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den moderna högfrekvens

bestrålningsapparaten som 

lindrar 

botar 

stärker 

förskönar 

HGgfrekvenIJ8trGmmar framkalla .ren 
vllrmeverkan. 

" 

Enlil[t prof. dr. Weber tränger högfrekvenutrömmena elek
triska värme djupare in i vävnaderna än värme från hett 
vatten eller en glödlampa. Den btadkommer ett kraftigt Bewör prospekt 
tillförande av friskt blod. varigenom inflammationer av sjuka ~ 
delar förhindru. Ledamärtor, vrickningar, muskelreumatiam, sändes gratis och franko. 
inflammationer av' inre organ o. s. v. i'iva med .ii' under in-
verkan av elektrisk värme, känsla av smärta upphör. 

Radiostörningsskydd bör ovillkorligen 

användas för undvikande av störningar. 

COr1.cer1.t:ra -:-

HGgfrekvenIJen en ofGrlJknell&' karmeted ! 
Si slger likared : 

"Högfrekvensen betraktad i sin mlna-faldiga användninr 
erbjuder i .in helhet en oförliknelir kurmetod till allmänt 
stärkande av nerverna och hjärnfunktionerna, den bygger upp 
och när musklerna och blodet, förstör alla osunda, främmande 
och .juka ämnen och livar, fysiologiskt sett, hela det mänsk
liga systemet." 

Dr. MOddel. 

N:r 3591/6a. Wapa högfrekvenaapparat, tfp 6a, med 16 
elektroder. Etui lOX24X35 cm. 

Pris: Med radiostörningukydd ............. Kr. 100:-
Utan •• .. .......... " 85:-

N:r 3591/7a. Wapa högfrekvensapparat. typ 7a, med 20 
elektroder. Etui 12X30X39 cm. 

Pris: Med radiostörninr.skydd ............ Kr. 
Utan ., ............ " 

N:r 3591/S. Wapa stöminrsakydd .................. Kr. 

I-Iälslr1.gborg 

125:-
110:-

15:-
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För några å,r lsedan V!ar det rehlJtivt 1ättatt med 
en vanlig, ,MerkopplaJd tvårörsapparat få in de vik
fi.gaste europeiska DurudlradioSltationeDua störnitngs
fdtt, odh amla,tören var Isärskilt stlolt öv:er sin egen
händigt konstruerade mottagail'.e då han i nattens 
stilla tillllIDa,r ilyckades fiska upp en spansk, iJta
liensk eller rySlk stlatlionpå 0.5 ikW. 

Nu har radiotekniken, nått en hög fuHändning, 
odh lIllan skulle IkJunna vänta, ,aU möjtlightet1erna i 
detta hänseende blivit S\törre. Detta sikuUe väl 
även haJ varit faBet, om .stationerna ej M'ge så täa 
hoptrnngda, men på det vålgJlånlgdJs:band, sQm den 
i1nt'ern!litioneHa roauiouni.onen upplåtit för de euro
peiska s'ändarna, har man placerat alLdel1es för 
många stationer, 'Och följden hall' blivit.atlt inter
ferens uppstått mellan en hel del av dessa. 

lsynnerhet på våglängldsbandtefi 200-400 meter 
äro förhållandena 'od:nägJ!iga. Förs'ök bara atJt få 
in aHa 65 Sitationerna, som lligga meHa'll 750 och 
1,500 .kJH! Medt en vanHg mott!ligare - med eller 
utan högfrekvenSlSteg - går det i aililta ihänd;e~sler 
inte. Endast om man .är ägaDe till en apparat med 
bandlfiilter eller nä,g.o.n annan h:ögselelkitiv - app.arat 
kanmalIl någlodundla Lots;a, :sig fram i eterllaV'et. 

På vissa ska~treck upplever man ver,klitga sen
sallioner. Man hör på ,SaJlllIll,a gång ett tyskt jazz
tk!liptetll, en it'aliensk hjåI:tetenor och d'agsnyheterna 
från TT - en a~Ulsti lsk ragoult, som ger en lLten 
förSiillalk av v·ad Isom skalll komma. Det ser näm
ligen inte ut som om IföMål1andena skJulle bli 

Annon.pris : 

Kr , O: 50 pr mm . spalthredd. 

KRIGET I ETERN 

HAR BÖRJAT. 

ÅRG.3 

, 

bättre, snarare .tvårt om. Först nu hal' elerkrigef 
börjat. I all still'het ikapprusta d'e stODa radl'O:Sita
Honerna 'Oc.h ibygga jåttetSändare, med vilka man 
hoppas kunnla överrösta varandra. Allt högre och 
högre stilga kiJowattalen. 'Och /sändaregiganterna 
växa upp Slom sV!liillpar ur JODden. 

Och ahlltdeita .försd,ggår under en Hd. då mdio
industrien medl händer 000 fötter ,arbetar på att 
konstruera mottagare med större räckvidid 'Ooh 
selektivitet - 'alpparater, som äro tillräcl.clI1g't -effek
tiva ;för mottagning av mycket Isvaga dist!lilltsstatio
ner. Under dlenna lti.d by,gger lIllan stJontaltiloner på 
hundrataLs ik.iLowa~t, Slom om förstJåI'lkarrören ald
rig existerat. Det Iha,r emeNtertid inte sparats på 
kritiken, !båd.e s!lJkkunnig 000 icke sa.kkunnig. 
Man har frågat sig, varför inlte hälJften av aHa sän
darna iSLopas, och v,arför man int'e nöjer sig med 
några få centDalistaHoner. 

PDohlemet ,är emellertid inte fullt så enkelt, som 
det förefaller. Att man i ett land ,som Sverge infe 
kan kl,ara sig medl 'ett p:ar Sitark!li sändare, är lätt 
alH inse. DetUa beror dels på .dIen kuperade ter
rängen. deLs på landets lån,gsträckta form. I Dan
mark och österrike dåremot Hgga {ö!ihåHanden,a 
betydlUgt bättre till. 

Ej heller p,araHellkörningen har viswt sig idea
lisk. Detta beror på de dödla zonerna, som på 
många nlatJser helt omöju.ggör-a mottagningen, r 

även Marufred' von Ar,denn.es fältföl'1Slt!ärkni~ 
,stem har vi,gat sig omöjligt aH gOOlOmföra 
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ItiJken. Men, Itälllikier Lyssnaren, ä,r det inte dumt att 
hygga ny.a st31tioner på bandet' 200-2000 meter, 
när de tkorta våigorna tlillhöm flIamtiden. Det 
korta ,frelkven:sband,et har emellert1d även en hel 
del nackdelar. De ultrakorta vågJo~na .t. ex. äro 
endast användlbaraihom ett beg'lIäl1lsat område -
aLltså enda'st tör lolkal!rnotbagning - och band~t 
mel.l'an 10 oah 100 meter har visat sig föga tilllför
li:i!tligt ,för ru.ndlradi:oändamål. 

Man k31n emellertiLd fråga sig, om våglängdern.a 
mellaIli 1000 'Och 2000 meter äro nödVJändiJga för 
rundradlilOn" Olm v,i till att börja med se på för
d'el,arna, sl!äililer sig saken lSålnmd!a. För diet första 
är räckvtididen ungefär d.ensamma om dagen som 
Dm natten" 'Ooh ej !heller störes' mottagningen 
nämnvärt av fading. lDärlför hygJgide man i sinom 
tid KönigsWlUlSterhauiSen, DaVJentry ooh RadiJO
Pa~is, och dIeSlSa .stationer hördes naltt och dag 
långt! ul!a·l1Itör landetS! gr;änse~. Andra lJänder -
Rysslandi, H'Olland, Finlallld, Danmark, Polen och 
Sverge - .följdle snart exemplelt!, och llJU börj ade 
diet bE trångt även på ,detta vågilängdshand~ ty mel
lan 1000 odh 2000 meter kan man endalSitJ placera 
femton statiloner. Strängt maget Ifår man ej ens 
plalts In'ed . .gå många sändare medl mindre än al't 
man anVländer mycket se]e:ktiva mottag.are. 

Nu k.omma vi' till naokdelarna: Det långvågiga 
frekvenshandlet intkräktar på det 'Område, Slom 
IUpplåt~ts för f1Y1gtrafiJken. För pejling i mörker 
oah dimma kan man nämligen inte använd'a korta 
VIågol' och man måsJte då IOvilllkorli.gen fråga, sig, 
om det ,är vi,ktigare ,aH Andersson och Pettersson 
i o.stördl ro få höra på CbygdeLåtarna oah ,dtragspelis
ill'usiJken - det väisentliga il de svenska program
men - än 31tt männisikoliiV sättas på speJI på de 
int·ernationella flygruterna. Denna fråga är i alla 
händelser värd! att beakta:s. 

Dessutom har det! långa VJåglängd:s:områdlet berett 
de europeiSJka radiolrol1lstruktörer:na stora sorger. 
Dels bH appamter medJ två vålgliängdislOlmråden be
tydligt dJy:rare att tihl:venka än de enkla mottagarna 
utan våglängdiSlomkorppling, odhdels nedis!ättes' se
lektivHeten genlOm om~o'P,p1ingsanordil1lingen. Var 
och en.:som sysslat med radliJobygge vet, att det kan 
vara svårt nog rutt bygga en effektiv radioapparat 
med ett enda hÖlgifl'ekven ss t eg, då däremot ame
rilkanarna 'Utan s,t.örre SJVåriglheter .fabricera mO'tta
gare med två och tr,e dylika :steg 'odh a'VIStämma 
samtI.iga kretsar med en enda ratt. 

I New-York finnes det ej mindre än 27 sånd'are, 
viJika aHa aI1beta på olika V1åg,längd~ och d-et egen
dom,li,ga är, rutt man med en medelstor kommeMiell 
mottagare kan skilja dem alla åt. Med medelistor 
mottagare' mlen.ar 3Jill.erikanaren i alla händelser 
en a'pparat med 6 il. 7 rör, ty die:t finnes i USA typer 
som äro utrusitde med ända Up\p tiU! 10 il. 11 rör. 

Efter . denna liLla Ultfly{kt till ' "d'e obegränsade 
möjli.gheternas land~' återvända vi till die hedröv
liga motbllJgn';ngjS'lförhållandena i Europa. Varför 
ha vi egenlliigen en "UniIOl'l' International de Ra
~,ioplh.onie", fråg-ar läsaren. Är det inte meningen 
att dlenna insltiltutiol1l sIkall sörja Iför ordlningen i 
eter.n? Nej, rllJdiounionens uppgift är endast att 
fördela vågJiängderna 'men, därutöver är den makt
lös, och Iför ÖYi'iglt finns det länder, som ej rätta 
sigeJiter bestämm!eliserna. Man har vtisserligen 
för,eslkrivit, ' att den lIllaxilmala sän,dareetfekten 

skall vara 100 kW, men det tOlide inte dröja länge, 
innan gränsen flyttas upp ytterligaI'le. 

Om ,en .obetydlig eur:opeilsk reläsändal'e rekar va
riera vågLängden en hånsimån blir den lav den s. k. 
överva!knin,gs'k!ommi.ssionen genast påmlind om sin 
·existens. IDen SOIIllI har uppsikt över stat~onen rusar 
till SID'a iins,trument, miäter odh reglerar srpä.nn!ingar 
ooh -strömstyrkor, 'Och om några minuter är våg
längden jlUsterad'. Men det finnes 'ett land, SOtIIl non
chalerar alla dylika ,uppmaningar, .nämligen Ryss
land\, .ty Sovjetumonen bestämmer :själv st ynkan 
på sdua sändare odh placerar dem på ,de vågläng
der den finner för .gott Dessa stationer användas 
huvudsakligen för politiJsk prppllJganda på .franska, 
engelsklli, ty.ska, holländska, itaJlielllSka och finska 
språ1k!en. ila klagomål ha varit fÖI'lgäves. Ja, det 
har t. o. m. ,gått Slå lål1lgt, att Polen och Rumänien 
för att :skyJdd:a sig; mot pl1Opaganda, måst bmga 
"störsändare", vilka arhet31 ipå samma vålgliängd 
som d 'e rylSka sta,tionerna.,och i Nederländska In
dien ha hoLländarna av.samlIlla anledning förbjudit 
inlf,Ötdingarna rutt anv.ällld'a radiiomo'tbagare. 

En outsider har ·aUtlSå hänsynslöst bringat or,eda 
i hela s)'lStemet. Men inte no~ härme!1. Sovjet 
förföljer även de europeiska stationerna. Det kan 
t. ex. inte bero på en SlUlIIlP, att Kön~gswU'Ster
halUSen alltid 'stö:nes arv den ryska telegrafisända
~en tRNX - även då den byter våglängd - eller 
att 0's'lo för någon t~d sedan förföljdes av Rostow/ 
Don bå,de ,på d:et höga 000 låga VJåJglängdsområdet. 
Ooh nu meddelar Sovjetuni,onel1lS aenitratlabora
torium, att ej mindre än 50 nya sända,r·e sloola upp
föras i RysIslandi under ,den llIårunruste tid:en, och 
31tt 11 av dessa sIkola arbeta med 100 kW teled:1oni
ef1fekt. DeSlSutom ,sIkahl Moskva,&tabionen förstär
kas till 500 (!) kW. 

