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Ett 
inslru ment 
för 
m usi kvä nner 

Selektiv, 

känslig 

och lättskött 
äro tre egenskaper som utmärka 

Luxor växelströmsapparat, typ RW. 

Med en omkopplare på endast tre lägen täckes hela 

våglängdsområdet, I90-2,200 m. Antennens kopplings

grad till avstämningssystemet ändras automatiskt vid 

omställning av våglä ngdsomkopplaren, varför flyttning 

av antennen sällan erfordras. 

Luxor R W har även en aperiodisk antennkrets med 

variabel kopplingsgrad till avstämningsspolen. Om an

tennen kopplas till denna krets blir apparaten mycket 

selektiv och tillåter i de flesta fall distansmottagning 

under pågående lokalsändning. 

Apparaten lämnar stor, distortionsfri utg1ngseffekt 

och är ovanligt fri från störningar och nätbrus. 

Genom en sinnrik omkopplingsanordning kan appa

raten kopplas för alla förekommande belysningsspän

ningar. Overspänning på nätet kompenseras med mot

svarande kopplingslist i appara ten, varvi.d rören erhålla 

normal spänning och därmed ökad hållbarhet. Under

spänning kompenseras på samma sätt, varvid vinnes, att 

apparatens effektivitet bibehålles trots underspänning 

på nätet. Rören kunna även utnyttjas längre sedan 

deras emission börjat avtaga, genom att kopplingslist 

för lägre spänning insättes och spänningen på rören 

därigenom höjes. Kopplingslister kunna u tbytas av vem 

som helst utan risk för felkoppling. 

LuxoP/ 
/'R...AOIO 

RADIOFABRIKEN LUXOR, MOTALA 
Telefoner 685 & 510 Teleg ramodress : luxor 
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I 
.) 

Uadioindustcien§ 
~Nyheter~ 

Tcle!lInkcns ~ tol'a nyhet i hös tens marknad är Telefunken 

12, vilken vi tidigare sagt D, gm ord om i dessa spalter. 
De prov som vi sedan dess va rit i tillfälle företa ha en
dast bekräftat, a lt man tryggt kan spå motta«areD en 
god framtid . Att göra en god 3-rörsmottagare "'är in"'en 
konst för v11rn dagars tekniker. Svårigheterna ligga i a tt 
kunna pressa tillverkningskostuaderna och därmed priset 
under en viss gräns utan att fö rsämra kvaliteten. En detalj 
särskilt utmärkande för Telefunk n 12, är dess selektivitets~ 
väljare, vilken medger uppn .1endet aven för en vanlig 
detektorkopplad mottagare mincl re vanlig selektivitet även 
"id anslutning till .-Wrre utomhusantenner. 

.Förutom TeJefu nken 40, Telefunken 90W och radio-gram
mofonen Arcofar, vilka redan äro allmänt väll,ända, ä te l'
fin ner man vi llare i mottagur 'erien Telefunken 33G/L ocll 
33W, en ny 3-rörsmottagare, r esp. likstrl'm -och växelströms
typen utan inLyg<rd högtalare. i\[-ottngllren förenar med 
g-oda e.lektriska egeu::;kaper en förnäm och O"edigen exteriör. 

Telefunken B2 är även en ny ~kapelse, en 3-rörskortvt\.g. 
mottagare med pentod som slutrör och utförd för battE'ri
drift. Den tilll'erkas i tvenne typer, dels med vå lä ngdsom
rådet 13,9-10 , dels med 13,9-50 och 200- 550 meter. _ 

ykomlingen bland högtalarna heter Areödyn och int.ar 
platsen som fa IDiljl~ns överl1uvud. :lilan kan knappast säga 
mer till Arcodyns beröm än att den är en elektrOdynamisk 
högtalare, hos vilken alla de för denua typ karaktäristiska 
egenskaperna d rivits till sin spets. Dess exteriör är verkligt 
förnäm. 

'l'elefunkens rörserie har fått ytterligare en ny typ, pen
toden RES 664d. Dess data är följand e : Vf = 3,8-=4 volt, 
. U = 0,6 am p., Va = max. 400 volt, S = 3,5 mA!V, ,u 
= 83, Ri = 2:3,000 ohm, emission = :WO mA. 

Akt-iebolagct Turitz tf 0:0, Göteborg, har sänt oss för 
provning Teco Electric, en S-rörsmottagare för direkt växel
strömsanslutning. Mottagaren är inbyggd i ett hölje av svart, 
frostlackerad plåt och försedd med skalbelysning. Den är 
omkopplingsbar för ,äglängder mellan 200-1,800 meter, 
induktivt ä terk opplad och har två lågfrekvenssteg med 
pcntod som slu t rör. Panelen upptages av avstämningsskalan 
med stor utväxling, som medger noggrann inställning, våg
längdsomkopplo ren, återkopplingskontroll och strömbrytare . 
På baksidan finnes erforderliga anslutningskontakter. Lik
riktaren, dubbelsidig, har transformatorn omkopplingsbar 
för 110, 127, 220 och 240 volts nätspänning. 

Apparaten upvisar en synnerligen stor känslighet, god 
ljudstyrka och kvalitet och står fullt i samma klass som 
undra 3-rörsmottagare i marknaden. En fördel har den genom 
att var försedd med uttag för telefonanslutning efter andra 
röret. .. 

Aktiebolaget M'idhea., Stockholl/1~, representerar numera 
Metallwarenfabrik Pyreia G. m. b. H., välkänt för sina 
högtalare. Fabriken för f. n. trenne olika typer i marknaden. 

Dndy 8 Pol. Dynamicär avsedd för medels tora ljUdstyrkor 
och konstruerad enligt en helt ny princip. Förutom de sed
vanliga fyra DLnglletpolerna finna ytterligare fyra s. k. 
innerpoler med ppgift att v,erka som en magnetisk motkraft, 
ersä ttanue den "anligast förekommande fjäderkraften. F'ör
delen härmed ä r bl. a. att man undgår störande egenfre
k"enser och fi tt <tnkaret blir mera lättrörligt. Konen är rikligt 
tilltagen (diam. 38 cm.) och följdriktigt konstrucrad och 
upphängd . Högta laren kan belasta med 6 watt dl to rtion. 
fritt. Tillåtnn. Il nodströmsbelastnin~en uppgår t ill 60 m A. 

Undy 8 Pol. Super-Dynamic är avsedd för stora belast

ningar. I princip är konstruktionen densamma som hos 
föregt ende, dock med en del a vYikelser ifråga om dimen
s ionering och en del detaljer. Den är för undvikande av 
lik trömsbelastning på spolen försedd mell en drossel-kon
den_atorkopplad ingångskrets. Drosseln h Rr tre utta"". meu
givfl nUe möjligheter till anpassning E~fter slut röret;' impe
dans. T rots den kraftiga dimensioneringen besit ter denna 
högtalare en ovanlig känslighet. Den kan belastas med E'n 
anodför!ust av upp till 120 watt, motsvarande c:a 10 watt 
di:,;torlionsfri efJ:ekt. 

Undy 4-pol. högtalare ii r försedd mell ett kraftigt dimen
sionerat 4-poligt system. Kondiametern iiI' 32 cm. och sy
.·temet kan belastas med c:a 20 watt (c:a 2 watt distortions
f ri effekt). Till ii tna anodlikströmmen belöper sig på 30 mA. 
; Sam t liga Undy-hög"talare känneteckna av ett gediget och 

om s tor precision vit tnande utförande. L judstyrka och ljud
l,valitet äro genolDg: ende utmärkta. 

~ Pir111a .JIax John~en <.f; 0:0, Stockho/;m, för i marlmaden 
en del nyheter, som böra hälsas llled största tillfredsställelse 
i!-l te bara av amatörerna utan även av hrr fabrikanter. 

Samtliga de uv firman förda fabrikaten äro a v högst!! 
l~yalitet och vittna om en god branchkänncdom hos den, 
som va lt ut dem. Utrymmet medger tyvärr enllast att vi här 
gli in p l'L tvenne av nyheterna, de mest aktuella. 
• »Alki» trädmotstl'Lnd, avsedda för nätmottagare, äro lin

(jade av tråd med konstant mbtstfLnd på stommar av porslin. 
De föras i alla praktiska ,ärden mellan 10~3,000 oh m 
och kunna, beroende på ohmtalet, belastas med 0,3--0.13 
amp. utan överhettning. Till dessa motstånd levereras även 
monteringsdelar. Utförandet är P' litl.igt och gediget. 

»Always» bloCkkonelenslltorer, typ mikro, äro tack vare 
sina små dimensioner (längel, . inc!. lödkontakter, 30 mm., 
bredd 10 mm.) och sin höga kvalitet »gefundenes fressen.» 
för apparatfabrikanten. De äro garanterade för en provspän
ning av 1,000 volt växelstri.im och finnas i storlekar från 
50 till 20,000 cm. 

En speciell typ är Always Mikro jordblock, avsett för 
blockering av jordledningen. Provspi:i.nnillgen är hHr 5,000 
volt och kapaciteten 5,000 cm . 

Namnet Blau Pun.lct har !Hnge haft en god klang på svenska 
radiomarlmaden och dett!! med fullt fog. Vi Hi.mlla här några 
intressanta siffror över systemen 66 P och 66 n, baserade 
på tillförlitliga miHningar. 

66 P, det mindre systemet har ett likströmsmotstånd av 
1,000 ohm och en tillåten liks trömsbelastning av 30 mA. 
Den angivna energin tir prnktiskt taget konstant och fri 
från resonanser mellan 400-4,000 perioder. över 4,000 
perioder stiger resonflnskurvan till en topp vid c:a 4,500 
perioder, faller till normalt värde vid 5,000 och vidare där
efter för att vid c:a 6,000 perioder »sktira av». Under 400 
perioder finner man en ökning som når sitt maximum 
mellan 100 och 200. Vid 100 perioder är känsligheten ungefär 
densamma som hos en god dynamisk högtalare men faller 
därefter hastigt och vid 50 perioder finner man en benä
genhet för frekvensfördubbling. I jämförel;;e med dct gamla 
systemet 66 K innebär 66 P ett stort framsteg. Känslig
heten för bastoner är större och resonanspuckeln vid 3,000 
perioder är borta. 

66 R är speCiellt konstuerat för stor belastning och är 
betydligt l,raftigare dimensionerat än 66 P. Konstigt nog
finner man hos 66 R en något s törre känslighet. Systemet 
kan utan att klirra belastas med upp till 3 watt. Liksom 
hos 66 P är kurvan synnerligen jä mn upp till 5,000 perio
der; dock märkes en puckel vid c:a 2,500 perioder. Basre
gistret ligger gynnsammare till, speciellt när systemet an
vändes i kombination med ~ itt Chassi »37 R». Sp-olen kan 
belastas med upp till 50 mA, dess likströmsmotstånd är 
500 ohm. 

Båda systemen äro fö rsedda med en liten fast kondensator 
i serie med spolen, avsedd alt minska impendansen vid höga 
frekvenser. . . 

B! u ll-Punkt pick-up, vilken ifråga om frekvenskurvans 
u tseende oeh a,givna amplituder;; stor1E'k står i hög klass, 

(Forts.;i sid. 349) 
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NYH ET 

SKANDIA 02, och SKANDIA 
O 3, ä r o s i s t a n y h e t e r a v 
modernaste konstruktion, 
2 och 3 rörs växelströms
mottagare, med inbyggd 4
polig högtalare. Förnäm 
exteriör av valnöt. 

Lokäl och dIstansmottagare. 

Begär vår rikt illustreradeOJ i!j, . 
katalog.o 

Priser från 175: - kr. 

E L E K T R I S K A A.-B. S K A N D I A 

HUVUDKONTOR: STOCKHOLM. 

I 

~ 


Den rätt 
konstruerade 

kondensatorn 

TOROTOR Modell A 

TOROTOR har inga dielektriska förluster 

TOROTOR har inga virvelströmsförluster 

TOROTOR har inga kopplingsförluster 

TOROTOR har ingen handkapacitet 

TOROTOR har liten minimumkapacitet 

TOROTOR skala vrides 3600 

TOROTOR är rätt konstruerad 

Ingen1ör N. Hansen, Fabrik för radiomateriel 
Tellgr.-Adr. Torotor AmerlkaTej -I. Köpenhamn Tel. Centr. 13,351 
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Avstämningen 
är ett arbete, som kräver sin man 

D 
et är en himmelsvid skillIiad mellan den 

. övade och den oerfarne lyssnarens sätt 
att sköta en mottagare, när det gäller att 
soka efter utländska stationer. En appa

rat av allra modernaste typ med en ratt för alla kret
sar kan nybörjaren visserligen klara utan svårighet, 
men blir han satt på en mottagare med två eller tre 
avstämningsskalor och kanske några andra mystiska 
knappar och handgrepp, så börjar han att vrida på 
dem alla, absolut osystematiskt, och väntar sig att 
en utländsk station plötsligt skall hoppa in i högta
laren. Han misslyclms, får inte ut mer än en liten 
bråkdel av vad apparaten kan ge, blir missnöjd och 
kastar sig i stället över en mottagare, som han kan 
klara med ett enda handgrepp_ Att den inte ger lika 
mycket är en sak som vederbörande inte kommer un
derfund med, då han inte vet ; vad den mera svå r
skötta apparaten egentligen går för. 

