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i detta nummer
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Ovanligt störningsfri

TELEFUNKEN
346 WL växelström
346 G L likström
4-rörsmottagare med fadinghexoder och elektrodynamisk
högtalare

385 kr.

•~'~,e",kaTELEFUNKEN

AkH eba Ia g et T,ä d lö. Te Ieg,afl, Sto,kholm.

Kap TElEFUNKENS GRAMMOFONSKIVOR!

TOROTOR
4-GANGS KONDENSATOR
Ty p L, m ed Mikroskala, Ty p R,

160 mm. dim. med stationsnamn
och våglängder.
G E N E R A L A G E N T:

MAX JOHNSEN & Co. A.-B., Regeringsgatan 20, Stockholm • Tel. : 18169
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'a r nagot visst med dessa rör
Ett annat ljud med Tungsramrör . . . med
Tungsram Barium eller Super Bariu11irör . . . de bättre rören för varje radio.
år kom åter Tungsram med en nyhet - med SBS, Tungsrams

Super Barium Serie. Det är ett 20-tal nya rör med enastående UJ;
Itekniska
Däribland finnas bl. a. flera nya konstruktioner.
förd~lar.

( X~I)';!);

";",;",,,;,;o" ·'E ;';';';';';';';;O;;

SBS-rören utmärka sig dessutom för högre effektivitet och bättre
utnyttjande av låga likströmsspänningar liksom för större mekanisk
hållbarhet. Elektrödsystemet är vibrationsfritt stagat genom
glimmerskivor såväl upptill som nedtill. Den övre skivan fasthålles av själva glasballongen -- därav dennas nya säregna form.
Nu gäller dec att rusta Er radio för långa höst- och vinterkvällar. Låt närmaste radiohandlare se över apparaten, låt honom
säga vad som skall göras vid den. Han säger: »Sätt in Tungsramrör i stället, så blir ljudet bättre». Med Tungsram Barium
eller Super Bariumrör får Ni mera glädje av Er mottagare.
Tungsrams rörlista omfattar tII 8o-tal rörtyp" - rör för 'Varje
apparat. Begär den hos Er radiohandlare eller dirtkl frdn

Svenska Orion Försäljnings Aktiebolag,
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping.
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Ni behöver icke
draga upp grammofonen mera!

2/._

Använd Slmpsons Motortallrik.
Detta behändiga lilla elektriska

l /S-

grammofonverk kan pisättas varje
grammofon. Motorn är nämligen
inbyggd I själva skivtallriken och

l/l-sida ...... . ....... Kr. 250: -

••• •••. ••.••••

1/._

• 185:-

••..... ...• . .. • 135:•

•• •••••• • • • •••

1/._ • •.•.•...•••.•.
1/.. • ..............

•

100:75:55:-

500 Kr...................
1000 •. .... ... .... .. ..••
1500 • • .......•... ......
2000 • ..•........ ...• ••.
2500 • ...... . .. .. .•••.• .
3000 •. ... .... ..•. . .•.• .

5 °'0
10°'°
15 0'0
20 °'0
25 0'0
30 0'0

tager slledes ingen plats.
Den stabila konstruktionen giver
garanti

för

en

störni ngsfri

och

jämn ,lng utan minsta tendens till
hastighetsvari ationer.

För växelström . ....... Kr. 64.50
Simpsons Plck·up med paralleIföring .••. .. . . •..••• .• • Kr. 46.00
Daptacon Plck.up . • •••• Kr. 23.00
(med volymkontroll) ••. Kr. 25 .00
Elite Pick-up .....•... . Kr. 28.S0
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EN FOLKOMROSTNING
OM RADIOPROGRAMMET
Radiotjänst protesterar. Radiolyssnaren dementerar.
Major Reuterswärd förklarar.
Under en längre tid har programtidskriften Radiolyssnaren vädjat Vill svenska folket att deltaga i en
omröstning beträffande rundradioprogrammen. Röstningen, som nu är avslutad, avsåg att besvara, huruvida lyssnarna ofta eller sällan lyssnade på 18 olika
programpunkter. Vidare om lyssnarna voro nöjda
eller ej med det svenska radioprogrammet i sin helhet
och om man helst lyssnade på Sverige eller utlandet.
. Slutligen skulle den rö~tande ange sin ålder, över eller
under 30 år, samt om den röstande var man eller
kvinna. Röstsedeln skulle vidare för,ges med namn
eller signatur och bostadsadressen skulle angivas med
stad eller landskap.
Innan vi övergå tm att principiellt bedöma värdet
aven omröstning av ovan antytt slag skall här något
beröras den :form under vilken omröstningen igångsattes och den instäI1ning tiH densamma, som kommit
till uttryck i Radiotjänsts avståndstagande från omröstningen iamt den polemik mellan Radiotjänst och
Radiolyssnaren som blev en följd härav.
·Meddelandet tiU allmänheten om den tillärnade omröstningen spreds huvudsakligast genom ett tryckt
prospekt 'betitlat »Folkomröstningen om radioprogrammet. Oktober 1933». Prospektet medfdl jde Radiolyssnaren och en del andra tidskrifter som bilaga.
Det är alltså icke ägnat att förvåna, att omröstningens karaktär av privat företag missförståtts på
en hel del håll allrahelst som rös1:sedeln - gärna
ofrankerad - skulle sändas under adress »Folkomrö.stningen om radioprogrammet, Box 3099, Stockhdlim». Då dessutom den för :fem år sedan utförda
folk<:>mröstningen åberopades i prospektet kunde den
okritiske lätt bibringas den uppfattningen, att även
denna omröstning emanerade från samma håll som
den förra nämligen T.elegrafstyrelsen och Radiotjänst
även om detta icke direkt uttalades.
Huruvida resultatet av omröstnången bl,ivit ett annat, om Radiolyssnaren mera direkt angivits som anordnare, är .svårt att yttra sig över och har väl
knappast någon praktisk betydelse med hänsyn till

värdet av omröstningen sådan den nu i detta fall
anordnades.
Radiotjänst hade emellertid en klar uppfattning
om betydelsen av detta sätt att ordna omrös1:ningen.
Man tog i en radiokommunike avstånd från det hela
och ,framhöll att omröstningen igångsatts under sådana former att Radiotjänst måste reagera häremot.
Vidare uppmanades lyssnarna att som hittills inkomma till Radiotjänst med sina önskemål.
Orsaken till detta Radiotjänsts uttalande var i
första hand den ovan omtalade publiceringsformen,
som kunde ge anledning till missförstånd.
Häremot skall endast påpekas, att om Radiotjänst
inskränkt sig till att meddela att bolaget icke hade
del i omröstningen, så hade detta möjligen kunnat
anses falla inom ramen för vad som tillbörligen i
radio kan meddelas av ett företag med monopol på
radioutsändnin ar. Men då härutöver en hitik över
formen Iför omrö.stningen uttalas har Radiotjänst på
ett betänkligt sätt missbrukat sin ställning . .
Det föptjänar ä~en påpekas att ännu så länge står
det en var fritt att anordna en omröstning eller att
kritisera radion utan att detta behöver sanktioneras
av A.-B. Radiotjänst.
Från Radiolyssnaren offentliggjordes genom T. T.
med anledning av Raiotjänsts uttalande följande notis :
Med anledning a v det meddelande, som utsändes på torsdagen av styrelsen för kktiebolaget Radiotjänst beträffande
den av tidningen Radiofyssnaren igångsatta folkomröstningen,
ber undertecknad få upplysa d'årom, att tanken på en dylik
folkomröstn1ng . redan i våras av Ahh~n & Akerlunds förlag
underställdes Radiotjänsts verkställande direktör, major
Reuterswärd, vilken tog del av planen och ett upprättat
frågeformulär samt i 'b rev till !förlaget framförde sitt tack
»för Eder vänlighet att låta mig taga del av frågeformuläret»
samt meddelade att »programomröstningens utfall kommer
att intressera mig i högsta grad». Frågeformuläret återsändes
utan invändning.
. För några veokor sedan meddelade förlaget major Reute.rswärd att omröstningen skulle äga 'r um i början av oktober
och att det frågeformulär som skulle utsändas i huvudsak var
detsamma,som han sett i våras, med några formella ändringar.
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Under sådana förhållimden hade vi ,givetvis ingen som helst
anledning att antaga, att omröstningens igångsättande skulle
betraktas som en mot Radiotjänst illojal handling;
Ahlen & Akerlunds förlags A.-B.
N ordiska förlaget.
T or Bonnier.

Riksprogramchefen Rabe uttalade i anledning här-,
av - major Reuterswärd var vid detta tillfälle bortrest - att han bestämt bestred, att direktör Reuterswärds brev kunde hava en annan'innebörd än ett hövligt avböjande att taga ställning vare si'g i positiv eller
negativ riktning till Radiolyssnarens omröstning.
Radiotjänsts uttalande avsåg icke i första hand frågornas formulering utan en protest mot att omröstningen igångsatts i en form, som: ,ickie deklarerades i
egenskap av privat initiativ. Först efter Radiotjänsts
uttalande hade omröstningen fått namnet »Radiolyssnarens folkomröstning».
Saken stod nu så att Radiolyssnaren ansåg sig hava
fullgjort sin s. a. s. skyldighet att rådfdga Radiotjänst, och l1iksprogramchefen ansåg att bolaget avböjt taga ställning till frågan.
Principiellt är det viktigt att få denna motsägande
stä.llning klarlagd" och besked härutinnan kan endast '
lämnas av hr Reuterswärd, som vid en förfrågan
helt ställer sig på hr Rabes sida och framhåller, att
hans brev endast kan betraktas på av hr Rabe antytt
sätt. Major Reuterswärd ställer även välvilligt en
kopia av brevet till förfogande. Brevet hade följande
lydelse:
13 mars 1933.
Bokförläggare Herr Ake Bonnier,
Åhh~n & Akerlunds Förlag's A.-B.
Stockholm.

Jag får härmed framföra mitt tack för Eder ,väl!llighet att
låta mig taga del av frågoformuläret för Radiolyssnarens
planerade program omröstning. Dess utfall kommer givetvis
att intressera mig i högSJta grad.
'
Det översända frågoformuläret å!ergår härmed.
Eäer förbundne
Att detta utgör ett mycket hövligt svar utan att
taga ställning i något avseende till omröstningen är
tydligt. Men detta utgör icke ett försvar för Radiotjänsts sätt att offentligen i radio taga avstånd från
omröstningen. Detta är och förblir olämpligt, speciellt med hänsyn till den indirekta uppmaning till
bojkott mot omröstningen, 'som meddelandet innehöll.
Det ligger ju ej heller någon konsekvens i att först
meddela Radiolyssnaren att omröstningens utfall
komme att intressera Rad,iotjänst i högsta grad och
sedan uppmana allmänheten att som vanligt vända

KORTVAGSSÄNDAREN PRI HUIZEN, HOLLAND,
som arbetar på en våglängd av 16,88 meter, sänder numera på
följande tider:
måndag, torsdag och fredag från 12.30 till 14.30
lördag och söndag ..... ... . » 12.30 » 15.00
allt Greenwich normaltid.
ÄGGKOKNING MED RADIO har tidigare omnämnts

som en kuriositet sammanhörande med de ultmkorta vågorna.

Det vill nu synas, som om radiofrekvent växelström kommer
~n revolutionerande, betydelse för den finare matlag:
ningen, som hittills icke haft andra moj ligheter att reglera

ätt få
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sig direkt till Radiotjänst och sålunda icke deltaga
i omröstningen . •
Vad åter beträffar frågan om värdet av, en omröstning som denna, så är det av betydelse att detta icke
överskattas.
I princip kan man säga, att den stora lyssnarmängden saknar förmåga att avgöra, hur radioprogrammen skola sammansättas, och bör ej heller med
hänsyn till radions stora och omfattande uppgift i
kulturellt och andra hänseenden lyssnarna lägga sina
heterogena önskemål alltför tungt i vågskålen då det
gäller väga de olika programintressena. mot varandra.
Radioprogrammens sammansättning skall läggas i händerna på personer, som genom. kvlalificera11Jde verksamhet på o!l!ika områden, :bäst äro skickade härtill.
Lyssnarna skola uppfostras genom radion och detta
kan ske utan att radioprogrammen bliva 'tråkiga, tunga
eller enformiga.
Detta kan av naturliga skäl icke uppnås genom en
folkomröstning där resultatet är så beroende av faktorer varöver man icke kan råda. Det är icke. ens
sagt att resultatet i grund och botten över huvud taget
är en följd av ett moget ooh ansvarspräglat bedömande från de röstandes sida.
Däremot skulle man med större utbyte kunna tänka
sig en omröstning bland lyssnarna med frågor avseeende t. ex.:
FörefinneS behov av att dagsnyheterna sändas på
andra tider och vid flera tillfällen under dagen?
Kommer väderleksrapporten på lämplig -tid?
Böra språklektionerna förläggas till andra tider?
Svaren skulle sålunda icke avse att betygsätta vad
som bjuds, utan när de, olika programmen lämpligen
med hänsyn till dem, som äro intresserade härav,
skola sändas.
'
Den som yttrade sig över väderleksrapporten skulle
ange sitt yrke och den, som yttrade sig över språklektionerna skulle ange, om han åhörde dessa. Detta
för att få en klar bild av behovet med hänsyn till
dem, som höra på programpunkten ifråga.
I en sådan omröstning kunde en var lyssnare deltaga och vara vittnesgill 'och radioledningen skulle
kunna hava verklig nytta av densamma.
Har Radiolyssnarens omröstningl något värde, så
är det synnerligen minimalt och är icke värt den stora
apparat, som igångsatts för dess genomförande.
Radiotjänst kunde med hänsyn till det anförda
tagit hela omröstningen med samma upphöjda lugn,
som är betecknande för Radiotjänst, då frågor av
långt större och mera vital betyddse helt ignoreras.
Thorsten Cassel.

koknings- och stekningsförlol)pen än aillvändning av olika
stark värme, resp. olika tid vid olika hetta. Radion tillåter
nu att förutbestämma den del av ,r åvarans inre, som skall ha
högre eller lägre temperatur än närliggande partier; olika
våglängder angripa nämligen olika organiska ämnen högst
olika, och detta ,vare sig de ligga inuti eller utanpå »steken».
Experim~te1t har detta just under.sökts av professor
Mc Lennan i Toronto, samme man, som utredde den mystiska
gröna linjens natur i norrskenets spektrum. Hans arbete
avser närmast förbättring av de medicinska diatermi-metoderna, som hittills arbetat på så långa vågor' att .!'kin-effekten
hindrat den radiofrekventa strömmen att gå på djupet.

