandmikrofonen ar

be tar linjärt över ett mycket stort frekvensområde (upp 

till 15000 p/s) , de n saknar helt tröskelvärde, och efter

som ,;p ~innin gen är direkt proportionell mot ljudintensi

tetell, kommer icke-linjär distortion (amplituddistnr tion) 

prakti-kt taget ej i fråga. 

För att få olika r iktn ings\-erkall kan man utföra band

mikrofonen på tre p rin "ipi lit olika ätt. Om lummet 

hakom bande t är tills lutet, a rb eta r mik rofone n som tryck

skillnadsm ottagare, och har i detta utförande s in störs ta 

känslighet. Limpligen får den per mal1enta magneten sluta 

till baksidan. RikLk arakt riSliken blir n ~istan en cirkel med 

Inikrofonen som medelpunkt. 

m elen yttre luiten lämna f ritt tillträde t ill u trymme t 

bakom bandet, får m an i tåll et en hastigheL.moltagare, 

om är lika känslig fr amåt och Laka t, lllen inte nämnvär t 

i ' aml1la plan som band t (Veloc ity-mikrofon) _ R iktkur 

\' 3n blir två irklar, tangerand .' mikrofonplanet. 

Genom lämpli O' ko mbina tion a v el a t\'a principer ka n 

man få en mikrofon rned utpräglad r iktnin g"rerka n 

endast e tt håll, s. k. » unidirectional» mikrofon. Denna 

bes tå r egentligen aven tryck- och en h as tighetsmik rofon 

..J 
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i gemensamt yttre hölj e. De spänningar, SDm induceras i 

de båda !handen, ligga ej i samma fas, Dch då de serie

kopplas, får mikrDfDnen en riktkurva, SDm påminner Dm 

en cirkel, tangerande mikrDfDnplanel. (Närmare bestämt 

är kurvan en kardiDid_) 

Tal.spDlemikrDfonen utformades först av Wellte Dch 

Thuras. Den cirImlära membranen är utförd av duralu

minium Dch har i mitten en sfärisk kalDtt sO'm förslyv

ning, så att det hela skall svänga SDm ett stelt syslem för 
frekvenser mellan 35 .Dch 10000 p/ s. Spolen består av 

lackisolerade aluminiumband Dch är fastsatt vid membra

lIeu rnedelsl lack. Magnelfältel alslras aven cylin.driskt 

utfDrmad permanentmagnet. Den inneslutna luften är upp

delad i 'f1era kamrar, SDm genDm kanaler stå i förbindelse 

med varandra, detta för att minska icke önskvärda reSD

nallsfenDmen på grund av egensvängning_ 

TalspDlemikrofDnen är en tryckmottagare Dch hal' en 

riktkarakteristik, I ikuande den för motsvarande bandmik

rDfDn. För lj ud med liten infallsvinkel är frekvenskuryan 

rak upp till 1000 p/ s, därefter någDt 'berDende av vinkeln. 

SpDlmikrDfDnen arbetar linjärt Dch har en ytterst Dbe

tydlig distDrtiDn. Den är framför allt fri frän alla stör

ningar Dch förändringar genDm temperatur, lufttryck Dch 

fuktighet. Störningar gen Dm blåst äro mindre än vid band. 

och kDndensatDrmikrDfoner. 

Den elektrodynamiska principens särskilda fördel lig

ger i att det rörliga systemet i vila icke påverkas av någDn 

extra riktkraft. Därför kunna membranerna utföras sär

skilt lätta .oe-h infästas mycket löst. Detta medför, att man 

lätt kan påverka frekvenskur'Van t. ex. gen Dm att avstämma 

membranen mycket lågt, d. v_ s. i ihuvudsak låta det på

verkas endast av tröghetskrafter. Ur elektrisk synpunkt 

föreligger en stor fördel framför den i det följande be· 

handlade elektromagnetiska principen, då man undgår 

alla svårigheter, som uppstå vid användande av järn, som 

utsältes för snabba växlingar i det magnetiska fältet. 

4. Elektromagnetiska mikrofoner. 

EftersDm dessa numera äga underDrdnad betydelse, kan 

behandlingen av dem göras kDrtfattad. Den enklaste Dch 

äldsta mikrDfonen av della slag är den vanliga elektro

magnetiska telefDnen, såd.an a«n utfDrmades av Bell. En 

membran av några tiDndels mm tjDokt järnbleck befinner 

sig ,framför pDlerna på en magnet. När membranen av 

Ij.uds'Vängningar sättes i rörelse, förändras ,det magnetiska 

kraflflödet, och strömmar induceras i magnetens lind

Iling. Denna anordning lämpar sig bra för resDnansmot-

Fig. 9. Känslighetsknrvor för olika mikrojontyper vid ett 1.0/1

slanl ljudtryck au 1 bar (=1/ 982 g/ cm!) på membranen. 
O db = l VOll. A = enkel kolmikrofon, B = Reisz-mikrofon , C= dub
belmikrofon, D = kondensalonnikrofon, E = »uelocily»·mikrofon. F = 

lalspolemikrofon , G= kristalfmikrojon. 

http:10000.9j
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Fig. 10. TalsJJoll'mikrojon i genomskärning. ( Enl. W" ente o. Timras.) 

tagare inom den akustiska signal tekniken, men vid tal

överföring äro resultaten mindre tillfredsställande. Or

saken härtill ligger i första hand i membranen , som på 

g rund av sin relativt stora massa har starkt utpräglade 

egensvängningar. Verkningsgraden är dålig, så att ytter

ligare dämpning kan icke få komma ifråga_ Härtill kom

ma j ärnförluster, som ingå prDportionellt mot frekvenscns 

kvadrat. ärskilt detta jämte hystere.sisfenomen reser ett 
oövervinnerligt hinder mot ernåendet av en jämn känslig

h et upp till ca 10000 p/ s, om detta erfordras. En väsent

lig förbättring har uppnåtts genom att man som membran 

använt en hårt spänd metallfolie med påsatt järnankare. 

Genom extra luft-dämpning har kvaliteten ,fö!1bättrats, men 

verkningsgraden har blivit så dålig, att stor förstärkning 

blivit nödvändig. 

S. Termiska mikrofoner. 

A:v detta slag ha vi egentligen endast värmetrådsmikro

fonen, som kommer till användning vid kalibrering av 

andra mikrofoner. Den består aven 0,005- -0,010 mm 

tjock, till rödvärme upphettad' platinatråd" som är upp

spänd framför mynningen aven kanal, genom vilken ljud

vågorna få passera. Genom luftströmningen avkyles trå
den , och en motsvarande ändring i dess motstånd erthålles. 

Detta bestämmes vanligen i en Wheatstone's Ibryggkupp

ling. För mätändamål har man häri en utmärkt anord

ning, särskilt för be.stämning av intensiteten hos konstan

ta toner. 

6. Piezoelektriska mikrofoner. 

En möjlighet till omvandling av ljudsvängningar i 

ström- resp. spänningsvariationer har man genom den 

piezoelektriska effekten. Det ,är 'bekant, att vissa as ym

metriska kristaller vid tryck i bestämd riktning uppvisa 

potelltialdifierenser på bestämda ställen. Della fenomen 
upp.träder utpräglat hos kristaller av kva rts, turmalin, 

fältspat, socker, kamfer, vinsyra, högervridande rochel

lesalt o. a. Det är utan vidare klart , att med dylika kristal

ler uppnås mikrofoneHekter, om man t. ex. kopplar dem 

till en membran. Vid dennas rörel:;e utövas på kristallen 

ett periodiskt varierande tryck, som ger upphov till en 

P 3 

WMC~.*::[;~4 

p 2 5 

Fig 11. Tvärsnitt genom en Brll sh »ljlldcell» för piezoelektriska 
III ilcrujon er. P betec!owr det pa ömse sidor om cellen verkande 
ljudtrycket. 1, 2 = kristallJJlattor, 3 = dCimpningsrin g, som håller 

plattorna i sär, 4 = injattning, 5 = jörseglingsmcmbran . 

varierande potential , vilken kan ulLagas p il. lämplig t s tälle. 

Det har lyckats Russel och Cotton atl för detla äuda

mål framställa särskilt lämpliga kristaller på .kons tgj ord 

väg. I synnerhet ha SeignctleJkristaller givit goda resultat. 

Kristallen inspännes mellan två metallbackar, så alt tryc

ket i vila är kOllstan't, och på de ycrksamma ställena an

sluta~ elektroder, som kopplas direkt tm förstärkare med 

högohmig ingång. Högsta kvalitet men ringa verknings
grad erhålles, om ljudvågorna få verka direkt på kristal

len utan någon förmedlande länk i form av membran e. d. 

Kristallen ·är en Ihögt avstämd rörel semottagare (se appen

dix till kolmikrofonen), så att förutsättningarna för en 

distortionsfri återgivning förefinnas, enär man kan anta

ga, att de alstrade spänningsamplituderna äru proportio

nella mot tryckamplituderna. P å grund av mi:krofonens 

höga impedans m{lste ledningarna tiU förstärkaren hå llas 
mycket korta eller omtransfurmering företagas. 

7. Övriga mikrofoner_ 

Dessa äro av så liten betydelse, att det nästan räcker 

med nämnandet av några namn. 

