)~CEPFITRILE RADIOFOXIEI ŞI REI◄'LECTAREA LOR iX COLECŢIILE
llCZEULl'I POLITEHXIC DIX L\SI
. ...°'- '

in!f, Et:(iE\IA rllSES(:r, ing. lUIUA ~IC.\

pare un domeniu relaRadiotehnica
ti,· nou, totusi istoria sa numfirft

deja peste nouft dec~nii, dadt ne gândim
b primele experienţe reuşite ale lui
Popo,· şi :\larconi. Istoria acesteia este
si mai Yeche, dacrt lu{tm în seamft anul
i 887, când Heinrich Hertz a realizat
primele experimentiiri de emisie-recepţie a undelor electromagnetice, sau anul
î 864, când James C. Jlaxwell a fftcn t
epocala <kscoperire teoretidt a existenţei undelor electromagnetice. Tehnica
radiofonicii s-a dez,·oltat a,·fmd la bazi\
o serie de rezoh·;tri practice ale radiotelegrafiei şi radiotelefonici. X u ne \"Om
referi la istoria acestora decât în mftsur{t
Î!, care Ya fi ne,·oie pentru lftmurirca
evolutiei radiofoniei.
Da~ft radiotelegrafia s-a putut aplica
vrin mijloace tehnice mai simple, radio~
telefonia si mai ales radiofonia nu s-au
putut dez~·olta decât după invenţic1. tuburilor electronice. Innnţia diodei (fleming - 1904) şi a triodei ( Lee de , Fores t
- 1906) a fost urmaUt de peste '10 ani
de mundt în numeroase laboratoare ale
lumii şi în special ale firmelor: ,,Philips"
din Olanda 1 sau ale celor douii firme
din Statele l "nite, RC.A. (Radio Corporation of America) şi Atwater K enF·'3 .
În ajunul primului ri"tzboi mondial,
Ravmond Braillard4 , folosind progresele în perfecţionarea lftmpii triode, a
construit un mic post de radiotelefonie
cu care la 28 martie 1914 a inaugurat
o scrie de „ mari concerte care au făcut
s e m:aţi e ". Prima
leg{ttur{t radiotelefo.
nic{t reusi b"'t s-a fftcu t în 1915.
Desff1s~rarea e,·enimentclor legate de
primul ~rtzboi mondial a încetinit ritmul
cercetftrilor radiofonice în Europa şi ab ia
în 1918 au fost reluate , cu intensitate
sporit[1. La firma Philips , în urma studiilor si experimentrlrilor efectuate, dupft
aml1919, s-a trecut la producţia de

seric , a. lrtmpilor triode 5• In treprindcrea
i·especti\·i't, : înfiinţat{t în 1891, era profilată 'pe prelucrarea sticlei şi a,·ca, în
1918, 3500 muncitori ; în 1926, prin
introducerea si dez,·oltarea industrie i
radiotehnice, numi'trul muncitorilor deYine 8400, iar pânft În 1930,cifra ·acestora ajunge la 25 000.
În afari't de lft mpi, transformatoare
ai10dice şi redresoare, firma Philips a
început s{t produci't difuzoare şi radioreceptoare care apar pc piaţa mondială
în anul 1925, respecti,· 1927.
Din aceste date, precum şi din alt e
exemple, putf m si't deducem atâhtul
He inrich Hertz ( 1857- 189'l), fi zician german care
a realizat primele experienţe de emisie-recepţie
a undelor electromagnetice
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pani a respectivă împreun fi cu Genera 1
Electric Company, an creat în 1919
marea companie R.C.A. (Radio Corporation of America) cu scopul de a comercializa bre,·ctele obţinute de acestea în
domeniul radiotchnicii 8 •
În primul sfert al veacului nostru,
radiodifuziunea reprezintft cel mai rem,,rcabil eveniment social si cultural9 •
În acest sens, Dragon~ir Hurmuzescu,
„părintele radiodifuziunii romfrne", ara t{t
în 1928: ,,radiofon-ia 1111 este ,iumai o
chestiune de distracţie. Radiod~fuziunca
este de o mare importanfâ socialc'i, cu
mult mai mare decât teatrul prntm râspândirea culturii şi penim 11 Hiformi;.arc:-1,
(aproprierea - n.n.) sufletelor, clici se poate adresa la o lume întreagâ, pătrun;.ând
pânâ în coliba cca ma 1, rii:;leaţâ a s,Jt, anului"10.
Începuturile oficiale ale acesteia m
ţuropa se situcazft intre anii 1922-1923.
ln anul 1923, in cele mai multe t'iri
Pc coperta re·,istei , , Radio" din 16 febru •• rie
1936, apare staţia de raclio ,le la Bod „Hudio
România'', instalat[ in 1935
Inginerul român D.E. Petraşcu, ,rnul din mari
animatori ai mişcării radiofonice din ţara noastră