Nu finn"s det att köpa i Sverige!

CATKIN RORET
"Marconis nyaste, revolu::
tionerande konstruktion
som med säkerhet kommer att helt och
hållet kasta om ej blott rörfabrikationen
utan även apparatkonstruktionerna" Så betecknade RAD l O och RAD I 0AMATÖREN själv denna epokgörande
nykonstruktion i en specialartikel i sitt
maJ nummer.

Nu har Catkinröret kommit till Sverige
och försäljes genom alla välsorterade
radiohandlare.

Använd själv de rör, som fackmännen använda
förse Eder mottagare med MARCONI-ROR!

Som komplement till den i n:r 5
av denna tidskrift lämnade beskrivningen meddelas här ovan data för

MARCONI'S WIRELESS TELEGRAPH COMPANY LONDON

Marconi Ml:l 4 Catkin

-

RADIO OCH RADIO-AMA T öREN

2-rörs· växelströmsmottagare
med högeffektiva rör
Av Ingenj ör

H. ST O CKMA N

Det moderna triodröret som kraftdetektor, transformatorkopplat
till den moderna pentoden, giver en p resta tionsk raftig mottagare
På sista tiden ha en del växelströmstrioder med
mycket goda data kommit i marknaden. Man har
lyckats driva upp förstärkningsfaktorn och brantheten avsevärt, samtidigt som inre motståndet hos
vissa rörtyper hållits så lågt, att rören med fördel
kunna användas i transfonnatorkoppling utan risk
för dålig basåtergivning. Den här nedan beskrivna
tvårörsmottagaren kom egentligen till för provning
av ett dylikt rör, Marconi MH 41, vars data äro:
förstärknings-faktor 80, maximal branthet 6 mA/V
och inre motstånd 13300 ohm. Med en vanliig lågfrekvenstransformator erhålles därför en förstärkning av i runt tal 200 gånger. För att med två rör
få upp största möjliga effektivitet valdes slutröret
bland de moderna, indirekt uppvärmda växelströl11spentoderna med en anodförlust av storleksordningen
8 watt och med hög känslighet. I modellapparaten
användes Marconi MPT 41 (med nya engelska sjustiftsockeIn), vilket rör med 250 volt på anoden och
200 volt på skärmgallret giver en distortionsfri utgångseffekt av ungefär 2,5 watt med endast c:a 6
volts signalspänningsamplitud på gallret. Den höga
känsligheten möjliggöres genom rörets stora branthet, c:a 5,5 mA/V.
Om utomhusantenn användes, kan detektorn beräknas avgiva erforderlig signalspänning för full utstyrning av slutröret på en hel del utländska stationer.
Om mottagaren sålunda är tillräckligt effektiv för
utlandsmottagning, så är den dock icke - i modellapparatens utförande - tillräckligt selektiv härför.

Modellapparaten har nämligen försetts med enklast
tänkbara avstämningsanordning. Skall mottagaren
kunna skilija de utländska stationerna åt, måste den
göras mera s,elektiv, vilket kan ske på flera sätt. En
viss förbättring erhålles genom insättning aven
ferrocartspole, men erforderlig selektivit,et kan endast uppnås med tvenne kretsar efter varandra, avstämdå med en tvågangkondensator. Man kan antingen anordna kretsarna i bandfilterkoppling, varigenom. sidbandsavskärning förebygges, eller också
koppla dem så löst, att skarp avstämning erhålles
med ty åtföljande allvarlig sidbandsavskärning. Man
måste därför i senare fallet återställa tonbalansen
genom tonkorrektion i lågfrekvensdelen (autotoneprincipen) , vilken kan anordnas t. ex. med hjälp av
någon av de i handeln förekommande tonkorrektionstransformatorerna. Bandfilter av olika typer med såväl luft- som järnspolar föras i marknaden, men man
måste tillse att bandfiltret är avs-ett för återkoppling,
om det skall vara lämpligt för denna mottagare.
Modellaparraten har utförts i två enheter, mottagarchassiet och likriktarenheten, enär den avsetts
för inbyggnad i en radiogrammofon. För likriktaren
gäller kopplingsschemats högra del, fig. 1, till och
med kondensatorn C13 ' och för mottagarchassiet den
övriga delen av schemat. Då permanentdynamisk
högtalare kommit till användning, har likriktaren dimensionerats för endast c:a 40 mA vid 260 volts
filtrerad spänning. Nättransformator och l.ikriktarrör finnas att välja på av flera olika fabrikat. I detta
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Fig. 1. Mottagarms kopplingsschema.
Nedanstående värden gälla för modellapparaten :
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fall användes en transformator med sekundärspänningarna 4 volt, 2X2s0 volt och 4 volt. Lågspänningslindningarna hade mittuttag, ehuru dylika uttag
här ej äro erforderliga. Likriktarröret, vars anoder
skola påläggas spänntngen 250 volt och vars glödtråd
skall anslutas till ~J.en klenare av de två fy!avolts-

Fig. 2. M ottagarchassiet i färdigmonte rat skick. Närmast
synes detektorröret, därbak om transformatorn T , och silltröret.

lindningarna, lämnar över en kondensator på 4 ,uF
en spänning av 280 volt. Följaktligen kan ett spänningsfall på 280 - 260 = 20 volt tillåtas i drosseln
D 2 , som därför kan lindas med relativt tunn tråd i
många varv till förmån för hög induktans. Motståndet får uppgå till 20 volt : 0,04 amp. = 500 ohm,
men köpes en färdig drossel på mindre motstånd
måste de felande ohmen tillsättas i form av ett yttre
motstånd. Drosselns induktans bör uppgå till 20 a
30 henry vid 40 mA beJiastning. På drosselns utgångssida ligger en elektrolytkondensator på 16 ,uF,
vilken måste tåla en toppspänning överstigande 350
volt. Någon planritning över likriktaren har ej ansetts behövlig, då delarnas placering framgår av fotot
fig. 4. Längst till höger synes likriktarröret framför
nättransformatorn samt tilil vänster om denna kondensatorerna C15 (ej absolut erforderlig) och CH' sildrosseln D 2 samt den skorstensliknande elektrolytkondensatorn Cia'
Mottagaren har på ingångssidan, en enkel avstämningskrets L l L 2-C 4 , till vilken antennen kan anslutas genom den lämpligaste av de tre antennkondensatorerna Cl> C2 och Ca' Detektorns galler är anslutet
tiH en »Radio»-»Gram.»-omkopplare 2 , Gallerläckan
R 2 bör för erhållande av bästa ljudkvalitet ha ett
värde på endast c:a 0,2 megohm, men om större
känslighet för utlandslyssning åstundas bör värdet
ökas till l megohm. I undre läget ansluter O 2 gallret
till volymkontrollen för grammofon, ,P, vars arm över
filtret R 3 C7 tillföres negativ gallerspänning, uttagen
över katodmotståndet R 4 •
Återkoppling är anordnad meden differentialkondensator C5 och spolen La' I anodledningen är som
- spärr insatt högfrekvensdrosseln Dl' Återkopplingen
kan av den intr,esserade radioamatören fås jämnare
och mjukare genom experiment med ett seriemotstånd
R l på c:a l 000 ohm och ett annat motstånd, över-

bryggat med en kondensator på l ,uF, anbragt i
punkten x och uppgående till ungefär 200 ohm.
Detektorns anodkrets med anodmotståndet Ra matas över filtret R 5 Ca' Lågfiekvenstransformatorns
primär är sidstäl1d via kondensatorn C9 , vars värde
valts så, att lämplig basresonans erhålles. Transformatorn är autokopplad till förmån för högt 0111sättningstal. För erhållande av negativ gallerspänning på slutröret har sekundärsidan lagts till negativa
änden av' katodmotståndet R 9 , vilket för filtr,e ring är
överbryggat med elektrolytkondensatorn Cn' HjälpgaUret matas över motståndet R 7 , som samtidigt sänker spänningen c:a SO volt. Över den på högtalaren
monterade utgångstransformatorn har lagts en klangfärgskontroll R a C12 ·
Mottagaren är monterad på en U-formigt böjd
aluminiumplåt på sätt som framgår av fotot fig. 2
och planritningen fig. 3. Några utförligare anvisningar för monteringen lämnas ej här och torde ej
heUer vara erforderliga. Denna mottagare är så pass
enkel, att ingen behöver riskera att misslyckas med
den. Dock bör föl'jande uppmärksammas.
Erhålles ej stor förstärkning, är det troligt att T 1 :s
primär blivit felvänd, varför dess förbindni'ngar kastas om.
Pentoden är ett specialrör med den nya engelska
sjustiftsockeln. Rörhållarens förbindning, sedd uppifrån, angives av skissen invid slutröret i fig. 1.
Den i fig. 3 visade placeringen av tonkontrollen
förutsätter att såväl det variabla motståndet som
tilledningarna äro fullständigt skärmade och jordade.
Detta kan lättare ske, om R a lägges till det jordade
chassiet i stället för till plusledningen. Följes icke
denna anvisning, blir mottagaren på grund av den
stora för,s tärkningen i de. använda rören hoppliöst instaibil. Givetvis kan tonkontroJJ,en placeras på annat,
ej så kritiskt ställe. Skulle mottagaren trots hänsyn
till vad ,ovan sagts visa tendenser till instabilitet, bör
detektorrörets glaskolv och sockel beläggas med tjockt
stanniolpapper, som jordas. (Gäller icke rör med
metalliserad g:laskolv). Vidare bör ett högohmigt
motstånd på c:a 100 000 ohm inläggas tätt framför

/90 m m

°

F'ig. 3. Planritning över chassiet. Glödströmslednillgarna
dragas fram mu:ler chassiets botte11. Ledningsdragningen äl' ej
kritisk . (Betr. R. se anm.)
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Fig. 4. Likriktaren. Närmast synes nättransformatorn och
likriktarröret, till vänster sildrosseln och elektrolytkondensator1~.

slutrörets galler, där det bl. a. tjänstgör som 'högfrekvensstopp. I modellapparaten hade ett dylikt
motstånd en mycket förmå:nlig inverkan på återkopplingsgränsen på långvåg. - Beträffande skärmning
bör tilläggas att man vinner i störningsfrihet ;Vid
grammofonspelning genom att skärma gallertilledningen från pick-up'en.
För den intresserade skall slutfigen blott nämnas
några ord om huru likriktarenheten och mottagarchassiet på lämpligt sätt utnyttjas i en radiogrammofonkonstruktion . Under det uppfällbara locket A
(fig. S) finnes till höger i grammofonbordet B en
rektangulär urtagning, genom vilken chassiets F översida är åtkomlig. Till vänster är likriktarenheten D
placerad och i framsidan har ett runt hål för högtalaren upptagits. C är den med en mutter i grammofonbordet direkt fastdragna skivtallriken med ~n-

Amerikanska
'Radiorör
Alla typer på lager.
Vanlig rörgaranti lämnas.
Elektrodynamiska högtalare a v Amerikas förnämsta fabrikat på lager.

RADIOKONSU LTATIO N
I{ U N G S P A S S A G E N

GÖTEBORG

T e l. 32552, 3255 3

.

- 'U · Fig. s. Radiogrammofon

med det beskrivna mottagarchassiet
och likriktarenheten. Motorn kräver ringa utrymme enär
den är inbyggd i skivtallriken. '

byggd motor. E är slutligen pick-up'en, kopplad på
den även vid stängt lock utif'1'ån åtkomliga volymkontrollpotentiometern P.

M aterioJllista
upptagande de i modelliapparaten använda huvuddelarna.
Nättransformator, SEM T-1s1, Sundberg T A 1801,
Görler NE 20.
III: Likriktarrör Marconi Ula.
D, : Sildrossel, SEM D-49, Görler D 5+ 120 ohm, Sundberg
DF 1 + 200 ohm.
C13 : Elektrolytkondensator 16 /l-F, 450 volt, Philips.
c,.: Nätkondensator 4 /l-F, 1500 volt.
L: Cylinderspole 60 mm; 1-. = SO v.; 1-. = 180 V., L. = 30 v.
T, : Transformator, Ferranti AF 8
eller motsvarande
Cll: Elektrolytkond. 50 /l-F, 15 volt (T. C. C.).
M : Crammofomnotor »Simpson's T1trntable», Puck Radio.
P. U.: Pick-up, H . M. V . modell 19.
Dessutom: diverse nätkondensatorer, 1 500 ;volt, potentiometer P och motstånd R. med log. kur,va, speciel1 sjustift~ocke l till pentoden (Sv. Radio A.-B.) m. m.
T ,:

H·EGRA D. L. U.
Elektrodynamisk hög'talare av högsta kvalitet
och lägsta pris. Enastående ljud och volym.
Kondiam. 190 mm.
Vår nya prislista med
verkligt låga priser samt
rörlista med reducerade
priser över Salorrören .