Det böl' först som sist sägas ifrån, att med en så
dan sökarmetod som den nybörjaren använder är det 
inte bara sv,lrt att finna de utländska stationerna 
med en god och selektiv mottagare, utan det är rent~v 
ett mirakel: om man överhuvud taget kan få någon 
ting alls_ Kanske får man in lokalstationen, om den 
är någorlunda kraftig och inte ligger alltför långt 
borta. Den breder i så fall ut sig såpass mycket över 
skalorna, att man helt enkelt inte kan undgå att 
hitta den, men det vilda och planlösa vridandet fram 
och tillbaka på alla rattar är i alla händelser utan 
något värde. 

Titta på den erfarne lyssnaren. Xven om han blir 
satt a tt sköta en för honom absolut ny och obekant 
mottagare, så ser man strax hur säl,ra och ändamåls
enliga hans manipulationer med rattarna äro. Om det 
överhuvudtaget är möjligt så hittar han på några få 
minuter i snabb följd de viktigaste stationerna. Xndå 
har han kanske knappast rört vid återkopplingen, 
där den oerfarne 131mIle ha ställt till fruktansvärda 
återkopplingstjut och gjort det omöjligt för gran
narna att få ut någonting njutbart av sina apparater. 

Hur sl,all man då bära sig åt med avstämningen? 
Har man bara en gång hittat stationerna, så kan man 
ju göra sina anteclmingar och gå efter dem nästa 
gång men frågan är sålunda: hur man skall bära sig 
åt för."ta gången, man går igenom våglängdsområdet 
med en ny apparat, för vilken man inte har en aning 
om de olika inställningarna. 

Först och främst skall man komma ihåg att arbeta 
lugnt och ta situationen med ro. Man sätter sig i en 
bekväm stol - det kan bli ett både pMrestande och 
tidsödande arbete innan man har vanan inne - slår 
upp P opulär Radios våglängdstabell och vrider in alla 
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kondensntorsl{aJor ungefär halvvägs, så att de stå på 
samma siffra . S;\ börjar man med att undersöka 
ätcrkopplingen. 

Aterkopplingsratten vriJes långsamt in. Det skall 
vara t~·" t i rummet o('h man lYAfmar noga till dess 
man få r höra n s\'ag knäpp eller ett sakta sus i hög
talaren. Detta vnrslm.' om att detektorn svänger. 
Aterkop :llingsratten vrides därefter genast något 
tillbaka . så att man är äker på att detektorn inte 
s\'iinger längre, och Rå kan det egentliga ökande t 
börja . I llom par nies böl' det här nämnas, vilk t även 
den miJls t initierade utan vidare förstår, att det är 

fördelaUigt att ha en hörtelefon liggande, även om 
man i \'anliga fall kör på högtalare. Man söker sta
tionern t1 ofantligt mycket bättre i telefon. 

I r cg('l är det så för det stora flertalet mottagare, 
att avs t: lmningsslmlorna skola stå på ungefär samma 
siffra, när man har apparaten inställd pä en station. 
Någon f'okillnad kan det dock vara - kanske ett tio
tal grader eller däromluing - men till att börja med 
utgå vi från att inställningen är densamma på alla 
rattarn t. 

Vi börja sålunda med att ställa avstämningskon
densatol~erna på samma siffra: något under mitten. 
Om skalorna äro indelade i 180 grader , kan man 
lämpligIm börja t. ex. på 70 grader, och därefter ger 
man apparaten så stark ftterkoppling, att detektorn 
just är vid svängningsgränsen. 

Om n an ingenting hör, så \'lidas kondensatorerna 
iu litet mera - blott några få grader åt gängen 
och mmt ser alltid till att skalorna följas åt någor
lunda. . J u mer man vrider in kondensatorerna, desto 
mera ma te återkopplingen i regel ökas för att mot
tagaren '; räckvidd skall bli tillräckligt stor. 

När [ an går fram på detta sätt, får man förmod 
ligen llJ ~'cket sna rt in en kraftig utländsk station, 
vilken . ock med denna fÖJ'sta grovinställning ltol'es 
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mycket svagt. Genom att arbeta försiktigt med av
stämning och återkoppling får man stationen skar· 
pare avstämd och så kraftig som möjligt. 

Det är inte absolut säkert, att man strax kan av
göra: vad det är för en station, som man har hittat, 
men det gör också mindre till saken. Huvudsaken är 
att man noga lägger märke till skillnaden i avstäm
ningsrattarnas inställning. Sedan kan man lugnt fort
sätta att vrida rattarna vidare i samma riktning, men 
blott en grad eller två ~lt gången. Hela tiden ser man 
till, a tt skillnaden mellan de olika skalornas inställ· 
ning bUr densamma. Snart dyker då en ny station 

Våg - Station Sbla I Skala 2 Skala 31 
Åter

längd kopp!. 

281 KöpenIJ a mu , 30 50 I 35 O 

? 45 65 50 15 

372 
. I 

68 89 78 3Hamburg ......" 

385 Toulouse ...... . 71 92 81 4 

'! 77 98 87 3 

418 Berlin ...... .... 91 105 95 6 

? 98 111 99 10 

v g
lä ngd 

441 

473 

493. 

517 

550 

Stat ion 

Langenberg ." 

Oslo " .......... . 

Wien ...... " ... 

Skala I Skala 2 I Skala 31 

109 I 114 102 I 
112 

120 l 
131 

141 

148 

167 

124 

131 I 
142 

154 

160 

171 

106 

115 I 
125 I 

I 
140 

144 

149 I 

Åter
kopp!. 

8 

8 

6 

14 

16 

11 

18 

upp, och när denna är »renad» går man vidare i tex
ten. På så sätt har man inom lwrt en hel del statio
ner »kartlagda». 

Naturligtvis förblir skillnaden mellan de olika rat
tarnas inställning inte absolut densamma. Den änd
ras gradvis alltefter som man vrider in lwndensato
rerna, och man bör därför noga anteclma slmlornas 
inställning och skillnaden för varje ny station, som 
man stöter på. När man sedan söker vidare, så arbe
tar man med den senast funna skillnaden. 

På detta si.i tt finner man förr eller senare några 
stationer, som äro mycket lätta att identifiera, och 
därigenom får man den första säkra föreställningen 
om, vilka inställningar som svara mot vilka vågläng
der. Man sätter sig sålunda inte att vänta på att få 
höra hallåmannen från den första stationen man ploc
kar in utan fortsätter plockandet: och rätt vad det 
är sitter man där händelsevis mitt i en lätt identifie
rad paussignal eller en annonsering, som genast av
slöj r, em man hal' n öjet att höra. 

När skalorna äro helt invridna kan man gå tillbaka 
till den först funna stationen och därefter fortsätta 
nedåt på samma sätt som förut uppåt för att söka 
efter stationer på lägre våglängder. 

De funna resultaten slwla som sagt noga anteck
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Påven kommer 

POl korta vOlgor 

Bilden här ovan visar 
p(lven i sitt skrivrum, 
där en mikrofon in
monteras, så att ha'/tS 
helighet häri/j'ån kan 
tala till de romersk
katolslca hela världen 

runt. 

Den nya pävestatens kortvågssändare, vilken in
om kort överlämnas till påven såsom en gåva av 
Marconibolaget och italienska staten, är i verk
lig mening Marconis eget verk. Han har själv gjort 
alla ritningar och därmed varit i tillfälle att göra 
en återtjänst för att påven för några år sedan var 
hygglig nog att ordna hans skilsmässa. 

nas. Man gör både sig själv och andra en stOl' tjänst 
med att vara ordentlig redan från början i det avse
endet. Första gången man ploclmr in en station kan 
man lämpligen göra en liten blyertsanteckning där
om, men när man sedan har stationen identifierad 
för man upp den på ett schema, som lämpligen kan se 
ut någonting i stil med de här publicerade exemplen. 
Ibland får man kanske nöja sig med att ha bara in
ställningen och avstå från att försöka identifiera 
stationen och överlåta åt slumpen den saken. Två lik· 
språkiga stationer lmnna ju ligga stl omedelbart in
till varandra, att det är nästan omöjligt att avgöra, 
vilken som är vem, och skulle de båda sända samma 
program i regel, så blir det som sagt slumpen som 
får avslöja den ena och den andra. 

Det schema, som återfinnes här, är ett exempel 
jnst på förberedande sökande efter stationer. Man ser, 
att en rad stationer här redan äro identifierade, me
dan andra tills vidare äro betecknade med ett fråge
tecken. 

Marcon'i, som själv ut
a.rbcta·t ritninga-rna till 
pdvesändaren, ses har 
samman med sin hus
tru. T i ll vänster en 
bild från Vatikanen 
med radi·omasterna 

ba.kgrunden. 

P ävestationen hal' en effekt av 25 kilowatt och är 
byggd för våglängderna 19 och 49 meter. Med dess 
hjälp får den romersk-katolska kyrkans överhuvud 
möjlighet att stå i förbindelse med sina anhängare i 
alla världsdelar, och man kan förmodligen vänta en 
rätt livlig propaganda över nykomlingen i den euro
peislm rundradiokören. 

Med hjälp av Populär Radios våglängdstabell in
föras de funna stationernas namn efter stigande våg
längd, och respektive våglängder utsättas därefter 
vid stationsnamnen. 

l det publicerade schemat återstå fortfarande fem 
stationer, på vilka man haft god mottag·ning, men 
vilkas namn ännu inte äro kända. Det blir emellertid 
ganska lätt att finna dem, då man av schemat kan se, 
vilken ungefärlig våglängd de ha och vidare kunna 
vi efter de noterade inställningarna snabbt finna sta
tionen igen. I Populär Radios våglängd~tabell se vi 
efter, vilka stationer som ligga inom ett rätt begrän
sat viiglängdsområde och som kunna komma i betrak 
iande. Då man också tar hänsyn till' styrkan, så blir 
det inte så värst många att välja P<"l. Vid fortsatt 
lyssnande hal' man goda möjligheter att få eventuella 
felaktigheter korrigerade. 

Det säger sig självt att ett sådant schema - riktigt 
ifyllt - är till ovärderlig nytta vid den dagliga 
Hkötseln av mottagaren. 
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TELEBIOGRAFEN 
HAR PREMIAR 

A 
CD 

r 1930 har ändringar. Den består i huvudsak aven filmprojek
fört televisio tionsapparat, i villwn det vanliga malteserkorset er
nen ett jättp. satts med en speciell spegeltrumma, vilken projocie
steg framåt. rar bilderna på siindarens analysatorskiva. 

Efter flera års experi På mottagllingssidan är förloppet ungefär följan
menterande har man de: I stället för den vanliga neonlampan eller Kerr
kommit S{l långt att man cellen använder Baird ett stort antal av de vanliga 
kan visa televisionsbilder matta glödlamporna (2,100 stycken), vilka äro pla
för en publik, vilken lika cerade tätt intill varandra över hela den yta, pä. 
väl kan vara flera tusen vilken bilden alstras. Var och en av dessa glödlampor 
som några hundra pers0- står i förbindelse med en kontal,t på en speciallwn

struerad omkastare och härigenom sättas de 
alla efter hand in i televisionsförstärkarens 
kretslopp. I<'öljaktligen lysa de till i en grad, 
som fullständigt svarar mot televisionsför
stäl'karens ögonblicldiga anodström och där
med den mottagna bildens lj usa, halvlj usa eller 
mörka padier. För att man skall undgå att 
bilden fladdrar är det nödvändigt att omkas
taren kan kasta in samtliga lampor 10-12 
gånger i sekunden. 

Den :Hföljande ljudöverföl'ingen sker med 
hjiillJ aven mikrofon eller foto-elektrisk cell. 