extraordinar pc care l-a luat radiofonia
în această perioadft; în acest timp, şi
în Anglia, Germania, Franţa, Suedia,
Danemarca, radiofonia ciipfttase o maye
amploare, dupft cum vom Yedea. In
anii 1918 şi 1919 au loc primele transmisii muzicale în Olanda, în 1920 s-au
realizat primele manifestftri radiofonice
transmise din Turnul Eifel, iar în 1921
s-a putut recepţiona în mod clar postul
de radio B.B.C. (British Broadcasting
Company) din Londra 6 •
În Statele l"nite, activitatea racliofonicft a fost atftt de intcns{t în perioada
de început, încât staţiile de emisie, datorit{t numărului marc, ajunsescr:i <, se
deranjeze unele pc altele. Prima staţie
de emisie a fost pusi""t în funcţie în I 920,
la Pittshurg, iar pfmft în 1928 s-au pus
în funcţie îu S.LA., 700 de staţii, cifra
scăzând în 1929 la 600 7 •
Jliscarca radiofonidt în S. l-.A. a fost
iniţia·u de \\"esting House Electric
)Ianufacturing Company, care a instalat
şi primul post ele radio<lifnziune. (om-40
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dezvoltate se înfiinţează radiodifuziuni,
ca, de exemplu, în Anglia, Olanda,
Germania, Rusia. În anul 1926 se înfiinţează Î!l Statele Unite ~.B.C. (National
Broadcating Company).
Anglia este ţara din Europa în care
radiofonia, cu toate-,noutftţile sale, evoluează extrem de rapid şi, ca dovadă,
amintim faptul d aici, încă din 1921,
se organizează o expoziţie internaţionalft
de radio 11 , iar în 1925 numărul radioreceptoarelor deţinute de populaţia englczft
era de ordinul milioanelor, în timp cc
în celelalte ţări dezvoltate era de ordinul
sutelor sau zecilor de mii 12 . Anglia era
urmatri din aproape de Germania.
Pentru recepţie, în primii ani a transmisiilor radiofonice 13 ( 1923- 1927) majoritatea firmelor europene de radio (franceze, suedeze, germai1e, austriece) merg
pe soluţia montajelor de tip superheterodină, cu lămpile montate pe cutia apa'ratului, iar difuzorul cu pâlnie, de tip
electromagnetic, montat în exteriorul cutiei. Alimentarea era în curent continuu.
Firmele de radio din S. C.A. merg
de la început pc soluţii moderne, folosind varianta „totul în cutia aparatului"
şi montajul superheterodină în proporţie
de 95% 14 , 15 , 16 • Tot
americanii vor
fi primii care vor introduce alimentarea
de la reţea (în curent alternativ).

În 1927, în S.C.A. erau 400 uzmt'
mici de radio 1 •. Cele mai mari uzmc
de radio din lume aparţineau Jirmci
Atwater Kent ::Vlanufacturing Co din
Philadclphia, care în anul 1926 producea
8 OOO de radioreceptoare, i'}r în 192 9,
12 OOO de aparate pe zi 1 8 • ln 1928, în
S. C .A. existau 7 ,5 milioane de abona ti
radio 19 •
'
Spre sfârşitul deceniului al treilea al
secolului, o daU cu invenţia tetrodei
(S.U.A. - 1925) şi a pentodei (Olanda
- 1926), care ofereau o amplificare mare,
există o tendinţ;'t de renunţare la montajul superheterodinft (şi de trecere la
soluţia amplifidrii directe), iar asimilarea noilor lămpi se face deosebit derapid în Anglia şi Germania 20•
Totodată, se a11lid şi alte noutfiţi,
cum ar fi: difuzoarele electrodinamice~
În loc de cele electromagnetice, neutrodinarea blindajului noilor lfimpi, montarea tuturor componentelor în cutia
aparatului, alimentarea în curent alternativ, însoţirea radioreceptorului de picup
si uneori chiar de televizor 21 .
· Calitatea audiţiei, sensibilitatea şi selectivitatea radioreceptoarelor au crescut
mult în jurul anului 1930, iar manevrarea
reglajelor s-a simplificat prin îmbunfttăţirile aduse montajelor, ca de exemplu._
montarea condensatoarelor variabile pe