, A.-B. TRAKO
REGERING,SGAT. 40

.
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Arets radioutställning i Olympia, London, visade
sig bli en ännu större finansiell framgång än fjolårets. Omsättning,en uppskattas till 26 miljoner pun'd
och man räknar med att radioindustrien nu skall
kunna nyanställa 150000 personer - ett gott handtag åt ,den hemska engelska arbetslöshetsfrågans
(,långsamma) lösning, 225000 besökare kommo till
»Radiolympia» .
Bland radionyheterna ådrog sig bilmottagarna stort
intresse. De voro speciellt utrustade med automatisk volymkontroll för att e1iminera plötsliga ljudstyrkeförändringar när bilen ilar fram på vägen eller
svänger i korsvägar. Biltillver.k arna i England äro
nu i stånd att leverera mottagare i varje ny biltyp,
sQm släppes ut vid säsongernas början. Austinbolaget, till exempel, har anbragt en Ekco-apparat i
sina 16 och 20 hkr-vagnar.
'
:j:

Om denna nya typ av engelska radiolyssnare, S0111
under bilresor inte släpper kontakten med etervågorna, erin'ras vi i följande hi6toria ur Life:

- Om vi had~ en bilradio ,sku1'1e vi kunna 'fara ut
och lyssna i kväll om vi hade någon bil.

*
De med radiomottagare utrustade eng~lska polisbilarna ha också slagit an på Stockholms kriminalchef, polisintendent Zetterqvist, sonl besökt Scotland
Yard i London. Han har i pressen uttryckt sin
beundran över de effektiva medel, som Londonpolisen
har i de med radio försedda polisbilarna. Genom den
trådlösa förbindelsen kan detektivchefen, som sitter
framför en stor karta över London med omgivningar,
följa en dylik polisbils jakt efter en förbrytare. Man
har redan meddelat att Ensktededistri,k tet skall förses

med dylika polisbilar med radio. Dessa bilar med
sitt oiberäkneHga uppdykande böra ju åstadkomma ett
allmänt osäkerhetstiJiLstålIld! hos the underworld, och
härigenom få de en preventiv uppgift.
Detektivförfattarna ha härmed fått ett nytt motiv
att spinna på.

*

Man har i pressen ånyo anmäl'Wt på uttalet av
egennamn i T. T:s nyhetsutsändningar. Härom dagen
hörde jag själv Botnia (med långt o); namnet är ju
en latinisering (Bothnia) av Bottniska Viken, varför o bör uttalas som i botten,' dessutom är ju långt o
nästan aldrig föreko'mmande i latinet. Om Tampico
(i Mexico) har trycket" på andra stavelsen - så uttalad av T. T.-mannen - betvivlar jag. I Allehanda
har jag sett annan kritik: »1 går, söndag, under
grammofontimmen uttalade hallåmannen Fucik som
Physique och Kilman med tonvikt på andra stavelsen
- stick i stäv mot det riktiga uttalet, som är foo'tjik
resp. kaa'lmaan. Att ordet »csardas» i radioprogrammen konsekvent stavas med cz i st. f. os, beror däremot icke på okunnighet, då upplysning därutinnan
givits programledn~ng,en cirka tio gånger».
Rättstavning av csardas är nu inf örd, men med
uttalet är det fortfarande sämre ibland, säger samme
insändare senare. »Csardas av LeMr låter sålunda
som »tjaI1das av lehar» i st. f. »tjardasah av Jehar»
oCh för några dagar sedan uttalades Onegin efter
bo'kistaven vi\klet är fel. »Anjä'gin» skaM det vara».
Men ännu värre är det, när vederbörande hallåman eller T. T :ist inte vet: uttalet på svenska ortnamn.
I »Norrland i ord och bild» läses följande hälsosamma
påpekande: »Det har sina sidor att uttala utländska
ord, om man ej är språkman. De båda herrar, som
turvis föredraga dagsnyheterna för radiolyssnarna,
utveckla emellertid en ,s å pass stor säkerhet i uttalet
av utrikiska namn att den olärde får en viss beundran
för deras skicklig4et som ådagalägges. Men vi norrlänningar ha blivit något misstänksamma beträffande
det korrekta i framställningen sedan vi hört, huru
vissa norrländska namn uttalas av samma personer.
Sorsele, namnet på en västerbottenskommun av
samma aktningsvärda ,f ormat som Stockholms län
och under flera år ändpunkt för inlandsbanan, uttalades nyligen med stark betoning av o. Västerbottningar och Sorselebor uttala o :et som å. Nordisk
Familjebok, som är en i allmänhet god rådgivare,
anmärker också att uttalet är Så'rsele.
Askilje by och ljärnvägsstation i Lycksele socken
fick härförleden heta AJSk-ilje! Juktån - säg för all
del inte Juk-tån, utan Jukt-ån ! - förenas här med
Umeälven, vilket förhållande givit någon mindre
snillrik förrättningsman anledning att låta den vid
denna plats uppväxande byn heta A-skilje. Namnet
hör ioke till de vackra, men Ask-ilje är sju resor
värre.
Radiolyssnarna i byn T'väråse1 i Norrbotten hajade
säkert till, när deras by för någon tid sedfln blev
kallad Tvär-åsel med tonvikt på å, medan både de
själva och andra lägga betoningen på e :et.
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Medan vi äro inne på utta1'e t av norrländska namn
vilja vi fästa uppmärksamheten på att Abisko uttalas
med tonviken på a och icke på i, att i Matarengi
tonvikten ligger på första a:et och icke på e :et, samt
att Kiruna uttalas med hårt k och med tonvikt på i,
alltså icke Tjiruna eller Kiruna eIJ.er andra kompositioner.»

,*

Det finns emellertid andra språkliga problem i
radion. Troligen blir det så att hal'låmännen och de
föredragshållare, vars uttal mer eller mindr,e överensstämmer med deras, komma att leverera rättesnören för hur folk bör tala. Med andra ·ord: vi närma
oss en tid, då Sverige - i likhet med Tyskland, England och Frankrike - får en erkänd standard för
riksspråk, vilken man ej ostraffat syndar emot - vid
risk att eljest ej bli ansedd sq,m »bil'dad». Processen
kommer att ta tid, men man kan knappast hejda den.
Därmed är ej sagt, att diaJekterna försvinna: de som
under hela sin livstid förbli i sina hemorter, komma
att bevara en - visserligen modifierad - form av
landsmål, men de personliga önskningarna hos flertalet, de mera rörliga och intelligenta, skola åstadkomma efterhärmning av radiou.ttal~t ; det blir samma
strävan härefter som nu för tiden all ungdom strävar
att ta studentexamen.
.
Det iskiuILle inte alls förvåna om, när detta ,skede är
nått - dialektutsändningar - dramatik, lyrik och
berättelser - bli Hera i radion, ty man kommer då
att söka bevara dialekteilna, som ,hem:bygds- och
andra museer nu för tiden bevara den folkliga materiella kulturen.
Den som ställer sig tvivlande inför dessa framtidsc
utsikter, kan vända sina ögon till England, där utveckling~n i denna riktning är i full gång. De olika
kvarglömda dialekternas förespråkare äro allvarligt
bekymrade över radiouttalets I'a ndvinningar bland
massan. Vid en skolmannakongress i Cambridge härom dagen uppträdde en talare, som häftigt fördömde
det sydengelska standarduttalet i British Broadcasting
Corporation s utsändningar. »Det må väl vara
engelska, men det är inte den e,ngelska som hans
majestät begagnar sig av i radion.» Tidningarna
skyndade sig att intervjua Mr. A. Lloyd James,
B. B. C:s så kallade »sptåkdoktor», om skillnaden
menan »radioengelska» och »King's English». Han
menade, att attacken var ogrundad. Radiouttal'et var
en gyl1ene medelväg mellan det londonska uttalet hos
de lägre folkklasserna och det snobbiga uttal, som
kallas »Oxford accent». Han nämnde något om radiouttalet som den breda kungsväg »där små variationer
väl finnas, men som dock drager en skarp gräns mellan tillåtet och otillåtet. På denna kungsväg befann
sig - vid dikeskanterna - Mac Donald, Baldwin
och president Roosev,e lt; kungen och Winston
Churchill, voro mitt på vägen, Lord Snowden var
just på gränsen och minister Thomas en lång bit utanför. Nordenglands gamla anspråk på »vackrare
engelska» hade tyvärr inga chanser att göra sig gällande, o. s. v. (Jag hoppas vid ett annat tillfällie få
återkomma till det intil'essanta problemet utförligare.)
Men att B. B. C. i England angav tonen ville han
icke bestrida, och det var ju bara en lycklig händelse.
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I en intervju i en morgontidning yttrade en person,
som är intresserad för de blinda, vars »dag» nyligen
ägt rum i Stockholm.

»Den aJ.1ra ,s törsta välsignelsen för de blinda är dock
radion. Den är av sådan oöverskådlig betydelse för
de blinda, att det nästan kunde fördalla som om den
vore uppfunnen speciellt för dem. Radion öppnar
dörrarna till det pulserande livet för de blinda, för
dem ,in i en skönhetsvärld som mången kanske aldrig
haft en aning om, hål1er dem underkunniga om allt,
s®m sker ute i världen. Vårt mål och 'vårt syfte och
hopp är radio åt envar blind. Men det kommer att
drö j a. N u måste j ag årligen anskaffa 100000 kr.,
vilket icke är lätt. Men pengarna behövas.
Blindverksamhetens r,e sultat i Sverige kan liknas
vid senapskornets växt - från den obetydliga början
har den växt ut till ett väldigt träd, som överskyggar
hela landet. Utan att frånkänna pionjärerna deras
stora betydelse kan man dock säga, att radion blivit
själens ögon för de blinda. Undra då på att vi önska
radio åt dem alla».
.
Kanske socialminislern tänkt härpå i sitt nya lagförslag, som ger lytesersättning åt varje blind med
minst 500 kr. om året?

*
Den nu sittande radiokommitten får naturligtvis
mycket att syssla med, sedan ordf. riksdagsman Olof
Olsson kommit hem från interparlamentariska mötet
i Madrid. J ag undrar, om man inte - trots tidens
diktaturtendenser - skulle där taga upp ett demokratiskt hav, nämligen att placera representanter för
radioamatörorganisationer och andra för·bund, t. ex.
från en ev. landets lyssnarorganisation, i Radiotjänsts
styrelse? Faktiskt veta vi ingenting om radiokvalifikationerna hos de herrar, som nu sitta där. Ha de
intresse för att lyssna om kvällarna eller sitta de där
på grund av allmänna meriter? »Smakrådet» har
också en slumpartad sammansättning. Hur vore det
med en Radions Opinionsnämnd, vald på erfarenhet '
och intresse?

*
Det klagas i filmvärlden över att inga författare
skriva direkt för filmen; det är tydligen »författarhögfärd», menar hr Molander.
Nå, vad radion beträffar, ligga ju ej förhållandena
så tilL Radioteatern uppför ju ofta speciel\la radiospel, ibland i repriser, som tycks mig omaka emellertid. (Hammenhögs Pettersson & Bendel är ju ett
exempel härpå; men radion och tidningen borde ha
det. gemensamt att icke »trycka» samma sak två
gånger!). J ag har emellertid fått 'e n ide: varför icke
låta poeter och novell- och romanförfattare skriva
direkt för radion också? Maths Holmströms äventyrsföljetong är ett steg i denna riktning. Men varför skulle ej Asptund, Silfverstolpe, Öst,erling, Malm,
Stellan Arvidson, John O. Ericsson o. s. v. bli ombedda att läsa upp opublicerade dikter? Man skulle
nog flockas till hörlurar och högtalare vid sådana tillfällen. Och detsamma gäller prosaförfattarna.
Per Vinkel.
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2-stegs motståndskopplad
mikrofonförstär kare
II.

Av Sven Granberg

Den signalspänning, en Reiszmikrofon avgiver, är
mycket liten. Talar man nära mikrofonen, uppgår
den endast till cirka 7 millivolt, och även sedan den
upptransformerats 100 ggr, d. v. s. till 0,07 volt, är
den för låg för att utstyra en förstärkare. Befinner
man sig på något avstånd från mikrofonen uppgår
spänningen blott till någon millivolt. Därför är det
.nödvändigt att förse densamma med en mikrofonförstärkare, som bör arbeta någorlunda liniärt. Då denna
förstärkare bör placeras rätt nära mikrofontransformatorn har den gjorts transportabel och batteridriven.
Det händer ju ofta att man vill ha mikrofonen på
något avstånd från huvudförstärkaren och graverapparaten resp. högtalaren eller sändaren.
För att den skall arbeta distortionsfritt måste förstärkaren vara mycket väl dimensionerad, så att den

brytaren och en signallampa. Volymkontrollen är på
cirka 50000 ohm och har logaritmisk l110tstånds. ändring. Montageplattan har måtten 120XI60X20
111m. Ingångsledningarna bör man skärma med

Fig. 1. Mikrofonförstärkarens koppli1tgsschema.

R,

=

2000 ohm; R, = 2 megtdhm; R. = 0,15 megohm,
R. = ' 0,8 megohm; R. = 50 oao ohm, logaritmiskt;
G
5000 cm; C,
l ""F.

=

=

ej överst yres ens vid kraftiga passager. Här ligger
en motståndskopplad förstärkare närmast till hands,
och en sådan har utförts med två steg. Förstärkaren
är dessutom utmärkt för mätändamål, t. ex. för mätningar av grammofondosor, till oscillografer o. s. v.
Förstärkaren är som förut sagts transportabel, och
den väska den inrymts i innehåller dessutom batterier,'
mikrofonkabel och förstärkarekabel, samt mikrofontillsatsen, som beskrivits i samband med mikrofonen.
Taga 'vi en titt på schemat, se vi att det inte på
något sätt är märkvärdigt, om man undantager den
automatiska gallerförspänningen genom motståndet
R 1 • De ingående kopplingselementens storlek bero
i viss grad på de använda rören, men de i schemat
uppgivna data få, tjäna såsom ledning. Så stora skillnader blir det i alla händelser icke. När så många
steg förstärkning måste användas, som här är fallet,
är det givet att kopplingen bör vara mycket stabil så
icke förstärkarna råka i svängning eller lågfrekvent
återkoppling. Därför är den montering fig. 2 anger
att rekommendera, då alla kritiska ledningar äro mycket korta. På panelen, som är av 1 mm tjock aluminium i formatet 120X 140 mm, sitter dels volymkontrollen, som tjänar till att reglera den från mikrofonen kommande signalspänningen och dels ström-

Fig. 2.