På bildc /; , till höger ses 
Baird.s specialkol/stnte 1Icln 11lotlagG1'anläggningen är instaUerad i en 
rade om T. astara nordning, »C i1'h: -u~pagll» och kan .st11nnda mycket bekvämt 
smil- sät t rT de Z,.lOO lam fr(l1l 8pol'tcnl8 f"ån den ena pla,tscn till den andra,. 
porna i I.,mtakt med tele
visi-onsjör .1tärkaren. Ob
server a, Htärmens baksida 
'/ilcd gNi tl larnpo1'-na omc

delbart ovanför om
lM·stm'cn. 

ner. Det ä r John L, Baird, den engelsl,e televisionsex
perten, som har nått detta resultat efter ett omfattan
de arbete i sitt laboratorium i Long' Acres, och på 
allra senaste tid har hans televisionsbiograf praktiskt 
demonsherat vad den duger till på Coliseum i Lon
don och Scala i Berlin. 

Vid den förs ta offentliga föreställningen på Coli
seum, L f<11 dons största varite; inskriinkte sig Bah'd 
inte till tmbart överföring av tonfilm utan han åter
gav också. levande konstnärer syn- och hörbart för 
publiken, Både de uppträdande personerna och ton
filmen b ~funno sig i Bairds laboratorium. 

SjälVa sändaren visar inte några egentliga för
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SKANDIA.W ÅLLGREN 

LOEWE EB S5 
Kraftig högtalare med 4-pol. system, tålande hög belast
ning. Utomordentligt 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 E W E L S 85. 
Det 4-poliga systemet endast Kr. 14:-, 
(Samtliga försedda med kraftig sladd med stickkontakt .) 

"LORENZ TREA" 
Tre-. rörsmottagare - återkopplad de
tektor och två steg motståndskopplad 
lågL'ekvens med pentod-slutrör. 

Effektiv, selektiv och ljudren. 

För 50-per. växelström, omkopplingsbar 
för normala spänningar. _ 

Levereras komplett med rör. 

Kr. 200:

A.=B. Harald Wållgren 
Giiteborg t 

Teleroner : 39511, 395 78, 39519. 

LOEWE ER tOO 
- säsongens stora nyhet -

3-stegs nätmottagare för 50-per. växelström, 110, 127, 
150, 220 eller 240 volt, med inbyggd 4-pol. högtalare. 
Hög effekt, lättskött, smakfullt utseende, var. antenn
koppling, grammofonförstärkning. 
Försedd med Locwes nya växelströms trippel rör. 
EB roo blir leveransklar i slutet av oktober. 
Namnet Loewe borgar för ljudkvalitet. 

Kronor 150:

"LORENZ FYRA" 
»Lorenz Fyra> är en 4-rörsmottagare med två steg hög
frekvensförstärkning, därav det ena steget skärmga!!e~
rör, detektor och transformatorkopplad l. f.-förstärk

ning med pentod-slutrör. 

Ytterst selektiv och effektiv långdistansmottagare. 

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

En överdådig mottagare med överdådig ljudkvalitet. 

L e ve r e r a s k o m p.l e t t m e d r ö r. 

Kronor 430:

Elektriska A.=B. Skandia 
Stockholm 

Telefon: Norr 326 30 PostraC!k 822 
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~ÄT-PRÖVA! * GISSA ICKE! ................................................... 

FREKVENS::SKIVOR 
1111111111 1111111 1111111111111 111111111111 1111111111 111111111111 11111111111 111111111111 1111111111111 1111111111 11111111111 11111111111111111111111 

H ela serien .- 15 dubbelsidiga 30 cm. skivor 
a kronor 8: 50 pr styck - återgiver 100 olika 
frekvenser med 50 sek. varaktighet för vardera. 

S k i vor n a s ä l j a s ä ven s e p a r a t . 

Ett synnerligen 
värdefullt hjälpmedel 

vid experiment och prov 
med högtalare och annan 
radiomaterial är våra 

FREKVENS~SKIVOR 

R ekv irera v år specia lbro schy r. som lämnar alla tekniska uppgifter samt siffervärden. 

UTSTALLNING: 

Ku n gsgatan 4 
ST O CKHOLM 

"HUSBONDENS W RÖST" 
"HIS MASTER'S - VOICE" 

K O N T O R: 
Apelbergsgatan 56 
STOCKHOLM 

ORCHESTROLA 

Stol'a höstsupplementet har utkommit 

Hör Georg Enders underbart 

upptagna J dansskivor 

40 143 A be nch in the p a rk, fo xtro t . . .. . .. A ger &. Yellen 
-Love ain ' t no tb ing but t h e bl ues, 

s l o w~ fox .. ,_, Lo uis Alter 

40144 	 lt bappened in monterey, vals ._ ... . Mabel Wayn e=Schwarz 
( like to d o things fo r yo u , fox tro t A ,![er & Yellen 

40146 	 50ng of the d aw n, slow.:fox .... . . . Ye llen &. Ager 
• lue is t he night , fo xtro t ... ... ... Fred Fischer 


Till Orchestrola A.:::B. 
P os t fac k 1036 · S tockhol m 16 


Sänd fra nko Ed er t h n t- t·juppl~ment . 


Columbianytt1 

Begä r allt< 
så olum< 
b ia,skivan 
" l o ts va l< 
se n" och 
Ni få r en 
skiva , som 
ä r h ärlig 
a tt dansa 
efter oc h 
t revli g at t 
h ö r a på . 

EN SKIVA 
som ej bör saknas i 
en god repertoar är 

Columbias D. S. 566 
med 

"LOTSVALSEN" 
oc h 

"SOLSKENSFLICKAN" 

Dessa bägge stycken, br iljant inspelad e 
och med refrängså ng av Folke lind < 
berg, komma sä kerlige n a tt bliva o er' 
hö rt pop ulä ra. De föra oss till ba ka 
ti ll fl ydda, härliga som mardagar med 
alla dess lj uv liga minnen - seglatser, 
dan ser, bad och .. . solsken sflickor. 

Kr. rl: 50 
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D

et är ofta mycket svårt för den som så· 

som absolut nybörjare kastar sig in i 
radions mysterier att bestämma, vilken 
mottagartyp det under förhandenvaran

de omständigheter är fördelaktigast att bygga, Vid
underrör, bandfiltel', nätanslutning och många andra 
termer ställa lätt till oreda i den stackars nyvordne. 
amatörens huvud, och när han så för första gången 
skall fatta ett beslut i en radiofråga blir han fak
tiskt bet, Var och en av de nämnda konstruktionerna 
har naturligtvis sina fördelar men i gengäld också 
sina brister, inte rent principiella utan sådana som 
bottna i komplicer'ade historier, vilka ofta förleda 
amatören att synda mot den gyllene regeln: Bygg 
mottagaren precis efter modellapparaten ! Resulta
tet blir mindervärdigt och den i och för sig utmärkta 
konstruktionen får betyget undermålig, Ty natur

.. . 

P .. R. Standard 
en lokalmottagare 

för batteridrift 

p, R.. Standard gel' högtalm'styr]ca, på, svenska. sta
tioner i alla laJlllsändar, På landsbygden I<a.D man 
dessutom få in åtskilliga utländsl<a. sta.tionel' med 

gott resultat 

P, R.. Standal'd är billig och enl,el att bygga, I,an 
även användas som gl'ammofonförstäl'kaJ'e, 

p, R. Standanl täcl,er bMa våglängdsollil'ädena och 
dess seleidivitet Imn "ariel·as. 

P. R. Standard äl" slutligen till allt annat ocl.sä 
fÖl'Vånande lätt att sl,öta. 

ligtvis lägges felet på mottagaren och konstruktören. 
Självbyggaren faller det inte in, att han möjligen 
själv kan vara orsaken. Radioamatörer i allmänhet 
och nybörjare i all synnerhet äro absolut ofelbara 
människor. 

I detta sammanhang kunna vi inte låta bli att så
som en liten parentes berätta vad som nyligen hände 
en nybörjar'e, vilken byggt vår apparat »Lilleputt». 
Han kunde omöjligt fä ljud i mottagaren, blev slut
ligen rasande - natur'ligtvis - och stegade upp till 
Populär Radios redaktion med apparaten. Den var 

. byggd absolut efter beskrivningen, men ville i alla 
fall inte ge ifrån sig någonting. 

Det var inte heller något fel 
på mon teringen. Allt var gjort 
i enlighet med anvisningarna, 
en enda liten detalj var det bal'?
som gjorde att»lilleputten» väg
rade spela - bara man vände 
på stickkontakten fungerade ap
paraten till ägarens belåtenhet. 

Fig. 1. Mottagaren.s fullstä.ndiga 
kopplingsschema. C, - 450 cm. C. 
270 cm, C. - 250 cm, G, - 300 cm. 
Rt - 2 megoh'm, R, - SO ohm. L,
L .-L. - spolsystem. IJPD - hög
frekvensdro8scl. TR - läofrekvens_ 
transforma-tor, II - t elefon eller 
högtalare, A. - antenn. J - jord

ledning. 
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Nå, dvnna lilla parentes anföres bara för att 
visa hur litet det ibland kan vara som spräcker 
hela saken och för att framhålla: att man bör se 
sig om hftde två och flera gånger, innan man slår 
sig i b~H~ken på att en konstruktion är omöjlig. 
Därmed är ingalunda någonting förklenande sagt 
om ama törernas förmåga att bygga mottagare, 
vilka äro fullt i nivå med de bästa kommersiella 
apparater. Avsikten är blott att betona, att en 
ändring i en mera komplicerad mottagarkon
strukti 11 - även om den kan synas vara mycket 
obetydli!~ - kan vara tillräckligt för att full
ständig förstöra hela apparaten. 

Så faI'ligt är det emellertid inte i så enkla ap
parater som P. R. Standard, vilken härmed pre
senteras för läseluetsen i serien av våra lokal
mottag e. Små ändringar i ena eller andra rikt
ningen kan man i regel företaga utan någon risk 
för att resultatet skall bli sämre, och enbart detta 
föl'hlill allde gör, att man uppriktigt rekommenderar 
apparat('n åt amatörer, vilka för första gången ämna 
skaffa s ig en enkel men modern rörmottagare. 

Även den äldre och mera erfarne amatören finner 
emelleri i d i denna konstruktion en fullgod represen
tant för den moderna all-round-apparaten, vilken är 
billig att anskaffa, lätt att montera och samtidigt 
gel' verkligt goda resultat, både ifråga om kvalitet 
och selt!ktivitet. Under normala förhållanden kan 
man sålunda på en god utomhusantenn höra inte 
bara de svenska stationerna utan också en rad ut
ländska sändare gå in med god högtalarstyrka, om 
man stä ger ute de hemmastationer, som slå igenom. 

SköL t'ln är också mycket enkel. )Iottagaren täcker 

Till 

de-

Den färdi,qmontera
de 1J1otta,qaren med 
insalta rör. 
vän!;; te I' slutröret 
och till höver 

t e. /"torn, 

POPULÄR RADlO 

Fig . 2. Borrplan tör mottagarens frampldt. 

Mda våglängdsområdena med hjälp aven enkel om
kastare, och till följd av den inbyggda demivariabla 
antennkondensatorn kan selektiviteten varieras inom 
mycket vida gränser. Reproduktionskvaliteten är så 
god, att mottagaren är utmärkt lämplig att använda 
i förbindelse med elektrodynamisk högtalare, och för 
lyssnare som ha grammofon bli dessa egenskaper så
som grammofonförstärkare säkert värdefulla. 

Slutligen vilja vi göra självbyggaren uppmärksam 
på att delarna äro mycket lätta att anskaffa. 

Kopplingsschema. 

Mottagarens fullständiga diagram visas på fig. 1. 
Antennen A anslutes till mottagaren genom den de
mivariabla kondensatorn C2, vilken i modellappara
ten har en maximumkapacitet på omkring 270 cm. 
Om mottagaren skall användas i förbindelse med en 
rätt kort inomhusantenn, är det dock i regel rådligt 
a lt välja en kondensator med något större maximum
värde (cirka 900 cm.). 

Denna demivariabla kondensator varierar mottaga· 
rens selektivitet, så att den högsta selektivitetsgra
den uppnås när kondensatorn är vriden till sin topp· 
ställning och därför har sin miniroumkapacitet 
(cirka 25 cm.). I allmänhet visar det sig dock nöd· 
vändigt att inskjuta ett nägot större värde för att 
fft tillräckligt kraftiga signaler från de utländska 
stationerna . Har man bara en gång funnit den bästa 
möjliga inställningen, så behöver man ändra konden, 
satorvärd t blott när man byter antennsystem. 