Katodofonen utnyttj ar ljudvågornas verkan på en starkt 

joniserad luftpelare. 
Kapillärmikrofonen an änder sig av ändringen av be

röringsytan mellan kvi cksilver och en elektrolyt, vilket 

framkallar 'ändringar i kontaktpotentialcll. 

Den magnetostriktiva mikrofonen utny.ttjar omvänd

ningen av det fenomenet, all en stav av ferromaglletiskt 

material förlänges och förkortas, när den påverkas av ett 

varierande magnetfäI t. 
I en grupp för .sig sUir strupmikrofonen eller laryngo

fon en. Den är avsedd att användas i fl ygplan och på andra 
ställt:n, där så starkt buller från omgivningen är rådande, 

att tal i en vanlig mikrofon ej skulle kunna uppfattas. 

Laryngofonenspiinnes fast kring halsen med den ytligt 
I iggande membranen lätt tryckt mot struphuvudet, vars 

vibratiuner direkt överföras till mikrofonsystemet. Detta 

kan vara ut'fört enligt fl era olika principer. Vanligast 

förekommande äro kolkofll s-, elektroruagn·eti ska och kri

slallaryngofoner. 
I nästa artikel skola högtalarna behandlas. 

Forts . :i Rid. 110 
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nedan följer det slutgilLigt utexperiment rad 

kopplingsschemat för den 3-rörs batterimottagare 

med 1,4 V rör, ilken preliminärt beskrevs i föregående 

nummer. Jämför man della schema med det förut publi 

cerade, finner man en del ändringa"t, dock endast i fråga 

om detaljer. 

De viktigaste älldringarna äro de som gälla auod- och 

skärmgallermotstånden till första och andra rören_ Vid 

andra röret har förstärkningen ökats med ca 50 0/O eller 

3,5 dBl genom att större anodmotstånd använt, 500 kQ_ 

Samtidigt har gallerläckan till slutröret måst ökas från 

l till 2 MQ, emedan den eljest skull e shunta anodmot

ståndet för mycket Ett värde av 2 MQ torde kunna tillå

tas vid dessa batterisiuirör. Skärmgallermotst ndet måste 

stå i en viss proportion till anodmotståndet och har med 
hjälp av katodstråleoscillograf utprovats till 3 MQ_ Detta 

värde är dock ej kritiskt. Genom att gallerläckan ökats, 

minskas dLimpningen i basen något. 

IHI är 

Kritiskt skiirmgallermotstånd vid detektorn_ 

Med bibehållande av det från början va lda anodmot-

l Angående hegreppet dec ibel (dB), se artikel i Populär Radio 
nr 6, 1935_ .. ven diagram f(jr grafisk beräkning Iinns därstädes_ 

Delarnas placering på 
chassiet jrlllngår au denIla 
bild_ Detektorns gallerkon
densator och läcka ligga 
inuti skiirmhatten (se 

textell) _ 

Modellapparaten från föregående numm 

Bra resultat 

ståndet vid detektorn, 100 kQ, har värdet på de tektorns 

skärmgallermotstånd utprovats. Det visade sig, att ett vär

de av 300 kQ gav både kraftigaste återkoppling och stör 

sta lagfrekvensförstärkning i rörel. Värdet på detta skärm

gallermotstånd är till skillnad från det vid andra röret 

synnerligen kritiskt, och skulle återkoppl ingen vara svag 

eller brum förefinnas på svängninrrsgränsen, bör ll1a~1 

misstänka detta motstånd_ Bäst är att inkoppla ett varia

belt motstånd (kolmotstålld) på 500 kQ och inj ustera 

detta t-ill rätt värde, varefter detta motstånd mätes (utan 

att man rubbar im,tällningen) och utbytes mot ett fast 

motstånd av samma värde _ Även detta fasta motstånd bör 

kontrolllliätas. Skiljer sig värdet mer än 10 0/ O från det 

rätta, kan det hända att resultate t blir missvisande_ Prov 

med flera exemplar av samma rörtyp visade, att rören 

voro mycket jämna_ 

Som ovan framhållits har detta skärmgallerll10tstånd 

stor inverkan på såväl detektorns svängningsförll1åga som 

förstärkningen av den efter likriktningen kvarstående låg

frekventa signalen_ Likriktningen sker i »diodsträckan» 

~~----~-----------------
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nu fullbordad och besk rives här nedan. 

på kortvåg. 

ga ller- kalod. Den ga llerl ikriktande detektorn fun gera r 

sålunda precis som en dioddetektor med efterföljande låg

frekvensförstärkarrör. Det är blott den skillnaden, alt 

högfrekvenser,] är med iiven genom förstärkarröret; i an

nat fall finge man ju ingen åte rkoppling. Vidare arbetar 

en dioddetektor vanligen med mycket starkare signaler. 

Detektorns högfrekvens filter. 

En annan detalj som i detta fall har s tor inverkan på 

s ängningsfönnågan är högfrekvensfiltret i de tektorns 

anodkrets. Som synes av schemat har detta filt er ändrats 

i enlighet med de riktlinjer, som hamlades redan i före· 

gående nummer. H iirigenom förbättrades svängningsför

mågan avsevärt, så all svängning kunde erhållas över hela 

långvågsområdet, mellan 77 på mellanvåg samt mellan 

0---"10 och 47- 100 på kor tvåg med 3 pF antelinkonden

sator. (Det·ektorns skänngallermotstånd va r redan förut 

rätt inju terat.) För att fylla »svängningshålen » på mel

lan- och kortvåg skull e man nu kunna reducera detek

torns anod- (och skärmga.\ler- ) motstån d, men detta dra· 

ger givet is med sig en sänkning av för stärkningen, och 

anodmotståndet är j u redan förut lågt. En annan möj· 

,~!~!!!!~~~~~~ii;~~~;~~~::-::: En ~ 

lighet, ehuru mera besvär lig, är alt linda på fler a åter

kopplingsvar\' på spolen , vilken ju egen tligen är gj ord 

för kraftiga re rör, som svänga lättare. Denna utväg: a n· 

l itades , och den för mell an- och långvåg gemensamma 

å terkopplingsspo len utökades på försök med tio an' ~ 

vilka lindades i mellanrummet mellan den ursp rungliga 

åte rkoppI ingsspolen och mellanvågsspolen, eftersom det 

va r mellanvåg som kull e förbättras. Tråden var 0 ,3 mm 

dubb lt silkesolllspullnen. Det g ick bra att klippa av trå· 

den vid ena änden av l indningerr , å att två ca 7 mm långa 

trådändar erhöll os, mellan vilka den nya tråden ku nde 

iskarvas. De ~ a 10 varv gjorde att detektorn svängde mel
lan 0-99 på mellanvåg, vi1ket får anses räcka. För att 

vara fullt säker kan man pålägga 15 extra varv i stället 

för tio; några komplikationer torde ej uppkomma. 

»Svängningshål» på kortvåg. 

Svängningshål på kortvåg kunna ofta skyllas })a ab ·· 

so rption från antennen. För att undersöka om detta även 

här "ar förhållandet, lade vi in en förlängning~spol " i 

serie i antennen, varvid svängning erhölls mellan 0--77. 

vängningshålet hade alltså fl yttat sig, och det berodde 

tyd l igen på antennresonans. Ett motstånd på några hundra 

ohm i antennen hade samma verkan. Man kan sålunda 

klara s ig bra, Olll man har ett par olika antenn uttag för 

bild av chassiels UII 
dersida. Chassiet iir w fört 
av 1,5 mm alLLrn iniump!at 
och iir 190 mm Ilingt, 108 
mm breu och 52 milt höet. 
(Denna bild logs jöre de
ta!jiin drillgaTlla elll. .' rh e

mat.) 
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kortvåg. ., terkopplar ej detektorn på en VISS våglängd, 

byter man blott antennutlag. Förlängningsspolen får ut

provas. Den av oss provade hade 25 varv och 50 mm dia

meter men kan naturligtvis göras mycket kompaktare för 

inbyggnad i apparaten. Svängningshålen konIIlla alt ligga 

olika för olika antenner. 

Vid kortvågsmottagare utan högfrekvenssteg är detta 

fenomen välkänt. Man brukar där minska antennkonden

satorn, ti 11s 'h l örsvillIler, men metoden med få et f örIäng

ningsspole torde 'vara att föredraga. 

Skärmning mot lågfrekvent instabilitet och störningar. 

) 

Nu har även undersökts, huruvida den på detek~orn pla

cerade skärmhatten har någon miss ion alt fylla eller ej. 

Densamma borttogs, och gallerkondensator och läcka av 

normala dimensioner monterades fritt invid toppkontak

len, varvid 611sågs att själva gallerledningen ej blev mer 

än ett par oentimeter lång. Avlägsnandet av skärmningen 

gjorde att lågfrekvent självsvängning uppkom i mottaga

ren, då återkopplingsratten - hela tiden under sväng

ningsgränsen - vreds över ett v isst läge. Den yllrade sig 

som en pipton i högtalaren. Vid anbringande av vänstra 

handen som en skärm över gallerkontaklen varvid tum

men gjorde kontakt med chassiet, gick piptonen bort, vil

ket visade att en elektrostatisk skärmning är rätta bote
medlet. 

Xven en näLstörning från I;kströmsledningarna i expe

rimentbordet, på vilket apparaten stod, gav sig tillkänna 

AJ 

A, 
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i högtalaren. Skärmning med handen hjälpte även här. 

