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A nvänd de nya 

ALLEI=TRÅD MO T ST ÅND EN 


i Eder nätanslutningsmottagare, ty kvaliten är den 
högsta och priset minimalt. Pris pr st. från kr. O: 95 

ALLEI=TRÅDMOTST ÅNDEN 

äro lindade på porslinspro:: 
fil och kunna belastas med 
25-100 watt. Monterings:: 
delar till spänningsdelare 

MAX JOHNSEN & Co. A."B. 
REPRESE NTA NT: 

Pris pr sats Kr~ 1:20 
REG RINGSGATAN 20 ö. g. TEL. 18169 Det finns dyrare motstånd - men inga 
STCICKHOLM bå"ltre. Begiir specialbroschyr. 

c 

RADIONYHETl 

SENSATIONELLTPENTOD:::detektorn 
Två riir nu ger m era effekt iin tre förut. 

23 ('111 diam. 
1yp L. 8S .. · 
Ty p H. 90 .. · 

HOREIATON 
med inbyggd 4, pol. 
balanserad högtalare all ton i 
(el. f, jrstklassig eick, den svenskatrod ynamisk), pen. 
toddE·tektor och d:o Elektro
k ra ft förs tärkarrör 
för lik, eller växel, dynamiska 
ström (50 per.) i pryd, högtalarenlig eklåda. Appara' 
ten u tföres även med och Ni frappera s 
ett t redje skärmgallerrör för högfrekvensförstärkning. av dess klara di·

O IS.l Ny patentsökt kompenseringsmetod mot nät< stinkta återgiv.
brus. Apparaten är tyst som en batterimottagare. ning. 

Likström Växel strö m 
2 röt·, magnetisk högtalare Kr. 185: Kr. 270: Den ger Eder full 
3" ») )) » 235: » 320: illusion av orgi. 
2 » elektrodyn. » » 230; » 315: n al. 
3»» » » 280:- » 360:

O.::nna h V/-fta larc- (illn~rka 8 rör alla ~;"o g8e näl, p tinningor och bntlcri·
N y prislista n:r 11 (1930) sändes mol 15 öre (i frimärken). 

drift. Hög- och L s ohmig. Eflt!rrr6~a h(l ~ Ed'"r närmaste rodioaltår
E I A.,. Radiohandbok för apparatbyggare (J .. d je årg.) jonehå ller 
allt .l V vikt om radio: teori, beräkning och bedömning ~v radio. dcn sveo .!'{ ka eleklrodyn l:Lmi,ska höglalal"en. 
makn t·l, beskrivning på ett antal ultramoderna. cadioapparate-r , monte_ De n 6nn cs ä ven rör stora effektrr m(,d 3S cm. koodiamcter. 
ring ,1 . felsökningsanvisninga r etc. Pris 75 öre. 

Begär offer•. 
Agenter ilntagas. Begär agentvillkor. 

FIRMA S. WITTANDERElektriska Industri - Aktiebolaget 
Klaraberp;sp;at. 42 STOCKIIOUI Telefon 11% 4%Box 1026 T. STOCKHOLM 16 Box 1026 T. 
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Nyheter! 

Tvårörsmottag a re 

med höglalareeffekt 

Kr, 145 :-med rör , 

Trerö rsmottagare 
med högfrekvens 
och pentod, 

Kr, 220 :
med rör , 

STOR~E EFFEKT 
E FYRARÖRS . 

Högtalare med 
fyrpoligt system 
med 8 oktavers 
omfång, 

Kr, 58:

Mottagarna äro elegant utförda i polerad 

valnöt med bronsbeslag och avsedda för 

nätanslutning till växelström omkoppli'ngs

bara mellan 115, 135,230, volt samt båda 

försedda med högfrekvensskärmgallerrör 

och pentod jämte särskild regulator för 

borttagande av nätbruset. Apparaterna 

bliva härigenom högse[ektiva och Ijud

starka och giva båda högtalareeffekt 

v,1.d utlandsmottagning samt kraftig 

musik vid grammofonförstärkning. Hög

talaren Eswe VI är utförd i samma trä

slag och polering som mottagarna och 

passar således väl ihop med dessa. 

A.==B. Skandia, Stockholm 
MALMö, WÄXlö, KARLSTAD, GÄVLE, öSTERSUND, SUNDSVALL, UMEA 

Torator Sguare Law kondensator 
modell A 450 cm. . , . . Kr. 15:

Torator logaritmiska d u b belkondensator med 
våglängderna angivna på skalan - passande 
till alla spolar - patenterad . .. . , Kr. 38:

Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radiolDateriel 
Telgr.-Adr. Torotor Amerlkavej f, Köpenhamn Tell Centr. 13,351 
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Ingen språkförbistring mer 
vid interna1'ionella konferenser 

Av ingenjör A. F. Feichtinger 

O
m våra förfäder en gång i tiden haft en 
aning om, i hur hög grad folken åtsl,il· 
liga tusen år senare skulle bli beroende 
av varandra, så hade de kanske låtit bli 

att ge sig i kast med att bygga Babels torn. Alla in
ternationella kongresser skulle ha varit oändligt myc
ket lättare att ordna, om alla lmiturfolk fortfarande 
kunde tala i>amma språk, och världen skulle ha blivit 
förskonad från oändligt många tråkigheter. Nu vålla 
internationella förhandlingar alltid en massa trassel. 
Alla tal som hållas måste översättas till flera språk 
för att alla deltagare sl\Ola vara på det ldara med 
vad som egentligen säges. Sådant går an, när det bara 
är fråga om ett föredrag eller något :lnnat enstaka 
anförande, men så fort det blir fråga om diskussion 
ställer sig saken annorlunda. Då verkar språkför
bistringen som en lllycket hmg blad och den medför 
bland annat , att deltagarna,- intresse slappnar. Den 
som inte fiir"tul' franslm bryr sig naturligtvis inte 
heller om att sitta spänt 1.F ,mande under ett anfö
rande på det språket. 

Tidigare har man mtt klara sjg med att efter an
förandet på originalspråket ge en tollming på övriga 
kulturspråk, ett förfarande som uppenbart måste or
saka myckpn tidspillan. Om det varit fråga om en 
diskussion, så ha nackdelarna varit ännu större där
igenom att debatten därigenom kommit att förlora 
den omedelbarhet, som bör prägla ett meningsutbyte 
av detta slag. 

Tolkanw översätta direkt vad 80m säges. De tala tyst -j. en 

tätt till munnen slutande mik1'ofontratt av gummi. 

För att nu söka klara sig från dessa svårigheter 
försökte världskraftkonferensen i Berlin i somras ett 
arrangemang, varmed syftet var att samtidigt som 
ett anförande hölls t. ex. på tyska skulle de engelsk
och fransktalande åhörarna få detta anförande på 
sina respel,tive språk. Det var en rätt invecldad ap
parat att sätta i gång med, men experimentet lycka
des över förväntan och man kunde genomföra för
handlingarna på avsevärt kortare tid än som skulle 
erfordrats utan »flerspråksanläggningen». 

I det väsentliga bestod anläggningen av element, 
som funnits redan tidigare, sä att några speciallwn
struktioner är det egentligen inte fråga om. Allt är 
bara ordnat för det speciella ändamålet, 

I stort sett arbetar anläggningen på följande sätt: 
Framför tal.arstolen sitta tolkarna, vilka tala in sina 
respektive översättningar av det anförande, som just 
hålles, i mil,rofoner, villm äro försedda med speciella 
gummitaltrattar, så att man inte behöver riskera, att 
översättarna slwla störa varandra eller konferens
deltagare i närheten. På vål' första bild ser man tre 
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tolkar filetl sina respeldive taltrattar, på den andra 
har mall en totalbild av förhandlingssalen med ta· 
laren lt i' gst upp och toJl.wrua nedanför tribunen. 

De talströmmar, som utgå från de olikamikrofo
nerna, l t:.das till var sin förstärkare oeh härifrån in 
i ett led~ingsnät. I detta ledningsnät äro vid åhörar· 
platseru tI inkopplade omkopplare (bild 4), med vilkas 
hjälp man hn ställa in sig på just den förstärkare, 
som man vill ha föredraget från. Även »originaltala· 
rens» anförande återges över en förstiirlmre, så att 
man kan avlyssna oel,så det i hörlurarna, om man 
skulle si tta så långt från talartribunen, att man har 
svårt fö r att uppfatta föredraget direkt 

De officiella förhandlingsspråken vid just världs
kraftkonferensen voro tyska, franska och engelska, 
och anta let tolkar därför, såsom bilderna visa, också 
tre. Und(~r förutsättning att samtliga tolkar äro på 
sina plat/ler kan man alltså med detta arrangemang 
höra vad som säges dels på originalspråket, dels i 
två översättningar. 

Beträffande tolkens milu'ofon kan framhållas, att 
två mikrofoner alltid äro parallellkopplade vid var· 

POPULÄR RADIO 

En bad från !örhandlin08s a7en under det elt föredrag tol· 
kas på olika språk;. 

je plats, så att två män lmnna avlösa varandra 
utan att den ena stör den andra och utan att det bli.r 
någon paus i översättningen. Mikrofonerna äro sil 
upphängda, att då de nedtagas, inlwpplas över ett 
relä två parallellkopplade lampor, av vilka den ena 
sitter i plenisalen, den andra vid fÖrstärkarbordet. 
Vid talarmihofonen finns för samma ändamål en 
manuell omkopplare. Signallamporna äro i plenisa· 

=_. 

l 

I I 

Framför tu·/arna ser man här tollwrn..a. Om talm'en sjMv hdller sitt a.nföra.nde på ett av de tre fÖ1'handlingsspråken, 

så behövu endast två av t07karna träda i arbete och origiiw.lföredraget u.ppfål1gos aven mi.lcroton uppe pa tribunen. 
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len placerade bakom g-lasskyltar, vilkas sl,rift vid in
kopplingen blir synlig och anger, på vill,et spräk man 
just för ögonblicl<et kan avlyssna vad som säges. 
Varje lyssnare ute i salen har ocl<så möjlighet att 
reglera Jju(istyrlmn i hörtelefonen. 

Förstärkarskåpet innehåller sex trerörsför'stärkare 
föl' nätanslutning av normal typ. Tvä äro alltid i re
serv. Vad dl~ fyra övriga prestera är tillräcldigt för 
omkring ett tusental hörlurar. Anslutningsdosorna 
"id åhörarplatserna innehålla förutom omkopplare 
för sex olika inställningar ocksu. ett litet motstånd, 
mrmed mall reglerar Jjudstyrlmn. Sammanlagda led

ningslängden uppgår till 5-6 kilometer dubbelled
ning, d. v. s. man behöver tråd på 10-12 kilometers 
längd. 

Det resultat som nåddes vid världsl,raftkonferen
sen var, som nämnts, mycket lyclmt, och det dröjer 
säkerligen inte alltför länge innan »flerspråksan
läggningen» blir nägonting oundgängligen nödvändigt 
vid alla internationella förhandlingar. Den är oclmå 
ett gott vittnesbörd om att det inte existerar niigra 
hinder för tekniken. Här har den till och med över
vunnit den babyloniska språldörbistringen. 

lIednermil<rofon uch/leichen,",el 

Oeu/sch 
y 

liJuls/årkereglerSchallkes/en
l'ersJarkeruhr8nk 

frsalzmikrofone 

@ @ @ @ @ @ 

O,u/sch @ /ledner e 
tili @i) lIedner Oeu/sch tnghSh franfais 

English e /lesene e 
(iJI !El 

{riJnrais e /leserve e 
~ !El 

En schematisk blid öve1' hur »jlerspr(lksanläogningen» ser t<l. överst tUl vänste" mi7crofonen pd kibunen (Redner

mi.7crofon) , där'under mUcrofonerna för de tyska, engelska och franska tolka·rna. Därbred.vid fle·ra. mikrofoner för 

eventttella ytteTligare sprdk. överst 'i mitten t,"ansparangen som visar, v-i17cet språk som just talas, dä.,-undm" fö.,-stä.,-ka.,-

Skåpet. Till höger dhö'"a1'platserna med ornkoppling'sdosa (Schalt7casten) och lj-udsty'-keregulator (Lautstiirkeregler). 

Ur radiohandlarens menagerl!
. 


En fantasifull tecknare har gjort dessa Tadiol.:ar1'ikatyrer, om vil k;a man väl sku.lle ktmna säga, att »så.'tw· djur finns 
inte I» Längst till vänster ett monstrum, ~om tccJ.;,W,"en kallat »aud·iollosattnt8», till h. en antenHstork rncd uH.va hlig

talare» och i mitten en »7condensalamander» . Vilka delal", 80m ingd i de oUka rad·io-odjuren, är inte svdrt att upptäcka. 
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Sän()larens våglängd kontrolleras 


"framfö l' l.on, 
tro llmannll Il 

ses fle1'a 1.><1g
måtal'e 8nmt 

en speciell 
1I1.ultivibrator 
och stäm!,1af
f elnnordn i . 'g, 

J3 j·lden 1~ä-r vi
sar hur de oU
ka lcontrollap
1Jaraterna äro 
uppställda liicl 

1nottagnin{}8
stationen 

BI'yssel. 