Signalerna påtryckas nu spolen L z, varifrån sväng
ningarna induceras över i de två spolhalvorna L l och 
J~8' som tjäna till avstämning i förbindelse med den 
variabla kondensatorB Cl på. 450 cm. Brytaren O är 
placerad så, att den kan kortsluta den största av de 
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två spolhal vomu (I..J3) ' och därigenom bestämmes det 
våglängd .;område, som mottag;lI'en skall arbeta piL 
Om bry ' a ren är öppen, bet lUlla vi oss på det höga 
ollu·ådet. om den äi' sluten så äro vi nere på det lägre. 

Detekl'orn arbetar med gallerlikrildning på grund 
av denn a likriktningsmetoJ.t5 fördelar med hänsyn till 
känslighdell. Ga llerkonc1ellsa torn C. är p;"( 300 cm. 
och gallt· däckan pi't 2 megohm. Om man emellertid 
"1 sl"lJ: h öra lokalsiationen särskilt bra och inte fäs
ter s[t ~tor vikt vid att uppnå anmärkningsvärda 
resultat pa utländska stationer, så är det tillrådligt 
att inrä tta detektorn som kraftdetektor, d. v. s. an-

Den enkla. l edni.ngs/Ö'ringen och komponenternas inbördes 
jJlacering framutIr tydligt av den.na bild. 

vända ett vanligt sluhör med förstärkningsfaktol' 
på 5-1U och välja en detektorspänning (plus AN2 ) 

på 120-150 volt. I sådant fall måste gallerkondensa
torn och läckan min.'kas till respektive 100 cm. och 
0,5-0,2 megohm. 

Aterk Jppling får man genom högfrekvensdrosseln 
HFD, kopplillgskondensatorn C3 på 270 cm. och spo
len L 2 • Denna spole fyller alltså en dubbel mission, 
i det den användes både som aperiodish' antennspole 
och som återkopplingsspole. Kopplingskondensatorn 
får emel ertid med denna metod högirekvenspotential 
på båda platserna, och för att man skall undgå 
handkapacitet är det sålunda nödvändigt att använda 
en kopplingskondensator med isolerad axel. 

Genom Hl.gfrel{venstransformatol'n 'l'R, vilken har 
ett omsättningstal prl 5 :25 (1 :5) överföras de likrik
tade signalerna till slutrörets galler. I modellmot
tagaren har an\'än ts en pentod som slutrör: då 

POPULÄR RADIO 

m[ A'i.. ']['JEJJ~)[åJGJLJ[ § 'J[' 1~'L 

1 fro.mpl ,'lt, 250 X 180 X 4 mm. 
1 kopplingslis t, 250X::SOX4 Olm. 
1 bol' f.cnplll.t 250 x 195 X 10 mm. 
1 vario.bel kondensator med fininstä llning" 

450 cm. 
1 demi,ariabel kondensator, max 270 cm. 
1 glödmot t1\. nd, 30 ohm. 
1 transformator 5: 25. 
1 HF-drossel pole. 
1 spole A 6/9 (Torotor) . 
1 kopplingskond 'llsa tor, 250 cm. 
1 go.llerkondensator, 300 cm. 
1 go.llerläcka, 2 megohm. 
1 enpolig strömbryto.re. 
1 4-polig rörsockeL 
1 5-polig rörsockel. 
12 bussningo.r. 
Tråd, systoflex, skruvar etc. 

man härigenom Htr en både god och kraftig förstärk
ning. Men annars är det naturligtvis ingenting som 
hindrar: att man i stället insätter ett vanligt först
klassigt sI u trÖr. 

Om man vill använda mottagaren i förbindelse 
med grammofon-pick-up, så anslutes helt enkelt den
nas ena ledning till deteldorns gallerben. Den andra 
ledningen dras till minus glödtdtd eller ännu bättre 
tilllllinus 1% ----:- minus 3 volt på gallerbatteriet: och 
från dessa punkter dras då blott ett par ledningar 
ut till två telefonbussningar. Eventuellt kan man 
anbringa ett variabelt högohmigt motstånd på cirka 
80,000 ohm som volymkontroll. När apparaten an
vändes för radiomottagning måste pick-up-tillednin
gal' och volymkontroll naturligtvis lossas frän anslut
ningsbussningarna. 

Den egentliga uppbyggningen av mottagaren sl,er 
lätt efter monteringsplanen, borrplanen och fotogra
fierna av den färdiga apparaten. Batterierna anslu
tas sftsom figurerna visa. 

JRÖU.'J[' ].jUBlJEJJLJL 

Triotron SD4 PB4 

Orion .. " " ... . .. , ......... .. H4 IA3 

Philips ..... .... , .. ... ....... " A415 B443 

Telefunken ." ....... , . .... " RE084 RESl64d 

Valvo ...... ,.", .............. .. MOS L415D 
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En riktig liud~kärDl 

är ett ofrånkomligt -villkor 
för att alla toner skola 
återges absolut korre k t 

L 
åt oss tänka oss, att konen på fig. 1 skull 
återge en ton prl 30 perioder. Den gör det
ta genom att stöta luften fram och tillba
ka, sä att det framför och bakom konen 

skapas 30 luftförtätningar l'espel,ti re förtunningar 
varje sekund (120 tryckväxlingar pr sekund). 

Det ligger nu mycket nära till hands att antaga, 
att dessa olika ltlfttrycl, utjämnas ln'ing lwnens rand, 
och de göra detta så mycket lättare ju längre tid de 
ha på sig, d. v. s. ju längre ner i basen man kommer. 
Detta ger oss en beräkningsmetod för, hur stor ljud
skärm man måste använda för att utjämningen pre
cis skall annulleras. 

Ljudet fortplantar sig, som man vet, med en hastig
het av 330 meter i sekunden. En enstaka tryckväxling 

A, B och C. K 
- Teonen. L -
lju.dvägen, S 
ljudskärmen. 

i en 30-periodig bas kräver följaktligen en våglängd 
pä 330 :120 = 2,75 meter. Om det inte ska]] inträda 
någon tl'yckutjämning mellan konens fram- och bak
sida, så måste vi mellan dessa lägga en svängnings
fri väg, som ger en ljudväg på minst 2,75 meter. Fig. 
1 B visar, hur denna ljudväg skall beräknas. 

Om man gör ljudskärmen - och därmed ljudvägen 
- mindre, så försvinner inte genast den 30-perio
diska basen, men den avtar i samma män som ljud
vägen blir kortare, och om man tar bort sl,ärmen 
fullkomligt, sä blir det lmappast någonting InTar att 
höra. Man hör nämligen nu endast något mindre än 
den procentdel, som svarar mot membrandiametern. 

Ha vi däremot en 1.000-periodig ton, alltså en av 
medelvärde, så få vi att en ljudväg på 330 :4,000 
= 0,08 meter är nödvändig för att hindra tryckutjäm

ning. D\' f;sa 8 centimeter ge dock redan konen själv, 
sft ntt föl' denna fr ekvens har man inte behov av 
ll i'lgon skärm . 

Su f j nns dEt naturligtvis inte en människa, som 
ställer upp en skärm med en diameter på 2,75 meter 
av den enkla anledningen att den ju nästan slmlle 
fylla en hel vägg i ett ordinärt boningsl'um. En skärm 
med diameter på 1-1,2 meter är däremot någonting 
mycket fördelaktigt. Med en liten styv kon återger 
den toner på ända ned till 70 perioder med full styrka 
och nere vid 30 perioder är försvagningen inte så 
stor, att den strängt taget betyder någonting. 

Man kan för övrigt mycket väl böja skärmen och 
göra en låda av den som fig. 1 C visar. Men då måste 
man komma ihåg att i en kvadratisl{ skärm med 1,2 

meters sida är inte enbart sidans längd bestämmande 
föl' den djupaste basen utan också diagonalerna, och 
de äro nästan halvannan gång så stora. Ännu dju
pare toner än 70 perioder gynnas sålunda. Om man 
däremot gör ihop skärmen till en låda, så blir det 
endast sidans längd på 1,2 meter, som 1 0mmer i be· 
traktnnde såsom ljudväg. 

För övrigt bör man komma ihåg, att om inte lådan 
är tillverkad av mycket tungt ekträ, så svänger den 
ganska obehagligt. Att bygga in större högtalare i 
grammofonskåp är därför en mycket vansklig sal" 
som ofta mi~slyckas. 

För övrigt rekommenderas, att man gör ljudskär
men stabil och på bal,sidan skruvar fast mycket star
ka ekträlister, vilka få gå hors och tvärs i stort antal 
med en skruv för var 20:e centimeter. 
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Den elektrodynaDliska 
på vaxelstroDl 

Själva eliminatorn 

eUer en del av den 

kan sammanbyggas 
 N åg"a tips till en f&renkling med högtalU1'e'IL 

T' rots att den elektrodynamiska högtala
ren har obestridliga fördelar framför de 
flesta andra konstruktioner finns det fort
farande många amatörer, som ha svårt att 

bestämma sig för den - inte på grund av l{valiteten 
i dess r l lT'oduh,tion, ty i det fallet äro alla enda t 
lovord - helt enkelt pö. grund av det ofrunkomliga 
faktum att elektrodynamislm högtalare medföra en 
procentu t sett rätt stor fördyring av driftkostna
derna för ens privata radioanläggning. 

80m P t1pulär Radios läsare torde ha sig bekant 
kräver n I" ligen elektrodynamisl,Q högtalare en spe· 
ciell »fäl ltröm» på 60-100 milliampere, vilken tjä
nar till a t t magnetisera upp högtalarens fältmagnet. 
Särskilt p it sådana platser, dill' man har växelströrns
nät, spela r detta förhållande en mycket stOl' roll, då 
man nä igen måste vidtaga åtgärder för likrikt
ning av viixelströmmen, innan denna kan användas 
till högtaLl.rens fältmagnet, och ett si'tdant arr'ange
mang resulterar i ökning av högtalarens an
skaffning~ pris. 

Ifråga (lm de elektrodynamiska högtalarnas 
strömför'b l'ukning i allmänhet måste man nöja 
sig med ai t fastslå såsom ett faktum, att denna 
ökning av jl'iftsutgifterna absolut är ofrånkom
lig och så fär man i det individuella fallet re
sonera sig till om den elektrodynamiska hög
talarens öyerlägsenhet ifråga om ljudreproduk
tionens kYulitet uppväger dessa öl,ade utgifter. 

Detta siUunda om driftkostnaderna. Där
emot har man möjlighet att arrangera hela 
mottagarallläggningen på sådant sätt, att an

(~V elekt'rodyna;miska högta

lares växelströ1nsanslutning 

med stora fördelar ifråga 

0111 ekonomisk drift och läg

re anskaffningskostnader. 

skaffningspriset för en elektrodynamisk högtalare 
att anslutas till växelströmsnätet faktiskt inte blir 
högre än det är för en likströmshögtalare. 

I allmänhet hal' man nämligen en speciell växel· 
strömseliminator för själva mottagaren och denna 
eliminator kan även användas för leverans av den 
erforderliga fältströmmen för en elektrodynamisk 
högtalare. Detta dock under förutsättning att lik· 
riktarröret kan ge ifrån sig omkring 125 milliam
pere, och vi skola här i det följande behandla de vik· 
tigaste detaljproblemen i en sådan kombination. 

Fig. 1 visar ett vanligt utgfingsfilter för en växel
strömseliminator. Såsom det därav framgår består 
filtret aven utjämningsdrossel LFD, en spännings
delare R och olilw blockkondensatorer - 0 1 

O2 - Oa· 
De flesta elektrodynamiska högtalare kräva en lik

strömsspänning på 220 volt över fältspolekontakter
na, och sålunda måste eliminatorn kunna leverera en 

FiU. l. 
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spänning, vilken ligger så nära detta värde som 
möjligt. Högtalaren kräver t. ex. en strömstyrka på 
90 milliampere och mottagaren 35 milliampere. Eli
mii:tatoru skall alltså kunna ge er en ström på 125 
milliampere, när högtalarens fältspole F är anslu
ten sli som fig. 1 visar. 

En sådan lrelastningl med~ör, att drosselspolen 
LFD orsakar ett gansIm stort späimingsfall, vill<et 
gör det vanskligt att uppnå de önskade 220 volt över 
högtalarens fältkontakter. Samtidigt minskas utjäm
ningen i mycket betydande grad. 

Fiy. 2_ 

Förhållandet blir mera gynnsamt 
om man ansluter högtalaren redan 
före utjämningsdrosseln: så att blott 
mottagarens anodström genomlöper 
denna. Ett sådant arrangemang vi
sas på fig. 3. Där är det samtidigt 
sörjt för att eliminatorns kontakt
spänningar såvitt möjligt hållas på 
samma värde oavsett om högtalaren 
är ansluten eller ej. 

