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Använd våra Kamspolrör 
av ebonit vid tillverkning av spolar. 

God isoleringsförmåga, ingen dielektrisk 

förlust eller strömläckning. 

Tillverkas i följande dimensioner: 
Inre diam. Yttre diam. Antal kammar 

31 mm 49 mm 6 st. 5,5 mm höga 
56 » 64 » 12 » I ,S 
2# 78 » : 6 » 10 » 
2" 76 * 9 » 3/S" höga 
2' /: 74 » 9 » '/: » 

Standardlängd 150 mm. Tillverkas även i andra 
längder upp till l 000 mm. 

~ TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS A.-B. \l7 
~ Stockholm TRELLEBORG , Göteborg ~ 

Lokalmottagare . »EIATON» 
2-rör$ mottagare med återkoppling för arulutning till 220 volt likström utan batterier. 

(Även 2XIID-120 volt användbar) 

Mottagaren är inbyggd i en mörkbetsad ek låda. 
Dimensioner: 36X 37X IS cm. med framsidan 
täckt aven dekorativ sidenskärm. Den elastiskt 
inspända högtalarkonen drives medelst ett kraftigt. 
balanserat 4-poligt magnetsystem. varför apparaten 
fyller de högst Jtällda anspråk på naturtrogen 
och kraftig återgivning. Sistnämnda företräde 
möjliggöres genom det rikligt tilltagna slutröret. 
På lådans baksida befinna sig såväl anslutnings
ledningar för belysningsströmmen som jord och 
antenn. På baksidan äro även regleringsknapparna 
för avstämning, återkoppling och volymkontroll 
samt strömbrytare placerade. Apparaten motsvarar 

till alla delar villkoren för nätanslutning. 
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RADIO-AMATöREN 5 ÅR 

D 
en 1 april 1924 utkom fÖflsta 
numret av Rad~o-Amatören. På 
den t'iden hlgo probJemen väJs'ent
l'igt annorlunda ~ill än n!U. Den 

europeislkamndr:alclI~on iitllskr~ve s:i!g tiU 
några få stationer av vilka en del endast 
vom S!I11å eXiperlim.entsändare. Men den 
tekni:ska sidan a v radion intrelSlSe:ra& 
breda lager av mm ,folik, man fa:nJtl nöje 
odh spänning i 
att göra stilg för
trogen meCf ra
dions pmkti!ska 
s1ild!or. Detta in
tresse har sedan 
genJomgått mån
g.a faJSer, men dct 
levter alhjämt och 
har under åren 
burit rika fru[{
ter. 

Det centrala 
i RaiclJiJo-.AimaJtö
ret1lS progrlalll1 har 
från början va
nit det teknd,skt 
prak6sika. 

ha ä ven en hel ;del mera a:bSJtrakta spörs
mål uplptagits tti..n beha:nd1til11Jg för att 
tillfr1edss:tälla de ~CIi tiden allt större 
fordringarna på månigsidli,ghct. N ya 
avdelningar ha tiHkommit, 'som visat 
SI~g fyUa ett behov i ena eller andra ri'kt
n1ingen. I stort sett haJt" ell).ellertid 
RaclJio-Amatören hå11,itvroget falst vlkl 

·s:~tt ursprungmga progralill. Att . &tt!a 
varit i diet när
maiste ,rilktigt av
v:ågt 0011 mot
sva;rar vill del 
s'tJara majoriteten 
av svenska aIilla
törer önska'r och 
fOrldrar aVen 
svensk raidoiotid
slkrlift, därom 
vittnar otvetydligt 
diet . falktum att 
RaJcllilo-Amaotören 
varit och är 'den 
mest framgån~s
l1ika, den mest 
lästa; och den av 
aIllnonsörer hög~ 
upplskaJttaldle av 
a;LJ,a, sveruslka ra
diOiPublikationer. 

\f.arj e n'1.1Ll1ID1er 
har medfört nya 
kcmstru!ktionsibe
slkrilV'tlJingar, nya 
Upp/slag tm pra:k
tJiism färtbättr.m
gar, nya all'vti.!s
nil11Jg'ar för hand
haVanidet av all 
slalgs amatörut
rUlsrtnting. 

Civilingenjör Arvid Palmgren 

Vi äro inte . 
bHnJda f är att 
bl"'ilSiVer kul11Jnia Vid
tålda vårt~djsikrli f t, 
men vi tro OSIS 

dvdk ~d vå
ra: media:l1beta:relS 
h j äJLp och meld 
våra läJS.al!'e'S vä1-Tid' efter annan 

vilken varit Radio-Amatörens huvudredaktör alltifrån 
tidskriftens start och en av de ledande krafterna inom 

svensk amatörradio. 
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~ Q..A1D>RO=AMA TÖ~EN~ 
vimga bistålnd i form av nyna. uppslag 
och utbyte av erf'aren:heter 'ha lrunnat 
och fontfaranc1Je kunna erlbjuiClJa; det bästa 
Siom är möjI.ilgt inom den ram, S19m de 
begränsade aVlSättnJingsmöjli.g'hetema 
för en ~wensk speciallpuMilkatioo betinga. 

RClJd:ions forbsatta utveckling både 
med aV'seendepå rundradlion i llIt.lVJaJrande 

b...märkeLse, bildiradion och tJe'levi15ion:en 
kommer helt säkert att lämna rum för 
en ~nst lika IivUi,g amatörverklsa.rnJhet 
'som hittilLs. Och dänned är också 
RCl!dio-ÅmatöreI1ls plats i die :svenska 
mdioamatfuernaJs värld säkrad för 
en Iå.ng tid f'ra:måt. 

Förlaget . 
............ ~ ............ 
~ 

M ed ClJnledning av att R<lidiio
Amatören fyLler fem år haren 
c1Je1 av de ledan& pe11S011.erna 
ino m den lromnreflsieLla raJCllio

Vlerklsamheten för vår räkning haft vän-
liglheten göra korta uttalanden om aktu
dIa ,rac1iofrågor ooh Radio-Amatörens 
ställn~ng till desamma. 

Ingeniör de Laval hos A.-B. BaItic 
skriver: 

Den som lever sitt dagliga 'liv i nära 
kontakt med det underbara ting vi kalla 
radio, har blioken så intensivt riktad på 
nuet och morgondagen att en å.terblick 
nästan erbjuder fysiska svårigheter. Ock
så faller det sig svårt att objektivt be
döma ett utveoklingsskede där man själv 
om än i ringa mån varit »part i målet». 
Måhända kommer ett nytt deoennium med 
uppslag och förändringar av . den art, att 
radiofolkets bemödanden under de senast 
förflutna fem åren verka 'klumpiga och 
dilettantmässiga. Det är också möjligt, att 
eftervä'rlden btlir benägen att jämställa 
elektranrörets uppfinnande med ång
maskinens inträde i historien, fastän lig
gande på ett annat plan, och måhända blir 
viJlig att ägna det sista hal"decenniet 
några rader i våra barnbarns läroböoker. 
En sak är emellertid säker. Sedd i sitt 
rent materiella aspekt har utvecklingen 
inom rundradio ach radiaindustri varit 

. exempeMäs, fenomenal, för att använda 
ett ofta missbrukat ord. Den ena dagen 
lyckas några vetenSlkapsmän med vissa 
hem1igheuSlfuHa experiment, bedrivna i all 
tystJhet inom labIOratoriets fyra väggar. 
Den andra dagen ha de byggt samman 
en primitiv sändare ach några obatliga 
optimister ha sikaffat sig mattagnings
gtejor under en flodvåg av skämtlynne 

f~ån sin närmaste omgivning. Ett halvår 
efteråt har sändaretekni!<;en 'redan trampat 
ut den första omgången barnskor och mat
tagarna kunna nU räknas i tusental. Ytter
ligare något år framåt i tiden, och hela 
den civioliserade vät1lden börjar täckas med 
ett nät av stationer och en s!<;og av mat
tagningsantenner. Under marschen fram
åt kommer det ena uppslaget efter det 
andra, radiopejling, televisian, bildradia, 
tanfilm, etermusik och hundra andra sa
k:er, vilka alla angripas med samma friska 
mod, med samma enorma uppbåd av tek
nisk skicklighet aoh ekanomiska resurser. 
Rad~atekniken vill -ej vidkännas några 
gränser. Den tränger in överallt, refor
merar, skapar nya behav. Den har givit 
.upphov tiH en industri, sam redan över
filyglat många av de gamla stora och som 
kanske en vacker dag tager upp kampeh 
med bilindustrien om heg(!manien. 

Det är ett privilegium att taga aktiv 
ded i amt detta, ach Radia-Amatören gra
tuleras till den insats tids:kri ften gj art f'ör 
utveoklingen av radian i Sverige. 

Hjalmar de Laval. 

Di,r. Reurt:.et'swär;d has Sv. A.-B. 
Trå:dlÖls Telegr:aJfi lSlktiiV1er: 

_ Under den gångna säsangen har den 
stora allmänheten alllt mer Nommit till in
sikt att det ej blatt i reklambroschyrerna 
utan även i verkligheten finnas mottagare 
ach högta!lare, som kunna återgiva det ut
sända pragrammet förvånansvä:rt lika 
ariginaIet. Detta må nu omfatta såväl tal 
som musik. Det är nag ej endast jag .utan 
även alla för r.tmdradians utveckling in
tresserade sam med tiIllfredsstäJle1se kan
statera dessa faktum. Allmänhetens för
troende för rundradia har därigenom i hög 
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RADIOTEKNISKA U'fVECKLINGS- OCH 
BEGRÄNSNINGSLINJER 

AV EINAR LENNING 

R
aJdiOVågOf'tllalS lSänclia,re- och mot
tagnlingsappictrater, med våJka 
mäJt1U1:irskian1s räst numera gör sig 
hörd 'runt våu- jOfld, ha V'ilsat en 

snabbare utveckil:ing och utbnelclinli'!1Jg än 
nå,got annart: 'ailLmännyttigt telkniskt 
hjälpm!eldel. Från, början betraktad än 
som en teknisk kuriositet, än som ett 
världens åttonde underverk, har radio-

grad stärkts och torde radion numera vara 
lika så behövlig som den vanliga ,telefonen. 
Rundradion har så att säga blivit en er
känd samhälls faktor. En bidragande or
sak till radions popularisering hava de 
för den gångna säsongen nya nätmot
tagarna varit. Bekymret med batterierna 
har till 's tor del! bordaHit och vad det be
tyder står utan tvivel klart för en var 
som sysslat med radio. För fabrikanten 
och teknikern återigen har under säsongen 
för nätmottagareproblemet värdefulla er
farenheter gjorts. Det är nämligen en 
del belyrsningsnät som ur radiosynpunkt 
äro att betrakta som dåliga. Nätspän
ningarna variera för mycket för att en 
radioapparat skall k.unna fungera tillfreds
ställande. En enkel och effektiv Lösning 
av detta problem torde emellertid med 
stöd av de vunna erfarenheterna vara av 
värde. 

För den kommande säsongen torde 
framföra1lt tonfilm, kombinerade radio
ooh grammofonanläggningar för större 
lokaler, vara av största intresse. 

C. Reutersvuärd. 

Svenska. RaJdJo<aktiebolagets Chef, 
kommendörkapten L Wibom, <skriver: 

Säsongen 1928-29 karakteriserades 
av nätanslutna mottagares genombrott i 
Sverige. Dessutom är denna säsong den 
första, som f,unnit mera allmän avsätt
ning å s. k. elektra-dynamiska anlägg-

mO'tta,gareni sitt mem fuilll'koml,iga 
<5klicJk en na'(;l11~lilg plats bland alla de 
många oIiikalrtl<lIde kommun:ika:i'ionsme
deJ., IS001 s,tå J1Il1tildlSmänniskan till budls. 
De spora!c\ii!ska,ex,perimentel'l(t använda 
s,änuareappa<r,a,remla ha följts av ett fast, 
interna,tiooeH<t (mgani.serat sys:tJenn av 
r'tmdraJcliiosta:tione:r. Detä,r nlä!stan of'att
baJrt, att blott ett fåtall årsklilja l1Juiti;deJ1ls 

ningar, huvudsakligast för återgivandet av 
grammof'Onm~u.sil<:. 

Vad nätmottagarna beträffar hava syn
nerligen viktiga erfarenheter vunnits och 
det torde ej vara tvivel underkastat, att 
dessa inom den allra närmaste tiden, där 
nätspänning finnes, komma att helt ute
stänga batterimottagarna, i aN synnerhet 
som det numera finnes geniala lösningar 
av icke bara anslutning tiLl likströmsnät 
utan även - enligt en i dagarna fullbor
dad uppfinning - för anslutning till 
växelströmsnät. Införandet av nätmot
tagare torde utan tvekan kunna betecknas 
som det hittiHs största framsteg inom den 
praktiska rundradiotekni,ken. 

Vad beträffar elektro-dynamiska an
läggningar giver denna del av radiotek
niken möjligheter, som vi nu ej ens skola 
försöka oss på att överblicka. Helt nät
ansl!utna elektro-dynamiska anläggningar 
omkopplingsbara melian radio ooll gram
mofon, finnas nu i priSllägen från Kr. 
500: - kompletta. Att de fylla de an
språk publiken städ ler framgår därav, att 
efterfrågan för närvarande ioke på långt 
när kan fyllas. 

Säsongen 1928-29 har fört radion 
längre fram än någon säsong hittills och 
svensk radioindustri har på nätmottagare
området att uppvisa mottagare och kopp
langar, som i en hel del avrseendle:n äro 
betydligt framför ,utlandets. 

l. Wibom. 

95 



. 

a:llLcI!aghga lrundraJdiioverksamJhelt från 
den ,tud, .då man .oetaJ<lJclJeen rätt hög in
träd'e!saVigi.ft för latt i en säJrsNilJJd åhöra
neSla:! få lyssna tiJ'l en radi'OhÖigtala:ros 
»undlerbar.a» prestationer. 

Den expllOlsiO!liSar,tat hastiga, vädds
famn:a:ruclJe utveckLiltllg, ,tiJl:l viåJkleU1. den 
stom uppif,inruiOigen, Lee .de Fone:sts 
glödlkatoctrör, var l@n tändande gni'stan, 
har givetv'ilS ägt !flum i kraft av mycket 
starka mä.rusikliga behov, som Idlärigenom 
nått tJiLHt1eiClisis,tälLe1se. Has den eruski1clJe 
g'en'Om:s;nitts:il!1diivl~den,som ~Idag ti<lil
glOic1ogör s lig 'kulturföreteelserillG:s av
spegling ener rättare sagt eko i de stän
clliJgt V'äxlaU1de rUU1ldradl~OipIfOIgrammen, 
ktlll'de väl knappas,t något behov av aJtt 
äga eller alliVänd:a en rald~OII11IOtta:gare 
pä.Viilsas Viild dlen tidpunkt, då radlion 
först bör j~låe tagas ,i aHmoot bruk. Som 
så många andra starka behov har även 
detta JJegat laJtent i själva tildisa'l1!dan, i en 
aililmämanänskillig ,i{t1itreslSeilllf1i'ktrui[)Jg. Man 
kan här Ufi8kli,lja flera para1lellöpamJde 
l,injer. F'räm:st och mest urs:prung~ig.t 
ha~ »rwcl/:obehovet» uppburits av ett rent 
tekniskt intreSlse, 'som i hög graJcI! kara:k
ierlilSerar nUJt~dsmänrui9kan. Vetlenslkap
liga rön och ,telrujska, fmmsreg äro i var 
tid mer än illågoosin angelagenheter , 
som beröra och påverIka dien enJski~dle!s 
m~ljö och verksaJ1l1ihet. I ailil, synnierhet 
gällrer detta kOmffiUllJikatioilllSmedaen. Att 
övervinna eV/er berhämkla tid och rom är 
hUVUldtemat inml1i all mOldiern teknik. 
Samti'clJi~t har rald[jo,ns Iveknik Dch 1Jeorli 
för mången fÖf1mecL1atlrontakten med 
våra dagalf's principlOImväJlyarudle vetJen
skaplliga utforslkningav mailJertten!s 
struktur och bels.tå'l1!c:IlsdleIaJr - ett fOlr'sk
nrin,gsathete, som fortfa;ranJde Isltår i den 
allmänna uppirl1är:ksamheterrs bränn
punkt. - Efterhand 'Slom flU:11Id1ra;cllio
verklsamheten ongaJnisenaus ~ Vald lll/aIn 
kan våga k'3JQ:a 'kultundii!SllJniibutjonenJ5 
tjänrst ha nya intreSlSlelLinjer tJilLkdmmit: 
den receptivt la:gcl!a mlrtJiidJsmännilskants 
behov av underhåililning Dch förrstr,öe!:sle 
samt därtill - och d!et Ii al:n,t högne graJd 
- hennes bi1c1nin,gstöl"st. Så oo,r rund
radion Ulf sittmnt teknjska uT'SJPliungs
s'tacl!i!UJffi utvedldatJs ,till att Niva en saill-

hälibslfunk1fuon, vars verkniingaJr ooh 
fna:mti,cl!a möj1lligiheter cllet ä11JllU ar Wil1ISk
Elgt att bedöma. 

Att frukterna hån mclJiOltJekruiken:s 
oerhört 'Omfatta.ndle a,l1betSlfält redan ef
ber få åJr ;hUinnit komma snart sagt varje 
männiiska Itlilll ,del, har möjliJggjorts ge
nJDm a,tt tlalfi.kla kirafter där varit i Vlenk
samlhet. Våd Slidan av Vleten:skaplsan:a:oo.en 
eller @n Y'rkeSl1l1äJS1s.itge teklllkern ha 
stått rCllc!tiO'amatörern\3ls hCllSltn'g!: till
växmde skaTOr. Det intresse oc!h d:en 
entusl:laIsrn, som amatörerna la,gt i 
dagen, har varit en mäktig faktor till 
ra1dlions popularisering. En ha'Stl~gt tiH
V'äx:a:rrcLe L~ttera,tUT, sa:I1skil;t Ii form av 
radiotekni9ka ticliskrifoor; har förmed
lat det för ,tek:nikensal,1männa UltVed<:
lilng nöcLvärrdiga utbytet av erfaren
heter. 

'För att förstå OOt jättesteg, slOm den 
teknilska utveckLingen 1:aIgit, behöver 
man blott jämföra en av clle första ama
t'örby'gglda, primj,tiivH eXpierimerutappa
raterna, med dess virrvarr av delar och 
hdruingaJr, med en av d~ små kompakta, 
el>egaJnta och för envaJr lätthanter~igQ 
mottagruingslapparaJter, !Som numera in
dUist!f1iellt framl.9täiilias för direkt anslut
ning ti,lll det va!I1i!'ilga 0/ j Ulsll'eJclin~ng'snätet, 
va:rigx;rrom bålclJe antenn 'Och ba.tterier 
bl:iV'a överflödi'ga. 

Men älll!1u är den inre utveaklin~, 
futlkomnandle't av d~ teknis'kla detaljer
na, 'Som aLltid rnåJste åtfölja en epok
gäraJnde UW'f,j,ll[)JiTIlg, en Ilårugtufrån av
s'lu1:aId per:iod. Den idJeailli'Ska oogtalaren, 
sam klart, Irerut och naturl,igt återgiver 
aUa sbgs Iljud, är fortfararrdie ett bav-tt 
oful/.s1Jäu1ldigt löst Ij)robllem. WiikJaiså vän
tar ma:n ännu på den enrk~la och pris
hill-ilga mo1:JtlCligare, "om utan stör:llIi'llIga:r 
. från en rnrbeJ!.äg1en 'sänldialrestaticm tiH
låter a v:1 YSls[)Jande a v ~ v läg"na 'StClltioner. 
UtJe!SlvängClirrdet av ,die säl1ski:lt undIer ,den 
valrma årstildlen ulpptnä;dJa,nclJe atmos
fä.I1iska störnliallgatfOO våLlar också s'bora, 
hi'tbitlJs oövervunna Slvår.i:ghetJer. De,t 
största bekyitl1ret i1lO111 rurrclJrCll::llilotelmi
klen är cLook ».trälllg1selrn Ii eoorn». Ännu 
efter ett fleråJr'igt i'l1!terna.tionellt samar
bete att på bästa sätt fÖf1dielaJ de brukba:ra 
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Misstän~er M rören? 

För likström ... Kr. 185:

För växelström. » 290:-

o 

Å ven den bästa mottagare 
ger ett dåligt resultat, om 
bara ett enda rör arbetar 
mindre gott. Emissionen 
kan ha minskats, rörtypen 
kan vara olämplig, sam
manställningen felaktig. 
Låt närmaste Philipsförsäl
jare prova dem alla och 
ersätt det eventuellt 
olämpliga röret med ett 
nytt modernt Philipsrör. 
När Ni sedan njuter avden 
glansfulla återgivninpen av 
aftonens program, angrar 
Ni inte den lilla utgiften. 

MAGNAVOX 
ELEKTRODYNAMISKA 

HÖGTALARE 

Avsedda för större lokaler såsom restau~ 
ranter, biografer, konditorier eller sko'~ 

radio där stora ljudstyrkor och fulländad 
kvalitet krävas . 

Dessa moderna högtalare användas även 

M a g n o f o n en. 

Begär katalog. 

cSvenska 9l.-$. 

TRADLOS TELEGRAFI 

• 

• • J" 
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Några data för RECTRON likriktarrör 

I Anodväxel .. Tillåtet likströms· Maximallikspän. Glöd. Glöd. 

Rörtyp 
spänning uttag ig max. vid ning Eg max. vid spänning ström Pris 

Ea max. j Ea min. Ea max. j Ea min. Ea max. j Ea min. exakt c:a Kr. 
Eff. v. Eff. v. Amp. Amp. Volt Volt Eff. v. Amp. 