Varje rundradiostation har, som Illan 
"et, sin bestämda våglängd, vilken 
nogn. måste hållas för att inte sän
da ma skola »råka i luven pu ya rand
ra» och ställa till en ma!isa trassel för 
de stackars lyssnarna. Att det i prak
tiken inte alltid är så hel t med respek
ten för grannstationerna kan man nog 
få erfara då och då. 

För att man nu ständigt skall kunna 
utUva en effektiv kontroll över våg
liiugderna har i Bryssel uppdittats en 
speciell mottagningsstation, vilken med 
hjälp av sinnrika apparater varje 
kväll M.ller ett öga på de olika sän
darna. Någon liten avvikning från den 
bestämda våglängden tillåtes, men om 
avvikningen blir så stor att sä ndning
arna från andra stationer störas där
av, su slår man ned på syndaren, som 
måste lova bot och bättring. 

På grundval av de mätningar, som 
göras vid stationen, utarbetar man 
speciella kurvor, vilka varje månael 
tillställas alla europeiska rundradio
stationer. Vidstående figurer visa d
elana kurvor för augusti månad i år, 
Man lägger märke till. att de flesta 
kvalitetssändarna ha nästan rätlinjiga 
kurvor. På en del hiiIl, t. ex. kring 330, 
3'70 och 460 meter, har man dock storå 
svårigheter att dras med. Särskilt 
franska stationer, såsom LL Paris 
(370,1) och Poste Parisienne (cirka 
330 m.) bereda svårigheter, ocll trots 
flera hänvänelelser till vec1erbörunde 
har man ännu inre kunnat komma till
rätta meel olägenhetema. 
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En 
pH I L I PS-
mottagare 

aven för korta vågor 
Det var icke lätt att för kortvågsradio finna en mottagare, som 
var lätt att sköta. Philips typ 2802 tillfredsställer varje radioentusi
asts alltid högt ställda anspråk. Här har för första gången en 
kortvågsmottagare med högfrekvensförstärkning kommit i mark
naden, och tack vare skärmgallerrörets speciella egenskaper ut
märker den sig för stor känslighet. Mottagaren är försedd med 4 
"Miniwatt"-rör A 442, A 414, A 415 och B 443. Mikrofoneffekten 
hos detektorröret ,är helt borta och apparaten stör icke utåt. Ge
nom ett bekvämt spolsystem kunna alla våglängder mellan 10
2.400 meter tagas in. Inställningen är enkel och mottagaren är 
helt fri från handkapacitet. 

Det är ett nöje att lyssna på kortvåg med 
en sådan mottagare. Hela världen ligger 
inom hörhåll och budskap från långt av
lägsna transoceana länder äro ingen säll
synthet. Ni, som är intresserad av kort
vågsradions möjligheter, bör ej underlåta 
att inhämta närmare uppgifter om denna 

VÄRLDSMÄRKET FOR LAMPOR, ARMATUR OCH RADIO mottagare. 
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Vid köp av radioapparat se till 


att den är försedd med 


röret, som giver 


STORSTA EFFEKTEN 

ORDON 
IL ~3 

(PENTODEN) 

~W~INI ~IK<&\ (Q)~D(Q)INI IFÖ~~iIbJJ INI DINI<G~ &\OCl[81o 
STOCKHOLM :. TEL. NORR 30245 

adikal 

adionyhet 

Telefunkens 
nya uppfinning 

Ar4~otronstaven 
30% billigare 
än vanliga växelströms

rör. F i n n e s e n d a s t i 

Telefunken 12 W 
(mottagare och högtalare i ett) 

Pris med rör kr. 188:
Ovanligt selektiv och stör

ningsfri. Utomordentligt 

stabil. Härlig ljudkvalitet. 

4- p o I i g h ö g t a I a r e 

Selektivitetsregulator 

B e g ä r d e m o n s t r a t i o n. 

P . R. 2. 
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Vi UD ertrea 
f •• •• I t ...0.- yaxe s 1-011. 

I denna mottagare anyändes 
uteslutande' skärmgaller..rör. 
Resultatet är en enastående 
känslighet och en högklassig 
ljudreproduktion. 

I 
den »v~dundermottagare», som tidigare be
shivits i Populär Radio, användes - såsom 
man säkert erinrar sig - de moderna skärm
gallerrören i hög- och Hl.gfrekTensförstärka

ren, medan detektorn utgjordes av ett vanligt rör. 
De nya viixelströmsskärmgallerrören, vilka äro 

särskilt lämpliga att använda i kombination med 
motståndskopplad lågfrekvensförstärkning, möjlig
göra emellertid en ännu mera fulländad rörkombi
nation. Dessa rör lämpa sig förträffligt att sätta in 
även i detektorsteget, om man bara motståndskopp
lar dem till slutröret. 

Den något minskade förstärkning, som motstånds
kopplingen ger, uppväges mer än väl av skärmgal
lerrörets stora förstärkningsförmåga, och i själva 
verket blir en mottagare med skärmgallerrörsde
tektor, som är motståndskopplad till slutröret en 
vanlig »vidundermottagare» överlägsen med hänsyn 

Den tärd'igbllggda vidundernwttagaren. 

till den förstärlming,som uppnäs. Att kvaliteten sam
tidigt förbättras betydligt är en direkt följd av att 
man använder motståndskoppling mellan detektor 
och sluhör. 

Kopplingsscherna. 

Fig. 1 visar mottagarens kompletta kopplings
schema. Föl' enkelhetens skull är själva spolblocket 
inrita t i stället för de enskilda spolarna. Dessa äro 
för övrigt förbundna med de olika lödpunkterna 
på följande sätt: 

Mellan 1 och 2 finns den aperiodiska antennspo
len, vars ena ända, såsom man finner, är jord
kopplad. Den första avstämda gallerspolen är kopp
lad till 3 och 4, medan detektorns avstämnings
spole, vilken ingär såsom första högirekvensrörets 
anodspole, är kopplad till 6 och 7. Mittpunkten av 
denna spole är förbunden med 5. Slutligen finns 

J 

Fiq . 1. JIolta l/ ll r cns kopplinq.'i8cll cma. (' l - 460 cm. G, - ·i50 cm. G. - 200 cm. C. - 10.000 cm. G, - 200 cm. Gu 

0,1 mfd. e, - 1.000 C/ il. r: - 2 mfii. (: 0 - 10.000 cm. C" ' - 2 rnfd. Ull - J1 mf d. C " - .8 mfd. R, - 50- 100 oh"l. 
R, - 1 mego/; /I l. R o - 1;{[)'i abelt ilwt8Ul nd. R, - 1 11lcgohm. R, - 50.0()0 oh1ll. R . - 200.000 nlun. R, - 1 Jncqohm. R, 

- 1.[,00 oh ·/ Il. Ro - f!O ohm. lIED - högfrekvensdrossel. LY D - filte i'~po lc .2 X ,',;0 ohm. 
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återkopplingsspolen mellan 8 och 9, Antennen an
slutes till A, eller A 2 och kommer därigenom i för
bindelse med den aperiodiska antennspolen an
tingen direkt eller genom antennförkortningskon
delmatorn C3 , vilken i modellmotlagaren är på 200 
cm, Storleken av denna kondenf;at or blir för övrigt 
beroende på , vilken selektivitets
grad man vill ha, Selektiviteten kan 
ökas genom att man minskar vär
det av Cs ' Om man använder myc, 
ket korta rumsantenner uppnår man 
förresten de bästa resultaten - men 
samtidigt den sämsta selektiviteten 
- om antennen direl\tförbindes med 
högfrekvensrörets galler (anslut
ning 3 på spolblocket), 

Från antennspolen induceras de 
högfrekventa. svängningarna över 
första högfrekvensrörets gallerspole, 
vilken avstämmes till den önskade våglängden med 
hjälp av den variabla kondensatorn C, på 450 cm, 

Högfrekve sröret får m ed hjälp av gallerspän, 
ningsmotståndet R1 , som ä r på 50-100 ohm, en 
lämplig negati v gallerföl'spälJuing, Denna är för öv
r igt en av de mest kritiska histor ierna i hela mot
tagar en, i det den har tt myc -et väsentligt infly' 

Man sel' pcl denna bild de onka el la,I'nas 

place1'-ing, L ägg Säl'skUt mäl 'Tee tin 

skruvarna pi! transforwuuorn 

f6r fästa.nde av skärmen, 


R (j1"fJn ärO' här 

'insatta i den f ä,'diga mot 


tagal'en. T r dn v ii-nst er Ukr ilctarrö r , 

slutr6r, det ektor och höl;;f re lcvensrö,·. 


tande på återkoPl lingen, Om mottagaren öl'erhuvud 
taaet inte vill svänga) måste man ta till ett litet 
stör re värde, och om apparaten är instabil så att den 
svänger jämt och ständigt, måste motståndet mins
l,as, Skär mgallerspänningen till samma rör kan änd

ras med hjälp av det variabla mot
ståndet Ra och blockkondensatorn 
C4 på 10,000 cm, tjänstgör såsom av
kopplingskondensator, 

I högfrekvensrörets anodkrets 
finns en del av detektorns galler
spole, vilken avstämmes med hjälp 
av den variabla kondensatorn O~ på 
450 cm, Den sålunda av, tämda kret
sen påtrycker genom gallerkondensa
torn Co på 200 cm, svängningarna på 
detektorrörets galler, där de likrik, 
t as genom gaUerHi.ckan på 1Rz 
megohm, 

Sk~irmgallel'spännillgen till detek
torröret får man genom motståndet R. , vilket i mo
uellmottagaren haft ett vänle på 1 megohm, Skulle 

~'lIILl .e L visa sig, att mottaga ren ger et t förv rängt lj ud , 13:1 

det ta, i r egel ett säk 1't t eck en på, att vär det å 
mot ' tandet R" är antingen föl' litet eller föl' stort, 
och man f{tt' i St da n t fa ll försöka med ett annat mot 
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stånd. Y"entuellt l_an motst ändet utgöras av ett va· 
riab . t flli dant, vilket mont eras pil mottagarens bak
sida. 

Blockl.ondensatorn C" på 0,1 rofd tjänstgör såsom 
a d wppl lngskondellsa t or . 

r dete dorns anodkrets är in I<juten återkopplings
spolen (Ich med hjälp av högfI-ekvensdrosselspolen 
HFD fin mt lwndensatorn 0 7 på 1,000 cm. hållas de 
högfrekventa svängningarna borta från lågfrekvens· 
fÖl'stärlwl'en. 

Vidar!! finns i deteldorns anodluets anodmotstån
det Re p.. 200,000 ohm, och genom detta ö,-erföras de 
likriktacl e svängningarna vi ll. kondensatorn 0 9 på 
10,000 C' • till slutrörets galler. Motståndet Rö på 

Fi[J. S. Måttskiss tör framplåten. 

50,000 oltm och kondensatorn g på 2 mfd bilda ett 
avkopplingsfilter för anodströmmen till detektorn. 

Slutrörets gallerförspänning alstras såsom spän
ningsfalld över Rs på 1,500 ohm. vilket är kopplat 

. till mittpunkten av R g på 20 ohm, och genom galler· 
läclmn R I på 1 megohm överföres gallerspänningen 
till slu tl'Urets galler. Över gallerspänningsmotstun
det Rs är utjämningskondensatorn på 2 mfd an1 0 

bragt. 

K onstruld ionen. 

Mottagarens olil<a komponenter äro monterade pfl 
en 2 mm. tjock aluminiumpI' t, vill,en är bockad med 
en kant 1.1 4,5 cm.) som tjänar såsom bak!<tycke. Med 
h:i~i1p av dt par vinklar fas t aöl'cS denna botteuplåt 
till mot tngarens frontplatta, på vill.en spolblock, 
kon den:;::! l .)r ocn variabelt motstånd tidigare monte· 
rats. 

Ledninj:!;arna dra' i enlighet med monteringspla
nen och lJled J.jäJp av fotografierna. Över an a led
ningar, ;o JU gi't mellan aluminiumplåten eller i när· 

POPULÄR RADIO 

l 

Delarnas ploeCJ' in [J och inbördes koppli1lg under bottenplåten. 

heten av denna lägger man ordentligt med systoflex. 
Över transformator och filterspole lägges en zinkplåt 
eller liknande, vilken böjes i enlighet med vad foto
grafierna visa, så att man är skyddad mot beröring 
med starkströmsförallde ledningar. 

Modellmottagaren har vid prov "isat sig en van· 
lig viclundermottagare överlägsen både ifråga om 
styrka och kvalitet. Den som följer "åra anvisningar 
noga kan också glädja sig åt att vara ägare till en a v 
de förnämsta apparater, som modern radioteknik 
överhuvud taget lmn lwmma med. 