Detta uppnår man med hjälp aven 
vanlig trepolig battel'ianslutni.ngs
propp S och ett motstånd Rz, vilket är avpassat 
på sådant sätt, att det åstadlwmmer lika stor minsk
ning .aveliminatorns spänningar som högtalaran
slutningen annars medför. När högialaren anslutes 
till eliminatorn, så kortslutes detta motstånd. 

Ibland l{~n denna anslutningsmetod resultera i ett 
svagt brummaBde i högtalaren. Detta beror på att 
konuensatoL'li 0 1 inte medför tillräcklig utjämning, 
men förhållandet kan mycket lätt klaras av genom 
att man sl..:juter in ett extra utjämningsmotstånd på 
200-300 ohm, 10- 15 Henry, i högtalarfältspolens 
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plusledning. Eventuellt kan man ocl,så omedelbart 
efter denna drosselspole avkoppla till minus med en 
2--4 mikrofarads blockkondensator, men detta vi
sar sig i regel icke vara nödvändigt. 

I de båda nämnda fallen har högtalarens fältspole 
ingått i konstruktionen endast som en källa till större 
strömuttag från eliminatorn. Emellertid har man 
också möjlighet att ordna konstruktionen på sådant 

sätt, att högtalaranslutningen medför för
delar. Ett exempel härpå anföres i fig. 2. 

Ett närmare studium av denna kon
struktion visar, att högtalarens fältström 
och rörens anodström tillsamman genom
löpa utjämningsdrosseln LFD, vilken där
för måste ha ett relativt litet ohmskt 

motstånd (t. ex. 200--400 ohm, 10
18 Henry) och samtidigt skall vara i 

s. 

stånd att bära en rätt stor 
strömstyrka (omkr. 125 milliampere.) 

Omedelbart efter denna drossel uttages då slut
rörets anodspänning. Högtalarfältspolen själv ingår 
såsom extra utjämningsdrossel för de lägre spännin
garna i det den är placerad i serie med spänningsde
laren R l , vill,en i detta fall måste ha ett lämpligt, 
rätt lågt värde. 

På så sätt kan man uppnå en mycket effektiv filtre
ring av anodströmmen till de första rören i mottaga
ren, och då det i regel är anodströmmen jU);t till 
dessa rör som är av den största betydelsen för en ljud
repl'oduktion utan brummande, så medför ett såuant 
arrangemang en avsevärt bättre ljudkvalitet. 
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RUNDRADIONS 

])en v anl'igen använda 

R ci"N- m ikrofonen är 
 recis som vårt öra uppfångar ljudsväng
ll/Jphii ngd i stroppar 

/Ö,- ttndvilcande av stöningarna och föra dem till trumhinnan, 

tar och skaJcningal·. 
 så att hörselnerven påverkas, precis på 

samma sätt tjänar mikrofonen till upp
tagning av ljudsvängningar, vilka omvandlas till elektriska impulser. 
Då mikrofonen är begynnelseleden i en lång kedja av transmissioner 
är det ett villkor, att den uppfångar ljudimpulserna absolut natur
trogn a. För en god transmission är sålunda för-vrängningsfri repro
duktion av frekvensbandet 50-10.000 Hertz (d. v. s. svängningar pr 
sekund) nödvändig. Att våra moderna mikrofoner åtminstone ganska 

P

F 'ig. 1. Rcisz-milcrofonens ~tppbyggning. S äT m embranen 
M elektroder/UJ. 

nära uppfylla dessa krav kan man ju dagligen över
tyga sig cm genom att lyssna på en radioutsändning. 

En av höjdpunkterna i mikrofonens utveckling ut
göres av Ilet bekanta hemlighetsfulla lilla vita mar
morblockd - sockerbiten - Reisz-mikrofonen. Ef
ter mångf. och långvariga experiment har man här 
fått fram en mikrofon, som tillfredsställer alla krav 
ifråga om naturtrogen reproduktion. Reisz-mikrofo
nen lever :rar över hp.la frekvensområdet från 50 
till 10.00 Hertz praktiskt taget likartad reproduk
tion. Den nar sålunda för länge sedan införts vid ett 
otal radio;3ändare världen runt. 

R,eisz-mikrofonens stora fördelar nås framför allt 
genom lämpligt val av kolkorn och membran, men 
ocksä dä rigenom att membranens egenskap som 
elektrod ile eliminerad. Såsom framgår av den sche
matiska f ig. 1 består mikrofonen av ett tungt mar
morblock (för att man skall undgå störande egen
svängningar hos mikrofonen) i vars framsida det 
finns ett r um för kolkornen. Den elastiska membra
nen S håller samman kolkornen under ett optimalt 

Banilmikro,fonen arvetar efter unge
fä?' ilQlIuna pTin-Cip som den vanliga 
elektrodynamiska högtalat'en. Denna 
mi/(rofon behöver inte tilltöl-as yttre 

eleklr'iska spänni,n{faT, 

MIKR~ 


En llZ< 

R eisz
ken g, 
lisTe 
än SG 

aUr/uh 

tryck. De lodräta stl-ömelektroderna hl äro formade 
som runda metallstavar, och mikrofonströmmen lö
per sålunda genom kolblandningen efter längden. 

Mikrofonens känslighet är betydligt mindre än hos 
vanliga kolkornsmikrofoner, yarför det kräves en 
särskild förstärkare. Reisz-mikrofonen levererar väx
elspänningar på några få tusendelar aven volt. 
På senaste tid har man mycket börjat använda 
speciella dubbel-Reisz-mikrofoner, med vilka man vid 
transmissioner från mycket stora rum får en fördel
aktigare ljudverkan . 

Reisz-mikrofonen kräver en speciell strömkälla och 
alstrar inte själv en spänning. Den styr sålunda en
dast en förhandenvarande ström. Vi kunna emeller KOl 

tid också använda en vanlig telefons verkningssätt fon 
till

för konstruktion av mikrofoner.· Många radiolyss- kv 
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~ANSLIGA OKA 
nate veta redan, att man kan telefonera med två sammanFONEN 
kopplade hörtelefoner utan särskilt batteri, om man håller den 
ena telefonen för munnen och talar i den samtidigt som man 
lyssnar i den andra_ Här ha vi att göra med den elektromagne
tiska principen. På grund av att man här använder jämmem
bran får man dock inte tillfredsställande resultat. Väsentligt 
gynnsammare är den elektrodynamiska principen, vilken vi 
känna från högtalaranläggningar. 

dubbel
'fon, vil
wa plas
'duktion 
nn/M"S i 
can upp

atormikro
anslutning 

lig lagf)'c
rstärkare, 

Bandmikrofonen faller under denna elektrodynamiska prin
cip. Ett smalt, refflat aluminiumband kan svänga i rytm med 
den passerande ljudimpulsen i ett magnetfält, som alstras av 
permanenta magneter. Enligt kända fysiska lagar induceras 
därvid spänningar i banden. Dessa spänningar svara precis 
mot ljudsvängningama och över en transformator - utan att 
ett batteri inskjutes - ledas de till förstärkaren. Med band
mikrofonen kan man återge ett frekvensområde från 50 till 
omkring 8.000 Hertz. Också här ha vi sålunda en mycket vär
defull mikrofon, vilken är fri från biljud och arbetar mycket 

Magnetofonen användes särskilt ·i engelska 
stud·ios. För att man skall slippa fran yttre 
påverkningar har upphängningen skett 

tjock filtren/sa. 

likartat. På grund av 
att de avgivna växel
spänningarna äro så 
små kräves det en två 
stegs förstärkare för 
a tt man skall komma 
upp till normal tele
fonstyrka. 

(Eorls. å sid. 354) 

Fig. 2, r,'incip
schema jÖ)' an
slutning aven 
vanlig /conden

satormikro
fon M. 

Siemens <1: Hals
kes koendfmsa
tormikrofon ha1' 
inbyggd i stativ
foten en sär

skild högfre
kvensförstärka

re och detektor 
för att man 
s/(,all slippa från 

den annars 
oundvikliga ka
paciteten i Mn
ga tilled1llingar. 
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Spänningsvariationer 
på bely~ningsniitet 

av de värsta, kanske den svåraste av de 
olägenheter: som äro förenade med radioE
n 

mottagarens anslutning till belysningsnä
tet är, att nätspänningen endast i undan

tagsfall ä" absolut konstant Om man roar sig med 
att koppla in en voltmätare över den väggkontakt, 
från vilkl> u energien till mottagaren tas u t, får man 
som read ett utslag, angivande antingen en lägre 
eller ofta~.t en högre spänning, än den man finner 
uppgiven på strömtavlans mätare_ 

Innan Yi övergå till att tala om spänningsvaria
tionernas inverkan på radiomottagningen, kan det 
kanske vara på sin plats att ge en förklaring över 
deras nabr och uppkomst. Antingen är spänningen 
lägre (underspänning) eller också högre (överspän
ning) än ad mätaren anger_ Båda äro beroende av 1 

de belastningsförhållanden, som äro rådande inom 
det nät, t'll vilket mottagaren är ansluten_ Under
spänningen, som är mera sällan förekommande: är i 
regel en filljd av att energibehovet inom nätet steg
rats utöv l' vad kraftcentralen kan prestera. Här har 
den enskilde abonnenten (lyssnaren) inga möjlighe
ter att sjiilv åstadkomma någon rättelse, varför vi 
ej heller kola gå närmare in på detta falL Annor
lunda ställ er det sig ifråga om överspänningen, var
för vi skola dra fram ett exempel på, hur dylik kan 
uppstå. 

Låt oss antaga, att O i den schematiska figuren 
2 represent erar en ){raftcentr al, som levererar energi 

Ji'40- L 

till konsumenterna Kl) K 2 och K 3 - Samtliga dessa ha 
sina maskiner, lampor, spisar, strykjärn och vad det 
nu allt kan ya ra, anpassade för en spänning, av låt oss 
säga, 127 volt_ Detta innebär, att de pa respektive 
platser skola ha just 127 volt över varje uttagspunkt 
(lamphållare, väggkontakt e_ d.), för att man skall 
få full ljusstyrlm ur varje lampa, tillräcldig värme 
hos strykjärnet etc. 

Som Hlr och en vet, har emellertid varje elektrisk 
ledare ett visst ohmskt motstånd, vilket förorsakar 
ett spänningsfall i densamma. Ohms lag, som för de 
flesta av våra läsare torde vara välbekant från skolan 
säger, att spänningsfallet i en ledare är lika med 
strömmen genom densamma, multiplicerad med leda
rens motstånd. I ledningarna, som förbinda Kl) K 2 

och Kg med O, äger sålunda ett visst spänningsfall 
rum och för att konsumenterna skola erhålla sina 
erforderliga 127 volt, måste den spänning, som centra
lens generator lämnar : vara hög
re, d_ v. s. lika med 127 volt plus 
spänningsfallet i ledningarna. 

K 3 , som ligger längst bort får 
sina 127 vol t, men K", som ligger 
närmare centralen, får dessa 127 
volt plus den spänning, som går 
förlorad i ledningarna L 3 , och K, 
ytterligare en överspänning, mot
svarande förlusterna i L 2 • Ju stör
re energiförbrukare K 3 är och ju 
klenare ledningarna L, ) L 2 och L 3 

äro, desto större blir den över
spänning, som K, och K. måste 

Fig. :!l. 
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tåla för att KB skall få full spänning. I praktiken ges 
det även andra fall. Detta var endast ett exempel på 
hur överspänning kan uppstå. 

Överspänningarna kunna, beroende på en mängd 
faktorer, variera inom vida gränser såväl på olika 

Fi{J. 3. 

nät som inom ett och samma nät. Som exempel kan 
nämnas, att på ett belysningsnät, som normalt skulle 
hålla 110 volt, uppmätts överspänningar på mellan 
30 och 40 volt eller m. a. o. uppgående till över 30 % 
av normala spänningen. 

Att överspänningar över huvud t aget medföra olä· 
genheter och i synnerhet när det gäller en så ömtå
lig sak som en radiomottagare kunna anställa slm
da säger sig självt. Det gäller sålunda inte blott för 
den experimenterande amatören utan även för lyss
naren att se upp med nätspänningen 
och, om så skulle erfordras, vidtaga 
nödiga skyddsåtgärder. Vi skola för 
a tt belysa saken ta ytterligare ett 
exempel. 