R 44 . ......... 2X28 2XI8 1.3 1.3 I 22 =1 12 = 2XO.9 3.5 13: -
f170 = 

R 22 .......... 2XI25 2X24 01 0.5 I ~ 6-10 = 2XO.9 2.8 16:50 
\10:> = 

R 33 ........ .. 2XI25 2X24 0.2 1.0' 
f170 = 

2XO.9 2.8 17:75 1\105 = 6-10 = 
R 220 2XI85 2X24 02 1.0 

. f240 = 
2XO.9 2.8 19:-........ \160 = 6-10 = 

R 110 /1/ II .. 2XI35 - 1.0 - 110 =- - 2·XO.9 2.8 21: -

2X340 0.3 1.0 
f350 =1 

2X09 2.8 23:-R 250 o ••••••• - 6-10 er 

\250 =- -
R 45"') ...... 2X72 2X24 1.3 1.3 50 =- 6-10 "'" 2XO.9 3.7 15:50 

R 1000 ........ 2X 1000 -

I 

0.3 - 1000 = - 2.1 4.5 92:-
R 500 ........ 2X500 - 0.3 - 500 = - 2.1 4.5 82: -
R 200 /1.3/ II .. 2X260 - 1.3 - 220 =1 - 2.1 4.5 82:-
R 200 /1.3/ III . 3X220 - I 1.3 - 220 = - 1 - - 88:-

*) För laddning av maximalt 24 celler. = likspänning. cc:: pulserande likspänning. 
.. .. .. 

R E C T R O N In O t S t å " d S r ö r. For narmare uppgIfter begar vår broschyr . 

A.-B. AGA-LUX I GÖTEBORG. Telefon: Gruppanrop 1'0245 

•• 

HOG= LOEWE
R A D 10 

VACUUM-BLOCKKONDEN. 

VACUUM SATORER 
100-1000 cm ..... ...... Kr. 1:35 

är kännetecknet på våra 
v ä r I d s b e r ö m d a mot
stånd och blockkonden-

2000-5000 » •.......•. » 1: 85 

satorer, vilka genom det

samma i alldeles särskilt hög .grad förebygga störningar i radio
mottagare till följd av atmosfäriska inflytanden ävensom brus 
och ojämnheter vid mottagningen. 

Aterförsäljare erhålla varorna hos alla 
grossister och amatörerna hos varje 
detaljhandlare i branschen, 

LOEWE-RADIO 
VA C U U M

HÖGOHMMOTSTAND 
i glasrör från 10000 ohm 
till 10 megohm Kr. 1: 80 

NYA TYPER AV L.ÅNG' 

DISTAN S MOTTAGA R E. 

NÄTANSLUTNINGS' 

APPARATER OCH HÖG' 

TALARE L.EVERERAS. 
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våg"Iäng1(i:ema på d~ många rt.li!lJdiracllio~ 
stationerna i vår vär1d1sidie!1 har nåJgot 
helt ·viJlfredsställaJl1de reisUlltat icke stått 
att uppnå. Här synes diet dock blott 
vara en t~dlsfråga tillls målet har nåtts, 
diels genom att f1ena lokaJbsändare över
gå nill ultraIrorra vågor, dleLs genom att 
flera skilda stationer kunna dmivas syn
kmnt på exakt samma våglärugd. V <lid 
övri'ga problem beträfbr synes det 'som 
om tetlmiken flerstäJdes nått kam till 
slina begrärusnin\g1s.1in jeT, Vfid V1iLka alla 
strävanden till ytberligare fuJlkomning 
måste göra ha:lt. Sålunda synas exem
pelVlils fÖ!"'sö'ken med ~binoral rundt
radio:), varvid man mie'dlelst två o]ika 
mikrofoner, 'S,ä,ndare och hörtelefoner 
sökt framkaHa en känSIla av ljudlkäll<lins 
läge i rummet, ioIre kut1!l1'a l-ed1a till prak
tiska resultat. De alrustiska problemen 
i ,rundradJiostationernas 'studliOllokaler 
äro för övrigt fordarande föremål för 
ett omfattande experimenterande. 

KnaJPpt: har tekn'iken hunnit utveckla 
dIen praktis,kit a'l"wändlbara, ~vanliga~ 
rllJl1ldiraJdlioo elJ:er lj'UldraJdion förrän bi1d
r<lJdnlon trätt fmm med ett nytt kOil11lpiI~'{ 
av telmiska problem. Även här fÖr'e
li!g1ger ett staJrkt behov, som väntar på 
sitt tiN:fred:ss.tälland!e. N uniiCllsmät1!l1iskan 
är mera vUlSlUeJllt anlaJg'd än föregående 
genembioner; härtJi~1 har icke min1st fia
men eller kinematJograHen bidm~i,t. Vår 
tid är ookså en fäf1gern~:s och färgg-lä,d
jens ti.d. Att Mott få höra men licke få 
Sie uwfa,ttas dlärfor 'som en fundaJmental 
ofullkomli,ghet hos rundrardlion, en briJst 
minm ilika kä.runbar Si()[ll filmen utan 
ljud. 

Att foga den ~evanldle bilden tilllju!d!et 
innebäJr upiPlgti fter av \'lida Wlins,JijligaJre 
natl1'r än att komplletltJera filmen!s levandle 
bilder med! ljl~d. Ef,terde seooste årens 
raJStlösa arrhete harr billd!raJdilote1mi1ren nu 
hunnit ·däf1hän, att fotog'l1<llfjer och alla 
andra s.l'algs bilidler, 'kaITJtor, brev och 
manUlsknilpt kunna överforaJs och rerpl!1O
diucerals på ett gaJns1kia itJill fr.ed!sstäJll'<mdle 
sätt. De närmaste åren' torde sannolikt 
medföra en ytterlig<liTe htllikomning. 
Denna bildrad:io torde ,d!ock nä,weli'gen 

komma att blliva av någon nämnV'äTd 
d1irekJt betY'dtds'e for den 's:tora allmän
heten men har gi V'etvtis ett UlOOmon:rent
llligt vändte for ÖMerföning av aktueHa 
bil,der tilll illUlStreracLe tiiCIJt1Iing<liT och tild
skrifter. Det torde säkedigen iclre JijOlffi
ma att ,dröja 'Så länge förrän v<lirje mera 
framstående 'P'llbli:'kati,oo äJr förserdd moo 
sin bildr<licl:iomottCligare, tiLl V'illren bilder 
rundlradieras från VliSlsa centralt beLäg'oo 
utsänJdlningsstationrer. 

PuibJ,ikenlS dliretkta behov älT emJe!ler'tli,d 
att pr rardio få se levan:de,lre!l'st stereo
skopiska eller trediime!lJSI:IClil1eilna bi.Jder, 
som böra framträJda i lSina I1'aturN'gIa fär
ger - sålunda helt enkdt att för ögat 
flytta en del av världen til~ sin omedel
bara närhet. Överföringen av ik~nematO
grafiska rardJiobiJ.der, varmed V1issa hem
li:g'hetsfulla expeniment '00 pågå, iir,Otn 
den kan fullkomoos, blott ett :5meg på 
vägen .vi,D! ,det ver kl i,ga f j ärrseendJet eller 
televllsiooen.. HUirLlvi,dla ,raJdiioTeknriiken 
någ'Onslin skall kunna nå en så.dan ut
veckLing är en fråga ay Ut'OlmlOndentl1ilg 
vanskligihet. De skuggliknande minia
tyrbilder av verkliga, rörliga föremål, 
som m;jn edEgt rätt koopphänd,i'ga ooh 
otiilJ för llitLi,ga uppgi f ter f rån Amerika 
ha'r lyckats överföra, ingiva .icke mycket 
hopp om altt f j ärTseendet inom den 
närmaJste tidien skaJ'1 bliva någon praik
tisk verkllig'het. 

Om sålunda gränsliu'jema för raJdio
teknikens vidsmräcktaarbetsfält ,numera 
börja framstå med större tY'dilii'ghet så 
följer dock ioke därav, att rardJ:/otekni
kern, 'fCudliofor:skaren och radiIOamatören 
inom en nära framnid icke längre ha 
några 'j)mblem att syssla med. Tvär't
om: först inom ett begriinlsat, överskåd~ 
l~gt a,rbevsfält kan mänskli'g !skaJparför
må,ga i längden frarmbrin,g-a effektiva 
ooh såVlitt möjl:igt ful'lkomLi,ga tekni'sika 
hjälpmedel och metodler till aHmän
mänskli'g" nytta. Otarliga dletaljer vänlta 
ä!lJllU på att g'e11omarbeta;s, ges.iJaJlta:s och 
kOlffibinera:s till f'romma för den samtida 
kultur, S'0I1TI ännu blott till en flinga deJ! 
hunnit tiBg'odogöra odh anpa:ssa sig ef~ 
ter telknikens möjlig<heter , -
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RADIOTEKNIKEN I LUFTFARTENS 
TJÄNST 

AV CIVILINGENJ()R GUNNAR H()K 

R
adiotekn1ikel1! och flygtekniken ha 
båda givit upphov tiU kommu
nJikBtionsgrenar, som först un
der de &enaste decennierna nått 

en sådan utveckling, att de kunnat 
!:Jr,äda i det pra:kti'ska livets tjänst och 
fylla en a:l1tmera uppskarttad och oum
bäTlig funk:rion 1 det internationella 
kommunikationsväsendet. Det är där
för en naturlig sak, att de oupplösligt 
förbundit sig med Vlarandra, i det att 
luftfarten redan på ett tidigt stadium 
av sin utveckling utnyttjat de hjäJlp
medel, som radiotekniken kunnat er
bjuda. 

Den närmCl!st till hands l1g1gande upp
giften för radiotraJfiken i 1uftfamtens 
tjänst är densamma, som raJdion redan 
några årtionden fymt till sjöss: att 
uppehålla förbindetsen mellan farkosten 
och hamnarna, befordra väderleks
meddelanden, posiuionsuppgifter, order 
om destinationsJörändming, anhållan 
ombistånid, nödsignaler etc. Radion 

förbinder emeIleTvid icke endast flyg
maskinerna med marksvationerna, utan 
sammanknyter också de oilika l'Uftham
narna i ett nät, som med erforderlig 
snabbhet förmår överföra betydelse
fulla tjänstemeddelanden mellan hamn
förvaltningaJrna. 

Den tredje uppgiften, den klanske be
tydelsefullaste, och med säkerhet mest 
omdebattemde, är att skåpa hjälpmedel 
för flygmaskinernas navigering. I än
nu högre gTClJd än för faTtygen på havet 
är det för fllygmaskinerna nödvändigt 
aU ständigt bibeihålla orieI1lteringen. 
För att f1ygningam överhuvud taget 
skola kunna företaga!s i mörker eller 
dimma utan alltför stora risker, måste 
bästa tän~bara hjälpmedel fÖT navige
ring och positiionJsbestämning ställas 
till filygarnClJs förfogande. Av dessIa 
hjätpmedel ha på senare år radiopejling 
och radiofyu-<ar oj allt stöT,re utsträek
ni ng anlitats och visat 'sig varClJ av syn
nerligen stort värde ror luftfarten. 

L Flygmaskinernas radioutrustning. 
Vid konstrukltiionen av radioappara

ter för flygmaskiner ställes 1"ad~otekni
kern inföp ovanlligt sl:!ora krav. Vikt 
och utrymmesbeihov må:ste vara minsta 
möj\>iga, räckvidd och effektivitet av
sevärda, och därjämte måste appaJ11alter
na vara lätta att sköta och manövrera. 
För mill1dTe maskiner, där den tillgäng
liga margimlen ,i vikt och utrymme är 
alltfÖIP liten, är uppgiften åtminstone 
tillsvidare dlös1ilg. För att 'bensin, last 
och eventuellt pas,sageraJre i tillräckliga 
kvantliteter skahl . kunna medtagas, 
måste man avstå från åtminsl!one sän
dareapparaterna och nöja sig med en 
mottagningsanläggning eller aUs ,ingen
ting i ,raclioväg. 

I Ameriika, där den kommersiella 

98 

flygni11lgen hittills inriktat sig på post
befordraJll med ,relativt små maJSkiner, 
har man dädör i aDlmänhet inskränkt 
s!ig till att insta~Iera mottagningsruppa
rater, aVIs edda att ge .flygplanens förare 
möjlighet atJt hålla sig a jour med 
väderleiken å det1J framförliggande flyg
sträckan samt att orientera sig efter 
radiofyrarna. 

I Europa äro fÖl"hålQanldena oorn be
kant !helt aJnnodtllIlda. Huvudvikten 
ligger här på kombinerad post- och 
passagerCl!rebefordran, 'som verkställes 
med :relativ,t stora maskiner. För att 
minska riskerna far passagerarna till 
liv och lem, ha myndigheterna i de 
flesta länder utfärdat lagar 000 före
skrifter för den yrkesmässiga luftfa.r-
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Fig. 1. Jämförande diagram över flygsändare för telefoni och telegrafi. 

ten, i vilka även stadgas om maskiner
nas radioutrustning. I 1919 års inter
nationella luftfartskonvention återfin
nes såJuncl!a en bestämmel:se, att alla 
flygplan, som äro avsedda för 10 eller 
flera personer, skola varra försedda med 
apparater för såväl sändning Isom mot
tagning av radiomeddelanden. Uooer 
senare ån ha längre gående stadganden 
i allmänhet utfärdats i de flesta euro
peiska länderna. De svet1'slka bestäm
melsema, utfärdade den 20 april 1928, 
innehålla sålunda, a/I:1t luftfartyg, som 
arwäntdas i yrkesmäslSli'g tflalf,ik och äro i 
stämd att medföra S pensoner eUer där
utöver skola va'fa ,för1sedlda med radio
instal1ation, så sn.a;rt de utan mellan
landning t'il1ryggalägga mer än 160 km 
över land eller 25 kim över vatten. A 
lu'ftfartyg, som är 'i nr ätt at för minst 
10 personer och är skyldigt att ha 
radioanläggning, skall denna nyttjas 
för telegmfi och sä:nskiId telegrafisIt 
medfölja; i annat fall får radiostatio
nen användas för telefoni odh skätals 
av ,föraren. 

De Bwns'trukti,va riktlinjerna för ut- . 

formningen av radiostationerna för 
flygmaskinerna äro som nämnt ,i första 
hand minsta möjliga utrymmesbehov, 
minsta mö}liga vtikt. Gentemot dessa 
önskerr.ål stå givetvis kraven på räck
vidd, driftsäkerhet, mekanisk och elek
trisk ,styrl<a. På grund av flygmaskin
antennens ringa dämpning och goda 
strålningsegemskaper erf.ordras icke 
stor effekt. En antenneffekt av SO bill 
100 watt är fullt tillräcklig ,att ,ge den 
räckvidd, 'Som är tilHylleslt å de flyg
st:r.äckor, som trwfike.ralS i Europa. 

Den allmänt '-brukliga flygmaskins
antennen utgöres aven med en bly
tyngd fÖr\seldlcli fOlSfof1bronSWll1e, som 
nedsläppes til1 em vafiierande :längd av 
mellan SO 000 100 meter. »Jor-d» eller 
balans utgöres av vinga'nna och flyg
kroppen, om dessa äro av metall; i an
nat fall av aHa förefiJnt1iga stö,rre me
taUdeIa:r, förbundna med ett nätverk av 
koppartråd. Det är av stor vikt, att aHa 
metall'föremål, manöverlinor o. O. äro 
antingen väl förbundm eNer väll'Solera
de från »jorden», enär glappande kon
takter vid mottaJgning förorsaka svåra 
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Fig.2. Flygradiostation av Marconi's typ AD-6. 

stö.rningar och vid sändning eller flyg
ning genom luftelektriska fält ge upp
hov till gruistor och ljusbågar, som kun
na framkalla eld. 

Detta helt metalliska system av an
tenn och »jord» h.ar utom sitt ringa 
motstånd även fÖ1"månen att utstråla sin 
energi fritt i ,rymden på föndelaktigt 
avständ från d~n halvledande dämpan
de jordytan, vilket bidrager till att för
klara de avsevärda distanser, som 
en flygsändare med obetydlig effekt 
kan nå. 

Valet av kommunikatio11lSlSystem, 
teleforui eller telegrafi, sammanhänger 
intimt med frågan om sändarens effekt, 
räckvidd och konstrukt!iva enkelhet. 
TeJlegrafien har alla fördelarna .på s1n 
sida utom en : specila'lutbildad personal 
erfordms, och föraren kaJtl icke, åltrnin
stone ej i kritiska situationer, själv 
sköta radiO'staJlJionen. FÖl"hål1andet mel
lan räckvidden och vikten resp. effekten 
hos anlägg11lingar för telegrafi och tele
foni framställes i fig. 1, som uppgjorts 
efter i Amerika verkställda räckvidds-
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försök med flygsändare. 1 Telegrafien 
är alltså ur dessa synpunkter betydli1gt 
överlagsen. Lägges härtill den större 
säkerheten och minskade möj1igheten 
till missuppfattningar, sjunker vagskå
len ännu mera 1Ji1.t telegrafiens ±ördel. 

I alJlmänhet äro de kommersieHa 
flygrad!lOSltationema in:I1ättade för säväl 
telegrafi som telefoni. Det säger sig 
sjalvt, att man på detta sätt icke på 
långt när kan utnyttja telegraf,iens för
delar: den enklrare koootruKtionen, den 
hogre belastningen på sändareroren, 
som kaJtl medgiva!S på grund av på
frestningens intermuttenta karaktär 
m. m. På lufttrafikens nuvarande sta
dium anser man emellertid fördelarna 
av att aJltemativt kU1llt1a använda raJdio
stationen för telegraf'i och telefoni s<tör
re än nämnda darrned förenade nack
delar. De ekonomiska faktorerna äro 
här som på de flesta områden utslags
givande och medgi'va icke, att flygma
Skinerna med den passagerarekapacitet 
de nu i allmänhet ha förses med tele
grafister. De flesta med radiostationer 
försedda flygmaskiner:na i Europa an
vända sål'Unda telefoni, där så erford
ras med vederbörande myndigheters 
dispens från gällande bestämmelser. Ett 
undantaJg utgör Tyskkmd, vars större 
maskiner medföra telegrafiister. 

Mottagningen sker å flygmaskinerna 
under betydligt ogynnsamma're förhål
landen än sändningen. FÖlist och 
främst utgön motorbullret en störande 
faktor, som nödväntdigg'ör rätt stor sig
nalstyrka i hö r<telefonenna, för att ett 
meddeland~ skall kunna uppfattas. I 
stöl"stla möjaiga mån reducerar maJtl 
motorbullrets inverkan genom att flyg
huvan omkring telefonerna vadderas 
och göres så tättslutande ;som möjligt 
omkring öronen . Vidare förorsakar 
motorernas tändningtssystem elektriska 
störningar, s'om under vissa fönhållan
den kunna vara synnerligen besvä:mnde. 

Fig. 2 visar en flygra,dliostation av 
Marconi's typ AD-6, som nyttjas å de 
svenska trafikmasikinerna och även har 

1 M. P. HanS\Yll, Airkraft Radio Installations, 
Proc. I. R. E. Juli 1928. 



Fig. 3. 2 kw rörsändare, byggd för USS 

Shenandoah, sedd fråm högra sidan. 

vidsträckt anvätndnirrg utomlands. Det 
nedre partiet utgöres av sändaren; 'Som 
är användbar för såväl telegrati som 
telefoni och har en pJ1imär röreffekt av 
c:a 150 watt. Skåpets övre parti ut
göres aven 5-l'örsmottagare, försedd 
med 2 stegs högfrekven~förstärkning. 
Såväll sändaren som mottagaren kunna 
fjärrmaillövreras med s. k. Bowden
kabLa,r, va:rtigenom apparaten ej behöver 
uppställa:s invid förarens plats, om han 
skall handha densamma, utan kan pla
ceras i maskinens inre. Stationens nor
mala räckvidd är 200 a 300 km. 

Som kraftkälla för såväl sända're 
som mottagare tjänstgör en likströms
generartJor, försedd med anlka!1lindnin:gar 

Fig. 4. Kortvågsstationen å Wilkins' 

maskin 1926. 

för såväl högspänning som lågspä~ 
ning. Den är ,d~rektkopplad till en pro
peller, 'Som drives av luftströmmen 
från en av flygplanets propellrar. 

För flygmaskiner och luftskepp, som 
utrustas för pionjärflygningar, mili
tära ändamål eller vetenskapliga expe
ditioner är Gll,tid radioutrustningen en 
fråga av synnerligen stor vikt. Det än
nu färska minnet av räddningen av 
»männe'l1 på isflaket» visa'r med all 
önskvärd tydlighet vilken betydelse 
ra:dion 'kall' få i dyhlka fall. 

Ännu fö,r några år sedan byggde 
man för sådana ändamål sändare av 
antenneffekter upp t11l 2 kw. för de 
amerikanska expedi,tionerna med USS 
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ShenandJoaJh (filg. 3). I och med att de 
koma vågornas överlägsenhet för 1ång
dlistanskommunikarion blev fullt ådaga
lagd och erkänd, tog emellertid ut
veoklingen en annan riktning. De korta 
vågorna togas vid förekommanJde be
hov i flygningens tjänst, för Vlilket de 
ypperligt lämpade sig på grund' av den 
ringa effekt, Sdlll enfordras för att med 
deras hjälp överbrygga stora avstånd. 

Försök med kortvågsförbindelse mel
lan luftfartyg oc:h markstationer över 
långa distanser påbörjades i Amerika 
redan 1924-1925, nämli~en under 
~Shena:ndoa!h~s långflygninga:r, under 
medverkan av de amerikanskia attnatö
rerna. En och annan av våra svenska 
amatörer torde erinra Slig dessa förd 
av vilka spridda fragment kunde u~ 
fattas även hos oss. 
. Seda~ .dess har lrortvwgsapparater 

YId åtskIlhg.a. allbekanta tillfäJ1len ingått 
l Jlygexped;tlOners Utl:rustning och väl 
forsvarat sm plats där. Såväl Byrd 
som Wilk1ns ,ha sålunda under sina väl
kända flygninga'r, s.peciellt Ii polartrak
terna, brutit sin isolering med hjä~p av 
kortvågs apparater . 

