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Trelleborgs Ebonit 
utgör alltid en förbättring på en i övrigt 
förstklassig radioapparat. Trelleborgs Ebo
nit låter sig borra och bearbeta utan sönder
brytning och med ringa verktygsslitning. 

Använd Trelleborgs Ebonitplattor 
- svarta, mahognyfärgade och marmore
rade - Knappar, Skalor, Rörhållare m.m. 

Skulle vdr ebonit icke .. Milas hos 
platsJörså'ljare , tilldtriv då oss direkt ! 

Vår ill. prislista'} De viktigaste egenskaperna 
för Ebonit till radioändamåb} erhålles gratis 
hos radioförsäljare eller direkt från oss. 

TREL LEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG 
Stockholm TRELLE80RG Göteborg 

V A D V Å R A K U ND E R SÄ G A O M 

S-RÖRS EIA-DYN N:r XIII 
200-2000 METERS VAGLÄNGD 

. tBetr. apparatens mottagningsförmåga 
får jag meddela, att många bekanta säga: 
»Har aldrig hört ordentligt förr än jag hörde 
på denna apparav' . . . 

... »Är det mig ett nöje meddela, att den
samma av mig provats med ett resultat, som 
till fullo motsvarar mina högsta förvänt
ningar» ... 

. .. »Jag kan meddela, att apparaten även 
nu, sedan det börjat bliva ljusare på kvällarna 
ger bra mottagningsresultat. I den nyss för-

lidna »radions svarta vecka» har den även 
givit ljud ifrån sig, då andra mottagare hållit 
sig tysta som muren» . . . 

i< i< * 
Komplett sats delar med S & S-konden

satorer och två satser utbytbara t rans
formatorer för våglängder 200- 2000 meter 
inklusive hopsättbar ek- eller mahognyiåda 
och borrad, graverad panel samt monterings
ritning.! full storlek m.en K 1 7 5 . 
utan ror och battener r. . -

Vår Instruktionsbok med prislista n:r 7 innehållande k,onsiruktionsbak,rivningar och ritningar 

till 16 mottagar. (1-7 rör) och 2 .ändare (5-500 watt) .ändes mot 30 öre i frimärken. 

ELEKTRISKA INDUSTRI--AKTIEBOLAGET 
Drottninggatan 24 STOCKHOLM Box 675 

Telegramadress : . EJA> .. Telefon: 11598, Norr 14213 

<f) 



JtA.D I O~ AMA TO~EN 
Sids k r if t- för radiot-e kn isk(l frågor 

N:R 10 .. OKTOBER .. 1926 

SVENSKA RADIOINTRESSENTER'NAS 
UTSTÄLLNING I STOCKHOLM 

Behovet av särskilda, tid efter an
nan anordnade utställningar av 
radiomaterial synes alltjämt och 
överallt göra sig mycket kraftigt 

gällande. Hösten är givetvis den lämp
liga tiden för dylika expositioner, och 
denna höst ha runt hela Europa samt i 
. \merika en hel rad av radioutställ
ningar ägt rum, flerstädes aven gan
ska omfattande läggning. Även Sverige 
har nu haft sin radioexposition för 
säsongen, nämligen Svenska Radio
intressentförbundets utställning i Stock
holm den 18-26 sept. 

Antalet utställande firmor var icke 
stort, blott ett 20-tal, vilket ju sam
manhänger med att t:.ndast förbundet 
tillhörande fi rmor voro representerade. 
::YLen vad som fanns att se och iakttaga 
kan likväl sägas ha givit en god bild 
av radioteknikens nuvarande läge och 
utveckling. Att de stora och epok
görande: nyheternas tid redan är ett 
passerat stadium är ett faktum, som 
här ånyo besannats, men så mycket 
livligare synes den mångsidiga verk
samheten med detaljernas förbättring 
och förenkling vara. Man kan som ett 
genomgåmde dng . beteckna en mål
medveten strävan att frambringa kvali
tetsmateriaI. De fabriksfärdiga, mer 
eller mindre hemlighetsfyllda radio
mottagarna dominera ej längre mark
naden, utan det är de välberäknade och 
kvalitativt högstående delarna i radio
apparatens organism - särskilt rör, 
spolar och kondensatorer - som man 

velat vi a för den tekniskt intresserade 
och bildade allmänheten . 

Att de svenska fabrikat, som här ut
ställas i jämbredd med de utländska, 
på intet vis stå dessa efter är ett fak
tum, som denna utställning ånyo un
derstryker. Bland fabrikaten bör näm
nas A.-B. Baltic, Stockholm, som visar 
ett rikt sortiment av sina välkända 
standarddelar, varibland de nya, låg
förlustkondensatorerna (både "square 
law" och "straight line frequency") 
tillvunnit sig särskild uppmärksamhet 
liksom även de nya superheterodyn
delarna. Allmänna Telefonaktiebolaget 
L. M. Ericsson visar sina välkända 
kvalitetstelefoner jämte kristallmot
tagare, en tillverkning som Svenska 
A.-B. Gasaccumulator även med fram
gång ägnat sig åt. Firman Stern & 
Stern framträder även med nyheter av 
hög kvalitet, bland vilka märkas toroid
spolarna. Svenska Radioaktiebolagets 
stora rörsändare, som visades i drift, 
gav ett ståtligt prov på denna firmas 
kapacitet. 

De utländska fabrikaten, som före
trädas av sina svenska representanter, 
bjödo på åtskilliga intressanta saker. 
A.-B. Trådlös Telegrafi (A. E. G.) 
visade två st. kompletta sändare av 
Telefunkens system: en flygstation för 
telegrafi och telefoni och en I kw rör
sändare av modernaste typ, försedd 
med styrsändare för noggrann kon
troll av våglängden. ASEA demon
strerade bland mycket annat en ny 
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Krz'ng R adz'oprogranzmetz 
~ 

s E P T E J[ B E R. 

M 
ed september månad har Radio
tjänst startat en ny höstsäsong, och 

1 riksprogramchefen, red. N. Holm
berg, har i en två tidningsspalter 

lång inlen'ju för Tidningarnas Telegrambyrå 
uttalat sig om riktlinjerna för det kommande 
programarbetet. 

Flera nyheter bebådas, och mcd intrcsse no
teras. att Radiotjänsts ledning nu lovar att 
ägna en större uppmärksamhet åt kategorien: 
"utsändningar a v aktuella händelser, fester, j u
hilcer och invigningar". Detta möjliggöres, he
ter det i uttalandet, genom de ökade tekniska 
resurser. framför allt då den nya kortvågssän
daren. som nu ställts till bolagets förfogande. 

De lcdande inom Radiotjänst klaga på pres
scns hristande intressc för rundradion och dess 
program. men försumma sjäh'a att i görligaste 
mån sörja för att programmen äro aktuella. 
Tills dato är det cndast idrotten. som på detta 
sätt blivit favoriserad genom krönikor. rcfe
rater från matcher av allehanda slag och kom
mentarer till dag händelserna. På den andra 
sidan har man endast att notera kulturkrö
nikorna samt T. T:s nyhetsrapporter - dc 
senarc en uppräkning av torra, mestadels för
ut publicerade nyheter i telegrammen . 

Här finnes ett rikt fält att bearbeta utan 
att man för den skull behöver cns riskera 
att komma in på dagspolitikens osäkra marker. 

En sak. som hcllcr icke får glömmas bort 

högtalaremodell av märket "Bnmet" 
samt en "lättviktstelefon", vikt Lj.2 

gram .. \.-B. .\rvid Böhlmarks Lamp
fabrik utställde förutom ett rikt un'al 
av \Yestern Electric-materiel en ele
gant bordlampa av egen tillverkning, 
kombinerad med en högtalare. 

Som den enda verkligt uppseende
yäckande nyheten på utställningen kan 
man beteckna det nya tyska Loe\ye
röret. som exponerades av flera firmor. 

I utställnings alens bortre del hade 
TelegrafstyreIsen anordnat en åskådlig 
expo ition a" ett och annat. som rör 
vårt syenska radioväsen. Belysande 
tabeller. diagram. kartor och fotogra-
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i detta sammanhang. är radioreporten och 
hans speciella utbildning. Det är illa att Ra
diotjänst efter nära två års vcrksamhet ännu 
skall vara så dåligt rustad med män för dy
lika uppgiftcr. I vissa fall ha ju aktuella hän
delscr till fullo tillvaratagits såsom t. ex. S\'ea 
li\'gardes 400-årsjuhileum. Från detta gjor
des cj mindre än tre utsändningar, nämligen: 
j ubileumskonscrten i Stadshuset lördagen den 
4 sept.. de egent liga högtidlighcterna sönda
gen den S sept. och vaktparadkonsertcn: "Re
gcmentet genom tiderna". söndagen därpå. 

\ -idare utlo\'ade programchefcn emellertid 
en symfonikonsert i veckan, organiserandet a\' 
en de gamlas timme. större uppmärksamhet 
åt cabaretprogrammen. en mångfald a\' före
drag under samlingsrubriken "Främmande län
der och fo!k". ny engelsk språkkurs etc. 
Man kan också konstatera en större rike
dom i uppslag på ämnen till föredrag än 
man tidigare varit van vid. Såväl serierna 
"yrkesmannen berättar" som "hur jag lever på 
min inkomst" ha livligt uppskattats av press 
och publik. Ytterligare kan antecknas Per 
Lugns scrie om Egyptiskt kulturli\', Birger 
~Iörners Arabeskcr och lektor Gösta Rahmns 
"Litet om tennis förr och nu" - ett i sitt 
slag utomordentlig bra radioföredrag. vars enda 
fel var. att det hlott utgick som lokalprogram. 

Allt SOI11 allt: den nya höstsäsongen har in
letts med goda löften och goda ansatser. 

fier "isades. samt olika mikrofontyper, 
som använts vid utsändningarna från 
Radiotjänst. tor t intresse tilldrog sig 
en modell aven av de 125 m höga 
radiomasterna vid Grimetonstationen. 

Den mängd av praktiska tillbehör 
och mottagare för alla speciella ända
mål, som här icke. kan i detalj omnäm
nas, samt ändamålsenligheten och den 
öl ade lättbanterligheten samt det pryd
liga utförande, som överallt gjorde sig 
gällande på ett mycket framträdande 
sätt. "ittnar om att radiotekniken allt
jämt befinner sig i en kraftig utveck
ling mot allt större allmän hrukbarhet 
och allt fullkomligare prestationer. 



DISTANSMOTTAGARE MED LOEWERÖR 
R cdan -i jllli-augllstil/lIllIrct hade .. :i tillfiillc att göra elt hortarc 011/

näll/uande av de 1!}'a lw/IIbil/erade L OCZCIC-j'Örcll . Vi pllblicera 1111 här 
/I cc/a 1/ en beskri"<'l/il/g ö .. 'cr c'n mottagare med dylikt j'ör, avsedd huv ud-

sakligcl/ för distal/ s/llottag/lillg. 

A
" de nya kombinerade Loe\ye
rören tillverkas tvenne typer, 
dels 2 HF och dels 3 NF. Det 
förra innehåller en · två stegs 

högfrekvens förstärkare med dubbel
gallerrör, kopplade med motstånds
koppling. Det senare tre steg detek
tOor och två steg motståndskopplad låg
frekvens förstärkning. 

Dessa båda rör kunna kombineras i 
en koppling, som kommer att mot
svara en 5-rörsapparat. Schemat för 
denna anges principiellt i fig. L Som 
synes användas tvenne avstämda kret
sar. Antennen kopplas till första gal
lerkretsen genom en oavstämd spole, i 
förhållande till vilken gallerspolen är 
rörlig. 

I andra högfrekvensstegets anod
krets ligger ävenledes en oavstämcl 
spole. i förhållande till vilken den an
dra gallerspolen är rörlig. Efter sista 
steget lågfrekvens insättes högtalaren 
över vilken en blockkondensator ligger. 
Ett par strömbrytare och erforderliga 
kontakter för antenn, jord och batte
rier fullständiga schemat. 

Kopplas antennen till A l och jorden 

till J l klllU1a alla fem stegen användas. 
Vid anslutning till A z och J ~ resp. och 
brytning av strömbrytaren för hög
frekvensenheten är blott lågfrekvens
enheten i verksamhet. Ytterligare re
duktion av ljudstyrkan erhålles genom 
att öka löskopplingen mellan spolarna . 

Mellan ingångsgalIren i de båda en
heterna ligger en neutraliseringskapa
citet. Till utföringen av densamma 
återkomma vi nedan. 

Till Loewerören användas special
socklar med 6 kontakter . Inkoppli ngen 
av dessa i schemat anges i fig. 2. ,Så
som framgår av schemata erfordras 
tre olika anodspänningar och två gal
lerförspänningar. Glödströmsbatteriet 
utgöres aven 4 volt blyackumulator. 
Anod- och galIerspänningai'na kunna 
ha följande värde: 

Bl = I5 volt 
B2 =7° 
B~ = 90 (150 volt ) 
C l = I.S (3 ,, ) 
C2 = . 7·,) " ( I5 ,, ) 
De inom part.ntes angivna äro maxi 

mala och användas vid exceptionellt 
stor ljudstyrka. 

/ _-____ ri-r-=-_=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=__=_-=-~_=__=oo + B2 (70) 
I +B1 (15) 

A, 
1= 0+8 3(90) 

Häqtal, 

", .. 

'-----f----f--f--+ --L-+--+----.J--o+A(4) 

'--------0 "-..()----f--'------'-----+--'-C~:.~ (o) 

'------------------.l--------~----o - B (U) 
Fig. 1. lJ isla ll.wlO tfagarcl/s pril/cipiella koPp/illg. '-----O- C"l(75) 

275 



,--------"----------,---{) + 8) (+90<1 ISO) 
r-----------~--_O+8~(+70 

,-----J.,-__+-----------.Jr.---<> +8, (+15) 

.2000 

~---~--~A2 
~----~~------L--~--o+A~4) 

5[ S;l· 
~--<> ~-------__+-~-_o~--.--~-O-A ;±O 

L---+-_o+C -B 
~-------------L----------~-o-C, (-I,Jå3) 

Fig. 2. Sche11la över specialsockla1'1las ilzlloppling. -C2 (-7.JaI5) 

På grund av de höga gallerspän
ningarna kan det vara bekvämt att ut
taga desamma från anodbatteriet, för
utsatt att detsamma är försett med er
forderliga uttag. Man kopplar då ez 
till - o, el till + 6. - B till + 7,5. 
Bl till 22 a 25, B 2 till 70 och B3 till 
+ 90, om man nämligen har ett 90-
voltsbatteri, Har man ett I so-volts
batteri kopplas ez till - 0, el till + 12. 

- B till + IS, Bl till 22 a 25, B2 till 
70 och Bs tll ISO. 

Mottagarens utförande kan studeras 
med hjälp av fotografierna, fig. 3, 4 
och 5 .. De båda spolsystemen äro med 

tillhjälp av Huth-spolhållare så anord
nade att de rörliga spolarna fällas bak
åt. P laceringen av de olika delarna på 
frontplatta och montagebräda anges å 
fig. 6. Med hjälp av denna ritning och 
schemat, fig. 2, torde sammankoppling
en utan svårighet kunna göras. 

För mottagaren har följande ma
teriel använts : 
2 st. Stern & Stern vridkondensatorer med fin

inställning, 500 J-tJ-tF, 
2 " Huth variabla spolhållare, 
2 " Loewerör med socklar, l st. 2 HF och 

l st. 3 NF, 
2 " strömbrytare, 
l ,. 2000 J-tJ-tF blockkondensator. 

Fig. 3. Af oltagarl'lIS 1'.t'lriÖr. 



Fig. 4. Jlottagarens iJwc, sctt bakifrå1l. 

6 .. kontakthylsor, 
l ,. kontaktlist med 8 st. klämskruyar. 
l " frontplatta 7"X18". 
l ,. ek bräda 4S0X 200XIO mm. 
2 satser spolar. 

N eutraliseringskapaciteten har erhål
lits med hjälp av ett par ändar av 
kopplingstråd (som är 1.5 mm i dia
meter), som instuckits i ett 6 cm långt 
stycke isoleringsrör, över vilket till 5 
cm längd överlindats med 0.5 mm kop
partråd, se fig. 7. Denna kondensator 
bör emellertid genom av- eller pålind-

ni ng ay tråd injusteras så att åter
koppling verkan blir tillräckligt svag 
för att kunna regleras med tillhjälp av 
ändringar i spolkopplingarna. 

Valet av spolstorlekar är ganska vik
tigt i denna apparat för uppnående av 
bästa resultat. Gallerspolarna väljas på 
vanligt sätt, d. v. s. 50 a 75 varv för 
det kortare rundradiovåglängdsområ
det och 150 a 250 för det längre. 

I antennen bör insättas en spole, som 
ungefärligen avstämmer antennen till 
den önskade våglängden. För en 

Fig. 5. Jlol/Iagc<'illkcln sedd /lPf'ifrån /lied borIlag Ilo rör. 
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I----+--t------t~ 

@--- SJ ~19 h 

~ ~e 9 - 2-xO---f- t-t---fj} +'=#=======~ 

60J ~5~(----200---~'1 80 

------- 457=18" ! -<-

I 

0 e 
L2 "). 

25 25 
Il ~ 

130 

Fig. 6. Rilllillg ö,'cr delaljemas p/accrillg på /rOlllplaliall och Illol!la!)cbriida. 

längre antenn bör man försöka 25 a 
75 varv för det kortare våglängds
området och roo a 300 varv för det 
längre. Vid kortare inomhusantenn 
ökas antalet varv i erforderlig grad. 
Anodspolen tages i regel ungefär lika 
tor som antennspolen, men bör ut-

provas för sig. . 
Återkopplingen regleras huvudsak

ligen med det högra polparets kopp
ling. Ju mera spolarna närmas var
andra ju starkare blir återkopplingen. 
\ . alet och inställningen av spolarna är 
viktig och fordrar en övning och om
sorg hos den som sköter apparaten. 
Vid användning av enbart lågfreb'ens-

enheten fi)rekommer ju ingen åter
koppling, varför spolarna i detta fall 
icke fÖror. aka några större besvärlig
het~r. 

;; 
Fig. 7. ~\' .. /(lrnlistrillgskalldclIsalom i gCIIOII/ 

shiimill!). 

Med duma mottagare kunna ut
märkta resultat uppnås. i synnerhet på 
de längre våglängderna. Vid mycket 
korta "ågor sjunker effektiviteten hos 
högfrekvensenheten. Under 200 m kan 
man på grund härav ej gå. A . P. 



Bäst du hör 

med 

Plzilijs l'Ör.' 