. . .. . " r II M[A~']r]~]R1U~Ul..Jl..J[§']rA~ 

1 frampl f,t. Tl'olitax, 200X350 X4 mm. 

1 bottenpl1l t, 'lluminium. 3HX 275X 2 mm. 
 I
1 8llt~ m ont \ringsvioklrrl·. i I 

1 'l'orotor dub belkondensator med m ikroskala. 

1 s Po lp. nhet. 

1 ', mfttl'i1 nsEormator. primär 220 elle r 127, sekundär <1 


\'o lt, 1 no,p., 4 volt--'--l nmp ., 2X220 ,"olL 

1 LF · dro .. ~elspole, 2X 750 ohm. 

4 rörs ock.la r . 
1 moLRt.alld ~0---100 ohm. 

1 mot,!i',nrl :'0,000 ohm. 

1 DIat , land ZOO,OOO ohm. 

3 lllot. 8L.fi ncl, 1 lueg-olllTI.

1 m otstå od, 2XlO -ohm. 

2 blockkonde usatore r, 10,000 cm. 

2 blockkondensatore l', 200 cm. 

Z blo r' kl,ond ·'o , atorer. 2 mfd , 1>00 vall. 

1 b loc kk ood nsa t or, 0,1 mEd, 500 volt. 

1 bl oc kl<ondcnsa to r , 2 mrd , 1,500 volL 

1 blockkondensator, 4 mEd, 1,tiOO va ll. 

1 HF · drosseL 

1 " a riab Jt m otsUmd om 100.000 ohm . 

7 lllLlLn re Wr hii g-uhmiga luo ts tand. 

:) t e lcfon hus~ nin gar. 

l fl lu m iniuIUplä t, nOX240X l mm. 

'1' r 1\.o, systoflcs, sl<ruyur etc . 


nÖ]E~'JC :\~]Ell EJ ][-

Likrik-
F a brika t I H. F. De t. Slutl'ör ta rrör 

Orion . ..... X 84 N." ! L I3 GL4 
Philip s E4 42 B H :I r.:JJ2S 50G 
'!'eI0f ll nkC' IL RE:-lS120i RG .'l O;:;<} 
Triot" ull 

RE:\ Sl~04 REJ.r.JtJ 
SCG~ PB-ISCG4 O A2-1 

l 
I\'a[\' o '" H41UOD L.J.15DH·HOOD G490 
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POPULÄR RADIO 

raft o•• ~tä 

•energI

tnangde 

Av ingeniör 

A. SCHLElMA N -JE SE 

'" Öl'utom att den h <.I l' mycket 
h. ö'" vel:lmingsgrarl erbjud er 
pu h-pull-förstilrlmren den} 
stora fördelen att man kan 

llppna ett enkelt slutrörs fYI'll ubb
lade energimängd utan att anodspänningen ökas, i 
det både ström- och späun ingsimpulser fördubblas. 

:Med hän. n till överbelaBtning tälla sig förhållan
dena oclrså betydligt gynnsammare vid push-puH-för
stärlming än ifråga om ue sedvanliga förstärkarkon
struktionerna. Man kan faktisl{t tolerera en pro
centuellt rätt stor överbelastning av rören utan 
nämnvärd försämring av reproduktionskvaliteten. 

Men för att man skall få det rätta utbytet, när man 
använder push-pull-förstärkning är det nödvändigt 
att man kilnner till dess grundläggande principer 
ordentligt, och vi skola häl' ge våra läsare en liten 
lättfattlig orientering i detta intressanta ämne. 

För att göra det he:a lättare tänka vi oss: att de 
använda rörens Rtat iska anodströms-gallerspännings
karakteristik är fulllwmligt rätlinjig i hela sitt för
lopp såsom fig. 2 visar. I praktiken träf
far man visserligen aldrig på något så
dant rör, men det har visat sig att de 
olika funderingar som göras i ämnet kun
na dil'ekt överföras från detta speciella 
fall på de faldiska förhftllandena. 

På fig. 2 tillföres röret CH negativ gal
lerförspänlling, vilken bestämmes av P, 
och röret ft r därför sin al'betspunkt i när
heten av I'" medan variationerna i anod
strömmen be,'tämmas av an;hindcn VA, 
vilka räknas positivt UPP,-lt och negativt 

Ett typislet excmpel på en mo
(lcl-n push-pnZl-Iransforrna-tor, 

•DIng 

Push.puJl.förstärkaren 

fyller de ständigt stigande 

krav, som ställas på mo· 

derna kraftförstärllare 

Iril~a om lörvrängningsfri 

reproduk ti on vid mycket 

stora energlmängd.er. 

nedåt. Så länge de p~thyckbt galler
spänningsvariationel'lla inte över
stiga värdet PR, arbetar röret utan 
förvrängning. Men överskrid detta 
värde (t. ex_ genom en svängning 

POPQP ) inträder lilniktning, i det anodst l'ömmen 
fullkomligt upphör vid de negativa halvperioderna 
(POP). Detta medför naturligtvis en mycht känn
bar förvrängning. 

Själva den diagrammässiga utformningen fl.V push
pull-förstärkaren, vilken torde vara våra läsare be
kant från tidigare artildar i Populär Radio, anges 
på fig, 1. I anodkretsen på röret V finns primärsi
dan P aven speciell push-pull-transformator, vars 
sekundärsidor 8~ och S2 tillföra de två slutrören Vl 

och Vz numerisl;:t Eka stora men motsatt ril,tade 
spänningsvariationer, 'vilJm t, ex. kunna istadkom
ma en ökning av anodströmmen i V l och en minsk
ning av anodströmmen i V2 • 

De sålunda alstrade strömimpulserna understödja 
varandra. Utgttngstransformatorns primärlindning 

Fig, 1. 

http:energlm�ngd.er


302 

består al' två hälfter P l och P 2, vilka 
äro lind.,.de i samma riktning. Därför 
kunna ILkundäl'strömmar med o~ed
vanligt . Lor energi induceras i ekun
därsidan S. 

Vi nämnde tidigare, att en varia
tion i gaLerspänningen medför respek
tive en " Iming eller en minskning av 
de två rörens anodström, och vi kunna 
därför rita rörens respektive karak
teristiker såsom fig. 3A visar. 

Fig. .~. 

De tvi\. j'örens arbetspunkt bestämmes av gallerför
spännings batteriet och blir därför densamma för bi\.
das vidkommande. Denna punkt P l måste därför bli 
gemensam för båda kurvorna, och mellan kurvorna 
få vi den samlade anodströmsvariationen såsom av
stånden 1 f)ch l ' samt 2 och 2'. Observera att ett över
skridande av punkterna R och R1 inte, såsom i en van
lig förstär kare, medför att anodströmmen antal' ett 
konstant 'lärde. Följaktligen blir förvrängningen i 
detta fall avsevärt mindre än om man arbetar med 
ett förstäckararrangemang av den "anliga typen. 

POPULÄR RADIO 

Fig . 4. 

R

Fig. 3B visar en kurva, vilken vid noggrannare un
dersökning visar sig vara nära nog analog med fig. 
3A. Men detta speciella framställningssätt ger ett 
bättre intryck av den uppnådda karakteristikens sär
skilda egenskaper. Sålunda märker man, att brant
heten är fördubblad, så länge inte punkterna R och 

1 överskridas. Utanför dessa punkter blir branthe· 
ten mindre. 

I stället för att ha arbetspunkten liggande på den 
rätlinjiga delen av karakteristiken kan man också 
tillföra förstärkaren en sådan gallerförspänning: att 
arbetspunkten flyttas helt till punkten R (fig. 3). 
Detta visas i fig. 30, där de tvi\. rörens karakteristiska 
kurvor äro inritade såsom U och Y. Den resulterande 
karakteristiken blir då UY' med arbetspunkt vid S. 
I detta fall kan förstärkaren sålunda tåla mycket 
stora spänningsvariationer på gallret, men branthe
ten blir densamma som i en vanlig förstärkare, varför 
förstärkningsgraden minskas. 

I praktiken visar det sig dock, att man endast får 
tillföra så mycken negativ gallerspänning, att al" 
betspunkten blir en punkt på den nedersta krökta 
delen av karakteristiken. Vid noggrann avpassning 
har man då möjlighet att uppnå en fullkomligt rät

(For/s. å sid.] 20) 

Fig. 8. 

http:lind.,.de
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Varför ~ al Ulan a v~täDllDa 


"'l R 11 

c 

L 
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V 
id alla tider på dygnet utsändas tråd
lösa signaler av radiostationer i olika 
delar av världen. Och radiovågorna 
genomtränga allt: ty de röra sig i ett 

allt genomtrilngande medium - etern. 
Den svagaste signal frän Australien, den star

kaste från lc,kalstationen och tusentals signaler av 
mellanliggande styrkcgrader reduceras i etern till 
samma styrkegrad, om vi inte kunna avstämma dem. 

Hur radiovågorna alstras är utan betydelse i 
detta sammanhang. Utbredelscmcdiet är detsamma 
för dem alla och deras hastighet blir ·därför också 
densamma ---:- den svindlånde hastigheten av 300,000 
kilometer i sekunden. 

Vågornas hastighet kan inte ändras av någon 
människa, men det svängningstal, varmed varje en
skild våg utsändes, kan kontrolleras och kontrolleras 
för övrigt mycket noga. I annat fall skulle vi hamna 
i rena kaos. 

Avstämningen är den process, genom vilken de 
trädlösa vågornas svängning:·;tal elektriskt varieras 
både på avsändare- och mottagningsstationen. Det 
är klart, att om avsändaren begagnar ett visst 
svängningstal, måste mottagaren noga vara inställd 
härefter, och detta uppnår man mcd hjälp aven av
stämningskrcts, vilken inrättas såsom vidstående 
enkla exempel visar . 

Avstämnin skretsen består av en spole L, som har 
en viss självinduktion, och en kondenstor 0, som har 
en viss kapacite t. 

lDot= 

tagaren? 

11 
Avstämning är en av l'adions gl"Und

läggande faktorer. Utan den skulle all 

radiomoUagning vara till ingen nytta, 

ty all världens slindarestationer skulle 

åstadkomma ett kaos, som ingen män

nish:a kunde fä nägont.ing begripligt ur. 

Avstilmningen är en förbluffande förstärlmings
process. Hur sant detta är förstår man genom att 
betänka det faldum, att den verkliga energi, som 
mottages i antennen från en normal station, är av 
storleksordningen en miljondels volt. Avstämningen 
kör upp denna oändligt lilla energi till en el
ler två volt, en förstärkning en miljon gånger så
lunda, utan rör eller någon annan apparatur med 
undantag för avstämningskretsen. 

Avshimning grundar sig på elektrisk resonnans: 
som har sin motsvarighet i många kända alldagliga 
mekaniska processer. Låt oss titta på ett par sådana. 

Ett piano kan - om man slår an en viss ton 
få en vas, som står i närheten, att klirra, därför att 
pianotonen och vasens naturliga svängningstal äro 
överensstämmande. Allting har en naturlig sväng
ningstid - till och med en stor bro. Detta är an
ledningen till, att soldater som marschera över bron 
måste gå i otakt fÖl' att inte deras förenade, takt
fasta steg skola sammanfalla med brons naturliga 
svängningar. Om sä skedde skulle oerhörda krafter 
lwmma i rörelse och resonnansens förstärknings
verkan skulle gansim lätt kunna knäda bron. 

Resonnansen är en dold ln"aft, som ligger färdig 
att frigöras så snart bara betingelserna finnas. 
Denna ikraft är stor, men orsaken till att den fri
göres kan vara ganska liten. En liten trupp solda· 
ter mot en stor bro kan synas vara en ojämn kamp, 
men om det bara blir resonnans si\. få soldaterna 
mycket lätt bron att störta samman. 

(Forts.~ sid. 320) 
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VIBYGG EN TE 

lju s 

cgellJundna televi,;iol\ ö;!' iind
ningar förckomma n u f d ll1 

'l'yskland och England. Te
Je\'isioncn är dsserligen in

te utexl' el'imentcrud ännu, men med de 
resurser som finnas, har man möjlighet 
att UpP] il. ett ganska gott resultat, som 
inte bat.t har kuriositetsvärde. 

RedaJl för 1 1,~ {Il' sedan publicerade 
Populäl' Radio en lwnstruktionsbesluiv
uing t ji[ en televisionsmottagare. På 
den tid!':J kunde det vara berättigat att 
tala om televisionen som enbart en kuri
ositet, " isserligen en för den experimen
terande amatören mycket iniTessaut 
kuriositet men i alla fall utan något 
egentlig, n praktiskt värde. :K Il dä tiden 
är mogPll för mera omfattande experi

Telc l:isio ll sapZJa/' fL (en med lampan i 80ckeln tör 
de tyska sändn inganw. PÖl' de engelska beg'ag

71 '],1' man den nedersta. sockeln. 

Följ trån början utsändningarna 

från Tyskland och England. 