Mikrofo1tförstärkarens montageritning. Punkterlla
1-1, 2-2 etc. förbilldas med varandra.

skärmad systoflex och kopplingstråden i denna bör
ej vara grövre än 0,3 mm. Rörhållaren för första
röret' kan vara fjädrande, om det skulle visa sig vara
mikrofoniskt, som ju ofta är fallet med batterirör.
Mellan de båda förstärkarestegen bör en jordad alu-
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Fig. 4. Inredningen av apparatväskan. Bägge ändarna försedda 1/'1ed dörrar.

Fig. 3. Den färdiga f6rstärkaren. Skärmplåten ej ditsatt.

miniumskärm placeras, vilken hindrar lågfrekvent
återkoppling o. d. Batterianslutningen sker medelst
en 4-polig kontaktlist. Under denna list sitter till
höger hylsor för !ingående ledning, till vänster för
den utgående.
Lämpliga rör anges följande tabell:
V,
Fabrikat ·
Philips ..... . ...... A 425
Sator ...... .... . ... W4
RE 034
Telefun~en
WD4
Triotron
Tungsram .. . ....... HR 406
Valv o ...... ...... W406
o

•

•••

••••••

t

•••

o

••

V.
A409
A4
RE074
RD4
G 407

Röruppsättningen ställer sig sålunda mycket billig.
Vid en anodspänning på 120 volt blir värdet på motståndet R 1 ungefär 2i 000 ohm. Då strömföl'brukningen endast uppgår till några milliamp. bli strömkostnaderna låga, men har man tilLgång till väl silad
likström, kan man ju vid stationärt bruk taga ut de
120 volten från nätet. Säkrast är dock med batterimatning, då det minsta nätbrus blir mycket förstärkt
i högtalaren och graveringsapparaten. Så skulle
själva förstärkaren vara färdig, ooh vi övergå till
den väska där apparaterna äro inrymda.
Denna är inredd så att största möjliga del av utrymmet blir utnyttjat. Fig. 4 visar uppställningen.
Till vänster sitta mikrofon och förstärkarkabei samt
glödströmsbatteriet, till höger därom står på kant 120
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voltsbatteriet på en liten upphöjning, under vilken
ledningarna skola gå. Apparatdelen skiljes med en
vägg och på en övre hylla står mikrofontillsatsen,
som tages ut vid användningen, och därunder mikrofonförstärkaren . Kabelrullarna kunna vara vanliga
spolar av stor typ, och rymma ungefär 10 m vardera,
av 0,75 mm RiViG-ledning. De äro uppträdda på
axlar, och uttagas vid pårullandet. Kablarnas ändar
äro försedda med stickkontakter, och med 10 m
mikrofonledning får man således rörelsefrihet för
mikrofonen inom en radie av 10 m, och från förstärkaren till slutförstärkaren och inspelningsapparaten en aktionsradie av 20 m. Vid ännu längre led- .
ningar får man llog kompensera ledningskapaciteten
på något sätt, men den längd ledningarna ha räcker
nog till även om man skulle vilja försöka sig på t. ex.
ett litet utomhusreferat, och varför då icke i kom- .
bination med sin ägandes amatörsändare. Ändarna
av lådan äro täckta med dörrar och när apparaten
skall användas tager man ut mikrofonen och kablarna samt mikrofontillsatsen och kopplar ihop dem en!.
schemat. För att förhöja utseendet på lådan kan
man kläda densamma med pegamoid.
Slutligen kan apparaten användas såsom radiomottagare vid en del tillfällen. Man byter då ut mikrofontillsatsen mot en detektorenhet och låter förstärkaren arbeta såsom lågfrekvensdel. Dessutom finnes
som förut sagts många andra användningsmöjligheter, som man nog säkert så småningom kommer
underfund med.
.
C'C'C'C'
ENGELSKA RUNDRADION har med hänsyill. till i dessa
tide r deprimerande verkan avskaffat ordet »depression» i
väder1eksra~pOrterna; däri det fordom användes för att be- teckna ovädercentrum eller cyklon.
Kfdkt att icke trampa på liktornar, väcka s~,va:nde björnar
eller tala om troll.

PANDETIKON
är det mest effektiva och bekväma medlet för
impregnering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, fastsättning av högtalarbeklädnad,
hoplimning av spolformar, hoplimning av lådan.
Tuber a 75 öre och kr. 1: 50 hos färg-, järn-, bok.
och pappershandlare.
Sthlm Va

WEIJMERS H/B

Tel. 880224
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NYTT FRÅN RADIOFRONTERNA
NY PAUSSWNAL FÖR GLEIWITZ .
Den 18 oktober erhöll GleiwitzSltationen
en ny .paussignal, som även användes, då
programmen hava sitt ursprung . från
denna st ation. A ll~så då programmet mottages över t. ex. Bresiau eller någon annan Schlerichs station. .Paussignalen bestå,r av de första takterna i visa »Gliick
auf, Gliick auf, der Steiger kommt».

material, men arbetet skall utför-as av
portugisiska ingeniör.er.
EGYPTISK STORSTATIOiN.
Den nya EgyJptiska sändar'en för Kairo
som byggdes i Abou-Zaabol med en effekt
av 20 kW kommer att tagas i bruk i
början av januari.
LYSSiNARTÄTHlET·ElN I

RAlDIOLYSSNARNAS ANTAL STIGER I SCHWEIZ OOH ENGLAND.
Sedan oktober 1932 ha·r radiolyssnarnas a·ntati Schweiz ökats med 74367.
Störst är ökningen i Ziirich, som utgjorde 48492, därnä:st kommer Basel med
28152.
ökningen av antalet radiolyssnare i
Engl:and har under den gångna sommaren genomsnittligt rört sig om 20-25 000.
ökningen under september utgjorde
66100 st.
NYA PAUSSIGNAlJER I NORDTYSK RUNDRADIO.
D en nordtyska rundradion med sändarstationerna Hamburg, Bremen, Flensburg, Hannover och Kiel ha,va erhållit
nya pauss.ignaler. \Kid och Fle.nsburg
hava melodien till })Schleswig-Holstei n
stammverwandt», Bremen melodien till
'»W o die N ordseewellen trechen an den
Strand». Som huvudsändare har Hamburg erhållit en melodi ur Wagners
Flygande holländaren.
SKOLRA·DION I SCHWEIZ.
I Bern har genom undervisningsminist·eriets försorg alla skolklasser försetts med mottagare.
TRÄDLöS SÄ;NDNING MEJLLAN
TVÅ STATIONER I NORGE.
Norska regeringen kommer att bygga
en relästation i Vadsö i Hnnma.rken.
Stationen kommer att huvudsakligast
sända program från Oslo. Då avståndet
mellan Oslo och Vadsö utgör c:a 2000
km och telefonförbindelserna ofta äro ur
bruk och för övrigt ganska undermåliga
kommer programmen att överföras trådlöst till Vads ö' genom en kortvå,gssändare.
Vore detta icke något för Sverige?
TOLV STATIONER FÖR KAP
VERDEÖARN A.
Under vintertiden äro inne,vånarna på
Kap Verdeöarna ofta utan förbindels e
med varandra till fö1jd av dåligt väder.
För att råda bot härpå h<IJr man i Portugal
beslutat bygga en radiostation på var och
en av de tolv öarna. En engelsk fi·r ma
skall leverera <Ilpparaterna och annat

~GRA

L~!NDER.

Lyssnartätheten ·i skilda länder är synnerligen .skiftande. Puocentalen äro för
Australien 6,77, Polen 0,92, England 12,2
och Frankrike 2,8.
NY AVBETALNINGSMETOD FÖR
RAD 10 A,P ,P ARAT ER.
En t y sik ifirma har konstruerat en anordning, varigenom man a,'Vbetalar sin
mottagare alltefter·som den användes.
Mottagaren äu sammankopplad med en
automat, som är så .beskaffad, att den
kopplar 111 mottagaren under viss tid

anordnat egen anskaffning av dagsnyheter
för att hålla sina lyssnare med en förstklassig llyhetstjäTJJSt. Orsaken här.till är
att nyhetsbyråerna som Associated och
United Press och de le<lande tidningarna
förb judit radion att meddela denls nyhetsmaterial.
AMERIKANSK RADIOSTATION
UTAN JAZZ.
D.irektionen Iför radiostationen WMCA
i New York har beslutat att aVlfÖl'a all
j azzmusik från programmet. Den skall
ersättas med klassisk musik. Man har
nämligen den uppfattningen att en stor
del av den ameni~anska befolkningen är
utledsen på negermusik. Beslutet har redan verkstälJ.ts och det förmodas att a:ndra
sändare komma att följ a exemplet.
N AT IOiN ELL KOM:tMTTTE FORDRAR BELGIlSK MUSIK.
I Belgien har bildats en kommitte med
uppgift aH göra .~ropaganda för Belgisk
musik Till en början har kommitten tillställt ledningen för de n belgi'ska radion
en &örteokning lPå belgiska kompositörer,
vars verk man fordrar skola UJt·sändas.
TELE:FONRADIO I HELSINGFORS.
Telefonbolaget i He1sing<fors har efter
omfattande försök infört trådöverföring
av radioprogrammen inom stadsnätet.

mot att ett myn,t nedlägg·es. Man betalar således mottagaren genom att ilägga
mynt gällande fö r den tid man vill höra.
Det påminner om våra sparur eller polettmäta:re för gas.
J ÄTTERYSKT.
Den .nya ryska sändarstationen
Noginsk (70 km från Moskwa) skall få
en effekt av 500 kW.
UNGERN FlÅR ANTEiNNTORN AV
ENORMA DIM'ElNSIOiNER.
Antenntornet till den nya ungerska
storstationen vid Lakihegy beräknas snart
vara färdigt. Stålkol1'strukti;onen till det
cig<IJrrforrniga tornet är 280 ' meter hög.
Genomen teleskopliknande påbyggnad
ö~as höjden till 314 merer. Alltså högre
än Eiffeltomet. Tor·net väger c:a 480 000
kg och vilar .på ett fundament av järnbetong vägande 130000 kg.
AlM·ERIKA:NSKA RUNDRADIOBOLAG SKAFlFA BGEN PRBSSTJÄNST.
De båda stora amerikanska rundradiobolagen National Broadeasting, Company
och Columbia Broadcasting System hava

STATLIG KONTROLL ÖVER
KIN AS RUNDRADIO.
Enligt meddelande från Shanghai utövar nu praktiskt taget Kinesi'ska kommunikationsdepartenlentet kontrollen över
alla .privata rundradi ostati oner i Sh~ng
hai innefattande såväl den kinesiska
staden, som internationella territoriet och
franska koncessionerna.
FOLKFÖRBUNDET ÖKAR SIN
RADIOSÄNDNING.
Folkförbundet, som förfogar över en
egen kortvå gsändare för utsändning av
nyhder, har för a~sikt att utöka denna
nyhetsförmedling genom en utbyggnad
av sändarstationen. M.eningen är att
sändningen ·skall nå hela världen. I
detta sammanhang skall utsändnings tiden
minskas &rån 15 till 7 a 8 minurer och
ske på fyra eller fem språk.
ÖSTERRIKE HAR 500000
LYSSNARE.
Inom närmaste tiden beräknar man at,t
kunna registrera dien femhundratusende
lyssnaren. Denne kommer att erhålla ett
guldur. Minister Fritz Stockinger kommer .personligen att överlämna uret, som
är en gåva av Rovas.
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Ferrocart-spolarnas
fulländni~g

Fig. 1. F errocart i plattor, r·ullar,
stansdelar samt färdiga
fer·rocartspolar.

Det av l!ppfinnaren Hans Vogt framställda materialet Ferrocart väckte Utwer
förra året stort l!ppseende inom fackkretsar. Det möjliggjorde nämligm konstruktion av högfrekvensspolar med synnerlige14- små dimensioner, små förluster
och ytterst obetydliga läckfält. FörsöksreS1!ltaten voro synnerligen lovmwe, mm
givetvis fordrades en tids praktiska erfarenheter, innatl ett sZt!tgiltigt omdöme
kunde avgivas. F,rarnställnillgsmetoden half mwer det sista året utvecklats och
fldländats; och det ser ut som om betydelsen av denna uppfinning snarare underskattats än överskattats. Radioindustrien har redan i ganska stor omfattning
börjat använda Ferrocartspolar och -drossiar i högfrekvenskretsar';;;' på årets
radiomottagare sedan vissa ban/'sjukdo.m ar undanröjts och framställningsmetoderna
ytterligare förbättrats. Då patentfrågorna nu kommit i ett klarare läge, ha vi
satts i tillfälle att här nedan publicera en del hittills hemliga detaljer beträffande
detta intressanta material.
.

Som bekant utgjorde tidigare virvelströmsförlusterna Ii de magnetiska materialen ett oöverstigligt hinder
för användandet av spolar med kärna av högre magnetisk permeabilitet i kretsar för högfrekvens. Från
pupinisemngstekniken för telefonlinjer var det visserIigel1\ redan kant, att virvelströmsförlusterna kunde
nedsättas genom att framställa kärnor av i isolerand~
bindmedel uppslammat finfördelat järn" men denna
metod visade sig icke användbar, 'då det gällde högfrekvens. Vid ljudfrekvens (upptill c:a 10 kc.) spela
hysreresisförlustema en betyclande 1'011, vilket ej är
fallet vid högfrekvens. Däremot antaga virvellStrömsförlusterna vid högre frekvenser sådana värden, att
den reduktion av förlusterna, ,som erhålles på grund
av lägr'e lindningstal och m1ndre kopparåtgång, fullständi,g t kompenseras. Uppkomsten av virvelströmmar i en kärna av isolerade järnpartiklar beror på
att denna isolation vid äldre framställningsmetoder
ej blev tillräcklig, och att vid hoppressningen ytterligare kontaktställen uppkommo genom att de isolerande skikten skadades. På så sätt bildades strömkretsar, 150m tilläto uppkomsten av virvelströmmar i
kärnan.
För att lösa probIemet att framställa ett för högfrekvensspolar lämpligt kärnmateri,al med små för,.
luster var det dä.rför nödvändigt, att först klara
isoleringsfrågan. Vogt lyckades att medelst utfällda
järnpartiklar (carbonyljärn) av endast 5 tiH 20 ft
diameter och nitrocellulosalösning framställa en emul$Iion, vari ,isoleringen mellan ,p artiklarna var tillfredsställande. Det blev sedan ett nytt problem, att på
1

U. S. A.-patent n:r 421 067, Currie, 1890.
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FJg. 2. Ferrocartmaskiren.
l järnemul'sionbehål1<1ire, 2 omrörare, 3 pappersrulle, 4 värmeelement, 5 bindmedelsbad, 6 ,värmeelement, 7 transportrulle,
8 lindningsdorn, 9 uppvärmningsanor&ning, 10 anordning för
avskärning och styckning.
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F~g.