Då bordets ledningsnät skildes fr ån bel ysningsnätet, blev 

störningen svag. Då handen närmades detektorröret utan 

att j ordas till chassjet, blev sti)rninge n mycket stark. Mot

tagaren var hela tiden inkopplad till antenn och j ord

ledning. Topphatten inverkade ej på detektorns sväng

ningsförmåga. 

/Brum vid svänf'länffsf,.,.ällsen.o o o 

Finns brum vid sl'ängningsgränsen, kan återkopplingen 

ej utll)'ttj as. I den här beskrivna apparaten fanns sådant 

brum dels på kortvåg, als på långvåg. På kortvåg före

fanns de t vid värden på detektorns skärmgallermotstånd 

mellan 100- 200 kQ , men vid värden omkring 300 kQ 

var det borta. Brummet på l ångvåg var helt oberoende av 

värdet på de tektorns skärmgallermotstånd. Det försvann, 

rlå en 8 ,/tF eleklrolytkondensator ~huntades över anod

batteriet. Detta tydde på att den lågfrekventa avkoppling

en i apparaten var för dålig, men en ökning av detektorns 

avkopplingskondensator gjorde ingen nytta. Då provades 

med mindre kondensatorer över anodbatteriet. Även O, l 
,uF hjälpte . Alltså var det högfrekvensen som ställde till 

med denna störning. En förbättrad högfrekvensfiltrering, 

åstadkommen genom ökning av passagekondensatorn efter 

detektorn eller genom en kondensator mellan andra rörets 

anod och jord, hjälpte fullständigt. Den erforderliga extra 

högfrekvensfiltreringen åstadkoms slutligen genom att hög

talarkondensatorn lade.s mellan anoden och j ord i stället 

Azo------.l~--, 

r--~-----------" 

3~X 
5~6 

'1,7 C 

Fig. l. Mottagarens kopplingsschema. Ar är del/. ordinarie /l.ntenl/.hylsan jör både kort·, mellan· och långvåg. A" och A" äro extra 
untennhylsor jör kortvrl". Vänlel pu detcktorns skärmgallermolstånd R , är ganska kritiskt och bör siirsl.-ilt /ltprovas. Rör, motstånd 
och kondensatorer ha följande typbeteckningar och !Iärden: 

El Sylvania INSG R, JO~ Ko. R , .s00 kO. C,. 200 pI' C 280 pF (250 cm) CII 0,1 ,uF (eller 0,25 ,uF)
E. Sylvania IN5G R J J,DO kO. R , .3 MQ C. 30 pF C, l ,uF C" 1000 pF
E. Sylvania I A.5G R, 30 kO. R" 2 M~! C. ca 3 pF C, 200 pF C" 2000 pF

eller IC5G R, 3QO kO. R ,. 1000 Q vid 1A5G, Cj .5.50 pF (500 cm) C, 0,25 ,uF CIj 50 flF, 10 V 
R, 2 IHQ R, 2 MQ 850 Q vid lC5G C, 100 pF C" 1000 pF L Förl.-spole för KV 
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Ett gLödströmsbrztleri utan överspänning, t. ex. Hellesens, bör an
riindas , ty rören äro avsedda jör högst 1,5 volt. 

för tvärs över högtalaren. Ingen extra kondensator behöv· 

de sålunda inläggas för att få bort denna störning. 

Antennens anslutning. 

Som framgår av schemat omkopplas antennen, om den 

placeras i hylsan Al, samtidigt med spolen. På meIIall

och långvåg går antennen in på uttaget på mellanvågs

.spolen genom olika stora~erÅ~ondensatorer. De angivna 
värdena gälla för inomhusantenn och få möjligen mo

difieras vid andra slag av antenner. Kondensatorerna gö· 

ras endast så små, att de utländska stationerna kunlla 

åtskiljas. Sl år lokalstationen igenom för mycket, får man 

använda en vågfälla för denna. 

På kortvåg kopplas antennen (i hylsan Ad genom cn 

.3 pF till stämkretsens toppände. Trots den låga kapacite

ten har bra Tesultat uppnåtts vid modell apparaten. Des8

utom finnas för kortvåg två extra hylsor, A 2 och A~, som 

direkt resp. genom en förlängningsspole leda till mellan-

Materiellista. 
l spolsystem, typ SLAA (A.-B. Eltron). 
l vrid kondensa tor, 500 cm (C.). 
l vridkondensator, 250 cm, i 01. axel, pertinaxisol. (Co). 
l omkopplare, Yaxley-typ, 4-polig 3-vägs eller 3-polig 

4.-väg.s. 
l skalam. finins tälln., min st 6: 1, grad. 0-100. 
3 rattar. 
l topphatt fiir lN5G (1\'loon Radio A.-B.). 
l tl)PI!kontakt för lN5G. 
l aluminiumchassi, 190 X 108 X52 mm, 1,5 mm plåt. 
6 isol. kontakthylsor. 
.3 rörhållare för 1,4 V rör (amerik. 8-poliga , samma 

som till metall rören ). 
2 sma montagevinklar m. isol. ]ödbleck. 

Div. kopplingstråd o. systofl ex (eller push-hack-tråd). 
l batterisladd, 4 part er, med 2 st. kabelskor och 2 st. 

anod balleriproppar. 
l elektrolytkond., 50 ;uF, 10 V. 

10 motstånd enl. spec. under schemat. 
kond., l ILF, 300-500 V provsp. (e,). 

, 0,25 {LF, 300-500 V provsp. (Co) . 
. , 0,1 /.LF, 300-500 V provsp. (Cu ). 

8 konel. enl. spec. under schemat. 
l förlängn.-spole (hemti]\v., se texten) . 
3 rör, Syhania, 2 st. . 5G, l st. lA5G eller lC5G 

eft er önskan, se texten 0100n Radio A.-B.). 

\·ågsuLlaget. Denna anslutning 3\' antennen på kortvåg ha r 

visat sig ge bra resultat. 

Rör och övriga detaljer. 

De rör som använts i modeIIapparaten samt vid expe

rimenten med denna äro av Sylvanias fabrikat. Typerna 
äro angivna under kopplingsschemat. Beträffande slutrö

ren bör den som sätter värde på alt ephålla minsta rnöj

liga ,; trömförbrukning och eventuellt önskar använda ett 

anodbatteri av milliatyrstorlek för transportabelt bruk ej 

draga sig för att sätta in det mindre, lASG, ty det gör i 

myc.ket hög grad skäl för sig. Det s törre röret är dock 
att föredraga för den som ser mera till ljudkvaliteten än 

tiU strömförbrukningen ; tOlala anodströmmen blir med 

lC5G 88 % större oeh glödströmmen 33 % större i denna 

apparat. (Total anodström resp. 4,8 och 9,0 mA.) 

Spolen SLAA fungerar bra trots de små dimensionerna. 

Den visas uppifrån i detalj ski ssen över kopplingsschemat, 

på vilken anslutningskontakterna ha samma nummer som 

i schemat. De två mörka lödbleeken sitta upptill på spol. 
röret. Blecket X var fr ån början förenat med blecket 1 

genom en yttre kopplinO'stråd men har i s tället förenats 

med blecket 8, varigenom ledningsdragningen i dett~spe. 

cielIa fall blir bättre. 
För utprovning av lämplig storlek pil seriekondensatoTn 

i antennen användes Philips lilla cylinderkondensator på 

30 pF max. kapacitet. När den är fullt utskruvad, är ka· 

paeiteten ca 1,5 pF, och med cylindrarna kant i kant med 

\arandra är kapaciteten ca 3 pF. Därifrån bör kapaciteten 

variera ganska linjärt tilI maximum. Man kan därför 

rätt bra uppskatta kapaciteLsvärdet i mellanlägena, oeh 
man har en kondensator som går ned till 1,5 pF, vilket 

många gånger kan vara värdefullt vid experiment, bl. a. 

på kortvåg. Ofta står lUan inför problemet att i en expe

rimentapparat koppla in en liten variabel kondensator 

med minimala tilIedningar, vilka eljest kunna förorsaka 

icke önskade kapacitiva kopplingar och instabilitet. Om 

del räcker med 30 pF max., så kan man då helt enkelt löda 

in en sådan liten kondensator i apparaten, och kapacite· 

ten kan lätt kontinuer.Jigt v.arieras med hj älp aven stång 

av isoler<!nde material, formad på lämpligt sätt i änden 

för att gripa tag j kondensatorns rörliga del. 

Antennkondensatorn på 3 pF för kortvåg får mall till· 

,erka av ett par l mm systoflexi olerade trådar, som hop· 

tvinnas ti'II drygt 2 cm längd. 
Som glödströmselement ha vi använt ett HelleselIs ring

ledningselement »Tiger», d å Hellesens torrelernent håLla 

1,5 volt från början och ej som en del andra fabrikat ha 
en viss överspänning, vilken möjligen kan vara mindre 

gynnsam j ust vid 1,4 V rören , om man vill ha största 

möj liga livslängd hos dessa. Med 1,5 V kunna rören utall 
Forts. 11 sid. lO~ 
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RJa\ f) lOT E~{ )'11 REVY 
NYHETER OCH RON INOM RADIO OCH ELEKTROAKUSTIK 

Te.lefunkens stål'rör 
Deras fabr'ikation och egenskaper 

Vad som främst utmärker Te efunke ~s stålrör i konl l
struktivt hänseende är att el ektrodsys temets axel är 

parallell med rörets botten i ställ et för vinkelrät mot 

denna. Härigenom uppnås fördel en aven s tel förbindnin g 

mellan elektrodsystemets ändar och den stadiga botten· 

plattan av metall. r elektrisk synpunkt vinner man för· 

delen av kortare ledningar mellan el ektroderna och kon· 

taktstiften på sockeln , särskilt vid kombinerade rör. 