Fra1llfiir det Objekt, v arav en 
7);1(1 s1;all siilldas , f il /JUl 8 8t a,·1;(I. 
!Jrojc /,;t ol"a , vilka Ze /;cr Cl'u. dct 

80m påverkar f ot ocellen i 
({jJjJ(I )'a f Cl n HU viinRI o,' . 

r i
'l' c/c l"is i onssii ll dlli}/(/al- fn'ln 
B e1'TiII. )Ja 11 9 /lu' la: 

:l FlIldnf!; !) 10 och 13-13.30 
T i , r1:lg 13- 13.30 
Ollsdag fl-JO och 13- 13.30 

I 
• Torsdll ~ 13-13.30 


]'redn g 9-- 10 och 1:3- 13.30 

Lörd:l ;;' 1ll0r~()1l 1,1. 1-2. 


~-------------------_.------.--._._._---~~ 

Ffg. 1. S1f117croni~e)'ing8allordnillgen. 

ment och det finns möjligheter för ägaren 
aven televisionsmottagare att varje dag 
i veckan på regelbundna tider följa ut
sändningar från London och Berlin, åter
komma vi med en förbättrad konstruk
tion, med vars hjälp varje inneha.vare 
aven god distansmottagare med kraftig 
högtalarstyrka Iran ta in de tyska och 
engelska televisionsprogrammen. 

Vid en genomgång av diagrammet (fig. 
3) för den förstärlrare, som är inbyggd 
i f'jä.lva televisionsapparaten, ser man att 
signalerna från högtalarbllssningarna ge-

Den färdi.g(L fdcvi ö ioIl 8/J/Q 
HaJ' 1lW.1/. bam fwnJ/'it el e ll 

k1·oni8p.l'ing8l1lotst t1n det, St 

synkron/. me(l 8ändarcn. J 
översta hål et, dc 

r---------------~ 
: Delge O~ 
I Den fön":a rikti~ 

ledd. B'lc1e frun En 
bundna televi~iolJ s, 

vill' l;isekrets 11a l-i 

na t l,onstatera ett 
sionsproblemet, och 
lllrcl eJI beskrivning 
~ tl fort som möjligt 
i'flc1al1 ännu endast l 

Yi bedja Er ocks 
:1 1- Brrr experiment. 
te l edsioll SI110 t tngal'l 
i g[lllg p tl Berlin od 
med att sända oss 
ll elel'. Eu stor de 
landet runt kunna ( 
som just Ni gÖl'. 

Alla inlägg betr; 
sto ria, som public 
efter vål' vanliga t 
kommer med någo 
vi OCl{SlL att dettn u 
belöna t. 

Sli t t l gli ng mecl 

~--.------.--._-------
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http:13-13.30
http:13-13.30
http:13-13.30
http:13-13.30


OJ\rSMOTTAGARE 

Studera praktiskt radions intres_ 

santaste problem i vår tid. 

Projekt01"lJI"na är o hiir placera .. 
de i en skärm omedelbaTt Ö'[;81' 
d n fyrk ant'blla, öpp ni ng, 80m l c
(l.ct· till 1./ll ptag'ltiJllgsapparaten. 
Fra'mliil' olJjeM et fi nns oc7;så 

I.. ii,· myckct enkel atl sköta. 
r Uga instiillningcn och syn.. 
sig appal'uten alitomaliskt 

2 u tsän dni.nganw. ses i· det 
ca det n edersta. 

esultatet! 
sions'iii.~ongen ä r in· 
b Tyskland ha r egel. 
~ar anordnats. Inom 
repade tillfällen kun· 
, intresse för televi· 
därför velat kommn 
televi!'\ion smotta.t;are 

ffi televis ionen så s om 
s ig pii försökss tadiet . 
eddela oss resultatet 
Jyggt Populär Radios 
ij inte med fl tt siitta 
I och dröj iutc h eller 
ort om Era erfaren
"a lyssnarekamrater 
l av de erfarcnheter, 

deuua televisionshi
dskriften, honoreras 
l är det någon, som 
ha värdefullt, lova 
(aU bli vederbörligen 

;a och r a pPol'tem! 

en mi/":,·%n. .. _a. ...... . .. .....
-~ 

I 

r 'l.' c ln'i ., i u l1,~ä ll tln i "gal" frun K iinigs

H'11s /cr hal18cn på LIM5 m et c,. : 

'l'or ." cla g morgon kl. 1 . 5- 2.45 . 
L örd ag f ö rmiddag' kl. 9- 10. 

T el r l'iöion8sii n llninga,. h 'ån London 

)Ja 356 m ek/': 


'rillhörande ljud sändes pli 261 m eter. 

i\I ilnrln ~-fredng kl. 11- 11.:30 Gi\rT. 

Ti~ i1nA' och freda g n a t t kl. 24-0.30 

G ~\lT. 

~------ .... -

Fig. 2. M otorns rörb indel s ~chcma. 

nom transformatorn T, villwn bör yara 
av verldigt god kvalitet, påtryckas kraft· 
förstärkarröret Vi ' i vars anodkrets ne
onlampan finns. r serie med denna ligger 
transformatorn ' T 2 , vars primärsida är 
shuntad med en kondensator Cl på 10.000 
cm. r , r2 :s ano(ll~rets sitter den automa· 
tiska synkroniseringsanordningens mag
netspolar S. R är ett reduktionsmotst:'md. 
på 50.000 ohm, medan kondensatorn Cz 
är på 2 mfd och avprovad med minst 
1.500 volt likström. Om rören äro släckta 
får den niLmligen full spänning, vilken 

här blir gauska hög, nämligen 450 yolt. 
r detta sammanhang bör det förrestpl1 
nämnas, att 450. volt är den läg·"ta "pän· 
ning, varmed man kan få h'am en till 
freds"tä llande ln'alitet på bilderna. 0111 
man har växelströmsinstallation hemma 
hos sig, är det ju ganska lätt att ni. fram 
denna höga spänning, men använder 
man likströmseliminator kan man få 
högst 220 volt direkt på belysningsJliLtet. 
Det felande måste man ta från anod· 
batterier på 200- 300 volt. Då dessa 
endast skola användas mycket kort tid 
å t gången, kunna de hålla ganska länge, 
även om belastningen är 40-50 mA.. 

På fig. 2 ser man förbindelseschemat 
till motorn med synkroniseringsanord., 
ningen. Man använder en vanlig serie-

Apparat en iiI' hä,. delv is t ärdilJbygg d. ViI/g m är
ke t i ll d!?n 'inbördes placeringen av de olika 
dela r na. D enna O1·dn;.ng måste 1boga iakttagas. 

http:O1�dn;.ng
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motor pa 4-6 volt eller 127-220 volt. Lämpligt är 
att använda en motor för nätspänning (t. ex. en liten 
ventilatormotor), då en sådan löper mera jämnt på 
grund ay de många lwmmutatorlamellerna. Regle
ringsmo -·tåndet R z, vilket för lågspänningsmotorns 
vidkom ande är ett gammaldags glödmotstånd på 
ett par ohm, medan det för 127-220 volt lämpligen 
kan var a en potentiometer på 600-800 ohm, kopplas 
i serie mt·d motorn (eventuellt ytterligare i serie med 

P ip . 3. D ( Il o'l1'uä nrla förstärkarens komplett a st·röl11,Schema. 

ett par tu,len ohm om motorn är a v snabbgående typ ), 
så att va rvhastigheten ligger i närheten av 750 pr 
minut ell ~ r 12V2 pr sekund. För att man skall kunna 
ta in Tysl:land respektive England är det nödvändigt 
att motorn kan gå såväl åt höger som åt vänster. 
Omkastni gen i detta avseende sker, såsom framgår 
av fig. 2, med hjälp aven vanlig stickkontakt med 
stickdosa . Stickkontakten är med en böjlig ledning 
förbunden med motorns kolborstar. 

Synkrolliseringsanordningen besta r av ett tand
hjul på 60 t änder med varannan tand bortslipad 
eller bort~ ilad. Tandhjulet monteras på motorax
eln, vilkeL. h elst skall sticka ut åt båda sidorna. 
På andra sidan skall nämligen sitta en fläns, vil
ken tillvc)'kas enligt fig, 6 I och som skall hålla 
analysator skivan fast. Kan man inte skaffa en 
sådan mot or, gör man flänsen sådan, att dess hals 
bildar en förlängningsbussning till motoraxeln, 
och tandhjulet kan då monteras på denna såsom 
fig. 6 II \ isar. 

Magnet polarna S tillverkas enligt fig. 1. Spol
form en ä.r av trolit, papp eller dylikt, och den 
lindas med 0,1 mm:s lackerad koppartråd. Om de 
två spolarna äro lindade precis likadant, så skola 
de två innersta och de två yttersta ändarna förbin 
das med \ arandra och med respektive c och el 
på diagra mmet, 

POPULÄR RADIO 

Magnetspolarnas kärna består av mjukt järn och 
framställes enligt måtten på fig. 1. De monteras ph 
två järnvinklar, vilkas storlek för övrigt får rätta 
sig efter motoraxelns höjd. Vinklarna äro i sin tur 
monterade på ett stycke platijärn, som skruvas fast 
på samma bottenplåt som motorn. Tandhjulet måste 
kunna rotera mellan dessa två magnetspolar med 
endast 0,2 mm:s spelrum. 

Verkningssättet av hela detta arrangemang blir 
nu följande: Själva motorn tjänar till att ge sIdvan 
den erforderliga varvhastigheten. Den ström, som 
motorn förbrukar, användes huvudsakligen till att 
övervinna gnidnings- och luftmotstånd. Den med 
motorn sammankopplade synkronmotorn slmll så
lunda endast kunna reglera skivans varvhastighet ; 
den skall inte kunna dra skivan. Medan motorn så
lunda behöver 10- 20 watt, är 1 watt tillräckligt 
för regleringen. Skivan har 30 hål och bilden består 
alltså av 30 linjer. I de mottagna signalerna blir det 
därför 30 utpräglade strömstötar pr tandhjriisvarv. 
Röret V2 levererar dessa strömstötar till spolarna 
S, som på detta sätt hålla motorn i synkronism med 
de mottagna strömstötarna, om motorn redan ti
digare har en hastighet, som ligger i nä rheten av 
den av signalerna bestämda varvhastigheten . 

Vid tillverkningen av analysatorskivan måste 
man gå tillväga med den största precision, om ma n 
vill ha något nöje av sin televisionsmottagare. Till 
skivan anvä.nder man cirka 0,2--0,3 mm. tjock svart 
eller mör kblå kartong, som måste vara fast: glatt 
och utan bubblor eller brytninga r. Med vitt tusch 
ritar man en cirkel med 200 mm:s radie, längs vil
ken skivan utskäres. Dessutom ritar man tre cirk
lar med radier på respektive 195, 175 och 145 mm. 

P ip. ;,. Analysato rS ki'1:ans tWve?·knin,q. 
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(se fig. 4). ~,kivan blir en universalskiva, i det man 
fär två f;piraler - en för tyska och en för engelska 
utsändningar. Den sistnämnda är ritad lättare på 
fig. 4 övel'l"lt till Yänster, medan den förra är upp
dragen tjockare. Man ser, att den tyska ligger in
nanför den ~ngelslm och motsatt denna både vad 
form och omloppsriktning beträffar. Sedan man 
ritat 30 aequidistanta radier (aequidistanta = 

med samma avstånd från varandra), avsätter man 
med en passare de 30 »tyska» och de 30 »engclska» 
hålen. De tyska får man lätt på en måttstock. Av
ståndet skall - radiärt mätt - vara 1 mm. Hål n:r 

Pi.!}. 5. ilfdt/skiss för apparatlddan. 

1 har ett avs tånd noll från den näst innersta cir
keln (radie 175), häl n:r 2 hal' ett avstånd av 1 
mm. från denna cirkel, hål n:r 3 ligger 2 mm. där
ifrån etc. De utprickade punkterna bilda ena hörnet 
i de fyrlmntiga hålen, vilka stansas ut på ett under
lag av fiber. rör uppmärkning av de engelska hålen 
tillverkar man först en måttstock, så att man lätt 
får avsHmden 0,7, 1,4, 2,1,2,8 mm. etc. Detta går till 
på följande sätt (fig. 4 nederst). 

På en linje a avsättas tio lika stora stycken (1, 
2, 3. . . 10). Från punkt 10 dras en vinkelrät linj e: 
7 mm. lang. Den sålunda funna punkten förbinues 
med punkten O, och när man sedan drar vinkelräta 
linjer från punkterna 1-9, får Ulan genom att upp
mäta det lodräta avståndet från punkten 1 till den 
sncda linjen, ett avstånd på 0,7 mm. I punkt 2 får 
lllan 1,4 mm., i punkt 8 får man 8 X 0,7 = 5,6 mm. 
ete. Vill man ha ayst andet från det sj uttonde en· 
gelska h~llet, mätt inåt från cirl{eln med r adie 195, 
mäter man avståmlet fr ån punkt b6 upp till den 
smala linjen och får därigenom (10+6) X 0,7 = 16 

X 0,7 mm., SOlll avsäHes på skivan. - Innan man 
klipper ut skivan, rita r man ännu en cirkel med en 
diameter på 60 mm. Denna cirkel användes viel sld
vans centrering på flänsen, som också hal' en diame
ter på 60 mm. Om man genom någon oförsiktighet 
inte skulle ha fått alla hålen precis noggrant ut
huggna, så kan man rätta till detta fel genom att i 
elen färdiga apparaten se på neonlampan genom den 
roterande skivan. Eventuella felaktigheter lmnna ses 
i form av mörka eller ljusa strimmor, vilka avlägs
nas därigenom att man »flyttar» hillet närmare eller 
längre från centrum. Detta kan man mycket lätt 
göra, då skivmaterialet är ganska mjukt. 