~i~. 4 visar kortvågsarrläJggningen å 
WI11bns Fokkenmonoplan vid 1926 års 
sydpolsexpedhion. Sändaren var kri
stallstyrd och arbetaJde med 400 volts 
anodspänning och c:a 20 watts antenn
effekt. 
~å se~re å'r ha även kortvågs,försök 

utforts lang1S de europeiska flyglinjer
na. I TysikLall1d har man sålmda eJGperi
metlltellt konstaterat, att en effekt 'av 
c:a 1 watt, som kan erhål1as med en 
helt och hållet batterimatad station av 
ringa tyngd, på omkring 45 m:s våg-

F,jg. 5. Junkermaskin med dipol-antenn för 
kortvågsprov. ' 
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Fig. 6. Den tyska försöksstationen vid 
Adlerhof. 

längd är fullIt tillräcklig för förbinde~S'e 
mel!1an en flygmaskin och marken ana 
tider på dygnet ocIh inom en rayon av 
1000 km. 1 För art:t utröna förhållan
dena på något större avstånd inrättade 
den tyska försöksanstalten för luftfart 
en radiostation i Madrid samt ombord 
på ett fartyg, som förflyttade Slig mel
lan Vigo och Hamburg. Man fann 
~ärv.~d, att ~5-metersvågen ej var lämp
hg for trafIk å dessa avstånd annat än 
nattetid', medan däremot en' våglängd 
av 30 m även med så 'ringa effekt som 
0,5 wa:tt gav god förbindelse alla tider 
på dygnet på ett avstånd av upp till 
2000 km. 

För försöken användes kri'sta:!Lstyr
d~ sändalre och antenner av dipoltyp 
(f,lg. 5 och 6), vilka visat &itg lämpliga 
för änlda!målet. 

·Senare ha även framgångsrika för
sök å korta avståncll gjorts med sän
d.are av några få watts effekt och våg
langder av stor'leksordningen 3 a 5 m. 2 

Resultatet av försöken med kort
vågsappara1er för flygmaskiner utvisar 
sålun:Ia en väg, som står öppen för UIt
veckb.ngen och som med aU sannolik
het så småningom kommer att tagas i 
praktliskt bruk. 

(Forts.) 

l Krii~ ocih Ploodl, Zur Anwendung kurzen \Y ellen 1m Verkoor mit Flugzeugen, Zei1:sahrift 
fur Hodhfrequenzteohnik, juni 1928. 

2. Fa'ss?ender och Kurlraum, Abhängigkeit der 
ReJchweJ,te senr kiirzer Wellen von der Höhe 
des Sendel"s iiber der Erde, Zeiltschnitft fiir 
Hoch:frequenz~hnik, febr. 1929. 
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RADION SOM EKONOMISK FAKTOR 
AV FIL. KAND. W. HAUFFMAN 

N 
är man i vaTldalg Sll<lJg talaJr om dm 
stlorlart'a·de utbrecin:ing ,raJdion er

hållit tän'kier mm väl närmast på 

det ständJilgt växamde anitlalet IY'ss

mre, statiot1iSnätets utby;gga11lde och 

ra:cIJioteknikens tiUämpning på nya om

rålcIJen. Ehuru d~rssa företJeels'er äro väl

tJaJj,iga l110g, fålr man ett fliktigt klarit 

begrepp om 'flaJdil()l1S fenomel11ala fram

ma.nsah först illärman börja.r granska 

die Dlika ländern'3Js försäljningsSitaJtJistilk. 

Tyvärr har deum 'sta6stik i Dhkhret med 

srtatils,tiken för andra vikt~ga varuslag 

ännu ej blliVlit föremåll för någon ånter

nlationell 'bearlhetnin'g, och man har så-
1U111'da i,ngen möjl~ghet att erhålla enis 

ti:lln,ärmelsleviilskiDrrekta s'iffror över 

vårlcliskon&umbilonen av ,racliiOffiJa,teriel. 

Man får nöja sig med att graJl1JskadJe 

affioiehla siffrorna f'ör några av die 

större proclJuktiomländema och på 

grundvail,av andra tillgängJ.i'ga fCllkta gö

ra 'de öVlni'ga länJclierm till föremål för en 

sanndlJikhetskalkyJ . I f'räm'sta 'fummet 

kinyter sig in trleSlSe.t gi vetvis vid F ören'ta 

Staterna, där försälj ,tliingen av radlio

matenid u'l1loor 1928 nåJcIJde den 'svind

la.nde :siffran a.v 650 mil.lioner ,cIJallars 

!11Xjt 425 mi1l'ilOner dIo11a'l1s un'dler 1927. 
Uttryckt i antal app!<lJra:ter har försälj

ningen nära nog föroobbla!bs unid'er 1928 
mDt 1927 eller resp. 2550000 mot 

1350000. Kombineraide radliomDt

tagare och 'grammOIfoner 'sålclles för e1:It 

belopip av 38 ml:illilOnier och awaratur 

för ,t'OnIfilm nådde den förvånansvärt 

höga suHran av c:a 30 miJilliooor dDllans. 

D~ sLati!s,tJik visar att mdiOlirnd'ustrin 

i U. S. A. un/der loppet IC!iV 6 ålr vuxit 

upp till en l"allligpITlats inom ,eten tiMa grupp 

iil1ldUistmier lSIom räknar med mi HilClJfldleri 

inve5lter:itde mediel \()ch 'hundlrataJls mil

lioner i vi11ls,ter. 
I jämförelse mleJd Förenta Statema 

vrerka die anrdm ,läJnloorna nä:stan :s,om 

pygme.er, ooh man tO<J:lde utan fara för 

överd!rift vålgta påstå, att fÖI1s:älj:r1lil1lgen 

inom U. S. A. är betyldlJlig't större ä!l1 

i hela dien ÖVnl(ga värklJen s~mma.nil!algrt. 

England b j uder dock ganska aktnJings

v'äJr'd!a sififror nämligen 15-20 mål1. 

punJd för 1928, mOltsvcumndle 75-100 
mill. ,dIoHams. TYiSkiliamld med ungefär 

samma .JyslsnarCllntal som Eng!.<lJ!lJd torde 

knappast komma upp tiH mer än häl ften 

av den engelska f örrSläJ j lli~lligen ,eH~r c : a 

200 mi.l!. mark, d. v. s. 50 mill. ,diolliars. 

De tre lati,nska länderna höna väl sam

manlwgt komma upp tJi'Il en 'siffra ~v 

25 mill. dollars, och Europas övrigQ 

stater nå måhätlicla upp tilJ 25 mill. dol

tans s ammana,agt. Man får nämligen ej 

glömma, att exporrtsri ffrDf'llia Wrto ,imäk

nlaJdle Ii resp. länders fÖ!1säUninlg1Slstatistik 

och <det är allitså huvtlJdsGkli'geI11 ,länder 

med egen radio~!l1/dustni av stöflre bety

denhet som 1<iomma att f,i'gu'rera ,i dJetta 
sarmmanhanlg. A v 'samma :skäl. kommer 

av utomeuropieiska mcurk11!Cllder förutom 

U. S. A. endast Ca!l1<l!d!a i f:rågQ med en 
radiioförsäljninlg av utllgtefär 10 milt 
dollIars. . 

Av ovanlstårendle natudilgtv1ils mycket 

arppflOxi1lli\Jti'V'a 'Si f f ror skuLle framgå att 

aJl!mänhetetll i de lä;nid:er ,dlär mnrdraJdiiO 

beclJrives ,uncLer 1928 köpite radiomate

riile:l för diet väLdliga beloppet av c:a 850 
mill. dollairIS, d . v. s" över 3 mil1~arder 
kronor! Häni är dook inberäknra:t de av

sevärda belopp Slom åtgått för nyanlagtdla 

stationer sa.mt jämv'äil materid för tråd

Lös telegmfi. MaI11 förstår emeHertild 

att radliointd'U:Sil:rie11' unlclJer såJclJam 0It11-

stäincllirghetJer niLlldmgi1t si,g storka.plitalebs 

Ittva~'gQ iil1Jtreoslse, och m<lJn tar 'l1IOIg ej så 

mycket misbe Olm ma.n spår, att!: dJen kom

mer att giva UpphDV till trttstlbiilrdJnri(rJigaa
utan motstycke oj världlshri,SltOlr1e111'. Ett 
förebud iilr RaJclIio Conporatioll's övrer

t~ga\nde av 'den jättilika grammDfOl11Uron
cemen ~ Vk;tro!ra~och av en mängd 

stora företaJg i teater och filmbral1lSchen. 

Den egentJ,i'ga mclJiounlclJu.Sil:nien ,i Amenika 

ärredram pmktiskt .taget f örtrUlSta,d , i 
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RADIOSIGNALERING TILL U-BÅTAR 
AV GAUTIER HAMECON. 

D
et väckte en viss lippmärkSial11het då 
p.ressen för kort tid sedan meddelade 
en notis om att en ameriklanare sänt 
ett radiotelegram till sin son ombord 

på en u-båt i amerikanska flottan, och att detta 
skulle vara det första tillfälle då mdiokommu
n:ikation ägt rum med u-båtar i undervattens
läge. För de m~tierade är det emellertid känt, 
att möjligheten till dylik kommunikation varit 
ett »fait accompli» sedan ganska lång tid. 

Flera europeiska länders flottor ha sina un
derVattensbåtar utrustade med '!lpeciella mot-

. tagare, som sätta dem i ~tånd att mottaga sina 
order utan att behöva gå upp till ytan och så
lunda röja si!l1 närvaro. Följande meddelanden 
om en radioutrustning för u-hältar, som införts 
i franska flottan, torde därför vara av ett 
Vlisst intresse. 

U-båtsradion innefattar alldeles speciella pro
blem. B13111d dessa är kanske det sväraste att 
få mottagning då båten befinner sig i under
vattensläge. Detta är emellertid synnerLigen 
vi,ktigt, då det nedsänkta läget begagnas i kriti
ska ögonblick då instruktioner från övriga 
delar av flottan äro av särskilIt värde, men ej 
ens periskopet får vara synligt över vattenytan. 

Svårigheterna ligga huvudsakligen däri att 
radiovågorna hasbigt absorberas av havsvattnet, 
hastigare ju kortare våglängden är. För under
vattensbåtar kan därför endast en mycket lång 
våglängd (några tusen meter) komma ifråga. 
I Frankrike ha mycket omfatt3ll1de experiment 
utförts för att komma över dessa svåroghelier. 
Numera föreligger emelLertid en mottagare
konstruktion, som verkligen är användbar för 
ändamålet. Den tillvenkas av Societe Francaise 
Radioelectrique och har godkänts <liV franlSka 
amiralitetet. 

det alet s!amtl'~ga f'i;t1mor ärolicensta:gtare 
tiJII Radho Corporation, vilkien fu'tligera:r 
S()lli ett slaJgs fiool!1'Slbdlag och central!
lablOr:atorium. Det ,sakn~s ej heller be
J.ägg- för en kJra:ftig amerik.ansik expan
Slionslhts't på eurOipei~sk ma.rk. Wesrt:em 
EJiectnic .haJr köpt de tyska MeaJ!-Werke, 

1°4 

Detta instrument kan mottaga på mellan 
250 tHl 6000 meter. Antennen utgöres av en 
ram, bestående av ett enda varv av kraftigt iso
lerad ka.bel fUllständigt omgiVleIl av vattnet. 
Mottagaren är en dubbrelgalJ.ersuper och består 
av följande huvuddelar: 

l) En högfrekvenskrets, kopplad antingen kapa
oitivt till en anterm eller induktivt till en 
aper:iodisk ramantenn ; 

2) en sekundärkrets, kopplad genom ett rör till 
den förra; 

3) en heterodynkre,ts, som modulerar den in-
kommande vågen genom ett dubbelgallerrör ; 

4) en trestegs me1l3ll1 f rekv,ens förstärkare ; 
5) en detektor; 
6) ett transformator'kopplat lågfrekvenssteg; 
7) en heterody1!1 för mottagning av kontllnuer

I,iga vågor. 

Mottag<lJren är inbyggd i en rätt liten och 
lätt metaLl-låda, i vilken rören äro åtkomliga 
genom ett lock upptill. På panelen sitta följan
de =överanordningar : 

a) avstänmJingskondensator för primärkretsen 
och en S-polig antennomkopplnre ; 

b) avstämningskondensator och 4-poJi.g om
kopplare för sekundärkretsen ; 

c) avstämnmgskondensator och 4-polig om
kopplare för osoillatorkretsen; 

d) reostat för hÖgfrek!vensröret och de två för
sta mellanfrekvensrören ; 

e) två jackar för hörtelefoner; 
f) en omkastare för mottagning av telefoni 

eller telegrafi. 

Rören matas med glödström från en 4-volts 
ackumulator och anodspänIlling från en dylik 
om 80 volt. 

Genercl:! Electrlic har mycket 'storla aktie
poster hos PhiG,ips och -den i Bn,g1'aJI1ICl 
nybiIcIJa,die aJmerikalItska f,iLialf:a!bDiken 
KO~lster-Branldles är !ett företaJg aN ef1Jer 
europ;eliSlka förhåJHanden verkiliigt stora 
mått. 



»FJÄRDE SYS TEM E T»-JUBILEUMS

MODELL 

R
adio-Amatören presenterar här 
en ny mottagare, som tiHämpar 
det speciella superheterodyn
system, som fått namnet ~fjär

de systemet». Den har även fått be
teckningen »jubileumsmodell» därför 
att den publiceras på S-årsdagen av 
RadilO-Ama,törens start. 

Avs,ikten med »jubileumsmodellen» 
har varit att få fram en mottagare, 
som i händerna på en intresserad ama
tör skall kunna lämna det bästa ur alla 
synpunkter, som en 6-rörsmottagare 
kan prestera. Den har s·Munda en 

känslighet, som räcker för alla de euro
peiska stationer, slOm det lönar Slig att 
lyssna på, en selektivitet som är till
räcklig dels för att skilja alla stationer 
åt och för att hindra de besvärliga in
terferenser, som 'Ofta uppträda vid 
äldre super'heterodyner och silutJ.igen en 
ljudkva.li1.et och en utgångseffekt, s'Om 
fyller moderna fordringar. 

Kopplingsschemat framgår av fig. 1. 
I st'Ora drag omfattar det ett stegs hög
frekvens förstärkning med skärmgaller
rör, en första detekt'Or med gallerlik
riktning och hjälpfrekvensen införd på 

r-~ __ ~ __ L-__ ~~~~~~~~ __ -? __ L-~~ __ ~~~ ________ L-~~ 

L---~~--~--------------~~J L-------------__ ~6 

>---------<l~ ; 

Fig. 1. ],fotfagarens kopplingsschema. 

Cl 
= max 50 cm, C2, C3, C. = 500 cm, C" Cn = 75 cm, C.' C" Cs• CIO = 200 cm, Csa = 800 

cm, C •• C12 
= 1000 cm, C13• Cu ' C15, Cl1a = 1f'F, Cl •• Cl? = 4p.F, MI = 30 ohm, M. = l meg, 

Ms = 650 ohm, M, = 2 m€g. M. = 0,4 meg, M. = 50000 ohm, M7, Ms, M. = 16000 ohm, T, = 1:3, 

T. = 1:1 eller 25:1. 
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katoden, en 0scillator, ett stegs melilan
frekvens förstärkning med skärmgaller
rör, en andra detektor med gallerlik
riktning och återkiQPpling på sista mel
lanfrekvenskretsen och slutligen ett 
trans formatorkopplat lågf rekvenssteg 
med 3-ga1llerrör och utgångstransfor
mator. 

Högfrekvenssteget medför fpihet 

'f t 
® I 

========-].5 "v w ~ 

130 (J" J. 

@) 
@ 

~'?-.~1"-' " 1~'i 

~ 
® 

l.2fJ 

~ P 
---. 

Fig. 2. Spolen Lt. 

från vissa interferenser, som eljest in
komma vid superheterodyner, även
S'Dm en :»tyst bakgrund:», d. v. s. ffiihet 
från det brus, som ofta gör sig starkt 
märkbart vid superheterodyner. An
tennen är kopplad till ~örsta kretsen 
över en inställbar förkortningskonden
satIOr C l med max. 50 cm kapacitet. 
Anodkretsen är' löskopplad, d. v. s. för
sta . detektorns gallerkrets är försedd 
med en oavstämd primärkrets, som in
går i första rörets anodkrets. Denna 
löskoppling ökar väsentligt selektl'v·ite
ten och möjliggör en stabiilisering av 
högfrekvenss,teget. Detta stegs sväng
n~ngstendens är nämligen större än i 
vanliga Ihögfrekvensförstärkare på 
grund av den energi, som tillföres från 
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oscilla.torn. Båda högfrekvenskretsar
na kunna iQmkopplas till kortare och 
längre rundradiovågläng-der genom 
enkla tryckströmbrytare, Sv S2 och Sa, 
en för vardera gallerkretsen och en för 
anodkretsen. 

Gallerkretsarnas avstämningskonden
satorer C2 och C3 om 500 cm äro sam
mankopplade på en gemensam axel. 

@ 
7.5v 
,:lP 

@ 
@ 

Ov· 2C 
o ,1+ 

® 

~ 

so 

110+-

@ 

@ 30varv 
Od</> 100 

@ 

@ 70 varv 
O,l+, 

~ . rE ~ 
Fig. 3. Spolen L,. 

För att alltid exakt avstämning skall 
kunna erhållas finnes en tredje vrid
kondensator C4 om 75 cm, vilken är 
insatt i parallell över C3 . Vid använd. 
ning av kort antenn och I,itet värde på 
C l kan det dock bli nödvändigt att in
koppla, den över C2 , vilket ju är lätt att 
fastställa. 

Oscillatorn har ett spolsystem L 3 , 
slOm till snn anofldning liknar det, som 
användes i »fjärde systemet, rnodJe11 
1927:». Det omkoppla's rmed! en enda 
tryokströmibrytare S4' För att ned
bringa ascilla,tJorrörets belastning an
vändes en gaLlerlroooensa1Jor C12 med 
läcka M6 , vilka avpassas så att finjuste
ring cil! bästa resultat kan göras med 
M7, d. V. s. en anodspänningsreglering 



TRIOTRONS 
nya elektromagnetiska högtalarsystem har förvånat världen, men så är 
magneten också tillverkad av finaste wolframstål, som har obegränsad 
förmåga att bibehålla magnetismen, och det fyrpoliga dubbeltverkande 
systemet sörjer för att det reproducerade ljudet ej förvränges även vid 
största belastning. Silljas l alla radloaffilrerl 
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Den bästa radioapparaten 
är det bästa tidsfördrivet_ Prova Elektromekanos 

E 13 
kombinerad med högtalarnas konuna .LEJON. 

(för vilken vi äro genetalrepresentant) och Ni blir stormförtjust avet 
resultatet. Denna mottagare är idealisk. speciellt på landsbyrden. där 

ej lokalstation finnes i närheten. 
Radioapparater oCh tlJlbehör ständigt på lager vid 

samtliga kontor. Aterförsäljare antagas. 
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LA RADIOTECHNIQUE 
PARIS 

NYHETER 
R. 42 universalrör ... Kr. 9:-
R.75 

" " 
9:-

R. 78 motståndsrör ,., 
" 

9:-

R. 79 tregallerrör .... ,. 
" 

25:-

~_Å\JRBJLOID 
. den underbllrll högtl1111ren i gjuten 
konstmllrmor med egensviing- K 55' 
ningsfri sniickspirllJtonkllnlll. r. .. 
Ovanstående enastående goda högtalare 
jämte andra nyheter, såsom nättransforma
torer, asbestlindad motståndstråd, likrikta
re och likriktarrör samt övriga delar för 
bygge av nätmottagare för lik- och växel
ström återfinnas i vår rikhaltiga katalog, 
som sändes mot 15 öre i frimärken. 
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INREG. VARUMÄRKE 

Mycke t trevlig., 
Solid konstruktion, 

Lätt att handhava 
är det intryck man får av 

TOROTOR Trumskala är en Mikroskala ,. TOROTOR Kondensator vrides 360 °. 
TOROTOR Material är kvaiitetsvaror. 

Ing. N. HANSEN 'I- Fabrik 'för Radiornat:eriel 
Arnerikavej 4. KObenharnn V 

NOACK 
ACKUMU 

NORDISKA ACKUMULATORFABRIKEN 
G. C. FAXE 

MALMÖ 

APPARATER UTAN BATTERIER 

VATEA Nätmottagare 
för likström 

2-rörs för resp. lollaistations vågl. 
a-rörs för alla våglängder och med 

grammofonanslutning 
Inbyggd högtålare. Stilfull modell. 

APPARATER MED BATTERIER 

bli billiga i drift, om de förses 
med de strömbesparande 

VATEA 
Dubbelgaller- och 
Tregallerrören 

Kopplingsschemor och prislistor gratis och 
franco från 

Fack . 736. Stockholm 1 
Allt slags radiomaterial. Återförs. rabatt. 
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på osci'lla'torn. l · regel är ett lämpligt 
värde på MG 50 000 ohm och på C12 

1000 cm. 
I första detektorns anodkrets ligger 

en sidoavstämd primärEndning i mel
lanfrekvens:filtret L 4 . Over denna lig
ger en blockkondensator C, om 200 cm. 
Filtrets sekundärspole avstämmes med 
en vridkondensator Cs om 200 cm. 
och en bJ.ooklrond1en,-;ator om 800 cm 

sekunchir ligger en potentiometer ~lG 
om 0,4 megohm, vilken användes för 
ljudstyrkereglering. Utgångstrans for
matorn T 2 bör fi}r vanliga elektro
magnetiska !högtalare ha omsättnil1Jg 
1: 1, men vid användning av elektro
dynamisk högtalare hiir umsättningen 
i regd vara 25: 1. 

Mottagaren är byggd för nätanslut
ning. Anoclströmmen för äl1Jdrör och 

Fig. 4. . Spolsyste11let L 3 • 

I 500+300). Röret R, har a v:sLi1l1'd 
anod'kret~ med en koniclJe.n.sabor Cn om 
1000 cm. 

Andra, cletektorn R:; har i sin anod
ledning en drossel Le; som rnlÖjliggör en 
återkoppling på R .. :s anod'krets. Åter
kopplingen regleras av kondensatorn 
C ll • som är om 75 cm. Båda detekto
runas galJerförspänningar k\1nna reg
leras med potentiometern M~l om 650 
ohm. Denna kan dock utan större olä
genhet utelämnas och gallerIäckorna 
anslutas direkt till positiva glödströms
ledningen. Till andra cletektorns galler 
är ansluten en strömbrytare Sr;. Med 
denna kan man till och frånkoppla en 
grammofondosa. som anslutes vid kon
takthylsorna G. 