En person köper en mottagare, av
sedd för anslutning till t . ex. 127 volt 
växelström. Mottagaren kommer hem, 
installeras, fungerar utmärkt och 
sprider häll efter kväll glädje och 
trevnad i hemmet. Efter en tid bör
jar ljudet emellertid bli allt sämre, 
det försvagas successivt och en vac
ker dag, kanske endast n llgra måna
der efter inköpet, hör man ingenting 
alls. Mottagaren sändes bort för un
dersöknino : kommer hem igen och 
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spelar lika vackert som när den var ny. Ägaren får 
beskedet att rören förlorat emissionen och måste med 
svidande hjärta punga ut med pengar för en ny rör
uppsättning, en ingalunda billig historia, men han 
tröstar sig kanske i någon mån med att allt nu är 
bra igen. Men efter några månader står mottagaren 
där lika stum igen. Mäkta förgrymmad, inte minst 
på rörfabrikanterna, som ha mage att ta så hutlöst 
betalt för sina skräprör, säger ägaren den stackars 
försäljaren sitt hjärtas mening. Aldrig hade han nå
got krångel med kristallen eller den gamla batteri
rnottagaren, men detta nya slnäp är inte ens värt 
att titta åt. Försälj aren, en förnuftig och radiokun
nig karl, ber, sedan det värsta ovädret gått över: att 
få komma hem för att på ort och ställe undersöka 
saken. Han medför bl. a . en voltmätare och får ome
delbart sina misstankar bekräftade. Nätet ligger med 
en avsevärd överspänning, låt oss säga att instrumen
tet visar 150 volt. 

Detta innebär, att mottagaren belastas med c:a 
18 % mer än den tillåtna spänningen. Rören äro 
konstruerade för en glödspänning av 4 volt, men i 
verkligheten erhålla de 4,72 volt. Undra sedan på, att 
de ej stoppa i längden. Visserligen äro de flesta av 
marknadens rörfabrikat konstruerade att kunna tåla 
en viss överbelastning, men toleransen har naturligt
vis ett maximivärde. 

Även om överspänningen inte sImlle anta sådana 
värden, som angivits ovan: är det naturligt att den 
i längden inverkar skadligt. Den omtänksamme inne
havaren aven nätansluten mottagare förvissar sig 
därför redan från början om, huruvida nätet håller 
överspänning. Skulle så vara fallet, söker han skyd

(Forts ... sid. 356) 

Fi{J. 4. 
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En vågfälla 
utestänger obehöriga 

En blUlg och modern IÖlla. som biiilper 
upp selektiviteten avsevlirt 

S
vilrigheterna att få våglängder för nya rund
r ndiostationer ha medfört, att man i ett 
flertal länder gått in för stegring av energin 
pil stationer; som redan finnas, i stället för 

att bygga. nya_ Följden är, att det så småningom 
blivit oerlF;rt vanskligt, för att inte säga omöjligt, att 
kunna ifr li.ga om effekten ta in mera blygsamma, 
men progrHmmässigt sett utmärkta utländska statio
ner stöm' Igsfritt. 

Här upp i Skandinavien är det särsh:ilt danskarna 
som klaga, och de ldaga inte minst på sina »skandi
naviska briider». Den nya Oslostationen har äntligen 
gjort allva ' av hotet att lägga sig i närheten av den 
danska st')l'stationen Kalundborg och på kortare 
l'undradio\ iiglängder klagar man över terror från de 
svenska st; tionernas sida. På nästan vartenda skal
streck liggc-r det nu en svensk station, ldaga danskar· 
na, och »även om de svenska programmen inte äro 
dåliga - utan tvärtom - så finns det dock i Dan
mark lyssnare, som gärna skulle vilja höra i högta-

Fig. 1. L - 8pole 45 varv (175 varv). C - variabel konden
sator 450 cm. 

Den färdigbyggda fällan ses överst till vii.nster. 

Härov an vågfällan innan den placeras i fodret. 


laren: Sie hören jetzt ....eller The radio·orchestra 
now will play». 

Det där är förresten klagomål som vi nog l,änna 
igen här hos oss också, även om vi inte kunna lägga 
hmrudskulden för störningarna på danskar och norr
män utan måste söka »syndabockarna» på annat håll. 
De flesta veta också, att man kan komma ifrån olä
genheterna, frågan är bara hur man skall bära sig åt. 

Man kan ju bygga om mottagaren helt och hållet, 
förse den med bandfilter, villms förträffliga egenska
per Populär Radio tidigare berättas om. Men ett så
dant arrangemang blir dyrt, så pass dyrt, att genom
snittsamatören skakar på huvudet och fortast möjligt 
lämnar ämnet. Då får han hellre dras med svårighe
terna. 

Men nu finns det, såsom torde vara allmänt bekant, 
ett Mde enklare och billigare sätt att klara sig ur 
eländet. En god vågfälla kan nämligen under nära 
nog alla förhållanden hjälpa upp mottagningen på 
en hel rad svagare och mera avläg na stationer rätt 
avsevärt. Och tar man i betrakt de den omständig
heten, att en god vågfälla är både billig i anskaff

http:ifrli.ga
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Fig. 2. Vågfällans numtcl'inusplan. 

lling och enkel att bygga, så är det egentligen ganska 
underligt att inte varenda något litet radiokunnig 
lyssnare har en sådan fälla i sin normala utrustning. 

Anvåndningen aven vågfälla är om möjligt ännu 
enklare än själva tillverkningen. Dess verkLingssätt 
bestämmes, som man vet, därav, att den uppträder 
s om ett mycket stort motstånd mot svängningar, till 
vilkas våglängd den avstämmes. Om man sålunda 
sätter in \·tlgfällan i antellnledningen, nå signalerna 
inte alls in i mottagaren från den station, till vilken 
\'ågfällan just för tillfället är avstämd, och följaktli 
gen kan int e heller stationen störa lyssnandet på nå
got sätt. Man hal' möjligheter att stänga ute den och 

1:143 

ta in närbelägna sändare, som man hellre dU lyssna 
till. 

En förutsättning för att vågiälla n skall fungera 
iill absolut belå tenhet är dock att all komponenter 
äro fullt förstklassiga. Om så inte är fallet kan fäl
lan inte prestera tillräcldigi stort motstånd och den 
störande sta tionen går fortfarande igenom. 

Detta lilla resonemang klarlägger också i all sin 
enkelhet, hur vågfällan användes i praktiken. Men för 
säl,erhets skull genomgå vi föl' de allra färskaste ny
börjarna i stora drag hur fällan fungerar. 

II10ttagaren inställes utan vågfälla på den station, 
som man vill ha bort, och man ser till, att inställ 
ningen är noggrann. Vågiällan inskjutes därefter i 
antennledningen, i det själva antennen kopplas till 
A (fig. 1) och mottagarens antennbussning med en 
extra ledning till Al' Man vrider så blott på vågfäl
lans variabla kondensator till dess den störande sta
tionens signaler försvinna. 

Vågfällan kan sålunda endast inställas på en en
staka störande station åt gången, men i regel är också 
detta full t tillräckligt. Inställningen för de olika 
störande stationerna antecknas, så att man snabbt 
kan finna den korrekta inställningen nästa gång man 
skall plocka bort samma störande sändare. 

Vågiällans kopplingsschema ses i all sin enkelhet 
på fig. 1. L är avstämningsspolen, vilken på det lägre 
våglängdsområdet lämpligen kan vara på 45 varv 
(low-loss) och på det högre området 175 varv (ho
neycomb). 

mr ;~T JE: HJLAUL]L](19 'J('Ä 

1 trolitplatta, 170 X 140X4 mm. 

1 spole med mittuttag, low-Ioss, 45 varv. 

1 variabel kondensator, 450 cm. 

2 bussningar. 

Tråd, skruvar, systoflex:, etc. 

1 spole honeycomb, 175 varv. 


lo • 

QIOO Ei<200 500 _ ,000_ 000 
J>eJ"iD<k,/sek, 

Synda/re I• etern 
Den hill' konstiga fi av de 135 stationer, som den omfattar, var det 95 

guren illustrerar, hur som så lojalt lågo kvar där de skulle finnas, att de 
de olika rllndradiosta inte kommo över en avvikning på 100 perioder i se
tionerna Europa runt kunden. För 25 stationer yar a vvil<e]sen mellan 100 
hålla de frekvenser och 200 perioder, för 7 mellan 200 och 500 och för 
som de skola ligga på. 5 mellan 500 och 1,000 perioder i sekunden. Enrlast 
Statistiken är upp 3 syndade så svårt, att de visade aYVih:elser på mer 
gjord i april i år, och än 1,000 perioder i sekunden. 
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O
lyckor vid radioanläggningar kunna ge
nomgående räkna på ett större intresse 
och bli merendels utförligt ventilerade 
hade i dags- och fackpressen. Radioappa

raten är ju en av de vanligast förekommande elek
triska apparaterna överhuvud taget och finns det nå
got störrt! riskmoment i dess användning så är det 
naturligtvis ett allmänt intresse att få bort det. 

I regel bottna diskussionerna efter radioolyckor, 
vilka för övrigt äro mycket sällsynta, i att det fort
farande ;' 1' en mycket stor risk förbunden med de nät
anslutna :lpparaterna. Inom vissa gränser är ett så
dant pe st ående naturligtvis riktigt, men samtidigt 
måste det framhållas, att en nätmottagare, som är i 
alla avse _oden korrekt byggd - och marknadsappa
raterna el'bjuda i allmänhet alla erforderliga säker
heter - i själva verket. inte ger större riskmoment 
än ett elektriskt strykjärn, en dammsugare eller helt 
enkelt en vanlig stickkontakt i väggen. 

Är oly Jran framme, så kan det lätt inträffa en 
mycket tl'iikig historia: och det kan inte för ofta be
tonas, att självbyggare endast böra använda absolut 
förstklas siga radiodelar, som äro provade för det 

Forebygg olyckor 

genolD att -vidtaga åtgärder 

som skapa absolut säkerhet 

Bilden här ä.,. ta{Jen efter en olYCka., 80m nyligen inträffade 
i Dan:mark. flntennen är här nedriven och man observerar, 
att antenn och jordledn'ing äro placerade sa, att man mycket 

lätt kan beröra båda samtidigt. 

uppgivna ändamålet. En undermålig komponent kan 
nämligen ofta vara skuld till att mottagaren blir en 
allvarlig fara. 

I likströmsmottagaren här nedan (fig. l till höger) 
kan sålunda en sönderbränd antennkondensator ska
pa förbindelse mellan antennsystemet och själva 
mottagarens strömförande delar, såsom den punkte
rade linjen visar. Om installationens ledningar nu 
tillfälligtvis äro noll- och minusledaren, så uppstår 
en spänningsdifferens på 220 volt mellan antennsy
stemet och jord, då en jordkondensator absolut måste 
vara inbyggd, och under gynnsamma - eller rättare 
ogynnsamma - förhållanden kan beröring av anten
nen till och med medföra döden. 

Vid växelströmsanslutning kan samma sak inträf
fa, om jordbiockkondensator är inbyggd i jordled
ningen, eller om denna i sig själv är avbruten på ena 
eller andra stället såsom visas till vänster på fig. 1. 
Överslag från nättransformatorns primärsida till ap
paratens jordsida kan också i detta fall medföra, att 
antennsystemet kommer i direkt förbindelse med 
växelströmsnätet och faran härav framstår klart och 
tydligt. Om jordledningen är absolut i ordniug, utan 
jordkondensator och i förstldassig förbindelse med 
mottagarens minussida: så medför en sönderbränd 
nättransformator i regel endast kortslutning. 

(Fortl. J .id, 35~) 
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PENTODEN 
L415 D MED TVÅ 
RORS EFFEKT 

... ka n Ni ersätta det 
gamla slutröret med den 
moderna Valvo-pentoden 
L 415 D. 5kärmgaller och 
anod hava samma spän
ning, varför således inga 
extra uttag å anodspän
ningen äro behövliga. Ni 
kommer att häpna över 
det rena och sta,rka åter
givandet. 
För normala mottagare: L 415 D 
För distansmottagare: ,L 425 D 
För kraftförstärkaire: L 490 D 

A. V. HOLM AKTIEBOLAG 

STOCKHOL IM 


OÖTEBORO MAL1MÖ LINKI)PIN8 
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Den nya sasongen har börjat! 
R A D I o H A N D LA R E o C H F A B R I KAN 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 8-pol. DYNAMIC . 