Lådan till apparaten tillverkas enligt fig. 5. Man 
lägger märke till att det finns två titthål, ett för 
Berlin och ett för London. De punkterade rektang· 
larna i de två cirklarna, vilka utskäras på framsidan: 
ange de utskärningar, som göras i bakväggen och 
varigenom neonlampan skall sända sitt ljus. Neon· 
lampan monteras utvändigt bakpå lådan på små trä
klossar, så att lampan lätt kan skiftas från tyska 
till engelska utsändningar. Regleringsratt och bat
terianslutningsbussningar finnas på en framplåt 100 
X 400 av trolitax, medan själva motorn och förstär
karen monteras på en bottenplåt, vilken skruvas fast 
på trolitplåten. 

Fl. Fl r. 

Pi!}. 6. Flänsen tör fastsättninlJ av analysatorskivan. 

Nu skulle mottagaren vara färdig, och vi kunna 
ta itu med inställningen av den. Såsom tidigare 
nämnts kräver neonlampkretsen en mycket hög anocl
spänning, som bestämmer bildens ljusstyrka och 
goda kvalitet med hänsyn till halvtonerna, vilka äro 
av mycket stOl' betydelse. Man kan nästan säga, att 
ju högre spänningen är - intill cirka 600 volt 
desto mindre förstärkning eller svagare signaler kan 
man arbeta med. När man inte tar emot några sig
naler skall neonlampan lysa jämnt starkt, varvid 
strömförbrukningen blir cirka 20 mA. Reglcringen 
sker med gallerbatteriet, vars spänning skall vara 

(Forts. å sid. 320) 
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Bo t IDe 

na•• b u et! 
Eli t'11~e /t 1IIt"11 r./ft'klil" mc ,la 

1111 Mi 111' 1//ul fllli mi t/mu i 

,11'11 Iln/mfS/ull/ll lfIolI".E:flrt!ll. 

m[A\'][' JE:lE~J[AUG J ][§ '][' A'L 

2 lwndensatorer, 0,1 mfd , 1,500 volt. 

2 ~ ; polrör med 2 cm:s diamete r, längd 5,5 cm. 

1 ( icklampa med fattning . 

1 trolitaxpla lta, 30X100 X 4 mm. 

1 Tolitaxplatta 30X45X4 mm. 

lottenpIntta n,- krys~faner, 145 X 100 X 10 mm. 

1 bleckplå t IOOX60XO,3 mm. 

1 bleckplå t, IOO X 88 X O,3 mm. 

1 leckpl[tl, 152 X 276 X O,3 mm. 

T r ild, s ;vs toflex, skruvar e tc. 


Bi l den t i ll n'ills l er visar den färdir;a /.,;o-m pensel'i.ngs a il(J rd
n l l1!/ell , och hä r o'van demonstreras hllT den slUtes in mellan 

uelvsningsnäfet och mottagaren. 

P
å otalig'a håll störes man i llätmottagarell 
a,- llä"tbl'us, som i regel orsakas av elek
tris){a. arbetsmasldller i närheten och ofl a 
kunna fullkomligt förstöra en i övrigt 

njuthar utsändning. En del av dessa störningar kom
ma iu genom själva antennen och - det bör ÖgOll
blicIdigen framh[tllas i detta sammanhang - mot 
dem l,an man ingenting uträtta. 

Ifråga om de störningar, som komma in genom 
själva belysningsnätet, och S0111 lliil'föl' kunna höras 
i högtala.ren , även om antennen är bortkopplad, äro 
förhållandena däremot betydligt gynnsammare. 

Det hjälper docl, inte mycl,et, att man ökar själva 
mottagarens nätfilter genom att använda större fil
terspolar och kondensatorer, ty detta nätbrus ~ir i 
regel övedagra t på högfrekventa svi) ngningaI' och 

Pig. 1. .01 och L, - GO va rv. CL och 02 - 0,1 mfd., .1,500 vol.t. 
G-säkri·1/ [/s7 alllpa. 

chirför i stånd att genomtränga till och med 
det bästa lågfreln'ensfilter och in i mottaga
ren. 0111 man emellertid mellan själva motta
garen och belysningsnätet sätter in ett särskilt 
högfrekvens filter, så har man möjlirrhet att 
komma också detta slag av störningar t ill li\'s. 

Ett sådant filter är i själva verl;:et mycket 
enkelt. 8[IS0111 framgår a v ];:opplingsschema~ 

på fig . 1 består det av två spärrspolar L l och 
L 2, vilka i förbindelse med kondensatorerna 
0 1 och O2 på O) mfd bilda ett mycl;:et effek
tivt spärrsystem för högfn~b'enta svängningar_ 
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B
el':ikniugen aven nätmottagare för Iik
stJ'öm är i och för sig en ganska enkel 
sak, om man bara följer gällande regler. 
Litet övning är dock nödvändig för att 

man skall lmnna hälla de olika uppgifterna ordent
ligt isär. Vi skola därför i det följande ta itu med 
€n mycket enkel uppgift för att senare över'g'å till 
mera komplicerade, 

Röret på figuren ' får glödström och anodstl'öm 
från likströlOsllätet på 220 volt. Vi stndel'a rörets 
€genskaper och finna, att det t. ex. skall ha en glöd· 
ström på 0,1 ampere vid 4 volt, och att det - i den 
konstruktion som det här är fråga om - skall ha 
cirlm 60 volts anodspänning samt en anodström prl 
4 milliampere (0:004 ampere ). 

I glödströmskretsen skall strömmen vara 0,1 am· 

pere, och d· spänningsfallet i röret är 4 volt, måste 
det i motståndet r 2 "ara 220 - 4 = 216 volt. 

Av Ohms lag e = r X i finna vi att 216 = 1'2 X 
0,1. 1'2 blir sålunda 2,160 ohm. 

Mellan punkterna a och b är spänningen 220 volt, 
men mellan c och b skulle den enligt v;'ira förutsätt
ningar endast vara 60 volt. I motståndet r J , som 
tillsamman med kondensatorn C bildar anodfiltret 

(Fort.... >Id. 320) 

~ätmotlagHl'en anslutes vid NM, och som man ser 
kommer ficklampan G därvid i serie med hela sy
stemet, så att den kommer att verka som ett slags 
säkring. Vid LN anslutes själva belysningsnätet. 

Det praktiska utförandet av denna intressanta ap
parat är sä enkelt, att var och en l<an bygga den och 
dra n~' tta av dess speciella egenskaper. Spärrspo
lama lindas på pertinaxrör med cirka 60 varv 0,4 
mm:s dubbel.t silkespunnen lwppartI'åd. Hela filtret 
får sålunda ett ganska ringa ohmskt motstånd och 
minskar till följd härav inte nätspänningen i någon 
nämnvärd grad . 

Över själva filtret anbringas en sammanlödd låda 
av plåt, och i denna placeras en bussning, vilken 
tjänstgör såsom jordförbindelse. I övrigt är lådan 
säsom man ser ay fotografiet - i ledande förbin
delse med förbinc1elseledningar mellan de två kon
densatorerna. Under hela bnttpnplåten anbringas ett 
stycke bleck, sil att man inte kan komma i beröring 
med spännin~sförande delar. 
~är filtret skall användas, kopplas dess anslut· 

ningsledning blott till en sticl,kontakt och mottaga
rens kontak el' placeras i fi ltr t tvä isolerade buss
ningar. När strömmen slutes ly. er ficklampan, och 
man hal' i d nna S' lunda samti digt ett slags kon
trollampa. Om elen br'änner sönder kan en ny myc
ket lätt insättas utan fara fÖl' att man slmll komma 

Fig. 2. iJIontcri'ngsplan tör /co-rnpen8ol'ingsanonlningen. 

i beröring med farliga ledllillgar, om filtret bara är 
byggt efter de här lämnade anvisningal'na . 

http:Imeo�lone.-.ug
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gen
Radiolaoret§ 

ågra av audionrörets egenskaper äro så 
lätta att föl' t å, att val' och en utan svå
righet kan sätt a sig in i ämnet, och vi 
slwla därför i följande ar tikel ge en 

populär framställning av r örets verkning 'ätt, en 
fl'amstä Ilning som kan vara tm god nytta för var 
och en !'lom p T sIar li tet med sin mottagare men om 
röret in vet mer än hur det ser ut in· och utvän· 
digt. 

I audionrörets lufttomm:: glasbehållare finns det 
ju tre el cl\troder, glödtråden (1;:a toden), gallret och 
anoden. Samtliga dessa tre Shl i ledande förbindelse 
med rörets kontaktben. 

Om man nu skickar ström genom glödtråden, blir 
denna mrm (i moderna rör glöder den endast myc· 
het svagt) , och den utslungar då från Sill yta mycket 
små neg'ltivt laddade partiklar, de sä kallade elektro· 
nerna. 

Utom glödträden aiLter gallret som ett 
litet met ucllnät eller som en spiral av metall
tråd och genom de öppna maskorna i detta 
galler kunna eleldronerna finna väg ut t ill 
anoden, vilken som ett rör omger glödtråd 
och gal ler. Man lean också tänl,a sig gall· 
ret som en genomborrad me ,allplatta med 
glödtråueu på den ena sidan och anoden 
pa den andra, och man kan då föreställa 
sig rör ~ t å som fig. 1 a visar. De små pi
lama mellan glödtråd och galler antyd a 
el ktronerna, Rom ut!'llnngas fl'ån glödtrå· 
den, och mall lägger miirke till ~ a tt det p~ 
figuren antydes, alt nllgra elektroner vii nrla 

skape.· -
en populär orientering 

Nä·/' man väljer rö'/' till sin mottagare bör man också 

förstå mdiorörets hela verkningssätt. Har ma;n inte 

kännedom härom, så handlar man fullkomligt 

blindo. 

tillräcklig fart för att lmnna nå genom det luft
tomma rummet till anoden. 

Om man nu, såsom hg. 1 b visar, förbinder ett 
anodbatteri B med den positiva polen till anoden 
och den negativa till glödtl' den, så gå en del av 
elektronerna genom gallret över till anoden, emedan 
denna är positivt elektrisk och därför drar t.ill sig de 
negath-t elektriskt laddade partiklarna. Denna elek· 
t ronström från glödtråd till anod utgör en vanlig 
eleUrisk ström g nom r örets tomma rum, och det 
äl' batteri t B, . om avger denna ström. 

Låt oss så , t udera konstruktionen på fig. 3, där 
K är glödströmsbatt riet, B anodbatteriet och A en 
amperemeter, vilken visar strömmen genom röret. 
Gallret är kopplat t ill glödtl'i'tden f öl' att \'i skola 
kunna vara säkra på, att det alltid har samma 
spänning som denna. UHa vi nu allt större delar 
av batteriet B ingå i kretsloppet, så får rörets anod 
sålunda allt större spänning i förhållande till glöd· 
teåden och vi se då på instrumentet A, att ström
men genom röret växer med spänningen. 

tillbaka till glödtråden emedan de iute ha Fig. 1. 

i 
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Detta är också ganska naturligt. Ju mera posi
tivt elektrisl? anoden blir, desto starkare attrahe
rar den elel tronerna, och desto flera av dessa få då 
så stor hastighet att de kunna nå fram till anoden. 
Om en ökning av anodspänningen pö. e volt ger en • 
ökning av anodströmmen på i ampere, så kallar 
man förhåll ande e.oi föl' rörds inre motstånd el
ler impedan (växelström -'motstfllld) . 

Som exempel välja vi ett rör, för vilket en ök
ning av anodspänningen med 10 volt ger en ökning 

Fig. 2. 

av anods lr ' mmen med 2 milliampere (2/1,000 am
pere). Vi finna <11\., att rötets inre motstånd är 
10: 0,002 = 500 ohm. 

Man kan nu också, såsom fig. 3 visar, hålla rö
rets anodspänning från batteri t B konstant men 
variera spänningen på gallret med hjälp av batte
riet C, var:; mittpunkt är kopplad till glödtråden. 
Genom att Elytta runt med ledningen L på batteriet 
C:s olika ttag, kan man sålunda efter behag ge 
gallret olika positiva och negativa spänningar i för
hållande till glödtråden. Man ser då, att en positiv 
gallerspänning ger en hög anodström, medan en ne
gativ gallerspänning orsakar, att anodl:ltl'ömmen fal
ler - eventuellt ner till noll. 