3. Snitt genom.
ferrocartmaterial (för stqrat).

A järpartikIar, B papper,
C bindmedel, D isolerlack.
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Fig. S. Böjhållfasthet (kurva 1 för äldre utförande och 2 för
nyare utförande med större hållfa~thet.

basis av denna emulsion framställa ett material med
fullt likformig fördelruing av järnpartiklarna, och som
dessutom lämpade sig för bearbetning till kärnor.
Flera olika metoder prövades och förkastades . Slutligen visade sig den numera använda metoden giva
fullt tillfredsställande resultart:. Man låter en pappersremsa av 8 f-t tjocklek löpa genom emulsionen, som
på bMa sidor av papperet får ,biIda en tjock hinna
110 fl, vilken under faJbrikationsprocessens gång
underkastas en torkningsprocoour vid lämplig temperatur. Fig. 2 visar en s. k. ferrocartmaskin. ]ärnlack-emulsionen befinner sig i behållaren (1), va,r,i en
omrörat<e (2) håller emulsionen i cirkulation. Pappersmaterialet, som befinner sig på rullen (3) föres över
en !bygel i behållaren genom emulsionen, som det
lämnar i vertikal riktning Iför aH ,p assera genom en
uppvärmningsanordning (4), varvid emulsionens
flyktiga beståndsdelar avdunsta.
Genom lämpl~gt val av pappershastigheten erhålles
ett synnerligen likformigt mart:eriaL Då papperet ·rör
sig uppåt flyter emulsionen neråt, varvid de över varandra glidande små järnpartiklarna erhålla en isolerande hinna, som effektivt hindrar uppkomsten av
virvelströmmar i materialet. Skiktets likformighet
ger materialet konstanta magnetiska egenskaper, vilket givetvis är mycket viktigt.
Det nu torra bandet passerar därefter genom behållaren (5), som uppvärmes elektriskt, och som innehåHer ett smält bjndmedel. Efter denna behållare
passerar bandet åt,e r ett värmeelement (6), v,a rs tem-
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·C
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Versuchsanordnung
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Fig. 6. N erböjmngen som {tmktiOt> av temperaturen (1 för
äldre! 1,tförande och 2 för nyare tdförande med betydligt förbättrad temperaturbeständighet).

peratur bestämmer tjockleken av det på remsan lagrade bindmoolet. Över transportrullen (7) kan bandet
nu Ledas ti:ll dornen (8) ' efter att först ha uppvärmts
. i en vätmeanordnång (9). På dornen framställes
rör- och ringformat kärnmart:eriel. Alternativt får
bandet löpa in i ett styckningsverk (10), där det skäres
i bestämda längder. Ett antal sådana bandlängder
läggas tillsamman ocn uppvärmas på elektrisk väg
till c:a 135 ° och sammanpressas med ett tryck av
omkr. 80 kg/cm 2 • Ur det på detta sätt erhållna
ferrocartmaterialet kan sedan kärnor av olika form
utstansas. Några exempel på sådana visas på fig. l.
Vid en äldre metod användes parafin som bindemedel,
vilket emellertiQ visade sig mindre -lämpligt. Man
använder nu ett speciellt kolvätepreparat, vilket betydligt förbättrat materialets mekaniska egenskaper.
Fig. 3 visar en förstoring av ett snitt genom en ferrocartplatta. .
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Fig. 7. Olika typer av ferrocartspolar, jämförda med el>
luftlindad spole.
A toroid-, B kapsel-, C mantel- och D halvmantelspole.
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A

Fig. 8. Samma spoltyper som i tig. 7 i

Ferrocartmaterialets viktigaste fysikaliska data äro
följande:
tolerans.
PermeClJbiliteten = 12 + 2
Magnetisk mättning: av fig. 4 framgår att i de flesta
i praktiken förekommande fall den magnetiska belastningen ligger långt under mättningspunkten . .
Specif,ik vikt: c:a 4.
Mekaniska hållbarheten framgår av fig. 5.
Värmebeständighet : ingen nämnvärd förändring upp
till 110° (lSe fig. 6). Även de magnetiska och elektriska egenskaperna äro oförändrade upp till 70° .
Luftens inverkan och åldring: hiui],Js ha inga förändringar konstaterats, som kunna ha något samband med dessa faktorer.
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genomskän~ing.

En1igt vad mätningar ge vid handen, spelar kärnans
form en viss roll. De bästa 1'esultaten erhållas då
.kärnan bildar en sluteru magnetisk krets som fallet
är i en toroidsp01e. Erfarenheten visar doc~, att bättre
resultat erhållas, om kärnan även omsluter spolen
utvändigt. De vanligen förekommande typerna visas
i fig. 7. För jämförelse är en vanlig luftlindad spole
medtagen. Fig. 8 A-D visar tydligare konstruk- .
tionoo av ISpoltyperna i fig. 7. Mantdspol:ama fig.
8 C och D) äro de ur t,illverkningssynpunkt fördelaktigaste, varför de kommit mest till användning. En
annan faktor, som bidragit härtill är enkelheten att
justera dessa spolars induktans.
Vid lfabrikation av flerkretsmottagare är det som
bekant av allra största vikt, att spolarnas induktans
är eller kan göras lika. AvVJikelser på 1 % och mindre
inverka ofördelaktiigt. På luftlindade spolar kan en
induktansjustering göras genom förskjutning av ändvarven, vilket dock kan medföra rätt avsevärda förluster. På en ferro~rtspole hat: man endast att af)dra
kärnans luftgap, vilket medför en för1ustfri ändring
av induktansen. I fig. 9 a och b visas förlustkurvorna
för spoltyperna på fig. 7 och .8.
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F1g.9. FörlnstkHl'vor tör de i tig. 7 och 8 illustrerade spolarna.
A) för 200-600 In våglängd.
Kurva a) ,toroidspole,
b) mantel- och kapselspole,
c) &pole, lindad med litztråd på glas, 82
mm Sil, S4 mm längd,
.f) noormal luftlindad sopole.
B) för 600-2000 m våglängd.
Kurva 1) mante1spol:e med 7 gu' . kärna,
2) halvmantelspole med 6 gr. kärna,
3) ,vanlig luftlindad ·spole.

250

a.

Fjg. 10 a. Ju.steringsanordningen på de i
tig. 10 v isade spolarna.
a)
b)
c)
d)
e)

fer.rocartkärna,
1Jrolitulhölje,
ferrocartok,
hållare,
gängad spindel,
f) justeringsmut1Jer,
g) vårta av trolitul,
h) juster.ingsnyckel.

1
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Fig. 12. Resonanskurvor.
Den övre för ferrocartspole, den
lt1ldre för vanlig luftlindad spole.
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jämförd med en luftlindad spole. Skillnaden i st.ämskärpa är påtaglig.
Ferrocartmaterialets användning är dock ncke begränsat endast till mott.agarespolar. Det får användning öv·erallt, där det fordras spolar med små dimensione r, små förluster och små läckfält. Så t. ex. ha
ferrocartspolar kommit till användning i små bärbara
sändare för »trådad trådlös» överföring. Med de
vanliga spolarna har man här haft stora svårigheter
på grund av deras stora· läckfä:lt.
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Den nu mest använda spoltypen är den på fig. 10
illustrerade, som utgöres aven mantelspole, innesluten i ett genomskinligt isol'ermateria l (trolitul ) med
mycket små dielektriska förluster. Av fig. 10 a och 11
framgår hur !inställningen av spolinduktansen sker.
Genom 1 mm förnkjutning av kärnans rörliga del.
erhålles 10 % ändring av induktansen, vilken kan inställas med en noggrannhet av
0,03 %. Fig. 11
åskådliggör en skärmad bandfilterkonstruktion med
utifrån justellbar induktans. Fig. 12 vi6ar resonanskurvorna vid 250 m våglängd för en ferrocartspole
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Fig. 11. Sllärmad, j1.tsterbar spolsats.
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Omsorgsfullt urval av material samt noggrannhet
tillverkning .och kontroll garantera en förstklassig svensk kvalitetsvara.
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RADION
I F.YSIOLOGIENS TJÄNST
L Dödsstrålen - ultrakort vågor, som kunna åstad=
komma välgörande värme i organismens inre utan
direkt förbindelse med elektrod~rna!
En av de allra nyaste uppfinningarna på det viktiga
gränsområdet mellan fysiologisk vetenskap och radion
utgöres aven apparat, som med användning av de
ultrakorta vågorna - samma vågor som utgöra den
verksamma komponenten i den en gång så omtalade
och fmktade dödsstrålen - kan framkalla värme i
inre organ. Denna värme har i många fall stor betydelse i den medicinska terapien på grund av den
helande effekt, som den ,besitter gentemot inflammatoriska processer av skilda slag, svåra att komma åt
och effektivt 'behandla på grund av sitt läge i kroppens
inre. Den mycket för detta ändamål använda diatermien, som grundar sig på högfrekvent växelströms
verkan, har i detta fall en del brister i jämförelse
med de ultrakorta vågorna i det att dess verkan diffust
utbreder sig över ett större område, under det att de
ultrakorta vågorna kunna begränsas till ytor av ett
par kvadratmilIimeters utbredning, en fördel som är
lätt att inse.
Men de ultrakorta vågorna ha ej endast medicinsk
betydelse, utan en kanske ännu större användning
såsom hjälpmedel åt den synnerligen viktiga fysiologiska vetenskapen. Fysiologien sysselsätter sig som
bekant med kroppens normala livsfunktioner, och för
att kunna komma till klarhet med dessa måste vetenskapsmannen betjäna sig av ett stort antal experiment.
För att exempehnis få reda på betydelsen av vissa
viktiga nervcentra i hjärnan, urkopplar man deras
verksamhet och ser efter hur kroppen beter sig i brist
på de funktioner som regleras av just detta speciella
nervcentrum, som har sin bestämda, vanligen ganska
Fig. 1. Elektroder tör de ttltrakorta vågornas applikation.

begränsade utbredning inne i hjärnsubstansen. Därför är det nödvändigt att, utan att skada närliggande
delar, komma åt och sätta detta centrum ur funktion.
Härvid har det V1isat sig att de ultrakorta vågorna
äro av ovärderlig betydelse. Helt nyligen har en
österrikisk fysiolog, Heller, lyckats åst~dkomma mycket små elektroder med ~n synnerligen kraftig effekt
utan att svängningarna dö ut, en sak som ofta sker
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när kapaciteten blir för liten. Med de på vidstående
figur 1 avbildade elektroder, där den vänstra är 7 mm
och den högra 3 mm lång, har det lyckats åstadkomma
en koagulation av den mellanliggande indikatormassan, som lätt synes å samma figur. Nästa figur
Fig. 2. Höna som
10 min. utsatts
tör ultrakorta
vågor, 3,75 m.

-

(2) visar sålunda en höna, vars dimilJJUtiva hjärna
blivit utsatt för en 10 min. lång' bestrålrnng av »dödsstrålen» utan att bredvidliggande organ såsom ögon,
inneröra, näskavitet eller närgränsande i lägre delar
av hjärnan liggande livsv·i ktiga centra blivit skadade.
Storhjärnan har därvid helt och hållet urkopplats
genom koagulering och djur'et har genom denna behandling endast blivit ,slött och sömnigt, samma effekt
som erhålles vid operativt avslägsnande av samma
del av hjärnan.
På samma sätt kan man e1ektivt bestråla en enda
ländkota hos en groda och. erhålla en förlamning av
endast bakbenen. Man kan utföra snart sagt varje
operation som annars skulle ske med en förlust aven
kanske dödsbringande mängd blod. Vi övergå så till
beskrivning av denna apparat:
De ultrakorta vågorna alstras aven särskilt konstruerad sändare, där en sekundärkrets är inkopplad,
bestående aven självinduktionsspole avstämd i resonans med sändaren med hjälp aven kondensator.
När det gäller så höga frekvenser som i detta fallet,
består »självinduktionsspolen» endast av en enkel
trådslinga och kondensatorns kapacitet är så liten
att endast ett par, på relativt långt avstånd från varandra belägna plattor räcka till. Plattorna äro av
olika utseende beroende på den vävnad ener det organ ...,
som skaH placeras mellan desamma och till vilken
ytutbredning strålningen skall koncentreras. Om ett .
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helt djur skall bestrålas använder man stora plattor
'och om endast ett hjärncentrum skall utsättas får
man ha plattorna i motsvarande grad små, etc.
Fig;ur 3 representerar kopplingsschemat för en
apparat med 3,75 m våglängd. Genom inkoppling av

-DI r.,
Fig. 3.
Fig. 3. Kopplingsschema till sändarapparat för ldtrakorta
vågor med 3,75 ni våglängd och 80 watts effekt.
Fig. 4. Koppli,~gsschema för sekundärkretsm.

spänrkretsen D 4 Ca blir effekten i sek,undärkretsen
speciellt stor. Rören VI och V 2 bestå av Philips
sändarrör TA 1/40, ~.ed vardera 40 watts effekt.
Sekundärkretsen har vidstående utseende (fig. 4).
Genom in ättande av fÖlisöksobjektet meUan plattorna
ooh inställning av plattav.ståndet !Samt förskjutning av