PHILIPS 
TRE NYHETER FÖR SÄSONGEN 

A 409 • A 425 
B 403 

PHILIPS 
RADIO AKTIEBOLAG 

STOCKHOLM 
G Ö T E B o R G, M A L M Ö, U M E Å 



U LT RA-R Ö R! 
Om Ultra-Rörets fördelar framför andra radiorör redogöres i vår broschyr 

N:r 1072 »Ultra-Rörels leori» som sändes på begäran. 
Vid konstruktionen av Ultra-Rören har fabriken vinnlagt sig om att 

framställa en speciellt lämplig typ för varje ändamål. Sålunda hava fram
kommit följande typer: 

(H) 
(D) 

Högfrekvens: 
Detektor: 

Lågfrekvens : 
Kraftförstärkare : 

Universal A, Resisto , Ultra 60 H . 
Universal A 2 och A 4, Universal E 2 och 
E 4, Ultra 60 H, Ultra 60 
Ultra 60 N, Universal E 2 och E 4. 
Orchestron 2 och 4. 

(L) = 
(K) = 
(M) = 
(O) = 

Motståndsförstärkare : Resisto 
Oscilla or: Universal A 2 och A 4, Orchestron 2 och 4. 

Ultra 60 H ........... . 
Ultra 60 N .. . .. ... ... . 
Universal A, 2 volt 
Universal A, 4 volt 

Universal E, 4 volt ... . 
Orchestron, 2 volt. . .. . . 
Orchestron, 4 volt ..... . 
Resisto 

Europasock,t {Fransk,Eng,tsIV Universal E, 2 volt 

Kr. 12.-
12.-
10.-
11 .-
10.- Duotron . . . , 

Kr. 11.-
13.-
13.-
12.-
16.-

Rörtypen Universal Ie,"ercras nu också för 4 volt ackumulater . Anmärkni.ngsvärt är att den ökade glöd· 
effekten utnyttjas {ör ernående av hög emissionsström och stor branthet, inti ll l ma/v. 

Rörtypen Orchestro11, 2 och 4 volt har vid 150 volts anod spänning likaså en betydande vilström om över 
30 milliamp. och en branthet om 1.4 ma/v. eller mera. Det lämpar sig utm ärkt som kraft förstärkarrör vid 
dr ivande av större högtalare och som sändarrö r. 

Rörtypen U 60 är huvudsakligen konstruerad för resemottagare eller portativa mottagare. Spänningen och 
strömförhrukningen äro vid denna rörtyp så ringa, alt tre rör kunna drh-as med ett enda 1.5 volts torrelement. 

Rörtypen Resisto ~ir med sin höga förstärkningsfaktor, 50. resp. mycket låga "Durchgriff" ett utomordent
ligt rör för motståndsförst~irkning och högfrek\·ensförstärkning. 

Rörtypen Duotron representerar ett dnbbel,.ö,.. som motsvarar tvenne vanliga rör. Duct rOJlTÖret kan sam
tidigt arbeta i tvenne olika kopplingar, t. ex. högfrekven s- pl us detektorkoppling el1er detektor- plus låg 
frekvenskoppling o. s. v. Det består av tvenne noggrant lika avpassade rör, inneslutna i en gasklocka. D e 
arbeta därför också utomordentligt likvilrdigt tillsammans. l;'ör push-pull kopplingar (balanserade kopp
lingar) är detta rör idealiskt, då det llpvenbarligen utesluter flera källor til1 störningar . För radioamatören, 
som är intresserad av reflexkopplingar, öppnar detta l'ör mångfaldiga möjligheter. 

För sllperltelerodYllc -, Iropad'j'Iw-, 1fltrad')'nekoppliJlgar leverera 'l't satser cm 6 st. i"bördes at'passadc rör 
av t)'pen (7"i'vcrsal 2 el/c,- 4 -,,'o lt, 1!artill komme1' eH prisöklling a-.:' Kr. 6: - pr sats. Härigenom bliver 
det ä1ltJigen -möjligt för amatören att verkligcn 1ld. det resllitat ,ned si". ' ·SUPER". son, han har ,.ätt att 
vänta a'll densamma. /Jet är jll, ett bekant faktum. att många missl'yc kaHdclI berott på svårighet med rören, 
som mdste ha ~å <uoga a1-'passade ka1'aktäristikcr, scm möjligt. Gen om att aJ/vända C'1!aHIlämllda , gcncm 
uoggralltlQ 11IätJJlHgar a'i. 'passade rörsats kcmw !! 1' amatöl'ell alt "ppnå ett för.'ål/ande resIlItat. 

TYP 

ELEKTRISKA DATA FOR ULTRA-ROREN 

Glöd- Glöd-
spänn ing ström 

volt milliamp 

Glöd
elf.kt 
watt 

Branthet I Durch. (nre mot. Förstärk-

milli- .riff 
amp volt 0,0 

stånd 

ohm 
nings

f.ktor 

Bark- V ils tröm Anod
h.u"n- 'd 90 ..' f k VI v. , spann mg 

10~ t~r" anodsp . volt 
·w/v 

Ström· 
källa 
volt 

Ultra 60 typ H 1.1-1.3 60-80 
60 .. N 1.1 -1.3 6O-BO 

0.09 0.3 8-9 40.000 125 3 8 2.5 20-90 1.5 - 2.0 
0.09 0.4 15-16 17.000 2.7 5.5 60-90 1.5-2.0 

---
Universal A, 2 v.

I
I,5-1.7 120-140 0.2 0.4-0.6 8-9 25 .000 I 12.5 8 +.0 1 20-90 2 

,. A, 4 v. 3.0-3.5 120-140 0.4 0.5-0.7 8-9 21.000:...!.......:.:12::..:..5 __ ..:8::..):..-__ .:.5.:.:0_.!....::2.:.0-....:..9O=--__ 4~ 

Universal E. 2 v.' 1-:6-1.~ I J30-1~0 0.23 0.6-0.8 1 15-=16 1 11.000 5.3 7 60-120 2 
,. E. 4 v.\3.0-3.) 120-bO 0.4 0.8-1.0 15-16 7.000 6.5 10 60-120 4 

Orchestron, 2 v. 1.6- 1.8 1280-300 0.5 1.4 16-181 4.800 6.5 8.8 18 60-150 2 
.. 4 v. 3.0-3.5 120-150 0.45 1.4 16-18 +.800 6.5 8.8 18 60-150 4 

R.sisto ........ 0.8-1.1 90-1001 0.09 105- 2-3 100.000 I 50 25 1.5 19O-15oT 2 

Duostron . --:: .. ·1 1.6- 1 ::.8~280-::.:.._3OO=~..:0::..):..- __ .:.0.:.:.7_....:..1::..6-....:1::..8_...:8:::.5:.:()o:::..._::..6.:::.5 __ 4::. . .:..4_~....::.6_-=20-=--.:.1.:.50:..c.1 _::.2_ 

H. C. AUGUSTIN, HÄLSINGBORG 
Telegramadress: AUGUSTIN, Hälsingborg - Te lefoll: 3260 



~ ]QADllO=AMA TÖREN~ 

EN LÅNGFÄRD MED RADIOBIL 

D
en även för Radio-Amatörens 
läsare bekante engelske radio
experten kapten Plugge före 
tager för närvarande en färd i 

bil genom de flesta av ::Vlellan- och 
Sydeuropas länder. Färden går från 
London till Konstantinopel och åter 
och företages i syfte att undersöka 
radiomottagningsförhållandena på olika 
platser. 

UPPGöRELSEN MED RADIOTJÄNST. 
Svenska radioklubbarnas förbund har till 

kommunikationsdepartementet ingivit en fram
ställning i rundradiofrågan, vari hemställes, att 
k. m:t måtte uppdraga åt telegrafstyreIsen att 
för revision uppsäga den med Radiotjänst 
träffade överenskommelsen. 

Vidare föreslår förbundet k. m:t att i för
nyad koncession bestämma bolagets andel i li
censavgi fterna till 2: 50 med samtidig begräns
ning av till bolaget öyerlämnad total licens
medelsavgift. att k. m:t måtte förbehålla sig 

Bilen är utrustacl mecl dels en 9-rörs 
superheterodynmottagare och del en 
amatörsändare om c:a 10 watt och i Öy
rigt allt vad till en radiostation hörer. 

Vår bild visar kapten Plugge i sin 
Packard under ett uppehåll utanför 
radiostationen i N iirnberg. Vi hoppas 
i sinom tid kunna återkomma med en 
kortfattad redogörelse över färden och 
cless resultat. 

rätt att utnämna ytterligare en ledamot i det 
koncessionerade bolagets styrelse, vilken leda
mot skulle representera de stationsägande ra
dioklubbarnas intressen samt medgiva telegraf
styreIsen att av sin andel i licensmedel till pri
vata rundradiostationer utbetala tillräckligt un
derstöd för deras drift, vidmakthållande av 
tidsenlig nivå, amortering av anläggningskapi
talet intill ett årligt belopp, motsvarande inom 
yarje stations verksamhetsområde inbetalade 
licensavgifter med avdrag för telegrafstyreI
oSens om ko tnader för stationerna. 
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MO T ALAS 

D 
en under byggnad "arande stor
stationen i Motala kommer att 
får en sändningseffekt i anten
nen vid telefoni av 30 kw och 

blir den största hittills planerade eller 
under arbete varande stationen i 
Europa. För framtida utvidgningar 
utföres den emellertid så, att effekten 
kan ökas till 45 by. Totala kraft-

280 

• 

RÄCKVIDD 

behovet för stationen i dess för ta ut
byggnad blir c:a 160 kw. 

Antennen uppsättes mellan tvenne 
120 m höga torn, vilket medför att 
meteramperetalet beräknas uppgå till 
5 000. För stationerna i Stockholm 
och Göteborg är motsvarande tal ej 
högre än 100 a 200. Stationens räck
vidd blir därför högst avsevärt mycket 

större än vad någon 
annan svensk sta
tion kan uppnå. 

Med vanlig ut
omhusantenn be
räknas kristallmot
tagning kunna bl i 
möjlig inom en cir
kel med 200 km ra
die. Med förbätt
rade antenner och 
mottagare torde 
siffran kunna ,ökas 
till 300 km. Att 
märka är att räck
vidden blir ungefär 
densamma under så
väl dagen som nat
ten. 

För att ge våra 
läsare ett begrepp 
om storleken av det 
område, som kom
mer att falla inom 
Motalas kristall
räckvidd, återge vi 
en karta å vilken 
100. 200 och 300 
km zonerna om
kring Motala mar
kerats. 

Stationen, S0111 

torde komma att 
sända på I 350 111 
våglängd beräknas 
vara färdig någon 
gång på "åren nä
sta år. 



5::RÖRSMOTTAGARE SPECIELLT FÖR 
LÅNGVÅGIG RUNDRADIO 

AV CIVILINGENJÖR G. LAMM. 

DenIleJ bcskrivniug avser m effektiv och lättskött 5-rÖrsJ/lollagare. 

Den är a/I<-'äud/xlr på alla rundradio/ängder, men byggd för al/ ge 

speciellt goda l'csu//af på de /ållg"L'ågiga s/ationema. 

M ed var dag som går ställas 
allt större och större önskemål 
på den moderna radiomotta
garen. De förnämsta av dessa 

önskemål gälla mottagarens effektivi
tet, selektivitet, d. v. s. förmåga att 
särskilja stationer medlilärbelägna våg
längder, ljudrenhet, ljudstyrka, pris
billighet och slutligen enkelhet i kon
struktion och handhavande. Förelig
gande mottagare har efter omsorgs
fulla prov visat sig i ovannämnda av
seenden fylla även mycket högt ställda 
fordringar, varför den även på det var
maste kan rekommenderas åt den, som 
icke besitter några egentliga förkun
skaper i radio. 

Mottagaren är en femrörsmottagare 
med 2 steg högfrekvens förstärkning, 
detektor och 2 steg transformatorkopp
lad lågfrekvens förstärkning. Se kopp
lingsschemat fig. 2. Om så önskas, 
t. ex. vid mottagning av lokalstatio
nE:l1S program, då givetvis fem rör vore 
ett slöseri, kunna de båda högfrekvens-

stegen förbikopplas, och återstår så
ledes en 3-rörsmottagare, detektor och 
2 steg lågfrekvens förstärkning. Sista 
lågfrekvenssteget kan även i bägge fal
len allt efter behov användas eller icke. 

Av de båda högfrekvensstegen är 
det första motståndskopplat och det 
andra transformatorkopplat. Återkopp
ling erhålles på detektorröret enligt ett 
kapacitivt-induktivt system, och verkar 
på andra högfrekvensrörets anodkrets . 
Återkopplingen regleras helt kapacitivt 
med en liten mikrokondensator, i kopp
lingsschemat märkt D. 

Tack vare motståndskopplingen ar
betar högfrekvens förstärkaren fullt 
stabilt samtidigt som mottagaren blir 
fullt strålnings fri: Det finnes sålunda 
ingen som helst möjlighet att med 
denna mottagare störa radiolyssnande 
grannar även vid mycket ovarsamt 
handhavande av återkopplingen, natur
ligtvis under förutsättning att högfre
kvensförstärkaren användes. 

Apparaten är konstruerad för honey-

Fig. 1. App(l1'aten sedd framifrån. 



combspolar och kan därför lätt använ
das på alla våglängder. Bästa resultat 
erhålles på våglängder 800-3 000 me
ter, följaktligen inom det område där 
storstatIOnerna ligga, men även på dE: 

FRONTPLATTAN SEDD BAKIFRÅN 

Vi avråda därför en var apparatbyg
gare att på ett eller annat sätt frångå 
de anvisningar, som lämnas i denna 
befkriyning. 

~lottagaren monteras i enli ghet med 

@~------~~------------------------t-------0 

i.~-----_I 

5~------_4, ~-+--~~-~~ 

6z,r------~ 

c,.r------~ 

4 }__------j, 

B 

~}---------

©r-----------------------~ 
A 

I------@ 

~---~~---~1_--------__{' c, 

1l..f..~+----------~ .. 6J 

....+------··3 

~~_4_ft=,___--&l 

L-______________ ~ 

vig. 2. I\.oppZillgssche1J1o. 

kortare våglängderna kan mottagning 
ske med utmärkt gott resultat. 

Såsom framgår av såväl ritningar 
som fotografier an lutas såväl antenn 
och jord som batterier till kontakter 
på apparatens baksida. På frontplat
tan finnas samtliga inställningsrattar, 
st römbrytare och anslutningshylsor för 
telefon och högtalare. 

Ett omfattande laboratoriearbete har 
fö regått konstruktionens utarbetande. 

ritning 
borrats 
fig. 4. 

fig. 2 sedan panelen först 
1 enlighet med ritningen 

Samtliga ledningar äro försedda 
med fortlöpande nummer, och bör led
ningsdragningen utföras i nummer
följd, 1-2, 3-4 o. s. y. på följande 
sätt : 
a) SamtlIga delar 'utom Cl , . C2 och D 

fastsättas på panelen och draga 
ledningarna 1-4. 



Vilka elektronrör . 
utväljer jag? 

H 

Lämpligaste sammanställning av T elefunken"rör 

för olika mottagare"kopplingar: 

4 Volt Ackumulator I 2 Volt 1.5 Volt 
Ackumulator Torrelem. 

HFI O MFI A ILF I H IHFI A ILFI H HFI A ILF 

I I 1 115411 1 I 1 II I I K+ LF : - - -. - 064504 - - 062152;-=-= 061 
F+K + LF 1?~!I-I -I- 10641}ö!I:0~2 1 - 1062 1 152;1061 1- 106r 

A - 1 _ 1 _-1?~!1-1 ~1 - 1062 1 - 1 - 11 - 1061 1 -
A + LF T- I _1064106411541_106210621152 - 0611061 - , 144154504, 152 

HF+ A + LF 1064 1 _ 1 _1064 I064115~p62 1062 I062 1 1 dN~61 10~1 144 144 154504 152 
Super heterodyneapparater 10641144'064106410641154'1 _1_[ _1_ '_1_1_ 

O+MF+A+LF 144 1441441~5~ I HF+ 
ståndsko lade 064 _ 154 I c---c-

o:~t;~;,t~~f~062 .~' ~. 05,105,10:'150,1-1 ~,;~ J,~t l ~, I ~o l ~ I 
154, 144, 152, pm pr st. kr. 12. -. 504. . . . . . .. prIS pr st. kr. 15. -I 

Teckenförklaring: K = Kristalldetektor, HF = Högfrekvensförstärkare, LF = Låg. 
frekvensförstärkare , MF = Mellanfrekvensförstärkare. A = Detektorrör med återk~~~ ", I 

ling, O = Oscillator (överlagrare). H = Högtalarerör. ~ 

De modernaste 
Telefunkenrören 

för Eder apparat! 

I 

I 
II I 

• 
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SVEN LAMPA 
ÄLDSTA FIRMA FÖR A M A T Ö R R A D I O - 15 ÅRS ERFARENHET 

RIDDARHUSTORGET 18 
TELEFON: TEL.-ADR. : 

NORR 11535, 14545 STOCKHOLM INSTRUMENTLAMPA 

iC 

RADIOMOTTAGARE SÄN DARMA TER I EL 
RAD I O MAT E R I EL ACKUMULATORLADD· 
LABORATORIUM FÖR NINGAR / VERKSTÄ. 
APPARATJUSTERINGAR DER FÖR SPECIAL· 
OMBYGGNADSARBETEN B E S T Ä L L N I N G A R 

"SLOORS 
3~RÖRS" 

Effektiv långdistan smottagare . 
1 steg högfrekvens_ och 1 steg 

lågfrekvensförstärkning. 
Avstämd anod

krets. 
~ 

Pris exc1usive rör 
1(ronor 195:-. 

AKTIEBOLAGET 

JULIUS SLÖÖR 
jARNTORGET 
STOCKHOLM 

TE L.-ADR. 

»j Ä R NSL ÖÖR» 
TELEFON 

NAMNANROP CD 

ISOLIT 
1926-1927 

Ny katalog utkommen med många ny
heter och betydande 

Prissänkningar över hela linjen 
I nfordra förslag och offerter i allt som 

rör isolationsmaterial för hög- och 
lågspänning. 

Endast för fab?"ikanter o. återförsäljare. 

Skånska Ättikfabrikens Agentur 
Regeringsgatan 5 - Stockholm.-

Tel. 147 12. Tel.-adl". Kader. 
~ 
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Fig. 3. 

b) Samtliga dela-r fastskruvas på bas
plattan och dragas ledningarna 
5-74-· 

c) Panelen fastsättes vid basplattan 
och draga ledningarna 75-100. 

el) el' e2 och D fastsättas på panelen 
och dragas härefter ledningarna 
10T-112. 

'C tför lödningen möjliga t omsorgs
fullt och drag åt alla muttrar och skru
yar \'äl. 

::'Ilottagaren ä r härefter färd ig för 
avprol'l1 ing, men gör man mycket klokt 
i att först noga kontrollera ledningarna, 
så att ue överensstämma med ritnin
gen. schemat och fotografierna. 

~ 
{1it- 'v .4fJ-

I~ l" 

. _ . ~. I 
~;, j 5'11 .7.5 I 

Glöd- och anodspänningsbatterierna 
anslutas med ledning av ritningarna. 
l kopplingsschemat och ritning fig. 2 

beteckna A, B, och e resp. glöd-, anod
och gallerbatterier, - och + batteriets 
minus- resp. pluspol. 