Hur ~tålrören tillverkas . 

Här nedan skall i bilder och ord givas en kort översikt 

av stålrörens fabrikation. 1 

Bottenplattan av stål ·förses med fe rnicoh ylsor och eva· 
kueringsrör, vilka detalj e r först svet5as fa st (fig. l) . J 
den p å bottenplattan synliga rännan, som ti ll form en på
minner om en åtta , placeras några bitar koppartråd. Vid 

kraftig upphettning fl yter kopparn ut runt nitar och rör, 

1 Se även artikeln: ' »T eleCunkens spec iali ster håll a fö redrag om 
stålrör och rn ottagarkonstruk tion», Poputir Radio nr l , 1939. 

vilka sålunda bliva s tarkt o(;h lufttätt hårdlödda till hot· 

tenplattan (fig. 2 ). I lt inträdas genomföringstrådarna, 

som på mitten bestå av molybden, i hylsorna och förses 

med korta rörbitar av mol ybdenglas. Dessa smältas och 

rinna ned runtom mul ybdentråden, som h ålles centrerad 

i fernicohylsan (fig. 3 ). Därefter svetsas stöden för elek

trodsyst emet fas t p å buttenplattan (fig. 4). 

Parall ellt med den ovan beskrivna proceduren har till

verkningen av elektroderna försiggått. I fig. 5 ses glödtrå

den F, katodhylsan K, gallren Ch G~ och C:{ ävensom 

anoden A. Dessa delar monteras mellan Hl par s tan sade 

glimmerskivo r och bilda till sammans ett elektrodsystem, 

vilket nu place ras på de förut omta lade stöden på botten

plattan. Över"t komma ett par avslutningsstycken, 30m 

svetsas vid stöden och därvid fastklämma glimmerskivorna 

i rätt läge (fig. 6 och 7). Därefter påsättes den unde r tiden 
tillverkade stålkolven och svetsas i en specialmaskin luft

tätt fa st vid bottenplattan. Svet5ningen sker med en .s tröm

st yrka a 180 000 ampere, som fl y ter under en tidsrymd 

Fig. 12. Pig. 13. Fig. 14. Fig. 15. 

Fig.5 . Fig. (j. Fig. 7. Fig. 8. Fig. l . Fig. 2. Fig. 3. Fig. '1. 

Fig. 9. Fig. 10. Fig. Il . 
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Fi '. 17. På denna bild ser man till vänster aln styrpin nen slits en Fig. 19. Genom alt gallerkollIak ten uttagits i bott en (IV röret slipper 
för k iirmpltitcn i suväl rörhållaren som rörsockeln. man den besvärliga, skiirmade ledningen till toppkontakten .. 

t ig. 16. Triod·hexoden ECH Il , som arbetar ned till en n lgliilZgd 
( I 4 meter. 

av {' lid · t :3/ 50 "ek. SpLl nningen tl r ca 8 . Pa g rund av 

d en ~ t a rka värmeut\7ecklingen mås te de ringformiga svets

lek troderna vara attenkylda. 

Nu vidtager evakuerioO"en (fi'Y. 9 ). Samtidigt som luf

len pump as ut, hringa ' 5 1. lkolvens sidor o h del innanför 

befintliga elektrodsystemet i glödning, vario enom även i 

l1le tallen befintlig gas avg& r. Kolvens övre del kyl es uoder 

-denna p.rocedur medel t en luftström, ty här innanför är 

o'eltermaterialet placerat, och delLa -f r ännu ej börja 

\'erka. Katoden Llpphett · med växelström och på ytan 

a \' katodbeläggningen bildas genom oxidation den hariurri

oxid, s om skall utgöra unde rlag för det verksamma skiktet. 

För -t när kolven är n äs tan luf ttom, hettar man upp 

d n på översidan, å att cre ttermaterial et (magnesiun;tl 

börjar förgasa (fig. 10). u kylas i läll et s idorna, för 

att ej magn iu 111 • kall ~ l å ig ned på elektrodsystemet, 

dilr de t k unde för änU'a isolationen. E lektrodsystemet skyd

d a;; även genom det upp till i kol ven an bragta blecket. 

Av fig. 10 och 11 syne framgå, all e akueringsröret 

ej till täppes förr än gelterproceduren är över, me n här 

I\ tin n ~ln ä ro des. a bilder mi55visa nde. Enli gt d r Steimel 

Fig. 18. Skärmplä ten på sin plats nndcr chassiet. Den når iinda 
in till rörets m etal/boll en. 

111' le emellertid evakueringsröret hållas öppet sa länge, 

tills ga.<oe rna av det förs t förbrända hölJ' et omkrin rr "el tero b 

materialet hunnit gå ut ur kolven. F örst därefte r till svet,,-as 

röret, ooh gette rn gör ilt. 

Nu p äs~itLes ockeln (fig. 12 ) och inbränningen eller 

»formeringen» av katoden före tages. Härvid överhettas 

denna en längre lid , under de t att anods pänn ing ligge r på 

röret (fig. 1:3) . P å bariumoxideIls yta bildas då rent ba

rium, vilket är fi.irutsättnin aen för god emi sion. Därefter 

är röret färdigl, och de elektriska och mekaniska proven 

följ a. Dessa äro i stort selt desamma som vid glasrören . 

Några pm/etiska frågor. 

Fernicohylsorna h lå aven legering mellan järn, nlc

kel och kobolt (F , Ni, Co ) . Utvida ni ngskoefficienten är 

ej alldeles densamma som hos mol ybdenglaset, och häri· 

genom uppstå J'ätt s tarka mekan iska påkänn ingar på glas 

bu ni ngarna, ärsk ilt under fabrikationen, då stora tem

pe raturvariati oner förekomma. Genom att bussnin"arna 

äro . Yll1ll1etriska kring molybdentråden, bli krafterna lik· 

formigt fördelade runt om dem, och de uthärda mycket 

väl påkä nningarna i fr ga. 

l Telefunke ns . tålrörser ie äro slutrör och likr iktarrör 
utförda i <tIa. Delta har sina orsaker. Som bekant b li 

metallslUlrör mycket hela. De tåla ej samma anodför lust 

om glasslutröre n, emedan de ej kunn a avge vä rme i sam

ma " rad som d sa. Detta gäller även l ikriktarrören_ Dess

utom erbjuder melallutförandet inga fördelar vid dessa 

rör, vilket del däremot gör vid högfrekvensrören. Ett uno 

G.lll cn ilkdnin~ 
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det all ås tadkomma en inre och yttre skärmning, min5t 

I ika effektiv som vid rör med gall eru tLag i toppen. En 
dy lik skärmn ing är ganska lätt att ordna vid stålrören 

på grund av elektrodsystemets horison tella p lace ring. Vid 

högfrekvenspen toder tagas anod· och gallerl edningarna ut 
id mot5atla ändar av systemet, Ol:h dessa ledninga r om · 

givas av de i sektion U·fonniga s töde ll samt metallväggen 
och skärmas därigenom väl fr ån varandra . Utanför röret 

ha de emell an sig en skärmp1å t, som genom sli tsa r i såväl 
rörhåll are som rörsockel når ända in till metallbott llen 

i röret. (Se f ig. 18.) Denna skärmplåts s torlek får tagas 

till efter behov. 

StålröreIlS egenskaper. 

Det nya konstruktionssätte t med horisontell systemaxel 
medför bl. a. s tabil are uppbyggnad samt kor tare tilIed· 
ningar ti ll elekt rodern a, vilket har betydeh e vid korl · 

vågsmot tagning samt för övrigt bidrager till att reducen1 
Fig. 20. Denna 'bild visar bl. a., hu.r mycket kortare lednillgama 

de inre kapaciteterna i röret. Oscillatorsystemet i tr iod· t ill elektrodema bli vid ett stålrör än m:d ett glasrör. Båda rören 
iiro triod·hexoder , och ullagspunktema jör Iriodsystemen äro i hexoden arbetar tack vare de korta ti lledningarna samL 
bilden placerade på samma höjd. 

det endast 6 mm långa elektrodsystemet ti llfredss tällande 
ned till 4 ro våglängd. De min5kade elektrodavständen 

dantag utgöra emellertid slutrören och likr iktarrörelI för 
göra även sitt till. 

bilmottagare, där stålrörens små dimensioner äro en s tor 
Tack vare den horisontella monteringen av elektrod· 

fördel. Effekterna äro ju där också vanligen mindre. 
systemet kan man lata katodens och glödtrådens tilled· 

Vid place ri ng av galleru ttaget i botten av röret gäll er F or t s. II. sid . 10') 

I, 

Reseradions säsong är inne! 

Gå in för vår nya, eleganta, 

effektiva', lättsålda modell 


Skandia Resesuper 39 
4-rörs, 6-krets oktodsuper för 200-2000 mtr, med inbyggda norma l

batterier och klass B-kopplat slutsteg. Permanentdyn. högtalare. Kul

lagrad svängskiva. Ospil'lbar syreackumulator. Förnämlig ljudkva

litet. Stor räckvidd. Dim. 300 X 300 X 205. Väska i grön läderimitation 

med bronsbeslag. Pris ,kr. 200: - inkl. batterier. 