+ELLESE.NS

byg;eln med mätinstrumentet till resonans med sändaren (maximalt utslag på· mätinstrumentet). Cl' C2
äro gallerkondensatorer, Ca en några centimeter stor
vridkondensator i spärrkretsen D 4 Ca' Dl' D 2 , Da, D 4
äro högfr.ekvensdrosslar och MA en milliamperemeter
för mätning av anodströmmen, för ",ilkens begränsning en säkring S är inkopplad. TrI är en transformatolf för glödsnrömmen och Tr 2 för anodspänningen.
VD är den ovan beskrivna bygeln med mätinstrumentet, och W ga:!lermotstånd. Alla enheterna äro
ordnade inbördes med hänsyn till undvikande av
onödiga kapaciteter vilka vid des.sa höga svängningstal äro mycket olämpliga. Såväl till glödström som
anodspänning kan utan olägenhet vanlig 50 perioders
växelström användas, eftersom jämnhet i anodstifömmen ej är nödvändig.
Då dessa höga frekvenser inverka synnerligen
olämpligt på nervsystemet är det absolut nödvändigt
att innesluta hela apparaturen i en bur av koppartråd
eHer också en gardin av metallkedjor för att skyddet
skall hindra så litet som möjligt vid manövrering av
apparatens olikac1elar. Härvid är det att märrka att
kedjorna måste överklädas med isolerande material,
ty om en kedja händels·ev[s skulle vidröra högspänningsledningen överföres den livsfarligt höga spänningen direk.t till kroppen. Genom detta skydd h~ndras
även spridni,ng av svängningarna till omgivande mottagalfe hos vilka de tack vare den stora effekten kan
åstadkomma åtskilligt med skada,
Närmare detaljer rörande apparatens konstruktion
kan lämnas wd hänvändelse till författaren,
Radiomedicus,

epokgörande nyh~t
består i att a nodb atterier och ficklampsbatterier .typ VII numera göras
efter en helt ny tillverkningsmetod

varigenom såväl kapacitet som hållbarhet ökats till vad man hittills
ansett vara ouppnåeligt.

Pröva själv ett lUDOVITmärkt batteri och N i blir genast övertygad
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HOGOHM-MOTSTÅND
AV SVENSK
TILLVERKNING

A.-B. Alpha i Sundbyberg har till raden av olika
detaljer för radioindustrien såsom rörhå:llare, rattar,
kåpor och ornament för <högtalare, kondensatorer
etc. med innevarande års säsong även fogat högohmmotstånd. De tillverkas enligt ett · förfarande, som
utarbetats av Hochohm A/G, och en kortfattad beskrivning bör vara 'av intresse.1
Det moderna högohm-motståndet är ett exempel
på till vilken hög grad av fulländning den elektro- '
tekniska industrien kan nå, även då det gäller mass-

/

F1g. 1. Ändhylsorna påmonteras.

bbrikation av mycket små och skenbart obetydliga
detaljer. I jämförelse med tidigare ' motstånd, som
voro stora och relativt tunga samt ofta fordrade särskilda hållare, kunna nu de små, lätthanterliga högohm-motstånden vid sin inkoppling uppbäras av anslutningstrådarna.
Ifrågavarande motstånd bestå av: porslinsstav,
motståndssk!ikt, ändhylsor, lack, systoflex och anslut-o
ningstrå,dar.
Porslins staven gives olika dimensioner alltefter den
önskade effekt, som motståndet skall upptaga. För
de vanligast brukliga typerna ha . följande dimensioner valts:
Typ

Wattförbrukning

H 5
A 10
B 20

l/i

1
2

Porslinsstavens
diameter
mm

Totallängd med
ändhylsor
mm

4
7
10

36
36
48

Porslinsstaven måste vara aven utomordentlig finhet och renhet och undergår först noggrann kontroll
1 Alphas högohmmot>5,t ånd försäljas
genom herr J os. M.
Marcus, Pålsundspar!lren 12, Stockholm.
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och rengonng. För åstadkommande av moi>ståndsskiktet införas porslins stavarna i en särskild ugn, som
upphettas tiH c:a 1 000 0 C, och vari kolvätehaltiga
gaser införas. Dessa få inverka på de små: upphettade
stavarna olika länge, beroende på vilken tjocklek hos
motståndsskiktet s'om önskas. En utomordentligt fin
och likformig beläggning av grafit erhålles då på
stavarnas yta. Varje fabrikant tiUämpar sin metod
för bränningen av stavarna. Den av Alpha använda
ugnen erbjuder stora fördelar för erhållande aven
jämn och lätt kontrollerbar produkt.
Sedan stavarna avkylts vidtager en serie operationer och mätningar av vilkas noggrannhet motståndens höga kvalitet ävenUedes är mycket beroende.
Först skola st'a varna förses med ändhylsor, som klämmas fast i en särskild maskin (fig. 1). Det är av
största vikt att god kontakt erhålles, d. v. s. intet
övergångsmotstånd. Då alltid små variationer i .grafitbeläggningen uppstå vid bränningen, sker vid denna
operation även en första mätning av motståndet med
en samtidigt inkopplad ohmmeter, så att viss sortering
kan företagas,
.
I aHmänhet är det ur hållbarhets- och andra grunder
icke lämpligt att utföra motståndsskiktet alltför tunt.
Det erforderliga mot~tåndsvärdet erhålles därför på
så sätt, att ett .s pår med en lämplig stigning skäres
i ski~tet med hjälp aven skarp slipskiva av carborundum, fig. 2. Även i detta fall är en ohmmeter
inkopplad och medan slipningen pågår, måste ' instrumentets visare vara i en jämn rörelse, annars är
skiktet skadat. Då öniSkat ohmvärde uppnåtts å Instrumentet, upphör anbeterskan med slipningen.

Fig. 2. Spår med lämplig stigning slipas in i motståndsskiktef
medelst den på bilden s.Yllliga lilla carborundumskivall.
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Sedan motstånden sålunda slipats till sina ri,k tiga
värden, vidtager lackeringen, fig. 3, som har till ändamål att skydda mot luftens tillträde och damm. Arbeterskan placerar därefter motståndet på ett par
metallskienor, och när dessa blivit fullbelagda, gå de
till belastningsprov med 50 % över.belastning samtidigt som lacket torkas (fig. 4).

Med ett speciellt lack kan en mycket motståndskraftig yta erhållas men i många fall föredrages att
motståndet skydda:? med ett sedepmera överdraget
rör av systoflex.
Å lacken eller systoflexen stämplas därefter belastnings- och morståndsvärden och slutligen underkastas motståndet en sista mätning, vwrvid jämförelse

Fig. 3. Motstånden skyddas medelst lackering mot inverkan
av fukt och damm.

Flg. s. Efter belastningsprovet kOlItrolleras motståndets värde
ä1l1lU en gång ge1lom jämförelse med ett 110rmalmotstånd.

sker med ett normalmotstånd, fig. 5. :r de flesta fall
förses motståndet med ansJutningstrådar bestående
av nakna fäständar (se vignettbilden).
Genom här beskrivna arbetsmetoder har det blivit
möjltgt att vid standardfabrikation uppnå motståndsvärden med en tolerans av + 10
Under särskilda
omständigheter och för speciella ändamål kan toleransen nedbringas tiH + 5 % och även tiH + 1 %.
r det senare utförandet finna högohm-motstånden
användning inom mätteknik o. dyl.
Högohm-motstånden böra först och främst fylla
vissa fordringar beträffande beständi'ghet, noggrannhet, frihet från brusning, självinduktion och kapacitet. Av vi,k t är att motstånden ej tilltagas för små,
då annars övenhelastning kan uppstå. Sooan man
bestämt erforderligt ohmvärde och gjort klart för
sig strÖIn- och spänningsförhållandena, kan effekten

ro.

Fig. 4. De på fig. 3 synliga metallskmorna med de färdiglackerade motstå1ulen anslutas till strömförande kontakter,
och belastningsprov verkställes samtidigt som lacket torkas.

Fig. 6.
Belastni1lgskurvor för
hö gohmmotståtul.
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beräknas enligt Ohms lag, varvid följande tabeH kan
vara tiE nytta:
'
Motstånd
i ohm
Belastning
i wa.lt
Strömstyrka
i mA
Spänning i
volt

1000 volt
mA
Volt X mA
1000
1000 volt
ohm
mA X ohm
1000

Volt'
Watt
Vol t'
ohm
1000 watt
volt
1000 watt
mA

1 0000 0 0 watt
mA'
mA' X ohm
100"0 000
1 000

~
ohm

Yohm X watt

Med hjälp av kurvorna i fig. 6 kan rätt typ av
motstånd omedelbart väljas. Om exempelvis ett motstånd skall upptaga en belastning av 0,4 watt, så
uppsökes först motståndsvärdet, 400000 ohm =
4 X 105 ohm, vid nedre kanten. Om den lodräta linjen
följes till 0,4 watt finner man just i skärningspunkten
kurvan för motståndet typ H 5. I gräQsfall måste
alltid närmast högre typ väljas, annars blir motståndet
överbelastat. Det bör observeras, att vid högre motståndsvärden minskas den wattförbrukning motståndet kan tåla, så att t. ex. vid 1X 107 (10 meg-) ohm
ett motstånd av typ H 5 blott kan belastas med 0,15
watt.
'Dill undvikande av ytterl'iga'l"e beräkningar kunn,a
kurvorna i fig . 7 användas. Om man känner motståndet i ohm och den genomflytande strömmen i
amp ., behöver man endast uppsöka ohmvärdet i nedre
kanten samt följa linjen uppåt till ifrågavarande
amperetal och fastställa vi lken av de streckade kurvorna som ligger ovanför denna punkt. För ett motstånd
på 2 X lOs (200 000) ohm och 4 mA finner man saledes typ D 50. Äro ohm- och volttal kända så uppsöker man med hjälp av ohmskalan nedtill samt spänningsskalan till vänster på l1knande sätt därtill hörande skärningspunkt och väljer det motstånd som angives av den heldragna kurvan som li gg;er närmast
ovanför. För ett motstånd av 4 X 10 S (400000) ohm
och en span.ning av 8 X 102 (800) volt finner man
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typ B 20, för 104 (10000) ohm och 3X102 (300)
volt typ F 100 o. s. v.
Kurvorna ge samtidigt även besked om följande:
Om det faststäUvs med hjälp av ohmtalet och t. ex.
spänningen att typ »B-20» skall användas, kan man
omedelbart ur kurvan avläsa den mA som flyter ge~
nom motståndet och som ligger i skärningspunkten
mellan ohmtalet och den streckade kurvan för ifrågavarande·motståndstyp. Är i stället ohmtalet och strömstyrkan bekanta kan på liknande sätt spänningen avläsas. Kurvorna möjliggöra alltså att omedelbart be-

Fig. 8. Högohmmotstånden förpa'ckas i kartonger med 50 st.
i varje.

stämma erfoDderlig storlek av motstånd utan att några
beräkningar behöva göras. Fig. 7 t jänar särskilt härtill, under det att fig. 6 är användbar när man känner
watt ~bela:stningen.
De ledande radiQfabrikerna såväl som Statens verk
använda numera i allt större utsträckning svenska
högohm-motstånd. A. -B. Alphas tillverkningskapacitet är för närvarande mer än tillräcklig för Sveriges
behov, varför även en betydlig export torde kunna
i frågakomma.

BINODERNA
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E 444 och B 2044
DiQd-tetrod för växel- resp. likström

, E 444 S och B 2044 S
DiQd-triod för växel- resp. likström

T,~

FA C K M Ä N

'ö, i ",mm. ,l ..kol, - det ä, binodon, wm hac en
diQdsträcka för likriktningen €Ich ett förstärkarsystem för
lågfrekvensförstärkningen. Båda systemen ha gemensam katQd
men ärQ skilda åt medelst en skärmanQrdning. Den nya
"Miniwaft"-serien innehåller två utföranden, ett med en triQd
€Ich ett med ett skärmgallersystem (tetrQd) som förstärkardel.
Tack vare dessa mQderna " Miniwatt" ha nya, effektiva kQPp,
lingar kunnat utarbetas, där nackdelarna med hittillsvarande
detektQrrör kunnat elimineras. SQm de flesta övriga "Mi niwatt"
är binQden försedd med den nya bijilarkatoden, varigenQm
från rören härrörande störningar fullständigt försvunnit.
För fackmän är binQderna en av de intressantaste "Miniwatt"nyheterna för säsQngen. Använd dem därför vid Edra kQnstruktiQner, €Ich Edra möjligheter tiil förstklassiga nykQnstruktioner ökas i eana,d grad.
Även dessa "Miniwatt" ha, tillkQmmit efter årslångt kQnstruktiQnsarbete i labQratQriet vid EurQpas sedan åratal
ledande rör fabrik. Det är därför, SQm Ni kan lita på dem.