Man kan sålunda öka anodströmmen på två sHtt 
- antingen genom att höja anodspänningen eller 
gallerspänningen, men med hjälp av de här vi
sade konsh uktionetna upptäcker man snart, att det 
för en ViE;S ökning av anodströmmen kräves en be· 
tYflande s tegring av anodspänningen, medan en 
ringa ökning av gallerl:lpänningen kan ge samma 
strömvaria t:ion. 

Detta fö r hållande för s ås också lätt, om man er
inrar sig, att gallret ligger n ii.l'mal'e glödtr~lden än 
[lnoden. D t E'lelrtriska at h'aJler ::llldet av de elektro
ner, ::;om utslungas fr ,n ~I ödlr:dell blie relat ivt 

starkast från gallret. Man inser också, att en liten 
negativ spänning P' gallret l,an verka så kraftigt 
frånstötande på elektronerna, att denna frånstö
tande kraft överträffar attraheringen från anoden, 
så att strömmen genom röret stoppar_ 

Om vi nu också kunna variera anodspänningen i 
den på fig. 4 visade konstruktionen, så finna vi vid 
försök, att en ökning av anodspänningen med a volt 
ger samma ökning av anodströmmen som en spän
ningsökning pa b volt på gallret. Förhållandet a:b 
kalla vi rörets förstärkningsfaktor, emedan detta 
förhållande anger, hur stor spänningsförstärkning 
det är möjligt att uppnå med röret i motstånds
koppling. 

Om det t. ex. visar sig, att en ökning av anod
spänningen med 20 volt ger en ändring av anod
strömmen, som även Jmnde ha nåtts endast genom 
att man ökat gallerspäningen med 2 volt, så är rö
rets förstärkningsfaktor sålunda 20: 2 eller 10. 

Med konstruktionen i fig. 3 kan man Hitt under· 
söka, hur mycket anodströmmen ökas, när galler
spänningen stiger med 1 volt. Visar det sig t. ex. 
att anodströmmen stiger J, - milliampere varje aäng 
Rom gallerspänningen ökar 1 volt, så säger man, 
att rörets branthet är 1,5 milliampere pr volt eller 
0,0015 ampere pr volt. 

Pig. 3. 

Man inser lätt, att det måste exis tera ett intimt 
samband mellan de tre egenskaperna - inre mot
stånd, förstärkningsfaktor och branthet - vilka 
vi här förklarat. Om vi kalla det inre motst.1ndet 
för ?iL (mäl t i ohm), brantheten för 8 (mätt i am
pere pr volt) och förstärkningsfaktorn för f) så hal' 
man s X ?n = J, eller branthet gånger iJU'e mot
st,.ud är lika med fÖI'stärkningsfaldo rn. 

Detta samband kan man Jätt ö\'{~ rtyga s ig om 
(Fo rt• • ii sid. 3 20) 
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Den elekt1folytl ka 
'ko n dl ,e n a t re) r n 

Framför ancZra, va nl-iga blockkonden,sato1'e/" lw r den 
elektrolytiska kondensa,torn den fördelen , att den 
besitter en mycket s tor lwpcwitet trots sdt I'ingct om

fång och den låga tillverkningskostnaden. 

D 
en elektro

lytiska kOll


densatorn 

och likrik

taren bygger på samma 
Bit tvP i "J. t exempeL pet princip och båda lmnna 
en moder.~ eLekh'olytisk 

bestå aven lösning - enkOll ll ensator. 
s. le elektrolyt - av bo

r ax, sekllJld~irt amoniumfosfat eller dylikt, i vilken är 
placerad ':11 st tlllg »ventilmetall» (i r egel kemiskt rent 
aluminilllll eller tantal) tillsamman med en l;laug 
a v kopp<~', bly eller någon a nnan vanlig lede] re, vil
ken finns där endast föl' att ma n skall uppnå lämp
lig elektr isk förbindelse mell elektroly ten. Detta ar

lager, som omger aluminiumstången, och på mycl{et 
kort tid isolerar detta lager aluminiuIUstången från 
elektrolyten, så att det i verkligheten bildas en kon
densator med aluminiumstången som den ena »be
lilggningen» och elektrolyten som den andra. Kapa
citeten hos denna kondensator blir mycket stor så
som en direkt följd av luftlagrets ringa tjocklek. 

Om man vänder strömmen, så att elektrolyten 
blir positiv och aluminiumstängen negativ , så för
svinner luftlagret lu'ing aluminiumstången och 
strömmen kan då passera. Luften sätter sig då inte 
fast !>ring bly t elngen. Det är detta förhållande, som 
betingar cellens lllwändning som likrikventil. 

B i l den liU v änster 'l/isar (let pr ak tiska 
u t jöraneld aven eleklrolyNsk kondensator. A är 'ventihne

tallen och mel/ad rlenM/, och behåUa1'e n G ji 111l8 elen lJuf yllda el el,;t r olyten. Bilderna till h öger 
il/lls t-r c ru. den pri nG'ip , som l i,gger till gr u nd för denna moderna kondensator . 

I.'angema n ~; \'iRas pa bilden n:r :2 på o\'a nstäende 
figur. Al ll Illiniumstången A och blystangcll. B äro 
nedsänkta i (' Il elektrolyt i ett glaskärl H. 

Om malt nu t illför aluminiulllstängen en positiv 
spänning I f Öl'h:'tllande t ill blystången gell' ockS;'t en 
rätt betycl anck slr iim genom elekt r oly ten. Detta mCJl· 
fö r emell j·tid, alt det samlas luft i det tunna oxid-

Den process, som försiggår nä r aluminiumstång
en hån es p osi iiv så a U Jet bildas ett isolerande luft· 
lager kr ing' den, kallas att man »formar» stången 
Or.11 S:'\.c0ll1 det fr amgä r är denna formning en nöd· 
vändighet för att man skall kunna använda cellen 
som kondensator. En välformad kondensator håller 
luftlagret fast under en mycket läng tid, iiven om 

(Eorls, å sid . 320) 



Den förnäma distansmottaga
ren med flyttbar högtalare 

från Kr. 145:- till Kr. 325:

»Den populära trean» 
med .inbyggd högtalare 

likström . • Kr. 160: _ . 
Växelström Kr. 195:

A. V. H O L M A K T I E B O L A G 

GOTEBORG STOCKHOLM MALMa 
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Den nya sasongen har böriaH 
R A D I o H A N D L A R E o C H F A B R I K A N T E R. 

Välj den rätta högtalaren, som innebär de senaste stora 
uppfinningarna på området. Den sedan några månader på 
världsmarknaden mest aktuella är UNDY B-pol. DYNAMIC 

Det är den högtalare, Ni skall köpa. 
Principen för U N D Y S-pol. är pa
tentan mäld i alla kulturstater. Vill 
Ni föra en S-polig högtalare, kan 
Ni endast erhålla en - UNDY -
ty tack vare våra patentanspråk på 
den S-poliga principen är ingen 
annan berättigad att tillverka en 

N r 402 .UNDY. 8-pol. Chassis S-polig högtalare. 

Förbldfande naturtrogen reproduktion - som ur en elektrodynamisk 
- utc n minsta spår till förvrängning är det resultat, Ni erhåller med 

U N D Y S-pol. D Y N A M I C. 
Vill Ni att Eder omsättning skall stiga, sälj de nya U N D Y-modellerna . 

Aktiebol. M I D E H Al Stockholm 
Nr 4040 .UNDY. 8-pol. i hö lje av ek 

Nr 404 d ,o i hölje av polerad valnötSödra Kungstornet, Kungsgatan 31 

HOR 
HOSTENS ALLA MELODIER PÅ 

ORCHESTROLA 

TOBIS TEKNIK -

ENDERS ORKESTER 

»Den ideala skivan 
till det ideala priset, 
som Ni slutligen köper:.

• 

Kr. 2.50 
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Bilden vi sar hr H . Eriksson, en lJelåten innehantre av 
Philips kortdlg~m ottagure 2802. Hans lilla s~lndarstation, 
SM5XU iir till riicklig för att komma i kontakt med sumt
liga värld sdela r. Att hl' Eriksson yurit i kontal,t mecl åt
skilliga kort"ågssiindal'e he la världen över visa r de talrika 
QSL-kort , som k läda väggarna i buns bostad. 

Bland de många gåvor som under den senuste tiden in
kommit till 'l'ekniska Museet märkes en uv Stocl;:holms 
Radioklubb ö'l'p -lämnad stor samling av olika Slags radio
apparater med tillbehör, såväl i'ändare som mottagare, 
Flerta let av apparaterna äro byggda a v klubbmedlemmarna 
själva och ha nnvänts vid experiment inom klubben. En 
del av materialet tillhör amatör-radions barndom här i 
landet, en a nnan del, däriblanu en bild ru diomot tagare, vil
ken på radiout,:tällningen i Stockholm hösten 1928 var en 
mycket uppmärksa mmad nyhet, tillhör red an nu det omo
derna. 

Teco Electric 

NÄTANSLUTEN TRERORS

MOTTAGARE FOR VÄXELSTROM 


Enastående ljudkvalitet 

beroende på att för

stärkaren är motstånds

kopplad och slutröret 

en pentod. Omkopp

lingsbar för olika nät

spänningar. Monterad 

låda av frostlacke

rad järnplåt samt helt 

chassisbyggd. 

Kronor 190:

Begär vår rikt illustre
rade radiokatalog som 
s ä n d e s g r at i s o c h 
franco. Endast till Hrr 
Handlande. 

AKTIEBOLAGET 

TURITZ & CO. 
GÖTEBORG 
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Qi 
l~adi({))in(J11ll5trien§ 
cP~NyheteF~ 
»Trict'r011-»-1-Men, som under de senas te åren snabjJt ryckt 

upp bl" nd marknadens ledande fabrikat, uppvisa nu en syn
nerIlgcll rikhaltig sortering av för s:,lyiil amatörer som fa
brikan ter aktuella typer. 

Triol ron-verken har alltid visat en viss förkärlel;: för att 
omhulda 2-volts-serien och kan även här uppvisa typel-, till 
vilka övriga fabrikat sakna mot::;varigheteJ' . Av speciellt in
tresse fö r dem, som syssla mecl transportabla mottagare, äro 
SC2 och PB2 resp. skärmgaUerrör och pentod i 2-voltsgrup
pen. E n blick på kurvorna över dessa båda rör ger vill han
den a tt de i kombin a tion med lämpliga kopplingselement 
kunna i;e utomurdentliga rl'~ultat och äro av största viirde 
för konstruktörer och ama törer, som intr(>,~seru sig för 
transpor tabla mottagare. 

Inom 4-voltsgruppen finner man, helt naturligt, de flesta 
typern a . Ba tterirören ha vi vid tidigare tillfällen avhand
lat i <l ,~ssa spalter. Skärmgallerröret SC4 utföres numera 
me ta llherat, vilket ur skHrmningssynpunkt visat sig vara 
av stör:,ta betydelse. 

4vol t.· liI,strömsserien uppvisar fem olika typer, nämligen 
motstånds röret WG4 (u = 38 Ri = 31,700 ohm ) , <letektor
röret SG4 (u = 18 Ri = 9,000 ohm), skärmga llerröret 
SCG4 l metal!iserat), ZG5 slutrör och pentoden PGS (u = 
60. Ri == 50,000 ohm). Samtliga <lessa draga 0,1 amp. glöd
ström. Till likströmsse rien hör liven ströruregulatorn V85, 
som vid 0,1 amp. drager ett spHnningsfall av 80 volt. Den 
är utrmitad med normal rörsockel. 

Växeldtrömsserien omfattar alla de typer. som numera 
kunna siigas ha kristalli sera t ut 'om cle enda anviinda. De 
äro sallltliga metalliserade och uppYisn i övrigt alla de fi
nesser, ~ len moderna rörtekniken under ~enaste uret vunnit. 

Kra ven på allt stö rre distortionsfri utgång,effekt ha fram
manat "1 serie kraftförsUirkal'l'ör K12, K24 ocll K50 om re"p. 
12, 24 (Jch 50 watts anorlförlust, så lecl e, \'art och ett inom 
sin kla>:.1 en synnerligen respektabel bit. 

Genel'lllagenter i Sverige för Triotron-rören är som bekant 
A.-B, N ;kels & Todsen, Stockholm. 

* 
In,IJelli ö"sfirman ElectriC, Stockholm, som sedan flera år 

tillbaka representerar det välkända engelskll fabrik a tet Or
mond , hnr sänt oss några högtalarnyheter fUr provning. 

Samtliga Ormond-högtalarna liro numera försedd a med 
Ormond 4-poliga balanserade magnetsystem, ett a v markna
dens f örn ämsta , vilket vi tidigare fiv han(llat i dessa spalter. 

De av oss provade typerna besitta samtliga stOr känslighet 
och ha en ren, fyllig ton. Hela ton>ikalan framhäves viiI 
utan stöl'ande egenfrekvenser. 