ELEKTROSKAN DIA - Stockholm 
GOTEBORG MALMO NÄSSJa KARLSTAD GÄVLE SUNDSVALL UMEA 

' I 
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med ramantenn 

IEfler att ha provat den synnerligen lyckade, av K. 
Gen'by i nr 4, 1937 beskrivna bauerimottagaren, 

beslöt sig förf. för att byrrga in den i en låda med ram

antenn. Resultatel 'blev å pass bra, att appara ten torde 

vara av inlresse för Populär Radios läsare. 

Lådan är gjord av 10 mm plywood med följande in

vändiga mått: höjd 270, bredd 250, djup 145 mm. Ut

vändigt djup 155 mm. Sedan trästyckena tillsågals, skars 

en fördjupning 30 mm från bakkanten. Den var 30 mm 

bred och två fanerlager djup. I denna fördjupning skaH 

ramantennen ligga. Därefter sinkades och limmades sido

styckena. Högtalaröppningen uppsågades i fram;;tycket, 

varefter detta limmades och spikades. Bakstycket är fast

satt med gångj ärn, så att man lätt kommer in i låd'an. 

lär lådan är fä.rdig, göres en rätt styv pappram efter 

de invändiga måtten. Den skall vara ca 40 mm bred. Den

na tätlindas med 22 varv 0,65 mm lackerad ooh b-omulls

spunnen kopparlråd, med ett uttag efter 13 varv från 

framsidan räknat. Ramen är inkopplad me{! uttaget till 

minus, början till ga llret ooh slutet (de nio varven) lill 

återkopp lingskondensa torn, vilken i detLa fall ligger när

mast anoden_ Cha iet är bockat i vinkel med måtten 

70-70-30 mm, län o-d ca 240 mm. Några ändringar i 

kopplingsschemat äro gj orda, i det alt C~ är en differen

,~ov o-j-----, 

Bolteyj
mollo')ore 

0--0 

Fig_ 1. Kopplin.gsschema för anodspänningsapparaten, som kan 
anslu.tas till vrixcl- eller likströmsnät_ Motstandet R muste avpassas 
ejter niitspälZningen, Ev_ kunna uttag göras jör olika nätspänningar. 
Obs_ att batterimottagaren blir direkt förbunden m ed nätet, var/ur 
alla spälZnilZ gs/örande delar, bl. a_ plåt chassiet , må.ste göras oåt
komliga_ Rör ej apparatens inre, förrän kontakten tagits ILr vägg

dosan_ M ed uttaget pa /örkopplin.gsmotståndet regleras anod
spänningen . 

för mellanvåg samt anodspänningsapparat 

Av Erik G. Johansson 

lialkondellsalor, C4 har per ti naxisolation, och C7 är prl 

l ,uF. MOlståndet utan värde i schemat i nr 4, 1937, skall 

heta RIO och är på 50 kQl, 
~är apparaten är klar ooh provad' i lådan, plocka6 

den åter ut, varefter lådan klädes moo klot. Om man inte. 

Det inre av lådan med mOl(.agarchassi och batterier inmonterade. 

vill göra det sj älv, kan man vända sig till en bokbindare_ 

Handtaget fasts·ättes sist. Det är gj ort aven vanlig läder

rem , Plywood, klot och tråd kostar ca 6 kronor. 
Anod5pänningsapparaten, vars schema visas i fig_ l 

och vars praktiska nt.f.örande framgår av bilden, är gjord 

för separat gallerbatteri . Anod'5pänningen inj u~teras till 

100 volt. Den som ej har tillgång till mälinstrument kan 

l Beteckning och vä rde pit d elta motstånd hade fallit bort i origi 
nalartikeln MotsL1lndet i fraga s amt kondensatorn C7 ha stor be_ 
tydelse för mottagarens funktion , siirskilt ntir anodbatteriet börjar 
bli gammal!. - Herl: s anm_ 

Forts. å s id _ 109 

iIlottagarchassiet med ramantenll cn och högtuLarba/felll_ 

... 
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1qJLJe-(JJah-y-1939 
(jrL (Bah-q i JiMiek 


n'LfJ /IL erL (jälle i l ltjtko, 
 Specialmärke t I res era di o 

Tekniska detaljerRedan år 1926 fabr icerade Pye ltd ., Cambridge, 

Eng land, d en första portati va ra d ion, och var je å r 


4-rö rs super-kopplad ba lteri sedan dess ha mode llern a successivt förbö ttra ts. 1937 
mottag a re . 


se r ien. Baby "Q" vöckte berä tt igad uppmörksamhet 

introd uce rades i Sverige Baby "a ", den första i baby· 

Vå g längdsområde : Mellanvåg 
ach förvånin g . Ut land smottagn ing utan antenn, jo rd led 190-561 mtr , Lå ngvåg 1 000
n ing ach e lektr isk strä m - d et vor som tro ller i. Baby 2000 mtr . 

" Q " b lev en succes - enbar t i Eng land så ldes 20000. 
 In byggd romantenn av se 
Den and ra i se r ien , Baby " 808" , be tyd d e ett stort steg naste typ. 

f ramå t med ett fle rto i förbä ttr i ngor. A tt konstruera en 
 Vri dsk iva. 

verk ligt e ffekt iv super-kopplad reserad io blev Pye
 Ny konstrukt ion av högta la r 

med anmärkni ngsvärd na tur li g 
å tergivn ing av såvä l ta l som 

ingeniörer nos näs ta möt , och nu ha vi den hör. 
Den, som e j hä rt å rets Baby, kon e j gäro si g en fö re


ställni ng om, va d en så liten reserad io kon p restera . 
 musik. 
Ospillba r ackumulator.Den kon fullt jämstöllos med de " sto ra" mottagarna i 


fråga om selek ti vi te t, styrka och na turl ig i!>terg ivnin g av 
 Spec ia lkons true ra t 90 vo l ts 
anodbatteri av stor varakti ghet.s6völ tal som musik. 
Smakfull och sto rk k lödse l a v 
bio lä d erk lot.

GEN ERA LA GENT: Vikt c:o 8 kg. 
Storl ek 3O x 29 x 19 cmKÄLLSTROMS RADIOAFFÄR Ett års ga ranti . 
Pri s Kr , 220 : - ink lusive KORSGATAN 20 TEL. 119583 GOTEBORG batter ier. 

DEN LILLA RESERADION MED DEN STORA TONEN 
I 
' I 

lo 

TJERNELD 
C49 

Ny, transportabel campingmottagare med 

inbyggda ballerier och ramantenn. Viki 

4,5 kg, AnodsJrömiörbrukning 4,5 mA. 

Storlek 29,5 x 20,5 x 11 cm. Pris komplett 

med baiterier kronor 115, -. 

Infordra prospekt och ~terförsäljningsvillkor. 

T JE'RNEL;DS 'RADIO 

HUDIKSVALLSGATAN 4 STOCKHOLM 

Tele~on (vexel) 3 3 20 01, 3303 70 , 3303 80 

' I 
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N ya rijrl yper. 

Akliebulllgct Traka, H. egerlngsga/an 40, StocU IOIIIl . är seda n nå· 
gon tid gen eralagenL i Sv{;ri ge för K {' nrad·rören. 

Bland de all ra nyasie riirtyperna av detta märke ka n niimn a.: 
kla ss B·slulrö rC:L IG6G med t illhörande dril'rör 1G4C, ingäende 
i 1,4 V batl erirör,e,;ien . Des"utorn märke" ell rr;rseri e för nälappa · 
rater mpd "nrla"t 150 m glöd ström " oh med glöclspiinning 12,6 
yo ll. De ·. a rij r ~ro m ~ lallr ör i del llIud erna ut föra nd el med gal· 
l 'rkonlakt i bOl len. Tyjlbt' leckn ingen börjar med 125. 

En annan seri ~ l SO mA ri)r äro III fiircla i gJa men ha ulclall· 
rörssockcJ. D ssa rör h a ga llcrutla g j toppen. Typbctc kni ngen 
"lutar med T , IIc h d essa rö r .ha lägre kolv än de andra gla- rören. 
Dc äro sii lllnda mcra kompakt b )'ggda. Högfrek ven,;pen lode r el' . 
ha 12,6 V glödspällnin g, ,;1,rl.rÖrcn 35 lill so V. Typ 35L6GT g(;r 
\ id IlO \' p!l anod och ,k,irm gallcr 1,5 W, lyp 50L6(;T nnder 
,amma fijrhå llanden ca 2 'V. Typ 35Z4CT är el i Jikriklarrör, liU· 
h öra nrl ~ 'a mma sene. 

{-f'Jg/a(ar e 1/1. 1/1. 

A.·B. El/rOll , KUll gsholmsga/an 62, S /o ckhollll , för i marknad en 
dc cll'fcJ,;ka C les lion·högla larn a i dl olort anl al lyper för oli ka 
' ind arnå l. De fl esta ,i ro för:wrl,l" med universal tran sfQrma tor m ed 
liQ olika utta g för impedanser mellan 1 500-15000 ohm. 

Traltbafflar av alum iniulll föra, för 12" hö gta lare , även använd· 
bara till 10" Iype r. 

Skalbely_nin g, lampor föra s i slort urva l fiir spännin gar upp lill 
,~ .) V oe], W'ijmSlvnkor ned IiiI SO rn A. Y!in sta e ffektförbr ukning 
hur en Iyp för 2 V, 80 mA. 