Det är den högtalare, Ni skall köpa. 
Principen för U N D Y 8-pol. är pa
tentanmäld i alla kulturstater. Vill 
Ni föra en 8-polig högtalare, kan 
Ni endast erhålla en - UNDY 
ty tack vare våra patentanspråk på 
den 8-poliga principen är ingen 
annan berättigad att tillverka en 

Nr 402 .UNDY. B-pol. Chassis 8-polig högtalare. 

Förb luffande naturtrogen reproduktion - som ur en elektrodynamisk 
- u ·an minsta spår till förvrängning är det resultat, Ni erhåller med 

U N D Y 8-pol. D Y N A M I C. 
Vill l-li att Eder omsättning skall stiga, sälj de nya U N D Y-modellerna. 

A tiebol. MIDEHA, Stockholm 
Nr 404a .UNDY, B-pol. i hölie av ek 

Söd ra Kungstornet, Kungsgatan 31 Nr 404 d:o i hölje av polerad valnöt 

R ADIKAL 
RADIONVHET 
Tel.3funkens nya 

Arcotronstaven 
f Ö r e n k I a r r a d i o m o t

tagarens byggnad 

I n g a gallerkondensa

torer I n g a läckor 

Inga extra uttag eller 

filter för gallerspän

ning€~n, som reglerar 

sig själv 

P.. R 2 

uppfinning 

Begär 

närmaste 

Telefunken 12 W 
mottagare och högtalare i ett 

Pris med rör kr. 188:- . 

Selektiv 

Stabil 

Klangren 

Selektions

väljare 

demonstration hos 

Telefunkenförsäljare 

TELEFUNKEN 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 

STOCKH 'J LM 
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N amn och nytt 1 högtalaren 


Grammofonkonsulen ten. 
Prunkan kallas i vänkretsen för 

»gra mmofonkonsulenten». Den människa 
som äger en grammofon bör gömma 
den när Prunkan inträder i hans hem. 
En framställd grammofon betyder en 
ödelagd grammofon när han nalkas. 
Ty Prunkan är uppfinnare. 

En av Prunkans förnämsta uppfin
ningar innebä r att det går att le,a 
på godtrogna och snälla människor om 
man bara är tillräckligt fräck. Bland 
Prunkans vida re uppfinningar må näm
nas en mekanisk grammofonstoppare 
som han tagit ut patent på. Den är 
utan tvivel ganska effel,tiv. Han de
monstrerade den pli H ållbergs gram
mofon förra året och den har han ännu 
inte lyckats s' tta i gång sedan Prunkan 
stoppade den. Detta bör kunna ge en 
liten bild av Prunkan, ett brustet geni, 
en lättsinnig svensk gosse med ett ur 
sinnigt intresse för mekanik och då 
sä rskilt grammofoner. Och det är må
hända inte s underligt. Prunkan är 
kanske bara en mekanikens drömmare, 
en fantast. Alla äro vi drömmare pli 
olika områden. 

Dock tror jag inte att det ligger 
någon sanning i reportern Löwenblät
ters på ståend att Prunk:w uppfunnit 
en »loppdödare» som fyller ett halvt 
rum och är ett bissa rt virrvarr av hjul, 
remskivor, paternosterbanor, kloroform
rör, valsar och hammare; en apparat 
som enligt reportern Löwenblätter »med 
o~viklig säker et» dödar den loppa som 
man kas tar in i dess ena ända. Detta 
är helt viss t f örtal och jag ber om ur
'Lik t för d nna parentes. Nej, Prunkans 
rätta område ä r i alla fall grammofo
nerna ocb m jl igcn väckarklockorna. 

Med tillh jälp endas t aven re egnlm
mofon och en väckarklocka tillverkade 
Prunka n en gäng en apparat som höll 
på att ta Ii\- t av ätta miinniskor. Samt
liga fingo rä d lo. s ig ut genom föns terna 

bara nattdräkterna sedan appa raten 
vält en nattlampa och satt eld ptl 
hnset. 

Eu dag kom Prunkan hem till mig. 
H an kom så oförberett att jag inte 
hann ställa undan en del saker. 

- Tjänare, sade Prunka n ogenerat. 
Snygg grammofon du har! Fint ljud? 

,Jag förstod nu att apparatens öde var 
beseglat och blev en smula ledsen . Den 
hade i alla fall varit trevlig att ha pä 
kvällarna. 

- Låt bli den, sade jag. Jag skall 
be att få ha sönder den själv. Bort med 
t..'1ssarna! 

- Vad menar du? sade Prunkan i 
förolämpad ton. Jag tänker inte röra 
din grammofon. Inte alls! 

Inför denna försäkran kände jag in
gen lättnad, ty jag känner Prunkan, 
Han fortsa tte också omedelbart: 

- Men man kan väl få spela en bit? 
En grammofon är till för att spela p1't ! 

- En bil är till för att köra med, 
men inte för vem som helst, sade jag.
Ägaren bör alltid sköta sina egna bilar, 
grammofoner, ldockor, motorbåtar o. d, 

Prunkan lade pli en skiva och körde 
igång. 

- För fort, sade han och skruvade 
ned regulatorn tills apparaten bölade 
som en döende tjurkalv. Han skakade 
på huvudet och ökade takten tills me
lodien gniSSlades fram i snälltågstempo. 

Därpå slog han sig ned i stolen igen. 
Efter en stund sade han drömmande: 

- En melodi, en melodi, det är en 
serie toner ordnade efter varandra i 
ett viss t sammanhang. Stigande och 
fallande, korta och långa . Vad är det 
som gör melodien? 

-- Jag fattar inte vad du menar, 
konstaterade jag oroligt. 

- Ah, sade Prunkan med rörelse. 
Det är den moderna teknikens största 
uppfinning, en musiklivet ~ renässans, 
ett komponisternas Kolumbi-ägg. Vad 
är en melodi? En serie toner! Vad är 
en melodi spelad baklänges - en serie 
toner fast en annan serie - en annan 
serie med samma oförlikneligt sköna 
tongängar och ljuva ackord . 

- Du är snurrig ! 
- Varfö r? Allt talar för att jag har 

rätt. Jag har f aktLkt bara att vända 
på de gamla melodierna. Tannhiiuser 
baklänges hlir en ny Tannhäuser 
kanske ännu vackrare. J ag har j u ac
kord och takt och förtecken alldeles 
till skänks! 

Prunkan hade hoppat upp ur stolen 
och gick fram och äter ivrigt gesti 
kulerande, 

- .Jag blir världens främste kompo
sitör! 

- Det var en s ula besynnerligt, du 
som inte kan spelu ~Mors lilla Olle» 
på kam en gång, 

- Vi ska' se, ropade Prunkan och 

rusade fram till min grammofon. Ener 
en relativt kort stunds arbete med en 
sax och en papperskniv av ben (pris 
S: 50) hade han ändrat grammofonen 
till att spela baklängeskompositioner. 
Vi satte pä Wilhelm Tell - Rossini 
själv som aldrig fick se en grammofon 
och som var så gammalmodig att han 
åkte diligens på sina resor ända in i 
järnyägarnas årtionden - började sä
kert gå varm nere i sin grav. 

- Det var underligt, sa' Prunkan. 
Här finns ju faktiskt all ting, toner, 
tongångar, ackord, kors och ben och 
allting och ändå låter det inget vidare. 
Va' ä' musik för skräp egentligen!? 

Därmed gick han arg och förolämpad. 
Det sista jag hörde av honom var att 
han gjort ett »småbarnsskydd» av Lund
grens grammofon, som skulle sjunga 
något vackert när lillan vaknade. Lillan 
höll pä att stryka med. 

Och min grammofon går fortfarande 
baklänges, trots ivriga reparationsför
sök. ELD. 

Såsom fortsättning på odjur-seriell i 
föregående nummer presentera vi på 

. denna och nästa sida ett par hemm a 
gjorda ,idunder. Det härovan lir ju 
lä tt att analysera. 

i 
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Radio på väckarklockan. 
En intre';scrad l1isare av PopuHlr Ra

dio, hr G. , 's tberg, S tockbolm, har gjort 
eo liten behändig kons truktion, vilken 
möjliggör rör honom att koppla io och 
koppla ur s in mottagare på vis~a be
stämda tl er. Som Populär Radio ti
digare oml alat göras anläggningar av 
detta slag i stor skala av Elektriska 
Aktiebolago:t Skandia - bland annat 
ha flera a v Hyresgästernas bostads
kvarter f :\l t dessa automatiska radio
installatioller. Den lilla konstruktion, 
som här :presen teras gör naturligtvis 
egentligen inte anspråk på att vara n1l.
gonting an'1at än en sådan anläggning i 
miniatyr, tt kuriosum, som det ä kert 
roar mång.1 av våra läsare att experi
mentera d. Med dess hjälp kan man 
på kvällen -tälla in sin mo ttagare på 
morgongy ,nastiken, och under kvälls
programmet ställer man in den pfl au
tomatisk urkoppling vid ett klockslag, 
då man i o Le längre vill ly. ,;na. 

Hr ö stherg ger själv vitra läsare 
följande Il lla beskrivning av sin upp
finning: 

Konstruk tionen framgå r tydligt av 
fotografiel ' la . Or et t vanligt väckarur 
är plåthöl. e t urklippt ovanför fjäder
huset för väckningen, som fig. visar. 
Ståndarna A och B äro bockaue llY 
mässingsbnndjärn 15Xl,5 mm. Dessa 

isoleras från klockan med ett par ebo
nitbussningar och fastskruva s i trä
plattan med ett par bultar, vilka salU
tidigt tjänstgöra som polskruvar vid 
~ammankopplingen, Fjädern, som ii l' 
fii s tad l ståndaren B, böl' ha en grov
lek av ungefär O,2X15 mm. 'amt gö
res något konisk, då den på så sätt 
blir lättare att spänna mot f jäderhusets 
kuggkra ns. Under klol'kall iiI' placerad 
en trerlubbel s trömbrYl<lre, om anviil1
de ' vid resp. av- och påsliippning nv 
apvaraten. 

OIU klockan nu skall användas för 
påsläppning av radion vid vis t klock
slag, inställes först det önskade klock
slaget med väckarvisaren som vanligt. 
Strömbrytaren 1 kortsluter och fjlid ern 
s piiuner nlot kuggkransen. När nu 
denna frigöres genom klockans utlös
ning av väckarverket springer all t å 
fjädern upp och bildar kontakt med 
ståndaren A och apparaten blir på
släppt, Skall den användas för av
stängning kortslutes s t römbry ta ren 3 

IIär en uppifrån fngCH bild av anlägg
ningen, vilken viwr hu r fjädel' n spän

ner mot kuggkralLl; en. 

och fjädern spännes. Kontakt erhåll es 
all tså nu mellan klockan och s tunda
ren B. Apparaten är all ts:l. på läppt. 
När nu fjädern springer upp bry tes 
kontakten mellan klockan och ~tåndll
ren B och apparaten blir avs tängd. 
Strömbrytaren 2 är enda t till fö r kort
slutning, så något a vbrot l ej skall be
höva UPI1stå när fjädern spännes och 
apparaten är inkopplad. 

För att få det hela att fungera be
höver alltsu väckningen ej drilga ' upp 
utan spännfjädern är tillräCkligt kraf

tig att frigöra sig själv nä r utlösning 
sker. Inkopplingen på apparaten göres 
i serie med minlIsspolen och en tele
fonjack är mycket lämplig för ända
må let, då denna automatiskt kortslu
ter ledningen, när klockan är urkopp
la d. Vill man använda klockan för van
lig väckning är den ej förstörd med 
denna undring utan man drar da upp 
den som vanligt utan att spännfjädern 
användes . Kopplingen framgår av vid
sUlende schema, så någon beskrivning 
på. denna bur ej behövas. Öbg. 

Radiopegasen är en fyndigt gjord 
kombination i odjllrsserien. Och inte 
iir det någon större konst att plocka 
ut de olika delarna. Det kanske rentav 
bland våra läsn.re finns någon konst
närligt begåvad som kan göra något lika 
bra? 5 kr. för varje införd bild. 

Dynama Radio. 
Honeycomb,polar ti. 2\ till 500 varv. 
Lågförlusrspo!ar från 5 till Ij'0 varv, 
lämpliga till kortv~gsapparater. För
IängrungSlpolar &ln 200 till 1800 me
ter med inbyggd ltcrkoppljng, en
hllsfastSättoing, aperiodisk avstäm
ningsk.rcts för såväl lIn g som kort 
vig. Bästa inköpskälla för fabrikanter 

och återförsäljare. 

Svenskt arbete. Begär katalog;. 

DYNAMOVERKEN, 

OSBV. TEL 201. 