Lämpligen bör först glödbatteriet 
inkopplas, varefter man genom sakta 
pådragning av glödströmsreostaterna 
kontrollerar, att rören lysa. Först se
dan detta är gjort böra övriga spän
ningar tillkopplas. 

Spolarna böra väljas med hänsyn 
till den våglängd på vilken mottagning 
är avsedd att ske enligt efterföljande 
tabell. 

-f-,r I 
'" ~ '4 

r~t--·-r-
_.-l- . ~ 

.78 5'~ _I 63 
I 

1. ! f- )5' .fQF 

I ~- · -I- · _ · . f-·f -e 

~.~. 

~.f-~ 
.2o . i 

I . ~ 

~ 
.~. 

~ . _~ . 
. ~:±. 

/.,p l 1+0 

.:TRO 

.L>, /~"'spq;fr,a n#/~A I~I SA"o/q ~.,~ /0;.-. ~pJA-__ vv ./7'~5. 
h-=r#,k.-;s :7<"';;/"'(, f 2 . 

Fig.4. 

i 20 



Våglängds-
Spole Il område, 111 

Spole J2 Spole 13 

200- 550 50 25-35- 50 50 
315- 800 75 35-50-75 75 
400-1100 100 50- 76 100 
600-1600 150 75-100 ISO 
850-2300 200 100-150 200 

Spole 12 , som samtidigt är primär
spole i högfrekvenstransformatorn och 
återkopplingsspole, får väljas med hän
syn till de rörtyper som användas. 
::\Ied fetare siffror betecknade nummer 
äro de normala, men gör man klokt 
i att pröva både lägre och högre, om 
tabellen angiyer. Vid användning av 
rör med lågt inre motstånd bö'r det 
lägsta numret användas och tvärtom. 

Här nedan angivas några olika 
rörkombinationer, som "isat sig myc
ket användbara i denna mottagare. 

dig för avprovning. Vid bruk a\' IJada 
lågfrekvensförstärkarestegen inkoppla
telefonen mellan hylsorna 4- och 76. 
(se ritning fig. 2). vid bruk ay endast 
ett steg mellan hylsorna 3 och 77· 

Om apparaten betraktas frami fran 
finna vi för t och främ t de båda 
stora rattarna. den vänstra för a\'
stämning av antenn kretsen (konden
sator C,). den högra för a\'stämning 
av högfrekyenstransformatorns sekun
därlindning (kondensator C2 ). ::\Iitt 
emellan dessa befinner sig ratten till 
kondensator D. med "ilken återkopp
lingsgraden regleras. Snett under 
denna befinner sig de båda glöd
ströms reostaterna , den vänstra för de 
båda högfrekvensförstärkarerören. den 
högra för de öniga rören. Längst 
till vänster befinner sig ström hr:-ta-

R Ö r h:illare 

fabrikat Kl K2 1\3 1\., 1\ , 

Philips ........ A 410, A 425 A 409 H 406 13 406 A 409, 13 406 
Telefunkcll . . .. RE: 064 RE: 064, RE: 144 RE: 154 RE: 154 RE: 064, RE: 1~4 
;\[arconi ...... DE: 3, DE: 3 A DE:3 

Sedan spolar och rör insatts i sina
hållare, strömbrytaren tillslagits, glöd
strömmen pådragits och telefon och 
högtalare inkopplats är apparaten fär-

'\\ 
\ \ , \ 

\ \ 
\ \ , \ 
\\ 

\ 

2 -I-

--
"'I ~EKrIOlV G-G 

~~----~,~----)------~~ 

I 
- ~ 

ALL,., F'Q€ÅIi' 6ÖRA~ I'"fEO NOT' OCH '-1M/'1A"3 

Fig. 5. 

DE: 4 DE: 4 DE: 4 

ren, och längst till höger anslutn ings
hylsorna för telefon och högtalare. 

Apparatens inställning blir något oli
ka om alla rören eller endast de tre 
sista användas, varför dessa båda al
ternativ få behandlas var för sig. 

A. r llla rören Gllt'älldas. 

J ordledningan anslutes till hylsan 
märkt jord (på ritningen) och anten
nen till någon av hylsorna I eller II. 
För ök få avgöra. yar bästa re~u1tat 
erhålles. Inställning a\' en station :>ker 
på följande sätt: 

D ställes på maximum. Ställ där
efter exempelvis C: I på 30. Vrid C: 2 

långsamt från O mot 100. Vid ett 
bestämt skalstreck råkar mottagaren 
därvid i syängning. Efter ytterligare 
några skalstrecks vridning upphör ater 
svängningen. Svängning karakterise
ras SOI11 bekant därav. att en knäpp 
åtföljd av ett susande läte höres i te
lefonen. ::\[inska härefter återkopp-
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lingen genom \Tidning ay kondensa
torn D: 2 så långt, att mottagaren en
dast svänger inom ett mycket litet om
rade ay skalan C: 2. Kretsarna äro då 
avstämda till samma våglängd. 

Om svängning icke erhålles även 
med D inställd på maximum, bör när
mast högre spolnul1lmer anlitas som 
återkopplingsspole (Spole 12 ), 

Da en station skall uppsökas, vrides 
kondensatorerna C: I och C: 2 samti
digt åt samma håll under iakttagande, 
att kretsarna hela tiden hållas i re
sonans (jämför föregående). En sta
tion ger sig tillkänna genom sin in
tederenston d. Y. s. ett visslande ljud, 
som sjunker i tonhöjd, passerar noll 
8<1111t därefter åter stiger. C: I och 
C: 2 inställas på interferenstonens läg-

sta tonhöjd" yarefter återkopplingen 
minskas, så att svängningen just upp
hör; kondensatorerna C: I och C: 2 

e fter j usteras med finregleringsanord
ningen, tills tal och musik klart och 
tydligt höras. 

B. J,fed högf1'ekvensförstärlwren 
bortlwpplad. 

J ordledningen anslutes på samma 
sätt som under A. Antennen flyttas 
däremot till hylsa IlI, och högfre
kvensrören släckas med motsvarande 
glödströmreostat (den vänstra). In
ställningen sker i huvudsak efter sam
ma regler som de under A angivna. 
dock kommer givetvis endast C: 2 att 
inverka på avstämningen. I detta fall 
bör man vara aktsam med återkoPl)-
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Från läsekretsen 
--------------~~~-----------

Red. av Radio-Amatören. 

Med anledning aven artikel i Radio-Ama
tören angående regenerering av lågtempera
turrör, i det här fallet "Radio-Micro", tager 
jag mig härmed friheten bedja Red. om plats 
i tidskriften för lIIi1la iakttagelser angående re
genereringen av ovanstående rörtyp. 

Jag kan ej på något sätt anse mig fiir nå
gon experr på detta område. men vad jag iakt
tagit är följ ande: 

Vid m:na regenererings försök har jag märkt 
att man måste hava någorlunda precisa ti
der och spänningar. Efter många olika för
sök har jag slutligen kommit till gott resul
tat genom att upphetta rören i 30 sek. med 
en glödström av 10 volt utan anodström. Där
efter i 2 minuter med en glödström av 6 volt 
och ånodspänning 30 volt. 

Efter en dylik procedur har rören åter fun
gerat till fredsställande under c:a 2 veckors tid. 
Därefter har jag åter fått regenerera dem, 
och med lika gott resultat. Sålunda har jag 
kunnat förfara med dem 3 gånger med 2 
veckors mellanrum men sedan har det också 
varit stopp. På vad detta beror kan j ag ej 
förklara. 

I hopp att detta på något sätt skulle 111-

tressera denna tidnings ärade läsare ber jag 
få teckna Högaktningsullt 

Berti Brenner. 

Hälsingfors, Finland. 

lingen, då risken att störa radiolyss
nare i grannskapet annars är stor. 

MateriaZ{örleckllim{ : 
I st. Frontplatta A 320 X 65 x 5. 
l » Basplatta B 455 X 175 X 10. 
2 " Lågförlustkondensator e,_O 500!-,-p.F. 
l Mikrokondensator D 200p.f'-F. 
I » Blockkondensalor E, 50IJ.IJ.F. 
I » » E2 200!-'-IJF. 
l » Eo 300!-,-!-,-F. 
I E. lOOOIJ.!-'-F. 
2 » » Es- . 2000!-,-p.F. 
l , E7 3000IJ.p.F. 
2 » Hållare för blockkond., F, - •. 
l » Gallerläda G

" 
3 megohm. 

I » G2 , 2 » 
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RADIOKLUBBARK.-\ VILJA "ARA 
MED I PROGRAMRÅDET. Svenska radio-
klubbarnas förbund hemställer hos regeringen 
att plats i A.-B. Radiotjänst programråd så 
snart sk an måtte beredas åt en radioklub-
barnas representant. 

I motiveringen till sin framställning fram
håller förbundet, att en preliminär beräkning, 
grundad på den 31 maj försålda radiolicenser, 
visar, att inom de delar av landet, där lyss
ning med enklare apparater (kristallmottagare) 
varken är bekvämt eller möjligt, sålts allenast 
23000 licenser, under det att i de små områ
den kring varje särskild station, där sådan 
lyssning är bekväm (det s. k. kristall området) , 
sålts 174000. Av dessa falla icke mindre än 
60000 eller 35 proc. på de av radioklubbar 
eller enskilda bekostade eller drivna relästatio
nerna. Av ökningen i licensantal under det sista 
ha.lvåret, ungefär 75000, synes icke mindre än 
38000 eller 50 proc. komma på relästationer
nas konto. 

Radioklubbarnas sålunda ådagalagda förmåga 
att vidga rundradiorörelsens omfattning vartill 
deras egna program i hög grad bidragit, gör 
det högeligen sannolikt - heter det - att när
varon a v en representant j ust för dem i pro
gramrådet skulle betydligt underlätta bolagets 
kontakt med den radiolyssnande allmänheten 
och även genom direkt initiativ främja rund
radioröreIsens sunda utveckling och trygga dess 
fortbes tånd. Förbundet anser det ej heller vara 
med rätt och billighet överensstämmande att 
en faktor av radioklubbarnas betydelse lämnas 
utan direkt inflytande vid riksprogrammens 
uppgörande och granskning. 

I st . Motstånd Go, 150,000 ohm. 
3 » Hållare för gallerliicka H,- o, 
3 » Spolhållare, fast I,- O' 
4 » Rörhållare 1(,- . , utan fjädring. 
I » » K., med fjädring. 
I » Reostat L" 15 ohm. 
I > » L , 8 ohm. 
I » Kontaktlist för batteri M, 6·polig. 
I » Batteripropp N, 6·poliF:. 
l » Kontaktlist för jord och anten 0 , 4-polig. 
I » Strömbr\'tare P. 
2 » Lågfrekvenstransform:ltor H,- •. S,'. Radio 

A·B. nv III I: 3. 
4 » Propphyls:l S. 
4 » Universalpropp. 

Kopplingstråd 
Kabel, di,·. 



RADIORÖR 
FOR 

SUPERHETERODYNER 
R 215 A OCH R 221 D 

EXEMPEL PÅ OLIKA KOMBINATIONER: 

I 
Modulator I Oscillator I Mf ek llan- I Detektor I Lågfrekvens I Tot:'t] s.'röm-

re vens a gan g 

1~15AIIst.R215AI2R]~er53Åt·llst.R215A llst.R2 15A I 0.5 amp. 

I . . I .. I I 1 2~~~~l~]P I 0.75 amp. 

Ist.R22IDllst.R22IDI I I l st.R221DI 1.0amp. 

I I I I : s.~. : m ~ I 1.0 amp. 

R 215 A I / / /1 s.~. : m ~ /1.25 amp. 
Push-PuIl R 221 D 

GENERALAGENT 
Repr ..... tant /6r .1Id.. Sveri~: A.-B. Arvid Böhlmarks 

Lampfabrik 
Representant {ör viltra Syeri,e: 

Inll.-firma folke Hain 
MALMO 

STOCKHOLM 

Zach. Guthe 
GOTEBORG 

-~----------------------------------

Vad •• ar Dimi~~spolen? 
Jo , i få ord: 

E1l högeffektiv z·JlduktoNs. 

Den anviin des med för del som: 
I) Antennavstämningsspole med 

minsta möjliga dämpning och alltså 
med största effektivitet och ;l.\·stäm
ningsskärpa. 

2) Kopplingsorgan mellan hög
frekvenskretsar av olika typer och 

3) Induktans för vågfällor, hetero
dynvågmätare, lokal oscillatorer m. 111. 

Idealspole1l till en först/dassig nzottagare! 

A/B N O R D I S K A I{OMPANIET 
RADIOAVD. (I TR. NED) STOCKHOL~I 
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IDEAL 

FABRIKAT 

* 

.~ . :. "Blaupunkf 
Superfon-konserfhögfalaren 
med samma rena vackra ton som ett träinstrument. 

DEN 8ÄHA 

8LAND DE 8ÄSTA 

ÖVERTYGA EDER 

SJÄLV 

- C-uperton- konserthögtalare med inbyggda mot

O ~tånds!örstärkare av modernaste konstruktion 

återger tonen enastående klart och naturligt, så att 

lYssnaren ovillkorligen tycker sig försatt till radio

stationens utsändningsrum. Med vår konserthög

talare blir den osynlige talaren, sångaren eller 

orkestern o. s. v. förflyttad direkt till Ert hem. 

Bifallet vill aldrig sluta vid sällskapsdansut

sändningar . 

Finnes överallt. 2 modeller "Blaupunkt" finnes, 

Senior och Junior. 

Begär överallt vår konserthögtalare med in

byggda motståndsförstärkare. Tillskriv oss och 

begär kostnadsfritt tillsändande av prislistor etc. 

REPRESENTANTER OCH LAGER l 

STOCKHOLM: KARL H. STRÖM, SVEAVÄGEN 52. l TR. TEL.: N. 15024. N. 15025 
GOTEBORG: GEORG KARLSSON. LORENSBERGSGATAN 12. TELEfON: 4580. 
LUND : SYDSVENSKA RADIOIMPORTEN. ST. SÖDERGATAN 29. TELEfON: 1455 

BEGAR PRISLISTAt 



GALLERLÄCKANS PLACERING 

D 
et har nog hänt mer än en av 
våra läsare att han kommit att 
grubbla en smula över varest .och 
huru en galleriäcka egentligen 

bör inkopplas. ::\lIan ser ju i olika 
kopplingsschemata en massa olika sätt 
att placera läckor. men orsaken till 
elen ena eller andra placeringen får 
man sällan veta. 

Ett gallerläckagemotstånd användes 
SOIl1 bekant dels för aU hålla gallret i 
ett rör vid en viss lämplig medeispän
ning t. ex. yid användning aven yan
lig avstämd anodkrets eller vid mot
ståndskoppling. och dels för att erhålla 
likriktningsverkan yid den yanliga de
tektorkoppli ngen. 

Gäller det endast att hålla gallret 
,·id lämplig medelpotential är det tyd
ligt att läckan böt- inkopplas mellan 
gallret och en punkt på ledningssyste
met. som har just den önskade spän
ningen. Vid alla förstärkare, vare sig 
det är hög- eller lågfrekvensförstär
kare, bör gallrets medelpotential vara 
negativ. så mycket necrativ, att galler
spänningen ej ens momentant kommer 
att bli positiv. Påpekas bör här, att 
glödtråden . negativa ända anses ha 
nollspänning. varför alla andra spän
ningar hänföras till spänningen i den
na punkt. 

Storleken a v den negativa sp~lnning. 
som gallret i ett Yisst rör bör ha, blir 
sålunda beroende av storleken av ampli
tuden hos den svängning, spännings
variation, för vilken gallret kommer 
att utsättas. Vid en högfrekvens för
stärkare äro amplituderna vanligen 
ytterst små. varför man kan nöja sig 
med en endast svag negativ förspän
ning på gallret. I regel är det tillräck
ligt att utnyttja det spänningsfall, som 
uppstår över rörets glödströmsmot
stånd. Detta motstånd hör således läg
gas mellan glödtrådens negativa ända 
och glödströmsbatteriets minuspol , och 
lii.ckan ansl\1tas till en punkt mellan 

rcostaten och nillllnda lllinuspol. fig-. l. 

Vid !1ögfrekvensförstärkare före
kommer det emellertid ofta, att det är 
svårt att förebygga självsvängning på 
grund ay oavsiktlig återkoppling m~l
lan de olika förstärkningsstegen. _--\r 
detta . fallet kan man använda galler
läckan på sådant sätt att den Yerkar 
dämpande på den gallret åYerkande 
svängningskretsen. Detta sker helt en
kelt genom att ansluta läckan till en 
punkt, som har en något positiv poten
tial. En dylik punkt är glödtråclens 
positiva ända. Oftast är det dock allt-

+ 

Fig. 1. 

för dämpande att begagna denna punkt 
emedan alltför stark gallerström upp
kommer. Man tillgriper då en s. k. 
potentiometer, d. v. s. ett relativt stort 
mo'tstånd, inkopplat mellan glöclströms
hatteriets poler eller endast över rörets 
glödtråd. På grund av den ström. S0111 

kommer att gå genom detta motstånd 
få olika punkter på detsamma en från 
plus- till minussidan fallande spänning. 
. \nslutes gallerläckan till den rörliga 
kontakten på potentiometern kan man 
alltså ge gallret en ringa positiv fiir
spänning, vilken lätt kan inregleras till 
erforderlig storlek, se fig. 2. 

För lågfrekvensförstärkare med mot
stånds- eller drosselkoppling måste 
man ju också ha en galler läcka. Denna 
måste emellertid alltid kopplas till en 
punkt med negativ spänning enär en 
försämring av ljudkvaliteten eljest in
träder. Då svängningarna på lågfre
kvenssidan ofta äro mycket starka. räc
ker det ej . isynnerhet vid högtalare-



styrka, att förbinda med glöd batteriets 
minuspol. utan man måste skaffa sig en 
punkt, som är ännu mera negativ än 
den nämnda. För detta ändamål in-

sätter man ett extra s. k. gallerbatteri, 
fig. 3, va rs positiva pol är förbunden 
med glödbatteriets negativa. Gallrets 
medelspänning kommer alltså att bli så 
mycket negativ som gallerbatteriets 
spänning och spänningsfallet över glöd
strömsmotståndet tillsammans. 

Vid alla förstärkare måste man så
ledes ansluta gallerläckan till en punkt 
med mera negativ spänning än glöd
trådens negativa ända. mera ju större 
spänn ingsvariationerna på gallret äro. 
Endast i undantagsfall, då det gäller 
att avsiktligt införa en dämpning i nå
gon högfrekvenskrets, kan man gå till 
en punkt med positiv spänning, d. v. s. 
högre spänning än glödtrådens nega-
tiva ända. . 

'------+ 

~+ 

Fig.3. 