Sala aparaturii apartinând statiei de radio de la Bo<l.
0
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Standul Firmei „In~elen" din Austria, la

expoziţia

internaţio

i.ală

de radio; Bucureşti, 1935
acelaşi

ax. Astfel, un radioreceptor ajunsese în acea \Teme „o minunată jucărie
stiintificft", similarft unui instrument mu~ical' menit sft -satisfadt un auditor tot
·mai pretenţios.
Deşi, în jurul anului 1930, multe
firme au trecut la montajul cu amplificare directft, a,·ând în vedere stabilitatea posturilor şi selectivitatea oferitft
de montajul superheterodină, anul 1932
aducea cu sine ,·ictoria definitivft a
superheterodinei 2 2 •
Singure Czinclc Philips merg, din
1927, pe soluţia cu amplificare directă
şi nu vor sft renunţe la aceasta, ajungând
ca, pânft în 1932, sft dudt la perfecţiune
acest tip de montaj 23 • Radioreceptorul
cu care se realizeazrt această performanţă
este „Philips superinductance",
prezent si în colectiile Muzeului Politehnir:
clin I~şi, alft turi 'de numeroase alte tipuri
<le aparate Philips.
O serie de aplicaţii de bază ca: superreacţia (1913), folositrt în montajul cu
amplificare directrt, superheterodina ( 1918)
şi modulaţia în frecvenţă (1936) sunt
Tealizări americane aparţinând inventatorului maior Edwin Howard Armstrong.
Flerul specialiştilor americani în tehnica radiofonidt s-a dovedit viabil în
multe pri,·inţe, iar principiile de bazft
stabilite pentru radioreceptoare şi lămpi,
care, în perioada anilor 1933- 1936,

ajunseserft la cote maxime, s-au menîn zilele noastre.
~fai departe; perfecţionftrile făcute de
di,·erse firme europene sau americane
sunt variatii pe aceeasi temf1. llltimele
noutrtti introduse au fost modulatia în
frecve~ţa aplicată la multe apara'te de
înaltă clasrt, după 1936, şi ochiul magic
pentru acordul corect pe post, care se
fol9seşte după 1937.
In ceea ce priveşte problemele_ de
emisie 24 radiotelegrafică, lucrările au e,~oluat de la sistemul lui ~farconi la folosirea emiEttoarelor cu scântei mai perfectionate. Intâi s-au făcut încercări de
; progresa folosind generatoare de unde
amortizate (W. Wien, 1907), apoi de
unde întretinute. Cu aceste din urmft
sisteme s-a{1 construit posturi de emisie
de mare putere (pânft la câteva sute de
kw) şi scau obţinut primele rezultate
reusite în radiofonie.
Î~1 paralel cu aceste emiţătoare cu
arc voltaic s-au folosit, până prin 1920,
şi cele cu generatoare electrice de înaltft
frecvenţrt, tip Alecsandersohn, care drtdeau, de asemenea, unde întreţinute.
Fiecare din cele două sisteme era
greoi şi a,·ea neajunsul crt nu se putea
creşte frecvenţa peste o anumită limită;
ele aceea, adevărata ascensiune a radioemisiei (ca şi a radiorecepţiei, aşa cum
am văzut), .ia amploare după perfecţie-