Det 'tor,de end31st vara en tidSlfrå,ga, när d'en för
sta 10001kW..,stationen korum'er. Då ställes radlio
induSltrien infrör nya \Lppgid1ter, ty IfraJIllltidens mot
tag,are måste Vlara ännu mera IselektiNa än de typer, 
som nu finnas i manknaden, ,men 'en ökning av 
selektiviteten får ej ske på beJk.ostnllJd av lj,udkva
l1teten. Ej heller får den försvåra inställningen. 
Frågan är emellertid, om det är någon ide att 
ytterligare ,utöka högfrekvel1lSisi.dan. Därigenom 
uppnår man närnJliJgen, att även de svaga sändarna 
kOilllna in med Ist or Vlolym ooh .förbättringen av 
selektiviteten är 31Htså end3JS!l: sk enlb ar. 

Det läanip1igaste torde vara., att creducera antalet 
sändare i EUIiopa oah låta .dessa arheta med en 
gelllOOI1\sruittsefifeJk.:t av 30 il. 50 kW. Man skulle då 
kunna öka ;avståndet melJlan stationerna. 1000-
k'V~stationer äro i aHa händelser .onödiga, då man 
nUImera i manknaden kan eIihålila effektiva mot
tagare med eflfektiVla rör. 

Att vi i VlåIit land ha 31 'OtJjka sändare vilka acr
beil'a på 21 10 lika vå.glängder är naturli.gwds· alH 
annat än idlealiskt. En hel del iav reläistationerna 
bODde väl k!unna ans'es överlflödiga, ty die prog;r,am 
som server3JSI, .äro mången gång ej ägnade att sti
mulera intreslset för ct'unrdradion. Å andra sidlan 
kan lIllan ej frångå, att tlera mindre sti3.,tioner bju
da ett bättre program än Stockholm. 
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Europas "hallåmän". 
III. "Hallo - Radio-Wien!" 

Radio-Wien bygger en ny storstation, vilket är helt 
naturligt. Varför skulle de goda wienarna finna sig i 
att bli överröstade av de tyska, polska, engelska och 
italienska giganterna? Även i Sverige är wienstationen 
välkänd och uppskattad, och vi längta efter att åter 

fJ{err 91. fNaumann. 
Sportreporter vid Radio-Wien. 

fJ{err tJttmar flJiegler. 

-. 
få höra wienvalserna, operetterna och opet:.or~a från 
metropolen vid Donau. 

Sändaren drives av "Österr . . Radioverkehr~ A.-G." 
- Ravag - och de bäst kända "hallåmännen" pre
senteras härnedan. 

!f)r. 'Werner $.iemenschmied . 
Förste "hallAman" vid Radio-Wien. 

fJ{err ;Jens flriedrich . 

." 
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En universalanalysator 
för television. 

Televi.sioI1lSikonstTU'ktörernas in1resse har på se
naste tiden koncentrerats kring spe.gelhjulet och 
det braunSika flöret, odh n:!pJ<,owskivorna ha ställts 
undan i ·skfläpvrån. Mall' får emeUertid· inte a!tlse 
att den p.erfo.rerade Slldvan, som Paul Ni,pkow för 
45 år ,s·edan uppfann, varit utan betydelse för ut
vecklingen. Tvärt om, denna ·d'eta'lj har i hög grad 
bidmgit till att uppmuntra intresset för det elek
lirIska f j ärns e endet, ty man har lärt sig att med 
enkla medlel utnyttja de reSlurs& OOIl} stått till 
budis, -och även amatörel'na ha beretts tillfälle 
experiment,era med, television. För d'en trådlösa 
bildövemödngen har den internaHonella radio
unionen emellertid endast up'plåtit ett frekvellls
band på 9000 hertz, och detta begränsade område 
tillåter som. bek-ant ej en trantsmission av detalj
ri-ska loolder. Därtför har maIl! fått nöj'a sig med' ett 
formalt på 3 X 4 cm., .och bilden har ·del,ats upp i 
1200 punkter ' om 1 kvnun., vilJket mot.S'Varar ett 
grövre raster än diet ISIQm anlVändJes för bidJIlling,s
kli:cheer. TrIQts d/eSlSa primitiva -anordl11ingar har 
det ej elllda,st varit möjligt att känna igen perso
ner, vars bild överföI1ts tIelevisionärt, utan man 
har även vid t.ranSlIIl1ssiona'V film-er kunnat ur
skilj a en hel ,dlel detalj er, numret på en bH, rök
slingorna frånl en dgarrett etc. 

Men nu har man ktQlll1ID.i.t in i en återvän.~Slgränd', 
ty det har visat Slig omöjligt att med: en nipikow
skiva erhålla bilder med tillträaklig ,skärp-a. Förra 
året -sände ty.stkarna fiLmer med 30 linj-er, motsva
rande 30 hål i nipkowskivan, men nyligen har 
man övergått till att dela upp ibiMlen i. 48 eller 60 
strimmor, vilket torde representera det finaste 
raster som kan erhållas med . en dylik anal;ysator. 
Använder man däremot 'spegellhjllll är . det möjligt 
rutt uppnå ,detaljrika ibilder. Hur en dylik moUa
gal"e är konstruerad ha vi för någon tid· sedan be
skrivit i RacHo-Tekrusk Revy (se februari11lumret 
1930). Vlarj1e spelgel pr_ojidera:r på bi1dsJkäl'!Illen en 
ljuSIstrimma, o~h avstån.d:et melllan d,eSlSa Linjer be
,stämmes av ·--nietaiI~Iä.farnas--vinkeI;-· mot' spegel
hjulets axel. 

För experimenterande amatörer är d:enna-kon
struktion emellertid en smula komplicerad och det 
värsta är, att man' aldrig vet, när stat10nerna -
eller rättare sagt de fj,rmor, som stå bakom för
sÖikssändningarn.a - behaga övergå till andra 
"normer". D~t1a betyd/er, 'att en amaJtör, som off
rat Ud ·och pengar på att bygga en televisLonsmot
tagare, en vacker ,d:ag IIllIåIS,te göra om hela appa
raten, em/edan sänidJaren plötSllligt bytt raster. 

Har man däremot tillgång till ett univ-ers'alhjul, 
sam til1å ter en kontinuerlig reglering av bild
punktsantalet, behöver man aldrig riskera, aJtt 
mottagaren blir omodern. För en dylik tel,evi
siorusmottagare kaTh man emellertid ej använda en 
vanlig ,glimlampa med ytkatod. Idealet är natur
ligtvis en kerroell, men .då en dylik kostaT en hel 
liten förmögenhet, får man nöja Slig med en s. k. 
punkfglimlampa, vilken förinår följa frekvenser 
upp tiU 10,000 il 20,000 hertz. En. dlyItik konstruk
tion h~ vi utförligt beharudlatl ulllder rubriken 
"Glimlampor" i d'etta nUIInuer. 

Ett universalspegelhjul består av tvenne >spegel
trummor, som J10ltera med oLika hasti.ghet. Den 
ena av -dessa (s.e fig. 1, V) delar upp bilden i pa
rallella, vertiikaLa linjer, .och det andra hjulet sör-
j E;r för aLt biJdtstrimmorna komrina på ett låmpligt 
inbördes avstånd), d. v. s. omed:elibart intill var
andra. Hjulens axlar bi1da ,alrlt&å rät .vinikel. Om 
trummorna ha lika måruga speglar få de naJturligt
VLS ej ha samma hastighet. Man må,ste därför an
vända 'en mot bildlformatet svaranIde utväxling, 
vilken lä~t kan beräknas ur nedanstående fOl'!Illel: • 

z= N :_ 1_ 
V H 

i vilken V är antialet speglar i. v-erbikaltrmllnman 
(bildpul1lktshjulet), H al11ta1et spe.gI,ar i horisorutal
hjulet, Z utväxlingen och N det konstanta antalet 
bildstrimrnor. Insättes i denna formel V = 30, 
H = 20 och N = 30 erhåller man: 

Sändes 12,5 bilder pr sek. = 12,5 X 60 = 750 bil
der/ min., blir vertikalhjlulelts hastighet 750 varv/ 
m:n., ty under varje varv övemöres en bild, och 
mot,svaral1d:e varvan.tal för hori1sontalihjulet upp
går till 50 X 0,05 = 36,5. 

Genom att välja en lämplig utväxling kan man 
således ställa in varj.e önskat bildpunktsrarutal. Av 
ovanstående formel framgår emellertid även, att 
utväxlingen blir gynmammare om Mriso·:iJ.·tralhjulet 
enda'st har ett fåtal spdglar. Mealet är natuTligt
vis en enda. Denna får då dien fiorm fig. 2 visar 
och utgöres 'a~ en försilvrad metallpl.åt, som böjes 
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i oSnäclmorm kring ett trähjul I d'eHa senare fall 
blir u tv:äxlingen : 

30 1 
Z3~ = 30 : - 1- = 1:1 för 30 bildstrimrnor och 

60 1 
Zso = 30 : - 1- = 2: l för 60 bildstrimrnor. 

Fig. 1. 

Denna konstrUlktion: har dock dien nackdelen att 
tämligen 'sto~a refLexionsförluster 'Upp:stå vid prQ
jicieringen. 

Den mindre spegelns ibredd ibestämmer bildifo.r
matet, men detsamma ,k'an giv.et'Vis även ändras. 
om man varierar av,ståndet mellan de båda hjulen. 
Slutligen må nämnas aH man kan bygga upp bH· 
den antingen g,enom horisonteLla ener vertikala 
linjer genom att vrida he1a syiStemet 90 grader, 
och att en kontinuerligt vadaibel utväxl'ing lätt 
kan er<hållas med en: friktlonsk'oppling av den 

/ 

Fig.2. 

konsl;Duktion, ,som förr. anväDlt,s å mindre bilar. s. 
k. cyclecar~. Denna senare kan natJurligtvis ka
libreras, så att man bekvämt kan ställa in tcle
visioI1lSIJlJottagareu ,för ett Vi~5t bhldpuuktsantal 
eller raster. 

KÖUTING krafUörstärkare 

N:r 2135. Typ FVW 2772 m. 
Förstärkaren utan skyddskåpan. 

För stora e:ffektbelopp 

100 och 200 .watt 
anod effekt motsvarande 25 ' resp. 50 watt 
distorsionsfri utgångseffekt. 

O•· 'I bl •• 
Siinktal 
pris e.·. 

N:r 21~3. Förstärkare FVW 2762, 25 watt distor
sionfri utgångseffekt. 
Pris, utan rör ...... .................. Kr. 402: 50 

N:r 2134. Nätaggregat för ovanstående FNW 2762. 
Pris, utan rör ... ......... ... ......... Kr. 563: 50 

N:r 2135. Förstärkare FVW 2772, 50 watt distor
sionsfri utgångseffekt. 

Pris, utan rör ... ..................... Kr. 437:-

N:r 2136. Nätaggregat fQr ovanstående FNW 2772. 
Pris, utan rör ... ..................... Kr. 644:-

Uoneentra • HälsingborK" 
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Schaleco-SG 3W. 
En effektiv trerörs växelströmsmottagare. 

Att döma av d1e förnrågnlinglar, som på sena-ste ti
den inkommit till red., är intresset för mindre m
strun'smottagare med hiögfrekveIliSsteg särdeles sVort 
i våJrt liand. Vi skola d'änför i sIäs'ongenS elfte tim
ma presentera ·en ViärdJig r,epresentant för denna 
apparattyp - ScJhaleco SG 3W - vilken är ut
rustad med etltSlkärmgaller-illö~rekvenlssteg, en 
återkoppLadJ Idetektor och ett tiransformatJor
kopplat lågfrekvenSisteg. Den f'ör d'rift,en el"for
d'erhlga likströmmen uttages över en nättransfor
mator med p'rimäruttag för 110, 120/ 125, 145/150 
odh 220 vOO:t, ,oc.hsom likriktarDör användes ett 
RGN 504 eller ett PIhilip's 1801. Rikligt dimensione
rade droSls:ell~olar 000 Mock:k.ondJenlSatorer sÖrja 
för att nätbrUlSiet eliJminler.as. . Nalturligtrvis uppvi
sar Schaleco ... SG 3W ett modernt, ameriklansId 
ohassimontfage med Slå. ,gott som samtli!ga ledningar 
förlagda .till undersid'an. En blick på mont'age
vinJkeln, fig~ 4, övertygar den ·erfarnre amatören om 
den solida klOllist:r;uiktionen och de J.'Ienla linjerna. 