Vid detektorkoppling ligger saken 
<l:nnorlunda till. Den vanliga kopp-
11l1gen med galler kondensator och läcka 
beror till sin verkan på uppkomsten av 
gallerströmmar. Dessa åter förutsätta 
ett mer eller mindre positivt galler. 
Den vanligaste inkopplingen av läckan 
är därför här glödtrådens positiva 
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ända. eller rättare en punkt, som i vilo
läge har samma potential som nämnda 
ända. En dylik koppling "isar fig. 4. 
Läckan sitter här över gallerkonden
satorn och förbinder alltså gallret med 
avstämningskretsens gallers ida, vilken 
ju i viloläge har praktiskt taget samma 
potential SOm glödtrådens positiva 

~--~--------~'I~~---+ 

Fig.4. 
~'-------

ända, med vilken kretsens andra sida 
är förenad. . 

Denna placering av läckan är den 
riktiga emedan den icke verkar däm
pande på kretsen. Endast i sådana 
kopplingar där högfrekvensförstärk-

Fig. S. 

ning föregår detektorn och en extra 
dämpning erfordras i detektorns gal
lerkrets för att få mottagaren stabil 
bör man tillgripa den koppling fig. 5 
visar, vid vilken läckan går direkt från 
gallret till glödtråden och sålunda kom
mer att ligga parallellt över sväng
ningskretsen och verka dämpande på 
densamma. 

Vid detektorkoppling med galler
Iäcka bör den enare alltså i regel läg
gas över gallerkondensatorn och av
stämningskretsen anslutas till en punkt 
med något positiv spänning. 

Det skulle finnas ytterligare åtskil
ligt att säga om gallerläckor t. ex. om 
dera storlek, om deras funktion m. m., 
men ovanstående har endast varit avsett 
såsom en handledning för den mindre 
erfarne rörande själva placeringen a\' 
gallerläckor för olika ändamål. 
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EXPERIMENT MED TRIODRÖRET 

D
et vanliga elektronröret kan an
.vändas ej endast för radiomot
tagning utan även för en hel 
del vetenskapliga in trument ay 

olika slag. 
A.tt triodröret kan användas som en 

känslig indikator för att visa närvaron 
av elektriska fält har påvisats aven 
D:r E. H. Rayner i England. 

Ett vanligt mottagarerör kopplades 
därvid som i fig. J. GalJret var för
bundet med en kort metalltråd eller 
metallplatta, medan anoden matades 
från ett 20 till So volts batteri såsom 
\'anligt. I anodkretsen var dessutom 
insatt en känslig strömmätare. 

Om ett stycke ebonit elle! en lack
stång, som 'genom gnidning gjorts 

--

Fig. 1. 

elektriskt laddat, närmades till galler
tråden åstadkom den redan på 90 cm: s 
håll en avsevärd ändring i anodström
men. 

När ett föremål med negativ upp
laddning, såsom gniden ebonit, föres 
intill gallertråden minskas anodström
men praktiskt taget till noll. Detta be
ror på att den närmast ebon iten be
lägna delen av gallertråden blir positivt 
laddad medan den längst bort belägna 
delen eller själva gallret får en negativ 
laddning. Om eboniten hastigt drages 
bort kan anodströmmen för ett kort 
ögonblick återkomma. men upphöra 
igen under en tid av flera sekunder 
och sedan långsamt stiga till det nor
mala "ärdet. Detta uppträder ej vid 

alla rör och kan bero på graden ay 
isolation iröruttagen. 

Om eboniten däremot föres bort 
mera långsamt uppkommer ej något 
sådant andra minimum av anodström
men. 

En genom gnidning elektriskt lad
dad fyrkantig bit av lack, som placeras 
på en metallplatta 75X75 mm för
hunden med gallret, förorsakar att 
anodströmmen sjunker till noll om rö
ret och anodspänningen äro lämpligt 
valda. Så småningom stiger ström
styrkan till sitt normala värde men 
kan åter minskas till noll om man 
vänder lacktärningen så att någon ay 
de övriga sidorna berör metallplattan. 

Försöket kan upprepas flera gånger, 
även med samma sida, tydligen beroen
de på att lacket vilar endast på några 
få punkter som urladdas i beröring 
med metallplattan. Under tiden som 
experiment göres med de övriga sidor
na hinna dessa punkter uppladdas på 
nytt genom ytläckning från angränsan
de punkter. Dessa experiment ha kun
nat göras med sparrör vilka ej visa 
den dubbla strömminskningen till noll 
som förut omnämnts. 

Ett annat experiment gjordes med 
en svängande pendel nedtill försedd 
med en 75X75 mm:s metallplatta, som 
med tillhjälp av ett batteri och en om
kastare kunde uppladdas med 25 till 
70 volts spänning. Pendelplattan sväng
de med några mm:s spel förbi en lika 
stor platta förbunden med gallret. Be
roende på polariteten ökades eller 
minskades anodströmmen två gånger 
för varje fullständig svängning som 
pendeln utförde. En variation ay 
anodströmmen i proportion 2: I kunde 
åstadkommas genom lämpliga juste
nngar. 

Den första syängningen kan ibland 
medföra att ström blir noll för flera 
sekunder framåt. . 

Det "isade sig ej nödvändigt att an-
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vända så stora plattor som beskrivits. 
Aven med trådar kunde liknande expe
riment utföras, 

I allmänhet torde trio~lrörets egen
skap att kunna påvisa små relativa för
flyttningar mellan två metallplattor 
isolerade från yarandra och laddade 

NOACK-FABRIKEN har anmodat oss 
klargöra en liten detalj i blyackumulatorer
nas konstruktion, som visat sig svårbegriplig 
för dem, som icke äro vana att handskas med 
ackumulatorer. 

Kär på ett batteri klämskruvarna sitta di
rekt på polbultarna, så är det nödvändigt att 
på ett eller annat sätt förhindra, att svavel
syran från cellerna tager sig väg upptill de 
anslutna kablarna. Detta kan ske på många 
sätt, men ett av de vanligaste visas å vid
stående bild. Där avslutas blypolcn upptill med 

}
öV!Orblyöd 

messmg 

en urholkning. i vars mitt pol 'kruven stiger 
upp. ])enna urholkning fylles vid fabriken 
med mineralfett, t, ex. vaselin, som är syre
beständigt och hindrar syran att "krypa" upp 
till mässings- och koppardelarna, som eljest 
skulle ä rga. ' 

På ~ pindeln gängas en tunn bricka, vilken 
skall bilda underlag för ledningstrådarna re
spektive kabelskorna, nä r dessa fastspännas 
med klämskruvarna, som ofta äro utbildade 
som vingmuttrar. Denna bricka skall alltså 
icke skruvas ända ned till blypolen, utan det 
skall finnas ett par mm mellanrum för fettet. 

N u tycker emellertid många lyssnare. att 
detta ser slarvigt ut och klandrar fabrikan 
len för att denne lämnat från sig ett brist
fälligt fabrikat, och så gör lyssnaren sig själv 
den otjänsten, att rätta till " fe let" genom att 
skruva åt brickan tills den vilar på blypo!en. 
så att det lilla fettlagret blir ineffekti,'t. Ladd-

med olika potentialer vara Im'ande, 
Om rörelserna äro långsamma t. ex. 
en period pr sekund eller mindre blir 
läckningen i rörfattningen en betydelse
full faktor och experimenten tydligt 
kritiska, utvisande skiljaktigheter mel
lan olika rör. 

ningsstationerna få ofta in batterier' till ladd
ning med ha lvt igenärgade poler och rester 
av uppfrätta kablar. Då det givetvis liggel' 
lika mycket i fabrikantens som i köparens in
tresse att denna för radiomottagning ingalunda 
oviktiga detalj blir förklarad. hava vi icke 
underlåtit att tillmötesgå en framställd begä
ran om ett påpekande. Det skadar överhuvud
taget aldrig. att smörja in kabeländar och 
polklämmor på batteriet med vaselin, da ärg
bildning därigenom i hög grad föreby gge,. 

A. S. E, A:s NYA RADIOKATALO G har 
i dagarna utkommit och innehåller uppgifter 
och beskrivningar över de olika apparatdelar. 
vilka firman dels själv tillverkar, dels som 
representanter fö r så väl inhemska som utländ
ska fabriker föra i marknaden , Katalogen 
upptager dessutom kopplingsschemor för dem, 
som sjäh'a önska förfärdiga sina apparater. 

GRAHAM BROTHERS A,-B. K.-\. T,-\.
LOG. Den 4 :de upplagan ay katalogen iran 
Graham Brothers A,-B.. Stockholm. har ut
kommit och innehål ler liksom sina föregång
are såväl tekniska data, kopplingsschemata av 
olika slag etc. som en förteckning med pris
uppgifter över de radioartiklar firman iör. 

RATTELSE. I juli-august inumret. sid 227, 
angavs erforderliga van' i likriktarens trans
formator vid olika spänningar och periodtaL 
För 110 volt 50 perioder angavs felaktigt 190 
,'arv i sekundära lindningen. Antalet ,kall 
vara 140. 

Samtidigt påpeka vi, att alla varvtalen kunna 
minskas intill hälften av dG angivna om man 
iakttager att primär och sekundär ' min :;kas i 
samma proportion. Vid 220 volt 25 perioder 
kan man sålunda nöja sig med 2400 "an' pri 
märt och 280 varv sekundärt. Transformawnt 
blir emellertid härvid betydligt varmare, var
för de högre varvtalen äro att föredra!.!'a "id 
flitig användning av likriktaren, 

• 



Epokgörande Nyheter! 
Svenska Fabrikat 

Stölten s Anodaggregat 
är den stundande radiosäsongens största 
nyhet. Aggregatet tjänstgör icke blott som 
anodbatteri utan även som laddningsaggregat 
för glödströmsackumulatorn. Spänningar 
passande för vilka rörtyper som helst kunna 
uttagas på anodaggregaleI. 

Stöltens Motståndsenhet 
lämnar en L.F.-för
stärkning vida över
träffande den bästa 
som producerats av 
de dyrbaraste trans
formatorer. Monte
ras som en transfor
mator och är lätt att 
inmontera på dennes 
plats. Dessutom flera 
andra användnings
möj ligheter. 

B egär prospekt och 
närmare 

upplysningar! 

ÅTE RF öRSÄ LJARE ANTAGAS 

STÖLTEN (\l SON 
MALMÖ 

Kronor l: 50 

* UR INTYGS-
SAMLINGEN 

.och jag har aldrig velat 

vad en verkligt först .. 

k.lossig motlagning (}ill~ 

så'ga förrän jag erhöll en 

RUSSELL'S 
Genuine 

HERTZITE 
KRIS TALL." 

Finnes hos alla Välförsedda radioaffärer! 

Namnet HERTZITE är lagligen inregistrerat va
rumärke och får endast användas i samband med 
RUSSELL'S GenuineHERTZITE KRISTALL 

Generalagenter: 

LlNDB.J.CK & Co. 
Skepp3bron 4 / Gqteborg / Telefon 3370 

WIDEMAN & ENGBERG A.-B. 
Karlbergsvågen 8 / Stockholm / Tel. V. 8:l84 

I Burndepts berömda högtalare I 
"ETHOVOX" 

"SENIOR" 
Kronor . . . 110:-

"JUNIOR" 
Kronor . . •. 60:-

"PETER P AN" , 
Kronor. . .. 30:

åler i lager. 

Fås genom de flesta radioaffärerna 
el/er direkt från generalagenten. 

(iRAHAM BROTHERS A.-B. 
STOCKHOLM 



NYHETI 

KONUS 
')(' 

'"'~ 
ny trattlös högtalare med 

koniskt membran. 

Överlägsen alla andra hög

talare. Oöverträffad i fråga 

om ljudresultat, prisbillighet 

och utseende. 

PRIS KRONOR: 

80: --

l alla välsorterade radio
affärer eller direkt från 

AKTIEBOLAGET AGA-LUX 
I GÖTEBORG 

TEL. 9595, 9695 

4lf 
~ 
~ 

5-rörs NeutrodYD 
F. E. F. KOPP LI NG N:r 14 

MIlteriai bestående av: l trolitplatta, färdigborrad. 5 rör· 
socklar , 4 glödströmsmotstånd. I potentiometer, 3 vridkon~ 
densatorer med fastsättningsanordning, I sats F.E.F.-neutro
form,polar 200--.650 m. utbytbara. I sats F. E. F. neutro
formspolar 650-2.000 m. utbytbara, 2 neutrodone. 4 
blockkondensatorer. 1 högohmigt motstånd med fattning, 
11mäomkastare. '3 jackar, 2 lågfrekvenstransformatorer. 
samtliga skruvar. hylsor, kopplingstråd och systoflex. 

Komplett 150: - R . M . 
Allt material av känd god kvalite med F.E.F. ,pecialdelar. 

Utförligt självhYllgarschema med för varje amatör lättfattlig 
framställninII o. beskrivninll. Pris 2:50 R.M. + M.0:20porto. 

Ingående upplysningar och förklaringar över verkningssättet 
och byggnadsbeskrivnini finner N i i . Ehrenfeld broschyren 

N:r 114t .• Neutrodynmottagare för alla våglängder.-. 
Pris 0.40 R.M. + M. O: 10 porto. 

Ehrenfeld-Radio-Katalog N:r 3 
I: 50 R.M . inkl. porto. 

256 sid. med 355 avbildningar på konsttryckpapper, jämte 
utförlig varuförteckning vid s idan av varje koppling. 

Prislista D 3 gratis. 

Alla schema, broschyrer och kataloger mot insändande a v 
beloppet. även i svenska kronor. då efterkrav ställer sig 
ojämförligt dyrare. 

F. EHRENFELD 
FRANKFURT aM. 801 ZEIL 100 

NOACK' 
ACKUMULATORER 

HORDISKA ACKUMULATORFABRJKEN 
MALMÖ :S TOC KH OLM GÖTE BOR.G 
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~ R..A1D)llO=AMATÖR.EN~ 

RADIOUTSTÄL.LNINGEN I BERLIN 

D
en tredje stora tyska radioutställningen 
hölls i Berlin den 3-12 september, an
ordnad av Verband der Funkindustrie 
i samarbete med Berliner Messeamt. 

"Ctställningen, som uppgives vara världens hit-
tills största, ägde rum i den för två år se
dan enbart för de årligen återkommande ra
dioutställningarna byggda radiohallen på Ber
liner Messeamts utställningsområde vid Vitz
leben i västra utkanten av Berlin. Kort före 
utställningens öppnande invigdes ett bredvid ra
diohallen uppfört 138 meter högt järntorn, 
vilket jämte en något lägre hjälpmast upp
bär antennen till Berlins nyaste rundradio
station. Tornet är vid SS meters höjd för
sett med en kringbyggnad, rymmande en stör
re restaurant, och på 120 meters höjd är ett 
mindre kafe inrett. 

I utställningen deltogo inemot 250 industri
firmor, tyska postverket, Reichs-Rundfunk
GeseIlscha f t (en sammanslutning av de tyska 
rundradiobolagen) samt rundradiobolaget Funk
stunde i Berlin. Rena försäljningsfirmor voro 
uteslutna i avsikt att giva utställningen stör
sta möj liga överskådlighet i fråga om den 
tyska radioteknikens nuvarande ståndpunkt. 
Det betonades, att utställningen icke var att 
betrakta som en radiomässa ; en sådan hade 
kort förut ägt rum i Leipzig. Tyvärr sågo 
en stor del av de utställande firmorna saken 
på ett annat sätt. 

Det första intrycket, som man fick vid en 
hastig rundvandring på utställningen, var gan
ska blandat. En mängd firmor kunde upp
,·isa verkligt goda saker, men förklarligt nog 
med hänsyn till utställningens omfattning hade 
även många sådana firmor kommit med, för 
yilka de tekniska synpunkterna uppenbarligen 
fått träda tillbaka för de merkantila. Dock 
påstods denna tredje utställning stå på en högre 
nivå i detta avseende än de båda föregående. 
Det gjorde icke heller något angenämt in
tryck att se, huru en påfallande stor del av 
de utställda föremålen utgjorde mer eller 
mindre trogna efterbildningar av amerikanska. 
engelska och t. o. m. svenska fabrikat. För 
att endast nämna några exempel igenkände 

man bland kondensatorerna efterbildningar av 
Karas', Hammarlunds, Remiers, Cardwells, 
Wades m. fl., och Alphas rattar och Baltics 
och Sundbergs rörhållare voro troget efter
gjorda. 

En mera ingående granskning av de ledande 
firmornas fabrikat gav - det skall villigt 
erkännas - en betydligt gynnsammare upp
fattning av tysk radioindustri. Några sen
sationella nyheter förekonm10 visserligen icke, 
men de framsteg, utställningen hade att visa, 
tydde på en Jamn och säker utveckling, fram
för allt mot billigare apparater och större 
enkelhet apparaternas handhavande och 
skötsel. I det följande skall lämnas en kort 
överblick av de mest intressanta utställnings
föremålen, tagna varje särskilt slag för sig. 

Rall/antellnen tycktes hava tillvunnit sig en 
större popularitet än förr och förekom i många 
växlande utförings former, mestadels hopfällbar. 
Till de bästa fabrikaten hörde Deutsche Tele
phonwerke och Huth. För utomhusantenner 
funnos ett flertal åskskyddsanordningar. 

Af ottagningsapparatema voro helt naturligt 
mycket talrikt representerade. Ehuru de mest 
skilda apparattyper voro företrädda, kunde 
man spåra vissa intressanta utvecklingstenden
ser. Å ena sidan strävar man efter en billig 
och lättskött lokalmottagare för högtalarstyrka, 
och härvid börjar motståndskopplingen allt 



mcr och mer komma till användning för låg
j rekvens förstärkningen, icke blott med hän
syn till ljudets kvalitet utan även av ekono
miska skäl. :Med de specialrör för mot
,tåndskoppling, som numera finnas att ti llgå 
och varav flera goda typer visades på ut
,tä llningen. blir förstärkningen fu ll t lika hög 
'om med t ransformatorkoppling. I många fall 
bildade lågfrekn~nsförstärkaren en separat 
enhet. a\'Scdd att anslutas till en kristallmot
tagare. mcn vanligen var lokalmottagaren ut
iörd som en fullständig apparat. i regel med 
rördetektor och två stegs lågfrekvensförstärk
ning. Fig. l visar en billig motståndskopplad 
lokalmottaga re f rån Tefag. Denna firma sy
nes framför allt hava lagt an på att fram
, tä lla artiklar till pri s, som är överkomligt 
för en bredare kundkrets. 

--\. andra sidan står den mera dyrbara, selek
ti\·a . inåt och utåt störnings fria långdistans
mottagaren. Härvidlag visade de tyska fir
morna en utpräglad iörkärlek för f yra- il 
lemrörs neutrodynmottagare. men även super
heterodyner förekommo. Vid den i fig . 2 
\'isande neutrodynmottaga ren från AEG äro 
de tre spolarna inbyggda i en trälåda, som 
inskjutes i en fyrkantig öppning i appara
tens översida. under locket. Två sådana spol
satser med följ a, en för våglängdsområdet 200 
-600 m och en för om rådet 700-2000 m. 
F irman Lorenz t il lverkar en fyrarörs neutro
rlynmottagare med likaledes utbytbara spol
lådor . täckande våglängder f rån 200 till 4000 
111 i tre om råden. Såväl vid apparater med 
lösa spo!satser som vid sådana med fasta 
,polar. voro spolarna ofta helt och hållet 
omgivna a\' en meta ll isk skärm. I något enstaka 
iall hade man försökt sig på att inställa alla 
kondensatorerna med ett enda handgrepp. Ett 
anmärkningsvärt uppslag var Deutsche Tele-

~. 
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Fig.2. 
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Fig.3. 