PHILIPS
"MINIWATT"
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En enkel
selektivitetsenhet
Den här nedan beskrivna apparaten, ingående såsom tredje enihet i vår serie om små hjälpapparater
för radiomottagare, är en enkel och billig selektivitetsenhet för höjande av mottagarens vanliga förmåga
att skilja stationerna. Den får icke förväxlas med en
vanlig vågfälla, utan är en avart, byggd på bandfilterprincipen. Vi veta, att ju större antal kretsar
en mottagare har desto större möjligheter finnes att
skilja stationerna åt. Vid moderna mottagare anges
ju som bekant icke endast antal rör, utan även antalet avstämningskretsar. Äga vi nu en mottagare
med t. ex. en eller två kretsar och dessa i en del fall
_ icke äro tillräckliga för att skilja stationerna åt kunna
vi på ett eller annat sätt hjälpa upp detta, och den
beskrivna enheten hjälper till att i en viss grad lösa
selektivitetssvårigheterna.
I motsats till en vågfälla verkar den så, att på hela
våglängdsområdet varje enskild sändare skiljes bättre
från den närbelägna, då däremot vågfällan endast
kan utestänga någon enstaka station, t. ex. lokalstationen. Dessutom är nackdelen med vågfällan den,
att den även sänker ljudstyrkan på den station man
önskar mottaga. Selektivitetsenheten däremot släpper
endast igenom den station den är inställd på. Den
verkar . alltså precis lika som avstämningen i mottagaren, och dessa bägge avstämningsorgan måste
därför i det närmaste följas åt för att man skall
kunna taga in den önskade stationen.
Enheten är endast avsedd för våglängdsområdet
200-600 meter, där ju stationerna ligga tätast. Avstämningen sker medelst en 500 cm glimmerisolerad
vridkondensator. Bäst vore ju att använda en luftisolerad sådan, men ' utrymmet tillåter icke detta.
Spolen är hemgjord och lindad på en bit kamfläns- o
spolrör, och fig. 4 visar samtliga mått och den vinkel
som fäster densamma i boxen. Totala antalet varv
är 60, och tråden är 0,3 mm ESD. Även ett vanligt
spolrör kan användas. Trådarna ledas till på sidorna
anbragta skruvar till vilka kopplings trådarna sedan
direkt fastlödas. Uttagen förbindas med en fyrpolig
omkastare vilken också kan vara hemtillverkad.
Monteringen sker i den mindre typen av de tidigare
beskrivna boxarna, i vilken hål borras för de olika
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E1~hetens

kopplingsschema.

Fig. 2.

delarna. Omkopplaren jämte två av hylsorna måste
isoleras från plåten, men däremot icke kondensatorn
och de andra hylsorna. Spolen kan man lämpligen
sätta fast medelst en ~-formigt böjd bygel som fast·
skruvas under våglängdsomkopplaren. Ledningarna
måste dragas möjligast
långt ifrån boxens väggar, åtminstone några
millimeter.
Så något om användandet. De övre hylsorna äro för enhetens anslutning till jord och
antenn, samt de nedre
för mottagarens ino
koppling. Har mottagaren flera antennuttag
får man ansluta enheten
så att kopplingen blir
mycket fast, d. v. s. att
ledningen går direkt på
avstämningskretsen, då
annars ljudstyrkan skulo
le minska för mycket.
När omkopplaren står i
läget a är enheten urkopplad, då ju svängningarna knappast i någon nämnvärd grad gå
genom den lilla koridensatorn på 20---30 cm,
och därigenom behöver
man inte koppla bort
enheten vid lokalmottagning. När nu apparaten skall användas
vrider man kontaktarmen på något av de
Fig.3.
andra lägena, och vriMontering och ledningsfäring.
der ' på kondensatorn
samtidigt med att mottagarens kondensator avstämmes. Vi finna då att den station vi önska mottaga
I()

..,

a

/
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ligare superheterodynemottagare. Enheten höjer j
alla fall avsevärt mottagarens normala selektivitet,
och nyttan av densamma uppväger mer än väl det
S. G.
ringa pris den betingar.
~

Radiokonsultation, Göteborg. •

1-+14-+---45 - - . . -

Firman för i år i marknaden en kombinerad radio-grammofonmöbel i stilfullt utförande försedd med elektrisk grammofon och ,pick-u1) samt i övrigt så konstruerad att i densamma
kan inmonteras vilken radiomottagare' som helst. Har man
således förut en god mottagare kan densamma insättas i skåpet
och anslutas till grammofonen utan några större kostnader.
Apparaten R. K. 9 utgöres avenuniversalmottagare av

Fig. 4. M ätten till spolen.

.

-höres över ett mycket litet område på skalan,
samtidigt som andra närbelägna, störande stationers
ljudstyrka betydligt minskar. Är 'ändock apparaten
icke tillräckligt selektiv vrida vi ytterligare på omkopplaren till något av de andra lägena, och få på
så sätt ett bättre förhållande mellan induktans och
kapacitet. Så småningom lär man sig nog användandet,
fastän mottagaren blir försedd med ytterligare en kontroll, oc:h således obekvämare att handskas med. Man
får dock ic:ke överskatta dess förmåga a1lt för mycket,
för det är ju klart att, i förening med en vanlig enkretsmottagare, det icke är möjligt att skilja två
stationer som hava nära nog samma våglängd. Detta
får väl ännu så länge anses vara förbehållet förnäm-

högsta klass, som kan användas såväl å växelström som likström, ultraselektiv och försedd med en konserthögtalare a,v
yppersta fabrikat. Störningsskydd äro inbyggda i apparaten,
som lämpar sig för direkt insättning i skåpet.
Anläggningen får anses synnerligen modern och högklassig.

.sE~

Nät-Transformatorer
LågfrekvensTransformatorer

B. W.

Drosslar

Gangkondensator
Våra Gangkondensatorer äro ytterst noggrant matchade, ej endast inbördes utan alla
äro lika, med en tolerans av 0-0,1 m. mfd.

för radio
varie önskat utförande

SPECIALFABRIK
FOR RADIOMATF..RIAL
såsom kondensatorer antenn- och
skärmgallerspolar, omkopplare m.m.

B. Wernqvists Radiofabrik
Gotlandsgatan 71

STOCKHOLM

Telefon 437798

AKTIEBOLAGET

SVENSKA ELEKTROMAGNETER
ÅMÅL
Telegramadr.,

Magneter -

Telefon, 104
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SVAR PÅ F'RÅGOR
Tidskrift... stdr si..a läsar. till tjä..st med
besvarande av frdgor rörand. allt, som sam",anhänger med radio, varvid följa ..d. bestämmelser gälla:
"
1) Alla frdgor ....mreras. Varje papper förres med den frdgandes ..amn och adress, tydligt
inskrivna. Er.." in...hdlland. frdgor, adresseras
till RADIO och RADIO-AMATOREN, avd.
,.Svar pd frågo,», Lasarettsgat. 4-6, Göteborg.
2) För varj. frdga insändes 1 kr. pr postanv.
3) Alla frdgor besvaras p, post. De, som äro
lIfI allmännare intresse,
p.. bliceras dess..tom
..nder ,.Sva, pd frdgon.
4) Ett omg. beS'Vara.. d. ka .. icke gara..teras.

A. N. Vme tacksam för ett schema å
en tTe- il fyrarörs radiomottagare med
bl. a. följande delar:
2 st. avstämningspolar Torotor Typ B.
l » hf.-drossel R. I. Varley.
l » nätdrossel Therma N:r I 2405.
l » Dubbelkondensator Torotor 2X500
cm.
2 ) enkla kondensatorer 200 resp. 500
cm.
2 » låglfrekvenstransformatorer Philips.
l » motståndselement Philips för lågfrekvensförstärkning.
J ag hoppas att med användande aven
del av ovan uppräknade delar kunna
åstadkomma en goo mottagare. Mottagaren skall drivas med likström 220 volt,
och i densamma skola de moderna 20voltsrören komma till användning.
S var: Fig. l V.isaT kopplingsschema
på en trerörsmottagare där de flesta av
Eder uppräknade delarna kommit till användning.

E. E. Önskar ett fullständigt schema
på en 3-rörs växelströmsapparat med
skärmgallerrör, detektor och pentodrör
enl. bifogade rörtabell. Lämpligt grammofonuttag utan omkopplare.
Innehar amatörgjort anodströmsfilter
av äldre typ med spänningsdelare, vilket

~~I----l

~

B!io'/.e el.

RcN~(l"1

Fig.2.
önskas ändTat efter modernare principer
passande för uppg,i vna rör (även erforderliga galler~pänn1ngar från filtret).
Spolarna skola passa till en dubbelkondensator 2X500 cm för enrattsavstämning, täckande det vanliga våglängdsområdet 200-2000 m med en omkoppling.
Fullständig ,beskrivning önskas å spolarna eller hänvisning till tidigare sådana.
S var: Lämpligt schema visas i fig. 2.
Då Ni önskar bygga apparaten för enrattsavstämning av:råda vi Eder från att
göra spolarna själv, utan ha vi utfört
sohemat för Tjernelds spolar T. A. och

T. Å.

Fig.3.

R. P. Undertecknad vore tacksam för
kopplingsschema till en nätansluten
grammofonförstär<kare för 230 volt växelström, vore tacksam för beskrivning hur
nättrans.forIlliltorn och drosselspole skall
lindas. Förstärkaren skall vara kraftig
nog att kunna driva 3 st. h qgtalare. Innehar 3 st. lågfrekvenstmnsformatorer, l
st. Weilo 1: 3, 2 st. Eia 1: 10.
S var: Fig. 3 visar lämpligt schema.
Då Ni öns'ka'r mycket stor ljudstyrka
ha vi utfört schemat för l st. E 446, mot-

B~O'/6

8200fJ

Fig. 1.
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ståndskopplat till l st. F 443. Som anoddrossel i försteget bör Ni kunna använda
Eder Weilo transformator. Skulle detta
emellertid ej ge önskat resultat Tåda vi
Eder att i 'st. f. anoddrossel insätta ett
anodmotstånd på 0,1 megohm. De båda
filterkondensatorerna på 8 mI.. äro elektrolyter och måste ha en driftspänning
av minst 550 volt (eventuellt kan Ni
seriekoppla 2 16 mI. kondensatorer om
det stöter på svårigheter att .få kondensatorer med tillräckligrt: hög driftspänning).
Transformatorn lindas enl. följande:
Primär:
952 varv ' 0,55 ~ emaljerad tråd.
S ekll1uiär :
2320 varv 0,25 ~ emaljerad tråd.
2X9 » 1,0 ~
»
»
18
. » 0,8 ~
»
»
Kärna: 60 st. plåtar Tjernelds M,. '
Lindningen bör utföras ytterst noggrant, så att ej några kortslutna varv
uppstår. Isolationen mellan primär och
sekundär samt mellaI\ lindning och järn
måste var,a. myc'ket god och omsorgsfullt
utförd, mellan vaTje lindnings lager isoleras med pappersmel1anlägg.
Drosseln lindas med 2500 varv 0,25 ~
emaljerad tråd. Kärna 50 st. Tjernelds
KL,. Även vid drosseln måste isolationen '
mellan lindning och järn vara mycket
god.

H. E. Undertecknad har tänkt bygga
den i Radio-Amatören n :r 2 årg. 1931
beskrivna apparaten. Jag skulle vilja ha
den för korta och lång'a vågor och både
för :b atteri och 220 volt likström. Innehar rören Philips A 409 och Telefunken
RES'. 164 D samt en drossel på 70 ohm
om det går att använda.
S var: Fig. 4 visaT lämpligt schema.
Ackumulatorn måste <bortkopplas innan
mottagaren anslutes till nätet.
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B. L. Anhåller härmed om schema
över en mottagare HF-D-2l LF. Högfrekvensröret utan avstämning på gallersidan. Återkopplad kraftdetektor. Lågfrekvenssidan transformator1«lpplad, därav .f örsta transformatorn Varley, tonkorrektionstnnsformator
»Rectaton~.
Strömkälla 120 volts anodbatteri. Rör:
RES 094, RE 074, RE 084, RE 134.
S V' a r: Lämpligt schema visas i fig. 5.
Spole, Colvern Typ E 5.

~

_o_~,

E. P. Önskar l<'Opplingsschema för trerörsapparat 220 volt li'kström, beSltående
det.
1 steg LF. Inneav l steg HF
har rören B 442, B 438 och B 543. .

+

+

S var: KopplinglSschemat framgår av
fig. 6 och som avstämningsspola.r har
använts de som finnas beskrivna i RadioAmatören n:r 7/8 1931. Drosseln återf.innes i samma tidskrift n:r 9 för 1932.

BELLBOLAGETS avdelning på Chicagoutställningen
synes vara ett underverk med avseende på kommunikationsteknikens popularisering.
Man kan få höra olika ljud och samtidigt se ljudkurvorna
på en biografduk Ljus reflekteras mot en med en mikrofon
kopplad liten s,pegel och därif.rån via en roterande spegeltrumma till duken ; trummans rotationshastighet väljes så, att

»bilderna» på duken av tal och musik bli tillräckligt länge
desamma, så att ögat får intryck a,v att följa med i ljudsvängningarna.
Man får höra i högtalare hur det låter när tolv teTeg.ram
sändas ,på en gång på samma tråd, och man får 'Se, hur de
separeras i tolv begripliga signalföljder, var och en til! sin
skrivapparat.

Ur vårt försäliningsprogram
för .säsongen
2-rörs, dyn. högtalare, belyst skala, selektiv krets, våglängd 18-2000 m . inbyggd vågfälla ............ ............. ..

Kr. 198

»STANDARD SUPER BELL 3» 3-rörs superkopplad, absolut selektivitet, dyn. 5-watts
högtalare . .. ... . ........ ... ..................... . .. . . .............. . .. .

Kr. 315

4-rörs super och bandfilterkopplad lyxmottagare, optisk
visare för inställningen, fadingutjämning, känslighetsreglering, störningsspärr, även kortvåg . . ......... .. ... .... .

Kr. 420

6-rörs super av högsta kvalitet och modernaste konstruktion, inställning medelst ~Orthoskop' våg!. 18-2000 m.

Kr. 585

»STANDARD K 34»

»5 TA N D A R D S U P ER 4»

»ESWE 346 L»

Rikhaltigt lager- av modern radiomaterial:
Grawor's dynamiska högtalare och , Pick ups •.
Görlers transform. o. drosslar, klangregulatorer m . m.
Ferrocart-transformatorer o. spolar Görlers original!
Grammofonmotorer, en mångfald typer ,Dual>
och »Dregen.

»Standarch>-selen likriktarelement för alla förekommande behov, jämte transformatorer.

»Standard»-selen Photoelement.
»Prahn» avstämningsspolar och högfrekv. drosslar.
»Frako» rullblock och elektrolyt-kondensatorer.