Tack vare d,e OIll.Wopphlngslbara högfrekvens
transfoJ.'lmatorerna har mani lyckats uppnå en u~ 
omordlentfligt kraftig fÖJ.'lstäf4kning i ffu,emng med 
en högtdrivenrselektivitet DeSlsa tranSlformaoorer 
äro inlbyglgda i eleganta boxar av tjook lwprptar
plätt, och ,die bådJa vå;glångldlsomkopplarna manöv
reras med! ·en gemensam skena, som fastJs.tättes på 
spakarna. Avstämningslkondlensatorerna el och 
e2 åra fÖrlSleldd1a med, trumskalor av speciell kJon
strulktion samt så konstruemlJde, aU de kiunna Slkru
Vl!l'S fas:tJ direkt på paneLen. Detta arrangemang 
har eDJrattJsaVistämnringens fördelar men sa!lm·ar 
dess, många nlac.kdelar. 

De' Desultat man uppnått 'll1<edJ Schaleoo ... ,sG 3W 
h,a varit 'Över fö.rv,äntan .godla. I all!llmänhet .torde 
man kJuull'a ;räkna med att medl en vanliig mom
husanrtenn få in ett :tj1ugotal .stlatilOner med god 
högta11~r.styI1kaoch med, en bättfre utom!husant'enn, 

ungefär det drublbla antalet. Strömlförbrukningen 
är .synnerLigen låg ,- endaJst 39 watt< - och d-rilfts~ 

kos'tnaJdiernra öveJjstiga ej 1 öre pr timma. 
Samtli~ga erforderliga Idetaljer åtJeJ.'lfin:nas i ma

tel'iaLför.tecknringen under samm'a beteckningar som 
anv;äntJs å mlont1erinlgsrHntngen. Av fig. 3 odh 4 
torde med önskvärd1by,dlighet fram'gå, vilka d'elar 
som montJeraJs ovanpåchaJSsiet 'Och vilka som an
bringrns under d1etJsiamma. Å dessa ritningar har 
nä ttraDlSrforma,torn beteckniatJs med, "Tr.':, Ijå,gfrek
v'ensdrosSle:1:n rnedl "NF -Tr" .och .de omk,oppUngs
bara högifrekvenstransformatorerna med "A-Tr" 
resp. "RK-Tr". 

MOilllteringen av de olika ,detaljerna är synner
ligen enlkel, och mont'eringsdtJningarna ge klart 
besked i -denna frå:g1a. Man måste emeUertid ob
server.a, ,~tt -die d.elar, !Stom å .fi,g. 3 ligga till hög,er, 
komma på vänrstra siIdian å fi'g. 4 och vice versa. 
Å'teJjkopplingsdlnosseln "H. F .... Dr" fä,slres med en av 
de skruvar, med villka lågfrekvell'stramsfomnatQrn 
är f1astJsatt, men :spolen anibringas ,ej d!irektr på 
skäJ.'lillpil:åten u1!an på nå'gra mm. avstånd. fr~n den,... 
samrrna. Man målsbe allltså, använd;a en ganska 
lång skruv 'Och fästa dr,oSlSleln meUan den anldra 

och tred~e muttern. 
Så,som fra:tngålt" .av f1g. 3, är 'en skä:rnnplåt S p'la-

cerad mellan -de båda avstämningskond\e~s'a~
rerna el 000, C2 men d1eIliIlJa bortfäller naturlrJ.gtJvtS, 
om skalorn~ äro av aLuminium eller mäS!Sin:g. 
Trummorna måstJe monteras så att die ej stöta 
emot panelen, odh under inga omständi@letJer få 
axlarna beröra varallloca. 

Motstånden W h W a• "V5 .och W 7 äro inneslutna i 
olikfärgade systJolflexrör. W l (gul) har 200 ohm, 
,Wa (röd) 3000 ohm" W 5 (svrrurt) 10,000 ohm och 
W 7 (grön) 900 ohm. SamtJliga rörsock1ar äro fem
poIiga, och d!är.för kan ·enpenJt1od med' fem ben 
användas i slrutsteget, om mottagaren kopplas en-

~
',. 
flJ 

L....:=;:::::'IIIIII ", 

t-----1l:t"~rt=~~1II11 
/1/ 

SCHALECQ Fig. 1. Mottagarens 
S63 principschema. 
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Fig. 2. Chassiet sett uppifrån. 

Hgt montageritningem Man måste emellertid var'a 
försiktig med. atJt man ej av mri'ss1Jrugl placerar ett 
vanligt växelströlmiSrör i SrockelJn Va, ty dJetta skulle 
leda .liU att rÖl'et fÖ'l'stördes. Begagnar man där
emot ett skärmgaller-.slutJrör me:dt fyra ben och 
SildlOiSlkruv, lämnaS! den femte :]wntakten tom., och 
denna ledll;ting fÖI'lbindes istäJl:letJ med skruven på 
l'örets sockel. 

Mottagaren Ikopplas med vanlig för
silvrad tråd, viLkenöverd:rages med 
systoflex, och 'gl'ödiströmstiilledlningarna 
snos på vanligt sätt. För löd'llJing.en an
VländJes "SoJlmerit" lodtenn, som är fyllt 
med lödJpalSlta, Isamt ·en vläl rengjord kolv 
- hä~stelektrisk. Då defl~a arbete är 
utlfört, kontrrollel'las löd!stäUena (å rit
nringen markerade med SIVIarta Ipunkter), 
oöh ,samtidigt övertygar man Isig om, att 
mottagaren är rätt koppllad. 

tranSlforma~orns rprimä.rIlillldnimg Isamt 
~öI'lbindla den gemens'amma alllslutnings
punlkten (mi:ttuUaget) med m etallchas
siet. 

Innan motlagaren tages i bruk bör 
man öVlertyga sd,g 'om, att mättranSlforma
tOl'nlS spänning överensstämmer med 
nätspänningen, samt ·aH mätet har nor
mal frekvems, d. v. IS. 50p$"/ sek. Som 
antenn kan man lämpligen använda en 
15-20 meter 1å,ng wire, men det är även • 
möjligt aU uppnå en Igod' mottagning 
meden än1mu kortare IUJftledlning. So~ 

regel grä1ler, att man på korta vågor er
hålLer ,diet hä'sta resultatet med en kort 
a,nltenn 'Och omvänt. 

Om thJögtaJaren är av 'eLektl'lodi)"ruamisik 
eller eLektromagnetisk typ är i och för 
,silg 'lik,gilrt~gt blott man tillislelr, att mag
nebsystemet pas'sar för sl'lljtröret. Här
vid är ·att märJm, att pEmtoderna ej äro 
avsle:dda för ä'ld1re högltal:aretyper men 
att die l·ämna ypperliJga resulrtart i kom-
biIlJati:on med ett IIll'Od/ernt magnetSi)'
SI~e:m. Att · man med fördel även ika'n 

aIli~ändla ,ett RE 134 eller ännu bfuttre ett RE 304 . 
som sltut.rör rb.ehöver vällknappa,st ,påpekJalS. 

Sedan' l'Iören placerats i reSrPekltive håLla,re och 
apparaten an s.l!utLtls tiH antennen looh jord1ed~ 

ningenpåsläppes istJrömmen, ",arvid' man hör ett 
svagt IbI1UIS. Vid aViproVlIliingen av mottagaren 

Den Schalleco-näftfianSlformator, SlOm 

kiommit lIiU alliVändning i SG 3W, är för
sedd/ medJ uttag fÖT 110, 125, 145 och 220. 
volt, och å, figuren är mottagaren mOlPP
La dl Iför den högsta av deSisa! Stpänningar, 
nJämligeIlJ 220 volt. NättilledIlii.ngen är 
al1t>så ansLuten til!l kontakterna "0" 'Och 
"220". Har. nätet d'ärffillOt t. ex. 110 volt, 
kopplas :sIad/darna t:illl "0" ocll "110". 
För att mottagaren ska1l fungera till
fredsställande är diet nödvän:dligt att 
lägga ett par rblodkkondensatorer · CIS 

000 CH (Dralowidl...MikwfalI'ad) över Fig. 3. Chassiet sett underifrån. 



10 IlA1Jl0-TSkN1SK IlEVr 

måste man i'akttaga en v1ss försiktighet oahaikta 
sig för att komma 1 heröring med! strömförande 
ledningar. Dessutom får man Sie till att app'ara
ten ej placeras på metal1för,emål eller 'verktyg, s,om 
kunna orsak'a kortslutning 'och slutligen bör man 
komma ihå,g att ej från- .eller tillkop.pla h6gtal:ar,en, 
då moUagaren är alnslJuten till nätet. 

VridikJollJd,ensatore,r:na C1 ,och C2 ställas till att 
börja med på Is'amma ska,ISltreck .och med den ena 
handens t!umm,e manövreras hå,da trumskalorna 
samtidigt frollJ l1ioll till maximum. Mall' bör då 
höra loka1sänd1aTen eller .någon annan stark sta
Hon. Vid mottagning 'av dlistanJSlstationer drages 
återkopp'lin,gen åt något och r!litten Ca, med vilken 
antennk,opp1inJgen kan re@.eras, vridas upp till 
ungefär häLften. Samtidigt · ger man !likt på, att 
bådla kre.tJs.ama äro avstämd.a på SlaIIllllla vålglängd, 
vnket .ger siJg till känna genlOlli en svag -susning. 
Sedan man fått in en leLler annan ·stat;1on. justem,s 
avstämningen, Merkopplin,gen och antennk.onden
satom, och som regel gälller, aU se1ektiviteten är 
den 'sit1örS1ta möjltiga då anlenIllkoppling1en är lös 
och återkopplingen falst. 

Sahaleco-SGW3 }{ian även med fördel användas 
mr grammofionföl1stäJrkning. HärviJd an:slutespick-

. upen till klämmorna "Gr". För l"eglering av ljud
styrkan hÖJ." man emellerHd koppla en lämplig 
IjudregleringsanordninJg, t ex. DraLowildJ...Tonmo
bill, meHan gramIlllOfoll'anslubningsklämmorna .och 
elektrodosan. 

Materialförteckning. 

2 VridJkondensatorer Cl och (1 a 500 cm. 
1 Par tl"Uffiiskalor 
1 Vlariabel 'kondeIl/Sator Ca a 500 cm. med knapp 
1 Variabel kooo'ensador C4 a 75 cm. med knapp 
1 Blockkondensator C5+C6, 2XO.5 MF 
1 Blockkondensator C7+C10, 2 X O.5 MiF 
1 Blockkondensaoor C15 a 0.6 MF 
2 Bloakkond1ensato.rer C11, C12 a 4 MF 
1 Blockkondensator Cs, 200 cm. 
1 B10ckkondens,at.or Cg, 2000 am. 
2 BLocikko~densat.oreT C13, CH a 4000 cm. 
1 Motstånd W h 200 o.hm 
1 " W 2, 100,000 ohm 
1 " W 3, 3000 ohm 
1 " W 4, 2 megohm 

Fig. 4. Mottagaren sedd uppifrån. 

1 " W 5, 10,000 ohm 
1 " W 6, 30,000 olun 
1 " W 7, 900 ohm 
4 Rörthållare 
1 Schaleco-d'uibbdchaSlSi av ahunånium 
1 SchaJeco-'Pan'el 350X 200X 3 mm., avskävmad' 
1 Schaleoo-anbenn tran sf OI"mator "!blått sigill" 
1 Schaleco-Mel'koppHl1Igstransfrormaitor "r:ött sigli.ll" 
1 Schaleco ... å terkopp1inogsdro.s~el "HF -Ur" 
1 Schaleoo-lålgfrekveIllStransformator 1:3 
1 Saha,leoo-LF -s HdroSlsel "NF .. nr", mod'eli 3 
1 SClhaleoo-ootltransformator, modeR 3, 110, 120/ 

125, 145/ 150, 220 volt, 45-60 per. 
6 lsoleraJdje ,kIontakfuylsor 
1 Skena för omk!opplail1la 
1 Näbti'lJedning, 2 meter lång med sltickkOlIltakt 

Packningar, skruvar, kopplingstråd och systo
flex 

Rör. 

VI Telefunlken RENS 1204 

" 
" 
" 

REN 904 eller REN 804 
RE 134, RES 164 elle.r RE 304 
RGN 504 eller Philips 1801 

B .etänk den stora fördelen 
att själv kunna ladda ackumulatorn hemma från 

växelströmsnätet med den absolut driftsäkra 

•• K upr<>::x6~ Llkrlkt:'are., 
4 volt, 0,5 amp. Kr. 29: - 4 volt, 1 amp. Kr. 37:-

C O N C E N T R A.. • Hälsingborg 
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Om anpassning av högtalare till förstärkaren. 
Nödvändigheten .av att , begagna en lämplig ut

gångstransformatar - åtminstone så snart det är 
fråga om användandet av ett kraftigare slutrör eller 
tillkoppling aven lågohmig högtalare - ha vi redan 
flera gånger foramlhå'llit i denna tidskrift. Vi skola 
därlför denna .gång utförligare behandla vikten av 
att Ihögtalwen anpassas till förstärkaren på ett sådant 
sätt, att återgivningen de1s hlir fri från distorsion, , 
dels med hänsyn till den erhålln,a ljudstyrkan blir 
så ekonomisk som möjligt. Härför är första villko
ret, att utgångstransformatorn får en idealisk an
passning - på primäirsidan till slutröret (event. slut
rören) och på sekundärsidan till 'högtalaren eller 
ihögtalargruppen. 