~pon\Verkes K ovohet-till sats, medelst vilken 
fiqllans neutrodynmottagare eller annan lik
\'ärdig mottagare kan förvand las till en su
perheierodynmottagare. Av de rena jSuper
heterodynerna må nämnas Huths Superhuth 
IV med sex rör och Radio-Amatos åttarörs 
u l t radynmottaga re. 

\ 'ad apparaternas utförande beträffar, lade 
man märke till, att lackerade plåtkåpor bliva 
allt vanligare, speciellt för mindre apparateL 
Anordningen a\' rattar och andra yttre delar 
samt utsty rseln i övrigt föreföll ej sällan 
ett svenskt öga en smula oredig, men härut
innan skilja sig som bekant svensk och tysk 
smak. E n sak, som förvånade, både i fråga 
om apparater och lösa delat', var att firmorna 
ofta förde ett flertal Darallella typ.~r i stället 
för att koncentrera sig på en eller ett par. 

Rören synas undergå en ständig utveckling 
med hänsyn till såväl prisbillighet som kva
litet. En mångfald olika typer funnos att 
välja på, avsedda för ol ika g lödströmskällor 
och för olika ä ndamål. Radiorörfabriken i 
Hamburg har framställt en duO\'oltserie med 
mycket låg glödeffekt. Firman Huth håller 
siC>' företrädesvis under 2 volts glödspänning 
och framför som en nyhet ett högtalarrör. 
Huth-Goldkopf. med å lågt inre motstånd 
som l 250 ohm vid en förstärknings faktor 5.5. 
1Iotståndskopplingens stigande popularitet har 
le tt till flera goda special rör, såsom Te:e
funkens RE 05-1- och Valvo-Ökonom \\' . Från 
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Fig. 4. 

motståndskopplingsrören med en förstärknings
faktor om 25 a 40 och högt inre motstånd 
och till den motsatta ytterligheten, högtalar
rör åsom det ovannämnda Huth-Goldkopf, 
finnas alla mellanstadier. En anmärkningsvärd 
företeelse är multipel rören, två eller flera rör, 
förenade i samma glashölje. Sådana rör fö
ras av Kramolin och Dr Kickel ("'Ultra"). 
Fördelen med dessa rör ar att de ställa sig 
billigare och taga mindre utrymme än mot
svarande antal enkel rör. Loewe tillverkar rör, 
som utom de vanliga rörelektroderna innehålla 
även kopplingselementen för motståndskopp
ling mellan de olika de1rÖren. så att ett dy
likt multipelrör i själva verket utgör en mot
ståndskopplad förstärkare. Två olika typer 
finnas. ett dubbelrör för högfrekvensförstärk
ning ned till c:a 200 m våglängd (fig. 3) och 
ett tredubbelrör för lågfrekvensförstärkning 
(fig. 4), varvid första del röret eventuellt kan 
tjänstgöra som detektor. Utom ett dylikt tre
dubbelrör erfordras endast en avstämnings
krets för en komplett, mycket ljudstark lokal

mottagare. 
Tele/oll!!r . och hög/alar!! förekommo på ut

stä llningen i mycket stort antal. Telefonerna 
voro varandra tämligen lika, med lätta dosor 
och en enkel metallbygel samt vanligen matt 
svartlackerade. För att få ned vikten (ända 
till 100-gr-telefoner !låträffades) hade man i 
dc flesta faH måst ersätta ringmagneten an
tingen mcd en enkel U -magnet med ctt hen 

Fig.5. 

i vardera spolen eller också med en kort, rak 
stavmagnet, liggande rätt ö,-er bottnen a,· do
san. Då något specialstål, såsom krom- eller 
koboltstål, ej tycktes hava kommit till am·änd
ning, ingåvo dessa extra lätta telefoner icke 
nagot större förtroende. 

Bland högtalarna var helt naturligt tratt
typcn förhärskande. Ofta var en tratt ay trä 
eller gjutjärn inbyggd i en trälåda (fig. 5) 

och omböjd flera gånger, så att en relati\"t 
lång ljudkanal erhölls. Ljuddosan var då van
ligen utbytbar. Konhögtalare a,' liknande t yl' 

som Crosley's förekommo i åtskilliga upp
lagor, dock icke med Crosley's balanserade 
magnetsystem. utan med ljuddosor av den yan
liga typen. En konhögtalare a,' mycket hög 
kvalitet visade Tcfag (fig. 6). ),i(cmbranct be
står aven impregnerad vävnad och är i kan
ten mjukt upphängt. såsom vid Radio Cor
poration's högtalare, om vilken denna ävcn till 

Fil'. 6. 



Fig. 7.* 

det yttre påminner. Det rörliga sys temet ut
göres av två stålband, vilkas mittpunkter äro 
motsatt polariserade medelst vid bandens än
dar placerade permanenta magneter. Mitt för 
bandens poler stå polerna till en av talstrom
men påverkad elektromagnet. För korrige
ring av ljudet tjänar en bifilärt lindad spole, 
huvudsakligen verkande som kondensator. Sie
mens & Halske har konstruerat en rumshög
talare med ett magnetsys tem av samma slag 
som Yid ett polariserat relä och med ett mem
bran, bestående av två längs ena kanten hop
sydda och med de fria kanterna utåtböjda 
blad av tunt bakelitpapper (fig. 7). För stora 
lokaler och för användning i det fria har 
Siemens & Halske utom den gamla bandhög
talaren två nya typer, fals- och bladhögtala
ren, båda elektrodynamiska. Den förra har 
ett membran av samma slag som rumshög
talaren, och vid falsen är fäst en aluminium
st rimla. som är rörl ig i springan mellan po
lerna på en kraftig elektromagnet. Bladhög
talaren består aven stor, plan pertinaxskiva, 
på vars ena sida är fäst ett i långa slingor 
gående koppar band. ställt på högkant och in
skjutande i luftgapen mellan polerna på en 
rad e lektromagneter. Mitt i utställningshallen 
var en falshögtalare placerad, en annan ute i 
det fria. och en bladhögtalare var uppställd i 
tornrestauranten. För provning av apparater 
och högtalare pågick sändning från Berlins 
rundradiostation så gott som hela dagarna. 
Innanför utställningss tånden voro slutna de
mcnstrationsrum inredda. 

* Figuren visar högta laren med a,·skruvad framsid a. 
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Fig. 8. 

Apparaldrlar. Sådana småsaker som banan
kontakter, kontakthylsor, klämskruvar, ström
brytare och dylikt förefutmos i oöverskådliga 
kvantitete r men e rbj ödo föga av intresse ur 
teknisk synpunkt. Glödreostaterna voro mesta
dels utförda i skelett-typ eller med en stomme 
av porslin el!e r steatit. Lågfrekvenstransfor
matorerna voro naturligtvis svåra att bedöma 
utan grundlig provning, men i allmänhet syn
tes de vara alltför klent dimensione rade för 
att kunna troget återgiva den lägre delen ay 
tonskalan. Att döma av de många balanserade 
typerna är push-pull-kopplingen mera på mo
det i Tysk!and än hos oss. För motstånds
koppling funnos enheter, innehållande anod
och gallermotstånd samt galler läcka och så
lunda inkopplingsbara på samma sätt som en 
transformator. De variabla kondensatorerna in
tresserade naturligtvis såsom en av de vikti
gaste apparatdelarna. Härvidlag kunde dock 
ingen originalitet märkas, utan så gott som 

Fig.9. 
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Det är ett 

mz·sstag 
om man tror att god 
långdistan s mottagning 
är svår att uppnå under 
den ljusa årstiden. Med 
Baltic Super 1 0 är det 
möjligt att t . o. m. vid 
middagstiden uppfånga 
avlägsna stationer med 

god högtalarstyrka. 

Skaffa Eder för 
lantvistelsen den 
verkliga långdi
stansmottagaren ! 
Komplett byggsats 

Kr. 248: 15 

A.-B. BALTIC, STOC I(l-IOLM 

Vid Edra experiment 
rådgör med oss. Vi ha 

allt • l radio, 
fullständiglI lIpparIIter från 
de mest luxuösII till de 
enklaste. FörstärklIre. Hög
tIlllIre. Telefoner, DellIr. Allt 
av prövllde. goda kVlllit~er. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST Il Co., 6:ötebore 
TELEFON 1684 RADIOAVDELNINGEN TELEFON 11654 



ANTENNTRAD 
SKRUVAR OCH 

MUTTRAR 
högsta kvalitet från 

A/ B Svenska Metallverken 
Våsterås, Stockholm, Göteborg, Malmö 

o 
Civilin~eniör 

OSCAR GRAHN PATENTBYRA 
KUNGSGATAN 33 (s. KUNGSrORNEr) 

STOCKHOLM: 
Tele fon: 14906. Telegramadress: L I C E N S E 

ETT GOTT RES ULT AT beror p1 användandet 
av högklassiga delar i Eder apparat. Köp därför : 
R. T. R.·t ransform atorn. helkapslad, ab· 

solut diltoTSionsfri. Oms. l/S. l/h II .. K r. 9: SO 
O rmond-kondensator, 1,000 cm, reklam· 

pris med skala ....... . ..... ,'.. .... ........ 5: 75 
R. T . R. ·Square Law kondens.ilor 500 

cm med vernicr ............ , 7: _ 
0 :0 300 cm uw n vernier 0.0 4 : 75 

D. M. Ebonitvariometer Mlcd skala o" 7: -
Sats till variometer, komvl~ t (akl3 

ebonit) .... . ..... . ............................ .. 2: -
AncdbatteTie r av hög kvalitet. 60 \'olt .. 9: -
Reostater. I)'P Frost. JO 01111\5 I : 7S 
Recslater 6. 15 ohm .. ,.. O: 90 
EnkeltcJeroller från ........ " ... . . , ... ,...... .. 3: 75 
Dubbellurar We~o. D. R. W. 1lI. fl ...... 10:
Mazda 0.06, marknadens erkilnt bäSla 
det~;'orrör ....... ...... ...................... .. 9: -

Philipsrö r, lIoterali t ill lagsta dagspris, 
Alpha rattar och skalor. Daltics Ra · 
dioddar och s.·lI~r, alla slags pol· 
skru\'ar, banankontakter. bussningar. 

Dr. Seibts Amigo. sasongens Stora suc' 
ces. Den i Stockholm r. Il. melt dl· 
da högtalaren. Endast bristandl! 1.:a n· 
nedom om denna högtalare föranleder 
köp a\' annan ....... ..... .. S2: -

Enklare högtalare {rlll ............ .. 12:-
Andersons Kristall ................ ...... ..... .. l: 50 
Perikon detektorn (enl. det oövertratTa-

de systemet k ristall mot kristall ... .. 2: 75 

~~i~~~IJ~~~:a:ae::k~~~ ... ~~~ ... ~~.~~.::::··i~: :: ~~ S~ 
O"anstlende ar ett utdrag ur \'h Rnastc pris

lIsta. som sändc-s på begaran. All slags radio. 
materiel, ävensom apparater, c-uropeiska (leh anlen. 
kanska. lagerföras. AhlOlut förmån lig:lste inköps· 
kalla för herrar åtc-rfon.'djare. som ltnj Ula d e 
Låsta ,'~lIkcr. DriftIGa ombud anlagaS å en del 
a rier ~ar vi åDDU icke O1ro rcpresulIerade. Om. 
h)'lesr<.ltl. 

SVENSKA RADJOAFFÄnEN, Sloekhohn 
Ledande engrosfirma I radiploransd,en. 

N"brog:u3D 8. TrIeran Ö. 1661. TeI.·adr.: Svara. 

RADIOAPPARATER och delar 
t ill verkl igt lha pr iser. 2·rör. kr. 11 0:-. 3-rörs kr. 130:-, 
4·rörs kr . 150:- ink!. tillbehör. Pr islis ta gra tis och franko. 
ELIS KARLSSON, Box 73, Hultsfred 

Säg att Ni såg det i Radio~Amatören! 

All slag:~!/~;oJö2,~o~:ERIEL I 
Bästa inköpskälla för återförsäljare. Ombud antagas . 
Ingeni6rsfirm. Electrlc, Biblioteksg. 11 , Stoc~ 

SPECIALITET : 

RADIOTEKNIK 
T 

Ung Radioamatör 
önskar anställning inom radiobranschen. Har 
genom flera års -studier och experimentkopp
lingar gjort mig förtrogen med alla förekom
mande kopplingsschematas och radiodelars prak
tiska andvändbarhet . Är dessutom kunnig i 
bankaffärer och kontorsgöromål. Svar torde 
sändas till »Realstudenp) denna tidnings red . 

T. KOND. 

Loewe's 
sensationella nyhet! 
Dubbla högfrekvensröret 2 H .F. Kr. 33:
Tredubbla detektor- och låg-

frekvensröret 3 N . F ... . .. . 
Rörhållare .. .. .. . ... . .. . . . 
Lokalmottagaren O.E. 333, ink!. 

rör 3 N . F .... . .... . . . .. . 

43:-
3: 50 

66:-

A.-B. Harald Wållgren 
Göteborg 1 

Te lefoner : 9579, 9759, 15079 



allt yar gj ort efter utländska förebilder. Bland 
b-alitetsfabrikaten märktes Förg (fig. 8), 
Klirnbcrger Schraubenfabrik och Badische 
Ghrenfabrik med respcktiye Karas. Hammar
Iund och RemIer som mönster. I de flesta 
iall voro kondensatorerna utförda föt- rät-

Fig. 10. 

linig freh·enskurva. Förgs kondensator var 
försedd med en behagligt gående fininställ
ning med friktionshj ul, och en annan god fin
inställning av tandhjulstyp hade Ritschers kon
densator. Fininställning med en särskild skiva 
tycktes flerstädes ännu icke vara en övervun
nen ståndpunkt. Särski lda fininställningsrattar 
förekommo huvudsakligen i två olika grund
typer, dels i form aven stor, rörlig gradskiva 
med en fininställningsknapp, vcrkande på en 
excenteranordning (fig. 9), dels fasta skivor 
mcd fönster och vridknapp och innehållande 
en friktionsväxel (fig. 10). Bland spolarna 
voro de flata korgspolarna av det slag, som 
" lindas på varannan pinne", fullständigt domi
nerande. Honeycomb-spolar förekommo ännu. 
till och med på kommerciella apparater. Cy
linderspolarna voro egendom ligt nog ganska 
ällsynta. En s. k. "ton förädlare" av märket 

Ideal, avsedd att inkopplas framför högtala
ren, bestod aven stegvis variabel konden
sator. Samma firma utställde ctt kopplings-

ur, benämnt "temposkop", som efter loppet ay 
cn Yiss. på en ratt inställbar tid sluter eller 
hryter batteriströmmcn för mottagningsappa
raten. Traun & Söhne hade mycket yackra 
ebonitartiklar att visa, och i fråga om andra 
isolationsmassor lade man särskilt märke till 
trolitfabrikaten, rattarna delvis efter känd 
s\'ensk förebild. 

Rafterier. Förutom ackumulatorer och torr
I;attc rier av de vanliga typerna fann man ett 
]JO r nyheter. Mannesmann Licht A. G. bar 
framställt ett slags anodbatterier, kallade ex
portbatterier, som påstås äga en obegränsad 
lagrings förmåga. Elektrolyten, som är mindre 
frätande på zinken än salmiak, frigöres först 
då batteriet tages i bruk. genom instickninz 
aven nål. "Ela"-ackumulatorn är ett slag, 
torrackumulator med gelatinerad elektrolyt i 
ett blykärl, tjänstgörande som ena elektrodcn. 

XätanslntJ/illgsanordnillgar, medelst yilka 
ancdströmmen och eventuellt även glödström
men uttages från belysningsnätet, hörde till de 
mest i ögonen fallande utställningsföremålen. 
Det synes råda en mycket livlig önskan att 
hliva fri från batterierna. Sådana anordningar 
funnos både för likström och växelström, och 
även lösa delar med anvisningar för sam
mansättningen kunde erhållas. 

.U ätillstrulllent, såsom volt- och amperemet
rar för olika förekommande ändamål. tilh'er
kas av Siemens & Halske, AEG, Nadir m. fl. 
Se ibt gör utom sin gamla kapacitets brygga en 
mindre. avsedd för amatör bruk. 

Tyska postverket hade i ett a v sina stånd 
några demonstrationsapparater för bildöver
föring, i ett a\lI1at modeller för utomhusan· 
tenner och radioanläggningar och i ett tredje 
ett urval av de under åren 1923 till 1926 in
lämnade modellapparater, firmorna varit skyl
diga att tillstä lla postverket. Reichs-Rundfunk
Gcsellschaft visade cn hel del statistiskt ma
terial rörande utsändningarna samt resultatet 
aven till utställningen utlyst amatörpristävlan. 
omfattande ett flertal olika apparattyper och 
nätanslutningsanordningar. 

E. LÖfgrl!/l. 
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E N L Ä T T G J ,O· R D O C H B I L L I G 
HÖGTALARTRATT 

A"" A. L. 

:lIt sjä t-< , /ilhuka en högtalare/rat! är ett 'i 'allskligt töre/ag. För dell. 

SOlIl elll ellertid med minsta lIlöjliga omkostllader vill åstadkomma ell 

dylik, pl/blicerar Radio-Amatören här ell beskrivn ing, uppgjord at' el! 

illtrcsserad amatör, som anser sig ha IIppnått goda resl/ltat 

"/lied J'fterst enkla lIlcdel. 

r. 

F
örr eller senare kommer nog 
varje amatör till det stadiet, då 
han vill utbyta de oftast tryc
kande och ohygieniska hörtele

fonerna mot en högtalare. Många ha 
dock den felaktiga uppfattningen, att 
en högtalare ej återgiver ljudet så bra 
som en hörtelefon. Givetvis beror detta 
på, att de hört en dålig högtalare, så-

r-- ' 10 cm I 

A 

-3cm
Fig. 1. 

E 
I.> 

B 

dana finnas natur
ligtvis också, eller 
också har det be
rott på apparaten 
ifråga. Faktum är 
dock, att en bra 
högtalare återgiver c 

';jo ljudet både klang-
skönare och mer 
naturtroget än en 
hörtelefon. I all 
synnerhet då det är 
fråga om en appa
rat med starkare 
ljud. Många ama
törer ha kanske ej 
heller råd att köpa 
·en dylik relativt 
dyr tingest. Här 
nedan vill jag nu 

försöka lämna en beskrivning på, hur 
man för en mycket ringa penning 
själv kan förfärdiga en tratt, som ut
märkt lämpar sig att användas i sam
band med en högtalares ljuddosa, eller 
en s. k. grammofonhögtalare. 