Begär vår just utkomna 116-sidiga specialkatalog

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SKANDIA, STOCKHOLM
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NYHETER
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RADIO MARKNADEN

Puck Radio
sälaer en nyhet, benämnd »Modula, som
i England fått ett mycket vä\'villigt mottagande. Den består av ett variabelt
motstånd av komporessionstyp, inneslutet
-j bakelithölje och fäst på ett s. k. länstolsband, som ~ramgår av .jl\ustrationen.
Medelst en c:a 12 m lång medföljande
sladd kan Modulan anslutas till en mottagare vilken som helst enligt med'följande bruksanvisning. Man kan sedan
utan att lämna sin bekväma sittplats
-reglera högtalarens ljudstyrka. Särskilt
behagligt är detta, om man lyssnar på en
;station med besvärande fading.

En annan nyhet från samma firma är
.en »konstgjord jone!». Den består aven

liten kopparbytta, c:a 50X50 mm, för·sedd med anslutnil1gsklämma för jord1edningen. Under ett parafinlager befinner
·sig ett hygroskopiskt preparat. Före
nedgrävandet sticker man medelst en
medföljande glasstav l1ågra hå\' i parafin1ag.ret. Sedan man myllat ö.ver »joraen»
\Vattnas, varvid det i dosan inneslutna
;preparatet löses ut och utbreder sig i det
omgivande jordlagret och ökar dess ledning.Slförmåga. Detta tillstånd lär hålla
.sig ganska länge.

•

J. H . M orecroft: Princip les of t Radio
Communication, 3:e upp\., 1933. 1084
s1dor, 1090 fig. John Wiley & Sons,
Inc., N ew York. Chapman & Hall
Ltd., London. Bokhandelspris kr.
46: 50.
J. H. Morecroft, professor vid Columbia-1ln1versitetet i Amerika och tidigare president för I. R. E., utgav år 1921
en bok med ovanstående titel, vilken sex
år senare, alltså år 1927, utkom i en andra
upplaga. Radioteknikens snabba frammarsch under de senaste åren har emellertid nödvändiggjort en genomgripande
omarbetning även av andra upplagan, och
resultatet föreligger nu i en tredj e, just
utkommen upp.laga. Professor Morecroft's bok betraktas inom den engelskspråkiga världen som eH standardverk
av betydenhet, varför en kort redogörelse
för innehållet i tredje upplagan torde
vara av intresse.
Första kapitlet behandlar radioteknikens fysikaliska grunder med speciellt
sikte på ' instationära strömtiUstånd,
svängningskretsar, mter av olika typer
m. m. I de två följande kapitlen 1'edogöres mera ingående för begreppen induktans och kapacitet samt urladdningsförlopp i kretsar, innehållande induktans
och kapacitet. Så följer ett kapitel om
villkoren för radiokommunikat-ion ooh ett
om gnis-ttelegrafien, det senare betydligt
reducerat i '01IIJfång från tidiga.re upplagor. I ka,pitel 6: »Vacuum. tubes and
their applications», enbart detta kapitel
täcka nde över 250 sidor, .gives en klar
och utförlig framställning av elektronröret och dess arbetssätt. Diodlikriktaren,

men tillverkas nume ra av ett flertal firmor i England och Tyskland. Man blir
onekligen förvånad över den jäm(örelse-

Fasa Radio
har sänt ett par prover på dYl1amiska
'högtalare av dvärgtyp (se vidst. illustra:tiOl1) , den ena med och den andra utan
baffellåda. Högtalarna äro av engelskt
fabrikat och utförda med permanent fältmagnet. De äro sålunda lika användbara
:för såväl lik- och växelstöms- som för
baHeriapparater. Utgångstransformator
fö r pentodslutrör är monterad på membrankorgen. De;J;sa li1leputthögfalare lanserades först i ,Amerika i samband med
.s. k. dvä,rgmotta:gama av universaltyp,
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vis stora lj ud styrka dessa små Pl aser
kunna prestera. Med' en god förstärkare
är Ij udkvaliteten fullt tillfredsställande
ehuru bas registret g~vetvis är något un~'
dertryckt. Kondiametern är endast c:a
10 cm.

skärmgallerröret och pentoden ha ägnats
vederoörlig uppmärksamhet, ävenså kortvågsrören, i det »Barkhausen»-svängning<l!rna behandlats under en särskild
rubrik.
De återstående fyra kapitlen tilldraga
sig kanske det största intresset f.rån radiot~knikerns 'sida. I dessa kapitel behandlas
radiotelegrafi med odämpade vågor, radiotelefoni, sändning, högfrekvensförstäflkare, lågfrekvBnsfö.rstärkare, slutsteg, mikrofoner och högtalare. På hiJtlhörande
sidor disklUteras' även, för att taga några
exempel: gallerkondensartorns och gallerIäckans värde, mellanfre>kvensförstärkaren, manuell och automatisk volymkoQtroll, distortion m. m.
Författarens strävan att få med det senaste inom radiotekniken spåras här och
var och detta har nog hi dragit till att
boken i Amerika och England givits det
höga betyget »excellent».
H. S.

*
Mallfred v. Ardenne: Die Kathork,,strahlröhre, 1933. 398 sidor,432 illustrationer. Julius Sprunger, Berlin.
Bokhandelspris RM. 36:-.
M. v. Ardenne torde ioke vara obekant
för vår läsekrets, då han länge medarbetat i denna tidskrift. I sitt rubr. arbete
ger författaren en ganska uttömmande
bild a,v det moderna katodstrålröret, speciellt Iågs,pänningsröret, som arbetar med
alllodspänningar mellan ett par hundra
och ett par tusen volt. Möjligen skulle
man kunna anmärka på, att de första
kapitlen borde var~t någ~t utförligare och
kla.rare med hänsyn till de läsare, som
iake redan ha närmare kännedom om dessa rörs konstruktion och arbetssätt.
Bfter att i första avsnittet ha behandlat
katodstrålrörens egenskaper och ikon:
struktion, ägnar författaren ett hundratal
sidor åt hjälpapparaterna, av vilka anordningarna för kippstyrning medelst
glimm- och tyratronrör äro av grundläggande hetydelse ~ör den moderna tele'
visionstekniken.
I tredje avsnittet behandlas använd·
ningen för mätändamål. Särskilt intressant är anordningen' för ,bestämmande al
jonosfärens höjd. Vidare 'b eröras divers(
konstruktioner för ljll,dfilmsupptagning.
var·efter ett trettiotal sidor helt ägna~
telwisionen. Författaren har ju på dett;;
område gjort en hel del banbrytande
arbete, och den pr<l!kti!ika utformningen
av det Thltllska linjestyrningssystemet
torde vara hans förtjänst. Detta förfarande, som ser ut att helt revolutionera
televisionen, är utfqr1igt beskrivet och
läsaren får en ,utmärkt föreställning om
vad vi kunna vänta inom den närmaste
tiden på televnsionens område.
Ehuru ganska dyrbar, är boken värd
sina pengar och kan r·ekommenderas på
'det bästa.
Pm.

Ny microskala
•
>,

För Er radio !.. det

svenska Pertrix-batteriet
tOet syra- och salmiakfria Pertrix-batteriet
är det mest ekonomiska batteri Ni kan
använda - det urladdar sig icke, när det
står oanvänt, utan laddar i stället delvis
upp sig och varar därför längst. Pertrix
skänker perfekt återgivning av sång, tal,
musik - antingen Ni tar in en svensk
eller' avlägsen utländsk station. Begär uttryckligen

P~~!~!,t
Malmö, Stockholm.

.

På

G ö t ~ bo:g .

Över 50 Ilyttbara
stationsnamn möjliggör exakt kalibrering av v ilken
mottagare som helst.

Ska lan leve reras med
be lysn i ngsanordning
oc h !,öJlslerb e slag
saml passar till alla
för eko mmand e gangkonden sa torer .

Diameter 178 mm.
~ Ny

kalalng u/kommen.

Tjerne!Ids Radio
Sveavägen 139

S t ockhol m

Te l. 38200 1

Jätte-Billigt

o

vara

störningsskydd

Vi ha kommit över en del konkurspartier
och slumpm·, sa mt ha en del ur vår katalog
utgående ,v aror vilka säljas otroligt billigt·

fr. o. m. den 1 nov. 1933

UI' vål' rcnlisationslista so m inn e hå ller- ett ÖQ-tal radio d e lar fra mhåll es.

avsevärt reducerade priser

Nättrans{ol'mahwCI' o l11k. b a J' pl'imä r , see. 2 X 'lOO v.
30 mA, 4 v. 0 ,6 A. 2 X 2 ,', 3 A . Kr, 7,50
Näth'ansfonnatorcl' o mk. bal' prim är', see. 2 X '2;50 v.
SO mA. 2 X 2 v. lA. 2 X 2 v. 4 A.
" 8.50
Dl'osslm' c:a 18 H y. 30 mA . 1000 ohm ....... .. .
" 3·50
Mag n e tsyst e m 4·po \. krafti g' typ ..• .. ...... . .. "
8.25
D ynamiskt högtalarc hassi 27 c m. kon, '220 v. =
" 17·50
Pi c k-UI> i brun bakelit utan to narm . . . ...... . . .
5.ÅvstAmningsspolal' 200- 2000 111 • ••••••• ••• f,'ån
" 0·35
Variabe l kond. luHisol. SOO c m. prima sv. fab"ikat
" 3· Rörh å Ilare . , ,
' , . .. , . , , , , , . . , , ' , . . , , , , , ' .. f rå n
" 0,10
Motst å nd .. """ .. ", , . . " . . ", , .. , ' ., ... .
"
0.10
Trumln ska la med bcl ysni.nJ{ . . ... . .. . . . , .. . . . .. .
4.3- rörs växelströmsc hassi me d näUransfonn . kond.
bloc k, a"s1. spole 200-2CX)() 111. rö rhå llare, motstånd Jll . m. delv. ko pp\. "" . . .. .. "",
" '22. Nätströmsbrytare bake lit .. , , , ' , , , , , , , ' , , , . , , , , , .
" 0 ,90
Elektrolvtkondensatorer 8 ,\IF. SOo ,'. , " . , ' ,
" 3·50
Halt e "i .. Ör ' , , ' , " ' , , ' , , ' .. ' " " ' ." " ., , , , " från
3·IS
Växe lst rö msrör ... .. . . ... . ........... . . . .. .
" 6,50
Slutröl' .... .. .... . .. ...•. . . . . .. . . .. . . . . •... "
.. 3.90
Kra ftp c ntod , " , , " .. ... . . . " .. . , ,. , ' . .. , .. . ..
" 7,50
Likriktarrör .. .. . . . .. .... . .. . ' " , ..... , . . . .. "
.. 3·90

tillämpa

VI

' Infordra närma re pri suppgifter

Leverans från lager

•

Vår realisatiollslista sändes //lot 10 öre i frimärkell
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SONOCHORDE
PERMANENTDYNAMISKA HÖGTALARE

med permanentmagneter av äkta koboltstål.
Arbetande utan magnetiseringsström. Anslutes
som en vanlig högtalare. Lämnar samma goda
resultat om den anslutes till en batteri~, lik~
ströms~ eller växelströmsmottagare. Har den

dynamiska högtalarens alla fördelar, men sak~
nar dess nackdelar. Giv Eder gamla mottagare

Chassiets storlek 125 mm.
Djup 60 mm. Vikt 0,85 kg.

nytt ljud genom en ny högtalare -- genom en

SONO(jHORDE perlDanentdynamiska
högtalare P.-is kOlllpIett llIedj ehassi .endast Kr. 33:-·
SONOCHORDE permanentdynamiska hög-

SONOCHORDE permanentdynamiska hög-

talare levereras antingen med transformator för
vanligt slutrör eller för s. k. pentod. Vet Ni ej
vilken typ som passar Eder mottagare, torde Ni
vid beställningen uppgiva vilket slut rör eller vilka
rör Ni har i Eder mottagare och skola vi då
leverera en högtalare som passar Eder mottagare.

talare leverera vi även inbyggd i elegant låda med
sidenfront, komplett med anslutningssladdar mot
en merkostnad av ... .. . .... . ... Kr. 10:SONOCHORDE permanentdynamiska högtalare insätta vi på vår versktad i Eder gamla mottagare eller högtalare och debitera vi Eder härför
endast vårt självkostnadspris eller från Kr. 1:-

Beklatnerbjndande
För att så många som möjligt skola få tillfälle avprova vår SONOCHORDE permanentdynamiska
högtalare, erbjuda vi

1000 st. SONOCHORDE högtalare till halva priset.
Nedanst. kupong måste användas vid beställningen och endast en högtalare försäljes till samma person.

A.llt i radio bäst och billigast.
Återförsäljare antaga~ och erhålla högsta rabatt. Ärade
Stockholmskunder hänvisas till VASA R l\DIOAFFÄR.
Klarabergsgat. 35 (20 1977), där SONOCHORDE permanentdynamiska högtalare får avprovas utan köptvång.
Största och mest välsorterade postorderaffär inom Radiobranchen. - Egen fabrikation . • Egen imPort och export.

Från VASA RADIO. Klarabergsgatan 35. Stockholm, b csUllles att sllndas
omgåcnde, me d rlltt för mig alt å te rsända d ensamma och återfå penningarna, c nligt ovanstående REKL A MERBJUDANDE.
st. S O N O CH O R D E pcrmane ntdynamlska h ögtalare.
vanlig t slutrör
.

+

.
som slutrör till halva I",iset e ller kr. 16.50
frakt.
pen tod som sIntrör.
Jag önskar (önskar e') erhå lla ovallbeställda SONOCHORDE permanentdynamisk a högtalare Inbyggd I lå da mcd a n slutnin gssladdar mot e n merkostnad av kr. 10:för

o o o •••••••

{

st. katalog "å komp letta radiomo ttagar e och tillbeh ör.
st. p rislista å d elar för apparatbyggare och radloreparatore r.

Klarabergsg. 35. STOCKHOLM

Tel. 230410

o ..

st. rabatt och återförsäljningsvIllkor.

Namn:
Adress . .
Skriv tydligt
Göteborg. Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1933

. ..... __ .... __ .. __ .
R. & RA.