Över lågfrekvenstransformatorns T l 

osoiHat,or fil1,rer<l1s medelst droSlsdn Dl 
om 300 henry och kondensatorn C l , om 
4 mikrofarad. A.n:dradetektorns anoel
ström filtreras med d110Sisdtli D? och l<:on
densa,torn CIa, den senare även~om 4,uF, . 
Spänningsregler,ingarna ske elels inom 
mottagaren och dels vid nätanslut
ningsappara,ten. Genom potentiomet
rarna M 7 , Ms och M n. som äro place
rade i mottagaren, regleras anodspän
ningarna för oscillatorn, detektorerna 
och s'kärmgallren resp. Dessa potentio
metrar kunna ha 10000 a 20000 ohms 
motstånd. 

Glöd- och gallerspänningarna regle
ras vid nätapparaten, t,ill vilken vi åJter
komma nedan. Vi örvergå nu till en 
detaljbeskrivning av de elelar som hm
na hemt,i11 verka'S. 

T07 



Spolen L 1 , fig. 2, är Hndad på ett 
spolrör av 50 mm diam. och 100 mm 
längd. På detta ligga båda lindningar
na, kortvåg'SlSipOllen om 75 'V'arv 0,2 mm 
dubbelt bomullsspunnen tråd och lång-

o~~ 1 
o .L 

l 
q 

Fig. 5. S polen L •. 

@ 
--r 
20 
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vågsspoJen om oa 200 varv (25 m111 
längd) 0,1 mm ema'ljerad tråd. Se
kundär'lindningarna i L2 , fig. 3, äro ut
förda på excclrt samma sätt som L 1 och 
liksom dessa enkellagriga. Primär
lindningarna ligga på ett 40 mm spol
rör, placerat inuVi sekundärspolen. För 
korta vågor finnes en lindning om 30 
"arv ooh för 'långa 70 varv, båJda en
kellagrigaoch av 0,1 mm emaljerad 
tråd. Dessa Endningar ligga vid resp. 
sekundärspolars jordsida. 

Oscillator:spolsY5temet La framgår 
av Eg. 4. Mått och antal varv framgå 
av fig. 0,2 och 0,3 mm tråden är dub
belt bomullsspunnen och 0,1 emaljerad. 

Mel1anfrekvensfiltret L4 , fig . 5 och 

anodspolen L5, fig. 6, äro Vill skillnad 
från de flesta brukliga meUanfrekvens
transformatorer utförda som enkellag
riga cyHnderspolar. De äro lindade med 
0,1 mm emaljerad tråd på spolrör av 

J 

7 o~~ 
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20 
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l 
9 @ 

d D 
Fig. 6. Spolen L . 

Fig. 7. Dl'osseln Lo. 

samma dimensioner som de övriga. De 
äro exa.k.t lika, men vid L 4 användes 
den korta lindningen som primär och 
vid L 5 som återkopplingsvarv. Antalen 
varv äro ungefär 165 och 580, men då 
det är nästan omöjligt aU räkna varven 

i av så fin tråd, ser man endast vill att 
lindningens 'längd blir den angivna, 

-:-::'-::'_":'::::'==:::::: __ ==--::'-::====-=-'-::'-::'-:==-=:":r-;;;20 l° I---~-. _....,~_. _s _~ 2_~_~_es.,.,.pr-'-.~,o mm. Fl •. 8. 
I . L 

Montagevinkelns 
~------ 500 _ .. --- _ .• -- --~ konstr·uktion. 
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Drosseln Lo framgår av fig. 7. Den 
är lindad på en stJomme a,v fibertbric
kor, sammanhållna aven skruv med 
mutter För stommen erfordras 4 st. 
brickor med 40 mm diameter och 2 st. 
med 20 mm diam. Tjockleken bÖr vara 
c: a 2 mm. I de två spåren lindas fullt 
med 0,06 mm dubbelt silkesspunnen 
tråd. 

Vid samtliga spolarna ha i rigurerna 
angivits siffror inom en cirkel vid varje 
lindnings ändpunkt. Dessa siffror hän
föra sig till koppl'ingstaJbellen, vilken 
uppgjorts på den grund, att ett tilLför-, 
J.itligt angivande av ledning~föringefl 
icke låter sig göra å en Titning. 

:Nlorttagaren monteras på en vinkel av 
den konstrnktion Hg. 8 visar. Front
plattan är 200·500· 5 mm. Botten
brädan är vid s,idorna försedd med 50 
mm höga tvärslåar, så att ett utrymme 
av detta djup uppSJtår på brädans un
dersida. Hr-ädans mått äro 250 . 500· 10 
mm. Vid baksidan är fäst en isolations
platta om 60 . 500 . 5 mm. 

På - denna montagevinkel monteras 
delarna, vilka placeras enEgt ritningen 
fig. 9. Sammankoppl1ingen sker genom 
förbindning på kortaste väg av de 
punkter. som närmare anges i tabell 1 
(:s,id. 114). i vlilJk;en siffroma hänföra s:i'g 
t111 resp. pun~ter å placeringsritningen 
ävensom å spolritningarna. 

Den färdiga mottagaren, sedd från 
oEka håll. åskådliggöres å fig. 10, 11 
och 12. A dessa synes även nätanslut
ningsapparaten för 220-240 volt lik
ström. 

Å fig. 1 ser man längst till höger 
8 st. ans'lutnil1igar för de olika spän
ningarna. K: r 7 och 8 föra endast till 
en st,·ömbrytare So för starkström, 
vilken bryter nätspänningen. Utan nå
gUlll som heJ:s,t änlc1irling a y mottagar,cn 
kan man till dessa ansluta en nätanslut
ningsapparat antingen för Ekström 220 
a 240 volt eller för växelström. 

Likströmsapparatens schema anges i 
f~g. 13. De tre motstånden M10 , M 11 
och M12 äro motståndsmattor, s. k. ga,l
lerdement, som kunna erhållas hos de 

I JO 

Fig. 10. Frontbild 

flesta elektriska installations fi'rmor. De 
ha alla tre beteckningen 500 watt, 220 
volt. De framsläppa vid 220 volt c:a 
0,76 amp. och ",id 240 volt 0,83 amp. 
Över glödströmsuttagen 3 och 4 ligger 
en voltmeter V och en potentiometer 
M13 • Denna sistnäm.nda skall fram
slläppa den ström som ej erfodras för 
mottagaren och voltmetern. Denna sist-



(tV 1Ilottayarcn lIIed allS/lit Ilillysapparat. 

nämnda ·drar otta SO a 60 milliampere'. 
l den ntfÖ'rda mottagaren visade sig 
250 ohm i J\J l~ vara lämpl1igt vid 240 
volt nätspänning. Vid 220 volt även
som om spänningen av andra orsaker ej 
kan fås upp till 4 volt, kan man göra 
ett uttag på M 12 , så att detta värde kan 
uppnås då M,~: har sitt stör~ta mot
stånd inkopplat. 

Gallerförspänningarna på R~ fljr 
grammofonförstärkning och på R 6 er
hålllas mede1s.t två potentiometerkoppla
cle reostater om vardera 10 ohm, med 
en tillåten belastning av 1 amp. Man 
kan då reglera den förstnämnda för
spänningen mellan O och -8 volt och 
elen andra mellan 8 och -16 volt. 
Skulle anclra värden visa sig önsk-

fig. 11. M antaget sett uppifrån. 
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värda få Mu och M15 ges andra 
värden. 

Monteringen av denna anslutnings
apiparat .sker en1i,gt ~ig. 15. PaneIlen är 
200 . 250 . 5 mm och bottenbräJdan 
250 . 250 . 10 mm. Motståndsrnattorna 
omböjas enil. fig. 11 och 12 och inkläm
maJS mellan träklotsar vid de ändpar
tier, som ej innehålla någon motstånds-

1 0-----.----0+ 

J o----.--~~7 

~ o---~--cr~~ 

5 ~----~NI't 

6 o----~MIJ 
.,.o----~ 

a o 0-

Fig. 13. Sche1lla fÖl' anslltfningsapparat för 
liksfrömsnät. 

I 1:2 

Fig. 12. M ontagednklarna sedda bakifrån. 

tråd. Kopplingen göres enL t(\Jbell 1. 
Anslutning ,till växelström kan ske 

på olika slätt. lEg. 14 anges ett schema 
med anod- och gaHerförspänningarna 
uttagna från nätet och glödstrÖlnmen 
från en 4 volts ackumulator. Såsom 
rör lämpar sig R 220 (Rektron) med 
en för detta rör byg~d transformator. 
M16 och M17 böra ha högst 5 000 ohm 
vardera. Potentiometrarna M18 och 
M19 . få avpassas efter den s amman
la,gda anodström. som mottagarerören 
och motstånden M7 , Ms, Mo, M16 och 
M17 tillsammans visa sig släppa fram. 
Vill man uttaga även glödström från 
nätet får man anvingen omkoppla mot
tagaren för växelström,rör eller också 
använda en anslutningsapparat, som 
likriktar och silar glödströmmen. En 
dylik beskrives pa annat stälile i detta 
nummer. Vid mottagarens injustering 
har man i den beskrivna konstruktionen 
de bekvämaste möjligheter att få alla 
värden rätt avpassade. Alla spänningar 
kunrua 'regleras kontinuerligt, vilket är 
av stort värde då man vill uppnå topp
resultast. Alla avstämningar 'kunna ~
ras exakt med vri,dlkondensatorer. Vid 
mellanfrelkvensförstärkaren kan detta 
t. o. m. ske med en enda kondensator, 
som in~usteras en gång för alla. Den 
som försökt avstämma en mellanfre-
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kven:sförstärkare om flera steg lItan 
tillgång till lämpliga instrument ska1l 
säkert ,i 'hög graJd värdera denna för
enkling. 

På grund av de skiftande funktio
nerna av mottagarens många 'Olika de
lar är det V'isserligen ganska många 
variabler, s.om s'lrola bringas till sitt 
rätta värde, men de flesta av dem be
höva ej ändTas sedal11 de en gång fått 
sitt rätta värde. På frontplattan sitter 
allt, som behöver vara åtkomligt vid 
apparatens användning, d. v. s. av
stämnin:garna för högfrekvens- och 
oscillatorkretsar , våglängdsomkoppla
re. återkoppli11'gsregleringar för hög
och mellanfrekvens, 
l j udstyrk.ereglering, 

bottenbrädans undersida, varigenom 
man kan gå kJOrtaJS1re V!ägen med alla 
trådar utan aJtt Ultseendet blir lidande. 

Materialförteckning : 
Mottagaren. 

l 'st. inställbar förkortningskondensator, 50 cm, 
Baltic, 

" dtUbbelkondeulSator, 500 cm, m. trumra.tt. 

.. enJkelk011densator, 500"" " 
Särnmark, 

2 " mikrokondensatorer, 75 cm, Bdtic, 
l .. d :0, 200 cm, Baltic, 
3 blockkondJensatorer, 200 cm, m. hållare, 

Bal tic, 
1 'St. d :0, 300 cm, Balltic, 
1 " d :0, 500 cm, m. hållare, Balric, 
2 .. d :0, 1 000 cm, m. hållare, Ba1t:.:, 
4 .. d :0, 1 /LF, 
2 " d:o, 4 /LF, 
1 .. reostat, 30 ohm, Graetz-Carter, 

l st. potentiometer, 650 ohm, Graetz-Carter., 
3 .. d :0, 16000 oom, Graetz-Carter, 
1 .. d :0, 0,4 megohm, Graetz-Carter, 
1 .. gallerläaka, 50000 ohm, Loewe, 
1 .. d :0, 1 megoom, Loewe, 
1 ". d :0, 2 megohm, Loewe, 
S .. tryokstrÖffibrytare, Ba1cic, 
1 .. d :0, starkströms, 
6 .. fjädrande rörhåMare, Alpha, 
2 .. jackar, 
1 .. lå,gfrekvenstransformator, 1: 3, Ferranti 

AF5, 
1 utgångstransformator, 1: l, Ferranti OP l , 
1 större drossel, 300 Hy, Särnmark, 
1 .. mindre dros'sel, Albion, 
6 spolrör, SO mm diam .. 100 mm längd, 
1 " d :0, 40 mm diam., 70 mm längd, 
l .. 6-poJig kontaktplint, Baltic, 
l .. 4-polig d :0, 
4 .. kontaktihylsor, 
1 .. panel, 200X500X5 mm, 
1 .. d :0, 6OX500X5 mm, 
bottenbräda, isolerad kOf)JJ,lingstråeJ m. m. 

strömbrytare, bry
tare för grammo-

lO---------~----.-~.-------------
--~ 

fon förstärilming 
samt anslutningar 
för ,ramantenn och 
högtalare. 

Apparaturens 
byggnad är synner
ligen enilrel. Inga 
aJvskänmningar an
\nändas och ej hel
ler några neutrali
seringar. Alla för
bindningar ligga på 

Z 0-------"1 

JO---~-' T 

B~ 

't O---+---l 

50---+~ 

60----< 

7o---------------------------------
----~ 

8o------------------
---~ 

Fig. 14. Schema för zoäxelsfrömsa'lIs1uf/ling . 



.v ätallsllltningsapparat för likström. 
st. voltmeter 0-<> volt, 

2 potentiometrar, 10 ohm, belastn. l amp., 
Igramic-Pacent, 

l .. potentriometer 250 ohm, Graetz-Carter, 
-' ., gaHerelement, 500 watt, 220 volt, 
l .. panel 2OOX250X5, 
I " stiakkontakt, 
l ., 6·polig kontakt, Baltic, 
1 " 4-polig d :0, 
bottenbräcla. tråd, skyddshu v a\' plå.t 111. m. 

Rörtabell. 
Rör Telefuokcn 

Högfrekvens 
Mellanfrekvens .. 
Oscillator .. .. ... . RE 084 
1. Detektor .. 
2. » 
Lågfrekvens ..... 

Philip, 

A 442 

A 41 5 

C 443 

TriotroTl 

SD 4 

/ / '// '7777777//7 

/17LJ 

/'112 - - -
) 

t-

l- NJI 

1~J73 
I- .-

;'~Q ----

\\~\ 172 
l/J 

O 01 lo O 

~A)I! I J\+ 

'l'abeH 1. 
A-44 
45-9-49 

Mottagaren. 

10-46 
47-11-48-52-<>0-59-14-<>5-70-72-76 

-24-35-95-97-105-106-102-120-91 
-19-.g2-84-127-160-136-1S3-156-~ 
- 176 

J- 61 
50-53-51 
55-58 
54-100-104-155 
57-15 
16-62 
63-17-109-39-1~6~139-13~-159-148 13-<>4 . 
12-66-<>9-71 
67-68-77 
73-75-113 
56-74-25-103-121-92-137-3 
28-79 
29-80 
22-26 
23-27 
18-32-81 
33-83-85-87 
86-88-89 
21-90 
20-30 
31-107-149 
150-151-1S~ 
36-78-93 
144-123-125-126 
34-96-98-99 
101-38-108-110 
111-112- 114-118 
115-116 
117-5 
119-41-~2 
40-122 
43-124 
128-129 
130-133 
131-132-6 
135-138 
141-143 
140-142 
145 --152-9~-37-175 
147-1 
157-7 
158-8 

NiitallsllltningsapparatclI för likström. 
1-172-plus 
2-173 
3-161-174-163- 1 6~ 
4-162-167-165 
5-166 
168-170 
6-169 
7-171 O JOO 200 25'0 8-minus ~~~~?G±~~==~~=dI~~~~~~=±I~~~1 

Fig. 15.. Placcrillgsritnillg 
apparaten. 

för liksfrÖlIls- Punkterna förbindas så att kortaste 
moj'liga ledningar erhållas. 



BERÄKNING AV TRÅDl)IMENSION 
TILLÅTEN BELASTNING OCH 

.AV lNG. A. Dn'RRERG 

A
tt den trådlösa telegrafin och 
tdefonin icke är så alldeles utan 
tråd är ett förhållande, som den 
experimenterande radiDamatö

ren nogsamt fått erfara då han blivit 
:;att inför problemet aH konstruera en 
transformator, en dros sdspole , ett mot
~tånd eller vad annat, SDm 'kan behövas 
i e..n radioapparat. Oavsett vilken ay 
de.~sa detaljer det ~ir fråga Dm, inställer 
sig förr eller senare spörsmålet: Hum 
grov tl-:td skall jag ,använda? el'ler om
v;1nt: Huru stor bela,stning tål den 
tråd jag förfogar ö'ver? 

Låt 'Oss rta,ga i betra:ktande de fakto
rer. som äro aVigörande för tråddimen-

Till mottagaren kan man göra en pas
sande låda, i \"ilken mDntagevinikeln 
kan insättas, På baksidan av denna 
skall då finnas en urtagning för den 
bakre panelen oc'h anslutni11!gsplinrtarna. 
Den kan givetvis även insättas i en 
större radiomöhel. I detta faIJ geir man 
alla engångsjusteringar innan insätt
ningen skea' . För ans1lllt11'ingswpparaten 
måste änn ett hiilje anskaffas, V'ilket 
lämpligen kan göras av perforerad plåt. 
l varje fall böra såväl mottagarens som 
an~ll1tning'Sapparatens delar skyddas 
m ot beröring. speci1ellt alla delar, som 
stå i förbinde:Jse med belysningsnätet. 

\ "J.ld instälilning för mDttagning' har 
man aH söka räJtta vändeoo på följande 
\:nge'fänl:iga lägen: e4 unlgefäJr ti1:1 hälf
ten inv,nildien vid ej stäHd,på 50 cm, ),,1, 
c:a 1/ 4 invridlen v,itd voltmetern på 3,8 
yolt. ::\'1 7 på hÖig1sta spänniing, Ms in'Vri
cleri :;/ 4' ~v17 ungefär på hälft·m (inställ
ningen galliska nogg;rann), ),,1;; hdt öVier 
åt p'hvs'Sidan. Yl I;) helt öv,er åt mUllIU'S 

siclan. e" på minimlikwpacitet. InstäJl
nli n~en a,' e~ ,slker så att '11lrctn tar in 

sioner.ingen, och med hjälp a\' dessa 
sö'ka få fram en generell fDrmel för be
räkning a'V !tråJddimensionen med hän
syn tåll belastningen, I en tråd, genom 
vilken flyter en eleJktrislk ström, upp
står a'lIltid en viss eff.ektförlust, vilken 
ger sig till känna i form av värmeult
\'eck1ing. Om vi antaga att denna vär
me ej leddes bort, skulle tråden snart 
bli glödande Dch smälta, obe!1oende a\' 
om strömmen vore stark eller svag. Det 
finns emel1ertid två fa'ktorer, som för
hindr'a denna kalamiltet, nämligen vär
l111CiSltrå'lningen och konvektionen el. v. s, 
värmets direkta i>verledning tiLl den 
ouugivanoe luften. 

en slVag station och vTI~dJer e8 · salkita un
der saJt11rtålCi'ig vruidninlg fram och åter av 
e5 • Man 'fiinner 00 Sl1laJrt eLen punikt där 
fdr<stärkJniiilllgren blir bälst och oomti1clligt 
sta,tiilollllen lroll11mer in och fÖir's'V·inner för 
minsta möjliga vridning av e~, 

V,ilcl fraJlnlvrlidning av MI så att hög
freKViCl1lSrö'ret s,vänlg'er. r1ka;r ofta även 
mel1a11lfr&~V'ensen i svängning, v i liket 
bör olbserIVerraJs, På KalundbDng och 
även Mooa,la kan man sluta 'SIt römlbr y ta
ren 8 2 fö,l' att ej få för s,1:1Dr styrlka och 
för att få hög'fre!'kV1eniS'C'n s!ta!biJ. 

Inj'Ll's'tering och ika1ibr1eni,ng ä,ro ej så 
lätta att göra, men efter några kv'ä1lar 
i enrum med: diel1l11a anh'liggning har man 
nog kOlTI1111~,t bill rätta med elen. På det 
längre vålglälllg1cl/sJområicllet får man in 
alla stationer utan nåJgDn som helst in
tederClns från en kortvå:gåg :lotka:l'sta
ti1on, om man blott hg1ger någton kl111 
från el~n;sal11l111a, D etta till Sikiillna.d från 
yanEga 'S:t.tperhetC'f'OIdyner som få in en 
clyli1k loikalstartioll1 ,på a!u,a möjh'ga in
ställni11lgar öMer hda dert längf'e YåJg-
längds'Områ1clet. A. P. 
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Värmestråliningen är ett fenomen 
jämförligt med ljuset och radiovågor-
00. Det är svängningar, som fort
planta sig med samma hasrt:ighet som 
ljuset odh radiovågorna, och vågläng
derna variera mellan l/lO och l/l 000 
millimeter. K vantitativt b~stämmes 
värmestrål:n:ingen av det strålande före
måJets ytbeskaffe11lh;:t och färg. Ett 
ljust föremål, utstrålar mera än ett 
mörkt. Ukalede.s utstrålar ett blankt 
föremåL mera än etit matt. 

Konvektionen tillgår så, att den luft, 
SlOm närmast omger tråden, dirlelkt ge
nom överledning aJbsorberar en del av 
värmet. Den sålunda uppvärmda luf
ten utvidgar sig, blir Jätta~e än den 
omgivande luften och stiger. Ny kall 
luft strömmar till, uppvärmes och sti
ger. Det uppstår såkmda en ständig 
luftström kring tråden, som leder bort 
det däri als.trade värmet. Är effektut
veddingen stor, ökas värmestrålningen, 
ävensom den kylande luftströmmen 
ökar i hastighet. Då strömmen genom 
tt åden är konstant antager i1:rå:den en 
viss temperatur, vid vi,lken fuUständig 
jämvikt rå:der mellan det utvecklade 
odhdet hortledda värmet. 