ţinut până
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narea sistemelor de cm1s1c cu !{unpi
electronice.
Aplicarea radiotelegrafici s"a dovedit
imperios necesarft mai ales în marinft,
<lupft 1912, în urma tragicului naufragiu petrecut cu vasul Titanic. Datoritft
radiosemnalelor S.O.S. emise de pc Titanic, trei ,·ase au Ycnit în ajutor, reuşind
sr, saln·ze 712 din cei 2000 de,. pasageri.
Astfel, la sfârsitul anului 1913, Compania :\Iarconi instaleaâ pc Yapoare
pe,-tc 1000 aparate de telegrafic fftr{t fir.
Tot în 19 U, in,·cntatorul german MeisEer constnricştc primul emiţ{t tor cu l{tmpi
şi treptat, pe mlbura pcrfccţion.ftriî lftmpilor, dup{t 1918--1920, se ajunge la
rft~pândirea acestei in,·enţii.
l ncepând din 1920, când în lume era
o ,;ingurft staţie de radioemisie, cYoluţia
este foarte rapidft, încât, în 1929, existau
1100, iar în 1933, 1203 statii 25 .
Ceea cc mcritft de rcm~trcat, de asemenea, este faptul dt în Rusia, deşi
lucr[trilc derriaraserft mai greu în problemele radiofonici, în anul 1934 se
ajunsese ca, în privinţa numftrului şi
puterii statiilor de emisie, accastft tarrt
srt _ocupe l~cul I în Europa 2 6 •
'
Intrcaga activitate radiofonid din Europa este îndrumam de Cniunca Interna ţ ionalft de Radio care, încă din 1925,
are una din cele mai importante misiuni
şi anume împftrţirca lungimilor de undă
<lin gama 200-600 m, între cele 17
ţ:ni europene ce aderaserrt la aceasta.
Treptat, mumărul ţ{trilor aderente va
creşte şi ,·a fi nccesarrt o nouă împfnţirc
a lungimilor de undft 27 •
Astfel, Cniunca Intcrnaţionalft de Radio, în 1926, prin planul de la Geneva,
a fftcut repartizacca lungimilor de undft;
fr. 1929, la_ Praga, a reîmpfnţit lungimile
de undft. In 1931, la Laussane, are loc
o nouft împfnţirc a lungimilor de undft
deoarece s-a constatat cft serviciile radiofonice naţionale nu pot fi cuprinse în
gama 200-600 m care a fost rezervatft
radiogoniomL·triei.
i n accas Ut pcrioadCt ele cfen·escen ţ[t
creatoare a ra<liofoniei pe plan mondial,
îr.. România vom remarca o inerţie
accentua t;:i.
O preţioasft sursrt pri,·ind cunoaşterea
dezYoltării radiofoniei o constituie colec0

Radioreceptor „Atwater

Kent",

S.FA.,

192.5

tia aldtuitft clin cele mai vechi rc,·iste
de specialitate româneşti şi anume „Ifadio Român" si „Radiofonia". Acestea
aveau în colcc"ti,·cle lor de rcdactie, si
în :c-pecial „Radiofonia", pe cel~ m~i
mari personalitrlţi din domeniu, care au
dus, prin intermediul presei radiofonice
şi prin activi Ut ţile practice, o luptft
nno1Josită, ani în şir, pentru introducerea radiofonici la noi în tarft 28 •
Între promotorii intr~duccrii radiofonici în România se aflrt în primul rând
sa,·antul Dragomir Hurmuzescu şi apoi
inginerii: I. Constantinescu, Mihail Konteschweler, Cârnu Munteanu, Emil Petraşcu, Sergiu Condrea, C. Colţescu.
Din fericire, Muzeul Politehnic din
Iaşi posed{t câteva din primele numere
ale celor două reviste menţionate, apă
rute în 1925, care au o evoluţie zbuciumatrt.
Astfel, la 13 septembrie 1925, apare
!<.adio Româ11, iar la 5 octombrie acelaşi
an, Radiofonia, ca organ de presă al
Asociaţiei „ Prietenilor radiofoniei", organizat ie ce ia fiintă tot în 1925. Din moti,·e
fina1~ciare, prim'a re,·istft îşi încheie activitatea în 1928, iar a doua în 1927.
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noi, introducerea radiofoniei la sate,
precum şi la colaborarea relativă la
organiza 1·ea primei expoziţii internaţio
nale de radio din Bucuresti si a celor care
au urmat. Legea asupra. radiofonici,
sancţionat[t şi publicatrt la noi în anul
1925, punea mari piedici rftspândirii în
rândul populaţiei a acestei mişcări, impunând fiedtrui cetf1ţean autorizaţie pentru a poseda radioreceptor, iar aceasta
se acorda cu destulrt greutate.
Pentru a ne da seama cât de rămasi
în urmă eram în acest domeniu, est'e
suficient să prezentăm câteva cifre comparative29. In anul 1926, în România
apar primele 82 aprob[tri, de cereri pentru cumpărare de radioreceptoare, iar
în primele luni ale lui 1927 situaţia
comparativă a posesorilor din ţările vecine era: în Cehoslovacia - 180 OOO, llngaria - 59 383, Polonia 52 OOO, faţ[t de
2 OOO din România. În ciuda legii respective, numărul posesorilor de radio
români clandestini era de peste JO 000 30 •
Şi mai uimitoare apare situaţia în decembrie 1927, dadt facem comparaţia c11
cele mai dezvoltate ţ[tri :31
Ra1lioreceptor „Baltic K: 25", Suedia, 1928
Radioreceptor „Telefunken-40", Germania, 1929