Följande typer föras i marknaden: 
»PopUlU r» inbyggd i låda av bonad E'l, eller pole racl mu

hogn i, s rorlek 300 X 300X 150 mm. 
l>Extru», som är större iin föregående och dessutom för

sedd med en speciell buffel, som höjer ljudstyrka och kvalitet. 

SELMA LAGERLÖF, 
VERNER VON HEIDENSTAM m. fl. 

p6 grömmofonskivor. 
:l>g6 i serien 

" SVENSKA DIKTARROSTER" 

SVENSKA A.-B_ PATHE FRERES 
SlockholITl 

POPULÄR RADIO 

Den förekommer i tvenne ut· 
föranden, dels bonad, mörk 
ek och dels polerad mahogny. 
Storlek 330X300X150 mm. 

En: anmärkningsviil'CI de
talj hos dessa båda högta
lare är den förnäma elegan
sen och det gedigna utföran
<let hos lådorna, ett typiSkt 
kännetecken på engelska pro
dukter. 

Ormond »Plaque» är en 
konhögtalare i diskreta fär
ger, aysed<l att hängas på 
väggen. Största diametern 
är 380 mm. 

Till systemet levereras 
även chassie r i gediget utfö
rande av pressad och pole· 
rad nluminiumpliH. De äro 
monterade med membran av 
speciellt materiel, vilka äro 
väl, fjädrande upphängda. 
De levereras i tvenne sto rle
kar, resp. 290 och 360 mm:s 
diameter. 

A. V. Holm Aktiebola,IJ, Stockholm, har i höstens marknad 
bidragit med en förnämlig serie mottagare och högtalare a v 
clet välkäncla märket Seibt. 

Seibt 2 är en idealisk 2-rörsmottagare. Uppbyggd på skärm· 
ga ller rör som detektor, transformatorkopplad till pentod
::;lutrör ger den en i förhåll a nde till rörantalet enastående ef
fekt. På en god utomhusantenn tar man, även mitt på da
gen, in flera utlänclska statione r med högtalarstyrka. Som 
grammofonförstiirkare lämnar apparaten ett kraftigt ljUd 
av god kvalitet. Mottagttren är inbyggd i ett enkelt men 
prydligt hÖlje a v preS.-ud, sprutlackerad plå t med ljusare 
panel. 

Seibt 3, omfattande Skiirmgallerhögfrekvens, detektor och 
pentod som s lutrör, har dokumenterat sig som en förstklassig' 
dlstansmottngare. Trots att endast ett h. f.-steg finnes, äl' 
selektiviteten unUJä l'kning'sviirt stor, varför det ej mötel' 
några svurigheter att gå förbi lokalstationen. Ljudstyrka 
och ljuclkvalitet äro anmärkningsvärt gOda säväl vid radio
mottagning som graUJmofonspelning. 

Seibt 4, ur i stort sett trean utökacl med ett 11igfrekvens
steg, som i väsentlig grad bidrar till att öka ljudstyrkan och 
utgör just den kraftreserv, som så ofta behöys vid mottag
ning av svagare stationer, vilka tre rör ej förmå pressa fram 
tillräCkligt kraftigt i högtalaren utan att ljuclkvaliten blir li
dancle. 

Seibt 3 och Seibt 4 äro inbyggda i eleganta focler av kau
kasisk valnöt, som väl tillgodose tidens krav på smak och 
ändamålsenlighet. 

Samtliga mottagare levereras såväl för växelström, om
kopplingsbara, som för likström 110, 150 ellel' 220 volt. 

Till Seibtmotta"arna rekommendera r firman tvenne hög
talare av samma fabrikat, typ 901, en mindre i nedre pris
läget och speciellt avsedd för 2- och 3-rörsmottagarna samt 
typ 905, en större högtalare av högsta kvalitet. Trots priset 
iil' 901 en sällsynt god högtalare, såväl ifråga om känslighet 
som ljudkvalitet. \)05 nHrmar sig ifråga om reproduktionsför-

TuxoR/ 
/R..AOIO 

Pd !jö;den av IDodern teknIk. 

Den anspl'dksfuJles apparat. 
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MEMBRA NYHETER 
Pick,up ME, utan arm ... Kr. 

» MT, med » och regI. » 

Magnetsystem MS, fyrpol. utan » » 

» » » med » » 

» MP, » » » » 

Chassi med MP:system » 
Farrand,chassi » 

Högtalare MN .. ............. » 

Membra produkterna äro fackmässigt, 
utförda, prisera förmånliga. 

17. 
34. -
11. 
13.50 
19. 
30. 
65. 
40. 

gediget 

FORSNERS A.-B. 
STOCKHOLM och GREBRO 

Klarabergsgatan 44 Storgatan 8 

Tbermas Radiokatalog 1930 
i nnehållande de senaste nyheterna inom branschen 

samt et! flertal värdefulla tekniska uppgifter, ex, 


pedieras mot insändande av Kr. O: 50 

(frimärken mottagas) 


.1..B. Ingeniörsfirman Therma 
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30 

Tel. 	Norr 311 4S STOCKHOLM Tel. .. adr: 
Våxel »Radiotberma_ 

INGO. NXTANOD 
Garan terad st örningsfri. 

För växelström med inbyggt galledör~ 
spänningsbattcri for upptifl 4-rörsmot
tagare. Komplett med kvaliretslikrik
<arrör .... . .. . .. .. ..... RM 31:
För likStröm 110-220 volt för intill 
{-rörsmo(ragare med 2 gallerförspän
nings- och 3 anodspänningsuttag, jord
och antennkonr41krcr, komplett, bruno 

RM 2:}:
lngo-Nätdrossel 20 H vid 50 mA. -
Ingmransforrnatorcr, kapslade och oka ps
lade med alla omsännmgstal. 

GODO & Ca. 
Fabrik för m~k, o, elektriska apparater. 
Berlin SO 16 Rungestnsse 18 a. 

MODERNA 

MOTTAGARE 

av marknadens ledande 

fabrikat 

Högtalare 

Rör och Tillbehör 


L största urval 

MOLANDER & SON 
REGERINGSGATAN 13 


Tel. 14237, 8650 

TYP. H Dr !. 

Bomull 

Dynama Radio. 
Honeycombspolar fr, 2.5 till 100 varv. 
Ugförlusrspolar fdn 5 till 150 varv, 
lämpliga till kortvlgsappar:lter. För
längningsspolar frln 2.00 till 1800 me
ter med inbyggd lrerkoppling, en
hllsfastsänning. aperiodisk avstäm
ningskrrn för slväl lång som kort 
v!g. Bästa inköpskälla för fabrikanter 

och lterförsäljare. 

Svenskt arbete. Begär katalog. 

DYNAMOVERKEN, 
OSBY. TEL. 201. 

AUTOMATISKA 

SPOLLlNDNINGS. 


MASKINER 


för spolar av alla slag 
med automatisk pap_ 

pers- eller korsvis 
garn inslag. 

Froitzheim &. Rudert 
Maskinfabrik • An\. 1890 

BERLIN' WEISSENSEE 
Langhansstr.126-131 
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]'ROLIT eller 

TROLITAX 
l svart eller ku lör t utförande 

PROFILER 

RÖR eller STAV 
av 

TROLIT 
för radioändamål 

BÄ'ST OCH BILLIGAST 

ENGROS 

AKTIEBOLAGET 

Sv ENSK . SCHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
Klara Norra K)' rkog~,tan .34 - Stockholm 

Telefonu , 168 00, 16814, 16815 

I detalj bos: 

TELEFON A.·B. L. M. ERICSSON 
Söd ra Kuogstornet - UtsHillningen Stoekholm 

l!tg. Varumärkt 

Lu x or A G L 220-240 volt likström 
.. RGW 105-250 " växelström 

Pris Kr. 450:

Mottagare och grammofon förstärkare med 3,5 watts distor
tionsI ri utgångseffekt och 25 wam anodförlust i slutrören. 

Läm Fliga för skolradio, konditorier och danslokaler. Bästa 
apparater för demonstration av radio och grammofon. 

Luxo ' - Baker elektrodynamiska högtalare oöverträffade 
där större ljudstyrkor erfordras. 

R A DIOFABRIKEN LUXOR 
Telefo o 685 &. 510 MOTALA Telegramadr.: Luxor 

GRAETZ 
H"GTALARE N:r 91 

med den underbara tonen 

lika stark som elektrodynamisk 

Begär radiokatalog 

INGENIiC»RSFIRMA BERNY RHODIN A.-B. 
Tunnelgatan 20. T.l. N. 31660. S t o ckh o l m. 

(Q)~~©)INI(g) 
HÖGTALARE 

med det 4,poliga mai!netsystemet äro oöverträffade 
TYP "Plaque" 

Pris Kr_ 25.
Rekvirera OrmondbroscFlyren. 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
STADSGÅRDEN 22 Avd. P. STOCKHOLM 
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ml'tgan den dynamiska högtalaren och besitter des utom en 
enastående belastningsbarhet. 

Exteriören i "aukasisk valnöt är lika elegant och förnäm
lig som hos mottagarna. 

* 
På senaste tiden har en ny svensk elelttrodynamisk högta

laregjort en fömumlig debut och med framgång upptagit 
konkurrensen med de utländska fabrikaten. Det är Firman S. 
WUtander, Stockholm, som konstruera t och fabrice rar elen 
uya högtalaren, som redun hunnit bli in~tallerael i ett fler
tal biograf- och andra musikanläggningar över hela landet. 

F'. n. til verkas tvenne olika 
storlekar, med resp. 23 och 3G 
cm:s kondiameter. 

Typ L har IAgohmig ström
spole om 5,75 ohm liksom elen 
större KL. 

Typerna H och KH ha hög
ohmig strömspOle om resp. 
3,000 och 2,200 ohm. 

Fäl tlindningens energiför-
brukning är c:a 18 watt och 
magnetkärnan är utförd aven 

Det rörliga systemet är cent
rerat medelst en sinnrik anord" 
ning så a tt a ll rörelse i sidled 
är utesluten. 

Belastbarheten är synnerligen stor, sä rskilt hos de större 
typerna. 

L och KL-typerna äro avsedda att anslutas över en ut
gångstransformator med omsättningstal 25: 1. 

Ljudkvaliteten är utomordentligt god och det rent mekani
ska utförandet alltigenom gediget. 

• 

RADIOKATALOGEN RH 16 
omfattar diver~e rör, delar och apparater, som 
utförsäljas så långt förrådet räcker till enastå
ende lå a priser. Katalogen , som är oumbärlig fÖr 
alla am a törer, sändes gra tis och fra nko på begäran. 

Graham Brothers, Stockholm 
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:\Iånndens Marek Weber är god f ast inte någon typisk We
ber. Den upptar »Fairy on the clock» och l> Don't cry baby» 
(B 5828), båda två lustiga och melodiösa saker, som varje 
älskare av populärmusiken bör köpa. 

Nils Grevillius har ordnat en inspelning ur ,>Frihetsbrö
derna» (Z 208). Det behövs inte sägas mer än att del ta 
potpurri går utanpå, vad Grevillius tidigare presterat i se
rien. Köp! 

Richard Crooks, som inte är obekant för den stockholm
ska konsertpubliken, kommer i »Moonbeams» och »I'm fal
ling in love with you» (DA 1041). I den första verkar rösten 
något ansträngd på ett par punkter, men 1 det stora hela 
har man hä r ett praktnummer. 

Slutligen ett par svenska saker. Lars Egge har sjungit in 
några melodier ur tonfilmen »Flottans lilla fästmö». Där 
är »Mariann» och »Då kan du mer än jag» (X 3516), av 
vilka den förstnämnda avgjort s tAr en klass över. En me
lodiös och lagom sentimental Iiistoria, som uppväger en del 
tidigare försyndelser i tonfilmsgenren. »Flottans lill a fäst
mö» och »Sandhamnsvalsen (X 3518) nå inte upp i samma 
klass men komma näst intill. 

Henschien"Tognarelli presentera sig också denna månad på 
en utmärkt dragspelsskiva, »Lågnåshambo» och »En av de 
farlige» (AL 1094). 

Polyp hon har sänt oss huvudsakligen Brunns\vick-skivor 
denna gång, en lång rad av förbluffande jämna och högklas
s iga saker. OCltså här plockar man gärna ut tre tätskivor. 
»Dancing bytterfly» och »The toy town admirab) (A 8745) 
har mycket att ge båda den som vill ha verkligt melodiösa 
saker och den som. uppskattar små överraskningar och lus
tigheter. »Song of the flame» och »Cossack love song» 
(A 8751) ur filmen »Song of the flame» är ett vackert betyg 
åt amerikansk tonfilmmusik, och »Down the river of golden 
dreams» samt »My reveries» (A 8753) äro så smäktande sa
ker med xylofonsoli, att man knappast hittar deras malte . 