Vi skola inledningsvis erinra om någ'ra regler från 
elektricitetslär.an. I fråJga 'om starkströmstekniken 
är ·det allmänt känt, att den strörnfö~b:rukande ap
paraten mås:te anpassas tiN den: förlhandenvarande 
rätspänn'ingen, om god effel<.ti'vltet skall erhållas. 
Till ett 220 volts nät fål'l m,an' t. ex. endast ansluta 
glödlampor, som äro tillvenkade för denna driftspän
ning. Däremot behöver man icke taga hänsyn till 
den anlslutna apparatenlS strömförbrukning, all
denstund nätet praktiJslkt tagelt !kan belast/aJs så myc
ket som helst. 

IDiom svagströmstekniken ligger saken annor
lunda till, emedan man här har att göra med ström
källor, som endast tillåta en :begränsad belastning,. 
Här gäller det alltså att få den ifrågavarande ström
källan att prestera det yttersta. Vid direkt anslut
ning av den strömföJ'lbrukande apparaten till en så
dan strömkäll,a med 'begränsad .prestationsförmåga 
ernår man som regel en mycket dålig verkningsgrad. 
Man använder då - om det rör sig om växelström 
- \ en transformator, vilken är så konstruerad att 
man erhåller bästa möjliga anpassning mellan ström
källan och strömförbrukaren. 