cu înfiinţarea, în 1928, a Societăţii de radiofuziune, care avea ca preşedinte pe Dragomir Hurmuzcscu, apare
si noua revistft de radio, la 5 octom bric
1928, ce se numea Radio/onia, în amintirea vechii reviste. Apariţia sa coincide
cu începerea primelor emisiuni româneşti
oficiale de radio. Societatea „Adcv[1rul",
care sprijinea şi ea mişcarea radiofonicft,
înfiintcazft tot în 1928 o rcvistft sub
numcic de „Radio". Între cele douft
reviste se iveşte la început o concurenţii, dar dupii câteva luni, urm{trind
acelaşi scop, fuzioncaâ sub numele de
„Radio şi Radiofonia". Pc parcurs, în
funcţie de etapa de dez,·oltarc a radiofonici, la noi în ţarii va dtpftta şi alte
denumiri, astfel: ,,Radiofonia" (1932),
,,Radio" (1935), cu subtitlul-radiofonic, televiziune, ştiinţa pentru toţi şi „Hadio Adevărul" ( 1937).
Aceste reviste au avut un rol propagandistic foarte important cu privirl' la:
occidentalizarea legii radiofonice d•! la
O

dată
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Ungaria
Elveţia

Danemarca
Cehoslo,·acia
Germania
Austria
Anglia
Statele Cnitc
România

----

73.030
60.427
147.00
210.000
1.713.899
279.630
2.234.980
6.000.000
sub 5000
0

Iatft ce se ~cric în mnnftrul din: decembrie 1927 al rcYistei „Radio Rom:m":
•.l n ciuda A lba11iei - singurul stat din
Europa care ntt a luat înci'f i11iţiaţiţia instaliirii unui post de emisiune radio-t
tcll'fonfrâ, România - avanpostul cel tnai
înaintat al civilizaţiei în orientul eţtropeau
-- a siivârşit de rnrând ultimul pas pentru instalarea w1ci staţiuni de radiodifuziunea, aşteptată cu o rifbdart: adcv1'frat
ingcreascc'f de publiwl amator românesc".
În aceeaşi rcvistft 32 , în numftrul pc
noiembrie 1926, se desfăşoară o propagandă insi strnt[t pentru subscripţii în
v,~dcrca înfiinţ[trii postului de radio rom2_ncsc, care urma srt se construiascrt la
Băneasa, în anul 1929.
Radioreceptor „Philips 2511'',

Olanda,

1929

Desi autorităţile româncsti - au manifestat dezinteres faţă de' dezvoltarea
radiofoniei la noi în ţară, totuşi, datorită activităţii ştiinţifice pc plan extern
a unor personalităţi ca Dragomir Hurmuzescu, la cererea Asociaţiei „Prietenii
radiotelefoniei", România primeşte la
Congresul Uniunii Internaţionale de Had:o
de la Geneva din 1926, douft lungimi de
undă, şi anume : 236,21 m şi 205,5 m
pentru Bucureşti (Băneasa) şi pentru '.
Iasi.
i1 e linia activităţii radiofonice mcritft
menţionată iniţiativa ieşenilor, care încii
din l 921 işi pun problema constituiriit
l!,nui post de radiotelegrafie pentru public,
care urma să folosească şi p~ntru radio- .
fonie 33 • Aparatura de emisie, fabricaţie;
„Tclefunkcn" , este primită la Iaşi de
prof. univ. Bedreag. Încep lucrările de
construcţie a antenei, dar lucrurile se
tărăgftncazft atât de mult, încât în 1927,
când datele de arhivft cu privire la
aceasta încetează, postul era neterminat.
Se parc d postul n-a fost finalizat deoarece în documentaţia de specialitate
referitoare la primele posturi de radioRa<lioreceptor .,Philips 2601 ", tip
1931
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mobilă ,

Olanda,

Radioreceptor , ,Philips-~nperinrluctanr e ", Olanda,
1932

difuziune româneşti , primul post la la ş i
apare abia în anul 1941, sub numele de
Hadio Moldo\'a, cu o putere de 5 kw în
antenă, lucrând pe 259 m.
, Încerdtri experimentale de emisie radio~onică se fac începând din 1927, la ln:-titutul electrotehnic din Bucuresti, care es.t e
leagănul înc eputurilor radiof~niei romft11esti34. De la I noiem bric 1928 încep
ern'isiunile radiofonice oficiale d~ la un
post provizoriu mai mic, instalat la,
Băneasa până la montarea postului definitiv. Acesta din urmft a fost construit
de Casa Marconi \Virelles din Londra
şi conţinea cea mai modernă aparaturfl
de radio din lume. Puterea postului în
antenă era de 12 kw, iar lungimea de
undă 365 ,4m 35 ' 36 .
Un post românesc mai mic, pe :unde
scurte, a fo st construit în 1930 la Insti tutul electrotehnic Bucuresti. Acesta ,,
desi avea doar 300 \V, s-a: făcut au zit
pâ~ă în Statele Cnite 37 •
Un post românesc mai puternic
fost cel instalat în 1935 la Bod, lângft :
Braşov, emiţând pc lungimea de undf1 '
1875 m ş i cu puterea de 150 kw.