De oI'IlSltändigheter, under vilka 
strålning och !konvektion försiggå, äro 
av så oerhört variabel natur, att det 
skulle vara omöjligt att matematiskt 
beräkna rt:. ex. huru stor värmemängd, 
som på en sekund frigöres från en 
kvcm av trådens yta. Då emellertid 
värmet endast strålar eller bortledes 
från trådens yta, är det tydligt att den 
avgivna värmemängden mås,te vara 
direkt proportionell mot ytan. Med 
kännedom om relationen mellan elek
trisk effekt och vänrne kan man på 
experimenrell väg bestämma den vär
memängd, som under en vis:s tidrymd 
utströmmar från en ledningstrå:d. En 
watit utvecklar på en sekund 0,24 gram
kalorier. För en viss temperatur hos 
en ledningstråd är den tin luften av
givna värmemängden per tidsenhet 
konstant. Vi behöva nämligen för alLa 
praktiska ändamål ej taga hänsyn till 
de små variationel, som upps,tå på 
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grund av temperaturförändringar i den 
omgivande luften, likaväl som varia
tioner i strålningen på grund av trådens 
färg och ytbeskaffenhet !<lunna lämnas 
utan avseende. Vi se sålunda att en 
v,isJS tråd temperatur aHtid motsvaras 
aven given effekt per kvcm trådyta 
oberoende av t rå:de ns diameter och 
specifika motstånd. Har man alMs.! en 
gång mätt den strömstynka" som går 
genom en tråd, då denna blir så varm, 
som man kan tillåta, kan man beräkna 
effe!kten per kvcrrn, gällande ifö'r just 
denna temperart:ur. Vill man nu beräk
na hur g,rov en tråd av annat material 
vid annan strömstyrka skall vara för 
att den s!kall få samma temperatur som 
den förra, så skall man dimensionera 
den senare så, att dess effektutveckling 
per kvcm blir densamma som i förra 
fallet. 

För art:t underlätta en ,dylik räJkning 
skola vi i det följande deducera fram 
en enkel formel för beräkning av effek
ten per kvarn. och utgå därvid från en 
meters trådlängd. Eff~kten per kvcm 
kalla vi W ,. 

Effekten per meter ..... . ... W ... watt. 
Motstånd per meter ... ... ... R .. . ohm. 
Strömstyrka ...... .... ..... .. .. I ... amp. 
Trådens diameter .. ........ .. d ... mm. 
Trådens specifika motstånd fås ur tahell. 
Tråden yta per meter .. .. .. y '" cm'. 

W=RJ2 ; Y=r.·O.I·d·IOO: 

R = . d!r.: TV, . ~; 
Insätta vi i den s,ista ekvationen vär

dena på W och Y erhålles 

lVs = R :.J2 . 
r.·d· 10 

I denna ekvation insätta VI värdet 
på R och erhålla 

TF _~.:..4~:.-!~ 
s- r. 2 .d8 . 

7':~ kan för praktiska beräJkningar sät
talS lika med 10. Formeln för den ut
strålade effe!kten per kvcm blir då : 

H' = 0.04 . ; . [2 
, d~ 



SlOm ovan nämrJJts, är fr. konstant 
för en given trådtemperatur. Vill man 
alltså bestämma W, för en viss tem
peratur Ibelhöver man end<IJSt belasta en 
tråd med känt sp. motstånd och känd 
diam.eter tills dess temperaburen stigit 
tm det önskade värdiet. Strömstyrka, 
sp. motstånd oclh diameter insättas se
dan i formeln och W, uträknas. 

Den temperatur, som motsvarar rvS) 
är emellertid ej trådens absoluta tempe
ratur, eller dess temperatur Uittryckt i 
grader C . .utan skillnaden mellan trå
del1iSoch den omgivande luftJens 00m
peratJur. Praiktiska mätningar visar att 
temperaturen j en fritt liggande led
ningstråd höjes 10 grader över den 
omgivande lurflens temperatur vid en 
effekt av ungefär 0,075 "vatt per kvcm. 

grad, och insätta detta jämte de övriga 
faktorerna i vår formel. 

FörkoppEngsmotstål1!dlet i vårt exem
pel ska.J1 hålla 1 350 ohm samt belastas 
med 0,15 ampere. Vid 20 graders 
rumstemperatur tillåta vi att motstån
det blir 100 grader varmt. Till mot
ståndet skall användas konstantantråd 
(sp. motst. 0,5). Huru grov tråd sJkall 
användas? 

TemperaturskiUnaden mellan mot
ståndet och den omgivande lUJften blir 
80 grader. W s för 10 gra·ders tempera
turskillnad var 0,075. I vårt fall blir 
Ws således 8XO,075, d. v. s. 0,6. Ge
nom insättning i formeln etihål'les: 

06= O,O~. ~?_~0,152. tf = 009 
, dB' ,. 

Vid öppet monltage skall alltså mot
Exempel på tråddimensionering efter ståndstråden vara 0,09 mm tjock. 1n-

ovan angivna beräkningsgrund. nes~utes motståndet, så att luften ej får 
fritt spelrum kring tråden, gäller givet-

Antag att vi skola göra föl"kopp- vis ej det värde på [VS) ~om här använts 
lingsmotstånd Itill en nätansl,utnings- utan ett avsevärt lägre. 
apparat. J u tunnare tråd man kan an- Den metod för beräkning av t råd
vända desto mindre tråJdlängd åtgår, dimensionen med hänsyn till tempera
varjämte motståndet blir billigare och turen, som 'här angivil1:S, gäller endast 
lättare altt göra. Men ju tunnare tråd, för frjtt liggande tråd och enkellagri'ga 
som användes, deSlto hetare blir mot- spolar. För isolerad tråd är W, lägre 
ståndet. Vårt önskemål är således att än för oisolerad. Vid Her.Jagriga spolar 
använda iSå tunn tråd slOm möjligt t. ex. trans,formatoreroch LF - resp. 
utan att ,dock överslkrida en viss hög- ·filter·droSlSlar kan man ej räkna med 
sta tillåtna värmegrad. Allt vad vi då trådens yta som värmeavgivande. I 
ha att göra, är att bestämma vilket vär- sådana fall måste TVs beräknra:s för spo
de på W" som motsvarar denna värme- lens för luften åltkomliga ytor. 

~. 

NY STORSTATION FÖR LÅNGA VÅ
GOR I J AP AN. Under stora festl,ig'heter in
vigdes för lrort tid sedan i Nagoya, en av Ja
pans större städer, en storstation för telegrafi 
på långa vågor. Så'som vanligt uppsättes icke 
sändarestation och mottagarestation på samma 
plats, utan befinner sig den sistnämnda i en by 
Yokkaichi på c:a 60 km avstånd från Nagoya. 

Sändarestatnooen omfattar en maskinsändare, 
som lämnar 150,000 milliampere i antennen. 
Denna energå al'stras i en högfrekvensgenerator 
om 650 kw, vilken för närvarande torde vara 
den största maskin i 'sitt slag i världen. Vid 
full effekt kan en telegrafihastighet på 120 ord 
per minut uppnås. Från sändarestationen i 
Nagoya kan telegrafisk förbindelse uppehållas 
med hela världen. Stationen arbetar på en 

våglängd mellan 15 och 20 km. Antennen är 
uppsatt på 8 master om vardera 250 m höjd. 
Konstruktionen av dessa master är mycket in
tres.sant, enär de äro konstruerade med hänsyn 
till de i J apan ofta uppträdande jordbävningar. 
De äro så att säga jordJbävningssäkra. 

Såväl sändare- som mottagarestationen äro 
byggda av Telefunkenoolaget i Berlin, och ägas 
av J apanese Wireless Tel. Co. i Tokio, i spet
sen för vilket bolag excellens UChida står. 

Med färdigställandet av denna 'Station har 
J apan säkrat sin telegraffÖt1bindelse med alla 
länder. De innan stationens öppnande företag
na leveransproven visade, att stationen i alla av
seenden fyllde de på densamma ställda fön'änt
ningarna. 
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TALANDE F I L M 

D
en talaniClie f~ilmen, el!ler torufi'l
.fruoo, ~Yli,lket seoolre namn är av 
modlern dat<UlIl1, 'SIträvar tlfter, att · 
såJsiOIl11 nqlmnet säger f.ramföra 

blill!der en!:igt normala principer fÖll" 'bI~o-
g11a'ffäreviISl1Jinrg, men bi'nderIlia följas 
synkront av ;tal, mu:Slik dler aruc1ra !ljud
sens'cäiOtller, vilka i stönstia möj~uga ut
Slnräok;n~nlg söka giya audi.toriet ett in
tryck aov Ia.tt .det framfdr sig har en van
lirg talscen med levande sikåJdlesiplelaJre. 

Rredanså lånrgt tillbalka SOIl11 1914 dJe
monlstrerClldles taJlan1rde Lillrn här hemma 
i S verige. Det var dock en början, om 
ook en rinlga såJdan, men den mocl:eroo 
förSil:ärkiaretrekruiken rlåg då i 'Slin hnrda, 
dlet fanms rickeett anvärudlba.r,t fÖlrstät,
karerör. På den tirden var den tatClJnrdie 
fli:lmen eM intrreSlsla.nt experiment, 'som 
fö.r en kor:t tid hade nyhie.trenls belhag. 
Vid 'denna demonsitration använ/dIe man 
sirg av grammofon, v1~liken Y'ar uppställd 
i närheltlen av d!e.n. vjta duken. Samtidilgt 
med uwtagl1iingren ay filmen uipipil:!ag1s 
talet g;enoll11 en mekanri.sk upptaJgrui,ru~s
Gtruordnn'ng för grammofonplattor. Vid 
fÖ1rev:isningen gälkLe det så att fr ann
bringla fuHkomLig synikronllsm mellan 
bi'1den och ta!lret, ,~i 'lket tilLgick på så 'Sätt 
att gt1amimO'fonen flick ,gå meJcL e!n PalS

s'anJde hasrtirghet, varefter fiUmen vevaides 
fmm för haJl1iCl så att cJreni störs.tIa. möj
I1gn mån kom att följa gral11mofonienrs 
tal. N aokidlelarna med uiebta s)1~de!m lå'g 
i en ganska beg,ränJsClJd ljud!styrkia., va-r
jämte IjudJkvaLite!ten !sä:kerJ,igen icke var 
dIen allra bästa - med tanke på uåTi~n'S 
enkila upptargntings- och åtel'givnlill1igsran
Ofrldniingar. Des'sutom ya-r synlkl"OniSJe
ringen ,h-hiVekukti'g, ty det fO!1d1raclJers dien 
al:lra stö'r'sta vana och pfupasls1i;ghet för 
att få talet att följa munl1lens -rörelser. 

Den modJernla tid/ens förlstärlkJaJretek
nrik har utbildat ett liknanJclJe 'S)'Istem. 
där forltfarartlJue 'grarrnilnofooskivrorr kom
mia till användruing, men nu d:rliivalsbådie 
fi,lmup ptatgruingskameran och ,grail11llTIo
fonuppt3botrl,inr~s'ap'pa raten samt/i,d~Kt av 
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en elektrlilSk 1111OJtor och med absolut 
jämn hastighet. F ii,lImen går ""in van~ig1a 
väg ~enom f ramkaH11Ii'l1rgs-oc'h f,ixe
rlirl1ig1slba:d o. 's . Y. ,och gramrrnlofOll1ipla't'tan 
beioonrdla!S efter kämrda metou!er, och ma 11 

står 'sluNigen f,rannme "1~d elien färdiga 
filmen och grammafonipLattan. Ater
g,iVining'smeka'l1lilsmen l'~kn:ar uppltag
nirngsap,palraten dinigenom att äv/en här 
sker f.illmfr3Jl11ll111atninlgen och gtr!ammo
fOnJdr,ivnir!1rgen av ,en, odh samma motor, 
och rom grammof.onen från oorjan variiit 
rätt i l1isrtällrd , kommer biM och tal ClItt 
fuJrl,slbäl1/diirgrt fÖll j a v13.r;banna t utan f ör
slkjutning. En gn-ammOf0l111PJPltalgning 
varar i aHmänhet ,icke mer än fetrnm'inu
belr a ,J.]ra ,hör~srt en kvant, va:ref~er en ny 
måste följa . Denna andra sJciva ligger 
färd!iJgpå en a,nreka återgJivuinrg1saipparat, 
och .så fort 00 elektnisk kontakit slutes 
g<enom ett mäpke i fi,l'men , falilier ton
armen ner och elen nya pla:tJt:an är i 
tt1Jl1'kttJion. Den första plattart11s plats in
taig-es nu a" en trredj'e Slom hgger och 
vä'!1Itar til,l:s den anldna är ut'slpIellaid, och 
m<lls'kinristen har enrdrct's t aJtt 'Se 1Ji'I'1 att 
plattorna Iromma på slill1a pl;atser i rätt 
tid och opcilnril1lg ~ resten stäH:e'r atppa
r averna om s jälv1<l. 'Tionå tengi vningen 
slrer som vn1d yranlig elekt,pi'sk glJ.'ammo
fonlspelnling med en :»rptickup», förstär
kare och dektrradynamilS/k högtaJlare. 

Ovanståenide :syS/tern <lnrvärucles ö\-er
väga!l1lcJre i Ame.r!i!kra, och c1:et.lär en~ig-t 
ryktlet :snrart också komma ti'\ll vårt eget 
Ianid. 

Flera andra s\-st.em för talande film. 
vilka alla mere,lrIer mindre likna var
andra an vrän,da. fiHme n s j älv som u prp
talgnJingsmalteri.aJl även för tal,et, varvi,d 
ljudett fotQgralferas på fiLmremsan ,i 
form av ett osc:iUogrram, och man ski.!
jer hUV'UlcJ!s3!ld:i,gen mellan två system. 
inJten/siltlets- och ,cJrj,a:gr31mmetoidlen. Den 
förstnämnrda all1vänd'er sirg av ljusare 
och märlmrre li:njer av bten bredid, den 
slerta,re av ett likfäpgaJt: ,banlclsom ök3!r 
och m/in/skar i hred:d' i takt med ljudet. 



Den yaJl1J.igalSiue av desSla bå,da är in
teniSitetsmetöden, och denna ha:r den 
fördelen a:tt ljudet kan mag~ill1eraJS i 
en jämf.öreJ.sevis ,small remsa så att ma:n 
kall1 a:nvånda nonnalfilm ay 32 milli
meters bredd. En die! f,ilmer Iälgga ljud~ 
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Fig. 1. Ljl~drcgis !rering med Kerrcell. 

remISan ,irrma:nför k<1lnten av perfor'e
roingen, VlaJrför en del av bi!l'Cllfältet kom
mer arrJt Mi ulP]Ytaget aN -denna och för 
aH unr(h/1~ka det Himmralnlde ljus som 
skluHe upplkomma i kanteil1 brukar denna 
täckais för i för evils nings <lipip!<lIrtl!berr1. 
Biilid!fälJtet bllir i en sådan apparat ,jd!ert: 
närmastJe kvadm6skt, ooh Jert:ta format 
är is~g själlV icke Istärani~ 0Il11 blott det 
hela från början ,inräJttaitts för änid!a
måIet. 

Den andm met1oden, dlär ljudupiptag
nliil1igen sker med fJilmlerus ytJtJre kant ä,r 
i så fal[' mera lämpl'j,g, i diet att bil,dfältet 
förblir f'uHikJom[j,gt normalt, men i gen
gäld kOl111lmer tt11le'd tiden mera biljud att 

uppkomma av den orsak att fiihnell's 
kant är mera uts'att för ,sl~truinlg och 
sÖl1Jdler:tras'l1li,ng. I allmänhet användes 
bLott fålmem ena si'm för ljuooWtaJg
nårugen, och det förekommer alt: t den 
andra anv1äl1!cDes för reglering av lju:d
stytikan, så altrt: den sköter ett 'relä, 'S0111 

i sin tur mjukt ooh .uban störarr1lde över
gåJ!1lg'<11r regler!air ljudstyrkan till~ deSlS 
olika väflden. För,c1elen med en såx:lichl1 
anonlni11ig är att 'S j äiIva l j u'dlnegi:slbre
pingen å ffilmen sker med l~oll1istant 

amp],itud, vani-genol11 mJiil1stJa ffiÖj'mga 
procent stönnlil1g'arinik!Omna på gru11ld 
av ojäJmnbeteri mamer;i:a1 och dyl. 

Di'aJgrattnmetodien begagnar Slilg ,,'id 
Ij'uldre'g1ilstpeflingen av ett helt annat 
film!bCLllid, vi1k!et mwtas fram samtidig-t 
lUed hildfilmen. Den stöl1S,ta fördelen 
hals detta 'sylstlem är aJtt l}ucLrepraldlUk
monen är ojämförli'gt mycklert: bä'ftre 
ä 11 v!ilc1 ,il11ltJenlsli te'tSlilletoc1en, clär1errnot är 
den stora fi'lmåmgången en betydande 
nackdel. 

Hur får man då en 'såJdl<1ln ljuldi'ilm, 
och hur förvandlas dien ti'll ljud igen? 
Låt oss först se rå intens,iteltlsIl11let'()lc1en. 
För Uipptlagnil11'glelli användes en vanhg 
rU:J1Iclra;dlioml~kfOlfon, slOm p laoerais lämp
ligt i förhåHanide 1:'iU de ta'lanidle. 8'<11111-
tidigt med att filmen ve v:a:s in UplPltCLger 
l11~kr.ofonen det talalc1e 'l}uc1et,en för
stäJrka,l'e av allra bästa kvalitet föpstär
J~r upp It:allströmmen att dien bLilf tiH
rädcliigt !Stark aH tilHöms ,lj'1.l1sr'eiIäet. 
Denna c!;l1!or1c!ning, lju'srdä, ik<1ln a'llJOipd
nals på flera olika sätlt, men dien J1IUlm~ra 
me,c,t yanliga ä:r dien s . k, I(.err.cellen, f?g-. 
1, SOlm vel1kar så att polansierat lJUS 

1111II11111111111111111111 milli l \\\1111111 \1\111111111 
F i,g, 2, Il/lel/sitets111etoden. 

y [Ii des då det går ge11iOl11 ett li:tet bd 
med n'i,troibenZlol {)Ich :samt.i'clii.gt påverkas 
a ,- ett e!liekitniiskt fälit. OelletlJ äJr kån 
börja,nså i11lStälld aH i11ltJelt ljus slipper 
igenom, men .så StlJaJrt en iSlpänlning läJg
.ges md]'all kOl1ldell'saltJoms plattor släp-
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petS l j us ig1ooom, Odh denTIia l j USilll;LngJd 
står 'i en -visIs prOiportilOnm/Olt-6ipän111inge.n. 
Det bäista med denm ceH är altt den åckie 
har någon ·tröghet, utan dJe11 ,lyder ög;on
blic1}1igen allra minsta Sipä'llni,ng-sva·r;ia
tion. T<l!l!strÖtnJmen föres tåN en tmnlS-

FILM 

och s~dJan ti,lll alrustJislk bes.tår Ii stora 
dr~g alV en s. k. fotc..elektl1ilSlk oell; Hg. 3, 
förstärkare samt :högtaåare 'av ett eller 
at1Jl1<lJt s la g . 

Den fdtoelleikbrilslka cellen kan utJgöras 
aven ViaJnlig seilenoeIl av 1,itJendiimenJslion 
eller aven av die maderna alkaJLioollernla. 
SelencJe},!~n har, lilksQll11 al:1mllicellen den 
föl11I1JåJgan at,t genom!s:~äpipa eLektnisk 
SitrOm när ,dien belyses, och är en seloo

- - - - cell riktigt f'raJl1llstäliLd ,kan dien följ:a 
SELENCCLL.ljtusvariaJtionler uwniH 20000 periodler 

Fig. 3, A/crgivnillgsonordning. 

fonmaltor !S'on1 t roms formerar tlipp spän
ningen så a:tt den blir läm'PI'ug att ltJillföra 
kerrcellen, och gtmom dlenml kaJSta:s en 
st!aI1k l j UlSIstråle, 'SlOm Vli,d .get11IOI111lgåtlboen 
föffillÖrkJas fuiltllstänc1igt än/ella till diet 
kiammerspä,nniltlJg på den li'llla kOn/den
satorn, och ljuset kotnmer amt variera 
i takt med talets IsV'ä:11Ignå11lgar. Denoo 
!jous's.nrå,l:e sarrnmanbrytes med en cyliin
<lerlins till en mycket hn :linje - i all
mä:nihet idke öV1er 1/ 50 mil'limelter bred, 
och får 'Så falla på fti'lmen, belyser v.issa 

. dielaor a v d~il1a och läma-tar a,nclm obe
IYSita. Eflter fmmkaJ!lning;enklOimmer 
Ijudregilstrening1en fram Slom ett band 
med slkiftande IjU!svalör ungefär som 
fig. 2 visar. 