Här gäUtt- dien ·allmänna satsen, att verknings-

~~~~~~~~ 

~.~~ SR 

6.e 

Fi~. 1. 

graden är störst. då förbruk,ningskretsens mo/stånd 
är lika stort som strömkällans ~nre motstånd. 

För att förtydliga detta välja vi ett exempel från' 
förstärkartekniken, Slutröret i ,en förstärkare kan 
betraktas som en likström-,växelströmomformare, 
som genom spännings variationerna å styr gallret om
vandlar den ' från anodströmkällall levererade lik
strömmen till ,en modulerad växelström. Det gäller 
nu att med ,så god verkningsgrad som möjligt över
föra denna' av röret avgivna, förstärkta växelström 
till strömförbrukaren, d. v. s. 'högtalaren. Rör det 
sig t. ex. om en normal dynamisk högtalare, måste 
man använda en utgångstransformator; vars primär
impedans är avpassad till slutrörets inre motstånd, 
odh vars sekundärimpedans li'kaledes är avpassad för 
impedansen i den dynamiska högtalarens svängspole. 
I praktiken blir det därvid en ganska avsevärd ned.: 
transformering av spänningen. 

Nu ar dock ,att mäJ'lka, att den ovan angivna all
männa lagen ic~e utan vidare kan tillämpas på för
stärkartekniken. ty det kommer icke uteslutande an 
på största möjliga effekt" utan framför allt, på stör
sta möj1iga distorsionsfria prestation. 

För vad e slutrör resp. förstärkarsteg fimtes vid 
givna drift-sfö"rhållanden ett gynnsamt yttre belast
ningsmotstånd. vid vilkel största möjliga distor-
sionsfr,ia effekt avgives av röret. , 

Detta gynnsamma yttre belastningsmotstånd är: 

Vid normala rör 
omkring 2 till 3 ganger så 'stort som det inre rör

motståndet vid normal arbets'Punkt å karaktäristiken 
och 

vid skärmgallerrör 
omkring ~ till 74 av det inre rörmotståndet vid 

normal arbetspunkt å karaktäristiken. -

De för tillverkningen resp. valet ,aven 'lämplig u t
gångstransformator' bestämmande faktorerna äro: 
1.. Slutrörets ty,p. 
2. Slu t~tegets koppling (enkelt sluts teg eller push-

pull slutsteg) . ,. , 
3. Driftsförhållanden (slutstegets anodspänning och 

negativa gallerförspänning) . . . 
4. Fabrikat och typ hos de anslutna högtalarna eller 

impedansen hos dien anslutna högtalaren eller 
högtalargruppen. 

För amatörer och för tillverkare och installatörer 
aV kraftförstärkaranlägg,nin-gar är det numera ingen 
svårighet att erhålla läIlllPliga utgåvgstransforma
torer, då åtminstone de större, kända fabrikanterna 
dels tillverka en stor sortering omsorgsfullt beräk
nade och utförda transformator,er, dels lämna nog
granna anvisningar hetr. deras användning. I pros
pektenöveI' utgång,stransformatorer angives således 
å ena sidan efter vilket rör (vid ~nkelt förstärkar
slutsteg) resp. vilka rör (vid push-<pull slutsteg) 
transformatorn år avsedd att kopplas, å andra sidan 
huru stor den yttre ibelastniQ,gsimpedansen skall vara, 
för att verkningsgraden skall bliva den bästa möj
liga vid distorsionsfri återgivning. 
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Det gäller då att övertyga sig o.m, ,att den ihögttalare 
eller grupp av högtalare, so.m skall anslutas till för
stärkaren, verkligen har den impedans, so.m utgårrgs
transfo.rmato.rn är avsedd för. Naturligtvis är det 
av denna anledning en stor fördel, o.m kraftförstär
karen eller åtminsto.ne utgångstransformato.rn är till
verkad av ' samma firma, som tillveflk,ar högtalare.o. 
Man har då största garantin för att de olika delarna 
passa för va r,a n dra, o.ch det kan ioke nog starkt be
to.nas" huru viktigt d /etta är .fÖl" eln ekonomisk drift. 

Nu är det emellertid ännu en sak, so.m man i nä
stan lika hög. grad måste taga hänsyn till, nämligen 
dimensioneringen av förbindelseledningarna från 
kraftförstärkaren till den lågohmiga dynamisika hög
talaren. Förr rörde det sig i allmänhet endast om 
anslutning aven enda :högtalare, som var uppställd 
alldeles i näFiheten av radiomottagaren eller förstär
karen, och då behövde man ej 'bekymra sig om led
ningarnas dimensioner. Nu för tiden för~kommer 
det emellertid o'fta, att en eller flera Ihögtalare skola 
uppställas på ett ·relativt stort avstånd från kraft
förstärkaren, odh det är då nödvändigt att skänka 
uppmärksamhet åt ledningsmo.tståndet. Avsevärda 
förluster kunna eljest ·Ulppstå. 

Vi tänka oss att vi skola ansluta en eller två låg
o.hmiga högtalare aven typ, som har en impedans 
på 5 o.hm och vilken i och för sig är lämplig för den 
f·öreko.mmande utgångstransformatorn. Föribindel
seledningen {ron denna till högtalaren måste då för 
undvikande av större förluster Iha nedalltStående ge
no.mskärning, angivna vid olika ledningslängder. 

För ert högtalare: 
Ledningslängden fram o.ch tillbaka 50 m. Led-

ningens geno.msk. 1.5 kvmm. 
Ledningslängden fram och tillbaka 80 m. ,Led-

ningens genomsk. 2.5 kvmm. 
Ledningslängden fram o.ch tillbaka 130 ffi. Led-

ningens geno.msk. 4 kvmm. 

För två parallelkopplade högtalare: 
Ledningslängden fram o.ch tillbaka 40 ffi. Led-

ningens ,geno.msk. 2.5 kvmm. 
Leoningslängden fram ooh tillbaka 70 m. Led

ningens geno.msk. 4 kvmm. 
LedniJngslängden f'ram ocili tillbaka 100m. Led:

ningens geno.msk. 6 kvmm. 

För två seriekopplade högtalare: 
Ledning~längden fram och til1balka 100 m. Led

ningens geno.m&k. 1..5 kvmm. 
Ledningslängden fram ooh till'baka 160 m. Led

ningens ge no. msk. 2.5 kvmm. 
Ledningslängden fram o.ch tillbaka 200 m. Led

ningens geno.msk. 4 kvmm. 

Av denna uppställning framgår, att anslutningen 
av lågohmiga högtalare till förstärkaren över lätngre 
ledningar är o.lämplig o.ch dyrbar. Om klenare led
ningar användas, -t. ex. tråd med l ' kvmm. geno.mtSk., 
kun:Q.a förlusterna snart no.g uppgå till 50 eller 75 %, 
o.ch detta bety<ler naturligtvis att man utnyttjar sin 
förstär:kare mycket dåligt. Så snart lågohmiga hög
talare sko.la uppställas mer än 25 il 40 m. från kraft
f.örs.1:änkare.i1, hö.1l" man därför använda 'S. k. indi
rekt anslutning. 

Många av de kraftförstärkare, so.m finn,as i mark
naden, äro. förseddJa med kombinerad utgångs-

@ 
~f 

'@ 
2660~ 
(670) 

@ 
Fi&".2. 

@ 
070Jl 
(165) 

trlIJlsformator, vi,lken har 1Jv~e frå n varandTa 
helt skild,a sekundärlindningar, den ena lindningen 
är t: ex. avsedd' för en ibelastningsimpedans på 5 ohm 
och den andra för en impedans på 2,000 ohm. Den 
förstnämnda lindningen är a'lltså :beräknad för en 
lågphmig dynamisk thögtalare, o.dh till den sistnämn
da kan man ansluta en v:anlig högo.hmig, elektrody
namitSk modell. Den högohmiga lindningen är emel
lerti'<l framför allt! av,s'edd för en ind~rekt anslut
ning av lågohmiga dynamiska högtalare. 

Från starkströmstekniken erinra vi o.SS, att man 
använde.r ~n mycket hög spänning, då elektrisk ener
gi skall överföras längre sträcko.r. Denna uppgår 
vid nuvudledningarna ända till 50,000 il 100,000 volt. 
Vidare veta vi, att ledningsförlusterna äro. propor
tio.nella mo.t ledningsmotståndet o.ch mo.t kvadraten 
på strömstyrkan. Ju högre spänningen är, desto 
mindre blir alltså strömstyrkan o.ch följaktligen även 
förlusterna. Denna regel, gäller naturligtvis oför
ändrad även vid en överföring av små energimäng
der. Om förstärkaren är försedd meden utgångs
transformator med "hög" - o.ch "lågspänningsHnd
ning" och energien skall överföras på längre avstånd 
- 100 meter ,eller mera - är det såledetS förmånli
gare att anslula tilledningen till hö,gspänningslind
ningeIlt. 
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Den lågohmiga dynamiska högtalaren måste emel
lertid vid den indirekta anslutningen förses med en 
inbyggd anpassningstramformator, vars ingångs.
impedaIliS är avpassad till utgångstraIliSformatorns 
högspänningslindning och vars sekundärsida är läm, 
pad för högtalarens lågohmiga svängspole. Först 
framme vid själva högtalar,en sker alltså en betydlig 
nedtransformering till den för 'högtalaren erlorder
liga låga spånningen. 

Det händer ofta att anpassningst,ransformatorns 
ändamål missförstås. Vi vilja därför särskilt poäng1 
tera, att den ioke är någon utgångs transformator i 
vanlig mening och således ingalunda är överflödig, 
därför att förstärkaren är försedd med utgån,gstrans
formator. 

Detta skola vi försöka påvisa med ett enkelt exem, 
pel. Antag att en högtalare .skall uppställas 100 me
ter från förstärkaren ooh att man som tilledning an
vänder en dubbeHedare med 1 kvmm. genomskär
ning. Denn,a ha,r ett motstånd om ca. 4.5 ohm, un
der det att högtalarens impedans är ca. 5 ohm. Vi 
förstå härav, att led'ningsförlusterna bliva katastro
fala, om högtalaren över denna ledning kopplas till 
tr,ansformatorns lågspänningslindning. För att hålla 
förlusterna inom måttliga gränser skuHe man vara 
tvungen att ,öka ledningens genomskärningsarea till 
4 kvmm., vilket skulle innebära en avsevärd för
dyring. 

Om dlär,emot högtalaren förses med den ovan 

nämnda ,anpassningstransformatorn och "kraftöver
föringen" sker från utgångstransformatorns "!hög
spänningslindning" 'blir ledningsmotståndet obetyd
ligt i förhållande till den i detta fall höga transforma
torimpedansen. Även förlusterna i den vid indirekt 
anslutning erlorderliga anpassningstransformatorn 
bli relativt små och utan betydelse. 

Slutlig,en skola vi nämna några ord angående till
koppI;j/llIgen av flera .högtaLare tiLl lSIamma förstär
kare. Skola dessa anslutas direkt till förstärkarens 
lågohmiga uttag iför 5 ohms belastningsimpedaIliS -
vilket enligt det föregående egentligen endast kan 
komma ifråga, om högtalarna skol,a placeras i när
heten av förstärkaren - böra de komhineras i en 
grUtpp på sådant sätt, att denna får en resulter,ande 
belastningsimpedans lika med den nämnda. Fig.. 1 
visar 'några olika sätt för anslutning aven till fem 
högtalare, av vilka wr och en har en impedans !på 5 
ohm. Den resulterande impedaIliSen är å figuren an
given för samtliga kombinationer. Bäst utnyttjas 
givetvis förstärkaren enligt kopplingsskiSlSerna 1, 7, 
8 eller 6. 

Fig. 2 visar olika anslutni'llgsmöjli~eter 'för en 
till sex högt.alare med anpassnings transformatorer, 
vilkas primärimpedans uppgår till 4,000 resp. 1,000 
ohm. Även !här är den resulterande impedansen an
given för de olika kopplingarna. 

KörtinI "Excello" 
D , n a m i S k a h ö g t ' el I a r e 

EUloopas förnämsta och 
tillförli tligaste fabrikat. 

Överlägsen frekvens kurva. Utomordentligt naturtroget återgivande av tal och musik 
med stor, varm, fyllig' ton. Dubbel centrering. Membranen okänsliga för fukt. l allt 
gedignaste utförande. Därför stor hållbarhet. 

Körting Excello-högtalare. 
System Magnavox, tillverkas i sexton olika 

modeller för familjebruk, kafeer, restauranter 

och biografer. 

Finnes i typer för 1 ända upp till 20 watt 

distorsionsfri utgångseffekt och i prislägen 

- mellan 52 och 380 kronor. 

Emedan såväl de låga som !le höga ton

frekvenserna återges i sina rätta propor

tioner, blir ljudkvaliteten den bästa tänkbara 

för såväl tal som musik. 

CC>:NCE:NTR.A -:- I-IH.lsir.gborg 
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Fig. 1. 
Vanlig elektrisk strömbrytare. Man 
ser dels, hur störningarna fortplanta 
sig utefter tilledningen och dels hur 
de utstrålas direkt i rummet. Vi 
veta även att man hör en liten 
knäpp i högtalaren eller hörte' efo. 
nen varje gång det elektriska ljuset 
tändes eller släckes. 

Fig. 2. 
Radiostörningarna ute på landet 
härröra från tröskverk, vedsågar 
och andra liknande maskiner, som 
drivas med elektromotorer. De 
fortplanta sig utefter kraft. och be. 
lysningsledningarna och utstrålas 
sedan från dtssa. 

Fig. 3. • 
Här .e vi huru störningarna inkom. 
ma till radiomottagaren, dels från 
antennen , och dels från belysnings. 
ledningen om detta användes som 
kraftkälla. . 

Fig.4. 
Störningarna kunna även genom in
duktion överföras till mottagaren 

. men de kunna helt eller delvis eli_ 
mineras, om tilledningarna läggas 
på något avstånd från belysnings
ledningen eller om den anbringas 
i rät vinkel mot densamma. 

Fig.5. 
En antenn bor aldrig läggas para\. 
lelt med en elektrisk kraftledning, 
såsom vidstAende figur visar. Stör. 
ningarna överföras då till radio_ 
mottagaren genom induktion. 

En ' film om 
J HaJdioO-T.elkIl!isk revy för ,december p ublicera d'e 

vi några bi.1d1er, 'Som v'Oro hämtad'eur en tysk 
rrudiofilim. Nu har ii,rman Commerz-Film, Berlin 

för tyska ri'klsplostcentraLens I"äkmng upptagit en 

ny film, vi]ken på ett förträffligt ,sätt för den bl"lelda 

allmänheten kLarlägger lbegl1eppet rrudJilOstörnLIligar. 

ExempLet är synnerligen ,efte:rnöljansvärt!, ty fil
men är ej endast .avsedd Iför faakmän utan 
för alla. 