K und en sa/or er. 

r inna Runu Arbing, Arsena!sgatall 4, Stockholm, har ut "ä nl h äft e 
19 i seri,'n »Kerarni scl ,e Sunderma ssen», vilket handlar om fas la 
ko nrl en;atorer. En parat broschyr behandlar smä trimkondensa· 
lorer av fial typ. 

Ollljorl1lare jur bauerimot/a!iore. 

1n!ienjörsjiman Elmae. Valha[la vugen 126, Stockholm , meddelar 
all. de i nUlllmpr tva av PopuEir Radio beskrivna omfnrmarna typ 
210/ 4 10/ 610 och typ 220/ 420,'620 även kunna anvä ndas i samband 

.. ... ... o,. u ....... ..... .. , . . ........ . ........ ..... ......... .. .... ... ... . ......... .. . .... ............. . . ........ .
..... ... ... ......... ..... ....... ...... ............................ ................. .. ................. .... ........ 

BYTEN OCH FOR SÄ lJNINGAR 
::::: ::::::::::::!:: ::::; :! ' ~:: ~ : ; : ~: ~:: ~ :: :: : : ::!:::: ::;: : -: : :: :: :::: ::: ::::::~:::: :: ~:: ~ . :: :::: : !:::::: :::::::::: 

o-\..merilUlll l; li. volt-, ohm- & m.-\- nle,tt~ I· , 'l'r'iplctt 1110(1, (j(j(j ~; ilje ~ 
f Öl" U,): - . Dv. b y t e . R:Hliol"f' (L Gös t a P e ttersson, Bjöl'hås, Iillrl s lud. 

nh'. rnlliorh.'hll·: H.Ur . s polar ~nmt hy;!~:-:U ! S. Vidare f r flll Joh n Bu~~. 
llox 2,17, J)unnenlorll . 

) l iiU lI sll·Iunc nt. k om ll. y oll Ol ll lL Udl m i l1 iam perm ete l' ti ll ::;a lll. 
J'ri s kr. "O: - . i\[,ite r (j · l (jOIl n. lI, 0·2:,0 m illiaIII tJ. , 0 · 300000 oh m. 
Niil'rltn re lIPI J l ~' ~ nill f!'nl' Arvid Xon'·u , B ox 41, J~lnghed . 

Ir-- 

Minska driftkostnaden 90 % med en l 
V IBR ATOROMFORMARE 

(se . Radioindu striens nyheter> och artik e l i nummer 2) 

Nedanstående omformare levereras kompletta med 
vibratorelement. Bruksanvisn ing medföljer. 
Typ 210/410/610 kr. 88:

420/620 kr. 95:
552/556 kr. 115 : 
lOOl/200l . . . . . . . . . kr. 65 : 

Aterlörsälj.re erhAlla r.b." 

INGENH1RSFIRMAN ELMAC 
Speciallirma för alla slag av omformare 

VALHALLAVÄGEN 126 STOCKHOLM O 

' I 
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'iKomPlett byggsats till'8atteritrean' 
Dell lla l'~'g'gsal ' Hr s pecie ll t k OlllPOf1 rad för du n i 

liP1 t a UlIlJlnl ct lJ eSkrir na Ii aU e l" im otta g areIl och möjli g
g'cir [UL' r' !! ~r at l 1I1ydi.~ \ l Ilill igt ud! liltt &j:ih' h~' g'ga 
d e n IJ a appara t. 

StOl' sOliering av radiorör. 

J s t. s pol s'\'s teJlt 
>;. v:ig-HiIJ g d s oml\u l'pla re 

» Ya x l('y » typ 
l }) yrid ku lldf'lI sat o l' GOO ( ·II l. 

l » » ~50 t: J11. 

1I1\..:d j :-; oh'rn ,l ax e l. 
J » m ikrns){td a utvU xli Jl g" 10: 1 ., 
u I'a llar 

:I IOP l'l,u lt ([iir 1 );5G) 

l » to ppa ll lj ]ulll ill J; 

(j }) klJ ntalrt li~·I ti-ul· 


:~» J'u I'I 11111nr(' 

kaue I8k o,· 


:2 » fluo rl llfuppa r 
1 » ('l- l:dl\on dcu~ator ;jO llll:' 

lU Y . 
I II » IUU! ~I:I 11 d 

I ) l ~('lIl1l (' l! ~ tlt O l' till '}' 
l :» O,:.!.) Il l l!' 
l » » Il.l Ul l ,' 
t » :.!,"ti 1l1 1l 1( ' r kIJ !l ,leJ) ::wtu l'c r 

:; » ~I(lll1iJl u f·J\ ::; k undpn: a ror{' l' 
l ,) rur J C;;U 
:!» » 1X:iC 

Pl'is HI'. :~7: 42 netto. 
lU;gJi. iillSliA' l'('~J' lnall("n'd :r llllmi !'oik h ögtalare () ~~ " 1Ill'd 

lI L;';:lllg:-: tran srorUlu l ul.' liim p l ig I in OHiU ·trlen ll c appara t 

Pris lir. ];~: 3() netto. 
l ! (· ,,·a,l' Xalin ll i11~ kat alo g", ~;i lides l : II l: I' gra ti !; och frilJlCo. 

National Radiolabrik 
Kungsgatan 53 5tockholn1 Telefon 20 86 62 

., 

E lA.. 

RADIO 

Försl i svensk 

radio. 

EIA -NATIONAL S~mlirkt 
.'i - rurs . Li -krCls RlI pe l'lJcte rod y n m e d ,' : ~lLi ng- l.l so mr:l d) n a 
1(1-51 HJO- 600 och tiH0--2000 rn eter ; j" ner helys t gla ss itala ; 
autom~t t i ' J\: ,"o l y mt' Ol.l t ro ll; l\:o l1 t.i Jlu p rli ~ klall g fiirgskou
t roll; <>-ramnlQfonll ttag : elr'ktrodYll:lmisk lJögtlllarc ; a p
purutl ;"tln a \' hö ggla ns pu le rntl fl ammig björk. Käns li;:;het 
c:n lO mik l·o\' ott. 

y J06å fö r \'Uxc!st rö m 11 ·IOM fö r ha L1e rl r 
]\: r . lIill : - Kr. 1 :i : 

.\. ~ ow; för all~tröl1l Pa ssallde l)a. ttcri N· 

Kr. ln3 :- K r. 40: 

Di~ rik ttif:örsi iljarc nl1 lugas liC!. [ijrdeh:lk tlrl'a v illkor. 

•• , . .. .. . ...... ....... ..... . ... . ... ... , .... . .... .. ....... ........ . .. . .. .... . . . .. . u • •• •• •• •••••• ••• ••• 


Till Ele lctr. Ju ,lus!d A/ B, Bo" 60N - S locklwlm 6 
Siin(l lI tfiirli g bp s l\fiv nin.~ oc h r iir ~!i l j n l ll.:.r f;vj llkol' . 

XlIIII I!: 

J:osl ad : 

,\li re ' $i. : 

.'Lin d k ll lwn gf'H i ö p pe t l-~ll\'(~ l" t - PO l'to [j öre P . n. a 


I 
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j, 

I 

revolutionerar batteri
mottagarna med de 

nya 1,4 voltsrören 

o Låg strömförbrukning. 50 mA 

per rör 

e 	Hög förstärkning 

e 	Låg vikt på apparaten genom 

användandet av torrbactterier 

o 1,4 voltsrören finnas utfö

rande som blandarheptod, 

högfrekvenspentod, diod-triod 

och slutpentod 

e 	Blandarheptoden är lika effek

tiv som motsvarande 2-voltsrör 

trots den lägre anodspänningen 

O De båda slutpentoderna lA5G 

och lC5G giva stor ljudstyrka 

i kombination med en känsl1ig 

högtalare 

- ett p6litlighetens 
kännemärke 

" 

POPULÄR RADIO 

med d t: nva 1.4 volts ruren varvid e ll fi;rkoppling~mot.ståIHI m ella n 
:! volts 	 a-cku~1Ulat()rn och' glödtrådarna blir nödvändigt. F irman 
medlevererar e tt passande mot st nd , i fall uppgift lämnas an
gåend e 	 den totala glöd strömmen eller dc i mottagaren använda 
rörtyperna. 

Givetvis 	 kan även torrelement använda. för glödströmmen och 
ackumulator f,ir drift av omformaren_ 

Garmrds 	tryckkllappsaggregat. 

Sterling, Radio- & Gramllwjoll ccJltmleJl, Regeringsgalan 26, 
Stockholm , har sänt 055 ett prospekt över Garrards motordrivna 
tryckknal>p ystem. :\10torn dra,ger 2,5 A vid 22- 24, V då., 50 p! s_ 
Drivaxeln h ar en rotation shastighet av SO varv per minut.. Selek
torskivan äges medgiva så n oggrann inställning, att automatisk 
frekvenskon troll är överflödig. kivan levereras m ed åtta kon
ta'kt er , ehum fl era kunna användas. 

Indirekt 	npl",'ärml Urdox-motstånd. 