Vild upptagningen mat:aJs fi1men som 
bekanJt fram ryckV'ilS f['amför abjiekt-ivet, 
för att bilden ska:I.l bliva tilJ<räckl'igt be
lyst. SImilie ä VieI!l l j ucliupp1a'gn'ingen .Ske 
här vid IObj-ekti'Vle!t ,k!omme diet hela att 
resu1itera i ett oig'enkäunli,gt 'surr. Man 
gör då Iså att en s·ämsk,i.tc1: anJordniing v'id 
sid!an av dien normala filmfmmmail:
n~ngisat1iOtidningen för fram filmen med 
en kOl1!Sta'nit ha!Stig'blet förbi l j u'dluipplt'aJg
n'ingen IStt1ax ,innan dlen kommer ii kIam'e
ran, dJär hikllen u'piptJaJges. Med särs'kiIda 
elektrOimagnetislkla bliOl!11ls-och ut j äm
ninlg'SIaI!lIOroningar klOmmer fillmbat1ldet Ii 
I j,ndåtlergi vninglSlat1lOt1d1ningen atJt röra 
s.'ig med en oor'hÖlnd konstanis , VIa'l"~genom 
åJtengivillingen bl'i,r den bästa möjlilga. 
S j ä:lva dJen <atlJOrtCin'i n/g SIOItn förvand~'a'r 
sV1äntning:en å filmen tiH el:ek;trisk effekt 
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i sekunden. klkaiVice1len har däre!mot 
prnktIDskt taget irugoo ,gräms för lj1l!S
variationiemals /hastighet, men i gengäld 
är dien mera okänslig och fordra,r för 
en viss IjtlldlSltyrlka en myolret större för
sltärlming. Den ,f'Otoele!k!trilSika ceHen 
plaoera's på enas!ilclian Olm filirnen, och 
på den andra en kraftig lampa med! lins
system ISIOm IsamLar ljulset till en knw
sk:aJrp stråle s!()m är -smalaJSIt ju:st där 
den träffar H·lmen å dien purukt dnr lju
diet bliVlit fotog;raferat. När nu filmen 
mataJs fr'am medl en konstant haJs.ti.g-het 
kCllnmer Ijulsi-TIltens'itet'ert1 aH Viariera i 

F-ig: 4. Upptagningsanordning för diagram
metoden. 

takt med fiJm:ban/dems olika sV'ärtnåtlig 
.och -denna variauLon i IjusinltenJSitetoo 
förvtanJdil!as i fot'OceHen ,611 en varierarudie 
elektmi:sk ström s,om sedan förs.tJä.rke'S i 
lämplilga fÖ1"s.tärkare och Dil1fÖtTl(~:S hög
taila:re iSOIffi pltacernts i närheten ;vv eller 
bakom den vi:ta d'Ul'k:en. DäfligenlOitn att 



IjUldrepmdlulkltionen och bi,l,clen äro fä's- de filmen, och man än- ()Ifta gaJttSka s'kep
mde å samnna f,ilLmremsa kommer syn- tiLSk moll: dess f.ramträngand1e. Ännu är 
kronismen att vara ful1S1tänJd,1:g. inte pI"dbl,emet fullstärud:ilgt löslI:, och det 

DiagrammötoiCllen 'skiljer si,g Vlid upp- "c åuersl!:år ett flertaldeltaUeratt fö~bättra, 
ta,gning rogOlt >ifrån den ovan besikriNnIa " ,~ , Det största felet SIOtm hi,tti115 piåV'ilSatls är 
intel1!6litetSlnrerodlen, huvudsakligen .däri- ' , diet, att tw~et ahlltid kommer håll1 ett och 
gelllomatt registI"eri,ngen av ljudin- ~> salillmla s:täHe, så att man aldri.,g har diet 

=--

Fi,g. 5. U pptagningsallordlling för diagrammetoden. 

tryckJelt ISker 'På en separat fi~m, och amt 
man vid upptagninigen alV .dIenJSJaJ111'll1'a 
ick<e kan använda Slig av kerroeLLen slOm 
ljusrelä. Anordningen består huvud
Slakligen aven s. k. trålcbga!lvanometer 
(se Hg. 4). När en e1ektl1i:slk ström släp
pes genom galva:nolillletems tråd kom
mer denna att röra 'siilg åt s'idan, och om 
ga,lvaOOll11etentrådJen SkuggaJr för en del 
av filmen kommer skugglmnten att röra 
s'ilg fram och ti.HbaJka i taJkl!: med ström
men fig. 5. Med tillhjälp av linser och 
spaltformiga öppningar koncentreras lju
:set å en tunn strimma som failler tvärs över 
fli,llill1ffi. När lngen ström går glen()lffi 
tråcLen är halm fjllrnen belyst IOch ha'!iVa 
mörk. Gränslinjen flyttar sig 'sedan i 
takt med strömmen, ooh om fliilmen så 
matas fram med konstanrt: halsttigihert: får 
man ett veJ1kligt dsdllogralill av ström
förloppet (Hg. 6). 

De förddar crenna metad ttipp'Vis'aJr 
framför den andra äm 'rledan 'i hUVlud!S1ak 
omta:lladie, men ,diet kan tillä"gg'aiS att 
styrkiClin hu'V'tlldlsaJ1digen lil~mer däri aJtt 
]j Uld och IbiJicIIUlptpltaJgnliil1g-ama kunna be
han,dlas .separat i framkaJ,Jning och ko
piering, och att mlan dä6genom kan få 
fram även deaHra sV<l!gasre elementen 
i tonbilden. 

Det är nog ,inte ,så måntg<a ännu som 
varit i 6:11 fälle att SIe och höra den ta1an-

irnryclket av att ,ClJert: verl<Jl:ilgeTI är tal man 
hör, och icke en grlCllmruofon som tallar 
v~d ~itd'an om. A v denna orsak anser 
man inom vUssa kret:lSJar att d!en talan'de 
f!i:LmIeI1 lrommer altt vånna Slin största 
framgång, idre 'SlOm >>:ta1al1lde~ fi1lrn utoo 
faJsil:lilllera .slOm s. k. tJOnfilm, Slom icke 
återger taili, utan endast musik, djur
Läten ~venil:U1el1t ISIång 'samt fulhlromEgt 
~lCliöclJa.~ IjulciJoså:som bila'Ts tutande, ljudet 
från vattemfall, ma.siktiner och mycket 
runnait. 

8wsom tonfilm har Iden ta~a.ndle f,j,I
men bmtJi,t /SIi,g väg f rån Amerib tlilrr 
Europa, odh för närva:rande finnes flera 
hiograftealtrar i så;ytäl Engl ai1'1ld , Tysk-
I I 

I 

I 

Flg. 6. Diagrammetoden. 

land, och enUiiigt aHra :senaste urppgi'ft.er 
lära 4 teatra,r i Köpenhamn laJgtsig tilil 
med apparater för denna nya kOl1lstal1lt, 
och s'äJkerligen kiornmer det ;icke att dröja 
länge innan även v,i här hemma i 
SiVer:irge komma a.tt få deJ av dessa se
nare ti.clJer.s uppflinninglar. 
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DEN ELEKTRODYNAMISKA HöG
TALAREN OCH DESS INKOPPLING 

D 
en elektrodynamiska högtalaren 
består i huvudsak aven kraftig 
magnet ~ vars gap en liten lätt 
spole är rörlig vinJkelrätt emot 

de magnetiska kraftlinjerna. Denna 
rörliga spole, som genomflytes av de 
akustiska strÖtnvariationerna från en 
förstiirkare, är fäst vid ett konilskt 

D 

A 

Y-+-+ 

Fig. 1. 

membran, som omsätter spulens v~bra
tioner i ljud. 

I princip framgår lronsit r uktionen av 
fig. 1. A är en järnkärna, som oftast 
har formen aven cylindrisk burk med 
en stolpe Ii centrum. Omkiring denna 
sistnämnda ligger en STor spole B, ge
nom vilken ledes en lmström, så att 

c 

Fig.2. 
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järnkärnan blir kra:ftigt magnetiserad. 
Jämkärnan är emellertid ej fullt sluten, 
utan har ett luftgap, i vilket en liten 
lätt spole C är placerad. Denm ,år lätt
rörlig i axieN rtiktn~t1Jg och får således 

...---+ 

Fig.3. 

ej V'idröra järnlkärnan. Den stomme, på 
vilken denna spole är l'indad är anbragt 
på ett koniskt membran D, som är lätt
rörligt upphängt. Spolen C matas i 
regel från en transformator, vars pri
mär'llindning är insatt i anodledningen 
till försitärkarens ändrör. Då spolen 
måste vara liten, kan den endast rym-

ma relativt få va,rv. 
Man får därför 
transformera ned 

förstärkarens 

[ 

växelspännling, V'an
ligen i förhåHandet 
25 : 1. 

Fältspolen B kan 
matas: antingen med 
liten strömstyrka 
vid hög spänning, 
d. v. s. 100-240 
voJtt eller med stor 
strömstyrka av låg 
spänning (6 a 20 



volt). I förra fallet kan man an
vända direkt anslutning till ett .belys
ningsnät med likstrlöm eller en vanlig 
anodspänningsa:pparat med likriktare, 

förstärkaren kan göras på olika sätt. 
Har man ett enda ändrör är den vaniliga 
inkopplingen den som anges i fig. 3. 
Transformatorns primär ,insättes i 

,-----+ 

Fig. 4. 

om man har ett nät med växelström. anodledningen och sekundären förenas 
Då emellertid ingen mera omsorgSIfull med den rörliga spolen. Fältmagneten 
silning av ,fälvströmmen behövs kan matas på något av de sätt som ovan be
man använda det enkla likriktaresche- rörts. Ofta har man ett push-puli-
ma, som framgår av Hg. 2. Konden- kopplat ändsteg. I detta fall kan kopp-
satorn C bör i detta fall vara 10 mikro- !ingen göras enligt hg. 4. Har man i 
farad . Likriktaren bör ge en ström- förstäl1karen en utgångsdrossel och 
styrka av minst 100 milJiiampere vid kondensator, kan primärlindningen i 
100 V'OIJt. Den effekt, som erfordras är den för den dynamiska Ihögtalaren nöd-
nämJoigen i regel 10 watt. vänddga transformatorn 25: 1 helt en-

Vid ans.Jutning till liksllröm:snät be- kelt inkopplas som en vanlig högta1are 
höves då en strömstyrka av 0,09 ampere enligt fig. 5. 
vid 110 volt och 0,045 ampere vid 220 Btt ganska originellt sätt att till
volt. Ofta uttages emellertid ända till _ ~' godoglö'ra sig ändrörets anod1ikström 
dubbla denna strömstyrka, 
vilket medför en förhöjd 
ljudstyrika. Då strömmen 
genom fä1tspolen alltid är 
en likström får lindningens 
ohmska motstånd avpassas 
så att den önskade ström
styrkan erhålles. 

Vid användning av 6 
volts ackumulator för mat
ning av fältmagneter får 
man uttaga 1,7 ampere för 
att få den erforderliga effek
ten 10 watt. 

Högtalarens koppling tiI! 

I 

+ 

'--------------, 

Fig.5. 
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NYA NÄ T ANSLUTNINGSAPP ARA TER 
Radio A .-B. Uno Särnmark, Göteborg, har fört i marknaden en serie 
nya nätanslutningsapparater för lik- och växelström, som äro av in
tresse även för amatörer, varför vi här lämna en kort redogörelse över 

deras konstruktion. 

A
tt kunna taga ut hela ström
behovet från belysningsnätet, 
vare sig detta är ett likströms
eller växelströmsnät, till vilken 

mottagare som hel1st är givetvis ett all
mänt önskemål. Vid tillgång till lik-
ström låter s~g detta ju också göra rätt 
enkelt, men ej alla kommersi\..lla appa
rater för ä,ndamålet äro så konstruera
de att de räcka även för de största mot
tagare och endast få lämna även glöd
ström av någon större styrka. 

Har man växeflstr'Öansnät, har- man 
hi,tbills varit hänvisad antingen till en
dast anodanslutningsapparater eller till 
atJt bygga om sin mottagare för växelr 
strömsrör. Sämmarks anSllutnings
apparat för växelström är därfö'r en 
nyhet av värde, då den levererar lik
riktad och filtrerad gj!ödström av ända 
upp till 1 amperes styrka. 

Fig. 1 \'lisar kopplingsschemat fp.r 

. för magnetiseringen visar fig. 6. Anod
strömmen, som i detta fall bör vara sär
sk,iIt stor, passerar fältmagnetens End
ning. Har man v,idare en rörlig spole 
med tillräckligt många varv och hög
talaren i övrigt lämpligt konstruerad, 

den kompletta växelströmsappararten. 
T är en transformator, va'rs primär
sida kan omkopplas till 110, 127, 220 
och 230 volt. Sekundärsidan lämna'!' 
följande spänningar: 2· 350 volt, 175 
mA; 2·30 volt, 1,5 amp.; 4,5 vo1t, 3,5 
amp. samt 1,8 vollt, 3,5 amp. 

Dell11Ja transformator lämnar ström 
till tvenne likriktarerör, R l för anod
och gallerförspänningar och Rz för 
g'lödströmmen. 

Anodströmmen filtreras genom en 
drossel Dl om 380 henry vid 50 mA 
bela:struing och 270 henry vid 100 mA 
bela:stning. På ömse sidor om ,denna 
ligga två stora blockkondensatorer Cl 
och Cz. För erhållande av Uämpliga 
spännings uttag amändes reglerbara, 
trådlindade motstånd M l-M5 av den 
typ, som visades under I"ubriken »Ny
heter på radJiornarlknaden» i förra num
ret av Radio-Amatören. Högsta anod-

kan man koppla nämnda spole paral'lellt 
över fältspolen om man blott medi en 
stor kondensator, minst 2 mikrofarad, 
hindraT likströmmen från att taga vä
gen genom den rörliga spolen. 

Ett annat Isätt att ekonomisera är att 
insätta fältspolen såsom cLrossel i filtret 

r----,-- + ti'll en t1Jätanslutn~ngsapparat om man 
använder dylik för lik- eller växel
ström. Samtidigt som man undviker 
extra strömförbrukning för högtalaren, 
sparar man då en lågfrekvensdirossel i 
f:iltret. I de fall då man låter anod
ström passera fältmagnetens S'pole bör 
man utprova bästa inkopplingen av den 
ena av högtalarens spolar, emedan det 
då ej är fullt likgiltigt i vilken riktn~ng 

Fig.6. strömmen passerar fältspalen. 
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Så ytterligt 
enkelt 
är det att sköta en 

RADIOLA NÄ TMOT

TAGARE, endast en 

knapp att trycka på -

inga batterier - intet 

besvär. 

Vlirldens 
Kvalitefsmoffagare 

ARO UTRUSTADE MED 

WEILO) 

TRANSFORMATORER OCH DROSSLAR 
2. års garanti 

När Ni köper en mottagare, se till att den är utrustad med 
WEILO transformatorer och drosslar. 

Modell V, Kr. :1: 50 ". Modell III, Kr. 9: 50 If. Modell X. Kr. 13: 50 

Auktoriserade engrosförsäljare : 
GRAHAM BROTHERS A.-B., Stockholm 
A.-B. NICKELS & TODSEN, Stockholm 

SÖRENSSON & SON, Stockholm 

A. V. HOLM A.-B., Stockholm 
ELEKTR. A.-B. SKANDIA, Stockholm 
A.-B. HARALD WALLGREN, Göteborg 



r 

m:mJ 

ELEKTRISKA 
MOTTAGARE 
Obs.1 Förstärkt konstruktion 

~NYHETERI~ 
Elektrodynamiska Högtalare 

från .. . ... .. .. kr. 75:- till Kr. 185:-
Baffle, hörnskåpsmodell ... . .. » 35:-
Trumskala (för antennkrets med 

återkoppling) med beslag och 
belysning. . . . . . . . . . . . . . . . . .» 10:-

Trum.kala (för två avstämda kretsar) med lo
garitmiska kondensatorer om 450 cm .. front-
beslag och belysning ... . .... Kr. 45:-

Scout vridkonden.atorer av 
mässing 450 cm..... . . . . . . . .» 6:50 
D:o 225 cm. .. ............» 5:50 

A.-B. I N G E N 1'0 R S F I R M A N T H E R M A 
Norra Kungsto,net, Kungsgatan 30. STOCKHOLM 

L 

-------------



Fig. 1. Kopplingsschema tör komplett anslutningsapparat tör växelström. 
Uttag: 1 = 150 a 200 volt, 2 = 100 a 150 volt, 3 = 45 a 75 volt, 4 = + glödström 4 volt, 

5 = - glödström, 6 = -o a -20 volt, 7 = - o a - 40 volt. 

spänningen är 200 volt och största be
lastningen 150 mA. 

GlöcLströmmen, som likriktats i röret 
R 2 passerar en drossel D2 om 4,8 henry 
V'id 0,5 amp. belastning och 3,1 henry 

vid 1 amp. Denna drosse1 ha'r ett 
ohmskt motstånd. alV 9 ohm. Efter den
na ligger en högkapacitetslkondensaror 
C5 om 2000 p,F. Strömmen passerar 
vidare ett motstånd M6, som tjänar till 

Fig. 2. Växelströmsapparaten med kåpan borttagen. 

Fig. 3. Nätanslutningsapparatens exteriör. 
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att avpassa spänningen över det auto
matiska regleringsröret R g så, att detta 
kommer att fungera på rätt sätt. Ra 
år ett järn-vätgasTör, som v,id frätt me
de1spänning släpper fram en konstant 
strömstyrka av 1 amp. oberoende av 
sådana spänningsvariationer, SlOm fö're-

1 o~--------------~ 

(;3 

1 

: :'1 C'T 

har ett ohmskt motstånd om 125 ohm. 
TiUåtna belastningen är 360 mA. Ut
tagen föp o[ika spänningar ske från 
samma slags motstån'd som vid växel
strömsapparatl:en. 

G'löd'strömmen ledes genom ett mot
stånd Ml som k3Jn ,inställas att ge max. 

N.z .Dr 

]'f!} 

N* 
er 

OJ 

Nr 

Fig. 4. Kopplingsschema för nätanslutnings apparaten för likström. 
Uttag: l = 150 a 200 volt, 2 = 100 a 150 volt, 3 = 45 a 75 volt, 4 = + ~;1ödström 4 

5 = - glödström, 6 = - O a - 20 volt, 7 = - O a - 40 volt. 
volt, 

Fig. 5. Likströmsa'pparatens montage. 

komma å belysningsnätet. Man behö
ver då för en viss mot1lagare endast!: in
justera belaJStningsmotståndet M7 för 
att man alltid skall ha exakt den erfor
derliga glödspännqngen även om nät
spänningen vaTierar. 

Likströmsanslutningsapparatens sche
ma framgår av fig. 4. Anodsrtrömmen 
stilas av en drossel Dl med konden
s~tor el' Drosseln är om 78 henry vid 
50 mA och 64 henry vid 100 mA och 
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1,3 amp., oClh vidJare genom drosseln 
D2 • Denna har samma data som glöd
strömsdrosse1n i växelströmsapparaten. 
Huvuddelen av glödströmmen går från 
mottalgarerefren till näte1s minuspol ge
nom shuntmotståndet M7 , som är lin
dat på samma rör som Ml. UtföTan
det av likströmsappamten synes å fig. 
5. Den kan också appliceras i en all
deles likadan plåthurv, som växelströms
apparaten, fig. 3. 



BILDRADIO, RADIOBIOGRAF 

TELEVISION 

OCH 

AV JNGENJÖR E. ANDERSEN 

A 
vlSiilkten med dlen11la uppsa1:'s är 
aJtt i gmva dmg 1Skri.'s'seradle 
system ,som använJts ocl1 delvis 
fortfara,nde använtdas för t'råd'

Lös överföring av stillaståerude och rör-
liga bilder. 

Med billdraJdiio menar man överföring 

av ,en t-ecknling eUer fonograf,i på tr~d
lös väg. A!llt efter bildens karaktär 

skil jer man mellan fototypi i \Svart -wtt 
ooh aJt1ItJOtypi, d. v. s. bi'Lder med halv
toner, t. ex. laveril!1tg'å:r eller forografåer. 

Redan 1843 sY'slsllade Bialin meld över
föri11lg pr tråJd, och ortailii,ga äro die patent 

som sedan den niden anmältIs. De mo
c:ferna nretJodema grunda sig även ,delviIS 

på äLdre ~pfin
ningar odh hIuvu!d'
princilpen för dem 
alla är ,föLjande: 
På sändarsiiJdJan upp
deLais biLden i ett 
lämpligt antal punk
ter och geoom ett 
ljll'srelä framkallaJS 
strämsltötar proper
tiOMila mat punk
ternCl'S ljusSItyrka. 
Dessa; :strÖlmimpul
ser modulera i 'sin 
tur sändaren. På 
mottCligansidan är 
förtioppe\: det mot
satta. Omvandling
en av ,strömvariatio
ner- i ljus eller biloor 
vtarierar högst vä- -
semligt. Det kan 
sike ;på melkani:sk, 
ele.kJh,dkemilsik ell er 'fmogra. fiJsk väg. 

Fiigur 1 ViJSClir ett öVlerroring1SSYIS,tem för 

swrt-vlita IJj:~loor. 
GäUer det t. ex. att ,sända en väider-

lekskarta, 'tlWritalS denna med isole

rande bläck på ett metallblad 'som lägges 

Olm 'val'sen V l . Med en motor eHer ett 
ulf1verk U br,ingas denna i rmation, och 

genom kugghj'Ullen Kl och K2 samt 

transportslPindeln Hl kiOmmer ,stHtet El 
att beröra heLa bildytan ,i en s.~mvlinje, 

Eks'Om våd den Edisonska fO!1JOg,rafen. 

Ju mindlre längdlförsik:jUJt11li'n~ pr varv 
ä:r, desto noggranoolre kopia ,erihålles av 

0Ir'i.gina:l1et. Låt vli:dare M föresrtäUa en 
tOil1:l11!odulamor, Ten trantSiflOnnator F en 

förstäJrkar'e, och S den ondimrne rUI!1,d

radlilQlsiänJdlaren med tillhöran!die antenn

sYSibem. Tra:nsrformatJOrns IsekuncIJärsida 

stå'r diels i för,biniCIJeilise med F, dellS med 

Fig. 1. 
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slkrriivaJren över El> V 1 (nmtall'blaJdlet ) 
och vila Isläpningen N tiLl borsten G. 
Gl!ildter ruu ,sti ftet El över en blaOJ.lk me
m,llyta, är ,traJl1Js'formatlonnsSlelrundär
såda kmwh.1ten; ,inJtet redken ul:'sändes. 
Så fort ,SlOm slt1i ftet daremot träffar en 
skriiVOO yta sändes en tan. 

Vi öveI1gå nu tiH mottillga.ren. A är 
en vanlig rundl1aJdlilOap.panat, L en lik
rilktare ('se föreg. n:r av ,»RaJd~lOama
tören'», s~d. 73), E2 ett stJi f t av s!tå1 ell er 
platin:a samt V 2 en metaJ!lvals, den se
nrclire iled!an!dJe för.bin:ddse meld axeln 
P. För enkelhetens skull :!runna Vli an
taga att samtliga batterier äro ~nlby:ggd'a 

~K 
-,,----t B 

/ \ 
I \ L 
~ 

\ I 

~ \ I 

M f' 

rotermcle. Släpr'illlgen N wr på en del 
av sin ollnlkrets ~s;olemd (D), och dlå G 
t'räffar <funm yta sändes en ton. Ström
styrkan ,i ill1/OItt'CligaJrel1JS a11.iOdkre1:\s sti'ger 
härviilCli upp tiill 2 a 3 mA och det käns
Ili'ga reläets arnJkare (R) attralhe:ras. I 
slamma ögoblidk slutes lOIkalkTevsen 
(lcliu:bbeJlpiJ) och även 'SIpärr- dler syn
kiro11.ilSleninlglSl1illllgttle!t:et1iS anlk'Clifle ~l;tJtrahe
raJs, 11!aJbben X bs.tnar vild Y ooh val/sen 
kvctrhMles iUiiH:s ronen tlippihör. Det är 
denna s. ik. synkroniser,ingsron som mal11 
på kvällarna hör från t . ex. Wlien. 