Då det är fråga om en apparat, som 
lämnar full högtalares t yrka, bör man 
naturligtvis ha en tonarm, d. v. s. den 
gång, vilken ljudet bör passera på väg 
från membranet ut i tratten. Vid sva
gare ljud kan denna eventuellt uteslu
tas, och man behöver endast en tratt. 
som kan appliceras direkt i ljuddosans 
öppning. Tonarmen göres i två delar 
och lämpligen av 0.5-1 mm plåt, som 
helst ej bör vara av järn, då denna 
metall som bekant attraheras av hög
talarmagneterna. Bäst är nog alumi
nium, men i så fall måste tonarmen 
falsas ihop i st. f. lödas, vilket blir nå
got besvärligare. Plåten klippes till en 
konisk figur enligt fig. I a . Plåten 
böjes och hamras kring något runt 
föremål, så att den blir i likhet med 
figur I b. Längden bör vara ungefär 
40 a 45 cm och största mynningen c:a 
6 cm i diameter. Tonarmens båda delar 
lödas sedan väl i skarven. Minsta 
mynningen får naturligtvis avpassas 
efter den ljuddosa, det är fråga om. 
Den nackdel denna tonarm har, är att 
den kanske tager litet stor plats i an
språk. D enna nackdel uppväges emel
lertid fullkomligt av lättheten att för
färdiga en dylik rak, mot att göra en 
böjd. Om det möjligen skulle vara 
någon, som äger ett koniskt rör ay 
ovan angivna ungefärliga dimensioner. 



så kan detta, förutsatt det ej har någon 
lödd skarv, utan allt för stora svårig
heter böjas i önskad form på följande 
sätt. :1Ian fyller först röret med fin 
sand, och täpper till rörets båda ändar 
med träpluggar. varefter röret upphet
tas starkt. Röret kan nu böjas till 
önskad form. 

Så kommer turen till själva tratten, 
som bäst göres av s. k. järnpapp, varav 
utskäres 5 stycken av form som fig. 2. 

Fig.2. 

Längden kan naturligtvis variera, men 
anser jag dessa dimensioner vara de 
lämpligaste. De fem utskurna bitarna 
böjas något. För underlättande av 
hopfogningen klistras bitarne samman 
provisoriskt med gummerade remsor, 
två eller tre till varje bit enligt fig. 2. 

Springorna mellan bitarna fyllas med 
syndetikon eller annat kraftigt och 
tjockflytande klister. Då tratten full
komligt torkat avlägsnas remsorna, 
och denna strykes nu med shellack
fernissa. För att tratten skall få lämp
lig form i minsta mynningen klistras 
en remsa av papp runt denna på ytter
sidan. Remsan fernissas sedan, var
efter tratten fastsättes å tonarmen och 
är färdig till användning. Om man 
sedan vill anbringa en fot, kan denna 
lämpligen fa tlödas i högtalarens tyngd
punkt. 

För utseendet kan man eventuellt 
marmorera tratten med brun vatten
färg, som är något mörkare än pap
pen, före man påstryker fernissan. El
ler kan man helt svartlackera tratt 
såväl som tonarm med svart spritlack. 

Som jag själv provat denna anord
ning på en högtalare av mindre typ, 
vilken på grund av den stora ljudstyr
kan gärna ville skrälla och ge orent 
ljud, och denna nu går alldeles ut
märkt med den nya anordningen, kan 
jag livligt rekommendera densamma 
till alla amatörer, som antingen förut 
ha en högtalare eller ämna köpa en 
dylik. men i det längsta draga sig för 
den stora utgiften. 

II. 

En ännu enklare ach billigare tratt 
är den nedan beskrivna. Den är av
sedd att appliceras vid en vanlig hör
telefandosa. 

Möjligheterna att själv åstadkomma 
billiga ach användbara högtalaretrattar 
äro legio. Vi presentera här en, som 
består uteslutande av pappersmaterial 
ach sam sålunda undviker de biljud, 
som eventuellt kunna härröra från 
plåt eller annan metall. 

Tillverkningen är mycket enkel. Man 
skaffar sig ett tillräckligt stycke kar
tong av c:a I mm tjocklek och upp
ritar på detsamma fyra figurer, två av 
den form fig. I visar ach två enligt 
fig. 2. Måtten i dessa figurer äro an
givna i millimeter. Sedan de fyra 
bitarna utskurits, sammanfogas de till 
en tratt av fyrkantig genomskärning 
genam att ställas kant mot kant och 
förbindas med remsar av starkt am
slagspapper el. dyl., som vikas över 
hörnet ach klistras fast. För ända
målet duger gummerade fönsterremsar. 
Vid hapklistringen bör man börja vid 
trattens lillända ach sedan jämna av 
styckena till jämn längd vid storändan. 
Man bör även fästa remsan vid den 
ena av de två papps tycken, sam skala 
sammanfogas, först ach få torka, var-
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~ AADI~AMATÖR-EN~ 

efter det är lättare handskas med det 
hela då den andra halva bredden av 
remsan skall vikas över och klistras 
Yid det andra pappstycket. 

För att den färdiga tratten skall 
vinna i utseende kan man klistra över 
den helt och hållet med tunnare papper 

~----300--~ 

Fig. 1. Formen av övre och llndre väggahw 
till tratten . 

av någon lämplig färg eller också måla 
den. Påklistring av papper torde vara 
fördelaktigt då det hela därigenom er
håller ökad tadga. 

Den form, som denna tratt erhåller 
kan förefalla egendomglig. Man fin
net- emellertid att den är ganska prak
tisk. Den står nämligen "för sig. 
själv". Och man har endast att lägga 
en telefonlur under öppningen vid lill
ändan för att högtalaren skall vara 
klar. Man bör härvid tillse, att tratten 

sluter fu llkomligt tätt till telefunen. 
Då detta kanske icke är så lätt att 
åstadkomma gör man klokt i att taga 
en s. k. telefonkudde, vars hål göres 
så stort att tratten kan trädas in i det
samma och vilken så får tjäna S0 111 

tätning. Vill man lyssna i teleinnen 
direkt är det ju enkelt att åter aylägsna 
tratten. 

Då man yanligh'is har en dubhel 
hörtelefon vid radiolyssning. fram
ställer sig osökt frågan: huru skall 
man förfara med den dosa som ej kan 
läggas under tratten? Ja, det bä ta är 
sannolikt att göra sig en tratt till .. ch 
på så sätt taga vara på det ljud. ;'lllll 

den andra dosan frambringar. I annat 

,<-----275 

Fig. 2. Form lör trattcns sido~'ägga;· . 

fall bör man utprova huruvida star
kare eller bättre ljud kan uppnås ge
nom att kortsluta den lediga dosan och 
sålunda hindra den från att försliisa 
den dyrbara energien. 



PI LOTI 

RADIO 
Pilots radiodelar äro de bästa, mest 
stilrena och i förhållande till kvali
teten, billigaste radioinstrument, 
Ni i år kan tänka på att använda 
i Eder mottagare. Fullständig 
kännedom om Pilots precisionsin
strument kan inhämtas i vår bro
schyr, som erhålles genom nedan
stående firmor eller direkt från oss. 

STANDARD RADIO 
KRIST IANSTAD 

* 
I PARTI GENOM: 

A.-B. Elektrokompaniet 
Göteborg 

Elektr. A.-B. Eric Borgsfröm 
Malmö 

LOEWE'S 
TRIPPELRÖR 

GRAVOR'S 
H ÖGTA LARE 

~ 

SW-MOTTAGARE 
OCH 

TELEFONER 
utgöra mittpunkten 

å Rad ioutställningen 

i Stockholm 

Obs.! Om IrippelröreJs gl&llrad bUr sönderbrå"nd erhålles 
ett nytt rör till kr. /2:- om det gamla rörel å lcrliimnas. 

EL. A.-B. SKANDIA 
STOCKHOLM 

T 

Vår 
Radiokatalog 
tör sasongen innehu llande 
de senaslc nyheterna har n u 
utkommit. _\ Ied ledning av 
våra populu['u koppliIlgs
scheman kan var och en 
själv bygga sig en förstklas
sig mottagare. Vi hava lan
dets rikhaltigaste radiolager 

ASEA 
KLARABERGSG. 21, STOCKHOLM 

Göteborg, Malmö, Norrköping. Jönköping, 
Sundsvall, Umeå, Luleå, Ostersund . 

TYP 10 \V. 20 VOLT, KRONOR 11: 90 LADDAD 

Della är den anodackumulator, 
Ni bör använda. Typen är fram-
ställd på grund av c:a 40 års ex
periment och erfarenhet. F ör min
dervärdiga efterapningar varnas! 

ACKUMULATOR-FABRIKSAKTIEBOLAGET 

TUDOR 
Stockholm ~ Göteborg ~ Malmö ~ Nol 



MUSICONE 
NYTT P R IS! NY MODELL! 

Prova Musicone, original - den po~ulärast~ och där
för mest efterapade konhögtalaren lAmenka - och 

Ni köper ingen annan. Over 300.000 st. sålda första året. 

MUSICONE gör god radiomottagning bättre. Ut

seendet har kunnat efterapas - icke prestationen - där

för att det är det patenterade magnet- och överförings

systemet (the actuating unit), som är orsaken till MUSI

CONE'S överlägsenhet och icke själva kon-formen. 

Pris: MUSICONE, kondiameter 30 cm.. . . . . ..... . . . . . ...... . . . . . . .... . Kr. 65: -
MUSICONE SUPER, kondiameter 40 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80: -

Huvudförsäljare för Skåne och Blekinge : Elektriska A.-B. Eric Borgström, Malmö 

l .. rörsmoffagaren CROSLEY 51 .. S 
En mycket effektiv och synnerligen lätt

skött mottagare för våglängdsområdet c:a 

200-2000 meter. 

God distansmottagare. 
Lokala och storstationer på högtalare. 

Plats för batterier i apparatlådan. 

Levereras med Philips rör A 209 och B 205 
jämte batterisladd ... .. . . . .. Kr. 130.-

o 

Krisfalldefekforn HA WE 
Till skillnad från snarliknande, är denna 

detektor av hållbar, stabil och kraftig kon

struktion. Skyddshylsa av ebonit med syn

öppningar. 

Endast bästa o. känsligaste kristall användes. 

Se till, att Ni alltid får HA WE detektorn 

Eder apparat. 

Pris kronor .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3: 50 

Ovanstående material finnes i varje förstklassig radioaffär och i parti f rån: 

AKTIEBOLAGET HARALD WÄLLGREN 
GÖTEBORG 1 

TELEFONER, 9579,9759,15079 



Svar på Frågor 
-----------------------------~------------------------------

RADJO·AJJATORES Slår sina läsare till tjänst 
med besvarande av frågor rörande allt , som samman
hänger med radiol varvid följande bestämmelser gälla: 

l) Alla frågor n"",reras. Varje papper förses med 
den frågandes "amn och adress~ tydligt utskrivna. Brev, 
innehdlla"de frdgor, adresseras til/: Radio·Amatören, 

H. G. D., Lilldesberg. Jag hörde nyligen 
härstädes en kristallmottagare, med \'ilken en 
del europeiska rundradiostationer kunde avlyss
nas, och undrar nu om Radio-Amatören kan ge 
mig en noggrann beskrivning ö\'er en sådan 
apparat. 

S \' a r: Kristallapparater kunna icke annat 
än i sällsynta undantagsfall användas för a\'
lysnning a\' utländska stationer utan att de 
iå hjälp aven mycket närbelägen rörmottaga
res antenn. som j ust lyssnar på resp. station. 
En viss återutstrålning kan härvid uppkomma. 
"Cnder dylika exceptionella förhållanden kan 
man emellertid am'ända vilken kristallmottagare 
som helst. Xågon beskrivning över en kristall
mottagare, som uppfyller Edra önskemål, kunna 
\·i tY\'ärr icke stå till tjänst med. 

E. G., Hälsillgborg. Beder Eder härmed om 
ett bra kopplingsschema på en 4-rörs apparat. 
Jag har nu en 2-rörs, men vill öka ut den. 
Jag har använt honeycombspolar, vilka jag 
hel t vill bibehålla. Har dessutom följande 
delar: 2 st. 500 cm kondensatorer med fin
inställning, 2 st. reostater, 2 st. fasta konden
satorer 200 C111. 2 st. fasta och 1 st. variabel 
spolhållare, 1 st. L F.-transformator 1 : 4 m. m. 

S var : ' -i vidfoga ett schema över en 4-
rörsapparat, som synes passa för de delar K i 
har. Skulle mottagaren visa tendens till själv
svängning bör Xi anbringa en skärm i form 

a-;,'d . "'Sva r På frågor", Lasarettsgatalt 4-6. Götebo1'g. 
2) Fö,. varje fråga insändes 1 kr. pr postanViS1ti1IY. 
3) Alla frdgor besvaras pr' post. De, som äro av 

allmännare intresse, publiceras dessutom. 'Iutdcr "'S,,'or 
pd frågor". 

4) Ett omgående besvarande /"on 1'cke garanteras. 

aven 1 mm kopparplåt mellan de båda av
stämda kretsarna. Denna skärm bör icke stå 
närmare någon av spolarna än c :a 25 nm,. 

E. A. Råå och Y. P. H/o, fråga om den 
bärbara mottagaren i juninumret. 

1) Skall - B kopplas till - A? 
2) Vilket våglängdsområde har mottagaren? 
3) Vilken räckvidd har mottagaren ? 
4) Var kan man köpa Clearer Tone rör

hållare? 
5) Vad ar banklindning? 
S var: 1) Nej, anodbatteriets minuspol d. 

\'. S. - B skall kopplas till glödbatteriets 
plusspol d. v. s. + A, eljest får detektorn ingen 
anodspänning och kan ej fungera. 

2) Våglängdsområdet är c :a 200 till c:a 1 600 
m. Ökas detektorns gallerspo!e till 250 varv, 
når man upp till c:a 2000 m. 

3) Räckvidden är givetvis synnerligen bero
ende a v lokala och atmosfäriska förhållanden. 
Ramen är emellertid endast avsedd för mot
tagning av närmaste station . Från Göteborg 
har dock t. ex. Hamburg kunnat tagas in med 
enbart ram. Kopplar man till en öppen antenn 
bör man kunna höra de starkare europeiska 
stationerna rätt väl. 

4) Clearer Tone rörhållarna erhöllo vi från 
representanten för firman Pelikan, adress 
Majorsgatan 9, Göteborg. Man kan naturligtvis 
även använda andra goda fjädrande rörhållare. 

5) Banklindning eller s. k kapacitetsfri lind-

+ 
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Provat av 
Radz'o-Amatören 
--------------~~~-------------

HÖGTALAREN MUSICONE SUPER. 
A.-B. Harald vVållgren, Göteborg, har satt 

oss i till fälle att utprova Crosley Radio Cor
porations nya högtalaremodell, den s. k. Mu
sicone Super. Denna, som är en större typ, 
har 40 cm kondiameter. Magnetsystem och 
konkonstruktion äro i princip lika den mindre 
typens, men genom den ändrade dimensione
ringen och avvägningen av de olika delarna har 
det blivit möjligt att uppnå väsentligt bättre 
resultat. I själva verket är denna Musicone 
Super en av de allra bästa, vi någonsin haft 
tillfälle avlyssna. Ljudet är synnerligen rent 
även för små effekter och maximala ljudstyr
kan större än vad som erfordras i bostadsrum. 

MOTT AGAREN RU 3. 
Finna Ralf A. Uddenberg, Göteborg, har 

underställt sin nya mottagare, typ RU 3, Ra
dio-Amatörens granskning. Denna mottagare 
har 3 rör. detektor och Z steg transformator
kopplad lågfrekvensförstärkning. 

Avstämning sker med en cylinderspole och 
en vridkondensator. Spolen är omkopplings
bar med tillhj älp aven speciell omkastare för 
våglängder mellan c:a 100 och Z 000 m i 8 
steg. För kortare våglängder, de tre första 
områdena, användes en enkellagrig del av spo
len under det den övriga delen, som är två
lagrig, är helt frånkopplad. För antennen fin
nes tvenne kontakthylsor i en plint på bak-

ning användes vid framställning av cylinder
polar med flera lager tråd. Huru den utföres 

framgår ay beskrivningen över Z-rörs Reinartz
mottagarcn i förra numrct. 

300 

sidan. Den ena användes för de kortare vå
gorna, varvid omkopplaren i antennen inkopplar 
~tt för vart och ett av våglängdsområdena läm
pat antal varv i en spole, anbragt utanpå gal
lerspolen vid dess jot:dsida. 

På gallerkretsen är induktiv återkoppling an
ordnad genom en i gallers polen vridbar spole. 
vilken är så konstruerad att den fungerar väl 
över hela våglängdsområdet. 

De båda lågfrekvensstegen äro utrustade med 
transformatorer av hög kvalitet. Betjänandet 
av apparaten är enkelt och bekvämt. Som 
glödströmsmotståndet är gemensamt bör man 
använda rör, avsedda för samma spänning. t. ex. 
Philips 4-volts rör, varav de båda eller åtminsto
ne det sista lågfrekvens röret bör vara en kraft
förstärkare såsom B 406 eller liknande typ. 

11;ottagaren, som gör ett gediget intryck, har 
god selektivitet och ljudkvalitet och ger på 
en god och välbelägen antenn en utomordentlig 
högtalarestyrka vid mottagning a,· de flesta 
starkare europeiska stationer. 

Kan Ni gara en farstklassig 
radioapparat på 3 timmar? 

Ja, med våra byggsatser 

låter detta sig verldiien 
göra, ty allt är klart 

för hopsättningen. och 

noggrann beskrivning 

medföljer. 

Tillskriv närmaste kontor. 

I E L E K T !3d~ ' nr; sE K A N O 
Hälsinllborll, Stockholm, Göteborg . Malmö, Norrköpinll, 

Karl. tad. Orebro 



~ 1lt.ADIO.:AMATÖ~EN~ 

DE NYA EUROPEISKA VAGLÄNGDERNA 

F 
ör att ordna våglängds frågan för dc 
europeiska rundradiostationerna tillsat
tes föregående år av den internatio
nella unionen för radiofoni iGeneve 

en teknisk kommitte, vars utredning förelåg 
färdig i j ulli månad. Det av denna kommitte 
fram lagda förslaget till ny fördelning av våg
längderna antogs av unionen vid ett samman
träde i Paris den 5-6 juli i ål'. Dessa nya 
våglängder äro nu avsedda att på försök börja 
tillämpas sannolikt under oktober månad. 

Planen upptager dels "uteslutande" och dels 
"gemensamma" våglängder. Tillsammans ha 83 
"uteslutande våglängder" fastställts, fördelade 
sålunda : Albanien l , Belgien 2, Bulgarien l, 
Danmark l , Tyskland 12, Estland l, Finland 2, 
Frankrike 9, Grekland 1. England 9, Holland 
2, Irland 1. Italien 5, Jugoslavien 1, Lettland 
l , Litauen l , Luxemburg l , Norge 3, Öster
rike 2, Polen 4, Portugal 1, Rumänien 2. 
Ryssland S, Sverige S, Schweitz 1, Spanien 5, 
Tjeckosloyakien 3 och Ungern l. 