Alla såd.ana ruppa~a;ter - ringklockor, värme

kluddar, letc. - v,i,lka ·äro försedIda med! elektriska 

avtbryt.are av ett eLI'er 'annat sl:ag,a1str.a sväng-
t . 

ning31r, som störa radiomottrugningen mom vida 

'gränser. DesSla härl"löra från gni'stlbiMningrurna 

miellan d'e rörLiga Iklon takterna 'Och SlVäIligninrgarna 

fortplanta :sig i f 'Orm av vågolJ:' så;väl direkt ut i 

rUJmmet ,som genlom Iledlnrinrgarllia. 

Fig. 1 åJskåJdliggör en vanlig strömbryta'l"Ie 'Och 

Hg. 2 ,en ·elektromotor, Slom driver ett tröskverk 

'Huru vågorna övergå fdn krruftlledlnringaml'l}! till d 'e 

i närheten befintLilga antennerna framgå;r ·av ·d.len 

senare bilden, och i fig. 3 :se vi, huru svälllgningar~ 

na f.or.ts'äUa genom tilledningarna tIH ·mdiomotta

graren. 

I ,en ·annan avd!ellIl!i,ng demonstreras olika sLags 

stöIiningsSlky,dldi,avsedda för elekwom'OtoT1er, hög

JrekViensapparater, ringklockor 'etc., men filmen 

v1Jsar även, att störningarna till en vi.ss grad kunna 
miMrllJs .på mottllJgarsidan. Om Lex. antenntill

lednilngen går parnlllrelt med 'Och i närheten a,v 

ljusledningen övemöras svä'ngningarna g'enom in

duktion (!Se fig. 4), och man måste därför antingen 

öka avståndJet meUan ,dessa ledlI1lingar eHer lägga 

dem i rät vinikJeL IDe.tsamma gäller, om ·antennen 

är uppsaft ·såsom fig. 5 visar. 

Men det är inte alltid störninga:rna komma uti
från. De kunna även 'härröra Ifrån t. ex. ett rör, 

som gör dåliJg K,ontaikt i sockeln, varvid bildas små 

'gnilstor, ,som a1stI"a ett spmkande ljloo (tig. 7). 

Hunn vJkUgt ,det är, att genom inkapsl:ing och av

skärmni'lllg s'kyd'da spoLsystern, tvan!&fiormat'Orer och 
andra kansl1iga d'etaljer i radiomottagaren, 'belysles 
likalJedes ,genom ett par exempel 
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radiostörningar. 
De app3!l'ater, .som ~omma till användining vid 

eliminel'i,ng ,av ,störningar ,från elektr.omotol'er, ut

göra,s .av ett pall' dI"osslar - do v. s. spol,ar med 

högt väx,elströmsrnotstå1nld men lågt likiStl'ömsmot

stånd - samt ett par större hlocklkondensatorer. 

A v fig. 8 fmmgår, hur ett dylikt &törn:ingsskydd 

inkopp1as. De elek1misk,a ISvängningar, Slom alstras 

genom ,gnJstbiMningen v1d avbrytaren, hindra,s 

genom dI'loStslarna a:tt for.tplanta sig längs led~ 

ni'ngarna ochavleda:s Lstället tilll Jord över hlock

kondJensatorel'rua. 

Men Vald nyMa ,har man av, att ra:dd·oin!dustTien 
offrat tid .000 k1apiba'l på att utexpel'im,eruter,a eff~k

tiva störningsskydd:, då folk i a}llmänhet ej för.s,tå 

siJg på aU an'Vändla dem. DäI'lför är det av utom

ol'ldentligt Sitor hetydelse att ,såvä1 i'adli.olyssnaren 

som den breda ,allmänheten upip1yses om vel'k
ningSlSättet och detta uppnår man !bäst genom att 

begagna: ,sig av filmen - vå'r ti,ds popul'äI'laste 
ull'derhållindnlg. 

I TysklanJd! står till lYSiStnarens disposition en 
s. k. ,störni'rugsSlervice, och i ,de 'större städerna är 
det ,så or din at, att var ooh ,en ,kan ringa till runid.

radiohola:get och begära "mdiohijällp". Man sänder 

då en IspeciaLutlbHda:d lelektTiiker med pej]!lJpparat, 

och på ,filmen s'er man hur denne ,går gata upp och 

gata ned med si'n lilla .IDo:fifer.t och försöker fast
ställa, från vdll}{.~t ,håll störningarna komma. Slut
ligen finner ihanett hörn, som verkar särskilt 
misSltä,nkt. Myoket riktigt, i huset ]igger en liten 

mekanilsk VierkstaJd., och innehaVillJren .har 'en moror 

utan störni:n~slkyJdd. Ett dylikt inhygges omedJel

bart, och grannarna: ku.run.a seda:n; ,räkna med en 

:'störniIllgsfri mottagning. 

En dlel olika aJP!P'ar at er, försedda med ,liämlpHga 

störni.ngsskydd visa:s äVlen, och til!l .slut får biograf

publiJken ,göra bekantskap med den hä'll.synSllöse 

"åt'erkopplaren", ,gom med sin mottagare sätter 

~annarnas nerver på h~da p~ov. 

. Filtrnen är my;cket bra rHad och upptagen, och 

vi tro, att eD! förevisni'IlIg av d1eI1JSlamma äv-en här 

i Sverige sk'uhle uppSlk.abtas iDIom vid1a kretsa,r. 

Fig.6. 
Störningarna från de elektrisku kraft. 
ledningarna kan man helt eller del. 
vis eliminera genom att I ägga an· 
tennen vinkelrät mos densamma. 

Fig. 7. 
Ofta 11 ärröra stömin!(arna irAn s. k. 
glappkontakter i n u t i mottagaren. 
Detta kan man konstatera genom 
att koppla bort antenn. Qch jord. 
ledningen. 

Fig.8. 
Hur ett störningsskydd, bestAende 
av drosslar och konden.atorer, ver. 
kar, visar vidstående figur. Dros. 
!elspolarna spärra de högfrekventa 
svängningarna, vilka avledas över 
kondensatorerna till jord. 

I 

Fig.9. 
VidstAende figur visar, huru man 
går till väga då man med tillhjälp 
aven pejlapparat söker upp en 
störningskäl\a. 

Fig. lO. 
De störningar, SOm härröra från 
"återkopplarno" kunna ej elilnine
ras, ,ty så länge som återkoppling 
finnes på rad,omottagarna , finnes 
det hänsynslösa lyssnare, som rent 
av finna ett nöje i att störa mottag. 
ningen för sina medmänniskor. 
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l@mmeraiella 
nyheler 

Schaleco bandfilter för superheterodyn
mottagare. 

Ju flera silk,retsar Il:lan använder i en radiomot
tagare, desto större iblir selektiviteten, ty det är an
talet avstäJmning:skretsar, som ibestämmer frekvens
bandets ibredd. Dessa kretsar åstadkomm.a, då de 
arbeta tillsammans, den s. ik. bandfiltreringen och de 
benämnas kort och gott ib a n di if i l t e r. 

En sY'nnerligen god filtrering upp'nås, om band
filtret i form av ett antal avstämda krets.ar inlägges 
i mellanfrekvenSlförstärkaren, såsom fig. 1 visar. 
Härigenom elimineras det oangenäma rörbruset och 

Fig. 1. 

Princip
schema. 

överlagringsvisslingarna, odh dessutom !blir selekti
viteten hetydligt större än vid supetheterodynmotta
gare med vanliga mellamrekvenstra,nsformarorer. 
Huru S c th a l e c o..Jb a !Il d f i l t r e t arfuetar, fram
går av resonanskurvorna i fig. 1. Filtreringen för
siggår i varje steg, och ba,ndbredden kan tack vare 
den variabla kopplingen anpassas efter varje önskat 
behov. Dessutom är det möjligt, att variera mellan
frekvensVJåiglängden mellan 3,000 och 7,000 meter, 
vilket är en stor fördel, Olm mottagningen störes av 
långvågiga telegrafisälldare. 

Schaleco-lbandfiltret kan användas i v:arje super
heterodynmottagare. Man behöver !härför tre styc
ken variJofilter, vilka kopplas såsom figuren visar. I 

Fig. 2. De tre variofiltren äro monterade på ett aluminium
chassi. 

fig,. 2 se vi ett dylikt filter monterat på ett alumini
umchassi. Anslutningarna ske på fölJande sätt: A 
går till föregående rörs anod, G till efterföljande rörs 
galler, B till anodibatteriet eller nätaggregatet och P 
till katoden dIer till en ,potentiometer. Då filtret skall 
avstämmas ställas till att börja med .alla sex skalor
na på 6 o, och kopplingen (den svarta ebonitknappen ) 
inYrides till hälften. Härvid skall potentiometern, 
omen dylik användes, stå på negativa sidan. Sedan 
man funnit en distans.station, avstämmes först det 
variJofilter, som ligger närmast detektorn, varefter 
man förfar på liknande sätt med det mellersta och 
det första. Förstärkningen pr steg är beroende dels 
av mellanfrekvensvåJglängden, dels av kopplingsgra
den och den varierar mellan 80 och 110. Högre [bör 
den ej driv:as. önskas en större ljudvolym, måste 
man använda ett kraftigare ändrör eller ett mot
ståndskopplat lågfrekvenssteg framför .slutsteget. 

Variofiltren föras i handeln av firman CONCEN
TRA, Hälsingborg, till ett pris av kr. 18.80 pr st. 

Schaleco UPT-transformatorer. 

Firman S c 11 a l e c o har älven släppt ut i ma,nk
naden en serie synnerligen effektiva :högfrekvens
transf10rma torer, vilka äro inlkapslade i en massiv 
kopparblox och omlkopplingslbara från 200-2,000 
meters V'åglängd. Transformatorerna för.as i han
deln i sex olika typ·er. 

Användning: 
Antenntransformator 
Mellan transfiorIrn:l. tor 
Å terkopplingstransf orma tor 
Bandfilter I 
Bandfilter II 
Oscilla tortransformator 

Typ: 
Blått sigill 
Grönt sigill 
Rött sigill 
Vitt sigill 
S vart s~gill 
Gult sigill 

Schaleco högfre'kivenstransformatorer lämpa sig 
för kopplingar med upp till tre högIfrekvenssteg, odh 
samtliga omJkJopplare kunna manövreras med en ge
mensam sIkena. De äro egentligen avsedda för chas
simontage men kunIlaJ även utan olägenhet monte
ras på en ibottenbräda av trä. Därvid måste emel
lertid metallkåpan förbindas med jord. Fig. 3 åskåd
liggör transformatorns konstruktion och fig. 4 visar 
dess utseende. 

Fig. 3. Spolstommen med de 
olika lindningarna. 

Fig.4. 
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Concentra elektrostopp. 
Automatisk strömbrytare för elektriska grammofonverk. 

Denna sinnrikt ilronstruerade apparat !bryter auto
matiskt strömmen, då grammofonskivan är utspelad, 
varvid den motor, som driver skivtallriken stannar. 
Strömlbrytaren, som är utförd i 'brun bakelit, kan 
anbringas på varje grammofon med elektrisk mo
tor. _ Pris !kr. 5.-. 

Fig. 5. ' Concentra elektrostopp. Fig. 6. Con centra grammo
fonbelysning. 

Concentra grammofonbordsbelysning. 

Lampan är inlbyggd i en !brun 'bakelitkåpa, vilken 
monterns på grammofonibordet, såsom fig. 6 visar. 

vrida ikiåpa:n, vilket är synnerligen praktiskt. En 
extra strömlbrytare erfordras alltså ej. Pris kr. 6.-. 

Concentra pick-up. 
Picku:pen är utföDd i r,ödlbrun bakelit och monte

rad på en förnicklad tona,rm av solid !konstruktion. 
Reproduktionen är jämn över hela frekvensområdet, 
och det i ,akustiskt härrseende ind:iJfferenta' materia
let förhindrar Uippkomsten av skadliga egenfrekven
ser. Däm:ör blir återgivningen synnerligen :god. Även 
tonaNllsfästet är utfört i !bakelit, och inuti detsamma 
är ljudregleringsmotståndet inbyggt. Pris kr. 36.-. 

Tonarmen med tilLhörande ljudregleringsmotstånd 
säljes även separat. Pris ["ör kombinationen kr. 8.80. 

Man !kan tända och \Släcka dens,amma genom aU Fig. 7. Concentra pick-up. 

Förkopplingsmotstånd för eliminering av 
nätöverspänningar. Lämplig för a II a 
nätmottagare. Enkel påmontering, 

r 

DralowiJ TonmoLd 
Förstklassigt ljudregleringsmotstånd för 
grammofonförstär~are. Mjuk, kontinuerlig 
reglering. Inbyggd strömbrytare. Ställbara 
kontaktstift. 

En verkligt tillförlitlig högohmig poteri:'* 
tiometer, kapacitets- och självinduktions
fri, för intill 3 watt belastning. , 

• --• Hälsingborg 
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Glimlampor. 
De elektrisika gasurladdningsfenomenen ha 

läl1'g~ varit kända -av vetenskarp,smännen, m,en 
först -för ca. 15 ,år sooan började glödlampsfahri
kerna ti1lv,el'ka Si. k. glimlampor, villka på den ti
den a,nvändes för reklam- 'och signaländamål. 

o -:------r-
+220 IjusnCit 

a 
o: 

Fig. 1. Provlampa. 

KOl1'stI'luktionen ,grundar .sig på fö,ltiande princip. 
En med! ,f;örfullJnad ädel'gas Ifylld gilaskolv, vilken 
in:nehJåller tv'enne elektroder, genomsläpper en 
eIektriJskström, förutsatt ått d:enna' har en viss 
spänning. UndJer d 'en ikritiiJska .gränsen - tänd
spänningen - verkar gasen: ,som isoLator, men så 
snart maill kommer över denna, u lppstår en glim
urladdning, vlarvid' en e~ek1Irilsk ström flyter från 
katod'en tilJJ anoden. Gasen börjar då lysa. ökas 
spännirug'ellJ ytfterli.gare, upphettas e1ektroderna -
särS/kilt katoden - och glimlUrladid'ningen övieirgåt 
trII Lju,sbåge. 

Täll'dSlPännin.gens storlek äl!" beroende av flera 
oLilka faktorer, gasens sammansättruLnJg .och tryck, 
eleMrodimaterialcl, avståndet mellan anoden och 
k.atoden odh el'ekiJrodiernas ,form, och den variera~ 
hö,Pis,t hetJydIli,gt vi:d! oLilka J'amptyper. Om man an
sluter en glimlampa till en' strömkälLa och vari:erar 
spänningen med' ett reglel'b-art motstånd skal1 man 
finna, att g!llsen nllitsligt börjar lysa, men alt gIlim
urladdnj'DJgen, ,då den en gå'ng ik,ommitl tin stånd, 
ej upphör rförrän spänruimg.en nått en viss minimi
gräns, somlli~ger undIer tändspänningen. 

En undersökning a'Vdlika g'limlampstyper är 
synnerligen intressant och lärorik och tarvar in.gen 
dyrbar experimentutrustning. Kopplas lampan till 
en strömIkäHa över ett hö~hmigt motstånd. kall' 
man tydligt iakttaga, hur dlet elektri:Slka fälttet för
dlelas. De s. k. 'sparlam'Porna - ,en typ, som hl. a. 
användes för rek1amibeL)'isndnJg och som nattlampa 
'börjoa lys'a 'vid' c:a 90 V1olt. Bep-agJ1lar man däre
mot 180m katodmat'eri'ali en alka.Jimert al'l, sjun
k,er spänningen till 70 volt ooh om man använder 
glödlkatod är d,et möjLigt ,få en urlJaddning till 
stånd red1a'u. vid' 20 il 30 gradJer. 

De lamp,or, V'a~ håda :elektll"oder utgöras aven 