SoOm möt1iS1:er för telegrClifering av 
hilder med halvtol1ier må nämnas sy&tem 

' Fig.2. 

i mottCbgaJroo och li:kr!1ktlaJren. Strömmen 
från anodJba,tteriret tager vägen över R, 
E2 och P. På grund av den höga nega
tiva galllerfönspätlJ!1ingen är denna gren 
strömlös så lä11lge inga sågll'a:1er itnJträffa. 
Men varje gång sändarens Slbi/ft glider 
över en skriven yta fly:ter en ClinodJström 
frarm, och diet med en lö9t1'ing indlränikt:a 
papperet färgas på eleil«-rokem1sk väg. 
Föra.tt bj.Jrlen skall bliide!1lt1iJsIk med 
or,igin:alet I11Iå:ste vaJlL<;iarnas rOlbations
hastig1lrett och s-ti,ftens förskj.utn~ng Ii 
silcliled öVlererus:s,tämma, med and/ra ord, 
säncLa'fe och mottagare måSltearbeta 
symkront. Casdlli uppfann en metod för 
ernående av synkroolism, och begagnade 
häT'Vn'd tvenne med resp. valsaJT falS/t för
bundna pendlar. DeSiSa kunde nOgJgrant 
in/regleras till sOO1l111a svängningJStal för 
en längre tid. Denna fram- och åter
gående rörel/se har senare eT'S'a!ttl5 alV en 
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Teleful11ken-KctrotUJs-Siemens. Frig. 2 
visar sänlCfiaretIJ scileml1ltiskt. På den 
gel1iomSkinhga ,JjilcLV'ailisen T inuti viLken 
en fOltIocell F är plaoerad, uppspänn'eIS 
originalet, 00 f[lm. En Ijussrt:rå.1e från 
K regleras med bJ.än~ren B -genom mn
s'en L till en fin ,stråle ,vililren på känt 
sätt får belysa bi,lJden 1 en skrUlV'linje. 
M är en mOiror. Allt e:f,uersom en Jjus 
eller mörk yta träffas aJV 'strålen, påver
kas fotocellen av ett mJer eller l111lil!1ldre 
in,tJeniSliVit iliju's, dess motstl:åmd änJdlms i 
takt med va r iatli onema, och imptUilSlema 
fölt15Jtä·rtkas i rör n:r 1, ,gå v/klla're bi[l 
modluliaJtorröret (n:r 2) 'som i sin tur 
lelcLaJs 11111 sä11Jdlarrörebs (n:r 4) galler
krets. 

B:ärvåJgen motdl\.1J.erals aJ.li1:!så, och dessa 
slig1l1al'er Ulpp'fållJgals på mottagaJT'sidJan, 
l'ilkriilk.taJS och f öns'tärk'a;s samt ledais 
vJi!cLare till en kerrlkondeJllSaJt'Or (upp-



funnen av den SlklOltlske fylsikem John 
Kerr odh för,ljrttrad av prof. Kardus) 
C i fig. 3. Aoordrr1lingen är f. Ö. föl
jan,de: En ljl\.tskäUa K, 00 bländare B 
och en kOnJderusaoorlillis L1 l'iIkSlOlm på 
sänidaJr.sli'd'aJn. N., ana:lylsatorn och Np, 

plda'risaJtJoTn, äro tvenne Nicolls pni:smor 
sOIm ä'ro ,så uWställidia att die nJormaH e j 
genomsläppa Ijusstrå1arna frå.n K (vin
kelrä!ta axlar). Så srnrt 'SOIill en ,spän
nling lägges å kerrkloll'denlsatorn, upp
hävelS emelLertid' ,cEenna 'spänV'enkan mer 
eNer rnlin'clJre. Det hela V1erka'r aHtJSå SOIill 
en ventil. En ,tUM ljusstråle kOll11i!11er 
att falla pa T Sledan den paJs'serart sam-

l 

Fig. 3. 

lijng1S'llitllSen L och die!SIS intenlS~te!t mJOIt
svara.r ,die strål:ar som <1:räffa C påsän
dal1Sidan. Se/dian diet på vru,sen <tlJPIr 
spända ljus'1ci11!Silli,gap'3;ppereil: eller filmoo 
framkaJllats erhåner man ett dJi3ipOsitivt 
slOm äT en trqgen klo.pia av on1ginalet. 
Synkroui!siernngeTI äJr V1id dettasyS'tem 
för i<l1vookJlaJd att här 'i,ngå på. Efter 
en liknauIldJe me1JoIdJ al1beta.r B.elLs bild
telegraf. p.rof. Korn använder sig av 
enseliencell. SJ,utLi<gen må nämniaJS Ful
tographsySltelmet en!. Bakter 'och BullVon. 
Bj·1:dlen som skall sändaJS fotogf'laferas 
och kLicheras på ett metallblad genom 
et!t ,raslter. 

En unik metOlclJ är den DiJeckmann
ska, för överföring av bilder i na!turl1iga 
färger. På <SIänd'arsi<cfan hefinner sig en 
Ijl\1iskänlslilg ceJll med 3 IjusikänsViga skikt, 
förtseJdJda mJeid reJSip. ,gult, blått oC'h rOtit 
'ii11ter. Varje elemlent s,tyr en tonmald-u
lator aV'stäJtnJd för tre ol!ilb toner. En 
viss ton, re!Slp. kombination 1romrner då 
att utskickas 'genIOm sändairen. På mot
taga,tis,ida.n finnas 3 siIkreltsaT avtS!l:ämd:a 
på die oldlkta tIOnema , och gell'OIill 3 mun-

sttydlren ,5pl1utas gul, blå och racE fäJrg på 
en noteraud.~ vtatlS. GenOlill 3 bländare, 
S!0Iill sltyraJS av de ol!ika silikrensa.rna, reg
LeralS fär~lli~dema eller aVisltängas 
helt och !hållet. Som bekant .erhålles de 
övriga fäl1gerna. genom en 'bland1'rinJg 
a.v dessa tre gmllidfärger, och en ljikl 
i naturilliga färger uppIstå:r. 

Vi,d television ser man ffi perslOI1!S 
l'ördseri S'amttna ögOlliblidk han utför 
dem, allItså utan tilLhjälp av fooografi'sklt 
förfarand/e. Öga,ts näthinna m'iJsil:e träf
fias av mi,ulSt 8 bilder pr sek. för aiI:iI: 
t:O'talintrycIret sikalL ltd en »1ev:a,nJde» 
bi'ld. På denna ögats tröghet grundar 

snlg ä V'en ki,nemaltJogra
fen. För,utsä:titJnnngar
na för ö,"erförttng av 
rö<rli'gaJjilJ.der är alltså 
att minst 8 biJlder sän
das och mott<ligaJs Ull

&~r en .sek. I V1er1kLig
heten gå.r man upp til1 
16 a 18. Vid bi1dlradio 
är överföringlsltiden 
ung. 4 minuter och det 

gäIIer vild telew:ision att mlimslka: denna 
trill maximum 1/ 8 sekund, vlilket betyder 
artIt Oka hastiglheten c:a 1 600 gånger. 
Detua ikan Ityekrus omöjli,gt, odh dock har 
det lyokats! 

U rSip11U't1'gJ.ilgen .1Jog man vårt eget öga 
ti'lI förebild! och teore6sktär ,dletta 
givetvtis enklast. Öga.t består aven finis 
genOlill vilken :lju:SlStrnlarna brytas och 
fa:1la på nä~hi<!1tnan. Denna 'hn liknas 
vild en mosa':lkinlä:ggnting med 00 oer
hörd män~d små el-ement. Från var 
odh en av dels'sa utgå'r en nerv. Man 
konstl'uem'de på såndars1ildan en ISkärm 
sammanSlaJtt a v små l j UJseLektr:i:slka celler. 
Den ena ei1ek!trodlen var gem'e11lsam, men 
från var ocJh en av Ide andra förde en 
tråd till mattalga'ren där cellema ersaHs 
av .små glödlampor. Get1lOitn en lins 
kaJstades en biLd på ,dlenna skärm, wr
V'id en ,del celler rbräffa!dles .av sta<rka're, 
andlra av svagare ljus. Mdtsctånden 
ätIJdraides i oNka 'grad, och die små lam
plorna åreTgåvo en myckiet ofuI.lls1tänd':lg 
bild. 

Senia!re hittaJde ma,n på att förbinda 
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ceHerna meden kollektor vars borste 
gjorde kontakt med <den ena efter den 
andra, och på så sätrt förenklaJdes sy'Slte
met :i hög grad. Å experimentClipparater 
användas skärm.ar med 50 cdler i vwrje 
rwd ooh 50 radle~ 'dyhka, alLtså 1nalles 
2 500 elel!11.e11t. BlaJir'd användie för mot
tagn:iJl'gen ett i sic~ack böjt rör SOIIl1 

inneIhGill ett 'stort antal elektroder, och 
var fylilt med neong:as. Den UJtisprt1l11.g
li'ga .m:enoden meld kollekto r och neon
rör da'terar s':lg från 1906 då eLen an
vändes av Ri,gtrllOlUx och Fournijer. 

Numera: söndendelar man istället ljus
strålarna, och äVlen härVfndlag äro syste
m~n legJilO. J an mn Szoepanilk använd!e 
tve.n'11!e i olika plan vibrerande Sipeglar 
odh äVlffi Belitn har be~gnat .något I.ilk
nandie. Miihal)'1s älldre metod gll1un.aade 
si'g på oscillog-rafen. AlexanderslO11 och 
T e1!ef.unken-KarolU's begwgna r01tlerwnde 
SiPegoelhjul, o. s. v. 

På SleTIas:te tidlen tydks man emlelIert·jld 
ha enat si'g om dien roterandle ' spiral
skivan. Amerritkanwrna kalla den ~Scan
n'ing DjlSC~ , andra föredraga !bomäm
ningen Nil!Jik:'oW's slkiiVa. Den tJot1de av 
die allra flesta 'anses som en av 'senare 
tildet1ls uppifi,nningar, men j själva ver
ket uf:.bog Plotnow redan år 1884 pa
tient å ,densamma. PiJg. 4 V\i·sa·r Kon
stnukiVilcmem . 

Föremålet som sIkaIII ~ fjärrteJlegra-

--------®' .~ ~) 

Fig. 5. 
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feras,» belyses med starka st~ålkastare 
som fli'g. 5 VlisilJr. 

Det inJdirclcta IjUlSet från föremållelt 
Dr y tes genom en lins, passerar 'genom 

Fig.4. 

SIkivans hål och samlas genom en andra 
Ens på baks'i(d'an dJäJr de få bIla på en 
fotceI:eJktrilsk cell. Har skivan t. ex. 50 
hål, uWdela's per:SIOt1:enJs ansn'wte UTIIder 
ett varv ,i 50 parallella li.njer, 'S1()Iffi ge
nom fotocellen förvilJl1'dlas i strömvaJria
tioner. För belysningen erfordras 
15 000 normalljuls och det iiinnes: i!1igen 
mäu!1ii'slka SI()Iffi i längdlen kan ,stå ut med 
detta inltenJsLva ljus. Vänder man däre
mot die ol,ika dem,en-ten 'som fig. 6 vi'sar, 
kommer Ij,U'sSibrålen att med stor has
ti-g~hert: drwga pa'raUeUa lin j'er över f öre
måIet för »<teleyli:serill'gen~. Är dIetta en 
peI'lson får han in1vrycket av att han be
finner 'Sig i ett rum med normal belys
ning. 

Strömmarna genOll11 fotoce1ren för
stärlkalS odh modlulera s,ändaren. På 
motta.ga;rsidan ÖVlerfÖra-S sViängt1lingarna 
genom en vranl,i,g radliomOlttagare :j 

srrämmar sOIm leda's över 3 a 4 SiteglS 
motståndlstf öf1stär
kare biH ett neon
rör (se fig. 7) . 
Detta kommer ·då 
att lysa med en in
tensitet motsva-
rande de strålar 

som träffa fotocellen. En slciva 
med exakt saanma varvanta;I som 
sändarens Irommer a:tt upipbylgga 
'bilden, 'Slom kan betraktCl!S genom 
en l,irrs. I s är ett kvadrati:skt ut
tag motSIVananrle bildens srorlek. 



Bevir vår nya illustrerade Radiokataloa' (med c:a 800 
illustrationer) och övertyga Eder om vårt enastående 
stora urval och särskilt billiga priser. 

141 Vi föra alla 
'la'" kända märken 

såsom: 

Philips, Telefunken, Baltic, Brown, Western Electric. 
Sterlini, Brandes, Brunet, Dr. Seibt, Neuleld & Kuhnke, 
Blaupunkt. Amplion. Claritone. Gr!!:tz, Grawor. Revent, 
Majestic, Lurniete, Radioglobe. Lissen, Edison Bell. 
Ormand. RemIer, Weilo, Saba. Hara, Loewe, Veritable 
Alter. Marconi, Croix. Mallnavox. Dralowid. Dubilier, 
Hydrawerk, B. & O., Neutrolon och måniB flera. 

At~rlör$älja,e och a,enler läka! (iver hela Sverige. 
Stor rabalt. 

Rask och red expedition, 

Tillsändning av varor sker aenom vår föraändnings .. 
avdelning i Malmö. som sänder varorna direkt till Eder 
adr. (Tullbehandlingen skötes av oss och betala vi tullen.) 

Affärsprincip under 50 år: 
Varor endast av bäs/a kvalitet. 

Radiokatalogen sändes gratis mot insändande av 45 öre 
till porto. . 

H. OLSEN 
Radio-Avdelningen 

Kebenhavn K. - Vognmagergade II 
Affären grundad 1878 

50 SIATIONER I 
HOGTALAREN 

är det resultat man uppnått 
med min minsta Super MS 5. 
Med min pansarsuper TR 6 
eller skärmgallersuper EHS VII 
blir resultatet ännu bättre. De 
äro marknadens känsligaste 
kopplingar. 

Begär mitt Radio·Service· 
Kort i dag. 

MINA BYGGSATSER 
innehålla endast delar av högsta kvalitet 

till priser utan konkurrens. 

BILDRADIO 
Fullständig byggnadsanvisning med 2 rit. 

ningar Kr. 1,50 + porto. 
Byggsatser, Relän, Urverk m, m, 

Ing. Eric Andersån 
Kisa 

»G 
JR 
A 
W
O 
JR 
DW:NA~O» 

Grawors elektrodynamiska högtalare 
väckte a! I m ä n uppmärksamhet å 
Leipzigermässan. Grawor har löst pro
blemet: en god elektrodynamisk hög
talare till överkomligt pris. Leverans. 
klar i april. Begär speciallista över 

»Grawor Dynamo». 

Elektriska A.MB. Skandia 
Stockholm 

Malmö, Växjö, G5vle, Östersund, Sundsvall, Umeå 

Vill Ni ha ... ? 
en verkligt först
klassig radio· eller 
startackumulator, 

bör Ni köpa en av 
Gottfried Hagens 

världsberömda till
verkning, baserad 
på 37 -årig erfaren
het inom. bransch
en, Levereraii omg. 
från vårt lager i 
Sthlm, Återförsäl· 
jare erhålla förmån
liga villkor, 

6:e upp!. av vår racliokatalog R 24 om 195 
sid. nu utkommen. Omfattar senaste nyhe
ter i kopplingsschemat". tab~ller m. m. Sän· 
des radioamatörer franko mot I ~r_ i frim. 
eller mot postförskott. 

r",,"""""""""""""""""""""'~ 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM. 



6RAETZ 
nätanslutningsaggre
gat för uttagande av 
anodsp., gallerförsp. 
och glödström från 
växel ström s nätet. 

OBS.! Omkopplingsbara från 110-220 volt 
INGENIöRSFIRMA 

BERNT RHODIN AKTIEBOLAG 

Det n faste om 

Trådlös Bildteleoraferino 
jämte en klar, lättfattlig och korrekt framställ
ning av dess principer och de olika systemen 
samt praktiska anvisningar för amatörexperi
mentatorn finner man i Ingenjör W. Ax:son 
Lindbergs nyss utkomna rikt illustrerade bok 
med ovanstående namn. Pris 3 kr. I alla bok-

lådor eller från 

Wahlström & Widstrand. Förlag 
Regerlngsgal. 83, Stockholm 

~-------------------------~ 
Radiobyrå som för.dås av vetenslcapliit bildad faek-

man och med värdefulla förbindel •• r i in· 
och utlandet söker anlmytnba till kunniR8. energiska personer. 
med välordnad ekonomi, villill8 att upptaga organisations. och 
försåljninaaarbete inom radiobranschen . Högsta provision ut .. 
lovas. Svar med fullständip upplysninpr till· .Oraanisation 
och framtid. drnna tidnina 

30-50°\0 rabatt å alla radioartiklar . Rek-
virera realisationsprislista IV A, 
som sändes gratis och franko. 

RADIO CENTRALEN, BORÅS 
Lista IV B innehåller konstruktionsbeskr. över en effektiv 

3 .. rörsapparat sändes mot 75 öre i frimärken. -
Special· Tra nsformaforer för varje 

ändamål. 
Likriktarrör , Colloidceller. Laddningsapparater . 
Prislista och schema för standardapparater mot 

SO öre i frimärke. 
Ing. c. B. HANSSON. Akarp 

Elektrotekn isk Verkstad 

V år prislista RB 12 

å extra billig 

RADIOMATERIEL 
sändes gratis o . franko på begäran. 

Oumbärlig för alla självbyggare. 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM. 

MONDORA 
Kon-Höf!talaren 
Från »TEKADE», Niirnberg 

Kr. 45:-
Storlek: 37.5X42.5XI4 cm. 

Utföres i valnöt eJIer mahogny. 
Fullt jämförlig med de elektro

dynamiska högtalarna. 

HANDELSAKTIEBOLAGET ALBA 
SKEPPS8RON 3%, STOCKHOLM 

Samman. 
Limmar 

./lUt 

Säg att Ni såg det i 

Radio~Amatören! 

'-, -. ,. BILD MOTTAGARE .. -.' '. ,.' Byggsatser och detaljer, system Fultograph 
levereras av ' 

'-Ingenlörsflrman ElECTRIC, Wallingafan 5, Stockholm 



Skivan drti!Ves aven liten motor 
om c:a 1/8 HK, och deSls haSlt~ghet reg
lera:s med en 5. k. :»Cla'raSltaO, som till
låter en mycket noggrann justering av 

N neonröret, E ett linss)'Istem, B slkär
men på viWken .]j;,lden pm j lic~eras, och R 
en vanli,g ruoo~ClJdli'01l1101ttagaI1e. 

Vid teleVlisiJOn belyses varje .]jilldele
ment under en tid av 2XlO-5 sek, va,r-
vi/dl 18 ]ji~dler överföraJs pr 'sfelk. Härtm 
fordra/S fotoceller med hög1/: driVle!1 . /~

Ill F"ör.sliirkclftn 

-- / känsl·ighet. SclenaeHen upptäcktes a v 
;' en tilllfällilghet åJr 1873. Selen anV'änoos 

"" . Linser på gruoo av sitt 

\ ,f"" t----- höga. ~otst'ånd på 
. ".... ovre -- ~ den tIl.IC:l!en som moi-
l x.... hcil.l ~-_:IV\ stånId vid; kabel-

.'\ ....." lItara _ \(Y 1 f' E 
/

. ...../ "_~l _ { teegra ermg. n 
'y"""''' . Btgl,unpa. vacI<ler dClJg, då so-

I · ""''/', Ien siken in genom 
..... / . fÖl1!Stret på kClJbel-

, stationen i Valen-
. ...... \ cia, Ir:land, upptäclkt.e Mr. May som 

p ....... t:>S\ tjän:S<tigjonde där, att instJnumenterus 
Fotoc.ll~ ... visar<e .gjor<cLe uts.lag utan synlbar an-

led!nJing. Förhållandet uncLersÖik:tes, 

Fig. 6. 

varvantalet. Som hg. 4 Vli:sar kan man 
äJven erhiåJIla en variabel haSil:ig!hiet med 
tiltlhjälp aN en fr!:~tiiorJISlskiva f. 

Hg. 8å:s\kåJdlilggör teoretislkt en sän
d·are och mottagarte för film. S är den 
perforera:de skivan, M motorn, F fiJ
~n, C fotooeUen, L ljuskällan 000 A 
sändaren. På mJöttClJgartslild:a;n före:stäl,l'er 

och det V1isooe s.i'g att selenmohstl:åmkt 
ändrade motstånd då oot uhsatres för 
solstrålarna. Intill våra dagar har 

man arbetat på att för:bätJtra s<elenceHen, 
men en nadktdel kommer alltid att vid
låJda den,nämJlilgen trög1heten. Den alka
liska cdlen däremot aribetar utan trög
het och nyliglen halr ZWIOryO.<Jin vid 
Westingholuse Electnic 00. ktontstruernt 
en kombineratli alkalilsk cellooh termo
dIemlent som lämnar en utgång1seffeJkt 
av S mA (!), vlilket äJr flullt tliJ:l<räckl·igt 
för televi~il()n: 

Kallar man den Ij'lt'Se!lektr1ilsika cellen 
>>opt!i!s.k: milkrofon:» så är den :»optiis.k:a 
telefOl11erv:» neonrönet. . Detrt::a är emeHer-

Fig.7. 
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tid ingalunda den enclia app.arat SIOItn an
vänts för rekon s trt1l!<lt:ion av Öilden. 
Mihally har tidli'gare anv:änt oscillogra
fen ooh Ros~ng ett ,rönt'gemör där ka-

L 
-=-® 

5 

kan <ti~lkloplpIGlS v:ilken rundradiomot
ta'!!are slOm heLst utmär'l~er sig för 
enik:elhet i skötseln och minimal Sltröm
förbru:!<Jn1ilng. Ha·r den 'sändande st?-

Fig.8. 

tod'strålama d1irvgerats av ebj: ele!ktro
magnetiskt fält. .t<1ig. 9 visar en Philips 
N eonlampa, den enklaste och billigaJslbe 
typ rom kan anv. för amatörexperi
ment. 

en sak som erbjUldit stora .srvårig
heter har varit synkroniseringen. An
ordningar med 'synJkrOttJ.mlOlt:orer, stämm
gafflar, kvartslkr~sltaller ooh känsliga 
reostater ha.va använts. Att här ingå 
närmare på korustriUktioner är uteslutet. 