a

Studioul de radio din Bucuresti a
fost instalat în localul din strada B~rtht' lot, de la Sediul Societăţii de radiodifuziune, şi avea .in 1928 dimen siunile <le
5 m x 9 m . În1931 s~a terminat noul
studio , dupft plariurile athitectului G.
Cantacuzino, care-l organizeaâ şi-l mo<lernizeazft pe cel \' echi 38 .
În ceea ce pri\'eşte industria radioelectrică, România nu se poate mândri
cu asa ce\'a; totusi , în 1926, se mentioneazi o întrepri~dcre de piese ra'dio
la Brasov 39 •
În 1929 40 , aparatele de radio erau
toate de import, predominând produsele americane în proporţie de 40° ~.
urmate de cele germane (30 % ), francc zt'
( 15% ), el ve ţi en e (5 % ) şi engleze (5 % ),
Pc parcursul anilor, proporţiile se schimbă, intrând , totodatft, în competiţie ş i
produsele olandeze Philips.
Dcsi România intrft în actiYitatca
radiofonid curopeanft mai târziu, este
interesant de remarcat d ea gftzduieştl'
in 1929 una din marile expoziţii internationale de radio. Referitor la ac easta ,
citim din revista „Radio si Radiofonia"
din I septembrie 1929: ,, .'. . Poate puţini
sunt aceia care îsi dau seama de maua
-fnsemniitate a f ~ptului câ o asemrnca
fxpo:.:iţie are loc la Bucureşti. Dupâ ce a
ocolit lum ea industrial{t, ea îşi gtfseşt e
locul şi la noi . Xu am putea spune c,i
,:ine alcTturi de o industrie puternicii
electrotelznicâ ( de cea radiotelmicâ nici
nu poate fi vorba ! ) sau că radiofonia a
ajuns la oarecare proporţii mari! . . . Srt
... S imic din toate acestea. Este însii 1111
ce . . . mai puternic ca industria . • Estt:
faptul că ţarli noastră , prin situaţia ei geografică, prin bogăţia ei, prin instituţiile
ei ştiinţifice şi oamenii de ştiinţâ cu reputaţie mondială, are drept la atenţiunea
/1.tmii industriale şi comerciale . .. " 41
N umer~ase ·firme prestigioase (Tele•;
funken, Baltic, Geodetica-Radio, Edison '
radio, Thomson Houston,\Tungsram-Standard Radioelectrica, Radionel, Noris,i
Atw~tcr Kent, Blaupunkt, Ducretet,'
Safar, Daimon , Mende, etc.) au expus
la expoziţia dfn 1929, îar marea atrac-:
ţie a ac esteia a fost radioreceptorul
.,Tclefunken - 40", prezent şi în colectiilc
Muzeului Politehnic 42 din Iasi.
,
'
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Aşa cum specifidi revista „Radio s1
radiofonia" din 22 septembrie 1929, la
exp0ziţia respecti\'ă sunt prezentate şi
realizări românesti: ,,Este o constatare
îmbucţt,r-ă;loare pi care o faci privind
aparatele pre:.:e11tate de distinsul radiofo-;
nist român, inginerul J{onteschwelter" 43 •
Referirile se fac la aparatul de tipyalizrt,

care a cucerit câte\'a premii internaţionale
şi la o superheterodinămodernă cu toate
accesoriile în interiorul · cutiei.
Expoziţii internaţionale de radio au.
au fost organizate şi în anii următori •.
fiind luate sub oblăduirea Ligii Apărrtrii
Naţionale. Acestea au stimulat activitatea si industria radiofonică din Româ. nia. Astfel apare firma „Ate" - prima
formft ele industrie româneasdt de aparate radio. Cnul . din primele aparate_
comerciale româ,neşti· - ~oyal 334 A care „recepţioneazii în condiţii; exGelente,
strâinătatea"-, beneficiază deult1me-le per-,
- fecţionări tehnice: ,,difuzor el_ectrodina-.
· inic introdus . în cutie si mobilă ultraelegantă"44. Cn. r~diore~eptor tip RoyaL
1932· se ·amt şi în colec.ţ-iile Muzeului.
Politehnic din Iasi.
·
În legiitură cu 'Exp~z{ţia Internaţio11ală de Radio din 1935, organizatr1 la
Bucureşti, se specifică următoarele: ,,.4 ctuala ex poziţie va dovedi C<f, în ceea ce
priveşte aparatele populare, produsele indigene nu pot fi concurate de cele strâine .~
iar un numâr din ce în ce mai mare de
accesorii este fabricat în ţară, într-o calitate cel puţin egală, dac<l nu chiar superioarâ. . . . Categoria aparatelor marl, a
superheterodinelor de lux, este reprezentată într-o atundenţă nemaiîntâlnitii la
;,ici o expoziţie. Industria indigenii nit:
poate deocamdatâ sâ se ia la întrecere:;
,