trådsniral, äro d,e vanligaste. Vid' dessa omgives 
katoden av ,ett rödaktigt ljus med en ~ärgton, som 
varierar medJ gaseoo sammansättning, m,en där
emot förlblir annden vid urla'ddrnm!"!len svart. Att 
ljuset ej är vitt, ~som vid die va~ligia eliektrilSika -
g,l ö dilamp.orl1la , iberolT på att det alsfll"as då ionerna 
och elektronerna fönenas mU molekyler. Så t. ex. 
ger argon ett blåaktig,t ljus, kvävgas vioolett, he-

Hum oran'ge med rosatoning och ren: neongas en 
rödgul färgton. D-en sistnämnda' gas,en användes 
van}ilgen Iblandad med' iheUUlIll i d'e tekni'Sika glim
lampor, SlOm finnas til1glängliga på manknad'en. 

N a tll'rHgtvlj,s omsä lt'm- ,gliimlamp.orna ej ,elektrisk 
energi tiH ljus l,ika ekonJomisk~ som d ie Vlanli'ga me
taUtrå,dislamp'orna, som användas Iför lbely;sninglS-
änJdamål, men framför :dessa ihla die en stor fördel, 
l1Jämli.gen att de ögonlblickHgen ueagera:, då en spän
ning lä'gges meillan elektroderna. De s,akna med 
andra ord tröghet! och föI1l11lå följ<a strömvariatio
neJr med' en f'l"ekvens lav 10,000 il 20,000 period'er 
pr. sek. 

Såsom nämnts är g1imurladdiningen 'ej endast 
beroend'e av ,gas,ens sammansättninJg och tryck 
utan även av elektromatemalet, avtslt:å.ndJet mellan 
anoden .ooh katodel1J 'och elektl'lodernas forni. Vid 
den typ, som uinderdle senastle 10 åren .f:uI1I1it an
vändninf5 inom reklamteknHCJen Slamt för signal
ändamål, har man dragit nytta av katodl'juse't och 
använt elektroder av järn. Dessaä;ro lindade i 
Sipiral, oCJh avs tåndet, mel!lan anodien och k'atodJen 
uppgår i regel till 2 mm. Medl en dyl!ik lampa, 
som 'kap,plas enligt Jfig. 1, kan man lJäM och be
hän<:fu1:t undersöka, 'om eD! tTansfol'lID'a'tJor eller en 
di'oss~l har avhrott. Kontakten a anslutes till 
bel}'lsningsll'ätet på vanUgt ,sätt, och sl101ens båda 
ändar beröras moo d'e s. ok. proVlStlirften b. Om lam
pan lJvser, gå:r 'stTiömmen igenom spolen men om 
den r:örhlir mörk, har kansfomnatorn eller dros
sel n avbrott. 

Berör ma:n polerna på en kondiensator med prov
stiften, IYlSer lampan endlast uipp etf öglOnblick, 
förutSlat,t atf! hel~snin.gsnä'tet har liI]{Jstr'öm. Detta 
beror på att kond~ensat.orn l\Ipplad'das. Lyser där
emot ka,toden he1a tideIl1; har blooket kortsllUtning, 

b~ 

Fig. 2. Reklamlampa. Fig. 3. Televisionslampa. 

eller också är isolationen hrils1lfälilig. An'Vändes 
vid prov,l1Jingen växelström, lJyser både katod'en och 
anoden med jämn .styrka, och intensiteten är he
roend:e av kondensatornts kapadtet. SluHigen må 
nämnas, att m'an med l'ilklström eller växelström 
lätt kan kontroUera, ett högohmigt motstånd. Be
~agnar man härtför t. ex. en 150-voltslanipa, sträc
ker 'sig url1adldningen över en tl"iedj edJeli av spiralen, 



RADIO-TEKNISK REVY 19 

om ett motstån1dl på 0.01 megohm Lägges meI:lan 
polerna, men gllmljuset ,kan iakHoagaos ändl3. upp 
till 10 il. 15 megdhm. 
. A v det sagd/a framgår, att tlIlan med en glim
lampa kan U!I1ldlersöka Ibelysningsnätets. polaritet 
samt fasts~älla om d'etiSlamma har likström eller 
växel'str:öm. Vjd de ty;per, som använd!as inom 
uekl1amte'kniken (se f1g. 2), utgöres 'katoden aven 
bokstav eller dlyl,., vilken uts.änder ·ett svagt, röd
akt;gt IjiUs, och alla dessa Lampor äro försedd'a 
med ett skyddsmotstånd b, som är inhyggt i sockeln. 
Häriigenom undiVilker mal1! an ljulSbå'ge uppstår vid 
en ,evenliueU överspänning. Dyli1~la lampo:r an
vändaSl även för synkrlOnisering av e1ektromot.orer, 
varvid llamiplan pla'ceras baJwm en .hålskiva, som 
är montemd på motoraxeln. Så snart skivan -
v·ilken måste ha lika många hål som nätet har 
p.erioder pr. sek. - synes stillastående, rotenu' 
motorn synkront. 

Linjelampan består av ett zi·ck-zackJformat glas
r:ör, som är fÖl'SIett med ett par elektroder ooh fyllt 
med en lämplig äd'elgaos. Denna typ fordtrar emel
lertid en rellaHvt hög tändspänning och ger med 
en tiUsats lavargongas vitt ljus med: en dragning 
åt blått. Därför lämpa sig dessa lampör synner
ligen väl för teLevision. De va.nliga televåsions
lamporna äro emellertid utruSltade med ptkatod, 
och elektroderna ha det utseend1e fig. 3 v.i;slar. a 
är den rekt.angulära katoden, vil:k,en är ibla'nkpo- . 
lerad, ooh ,krring ,denna är el1l Dam b monterad på 
ett par millimeter.s aVistånd. Genom denna an
o:rdning bl~r bi:l dlfäJlt et, skarpt markerat', IOch glim
ljuset fÖDdiellas jämnt över hela katoden. Dels'S
utom underllättas syn kro nils ering:en väsentligt. 
Kapaciteten melJ:ande håda elektroderna uppgår 
endast till 8 cm., och tändlspä\1Jl1iu!gen var1erar mel
lan 170 odh 220 volt. Vid ·en elektrodspänning på 
1180---230 volt går en sltröm om 6- 16 mA genom 
lampan, men katoden hörj ar lysa reda,n vid 2 mA. 

En tel'evis:ionsJampa kan helaS/tas ända upp till 

a 
b 

Fig.4. 

Punktglimlampa. a är kato
den, b anoden och c ett 
kvartsglas. 

30 mA, och undersökningar ha givit vid handen, 
att gasen lys,er med. samma intel1lstitet efter 1500 
timmar:s Ibränntid'. Vid normal drift är det inre 
mobståndet ungefär 7500 ohm. Emedan katod'en 
- vil'ken v,anl,igen har en f.torLek av 35 X 45 cm. -
på baksida'u är täckt med ett glimmerskikt, sker 
urladdningen ·endast på den blankpolerade fram
sid.an, och dåclör :Mir glimljuset. synneI'lligen in'-

tens1vt. I allmänhet, ,ä:r glaSkolven Ifylilld' med en 
blandning av neon- och h ehlu mga.g,. Sockeln inne
hå.ller emeHertid; ej något skydodsmotstånd', varför 
lampan bör handJhaV'llS' med stor JförsiJk'tlighet. Bäst 
är a'tt kombinera den med ett ,elektronrör eller ett 
skyd!dsmotstånd om ca. 2000 ohm. 

Helt ol,ika de ovan beskrivna tYlPerna är den s. k. 
punktglimlampan, vilken på senaste tiden i hög 

Fig.? Glimrelä. 

g:radl h idra'git HU att uppmuntra inlreslset för teLe
VISIonen. Denna l,ampael'säHer ,de r,elativt dyr
bara kerrcellerna ('se arti'keln i d/elt.a nummer) 
'ooh den finnes att tingå i handeln i två olika ty
per, av vilka fig. 4 å,skådlHggör en modleU med 
's. k. hållkatod. Denna är monter:ad inuti en cyHnd
r:sk anod, och katodljuset koncentreras i .anod,ens 
mitt. Den tämligen intensj.v/a ljus;punkten kan 
aIl!'så betr,aktas i axelns längdtriktning. Tack var·e 
denna anordn.ing kan hela ljusmängd,en utnyttjas, 
vilket slom bekant ej är möjligt vid glimlampor 
med ytkatlOd', ty denna typ användes i ikom:bina
tLon med en nipkowskiva, och ,hålen i denna äro 
endast 1 kvmm. Å andra siidian är d·et nödvändig,t 
att använda punkfglimlampan i fö:rening med ett 
spege1hju1, vilket naturligtvis är m~cket svårare 
att tillverka än en hålskiva. En annan modell .av 
samma typ utgöres aven anodJglimpelare som ut
sänd,er ett int,el1Jsivt rödakUgt ljus. 

Ino'm reklamtekn:ken ' använder man \1Iumera, 
istället för de ovan !beskrivna Lamporna, neon· 
fylll,da glasrör som kunna böjas i olika former. 
Dessa matas med högspänd växelström från en 
lämpl'i'g g,enemtor. En d'yliJk anläggning ha vi. ut
förHgt hes,krivit i n:r 3 av Radio-Teknisk Revy 
under ruhr'ken "Ljusreklam". Genom altt blanda 
oLika gas,er oc,h ångor erhåUes en färgton, v·ars 
S'T>ektrala Eammansättning motsvarar det diffusa 
dags.ljuset. Dänför användas dessa lampor även 
för belys'nling i fängfahri'ker.. . 

Om ·elektroderna ha samma fonn och storlek. 
(~eJ1.omsl,äppes st:römmen naturlli(gtvis lika lätt i 
håda riktningarna. Är katoden däremolt större än 
a \110 d en, verkar glimlampan 800m ventil och spär
rar den ena hawsvånlgningen. På dIetta fenomen 
grundar s1g de konstTuktioner, som inom elektro
tekniken .användlas för liJkriktnr.ng av elektriska 
st:römmar. Genom en televisions:I'ampa med y t
katod palsserar en pe:lativt stark ström, då det 
rektaJll!2'ulära blecket - katoden - fÖrlbindes med 
sfröni.k'ällans negJati'Vå pol, ty katodens yta uppgår 
till 12 il. 15 kvcm., under det att anoden end:ast är 
!) kvcm. Inkopplas en dlylik tamipa i en strömkrets, 
bestående av ett Ibatteri och ·ett variabelt skydds-
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motstånd~ börjar den lysa, så snart spänningen nått 
den k:ritiska ,gränsen~ odh 11jusstyrkaIlJ Oka's Bulcce,s
sivt da spänni.ngen höjes. Den genom varje kvad
ratcentimet.er flytande ,strömm,en är ,emellertid 
konstant och detsamm.ru gäller 'k1Iämspånninlgen. 
Endast dien totala strömmen ,genom lam,pan ökas, 

I :rr 
Fig: 6. Glimbrygga. 

cch ,spänningen utjämna-s genom ·spänningsfallet i 
förkopplingsmots.tåndet. Först när hela katod.en 
betäckts med glimljus, säg.er spänningen . linjärt 
med str.ömstyrkan. . 

Emedan glimlampan håller spänningen konstant 
inom vissa gränser kan ,den även användas som 
spänningsregula,tor. iHiärvidl ansJutes lampan till 
nätet på vanligt sätt, ooh paralliellt över polerna 

Fig. 7. 

kopplas d 'en aJPp,arat, vars Slpänn1ng man öIlJSkar 
reglera. En förutsättni.ng är ,emellerlid,aU nät
spänning,en ej understiger tänd'Sipänningen, och. aU 
variationerna endJa,st utjämnas ,så länge som en del 
av katoden lYSeT. Vidl starka spänningsvarioatio
ner måste man alltså ,använda; ett mycket st.o:rt 
k atod'bleck. 

På samma fenomen grundar sig även de kon-

struk,uoner, som användaJs ,som sky,dd mot över
spänningar. I detta samm!l'nh'aug kan påpekas, att 
en vanlig glimlampa< även kall' .anv.ändas som 
öv·erspänningsskydd' för iradlilomott3Jgare. Härvid 
kopplas 13Jillpan paraHelt till anteIlJllo:rnJk,ast·a~en. 
För.st måste man emellerHd ibyta ut det motstånd, 
som är inlbyggt i sockeln., mot ett mindre på 
1000 ohm. 

Det :S. k. glimreläet, viliket anV'ändes i kombina
tion med en fotoc.eIil, har det utseende fig. 
5 vis,ar, 000 verkningssättet ha vi utförligt he
handlat i ett tidl'gaTe nummer av Hadw-Tekniisk 
Revy (juli 1930). 

Glimbryggan ,anvåndes ,för 'llp'pmätnin1g av kapa
ej'beter och motstånd. Instr.umentet heS/tår aven 
glimlampa komhineTlad med ett högohmigt mot
stånd (e:I1ektronrör) och en vari,ahel kondensator, 
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Fig. 8. Mätanordning. 

och konstruktionen tOird!e med önskvärd tydlighet 
fmmgå av fig. 6. Inl?gges i tilledningen meHan 
kondensatorn och lampan en hörteLefon hör man 
en ton, var·s 'höjd varierar med kapaciteten, men 
frekvensen kan även regleras medi det högohmiga 
motståndet. Tonen åstadkommes däTigenom att 
k!Ond,ensatorn up'pl'ad'dlaJs med jämn periodicitet, 
och det maximala periodtalet uppgår vid de van
liga ty.perna med, neon,gasfyl:Itning mI 5000 hertz. 
En dylik aUOirdning finnes utförligt besikriven i 
Radio-Teknisk Revys novemibern.wnmer 1930. 

En dylik tomrekvent generator kan även an
vändaJs ,som -överlagrare. .Den kurva:, SlOm repre
senl1:,er<ar växel'SIPänmngen, har erneller.ttd ingen re
gelbunden .sinusform, ty svängningarna äro< rika på 
.staI1ka ÖV1ertoner. Fig. 7 vis.ar hur man i en radlio
mottagare k'an använda en glimlampa för likrikt
ning av de högfrekv'enta svängningarna, och i fig. 
8 åskå.dlJiggÖlres en mäta'nordning för undersökning 
av olika lamptypeT. 
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Varför är lyssnareantalet så stort i U. S. A.? För
klaringen är följande. Dels ä,r köpkraften i Amerika 
- bortsett från den nu rådande arbetslösheten -
betydligt större ä!ll hos oss, och dels underhållas lyss
narna gratis. Härtill kommer en tredje, synnerligen 
vägande faktor. Varje större amerikansk stad hål
ler sig med minst två -sändare, .och de flesta bolagen 
ha utsändning dygnet om. Lyssnaren i U. S. A. kan 
alltså välja det program, som bäst passar oonom,. och 
är ej liksom hos oss hän'isad till en enda lokalsän-

dare. Att även detta i hög grad bidragit till att göra 
rundradion populär i Amerika, säger sig självt. 

Ovan har antytts, att den amerikanska, radiopubli
ken underhålles gratis, d. v. s. att den är befriad från 
alla licensaVlgifter. Detta kan förefalla egendomligt, 
ty de sänd'areibolag, som stå för programmet, kunna 
naturligtvis inte leva på luft. Tvärt om, de ha gan
ska stora inkomster, men dessa skaffa de sig på an
nat håll. Mis~hrukar bolaget sin sändarelicens, in
drages genast koncessionen., och rättig:heterna örver
låtes på det bolag, som står närmast i tur. Utgifter
na för driften och underhållet bestrides av andra fir
mor, vilka i gengäld få använda stationen för propa
gandaandamål. 
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Då en sändare uthyres, inleder 'Vanligen en bekant 
journalist programmet med ett kort anförande, un
der vilket 'han i 10 minuters tid i alla tonarter prisar 
en viss firmas faibrikat. Dessa propagandaföredrag 
äro ganska spirituella, odh därför tar lyssnaren dem 