Ett oomn som maI!l redan för 15 år 
sedan hörde ,i sam'band med television, 
och som åter tbliV1it aktuellt äJr Mihaly. 
I svensika pres<sen har han omnämnts 
som ~ung tysk te!kniker~, och engels
männen kalla honom wienare. Han är 
emellertid ungmre, ocfu hans fullstän
diga nanm är Denesvon Mih.aily. Se
dan 1924 vi'stas han i BeI'~iil1 d1är han 
samarbetar med Deutsche Relich!spoot. 
Han made äVlen slin ~Telehl(}r~ unställd 
i BerJ,in ,i hästas, ooh ett fotografi av 
apparaten finneis i ~RaldJio-Amatörens~ 
oktOlbernummer. Upptill 1400 biLdele
merut kunna med hans slenaste UJPP
f,jnnJing överföres pr se<k. I motsats 
till . amer~kanska televisionsapparater 
där bikistJorleken är 1,5 tum i kvadrat, 
kommer man här upp i en bil<dts,torlek 
av 9X 13 cm. Bii1cllen proj,icieras på en 
matt:slki,va. ArpparaIlJen ISom för övrigt 
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t~onen två våglänlg1der till sitt förfogan
de, kan man samtk1i-gt med bil,derna 
mottaga musik. T:ilJs vildare är den en
daJSt avsedd för film, speciellt troknClide 
sådClina. 

Vem kan man då tillsknivta .denna 
uppfinning? Ja, den f<rågan är svår a~t 
besvara. Det fil11nes allt för många 'som 

Fig.9. 

här gjort ovär<k!rhga inslabsler. Endast 
den som en längre tid följt fjärrseen
cllets ntveckliing, och själv sysslat med 
pllOlblemet; har en aning ,om det gi-gan
tiska :arbete som li~ger bakom. 



FÖR NYBÖRJARE 
Radioamatörens verktygsuppsättning. 

S
om öv,erruJbniken anger, är ju den
naMlla artikel närmast avsedId för 
nybörjaren, men äve.t1Jså för mera 
försigkOlmna amatörer ka11JSike det 

~uille kunna vara av intresse att med 
några ond beröra ett så viktigt kap!itel, 
som ver'ktygsu;ppsättningen, i vad slOm 
a'vser oogDt mera än bara en tång 0100 
en skruvmejsel. 

Ja, Vli kunna ju börja med tängerna. 
Uta~ dessa uör man, utom clJen s. k. 
ra!dliotången med långa smala käftar, 
haVla en kra.ft'ig sidoav)iiare, samt en 
böjtång med långa ,runda käfta.r. Av 
sikruvme}slar kan aJIIs:k:affa.s en med 
mydket s:mal klinga, c:a 3 mm bred, 
dessutom en krnftJigare, helst förs,ed1d 
med spärr, enäa- en sådan äJr lättare att 
manövrera, utan att dien slläpper snU tag, 
vilket ju kan ha ränt 'så obeha,gliga föJj
d~r, .j fonn av repor i ebol1Ji,tpl:attan o. d. 

En liten rd'nil1borr, med en chuck, som 
griper cyl,indtriska borr med en diaJm. 
av upip till 6----7 mm, är en myokiet hän
dilg tirngest, som kan användas, förurom 
till l 1b00rming, även vid lindning av cy
linder:sp!olar. Man formar till en trä
klotJS, som går trögt ilspolröret, odh i 
k1ots~t1iS mitt !JOllrar man ett hål, slå 
noga centrera.t ,SOlm möjligt. Sätt'er man 
så i dT~llbonren en metaHborr, som är en 
smula grÖVJre än håJ,et, 'så 
VInida fast h·" 'IrI""Hc,'" 

S!d-'""",':;il 'Ud. satt än att 
ör att rikta UlpIp en bit 

"t!.~I;nl(~".hr~,,':I, ,SlOm skall anVlända.s t. ex. 

tiJ.l en axel, är diet mycht Hnt att s'åtta 
den i drillbonren .och veva runt. Den 
minsta Ikmkig1het eller OIjämnhet visar 
sig nu· Med en, eller eä par War tiLl 

hjälp, kan man s'Varva den, och göra de 
arusatser som behöv~s. 

Diverse filar behövas ocklså, men 
dessa kunna ju 'skaffas undan för un
dan, aUt efter behovet. DOIok vill jag 
fästa uppmärksamheten på en sOlrts fi
lar, som kallaJS pansarfilar. Dessa äro 
ej 'så vanLiga, men tOlide kunna e1"hå:llas, 
ener amkaffaJs, i V1erktygsa:ffä:rer ocl1 
järnaHärer. De arbeta myclret fort i 
koppar och messirug, samt även i järn, 
särskilt äro de lämlu,ga att fila i ebonit 
och and~a i'S'OleringlSmareriel, eli'är .de ej 
så fort fylla:s med 'spån i gr<liderna, ISIOm 

vanliga filar. 
Av gängveriktyg karuslke de fles,ta 

radioamatörer ej äro i stå stort ibeholV, 
enär skruvar och mutvrar av aJlla dimen
sioner V'äl i regel fnnnas aJtt tillgå i när
maJs,te järnaffär, men en liten gängskiva 
med hackaor och tappa.r för Lex. 3/3 2", 

1/ II 5 / " och 3/ " kan man få kQ"na 
8 , / ' 32 . 16 'r' 

fölr några ,kronor, och den är måruga 
gånger mycket bra att ha! . 

Så 'Skulle jaog Vlilja fönorJd'a ansk!affan
det av 00 sats utbytbam skruvnycklar, 
med t:mhöranide skaft eLler handtag. 
Dessa äro myciket händiga att begagna 
där man ej kan 1romma åt att med en 
tång drasga till muttrama, för att ej 
taJla om hur myClkoet lättare .och bättre 
man arbetar med dessa. HOls större 
venktygslfirmor kan man säkert få ta;g 
i sådana, med f,ör radioamatören lämp
H,g- sto rlelkslsorteri ng. 

Lövlsågen, f,örsieldld med blad för me
taJlsåg-niillJg,är cIa och då tiH glO,di tjänst 
vid arbeten i mess,ing, kQPlpar och icke 
mi11JSit för sågruing i ebonit när ma!ll' ,skaH 
såga ut faJS\onerade bitar. ÄT båg-en 
kraftig-, kan en avbruten bit av ett båg
f1lsbla.d fälStasi den, oOch därmed kaUl 
sågas i grövre godis. . 

A'V 'I11Jelkaniska mätverktyg Tekom
meruderas till arusikaffrling ett slkjultJmått, 
så kallat »klOllumbusm'åt.t». Det bör vaJra 
försett med rnoni'e, så att man kan mäta 
ned till l/lO mm. Des's'UtJom bör före
finnas 11'~o1()n .lås.ning-Isanorl(]nirng, så att 
ett ta.get mått kan fixeras. En mikno
meter är ju gansika dY'r, men så små
ningom kOlmmer nog ra:d~oamatören att 
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gramrnofonmembranet bringas i svängning, 
övedöres dess s.vängningar av den innestängda 
luften på telefonmembranet, som således även 
kommer i svängning. Från fysiken veta vi, att 
om en ledare rör sig i ett magnetiskt kraftfält 
uppstår en E. M. K. i ledaren eller tvärtom; 
om en ledare genomflytes av magnetiska kraft
linjer och dessa ändra st ynka, så uppstår en 
E. M. K. i ledaren. När telefollJffiernbranet är 
stilla erhålles ett konstant magnetiskt krafdält, 
men så fort membranet bringas i L'>vängning 
ändras kraJftlinj eflödet ocih en ström uppstår i 
magnets.polarna, som varierar i takt med mem
branets SlVängningar. Den beskrivna elektro
ljuddosan är ju ej så kraftig som de, som fin-

Jag tar mig Ihärmed friheten tillskriva Eder 
angående en enkel elektroljuddosa, som jag 
konstruerat och, som jag förmodar, kanske 
skulle vara av intresse för Radio-Amatörens 
läsare. Varje radioamatör är vä,l d de flesta 
fall i heSlittning aven gammal hörtelefon. I så 
fall !har han en elektroljuddosa så gott som till 
skänkJs. På menlbranetis plats a!lJbringar man ett 
membran exempelvis av glimmer, tunn plåt 
eller dylikt, på vars, mitt en överföringsarm an
bringas, precis som på en vanlig grammofon
ljuddosa. När membranet och armen an
bringats på sin plats 1 tele fonlocket, påJlägges en 
packning av gummi av omkr. 2 a 3 mm tjooklek 
på detsamma. På denna paokllJing placeras se
dan telefonmernbranet och telefondosan på ~1JJ:!l1'jJj'Q~~~~~~~~~=äf;J vanligt sätt. Överföringsarmen i!)oleraJs från 
telefonlocket medelst gummipackning för att 
undvika, att vibrationerna i armen överföras till 
telefonmembranet och sålunda giver upphov till 
eko och missljud. Telefondosan förses med en 
anordning, så att den kan fa'stsättas på ljud
dosans plats i grammofonen. 

Den här beskrivna elektrol~uddosan ger en 
ga!lJska god överofötiing på såväl låga som höga 
tonhöjder och kan mycket väl rekommenderas 
åt var och en, lSOI1l ej anser sig ha rM allt in
·köpa en dylik .färdig. 

Verkning,ssättet är ju lättförklarligt: När 

nas i handeln, men den är billig och y~terst lätt 
att tillverka och därför att rekommendera. 

I förlhoppning allt detta möjHgtVlis kan vara 
av intresse för Radio-Amatöre!lJS läsare, teck-
nar jag högaktnings fullt 

Börge Pettersson. 
Tekn. studerande, Örebro. 

YWVWVWoMlloMllfoN<."""VWVWVWoMAMA"""VWVW"""'oMIIoMII"""''WW'NW~._~ 

anskaffa ren slåoclJan och införliiVa den med 
siin öv6ga verktytg1S1sam1inJg. M~d en 
sådan kan t'agas mått t1I1e'd en nlOg1graJfln
het av l/lOO-():els mm, oc'h ,detta 1rommer 
ju då ooh da i f,råga, mär det gäUer 
myCket f:im tråiclJgrovlekar. 

Skulile ett skmVlStäd anses vara en 
aUtför dyrba:r pjås att anskaffa, kan 
nOlg en WklO'Ve, av det kralftigare s,laget, 
et1Sätlta ett såJdlant galt1/ska bra, falStän 
man diå. ej har mera än en hand att föra 
ftilen medl. Plåtsaxen är .också ettgID1-
ska oumbärHgt recIJsika:p, så snaort det 
'gälIT'er tjöCkare :plåt än 1 a 2 ti'Ondels 
,mm, då en v'anLiJg sax -Ikaln göra tjänst. 

Om1öddrolv och lödning har jaJg tänkt 
vala Htet i en kiommJande artikel. 
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Vid ge11lOm!Iälsa ndet ',liV O'Vantstående 
tycker nog mången, att det pNiJderats 
alM för mydket ver~tyg, odh att det går 
att klam slilg meld mydket mindre. J a'V'ä:l, 
det kan jaK ej förneika, oClh jaJg menar 

. allt detta skall anskaffIaJS för 
en enftdaJre mot

Det äJr .t1JI~ IilI~~IF:~~~i 
tera på allvar kOitnmer 
ske en dleta1 j e j passar 

Då 

eller då en ,Liten koopig fineJS1S skwll ut
experimenteras. Kort 'Sagt: dien verk
Ingen e~periltI1el1temnde Taldioamatören 
kan knappast få för många v~rktyg. 

K. ]. 
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EUROPEISK· RUNDRADIO 
Sändare 1 Kc. 1 m. 1 Kc. j m. I Sändare 1 Kc. 1 m. I 

------------~~~---+------------~.-
Sä nda re 

Chelmsford .. .. ........ 12500 24,0 Jakobstad .. ......... . .. .. 
Bergen ...... ........ .. ... 10000 30,0 Pressburg .. .. . ........ .. 
Hilversum .............. 9554 81 ,4 Königsberg ........... .. . 
Helsingfors .... .. ....... 9523 81,6 Berlin-O ............... . 
Bern .. .. ...... ......... .. .. 9375 32,0 Stettin ... ... .. .... ....... . 
Paris .... .. .. .. .. ... ...... 8108 37,0 Magdeburg ....... . .... 1 
Döberitz ....... .... . .. ... 7930 37,8 Innsbruck .. .... ...... . .. 
Köpenhamn .. .... .... .. 7160 42,12 Uddevalla ... .... . .. .... . 
Lyon ... .. ... ... ... .. ....... 5172 58,0 Viborg ......... . ...... .. 
Nogent sur Seine .. . 1 3750 80,0 Leeds-Bradford ..... . 
Motala ..... .. .... .... ... 1 3033 98,9 Edinbur~h ... .. .. ... .. .. 
Karlskrona . ........... . 1630 196,0 Bournemouth . ....... . 
Jönköping .. .... .... .. ... 1490 201,8 Swansea ........... .. . .. . 
Kristinehamn .. ....... 1480 202,7 Stoke ........ . ....... .. .. .. 
Gävle ...... .......... .. .. .. 1470 204,1 Dundee .. ... . . ........... . 
Palermo .... : .. .. ....... .. 1430 209,8 Hull ...... . .... . .. ... . .. ... . 

1 

Beziers · .. · .. · .. ··· .. · .. ·1 1420 211 ,3 Liverpool ...... .. .. .. .. .. 
Helsingfors .... .... . :.. 1400 214,3 Lyon .......... .. . .. ........ , 
Halmstad .. . .... ....... " 1 1390 215,8 Ltege . .................. .. 

1 

Klagenfurt .. ...... .. .... 1370 219,0 Oporto .......... .. ...... . 
Flensburg .. .. .... .. . .... 1370 219,0 Varberg ....... ........... 1 

Karlstad ....... .... . .. ... 1 1370 219,0 Belfast .. ...... .. .. .... ·· ·1 
örnsköldsvik .... . . .... 1370 219,0 Agen ...... .. .... .. .... .. . 
Luxemburg ....... .. .. .. 1360 220,6 Zagreb ... .... . ..... .... . 
Cork .. . .. . ........... ... ... 1350 222,2 Aberdeen ..... .. . .. .... .. 
Umeå .. ... .......... . .... .. 1310 229,0 Wilna .... .. . .... .. .. .... .. 
Malmö .. .. .... .... .... ..... 1310 229,0 Sofia ... . ............... .. . 
Hälsingborg ..... . .. ..... 1310 229,0 Bresiau .......... .... .... . 
Borås ..... ........ ..... ... 1300 230,8 Cardiff ....... .. ......... . 
örebro .. ............ .. .... 1270 236,2 Gleiwitz ...... ...... .... .. 

1090 275,2 Frankfurt a. M . .... .. 
1080 277,8 Ma drid .. ......... ....... .. 
1070 280,4 Brunn .. . .. .. .. .. .. .... .. . 
1060 283,0 Malmberget ........ .. .. . 
1060 283,0 Stockholm .. ... ...... .. .. 
1060 283,0 Rom .. ...... ........... .. .. . 
1060 283,0 Pari s .......... .... ..... .. 
1050 285, 7 Uppsala . .. .... .. ....... .. 
1050 2~5 , 7 Aachen ... .. . ..... .. .... .. . 
1040 , 288,5 Bolza no ................. . 
1040 288,5 Porsgrund . .. .. .... ... .. . 
1040 288,5 Danzig ... .. . . .. ...... .... . 
1040 288,5 La n genberg ....... .... ... 1 
1040 288,5 Lyon ......... ............. . 
1040 288,5 Berlin ....... ..... . ... ... .. 
1040 288,5 Daventry ...... ...... . .. 
1040 288,5 Zurich .. .. .... ... .... . .. 
1030 291,8 Oslo . .. ............ .. .. ..... , 
1020 294,1 Linköping . ............. .. 
1010 297,0 Milano .. .. ....... .. ...... ·1 
1000 300,0 Bruxelles .. .... .. .. .. .. . 
991 302,7 Wien .......... .... .. .... . 
982 305,5 Riga .......... .... .. .... "'1 
973 308,3 Miinchen ............... .. 
964 811,2 Sundsvall ..... .. ........ . 
955 314,1 Budapest .. .. ........... .. 
946 317,1 Hamar ........ .. ...... .. .. 1 

987 821 ,2 Augsbl1rp: .... . ..... . . . 
928 323,2 Hannover ... . ... . . . ..... 1 
919 826, 4 Lalbach ................ .. 

Bordeaux .. .. .... .... .. .. 1270 236,2 Bruxelles .. ... .. ... .. .. . 
Kiruna ... .. ..... ...... ... . 1260 238,0 Falun ......... .. ... . ..... . 

910 329,7 F r eiburg .. . .. . . . ...... .. . 
900 833,0 Ziiri ch .... . . .. .... ....... . 1 

Niirnberg ... .. .. ...... ... 1250 240,0 Neapel .... .. .. .. ..... .... . 
Rjukan .... .... .. .. ... .... . 1240 241,9 Paris .......... ......... .. 
Newcastle ............ . . . 1230 243,9 Köpenhamn 
Posen ... .... .. .. .. . ...... . 1220 245,9 Prag .... .. .. ... .. .. .. .... .. . 
Eskilstuna .... .. ...... .. ~~~ , 250,0 Göteborg .. .. .. ....... .. .. 
Kassel ...... .............. 250,0 Barcelona .. . ...... ...... . 
Kalmar ... ......... .. .. .. 1200 250,0 Graz .. . .. ..... .. .. ...... .. . 
Sä ffle ...... .... . .. ... ..... 1200 250,0 London .... .... .. .... .. .. .. 
m el ...... ...... .. ... .. .. .. 1200

1 
250,0 Leipzig .............. .. .. .. 

Linz .. ... .. ........ .. . .. ... 1200

1

250,0 Bergen ....... ...... .. .. . .. 
Lille ... .. ... ..... .. . .... ... 1190 252,1 Sevilla .... ... .. ........ . 
Moravska-Ostrawa ... 1180 254,2 Stuttgart .. .. ..... .. .... .. 
Triest . .. . ............... .. 1170 255,4 Manchester .. .. .... .... .. 

900 833,0 Lausnnn~ . . .. .... . 
892 836,3 Gen/we ..... ..... .. .... .. . . 
883 339,8 östersund .... .. ......... . 
874 348,2 J{i ev ........... ...... . .. . 
·865 346,8 Moskwa ........ . ...... . . . 
856 I 850,5 Leningrad .. .. .......... . 
847 354,2 Rasel ........ .... .. ...... .. 
838 358,0 Hilver sum ......... .. . ". 
829 361,9 J{a lundborg ... ..... . .. .. 
820 365,9 Boden . .... .. .. .. .... .. .. .. 
811 369,9 J{onstantlnopel .. ..... . 
802 374,1 Motala ........ ..... .. ... .. 
793 378,3 Warscha u ... . .. ...... . . 

Hörby .. ...... .... .... .. . .. 1150 260,9 Toulouse .... ... ...... .. . 784 382,7 Moskwa ...... . .... .. .... . 
Kö]n ... .. . .. .. .... ..... .. .. 1140 263,2 Fredriksstad .. ........ . 775 387,1 Lahti .. ..... .. .. .. ..... .. . 
Trollhättan ..... .. . ... ... 1130 265,5 Bremen .... .. .......... .. 
Miinster ........ .. .. .... .. 1130 265,5 Dresden .......... .. .... .. 
J{rakau .. .. .. . .. .. .. .... . l! 20 267,8 Hamburg .. . .. .. . .... .. .. . 
Sheffield ... ....... .. .. .. . 1100 272,7 Bukarest .. . ........ .. . 

775 387,1 Dav entry ..... . .... ... .. 
775 387,1 Zeesen .. ..... .. .. .. .. .. .... ' 
766 391,6 Ch arkow ....... . ... .. .... 1 
757 396,3 Pari s .. ...... ..... ..... .. .. . 

Kaiserlautern .. .. ..... . 1100 272,7 Glasgow .. . ....... ... .... . 
Hudiksvall ... .......... . 1090 275,2 Bern .. .. ........... ... .. .. . 
Norrköping .. ... ..... ... 1090 275,2 Dublin ... . ......... .. ... .. 
Nottingham . .... ..... ... 1090 275,2 Kattowitz .. ...... .. .. .. .. 

?i8 401 ,1 Huizen .......... . ......... 1 
739 '06,0 Kowno ........ .... .. ... .. . 
730 411 ,0 
721 416,1 

TIDSIGNALEN I RUNDRADIO KL. 12,55-13,00. 
O' 10' 205 J05 40 5 50 S 

-57m ~~~----~~~~--~~~~~~ 

-58 m 

-59 m 

712 
703 
694 
685 
685 
676 
667 
658 
658 
658 
658 
658 
649 
640 
631 
622 
613 
6()4 

600 
69f> 
586 
577 
568 
659 
650 
641 
630 
530 
530 
620 
520 
510 
441 
394 
390 
887 

363,7 
800 
297 
280 
260 
260 
250 
222 
212 
202 
197 
192 
182 
178 
172 
162 
160 

421,3 
426,7 
482,3 
438,0 
438,0 
448,8 
449,8 
455,9 
455,9 
455,9 
455,9 
455,9 
462,2 , 
468,81 
475,4 
482,s l 
489,41 
496,71 

~g<1:~ 1 
611,9 
619,9 
628,2 
686,7 
545,6 
654,5 
686,0 
666,0 
686,0 
677,0 
577,0 
688,0 
680,0 
760,0 
770,0 
775,0 
825,0 

1000,0 
1010,0 
1071,0 
1158,0 . 
1200,0 
1200,0 
1351,3 
1415,1 
1485,1 
1522,8 
1562,5 
1648,0 
1680,0 
1744,0 

~:'&,.,--
1 1 

60 ' 

Signalerna under de tre första minuterna äro inledande signaler. Under de tvA I OJIlannt«' 
angiva punkterna I bokstäverna N (- o) och G ( __ .) den exakta tiden, således kl. 
-20s,-30.,---40s och 50s samt kl. 12t59mlOs,-20s,-30.,--40s och 50s. För praktiskt bruk år till-
fyllest att giva akt pA d et ögonblick, når a1sta strecket i bokstaven O ( ___ ), som avslutar de tre 
lista minuterna, upphör. DA år klockan 12t58mOOs, 12t59mOOs och 13tOOmOOs respektive. Tecknet 
mellan kl. 13tOOmOOs-13tOOmlOs år .lutaigna~. De lodri.ta ·.trecken angiva aekundlntervall. 