Ny 
våglängd 

m 
Station Land 

201.3 Oviedo ...... Spanien ..... . 

Hittills an ~ 
vänd våg. 
H~ngd m 

202.7 Asturias ...... Spanien ..... . 
204.1 Salamanca .... Spanien .. . . . . 405 
205.5 Jassy ........ Rumänien ... . 
206.9 Minsk ........ Ryssland 900 
208.3 Tirana .. .. .. Albanien 
209.8 Smolensk . ... Ryssland 
211.9 Kiew ........ Ryssland 282 
212.8 Krakau ...... Polen ....... . 
214.3 Viborg ...... Finland ..... . 
215.8 Sofia ........ Bulgarien ... . 
217.4 Luxemburg .. Luxemburg .. 1200 
219 Kowno ...... Litauen ... .. . 
220.6 Odessa ...... Ryssland 
222.2 Strassburg .... Frankrike .... 200 
223.9 Leningrad .... Ryssland .... 310 
225.6 Belgrad ...... Jugoslavien .. 1650 
227,3 Vigo ........ ~panien .. . . . . 270 
230,8 Triest ........ Italien ....... . 
232,6 - - - - - Holland ..... . 
234,4 Wilna ........ Polen ....... . 
236,2 Bukarest. ..... Rumänien ... . 
238,1 Bordeäux .... Frankrike .... 411 
240 Helsingfors') .. Finland ...... 318 
241,9 Miinster ...... Tvskland .... 4 \O 
243,9 Trondhjem .. Norge ....... . 

*) Helsingfors kan O.:kS;l g eme nsamt 'med ~b. ~i r i~1 an \":i n\i.t 

375 ffi våglängd. 

För dc ?:1 sycnska stationerna komma föl
jande Yåglängder att på försök tillämpas: 

Karlskrona ., .. 196 Hudiksvall 272.7 
Jönköping o ••• 201.3 Norrköping .. 275.2 
Kristinehamn .. 202.7 Trollhättan 277.8 
Gävle ........ 204.1 Uddcvalla .. .. 294.1 
Halmstad .... .. 215.8 Varberg ...... 297 
Karlstad ...... 220.6 Falun ........ 400 
Umeå ....... . 229 Göteborg .... 416.7 
Hälsingborg . ... 229 Stockholm .... 454.5 
Borås ........ 230.8 Linköping .... 500 
Örebro ........ 236.2 Sundsvall . ... 545.6 
Eskilstuna 250 Östersund .... 720 
Säffle ..... .. . 252.1 Boden ........ 1200 
Kalmar ... ... . . 254.2 Karlsborg . ... 1365 
Malmö ........ 260.9 

För övriga europeiska stationer ha dc i nc
danstående tabell upptagna våglängderna prc
liminärt meddelats. Respektivc länders myndig
heter kunna dock komma att göra vissa änd
ringar i denna plan innan den fastställts defi
nitivt. 

De nya uppgifterna ha endast avseende på 
stationer mellan 200 och 600 m våglängd. 

K,· 
våglängd 

m 
Station Land 

245,9 Toulouse .... Frankrike 
(P. T. T.) 

247,9 Posen ........ Polen ....... . 
250 Glei,,·itz ...... Tyskland 

Lille ........ Frankrike ... . 
Oporto ... . . . Portugal ..... . 
Oulu ........ Finland ..... . 

252, 1 Montpellier .. Frankrike ... . 
Osten de ...... Belgien .... . . 
Skien ........ Norge ....... . 
Stettin ...... Tyskland 

254,2 Kiel .......... '[yskland .. . . 
Linz ........ Osterrike ... . 
Malaga ...... Spanien .. . . . . 
Pori ....... ... Finland ..... . 
Rennes ...... Frankrike ... . 
Venedig . .. ... Italien . ...... . 

256,4 - - - - - Holland . .... . 
258,6 Turin ........ Italien . ...... . 
263,2 Athen ........ Grekland . .. . 
265,5 Briissel ..•... Belgien ..... . 
267,8 Lissabon ...... Portugal. .... . 
270,3 Lemberg ... . Polen ....... . 
272,7 Kasse! ........ Tyskland ... . 

Kristiansand .. Norge ....... . 
Danzig ...... Danzig .. ... . 
Genua ...... Italien ....... . 
Klagenfurt .... Österrike . .. . 
San Sebastian. Spanien ..... . 

Hittills an· 
\'änd våg. 
"ingd m 

260 

251 

233 
238 

241 
233 

325 
255.3 

487 

273.5 

343 

3°1 



~ Q..ADIO-=-AMA TÖR-EN~ 
x,· 

\·.l.glä .... ngd 
m 

Station 
Il ittills an· 
viind dg
Lingd 111 

275,2 :\ngers (Radio 
.\njou) .... Frankrike .... 275 

Gent ........ Belgien .. ... . 
~1adrid ...... Spanien ..... . 
Zagreb ...... Jugoslavien ., 

277.8 Barcelona .... Spanien ..... . 

340 
350 
462 
300 Sevilla ... ... Spanien .. . .. . 

Caen ........ Frankrike .. .. 332 
H:ll1gö . ... . . finland ...... 260 
Salzburg ...... Osterrikc •... 
Stavanger .... ~orge .... . .. . 

280.4 Barcelona . . .. Spanien ..... . 325 
283 Dortmund .... Tvskland .... 283 
285.7 Re"al (Tallin) . Estland . ..... 350 
288.5 Dundee .. . ... Storbrit:lt1n ien . 3 15 

Edinburg . ... 328 
Hull ........ 335 
Liverpool .. . . 331 
~ottingha1l1 .. » 326 
PI\'I110mh ... . 338 
Slleffieid 306 
Stoke·on, Trent 30 I 
Swansea. . . . . . 482 

29 1.3 Radio L,'on .. Frankrike 280 
294.1 Bilbao ..... .. Spanien. . . . .. 418 

Valencia .... . . Spanien . . . . . . 400 
Dresden ...... l,'ysk land . . .. 294 
J nn sbruck ... . Osterrike ... . 
Lii:ge ....... . Belgien ..... . 

297 Agen ........ Frankrike ... . 
Carthagena .. Spanien ..... . 
Eidsvold ...... :\ orge . ... ... . 

285 
3 18 
325 

Hannover ... . Tvskland .. .. 297 
Leeds . ... .. . . Storbritannien.. 325 
Jyvaskala . ... Finland ...... 301 

300 Bratislava . ... Tjeckoslovakien 300 
303 Königsberg . . Tyskland .... 463 
306.1 Bournemouth .. Storbritannien.. 386 
309.3 ~Iarseilles .... Frankrike .. . . 351 

(p. T. T.) 
312.5 :\'e,ycastle .... Storbritannien.. 404 
315.8 Milan o ...... Italien. . . . . . .. 320 
319.1 Dublin ...... Irland ....... . 
322.6 Bresiau ... ... Tvskland .. . . 
326.1 Belfast . ..... Storbritannien .. 
329.7 " ii rn berg- .... Tyskland ... . 
333.3 Neapel .. . ... Italien ....... . 

Reykj avik .... Island ....... . 
337 Köpenhamn .. Danmark 
340.9 Paris, Petit Pa, 

397 
418 
440 
340 
333.3 
327 
347.5 

risien ... ... Frankrike 333 
344.8 Sevilla . ..... Spanien. . . . . . 357 
348.9 'Prag- .. ... ... Österrike .... 368 
353 Cardifr .. . ... Storbritannien.. 353 
357.1 Leipzig . . .... T yskland .... 452 
361.4 London .~ ... .. Storbritannien.. 363.5 

~ ". { 397 360.8 Gra~ ........ Osternke .... 402) 

270.4 Oslo .. ...... ~orge . . . . . . . . 382 
375 ~bdrid .. .... Spanien 373 

"02 ~) 

:!\,' 
Yliglä~n g\i 

m 
Station LlJJd 

l l inills illl

\'iind vj,~
l.ingd m 

379.7 Stuttgart ...... T yskland .... 446 
384.6 Manchester .. Storbritannien.. 379 
389.6 RadioToulouse Frankrike .". 430 
394.7 Hamburg .... Tyskland .... 392.5 

{ 
552 

400 Aalesund .... ~orge... . . . .. (515 

Bremen ...... Tyskland .... 279 
Cadiz . ....... Spanien . . ... . 300 
Charleroi .... Belgien .. . .. . 
Cork .. ..... . Irland . ...... . 

l , . '1" k I k' { 2020 \.OSlze . ... . . Jec 'os ol'a ·,en (2080) 

Mont de J\[arsan Frankrike .... 365 

T l" I d { 360 ampere .. . . ' 111 an ..... : (368) 

\\iarschall . .. . Polen. . . . . . .. 380 
405.4 Glasgow . ... Storbritannien. . 422 
411 Bern ....... . Schweiz . . . ... 435 
422.6 Rom ........ Italien. . . . . . .. 425 
428.6 Frankfllrt(~lain) T yskbnd .. .. 470 
434.8 Bilbao ...... Spanien. . . . .. 415 
441.2 Brunn ........ Tjeckoslovakien 521 
447.8 Paris (Post- och 

Telegrafskola Frankrike .... 458 
461.5 Bergen ...... Norge.. .. .... 358 

Jassy .. .. . ... Rumänien ... . 
468.8 Elberfeid . ... Tyskland ... . 
476.2 Lyon (P. T. T.) Frankrike .. . . 
483.9 Berlin I .. . . .. Tyskland ... . 
491.8 Aberdeen . ... Storblitannien .. 

Birmingham .. Storbritannien .. 
500 Bourges . ..... Frankrike .. . . 

259 
480 
504 
495.8 
477.5 

Helsingrors .. Finland . . .... 522 
Palermo ...... Italien . .. .... . 
Tromsö .. .... ~orge . ...... . 
Ziirich ...... .. Schweiz. . . . .. 5 13 

508.5 Antwerpen .. Belgien ...... 265 
517.2 Wien , Stllben· 

ring . . ...... Österrike .. .. 582.5 
526.3 Riga ..... . .. Lettland. . . . . . 475 

{ 

204.1 
535.7 Miin chen .... Tyskland .... ;gg' 
555.6 Budapest .... Ungern . . .... 560 
566 Berlin 11. .... . T vskland . .. . 571 

- {345 Bloemend:lal .. Holland. . . . .. (315) 

;\!ikkeli . ..... Finland .. .... 561 
Zaragoza ...... Spanien ...... 325 
Sarajewo .... Jugoslavien .. 
Vardö ... . . ... Norge........ 520 

577 Freiburg ...... T yskland . . . . 
Madrid ...... Spanien ...... 392 
Gzhovod .... Tjeckoslovakien 

5 8.2 GrenobIe .... Fr'lllkrike 475 
(P. T. T.) 

\Vien. Rosen-
hi'tgel ..... . Ö sterrike 53 1 

\\iilna . . ... ... I. itauen ..... . 



Eztrojeisk R Zltndradio 
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Tabellen är samma"ställd elter senast tillgängliga uPpgifter. Våglä"gder och effekter kunna ständigt ii"dras. 

~filano, Italien .. 0'°·.···· ·· ·· .. ·········· ...... . 
Milano, Italien ................................. . 
St. Assise, Italien ............... .. ........... .. 
Moskva, Ryssland ............................. . 
Haag, Holland, PCGG ...................... .. 
Clichy, Frankrike, 8 GA ................... .. 
Milano, Italien ............................ . . ... . 
Haag, Holland, PCUU .............. , ........ . 
St. Assise, Italien ............................. .. 
Paris (Ingenjörsskolan) Frankrike, 8 DK 
Milano, Italien ..... . ... . . .. .................... . 
Charkow, Ryssland ............... -....... .... .. 
Paris (Petit Parisien) , Frankrike ....... .. 
St. 'Assise, Italien ................ .. .......... .. 
Moskva, Ryssland ................ .. 
Beziers, Frankrike ......................... , .. 
Berlin, Tyskland ...... .. ............... ........ . 
Seraing, Belgien 0.0 ••••••••••••••••• 

Karlskrolla, Sverige, SMSM .............. .. 
Jö"köping, Sverige, SMZD ........ , ....... .. 
J('ristillcllamn., Sverige, S~fTJ 0.0 ••••• •• • 0 •• 

Miinchen, Tyskland .......................... . 
Lii:ge, Belgien ............ .. ..................... . 
Strassburg, Frankrike ....................... .. 
Gävle, Sverige, SMXF ................... .. 
Halmstad. Sverige ....... , ...... .. 
Umeå, Sverige, SMSN ....................... . 
Saint-Etienne (Radio-Forez), Frankrike .. 
Karlstad, Sverige ..... . .................. . .... . 
Antwerpen, Belgien ....... .. ... . . ... .......... . 
Borås, Sverige 0.0 ••••••••• • •• • ••• • ••••••••••••••• 

Kiel (relä), Tyskland ... .. ................. .. 
U1eåborg, Finland ............................. . 
Hälsingborg, Sverige SMYE ......... .. .. .. 
(jrebro, Sverige, SMTI ........... . ........... . 
Mont Pellier (relä), Frankrike ........... . 
Stettin (relä), Tyskland .................... . 
Säffle, Sverige .................... . 
H1ldiksvall, Sverige ......................... .. 
Eskilst1t1w, .Sverige SMUC ................ .. 
Antwerpel'l, Belgien .......................... . 
Paris (Eiffe1tornet), Frankrike, FL .... .. 
Gleiwitz (relä), Tyskland .. ............ ... . 
Kalmar, Sverige, SMSW ................... . 
Braunschweig, Tyskland .................... . 
Elberfeld, Tyskland .............. .......... .. 
. r..'o"·köpi,,g, Sverige. SMV\' ............. .. 
Toulose, Frankrike, PTT ............... .... . 
Antwerpen, Belgien ........... . 
Malmö, Sverige, SASC .................. .. 
Danzig, Tyskland ............................. .. 
Kassel (relä), Tyskland ................... .. 
Angers (Radio Anj ou), Frankrike .... .. . 
Bremen (relä), Tyskland ............... .. . 
Lyon, Frankrike, YN ........ ... ............ . 
Dortmund, Tyskland ........... .. 
Lii:ge, Belgien ................................... . 
Göteborg, Sverige, SASB ............ .... .. 
Dresden (relä), Tyskland ................. . 
Hannover (relä), Tyskland ................ .. 

Våg!. 
10 
18 
23 
23 
25 
30 
35 
42 
42 
44 
65 
70 
74 
75 
90 
95 

Bratislava (Pressburg) Tjeckoslovakien .. 
Sevilla, Spanien, EAJ 17, EAJ 21 ...... 
Stoke-on-Trent (relä), England. 6 ST ... 

100 
195 
196 
201 
202 
204.1 
205 
205 
211 
215 
215 
220 
221 
225 
230 
233 
233 
235 
237 
238 
241 
245 
248 
250 
'250 
250 
251 
254 
255 
259 
265 
260 
265 
270 
272.7 
273.5 
275 
279 
280 
283 
285 
288 
294 
297 
300 
300 
301 
304 
30G 
30G 

Castillo-Radio, Spanien ... ................... . 
Sheffield (relä) . England, 5 FL .......... .. 
Stoke-on-Trent (relä), England, 6 ST ... 
Madrid, Spanien, EAJ 2 .................... . 
Björneborg, Finland ..................... .. .. .. 
Dundee (relä), Skottland, 2 DE ........ . 
Bloemendaal, Holland ....................... . 
Hamburg, Tyskland .......... ...... .......... . 
Lathis, Finland ................................ .. 
Agen, Frankrike ..... ............ .... ........... . 
Milano, Italien, 1 MI ....................... . 
Lissabon, Portugal ............................ .. 
Leeds-llradford (relä), England. 2 LS .. . 
Trollhättan, Sverige, SMXQ .............. . 
Barcelona, Spanien, EAJ 1 ................. .. 
Malaga, Spanien, EAJ 25 .................... . 

310 
311 
315 
315 
317.5 
318 
318 
320 
320 
321 
322 
325 
325 

Watt. 

1000 

1000 

1000 
100 

300 

500 

1500 

120 
250 

100 

1500 
200 

150 

200 

5000 
1500 

1500 
250 

1500 
1500 
1500 
1500 

250 
1000 

500 
1500 

1500 
1500 
1500 

500 
1000 

200 

200 
200 

3000 

200 
400 

250 
GOOO 

500 
'200 

1000 
GOOO 
1000 

Våg!. Watt 
Kairo, Egypten .......................... . 325 2000 
Nottingham (relä), England, 5 NG ..... .. 326 200 
Reykjavik, Island . .... ........................ .. 327 2000 
Edinburgh (relä), Skottland, 2 EH .... .. 328 200 
Bourdeaux, Frankrike . ..... .. ............... . 330 
Cadiz, Spanien, EAJ 10 .. . ............ .... .. 330 1000 
Liverpool (relä), England, 6 LV ....... .. 331 200 
Caen, Frankrike . .. ............. .. ............ .. . 332 
Hull (relä), England, 6 KH ................ . 335 200 
Cartagena, Spanien. EAJ 16 .............. . 335 1000 
Plymouth (relä), England, 5 PY ........ . 338 200 
U ddcvalla, Sverige . .. ................... .. .... .. 340 
Paris (Etablissements 'rex) ................. . 340 
Nurnberg (relä), Tyskland .............. . 340 1500 
San Sebastian, Spanien, EAJ 8 ..... ...... . 344 3000 
Asturias, Spanien, EAJ 12 ... .. ........... .. 345 10000 
Paris (Petit Parisien) , Frankrike (340) 347 700 
Köpenhamn, Danmark ......... ... ........... . 347.5 700 
Lausanne Schweiz .... .. ..................... . 348 .5 
Reval , Estland ...... ...... . .... ......... ... . .... .. 350 
Pic du Midi, Frankrike ..... . ...•...•... . ... 350 
Zagreb, Jugoslavien ........... ..... . .... .. . 350 500 
Marseille, Frankrike .......................... . 351 
Cardiff, England, 5 WA .................... . 352.5 1500 
Salamanca, Spanien, EAJ 22 .............. .. 355 1000 
Sevilla, Spanien, EAJ 5 ......... . .......... . 357 1500 
Bergen, Norge .................... .. . . ........ . 358 500 
Cadiz, Spanien, EAJ 10 ............. ....... .. 360 1000 
Nizza, Frankrike .............................. . 360 1500 
Valencia, Spanien, EAJ 24 ............ _ .. .. :160 1000 
London, England, 2 LO .......... .. ........ . 365 3000 
Mont de Massan, Frankrike ............ .. 365 300 
Va.rberg, Sverige, Sl\ISO ................... .. 367 
Prag, Tjeckoslovakien ..... ... ............ ... . . 368 5000 
Tammerfors (relä), Finland .............. .. 368 200 
Falun, Sverige, SMZK ...................... . 370 15 00 
Madrid, Spanien (Union Radio), EAJ 7 373 6000 
Manchester, England, 2 ZY ................ . 378 1500 
Oslo, N arge ............ .. ........... . .. ......... . 382 1500 
Bilbao, Spanien, EAJ 11 ... .. ............... . 383 2000 
Bournemouth, England, 6 BM ............ .. 386 1500 
Madrid (Radio Iberica) , Spanien, EAJ 6 392 3000 
Hamburg, Tyskland, HA . .... ...... ... ..... .. 392.5 10000 
Prag, Tjeckoslovakien ............ .. ........ . 397 5000 
Dubl in, Irland, 2 RN ......... ............... . 397 1500 
Malaga, Spanien, EAJ 26 ................ .. 400 1000 
Valencia, Spanien, EAJ 14 ................. . 400 1000 
Oviedo, Spanien, EAJ 19 .......... .......... . 400 1000 
Graz, österrike ....................... . ..... . .. . 402 500 
Salamanca, Spanien, EAJ 22 ............. .. 405 
Newcastlc, England. 5 NO ................ .. 407 1500 
Madrid (Unione Radio), EAJ 7 ....... .. 
Bordeaux (relä) Frankrike ............... .. . 
Miinster, Tyskland, MS ................... .. 
Breslau, Tyskland ............................. . 
Bilbao, Spanien, EAJ 11 .... .... ..... ....... . 
Glasgow, England. 5 SC . .... .............. .. 
Rom. Italien, 1 RO ..... .. .. 
Stockholm, Sverige, SASA ...... .. ...... .. .. 
Toulose. Frankrike ........... .. ............. . 
Porsgrund, N org-e . .. .. .. ........... .. 
Bern, Sch,veiz .................. . .. ............ . 
Bel fast, Irland, 2 BE ....... .. ..... ..... . .. 
Helsingfors. Finland ................ .. ........ . 
Stuttgart, Tyskland . .. .. ............. .... .. .. .. 
Moskva, Ryssland ....... .. ......... ........... . 
Leipzig, Tyskland .. ...... ........ ......... .... . 
Paris (Telegrafskolan) , Frankrike, FPTT 
Barcelona, Spanien, EAJ 13 .............. . 
Königsberg, Tyskland ........ ......... ...... . 
Linköping, S\'erige, SMU\V .............. . 
Frankfurt a. i\L, Tyskland .............. . 
Rom (Unione Radiofonica Italieno), Italien 
Straschnitz, Tjeckoslovakien .. ...... ........ . 
Riga, Lettland ......... .. . ............. .......... . 
Birmingbam. England, 5 ·IT .. ........... .. 
\ Varschau, Polen . 
Swansea, England, 5 SW .................. . 