I den långa ~erien av verkligt förnämliga dansskivor 
skola vi inSkränka oss till att vidare nämna »Dark night» 
och »Into my heart» (A 8752) ur filmen »In gay Madrid», 
»Becn use there's a change in you» och » Whippoorwill» 
(A 8746), »1 like to do things for you» (ur , »Jazzkungen») 
och »Chinnin' and chattin' with May» (A 8754) samt »Dan
cing with tears in my eyes» och »'l'he moonlight reminds 
me of you (A 8747), samtliga dessa bland det bästa som 
sänts i marknaden på senaste tid, både rent tekniskt och 
musikaliskt. Frapperande är för övrrigt det genomgående 
kraftiga ljudet i a lla dessa nya Brunnswick-skivor . 

.Jan Smeterlin har gjort en inspelning av »An der schönen 
blauen Donau» (XS 47.037), vilken den store pianistens be
undrare ögonblickligen införliva med biblioteket. 

Knut öhrström sjunger »Grnlsberättelsen» ur »Lohengrin» 
och »Pris:öngen>; ur »,Mästersångarna» (ZS 62.032), så att 
även den mindre operabitne kan bli omvänd. 

Good-lVin-Borgeling stå för en inspelning av »Mariano» 
och »Kom och blås» (XS 41623). Här är ue~ , liksom ifräga 
om Smeterlin- och öhrström-skivorna, Polyphons märke pli 
sidvan. Borgeling bekräftar ytterligare det intryck, som man 
fi 'k av ilan, septemberinsjungningar. Han iii· bättre nu än 
n:1gonsin, så bra att till och med hans vedersakare kunna 
höra honom med nöje. 

Spl' lmanspojkarna komma i »Dans på Tjuvholmen» och 
» Virvel polka» (XS 492(1 ), två gocla exponenter för den 
gamla dansmusiken och slutligen gör Harry P ersson tillsam
man med Polyphon Band »På briggen Rose-Marie» och »Den 
sötaste flickan i Norclen» (XS 4593). Hdlcute. 

Nätanslutna apparater 
för lik, och växelström av högsta kvalite och effek~ 

tivitet. 2~rör 135: -, 3~ rörs 185: - kronor. 

Aterförsäljare antagas. 

ERIC BERGQVIST MOTALA 

J C 

Grammofonfumdllll.strien§. 

~N~heter ~ 
Tonfilmmusiken dominerar grammofonmarknaden allt tyd

ligare ju längre fram mot vintern man kommer. En hel se" 
rie inspelningar och filmer, som just nu vevas och som under 
elen närmaste tielen skola komma, ingår i grammofonfabri
kanternns ok tobernyheter. 

Husbonden. Röst har tre skivor. som man ögonbliCkligen 
placerar fralllom de övriga, men S\' rare är det att sätta 
den ena framför den anelra eller tredje. John Boles sjunger 
»It happened in i\!onterey» och »Song of the dawn» (B 3456). 
New ~fayfair dance orchestra .·pelar i Hyltonstil »Sweepin' 
the clouds Ilwar», »Anytime the time to fall in love» (B 5856). 
en danssk iya av alln1 högsta kla"". Paramollntparaden har 
fått släppa till den. F ör den tredje skivan står Internatio
nal noveIty rChestra , som Rpelar »Song of the vagabondsl> 
och »Only a rose» (B 5224) , förtriiffl igfl ~aker av Friml. 

Maurice C evalier sjunger »Sweepin' the clouds away» 
och »AII I wfl nt is just a girl» (B 3-l80) . Han påminner här 
slående om E rnst Rolf, yilket i o(·h för sig ii r ett gott betyg, 
men upp till Big själv i tidigare skivor kommer han inte. 
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KHAFTPÖRSTÄRKNING AV STORA ... 
(F01'1 , . (l'. sid. 302.) 

linjig kal'akteristil, fur bela förstiirkaren. Detta skulle där
emot inte bli fallet, om man tillförde så mycken gallerspän
ning, att : 'ören~ vilström "ore lika med noll. 

1.';[ fig. ± yi~as ,.;lutl igen, hur am'undningen av för mycken 
gallerförspiinning och olikart'acle rör kan medföra en bety
dande iÖll"rängning i fall, dl man går fram enligt fig. ac. 
Om ma , . dliremot tillämpar den princip, som ligger till 
grund fÖl fig. aB, siGIll man märka, att användningen av 
likartade rör j detta fall inte är av avgörande betydelse för 
förstärkningens kvalitet. 

BY<.zG EN TELEVISIONSMOTTAGARE ! 
(1<'orts. fr. sid. 307.) 

omkring ,:. 50 volt . Ett lämpligt rör V till denna krets 
är t. ex. RE 604, som har passande Itlgt inre motstånd. 
Som V2 kan varje gott kraftförstärkarrör anvii ndas. Gal
lerfö rspiinoingen hör här vara ganska hög, så att det näs
tan inträller likriktning. 

Så kunna vi börja med själva televisionsmottagningell. 
Så snart man hör de karakteristiska televisionssignRlerna 
(särSkilt karakteristiska vid linjefrekvensen 30 X 12% = 375, 
vilket nä r last motsvarar tonen g) startar man motorn ef
ter att ha kopplat in televisionsmottagaren i stä llet för hög
tal aren . Efterhand som hastigheten ökas ser man svarta 
tvärstreck vandra fram över bildfältet. När hastigheten 
kommit upp till 750 vanT pr minut, ser man att syn
kroniserin!ien tar vid, bokstavligt talat, i det bilden nu hål
les fast. Det finns kanske nu en fasskillnad, så att bilden 
blir skur Il mitt itu, men man · lätel' dö. bara motorn löpa 
snabbare e tt ögonbliCk till dess bilden visar sig i riktig fas, 
varefter h .lstigheten åter minskas, sä att synkroniseringen 
kan håll a fast bilden. För att avgränsa bildkonturerna, an
bringar man en mask, tillverkad av resten av den sva rta 
kartongen, med hj ä lp av häftstift invändigt j lädan upptill 
och till hi;ger tätt intill skivan vid respektive den tyska 
och den engelska spiralen. Till förs toring av bilderna an
vänder m n stora läsglas på 9-10 cm:s diameter och med 
brännvidd r pä cirka 20-30 cm. De placeras direkt bakom 
de två titt len på insidan a vl:'l.dans fram plåt. 

VARFÖR SKALL ~IAN AVSTÄMMA ... 
(Forts. fr. sid. :>0:>.) 

~rånga undra exempel skulle kunna anföras, men vi 
skola insktiinka oss till ytterligare ett enkelt, som kom
pletterar h ilden. En pendel, bestående aven i ett snöre 
upphängd ikt, svänger iväg, när man slår till den. När 
den kommer tillbaka slär man till den helt lätt , och då 
svänger den ännu längre. Följaktligen kan ett mycket lätt 
slag, som ges i det rätta ögonbliCket, hålla pendeln i stän
dig rörelse. medan ett slag i felaktigt ögonbli Ck minskar 
svängninger . 

Vid avstHmning kunnn Yi förstärka de svagas te signa
ler till såd ,!I1 sty rka, ntt de kunna inverka på en vanlig 
radioförstärkare, och emedan ökningen i styrka ä r så kraf
tig, höra Yi inte andra signQler än dem, som äro a v
stämda. 

POPULÄR RADIO 

Vi borde inte höra andra signaler, skulle man rättare 
kunna säga, och vi skulle inte heller göra det, om våra 
appara ter vore fullkomlign . Men våg-orna ligga nu sä tätt 
inti ll ,arandra, att när vi med a "stilmningsförstiirkaren 
lyfta ut en "åg, så dra vi oundgä ngligen andra med oss _ 
v,1gor från stationer på ömse sid or om den man vill ha 
t:1g i. 

DEX ELEKTROLYTISKA KO~DENSA.TORN. 
(1<'orts. fr . sid. 312. ) 

den användes endast med mella nrum. Man förs tår a tt konden
satorn kräver en ständig positiv spänning på ventilmetallen 
för at t den Rkall arbeta som kondensator. Den lämpar sig 
därför endn~ t för kon~truktioner, där detta kan uppnås 
d. v. s. i filterkonstruktioner och liknande arrangemang, 
där det existerar en permanent spänningsskillnad över kon
densatorn. Luftlagret kring ventilmetnllen återbildas då 
mycket snabbt, om det skulle ha försvunnit under en längre 
tids stillastående. I regel går dock en lilcke.geström genom 
kondensatorns luftlager. I de nyaste elektrolytiskn. konden
satorerna uppgå r den emellertid endast till omk ring 0,2 mil
liampere pr mik rofarad och spelar därfö r inte nägon roll 
a tt ta la om. 

I ställe t för att använda en metall nedsänkt i elektroly
ten för ntt uppnå förbindelse med denna, kan man tillverka 
själva behållaren av något ledande material och använda 
denna . Detta visas pä den tredje teckningen, och i den fjär
de anges, hur man kan placera flera ventils tänger i elektro
lyten och därigenom uppnå större k apacitet. 

RADIORÖRETS EGENSKAPER. 
(Forts. fr. sid. 311.) 

genom att ta en rörtabell och prova med de nppgivna 
viirdena för ett visst rör. Som exempel ta vi ett rör, vars 
inre motstund 1n c 7,500 ohm, vars förstärkningsfakto r 
f = 15, och vars branthet uppge~ till 2. Då brantheten 
uppges i milliampere pr volt, miiste man sålnnda först 
räkna om den till ampere pr volt. Den blir då s = 0,002. 

Med riikneoperationen 8 X m = f fur man sälunda , att 
0,002 gånger 7,fiOO blir 15, "ilket ocks:l passar, och samma 
överenssttimmelse finner man för alla vanliga rör. 

NATUOTTAGARENS DIME:NSIONERING. 
(Forts. fr. s id. 309.) 

måste det s:ll unda alstras ett spänni ngsfall på 220 
- 60 = 160 volt, och då anodströmmen enligt rörets karak
teristik vid 60 volt och gallerspänningen O (röret är detek
tor) skall vara 0,004 am pere, finner man HV Ohms lag: 
160 = r, X 0,004 ~ 40,000 ohm. 

Vi ha i det föreliggande exempl et inte tagit hänsyn till 
motståndet i hörtelefonen. Om denna sålunda har ett mot
stund pä 4,000 ohm, borde detta dras från de beräknade 
40,000 ohm, ~~l att motståndet r, endast blir 36,000 ohm. Fe
le t blir emellertid inte så stort, om man inte tar med i räk
ningen motstilndet i hörtelefon, högtalare eller lågfekvens
transfot'mato r. I Ylilrje fall blir det inte så, när det är fråga 
om relativt höga anodspänningar och låga anodströmmar. 

Kr. 11.70 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 

~VJlen föres h~la viig~n tangentiellt j skJr~n 

Äntligen en riktig konstruktion - en nYhet, som man väntat på. 
Mindre nålskrap - Renare tonåtergivninl; - Skivorn-a spardS 

CONCENTRA * HÄLSINGBORG 
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KAND A.WALLGREN 


LOEWE ED S5 

Kraf Lig högtalare med 4-POJ. system, tälande hug belast
ni ng. tomordentligt vackert ljud och tilltalande utse 
ende. Kr. 40: '-, 

L O E W E L C h 8 5. Chassis med samma 4-poi. 
system och membran. Kr. 19:-' 

L O 1: W E L S 8 5. 
Det .j -poiiga systemet endast Kr. 14:-· 
(Sam liga försedda med kraftig sladd med stickkontakt.) . 

"LORENZ TREA" 

Tre-rörsmottagare - återkop plad de
tektor och två steg motståndskopplad 
lågfrekvens med pentod-slutrör. 

Effektiv, se le ktiv och ljudren . 

För 50-per . växelström, omkopplingsbar 

för normala spänningar. 


:L evereras komplett med rör. 


Kr. 200:

'-.=B. Harald Wållgren 
Göte borg I 

Telefoner: 39;; 77. 39;; 78, 39;) 79. 

LOEWE ER 100 

- säsongens stora nybet '.

3-stegs nätmottagare för 50-per. vä;,elsuöm, IlO, I27, 
150, 220 eller 240 volt, med inbyggd 4-pol. högtalare. 
Hög effekt, lättsköt t, smakfullt utseende, var. antenn
koppling, grammofonförstärkning. 
Försedd med Loewes nya växelsuöms trippelrör. 
EB !OO blir leveranskla r j slutet av oktober. 
Namnet Loewe borgar fö r ljud kv ali tet . 

Kronor 150:

"LORENZ FYR!." 

~Lorenz Fyra_ är en 4-rörsmottagare med två steg hög
fre kvensförstärkning, därav det ena steget skä rmga!le~
rör, detektor och transfoliTlatorkopplad l. f.- förs tärk

n ing med pentod-slutrör. 

Ytterst selektiv och effekt iv långdistansrnottagare. 

Enratts-avstämning. Belyst skala, som även är graderad 
i kiloherz (kHz). 

En överdådig mottagare med överdådig ljudkvalitet. 

Levereras komplett med rör. 

Kronor 430:

Elektriska A.=B. Skandia 
Stockholm 

Telefon: Norr 326 30 Postlaek 822 
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