Elektris/w A.-B. Sieme/ls, Kungsgatan 36, Sto ckholm, har änt 
0 , 5 data för et t indirekt uppvärmt urundioxidmotstå nd, vilket torde 
vara a v stort intresse för vi ssa specialändamå l. C löclspiralen drager 
maximal t 0,78 A vid 4 V. Urdox- clemcntets motstå nd varierar med 
temperaturen, vid typ W3 m ellan grän erna 800-800000 ohm, vid 
typ W4 m ell a n 30 150000 ohm . ylax imal ' tröm är 10 mA, maxi
mal spännin " 100 res p. 60 V. Högsta tillatna sp;inning m ellan Ur
<l ox·e lementet fl ch gliidspiral cn ;ir i kallt och varmt till s tånd 50 
resp. 100 V. 

Nr triod i l A V-serim. 

1100" Radio A.-B., S~('(/ "iig e/l .)5, S tuckholm , invänta r OUl någon 
tid ett alldeles nytt rör i 1,4 V ;erien , nämli gen en tri od med 50 
mA strömflirumknin g. D Cll har vid 90 V anodspännin g oeh vid 
noll '-olt på ga llret en hranth et 8' 1,.3 mA/ V, vid -- 3 V 0,83 ro IV. 
Fiir;;tärknings fakt orn är 145 re 'p. 14. (Denna arierar som bekant 
nllgot med gall rförspännin ge n.) A nods trömmen är '1,5 resp, 1,5 rnA. 

Detta rör ,i r spec iell t avse t t om separat oscillatorr;;r i s liper
heterodyner. Typhetecknin ge n är l E4C. 

::!::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::; :: ::::::::::: ::: :: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::: :::::;:: ~:::::: 

SAMMANTRÄDEN 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::: 

Stockholms Radio klu.bb. 

Vid Stockholm s Radioklubus sammantriide den 28 mars höll 
in genjör Robin Hult, föredra g om »StörningsreduceranrIe ~upplin g
a r». Ingenjör Hult d emon strerad e därefter i praktiken olika an ord
ningars effekti vit e t, "arvid fl era störningskällor av ol ika slag an
vänd es. R esultat et demonst rerades håde med högtalare och oscil
lograf. 

M å nda gen d en 17 april höll s ett s tyrel sesamman trä de und er 
ordförand e kap av civiling. Hilding Björklund. 

Den 18 april h iiIl s å r smöt e, varvid civiling. Mat s Holmgren talade 
över ämnet : »T ekni skt nvtt 0 111 radi orör». 

Tis,lagen d en 2 maj kl. 7.:30 em. skall civiljng, Martin F ehrm 
tala om »Radiuvc gOl-nas utbredningsförhå llanden», och den 16 maj 
hålln c ivilin g. Gösta Johan sso n föredrag om »Signal jstörnings{ör
hållande! vid olika antenntyp er» (ev. med demonstration ) . 

I Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick - ups av högsta Ikvalitet 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Raclne, Wisconsin, U. 5. A. 

G r:"l!n l a~f,, 1 lö' S'tl! rigt!l Ingl niör,lirtlll lIndbe,g.\ Co. Xammakarej. fan 54. Slhlm. Tel. ta ~o 92 

., 
SELEKTORS svcn, ka u lln !;'ss pole SLA.-\ oc h önlg-a 
spuhlr för alla tllldum:'Ll Sllwt 
EllINENT trf,dli"dllde po te utiom etl'ar oc h llI ot.s t ånu 
flil- högbelast lli ng finuas hos alla rntliollandlnrc . 

Stiindig t viil so l'te rat. lager bo:; 1IIlde rl· (~ c klladc ge neral
agentet' , 

AKTIEBOI,AGET ELTRON 
KlIlIgsholmsg. 6~ . STOCIUfOL~I. Tel. 50 nI 9:1/ 01, 513·1 OJ. 

' I 
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RED AK TaREN S BREVLÅDA 
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1I l' IT ReJakt;i i" ! 
!-; an m edd ela at ljug [;i r lI a!:.1J1I tid 'eda ll bland allIlat byggt uen 

i nummer 4 lIch 5 arg. il7 beskri vna kondensa tormikrofonen j,imte 
[iirst ii rka re. Har med densamma uppnålI. m ycket goda resultat, 
tro t.e att jag m ata t den frå n ell väx elströmsnät. Rörens glödspäll ' 
ning tog ja g dock fd n ba t te ri e r. om memb ran har jag aluminium · 
folill m, 0,09 mm t.jock t , oc h får m d det ett myeket rent och t yd · 
ligt lj ud. m 'ä nd e tidi gare extra s t, v ; tanni ol, O,Ol mm tj ock, och 
fi ck rl tarkarc Ijll cl, m en d e t vill e giirna bli va suddigt. 

Med ta ck aör a ll t trevligt jag haft av Populär Radio t eck nar jag 
Uddeholm d en 12 jan. 1909. 

Högaktningsfullt 
Bo Hedin. 

..... .... ... ........... ... ........ , ........h. ·' .. .. ·· .U... .... .. .......... ........ ........ ........... .......... . 
..... ... ,... .. ... ......... .................... ....... ... .......... ,....... ", ...... ...... ...... ...... ............ , 

TELEF lKE ST LRöR. 
F ort!" . f l' ;t lt s ill. 104

ninga r g. ut \id IIlvt atta ända r. Härigenom blir avkylnin gen ge · 
nom till edningarna .fö rdelad på båda iindarna i tiill et för att vara 
koncentr >rad till katode n.; ena änd . Delt a bidra"er till att ,o tad· 
ko mma en jäm..nar· temp,>ratllrfijrdellling ntdt pr katod,' n. 

E ft er om hiilj e t är av Ill t tall , k unna inga s törande laddningar 
"ppsta på de inre väggarna av röre t. V id gla rören söker man 
IIndgå ådaIlu laddni n ga r ge num nll karboni se ra gla ' kolven på 
insidan. 

De inre kapaeite te rna hos s tfllrören omtalades i a rti.ke ln i janu· 
ariuumret'. Vi 'sa skad li "a kapac itete r ha r man l yckat s red ucera i 
lIIyc ket hög grad, Jl. t. ex . kapae it e ten mella n ga llret och g1öd trå · 
den, ;;om vid seriemntnin g av g löd tr darna ger upphov till brum. 
Vid CF7 är d 'nlla kapacit et 0,02 pP, vid s tdlröret EBFll blott 
0,001-·0,003 pF. W. S . 
.. . ... .. .. . . ... . . ... .. .. .. .. .... ........ ... ........ .. .... .. . . .. ..... . . ... . .. . . ... ...... ... ...... ... .. .. ....... .. 0, 0
............ ,... ...... .. ........ ....	,.........................,..... .. ....................... .................... . 

RE EMOITAG RE. 
FO L·ts . (din s ill. t05 

ut prova anorl spänn in <f en pa föl j a nde sä tt: koppla för t i n e tt gal· 
k'rbattcri pa \J volt , fl yt la seda n utta ge t p å motstå ndet i riktning 
frun likr 'ktarröre t · g löd tråd oell med början vid en myoket låg 
sp,inni ng, till s rent l jud erh all es. A nodspänning:'appara ten (ir mon· 
t .rad p il motta gar U " baksida, med nätmots l1\ nd e t uppåt. Tre sidor 
ut gö ra av m eta lldu k [i;r ,'entil a tiunens sk uJ!. 

Det prakt iska u tföra ndet [ranwå r för övrigt av fotografi e rna. 
\1an skull e kunna anll1iirka mot atl raman tenn en kommer mycket 
B,ira intill m eta ll dda ma i chass i och batterie r , vilke t sänke r effek· 
tivitet en, m en m ottaga rens kä nslighet ha r i 'at s ig vara tillräckli g 
fii r van liga hd wv. En yll re an tenn kan vid bebovanslutas genom 
~ n lit en ko ndensat or till ramantenn ens ga ll e rsida . 

::~:: :: ::::: :: ::: : :: ::::: ~:: :: : ; :::: ~:: :::: :: : :: ~:~ ::::: ::: :::: : :::::::::_~: ~: ::::::: ::::::::::: : ::!;:::::::: ::: ::! 

DE T MODERi A BATTERITREAN. 
Forts. fru n s it!. tOt 

olä gcnhr'l a rLeta . F ör a l1od sp,innin gen ka n ma n f1n v>lnJ a vilka 
batt e ri er ,om h '1st, ty en över pännin g av de n s torlek -orJ nillg det 
h iir iir fr åga Dill har k nappast n ågon s kadli g inverkan på slu tröre t. 
(De andra rör en h a relativt lä « anod spiinnin g. ) Des utOUl finn s ju 
möjligh e ten att taga u t auod pännin gen från e tt lägre uttag p il 
batter iet. 

Det fin ns give tvi s ä ve n andra t ype r av glöd striim element ä n 
de t ovanniimnJa ri ngledningselement e t, vilka kunna lämpa ig 
hiittre, l. e x. "ådana m ed s törr e kapac it e t fi.;r lån g tid drift. Å 
" udra , idan .ka n lilan tänka si g ett mindre element ä n de t ovan .. 
nämnd a, nä r de l gäll ' r n transportahel appara t, diir minsta möj. 
li ga d imensioner och Yikt erfordras. 

R öre t l G är något m ikrofoll iskt , m er eller mindre vid olika 
pxempl ar. Fordrin garna p å mikrofonfrihet ä ro dock mycket stora 
vid d enna mottaga re p 'yr und av den s tora lå gfrekvell sförstärk.. 
nin gen. Vid inbyggnad a v högta la ren i apparaten m ås te man 8n· 
vänd a fj äd ra nde rörhå llare, möjligen ti ll odl m ed bädda in hela 
de tek torröret i ljuddä mpan de mat er ial (~llmmi 5vilmp enf>r hOI1l' 

1I1l ) '<1111 t a nvänd a må n gtr <liga , böjli "" ti ll edninga r. 