_;,,;;;;:1,

Reclama privind aparatiil românesc , ,Roya(334A", în revista
, ,Radiofonia" din 12
dec·embrie 1933
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rn aceste modele echipate cu toate perjfCtio1111rile de ulhm cuvânt" 45 •
· Fiind Yorba de industria radiofonid
româneasci"t, meritft menţionat faptul că,
în anul 1938, s-a inaugurat primul car
rnmânesc de radioreporta j 46 •
Întrucât în jurul anului 1936 în radiofonie se ating cotele maxime în problemele <le e se ntă, considerftm d am marcat
_;;uccint mo~entele cele mai semnificati,·e din dezvoltarea radiofonici, aducând numeroase date inedite, de arhiv{t.
În continuare, ,·om prezenta câte,·a
din cele peste 50 <le radioreceptoare vechi
din colecţia muzeului, şi anume aparatele care marcheazft momentele mai importante din e ,·oluţia construcţiei radioreceptoarelor, precum şi soluţii constructi,·e deosebite.

Radi0receptor „Eswe Sachsenwerk Olimpia", cu
cinematografic.:i, Germania, 1936

>ml[\

toare pfttrunsc' în

ţară.

Deşi

nu i s-a

găsit descrierea în documentaţia vremii,

în
şi

„Eswe"Sachsenwerl
Olympia ·
..-i ind:d - tQ•te pod11til •

d·

•rnisi"n• ci.I• 20-2000 m.

,

RfPHZlN T AN ŢA

„CRYPTON", Bncureşti l
57 ,

~--, " , : Bu.i.v. Eli.o.b •ta No.
.

,.

_

Te l e f o ■

41S•Js_ . .

Scala cincmatografic.'l a radioreceptorului „Eswc
Sachsenwerk Olimpia "

În perioada de început (1923-1926),
excepţia celor americane, aparatele
de radio erau cunoscute cu difuzoarele
montate în afara cutiei şi cu lămpile
situate deasupra aparatului, în afara
carcasei47 •
Radioreceptorul „Atwalet' Kmt" superheterodină de construcţie americană, deşi
parc un exemplar mai evoluat, după
aspect şi după modul de execuţie, este
aparatul de radio cel mai veclii din colecţie şi 1Jn1J.l dintre primele ra<lforecep-

{:U

comparaţie cu alte exemplare similare
pe baza declaraţiei posesorului apa-

ratului, se poate preciza cft aparatul
<latcazft din 1925. De altfel, în revista
„Radiofonia" din 17 iulie 1932 (pagina
5) se aratft dt primul aparat de radio
american (superheterodină) introdus în
România este un „Atwater Kent Radio"
<li 11 anul 1925. Ar fi foarte posibil şi
in tercsan t ca acesta s[t fie chiar radioreceptorul din colecţia muzeului.
Radioreceptorul Baltic /{ :25 apare în
1928 şi este o superheterodină de construcţie suedeză cu formă evoluată, în
sensul că are lămpile montate în cutie,
dar difuzorul este separat sub formă. de
pâlnie, de tipul electromagnetic48.
Telefuttken 40 - acest tip de radio~
receptor a figurat la Expoziţia Internaţională <le la Bucureşti ( 1929) şi a
reprezentat marea atracţie a expoziţiei.
Are o formă modernă, dar difuzorul
este separat, de tip electrodinamic ornamental. Alimentarea este de la r~ţe:ţ.
Întruneşte deci o serie de calităţi şi noµţă.ţi car~ se 4plic:i spre sfârşitql deccmm~
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Radioreceptor
,,ln•
gelen geografic", Austria, 1935