gärna med på köpet. Resten av tiden användes för 
u nderllållning. . 

En gång i veCkan hyr t. ex. General Motors en stör
l'e New-York-studio, varvid firman försäkrar sig om 
de Ibästa kraftern.a, såväl för Ibolagets egen reklam 
som för publikens underhållning. Att en dylik re
klam genom rundradion är synnerligen verksam, Ibe
ror pil följande: AIIIlerikanaren tror, att ett bolag, 
som kan bjuda puhliken ett gott program, även !kan 
tillverka förstklassiga varor. 

Sändareqolaget höstar in sina 1,000 dollar, firman 
får en effektiv reklam, och lyssnar;na underhållas 
gratis. På ISiamma sätt göra hundratals andra fir
mor, som önska propagera sina varor. Enkelt och 
praktiskt! 

Hur det går med den kulturella delen av program
met är en annan fråga. Den kan det naturligtvis inte 
bli mycket bevänt med, när IbiLbolagen, cigarettfabri
kerna och konservgrossisterna skola bestrida kost
naderna. Men med den saken är amerikanaren min
dre nogräknad. Elfter dagens jäkt och slit har han 
inte lust .att ägna sig] åt djUipsinniga problem utan 
söker en "lättare" underhållning. 

I de flesta amerikalltSka, hem finnes en radioplOt
tagare, m en inte en kristall - eller trerörsapparat 
utan en radiomöbel med sex, sju eller åtta rör. Att 
man inte är så nogr:äknad med rör.a'ntalet beror på, 
att driftskostnaderna lwmma först i andra rummet. 

• I kort:h.et: • 

För de europeiska televisionsutsändningarna ha föl
jande tider fastslagits: 
Deu tsches Reichspostcen tralam t. 

Berlin-OöIberitz. 5 kW, 142,9 meter/ 2,OOO kHz, 48 eller 
60 bildstrimrnor. Tiderna obestämda. 

Berlin-Witzlelben. 1,7 kW, 419 meter/ 716 kHz. Måndag 
tisdag, torsdag kl. 9-10 f'm. och kl. 13-13.30; 
onsdag 000 fredag kl. 13-13.30 samt lör,dag 
kl. 1-2 på natten. 

Königswusterhausen. 35 kW, 1,635 meter/ 183,5 kHz. 
Torsda.g kl. 1.45-2.45 på natten samt lördag 
ikl. 9-10 fm. 

BaiId Televtision Co. 
London. 45 kW, 356,3 meter/842 klRz. Måndag, ons

dag, torsdag kl. 12-12.30, tisdag och fredag 
kl. 1-1.30 på natten. Den akustiska delen av 
programmet överföres med 67 kW effekt på 
261.3 meters vågl!ängd. 

Berlinograph Cie. 
Toulouse. 15 kW, 385 meter/ 779 kHz. Måndag och 

tisdag kl. 18, onsdag till lördag kl. 14.45 och 
kl. 18. 

Huvudsaken är, att mottagaren är tillförlitlig och 
lättskött. Var och en, slOm Ihaft tillfälle studera en 
amerikansk rörialbell, har säkert lagt märke till, att 
rörens strQmförlbrukning sällan ' understiger 0.25 
amp. då däremot de motsvarande europeiska typer
na äro på 0.06 amp. :Att dessa senare skulle vara 
fullikomligt otäniklbar.a i en amerikansk radiomotta
gare, säger sig självt. 

De amerikanska radiomlÖblerna innehålla, förutom 
en f6rstklassig;, nätansluten mottagare, ,även en elek
tromag]netisk eller elektrodynamisk högtalare och en 
motordriven skivtallrik f6r grammofonåtergivnjng. 
Slutsteget är nästan utan undantag !kopplat i pm~h-

. pull. De vanliga högtalaretyperna 'ha emellertid för
svunnit från marknaden och ersatts antingen med 
elelktromagnetiska kraftsystem med d'ullIDelkonmem
bran eller med qynamiska magnetsystem. 

Den amerikanska radiomottagaren är aJltså en 
fulländad musiikapparat, viliken kan .anyändas Ibåde 
för återgivning av rundradioprogrammet .och gram
mofonmusik, ocll ljudkvaliteten är i allmänhet så 
god, att den fyller de största anspråk: Detsamma 
gäller selektiviteten. Det stora rör.antalet är v1sser
ligen en nackdel, som man måste taga med på kö
pet, men å andra sidan är det i en stad med flera 10-
kalsändare nödvändigt att använda en ultrasel€ktiv 
mottagare. Därför äro de flesta kommersiella radio
apparaterna rustade med tre eller fyra skärmgaller
högfrekvenssteg. En tröst är i alla händelser, att 
samtliga avstämning~ikretsar kunna manöv,reras med 
en end.a ratt, och att man slipper ifrån alla andra 
inställningsanordningar. 

Italienarna fordra en lag" som pälbjuder, att elek
triska motorer och hushålisapparaterförses med stör
ningsskydd. En liknande aktion har dgångsatts i Po
len och Danmark. 

Även österrikarna planera nya storstationer. En 
proviSIOrisk sändare har nyligen uppställts i närheten 
av Wien, och .för närvarande ,äro "Ravags" ingenjörer 
sysselsatta med fältstyrkemätningar. Huruvida den 
nya Wiensändaren, som heI'lälmas bli på 75-120 kiW, 
kommer att arbeta på korta eller långa våglängder 
kan man först om några v,eckor ,bestämma definitivt. 
Kostnaderna beräknas uppgå till 2.5 miljoner kronor. 

Bulgarien har i daga.rna invigt sin första rundradio
sändcl.re vilken uppförts i Sofia. "Rodno-Ractio" kom
mer att drivås av ett privat bolag och stationen, som 
endast är på 1 kW, skall arbeta på 319 iD,eters våg
längd. 

I England är man f . n. sysselsatt med att utexperi
mentera en ultra.'kort sändare, som skall arbeta på 8 
meters våglängd. Dy1i.ka anläggningar skola senar~ 
användas å tanks ocil mindre krigsfartyg. 

Som bekant upptaga tyskarna teaterpjäser och ope
retter, vilka senare -återges över andra sändare, på 
vaxplattoreller ståltrådar, då däremot ·eng·elsmännen 
som material för upptagning,en använda fdlm. På 
denna fotograferas ljudet och filmen återges mede-ist 
ett vanligt tonaggregat, 'bestående aven fotocell, en 
ljuskälla [och en förstärkare. De resultat man upp
nått med den sistnämnda anordningen ha varit syn
nerligen tillfredsställande. 
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Vilken sändare är det r (Forts. frAn föreg. n:r.) 

kW. I 

0,3 
1 
1',2 
0,8 
8,s 
1,s 
1 
O,s 

15 
2,3 
8,s 
2,8 

20 

O,lS 
0,8 
1,2 
0,3 
0;6 
5,6 
2,3 

67 
75 
0,6 

0,6 
1,3 
0,8 
1.2 
0,3 
1,7 
1,8 
9,s 

45 
1.2 
1.7 

1

16 

I 1,2 
1,1 

16 
1,7 
2,8 
0,25 
0,8 
2,3' 

38 
1,2 

20 
12 
10 
5 

35 
35 

7 

Våglängd 
met. 

240,6 
265 
286 
286,8 
296 
312,8 
351 
368 
385,1 
466 
500,8 
577 

1000 

200 
218,s 
242,2 
245,9 
245,9 

. 253,( 
259,3 
261,3 
276,s 
283,6 

283,6 
3Ot,s 
307 
309,9 
318,8 
325 
334,8 
352,5 
356,3 
376,4 
389.6 
394,2 

• 399 
403,8 
408,7 
419 
430,4 
453,2 
453,2 
466 
479,2 
508,2 
516,3 
524,4 

1154 
1224 
1554,4 
1635 
1935 

Sändare 
, 

Fågellåtal'. 

Radio-Beziers 
Lille 
MontpeUier 
Radio-Lyon 
Turm 
Genua 
Leningrad 
Wilna 
Toulouse 
Lyon-Ia-Doua 
Milano 
Laibach 
Leningrad 

Metronom. 
Väckark locka. 
lJrtickande. 
Gong-gong. 

Leeds 
Salzburg 
Belfast 
Kassel 
Linz 
Gleiwitz 
Leipzig 
London 
Heilsberg 
Berlin, Magdeburg, 

S·tettin 
Innsbruck 
Aberde.en 
Agram 
Cardiff 
Dresden 
Breslau 
Posen 
Graz 
London (Reonal) 
Manchester 
Frankfu'rt a. M. 
Bukarest 
GlllJSgow 
Bern 
Kattowitz 
Berlin -Witzle'ben 
Belgrad (Beogracl) 
Danzig 
Klagenfurt 
Lyon-Ia-Doua 
London, Mid!. Reg. 
Briissel 

- Wien 
Riga 
Kalundborg 
Ilstambul 
London) Nat. Dav. 
König.swusterhaus.en 
Kowno 

G a;lande tupp 
Kan ariefågoel 
NäktJergal 
Kanariefågoel 
Näkberga:l 

Paussignal 

Näktergal eller fljö.tmelodi 
GÖ'krop och gong-gong 
Gökrop, hornsignal .och morsesigna.ler (w) 
Fågelkvitter, 60 gong-gongslag/min. 
Kanariefågel, metronom 
Näkberga:L 
G1Ykrop 
Gökr()p, gong-gong 

Metronom 
270 slag/ min. 
Metron'om 
190 slag/min. 
270 slag/min. 
80 slag/min. 
Metronom, lå.ngsamt tempo 
Metron'om 
Metl1onom, gong-gong diss och aiss 3 ggr. på 4.5 soek. 
200-240 meJtronomsl-ag/min. 

Mebl'onom och gong-gong 
Metronom 
100 slag/min. 
Metronom 
240 ,slag/min., mor:sesi~naler (d, r) 
80 slag/min. 
Metuonom, speildosa, trumpetstötar 
200 sl-ag/ min., morsesignaler (,k) 
Metronom och klockspel 
MetroD'om 
190 sla.g/min., morsesignaler (f) 
160 slag/min. 
Metronom 
Metronom eller melodi 
120 sI ag/mlin. , speldosa, gong-gong 
200-240 slag/min. 
60 slag/ milll. 
60 .slag/ mi.n., ,tonerna diss och aiss tre ggr på 4.5 sek. 
Metron'om 
Metronom, kan'ariefågel 
Metronom 
Metronom 
270 slag/ min., morsesignaleT (v) 
Metron'om 
3 gong-gongsJ.ag 
75 slag/min. 
MetroD'om 
200-240 s·lag/min. 
MetronlQm 



TYP 

98 
Växelström 

En ny utomordentli~ trerörsmottagare i smak· 
full bakelitiåda. Enkel betjäning. Intet nät
brus. Stor utgångseffekt tack vare använd
ningen av skärmgallersluirör RES 164. 

Rlr: 2 REN 1001, 1 RES 164, 1 RGN 354. 
PrisJKronor 175:-

TYP 

38 
VAxeldröm 

Den redan välkända trerörs standardmotta
garen, som blivit så oerhört spridd och om· 
tyckt tack vare sin utmärkta selektivitet och 
effektivitet. BakelitIåda. Skärmgallerslutrör. 

Rlrl 1 REN 1104, 1 REN 1004, 1 RES 164, 1 RGN 354. 
Pri. Kronor 240:

Likström 
Rlrl 2 RE 034 ser., 1 RES 164 ser. 

Pris Kronor 220:-

TYP 

20 
VAxeldröm 

En förstklassig mottagare - samma koppling 
som Mende 38 - med inbyggd 4-polig hög
talare. Utmärkes aven enastående vacker 
ton. Finfin låda i polerad valnöt. 

Rlrl 1 REN 1104, 1 REN 1004, 1 RE 134, 1 RGN 354. 
Pris Kronor 260:-

TYP 

100 
VAxelström 

En fulländad mottagare med skärmgallerhög
frekvenssteg, skärmgallerdetektor (vid växel
strömsmottagaren) och kraft· resp. skärmgal
lerslutrör. Utmärkt selektivitet och stor käns
lighet även med en enkel antenn. Representerar 
det bästa, som kan åstadkommas med 3 rör. 

Rlrl 2 RENS 1204, 1· RE 304, 1 RGN 1054. 
Pris Kronor 310:-

Likström 
Rlrl 1 RES 094, 1 RE 084, 1 RES 164. 

Pris Kronor 280:-

RADIO 
TYP 

DUO 
En tvårörs mottagare med en prestation som 
en trerörs och ett mönstergillt tekniskt ut
förande. Inbyggd spärrkrets. Var:abel an
tennkoppling. Skärmgaller-detektor och -alut
rör. Elegant. polerad valnötIåda. Bekväm 
inställning. Belyst skala. 

VAxelström 
Rlrl 1 RENS 1204, 1 RES 164 d, 1 RGN 354. 

Pris Kronor 165:-
Likström 
Rlrl 1 RES 094, 1 RES 164 d. 

Pris Kronor 160:-

TYP 

lAO 
Högmodern trerörsmottagare med utomor
dentlig prestation. Skärm galler-detektor och 
-slutrör. Spärrkrets. Variabel antennkopp- . 
ling. Polerad, elegant valnötiåda. Gott re
sultat redan med en provisorisk antenn eller 
inomhusantenn. 

VAxelström 
Rlrl 1 RENS 1204, 1 REN 1004, 1 RES 164d, 1 RGN 354. 

Pris Kronor 240:-
Likström 
Rlr: 1 RES 094, 1 RE 034. I RES 164d. 

Pris Kronor 220:-

TYp . 

21 Samma goda mottagare som typ DU,O me~ 
dessutom med inbyggd 4-polig högtalare. 
Stor, elegant valnötIåda, särskilt konstruerad 
för erhållande av bästa möjliga ljudkvalitet. 

VAxelström 
Rlrl 1 RENS 1204, 1 RES 16td, l RGN 354. 

Pris Kronor 270:....,. 

Likström 
Rlrl 1 RES 094, l RES 164d. 

TYP 

Pris ' Kronor 260:-

31 Den utmärkta mottagaren typ T AO, kombi
nerad med en förstklassig 4-polig hö~alare 
i en gedigen, elegant valnötIåda. En idealisk 
mottagare med en härlig tonåter~vning. 

VAxelströDl 
Rlrl 1 RENS 1204, 1 REN 1004. 1 RES l64d, 1 RGN 1054. 

Pris Kronor 400:-
LikströDl . 
Rlrl. 1 RES 094, 1 RE 034, 1 RES 164d. 

Pris Kronor 380:-

Samtliga mottagare iven anvlndbara för grammofonförstirkning. Driftsäkra.· Eleganta. • Ypperlig ljudkvalitet. 
Ett Ar. g __ tll Sindes pi 8 dagars prov. Siljes pi avbetainin,. Återförsilljare högsta rabatt. Ett år. g_lUltll 

.M.e:n.d.e • ~adioteknikens mästerverk • Selektiva distansmottagare .• Reso:n.a:n.s 

RADIOWERK 

K. MENDE & C: o, I KOCK & STEBZEL,!-AKT. GES. 

Dresden. Dresden. 
Ge:n.eralreprese:n.t:ant: rör S-verlge = 
CC>N'CENT~.A -:- I-IlllslrJ.gborg 



De D~a 

enzola 
högtalaru·a 

Lenzola Tralo 

Lenzola Starkton 

lör Jeo LommaoJe § ä § o o q e o La~a ou LOIDIDifl 

Lenzola Trafo 
Denna utmärkta, moderna högtalare är försedd med transformator och 
har å baksidan olika bussningar, förande till olika uttag å transformatorn, 

varigenom den omedelbart och bekvämt kan anslutas och idealiskt an

passas till mottagare med olika . slutrör, vare sig detta är ett kraftrör 
ett normalt slutrör eller en pentod.. Genom de olika anslutningsD)öjlig
heterna, kan högtalaren även återgiva olika ton karaktärer, för tal, sång 
eller orkestermusik. Transformatorn skyddar för övrigt högtalaren och 
förbättrar ljudkvaliteten. Det lågonmiga dubbeltonsystemet och det lätt
rörliga specialmembranet bidraga slutligen till. att giva denna högtalare 

en enastående prestationsförmåga. Elegant, polerad valnötlåda. 

Pris kronor 90:-

Lenzola Starkton 
En ny . dubbelmembrantyp, vid vilken det ena membranet framhäver de 
höga, det andra de låga tonerna. Den som föredrager den dynamiska 

högtalarens egenartade, mustiga klangfärg kommer att bliva förtjust i , 
denna goda högtalare. Den är dessutom mycket lättdriven och har samma 
eleganta utseende som Lenzola Trafo. 

Pris kronor 70:-

Lenzola Trumf II 
Förra säsongens utmärkta och populära högtalare, men försedd med ett 
ytterligare förbättrat magnetsystem och inbyggd i samma eleganta valnöt
nötlåda som tenzola Trafo. 

Pri8 kronor GO:-

Uoneelltra -