10'1 

tvOO=~ 
HÖGTALARSY'STEM 

Philips högtalarsystem äl~O alla försedda med magnet a\" 
ett högvä rdigt spec ials tål - en permanentmagnet med 

den fältmatade magnetens alla förd el ar men ingen av dess 
nackdela r. Djupet på högta larkollen är op timalt , va r ige .. 

nom bästa återgivningen av såväl höga som låga toner 

och bästa styvhet erhålle . Resonansfreb'ensen gå r ned 
ända till 60--50 Hz. I övr igt känneteckl1 s Philips hög· 

ta la rs stem/ a 1) driftsäk rhet, 2) brumfrihet, 3) distor · 

ti onsfri å tergivning och 4) ingen st römåtgltng för fält .. 

matn ing. 

»MIKROLYT»-KONDENSATORERNA 


skydda mot överspänning. 

Här några fördelar: 

1. Våta kond ensatorer. 2 . Rin ga vikt . 3. S tor 

kap aci tet trots sm:'!. dimen sioner. 4. Spän nin gs· 

begränsande. 5. Överbelastningssäkra. 6 . jälv. 

helande. 7. L ågt förlustmotstånd. 8. Anod och 

genomförin g i ett styck e. 9. D riftsäkra. 

BEGÄR PROSPEKT! 
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Rikt illu strerad hand· 
bok i kortvågsteknik. 

Engelsk text. -

Kr. 1.75 plu s porla . 

»BÄS'L\ RES LT.-\T
~'IED FöRN"'.l\I STA F.-\Jmm.\T» 

.'\ !l \' ;inu 
»EDDYSTO:\E» liORrl'YA SD I<;'J.':\LJER 
\' a r . !\. " :1 1itet ii t' Oii \' (, l'l l"iiJJ:a d . 

V i fura (h'p I: l On o li ka d r ln l" i la;rfl t' fl " d etta f iil'li iimH g a 

e n g e l },:[L m U rkr' . U e liyil" i' l' :} ori ~ illul k a lnlog! 


»EDDYSTO:-', E» ~'I'örs l'ort\'ågsal)llara.t 
fi l r b atteri d r i ft . 1;),;-;- 200 mr r. ' tor l';ickYl d cI , l rtg S ll'6 1H
fi irur1l1,n i Il g , 3.1 ollle rn d i t i ll t al a J) d t~. s tabil, e lega n t pla t 
1:1<1 n. 	 Pri ' kr. 125: - . 

Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsgården 22 	 Stockholm 

Skaffa 
belåtna 
kunder 
med 

störningsfria 

KABEL 
Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passande konstruktioner för varje 
slog av anl'äggning. 

Begär katalog I 

Endast till dterförsällare. 

Representant; 

Zanni Holmberg, Stockh o lm , Bergsgatan 39 

POPULÄR RADIO 

\ i ha fiir prllv ll ill g; l ill d" lI lla app"n,1 IILOll agil l!iiglahu' från 
t\ 'kti ebolagd Eltron, ,\1 0(1 11 Rad io A.·B., Nati onal H. acliofabrik samt 
Svenska R'lClioakli ebola "e t. T yvärr ba vi ännu ej hunnil prov,l df" 
"amma ulall fl ålt" rkomma h:irl ill i n,i"" nUI11U1f' I·. 

.1"d ra riir ja/m·/' II! . 

E nli gt vud vi erfara , [öras ck i nwdd lappara ten an vända rij r· 
Iypel'lla nIIm era i murk lI a den ä,'ell a l' Aktiebolaget Trako (fabri. 
kal: »Ken·R"d,» ) ' ami Ghampi oll Radi" A.·R. (.fabrik at: »Cham· 
pi on» l. lP. S. 
:::::::::: :: : :: ~ :~: : :: :::::::; ::: ::::::::: :::: :: ::: ::::: :::::::::: :: ::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::: ::;::::: 

MIKROFOI ER OCH HöGTALARE. 

APPENDIX. 

f(o/mik ro fon e". 
Den lem 'Iiska bebandlingen av de [ysikali ska förlopp. SOI11 li gga 

lill " rund liir kolmikro[on ens verkn ino'ssät t är mycke t sv' rtill <Yän"· 
li g, I) h fl era fenomen ~nm beröra n7o l s lå ~d et h os lösa konl~ kl ~r 
a v della slu g bu för reslen iinnu ej [a lt sin lörklarinf!. Man anlage r 
al lmänt , a lt kolmikrofonen vid ma amplituder är ' n ren rörel ' e· 
ell er elonga lionsmollagarc, d. v, s. all mOlsllI ncl siinJringurna äro 

II 

E 
IIIII----......J 

Fig. 12. Princip schema jör en enkel ström k rets m ed k olk oms· 
m ik ro/Oll . 

proportion ella mol röre]" a mpliluderna. P åverkas mikrofonen a\' 
en sillII sformad lon, och motstl1 nd"ändrin gell s~lllnda är silllls[or· 
mad, [1\; uttrycket för strömmen i mi kro [onkrelsen: 

E
I 

R+r .sin<ot 
där R = R , + R , - krelsfns lolula li b lröm sll1 nt Slånd, 

r = ma xi ma l mo t s t~1 nrl ~än (lrin g, 
E= bat l pr i::i piinnin gen, 
w = 2:rf =vinkelfrekvcnsen. 
lvecklas d elta uttryck, fås : 

E r . r'. " 
J = R' (l - R.sm<vt+ R' .sm'<vt- .. . ), 

vil kel b etyd er en kon,la nl liksIröm, en Vtix >lslröm av d l'n på· 
lryck la Innens [r"kI'cn ' och i [orl sällnin "cn övert oner, mn äro 
iJ elyclcl,elösa, om r ,il' li tet i förhåll and e lill R. d. \'. ". (lin mikl'l)' 
fonen :il' nkänsli ),( pll er på"prka, il , ,'a gl Ijnd. 

KOll densatorm ikrofall en. 

Vi anla ga, a tt mikrofonen paverka :::; av en sinll sform nd tOll, så 
all kapaci ld en i:ind rar sig period isk!. Vilokapacilc len kalla, (.'" 

Fig. /8. KOl1 rlensalonnikr%	 flen, clslalrl/;[!gjord SlJIn en van:(-'r an rle 
kapacit et. 

och maximala bpacilel" indrin gf' 1l el. Om C. ,il' myckf'l mindre 
än (.'", kan ullryck 'I ·rör den erhållna ; pänningcn skriva " 

E. (.' ,
e= R . ·S;llwt. 

CoJ!(wC1 
o
)'+W 

Al' delta [ramg,l r, a lt kondensalonn ikrolonr ll verkli gen har reEi· 
karaktiir, efl ersom växelspännin gen "'i gel' proporli onellt nlf'd dcn 
pålu f!da li kspännin gen. 



försedda 
med 1.5 v. torrelement, de större 
av luftdepolariserad typ. Mascot 
har 60 v anodbatteri, Ettan 90 v. 

Ettan B Kr: 228:  _ 

batteri er. 

POPULÄR RADIO • 11 i 

Prima kondition 

ä nda till slutspurten 
- det är en av Wril · batterie rn as goda egenskaper. Ytterst omsorgsfull isolering av battericellern a, vilka allo äro 
inslagna i d ubbelt lager vaxpapper samt åtskilda av ett galler av vattenfast papp, garantera lå ngtidskapacite ten. 

Wril Extra anodbatterier inta en särställning ifråga om livslängd och kapaciteten garanteras vara minst 2 amp. 
tim. Därtill kommer den enastående lagringsförmågan - 6 månader utan påvisbar kapacitetsförlust. 

På samma höga nivå stå r även våra tillverkningar av ficklamps., låd- och stavbatterier somt ringledningselement. 

EXTRA 
Med salmiak - ulan syra 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
Levereras bl. a . till Armen, Flottan, Flyg Tel. 281820 SUNDBYBERG Tel. 281830

vapnet, Telegrafverket, S. J. 

' I 

s 
Omfattar 3 nya batteriapp. försedda med de n'ya 
strömbesparande batterirören. Mascot-modellen är 
en rak 3-rörs reseradio, strömförbrukning 4,5 mA, 
vikt 4 kg, mått 24 X 21 X 14 cm. I B är en 4-rörs 
super med hög känslighet och god utgångseffekt. 
Kort-, mellan- och långvåg. Fininställning. Elegant 
låda i högglanspol. björk. 1 B Rese är samma mot
tagare som 1 B men inbyggd i väska, storlek 41 X 

34 x 18 cm. Samtliga 

Maseot Kr: 108: - : 

Ettan B Rese Kr: 198:-. 


Sa mtliga kompletta med 

SKANDINAVISKA RADIO AKTIEBOLAGET 
STORA ESSINGEN, STOCKHOLM. TE L EFON V A XEL 23 306 5 



J ORDE 

(Världens största rörfabrikant) 

JOHAN LAGE R CRANTZ 

Vä rtaväg en 21 STOCKHOLM Telefo n 613308 


Ensamförsöli are fö r Stockholm, mellersta Sverige och Norr la nd 


Begär prislis ta! 