lui al treilea. Este priml1l aparat de
radio etalonat în kilocicli, iar banda de
frcc\·enţc rcccp\ionatc este împiirţitft în
patru game 9 •
Phitips 2:jÎ 1, tipul de aparat expus,
în 1929, la Expoziţia Internaţională de
la Londra, unde, la concursul organizat
de celebra revistă „Wireless World", în
luna octombrie, pentru vizitatori, a fost
decretat ca cel mai bun aparat cu patru
lămpi 50 . Este numit aparat de lux. Este
cel dintâi aparat de radio alimentat
la retea de curent alternativ, construit
în sc~·ie. Deşi firma olandeză începuse
sfl construiască radioreceptoare abia din
1927, în doi r..ni rcuseste să elaboreze
produse co;npctitivc pe' piaţa mondialft.
Este prevăzut la ieşire cu doufl bobine
secundare care dau posibilitatea cuplării
a două tipuri de difuzoare exterioare:
unul electromagnetic şi altul clectro<linamic51.
Plzilips 2601, apărut în 1931, este un
aparat tip mobilă, alimentat în curent
alternativ, cu scală gra<latft, luminată, cu
monoreglaj. Banda de frecvenţe este
împărţitrl în două game: 200--600 m
şi 800-2000 m. Este pre·.,ăzut cu racord
pentru dozft electromagnetică şi cu difuze>r electrodinamic inclus în cutia apara-

tului (dupft anul 1930 toate firmele
folosesc soluti 1 cu difuzorul introdus
în interior) 52 ••
Phitips s1,pcri11duclance. Apărut în
1932, reprezintă o sintezft a tuturor
îmlmnfttăţirilor cc s-au putut aduce montajului cu amplificare directă. Printr-un
montaj special de bobine şi condensatoare variabile, cu o lampă de amplificare mare s-a obţinut o selectivitate mare
şi o sensibilitate egală pc toate lungimile
de undă recepţionate de aparat 53 ; difuzorul este d~ tip electrodinamic.
Royal - unul din primele aparate de
radio româneşti produse în serie, apă
rut în 1932, de tip popular, dar cu calităţi deosebite privind audiţia; difuzorul
montat în• interior, este de tip electrodinamic.
Saclrsenwerk-Olympia - apărut în 1936
este unul din cele mai reuşite aparate
germane din acea perioadă, având un
element component deosebit şi anume
aşa-zisa „scală cinematografică". În momentul în care aparatul era acordat pe
post, deasupra scalei, pe un mic ecran
lateral în dreapta, apărea o imagine cu
aspect caracteristic din oraşul respectiv54.
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Ingelen geografic - apărut în::,J936,
este un aparat foarte, original datorită
aşa-zisei scale geografice pe care o posedă
şi care este foarte ingenioasă şi coniplexă.
Pentru acest tip de scală s-au depus
numeroase hrc,·ete dar aceasta a fost
recunoscutft n singura scală geografid
bunft. Ac easta indid pe o hartă a Europei şi a Africii de :X ord, aplicatft pe faţa
aparatului , pentru toate cele 118 posturi,
atât locul cât şi denumirea postului şi a
ţării. Principiul scalei se bazează pc
fenomenul reflexiei totale. Scala geogra-

pectiv. Lumina se propaga m bastonaş
de la bec până la hartă. TotodaC1, se
lumină care
proiecteazfl şi . o rază
, marchează, pe circumferinţa scalei, numele postului recepţionat 55 •
Pltilips monobuton -:-- apare la începutul anului 1938 şi reprezintă chintesenţa inge!1iozităţii şi fanteziei specialiştilor de la uzinele Philips. Scala este
montată deasupra aparatului, fiind rabatabilft, iar reglajul selectivităţii, volumului, acordului si tonului se realizează
dintr-un singur buton,. de la care îi
provine şi numelc 50 •

de

Radioreceptor „Ph~J.
lips monohuton" ', O~
landa, 1938

fică

este compusă, în marc, din urmfttoarele părţi constructive: scala propriu-::1:să cu tamburul ci, care conţine
118 bastonaşe de sticlă speciaJrt, prin
care se propagă lumina de la punctele
de circumferinţă ale tamburului, la punctele geografice de pe hartă şi dispo::itr:vul
de proiecţie (proiector, care cuprinde
un bec de proiecţie) ce se roteşte în
jurul tamburului. Când aparatul este
acordat pe un post din cele 118, proiectorul mobil se va deplasa exact în faţa
acelui punct în care se termină bastonaşul de sticlă al locului geografic res-

Aceastrl lucrare este rezultatul stu 7
diului a peste 4000 de numere din revis-'
tele cu titlurile prevăzute în bibliografie, apărute în perioada 1925-1940.
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