408 6000 
410 500 
'412 3000 
418 10000 
4~ 8 2000 
422 1500 
425 12000 
430 2500 
430 2000 
434 1000 
435 6000 
440 1500 
440 500 
446 1500 
450 5000 
452 10000 
458 10000 
4G2 600 
463 1500 
467 250 
470 9000 
47 0 4000 
475 500 
475 2000 
479 1500 
480 6000 
48 2 200 

,.. 
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~Iiinchel1, Tyskl ancl .... .. 
Briissel, Belgien ...... ........ .... .. .......... .. 
Madrid, Spanien, EAJ 15 . .. ........ ...... . 
Charkow, Ryssland .... .......... ............ .. 
Aberdeen, England, 2 BD .. .... ...... .... .. .. 
Prag, Tjeckoslovakien .. ...... ........ .. .. .. .. 
Berlin, Tyskland, B ........... . .. .. .. .. ... .. .. 
Ziirich, Schweiz .. .... .... ........... .. .... .. .. . 
Aalesund, Norge .. .... .. ... .. .. .. .............. .. 
Briinn, Tjeckoslovakien, OKB .. . ........ .. 
Helsingfors (Radiotrupperna) Finland . . . 
Wien, österrike, PRG ......... .. .... .... .. .. . 
Rom, Italien 0. 0 • ••• 0.0 •••• •• • _ •• • • •• •• • ••••••• •• •• 

Sundsvall, Sverige, SASD . ..... .. ........ .. 
Budapest, Ungern, MT 1 ........ ........... . 
Jyvaskylä , Finland .. ....... .. .. ..... .... .. .. .. . 
Berlin, Tyskland, B .. .......... .. ........ ... .. 
Barcelona, Spanien, EAJ 1, .. . ............ .. 
Wien, österrike .... . ....... . ... . .. ... .. .. .. .. .. . 
Rom (Unione Radiofonica Italieno), Italien 
Milano, Italien, SITI . ... .. .... ... ... ...... .. 
Stawropol, Ryssland .. ............ .. .. ...... .. . 
Astradian, Ryssland .. .. .. .. .. ........ .. .... .. . 
Berlin (Königswusterh.). Tyskland, AFT 
Amsterdam, Holland PX 9 ...... .......... .. 
lJstersund, Sverige .0. 0·· . . .... ·.· . .. ·· . .. . . ... . . 
Geneve, Schweiz, HB 1 ............... ... .. . .. 
Nischni·Nowgorod, Ryssland .. ... ..... .. ... .. 
Kiev, Ryssland .. ......................... ..... .. 
I wanowo, Ryssland .. ......... ... ... .... ...... . 
Odense, Danmark .... .. ........... .... ....... .. 
Lausanne, Schweiz, HB 2 .... . . .. .. . ...... .. . 
Grenohle. Frankrike .. .. .. . .. ..... .... .. .. ... .. 
Homel, Ryssland .... .. .. .. ................. .. . .. 
Leningrad, R yssland .............. .. ........ . 

Vågl. Watt 
485 10000 
487 
490 1000 
490 1000 
495 1500 
495.8 5000 
504 10000 
513 1000 
515 
521 
522 
531 
540 

2400 
500 

20000 

550 1500 
560 2000 
561 200 
571 4500 
580 6000 
582.5 20000 
624 4000 
650 500 
655 1200 
675 1000 
680 10000 
700 400 
720 
760 
780 
780 
800 
850 

2000 
1500 
1000 
1000 

850 1500 
875 
900 2500 
940 1000 

Vågl. 
~linsk, R yssland .............. ... ... . . . . ....... 950 
Basel, Schweiz ..... .. .. .. ... ..... . .. . .. . ....... 1000 
Rostow, Ryssland .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. ...... 1000 
Moskva , Ryssland ................... .. ......... 1010 
Middleraad, Ijmuiden, Holland, PCMM 1050 
Velthuisen, Haag, Holland, PCKK 1050 
Amsterdam (Smith & Hooghoudt), Holland 1050 
Hilversum, Holland, HDO ...... .. ....... ... 1050 
Haag, Holland, PGGG .. .. ...... ... ........... 1070 
Geneve, Schweiz . ... .... ...... ................... 1100 
Woronesch, Ryssland .. ...... ....... .. ........ Il 00 
Prag, Tjeckoslovakien ........ .... .... .. ....... 1150 
Sorö, Danmark .... .. .............. .. .. (1500) 1150 
Boden, Sverige, SASE .. .... ...... ............ 1200 
Luxemburg, LOAA .. ...... .. ....... .. ........ . 1200 
Kovno, Li\auen ...... .... .... .. .. .. .... .... .. ... 1200 
Tnapse, Ryssland, RAW ..................... 1200 
Hjfllrring, Danmark .. .... .... .... ...... ..... ... 1250 
Berlin (Königswusterh.). Tyskland, AFT 1300 
Karlsborg, Sverige, SAJ .... .. ............. .. 1365 
Moskva, Ryssland, RD\V .. ... .. ....... .... 1450 
Ymuiden, Holland, PCMM ... .. . ............ 1500 
Daventry, England, 5 XX .. ... ..... ... ..... 1600 
Belgrad, Jugoslavien .......................... 1650 
Radio-Paris, Clichy, Frankrike, CFR ... 1750 
Rom (Unione Radiofonica Italieno), Italien 1800 
Tnapse, Ryssland, RAW ....... .. ... .. ....... 1800 
Kaschau, Tjeckoslovakien .. ... .. ..... ........ 2020 
Kosize, Ungern ...... .. ........ .. .. .. ... ........ 2080 
Amsterdam (Vas Diaz), Holland, PCFF 2125 
Sorö, Danmark ...................... .. ......... 2400 
Paris (Eiffeltornet), Frankrike 2650 
Paris (Eiffeltornet), Frankrike, .l<'L ...... 2740 
Rom, Italien .. .. ................................. 3200 
Madrid (Prado del Rey), Spanien ...... 3800 

Följallde nya våglängder, göllande f ör enge/ska och tyska stationer, ha offentliggjorts: 

Watt 
1200 
1500 
1200 
2000 

90 

500 
25000 

1000 
1500 

1500 

4000 

18000 
3000 

12000 

25000 
1500 
1500 
1400 
4000 

2500 
12000 

5000 
5000 
4000 

15000 

ENGLAND: TYSKLAND : Niirnberg .. .. .. .. .......... .. ... 329.7 
Bournemouth .................. 306.1 ~Iiinster .... .. .... .. ..... ... .. .. . 
Newcastl e .... .... . ... .. .. ... .. .. 312.5 Gleiwitz ...... . . .. ... ........... . 
Belfast .... .. .. .... ........ .. .... 326.1 Stettin .. .. ....... .. .. ... .... .... . 
London .. .... .. .. ....... .. ........ 361.4 Kiel .. .... .. .... ................ .. 
Manchester ...... .. .. ........ . .. 384.6 Kasse! ......... ...... .... .. ... . .. 
Glasgow .. ...... .. .. ............. 405 .4 Dortmund ... ..... .. .......... .. 
Aberdeen .. ..... ...... ........... 491.8 Dresden ....... . .. .... ......... .. 
Birmingham .. ... .. .......... .. 491.8 Hannover .. ... . . ... . . . . . . .. . ... . 

~~i~i~~be~~ ... :: ::::: ::::: :: ::: :::: 

241.9 
250 
252.1 
254 .2 
272 .7 
283 
294.1 
297 
303 
322.6 

BresIau ......... .... ...... ...... .. 357.1 
Stuttgart ...... .. .. ...... .. .. .. .. 379.7 
Hamburg .... ............ ........ 394.7 
Bremen ........ .. ...... ..... .... . 400 
Frankfurt am Main .. .... .. . 428 .6 
Elberfeld ............. .. ........ 468.8 
Berlin I .. .. ........ .. ........... 483.9 
:\1iinchen .. . .... ................ . 535.7 
Berlin II... .. .. .............. . .. 566 
Freiburg . ......... ....... ...... . 571 

Av dessa s tationer få åtskt"lliga gemetIsam v dg längd m ed andra statione,.. 

SOMMARENS 
som Ni fångat med ka
meran, äro också värda 
att samlas och bevaras 
i ett gott album. Skaffa 
Eder ett sådant - och 
tänk redan nu på, att 
detta album skall bli 
en trevlig bilderbok, 
fylld med angenäma 
minnen. Men kom ihåg 
att MELINS amatör
album äro de bästa och 

MINNE"'! 
vackraste som finnas 
att få - de äro dock 
ej dyrare. De finnas i 
varje välsorterad bok
och pappershandel 
samt i de fotografiska 
magasinen. 
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( ) ( I ) 
( nnan Ni köper en radioapparat, prova ) 
~ säsongens nya verkliga högtalareapparat! ~ 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( PRIS KRONOR 239:-, UTAN ROR ) 

( ) 

~ EFFEKTIV". DRIFTSÄKER ~ 
~ LÄTTSKÖTT ~ 
( ) 
( Är Ni nöjd med lokal- och stor- ) 
( stationer i högtalaren och övriga ) 

~ stationer i telefon, är 2-rörsappara- ~ 
( ten R. U.2 idealet. Pris kr. 135:-. ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( De gedigna, eleganta, garantera Eder håll- ) 

( svenskbyggda appara- barhet och felfri fuhkr ) 

( tema med märket lionering.) 

( ) 
( ) 
( ) 

~ RAJLF A. UDDENJBERG ~ 
( Telefon: 11717, 7187 CÖ1rElBHHtG Telefon : 11717 , 7187 ) 

( Ombud antagas, där förut ej representerad. ) 
( . ) 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 



COLUMBUS 

" De" ideala 
radiof örpackninqe" " 

• 

LÖSER EDRA FÖRPACKNINliSPROBLEM 

Radioapparater äro sammansatta utav 

idel sköra och ömtåliga smådelar. All 

förpackning av radiornateriai måste där

för ske på betryggande sätt för att va

rorna icke skola äventyras vid tran sport. 

Intet lämpar sig bättre för detta ändamål 

än Columbuskartonger. De äro starka, 

utrymmesbesparande och lätta. Ledande 

radiofirmor använda dem i stor skala. 

Det lönar sig även för Eder att taga känne

dom om Columbuskartongens alla fördelar. 

Prover och prisuppgifter lämnas gärna. 

STOCKHOLMS KARTONG- ~ LITOGRAFISKA A .... B. 
REPRESENTANT FOR GOTEBORG OCH VÄSTRA SVERIGE: 

GÖTEBORGS LITOGRAFISKA AKTIEBOLAG 

Göteborgs Litografiska Aktiebolag, Göteborg 1926 



VÅR NYA OMFÅNGSRIKA 

RADIO 
KATALOG 
SÄNDES MOT 50 ORE + PORTO 

) ( 
~~ 

FOLjANDE BROSCHYRER, NY UPPLAGA: 

N:r 1036 Radiotransformatorer för lågfrekvensförstärkning Kr. O: 25 + porto 

" 1019a ~RADIO). Lågfrekvenstransformatorer för ba-
lanskopplad (Push-Pull) lågfrekvensförstärkning. 
Kopplingsschemata med byggnadsbeskrivning .. I: - -+-

.. 1057 a ~BORT MED BA TTERIERNA$. Rundradio 
från belysningsnätet. Högtalaren drives med 
balanserad förstärkare ansluten till kristallmot
tagare, för självbyggare. KoppIingsschemata 
med byggnadsbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. I: - + 

.. 1059 »ANOD- OCH GALLERSPÄNNING *. 
Kopplingar för självbyggnad av apparater för 
uttag av anod- och gallerspänningen från belys-
ningsnätet, lik- eller växelström ... . . :... .... . . .. l: - + 

.. 1060 »KORTING». Färdiga apparater för uttag av 
anod- och gallerspänningen från belysningsnätet, 
för lik- eller växelström .......... . ......... . ... .. O: 50 + 

1072 ULTRA-RORETS TEORI .. .... ............... .. O: 50 + 
1077 Ett betydelsefullt inlägg rörande motstånds-

kopplad lågfrekvensförstärkning. Dra)owid 
Konstant Högohmiga Motstånd ................. . .. O: 25 + 
Katalog med alla broschyrer stIndes mot kronor 3:-, + porto. 

H. C. AUGUSTIN, HÄLSINGBORG 
TELEGRAMADRESS: AUGUSTIN, HÄLSINGBORG. TELEFON : 3260 

. 1 



1fJ26 
ruLTRAl-lCTCRODYNC# 

Utdrag från den mängd brev som alldeles 
opåfordrat tillskrivits oss från köpare av 
Ultraheterodynedelar: 

Radiobolaget Uno Sämmark, Göteborg. 
Då jag i början av detta år ämnade köpa 

en förstklassig radioapparat, försökte jag 
olika typer, men bestämde mig slutligen för 
Eder "UltraheterodyneJJ-emottagare, då den
na föreföll mig vara den bästa. 

J ag var särsleilt angelägen om att kunna 
höra stationen Wien, oberoende av om Göte
borgs Rundradio, som är belägen endast 
cirka 500 meter från min bostad, arbetar 
eller icke. 

Det är mig ett nöje intyga, att jag är 
mycket belåten med Eder apparat, och de 
prestationer, som utlovats i Eder lilla bro· 
schyr av januari d. å. hava tillfullo blivit 
uppfyllda. 

Med endast en liten ramantenn kan jag 
taga in de flesta kontinentala och engelska 
stationer med full högtalarstyrka. Appara· 
ten har stor ljudvolym och olika instru· 
ments klangfärger höras rent och utan bi· 
ljud även i orkester. 

Några störningar från Göteborgs Rund· 
radio förekomma icke. 

Så vitt jag kan bedöma, uppfyller denna 
apparat de högsta fordringar, som kunna 
ställas på en bra radiomottagare. 

CARL SCHW ABE 
österrikisk Generalkonsul. 

Radiofirman Utf,O Sär1Jmark, Göteborg. 
Föreningen Hjälpsamhet vill härmed på 

det varmaste tacka Firman för den mycket 
goda Ultraheterodyneapparat, som av för· 
eningen uppsatts här på sanatoriet enligt 
Eder ritning av delar tillverkade hos Eder. 

Med apparaten kan fullt tydligt uppfattas 
nästan alla europeiska stationer och även 
vid gynnsamma till fällen amerikanska. 

Dessa resultat ha u ppnåtts med ramantenn 
och en belastning av 80 il 90 hörlurar. 

Kroppefjäll. Sanatorium. 
Högaktningsfullt 

FORENINGEN HJALPSAMHET 
O. Balder (ordf.) 

Fritz Martinsson (v. ordL) 

ULTRAMIKROFÖRLU5T5POLAR 
FÖR ALLA FÖREKOMMANDE LÅGA OCH HÖGA VÅGLÄNGDER 
FÖRSILVRAD ULTRAMIKROFÖRLU5TKONDEN5ATOR 

MATTFÖRSILVRAD 
ULTRAMIKRORATT MED NONIESKALA 
JÄMTE FLERA ANDRA EXCEPTIONELLA NYHETER 

G enom alla dessa nyheter har Ultraheterodyne överträffat -
t. o. m. sig själv - och lämnat alla andra mottagare ännu 

längre efter sig i fråga om selektivitet, räckvidd, ljudvolym 
och ljudrenhet. Samtliga europeiska stationer med full hög
talareeffekt, och nattetid även Amerika, på endast en liten ram
antenn - utan luftantenn eller jord - och fullständigt obero
ende av kraftigaste lokalsändning. Endast vi, med våra stora 
tekniska, vetenskapliga, instrumentella och maskinella resurser, till_ 
verka Ultraheterodyne. För mindervärdiga efterapningar varnas. 

Ni kan erhålla antingen en färdig mottagare i exklusivt ut_ 
förande eller delar att själv bygga en sådan. Ett noggrant prin_ 
cip- och figurschema jämte ritning och anvisning för byggandet 
av Ultraheterodyne .erhålles per postförskott mot kr. 2: 85 + porto. 
Dessutom schemata, ritningar och anvisningar för modernaste 
en·, två· och trerörsmottagare samt L.F.-förstärkare, mot kr. l : 50 
+ porto per ritning. Rekvirera i dag! 

Har Ni redan en mottagare, ändra densamma och bliv 

En Ultraheterodyneägare! 
RADIO A •• H. UNO SXRNMARK 
Telefon 11894 Skeppsbroplatsen l, Göteborg Telefon 11894 

Återförsäljare antag .. där vi förut ej äro representerade. Begör vb bro,eayr i dag, 
den ,ÖDde. gratis och franko . 

Samtliga Radioaktiebolaget Uno Sörnmarks fabrikat erhlU .. öven genom 

A.-B. RADIOINDUSTRI, Kungsgatan 46 (Victoriateatern l tr.) 
Göteborg. Tel. 11141 

Göteborgs Litografiska Aktiebelag, Göteborlr l ~26 