INGO.NXTANOD 
G"ranurad Slörningsfri. 
For växelström med inbyogt gallerför
spänningsbattt~ri får upptifi 4-rÖr.~lmot
t~~re. Komplcrt med kvalitctslikrik
t..rrör .... . .. ..... ........ HM 31:
För likström 110-220 volt för intill 
-!-rörsmottagare med 2 gallerförspän
nings- och 3 anodspänningsuctilg, Jord
och antennkonrakter, komplett, brutto 

O," 23:
Ingo-Nätdro"el 20 H vid SO mA. 
lngotransformatorer, kapslade och okaps
lade med alla omsänmngstal. 

GODO" Ca. 
Fabrik för mek. o. elektriska apparater. 
Berlin SO 16 Rungestrasse 18 :3, 

http:pl�th�l.et
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Dagens sensation 
Triumph -Nätanod, T'D I 

för växelström 110 o. 220 volt. Det bästa 
i marknaden. 
3 anods pänning~uttag varav ett variabelt mellan 0-150 

volt för detektorn, 2 variabla golIlerförspänningar. Aggre >' 

gatet inbyggt i mcta,l1klpa, för sett m~ .d s~kr~ngar, st~öm, 

crytare och ansJutnmg:~sladd. Inga natstormngar. Lamp'

l;gt för alla 1-4"rörs mottagare. 

Komplett med rör endast ....... RM. 42.- bro 


TriumDh-Nätanod, likström 110/220 V. 
Utförande samma som typ l med S,lmma spänningsuttag 
och variabla uttag ......... . .. RM 26. - bro 
REGAR Ol'IGAENDE PROSPEKT 

L. GROSSMANN 
BERLIN S 59. HASENHEIDE 119 

RADIOINDUSTRIENS .NYHETER. 
(Forts. fr. sid. 323.) 

tillverkas nu i tvenne utföranden, dels utan och dels med 
tonarm och inbyggd vOlymkontrolL En betydelsefull detalj 
är, att pick-upen vid fästet !,rivits en sådan vinkel, att nöt
ning'en av skivan blir ett minimum. 

,Blau-Punkt-fabrikaten föras numera av bl. a. firU18 Aug. 
Jansson, Sundbyberg. 

• 
Gntham BrotheTs A..-B., Stockholm, har översänt några ny

heter fUr provning och omnämnande. 
»EIgraphon» grammofonmotor är en synnerligen förnHm

lig produkt. Motorn är en vanlig vHxelströmsmaskin med 
kortsluten rotor och saknar sålecles både kollektor och bors
tar, varför den arbetar fullkomligt störningsfritt. Den Hr 
omkopplingsbar föl' spänningar meUan 110-130 och 200.
250 volt. Skivtallriken ligger direkt på rotorn, varigenom 
man borteliminerat den olägenhet, som en utväxlingsanord
ning innebär. Hastigheten regleras på vanligt sätt medelst 
en ställbar broms, som verkar p1'l centrHugalregulatorn. Med 
verket levereras strömbrytare, som verl;:ar automatiskt, nHr 
skivan Hl' slutspelad. Utförandet är allt igenom gediget och 
präglat av största noggrannhet. Verket arbetar absolut jämnt 
utan nä.gra som helst märkbara hastighetsförändringar. Fa
brikant är Dr. Max Levy, Berlin N. 

En annan nyhet från samma fabrik iiI' ett likriktaraggregat 
för laddning av ackumulatorer. Aggregatet, som omfattar 
nättransformator och en kopparoxidlikriktare, är inneslutet 

ett skyddshölje av lackerad, perforerad pl1'lt. 

0~a8 Oh~S80n dO 0:0, Insjön, har sänt oss sin nya katalog, 
vilken upptar en rikhaltig sortering av radiomottagare, hög
talare, apparatdelar och tillbehör till mottagare. En för 
amatörerna speCiellt värdefull aVdelning utgöra de sidor, 
som uppta allehanda nödviindiga verktyg till priser, som 
förefalla utomordentligt moderata. Rekvirera katalogen. 

INDUCTOR-DYNAMIC högtalare 
(Llcensed under FARRI\ND Indnetor speaker patents and appllcatlons) 

ytterligare fÖrbäHrad. Polavstånd endast 0.10 mm. 

Grön typ för vanliga slutrör o. röd typ för pentoder 60:
Tratthögtalare L 9 ........... . ..... 14:50 


Loftin~White kraftförstärkare 3 watt. Komplett 
med rör RENS 1204 och RV 218 400:

Pick"Up. . . . . . . . . . . . . . . . 25:
Pick~Up, komplett med arm och volymkontroll 45:
Hörtelefon Kt 5 a. 15:
Hörtelefon K t 5 b. 13: 
Tonförädlare . . . . . 4:50 

l parti från generalagenten för Sverge: 
o 

A.-B. HARALD WALLGREN, Göteborg t 
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Eina/' Ma~Zmströlll är ett 
grammofon namn som jus t dykt 
upp i den stora massan av 
skivor i höst och som det kan 
vara värt att lägga på min.net. 
Det är inte någon av de s tora, 
»som slagit igenom» men en 
'ångare som har den rätta upp
Cattningen om hur en refräng 
skall s j ungas, som inte vräker 
pli alltför tungt utan har klart 
för sig att refrängsångaren 
skall vara vad han i allmänhet 
ä r l de bäs ta . utländska saker 
som kunna letas upp, ett slags 
försångare och inte kOllsert
diva. Visst kan blide den ena 
och den a ndra a v våra gram
mofonjiH. ngare slå sig för sitt 

bröst och med full rätt säga, att han sjunger bättre än 
Malmström. Men vad som här fattas kan u ta n svårighet 
ersiittas a v teknik. Det har man hört åtskilliga exempel pa . 

Man behöve r bara hörn Malms tröm;' inSjungning av »Näl 
rosorna si ut) för att vara på de t klara med hans möjlig
heter. H ll n s junger för Columbia och har en förnämlig 
orkester - - Charleston Serenaders - att samarbeta med. 
»Niir rosol'Da slå ut» (DS 569) äl" i och för sig sentimental 
och insmio'krande, Malmström lyfter den ytterligare det steg 

POPULÄR RADIO 

som fattas för att den skall komm a upp i allra högsta klas
sen. HanB rö::; t lockar som en saxofon och den skivan ställer 
honom i den siirkla s av grammofonsängare, som »krypa 
in i inneröra t pd en» - för att använda ett något underligt 
men ta lande uttryck. »:\laria nn» (DS 567) gör han med sam
ma goda smak, och här visar han kanske ännu tydligare att 
han h: ller precis det lagom som man vill ha, i detta fall 
Ili\.gonting mitt emellan Lars Egge och Borgeling. 

E inar Mal m, t röms namn står vidare på »När det skym
mer» uch »Släck alla ljus och s täll dörren på glänt» (DS 
578) , av vilka den sistnämnda ger belägg för att han inte 
behöyer hålla sig enbart till den sentimentala genren utan 
lika vä l klarar mera rutsch iga saker. 

Ett par av Columbias nyare skivor delar Einar Malmström 
med Folke Lindberg, vilken sjunger »Flottans lilla fästmö» 
(DS 567), en inspelning som är gjord med verklig kläm, 
»Isabell» (DS 569) i. vil ken han påminner både om Ernst Rolf 
och .Johnny Bode och »Så var det för länge se'n» (densamma 
som »It happened in Monterey») . På motsidan »Morgongry
ning» ( ong of the dawn) " Här har Einar Malmström inte 
lyckat lika bra, men man hör tydligt att det bara är tek
nik som fattas. Skivan (DS 568) hör i alla fall till de bättre. 

Malmström junger slutligen också »Susanna i badet», en 
rätt enkel his toria med en briljant Folke Lindberg på mot
satta sidan i »Sista flickan» (DB 579). 

.. 
HU8uond e118 röst presenterar såsom absolut nummer ett 

bland de saker vi kört en inSjungning av The RevelIers, 
»Sing you sinners» och »The woman in the shoe» (B 3531), 
av vilka speciellt den första har många lus tiga poänger. 
Basen är dråplig. 

Bland de populiira re sakerna ,Till man ocksli glirna skjuta 
fram ett potpurri ur »Jazzkungen» (B 3338) med pianOSOlO 
a,' Haie da Costa. En virtuosskiva för alla, både jazzbitna 
och jazzha tare. 

»l'm following- you» och »Shepherd's serenade» (B 5797) 
hör lika ledes till de dansskivor so m man ögonbliCkligen 

Multiglobe 

Kr. 50:

Denna nya Stentor högtalare finnes nu

mera hos våra återförsäljare. Begär en 

demonstration och Ni kan själv fastställa 

deras överlägsenhet i alla hänseenden 

A v. HOLM AKTIEBOLAG 

GÖ T EBORG STOCKHOLM MALMÖ 
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GRAETZ 
Radiogrammofon 

'-'Graetzofon" 
ansluten för 110 och 

220 volt växel

ström 

• 
INGENlaRSFIRMA BERNT RHODIN A.-B. 
TUNNELGATAN 20 Telefon Norr 31660 STOCKHOLM 

-I 

B y g g § j ä IV Eder högtalare med Mästerverket bland 

högtalarsystem "j ättekraftsys temet" 

BLÅPUNKT 66 R 

Oö"erträffad konstruktion. Enastående lättkörd. 
Tål 3 watts belastning. Lämpar sig ä"en för kristall 
(i Spångas närhet). 

Bland övriga 
Blåpunktnyheter märkas: 

Blåpunkt pick up med tonann och volymkontroll, typ 88 Kr. 50:

Blåpunkt pick up utan tonann typ 88 . . . . . . . . . . . . Kr. 30:

Återförsäljare och agen ter antagas. Vid båda ty pern a erhålle s korrekt n å lföring 

Firma AUG. JANSSON, Radioavd., Sundbyberg 

Pris 32:-. Koncbn••1 13:-. 
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fastnar fl J'. I elen fijr~ ta hnr man f örresten tillfälle a tt 
höra hur e 1 idealisk r efrängs ngar ' skall h ta. Kat Shilkret 
och High ] la tter s svara för ~If you're ilO t. kis.sing me» och 
»Anchors .Jweigh» (B 5 5), en god dan ~kiva fa st utan 
s törre överraskningar . ~.~nchors aw igh» ii r en marsch som 
avviker fi iJ'delaktigt f r: n det stora flertalet. 

Gellin ot'h Borgs t röms kvintett har en skiva av kvalitet 
i sin genre »Dcr gaal' dans i lunde» och »Harmonikavalsen» 
(X 3531) m: ste anammas med förtjusning av dragspels· 
dyrkarnt\. . 

Marek WelJer figureraT PI två skivor, bil.da av klass. 
»Erika, bl'. uchst D u niclJt e inen Freund» ocb >r~ ille Freundin 
so goldig wie Du» (EG 1909) äro två taugos, av vilkn den 
senare ö ('r träffa l' det mesta. Den andra Rkivan upptar 
»The magk song» ocb )) 1 liked kissing the ladies» (B 2596) . 
Melodiösa och nät ta saker av vilka den s istnämnda ingår 
iLehars l'perett »Paganini». 

Cellisten P ablo asals har gjort en förniimlig inspelning 
av ett par goda popu!i1ra aker, Schuberts '»Moment musical» 
och Saint·Saen >Le gygne~) (Svanen). En idealisk skiva 
'(D 776) rör alla älskare av verkligt god populärmusik, 
melodiösa och nätta saker som både operaentusiasten och 
den handldaversbitne med andakt kunna höra som »mel
lanmåh,. 

Pianistell Raie da Costa, ovan nämnd i samband med 
potpurrit ur >Jazzkungen» spela r också ett potpurri ur 
>Rigolett a, (C 1967), En förnämlig prestation den också 
men »Jaz~ kungen» liggcr i alla fa ll högre. 

• 
Bl·Unn.8 w ick har en serie överlägset jämua dansskivor , 

vilka vi f nöja oss med att räkna upp. De kunna utan 
tvekan rekommenderas samtliga. Där ä r »Waiting for you» 
och »Lo-LtJ) (A 8802) samt »i\1y heart belongs to the girl 
who belolJgs to somebody else» och »A night of love in 
Hawa ii» I A 8804), båda spelade av Castlewood Marimba 
Band. M d Sill a förtjänster kanske något tama. Mera kläm 
är det i :t Love comes in the moonlight» och »Righway to 
heaven:!> I A. 8810), spelade av Ben Bernes orkester, sam t 
>Caribhea l love song» och :!>Sweepin' the clo uds away» (A 
8696), fö r vilka Colonia l Club Orchestra ~tå r. Inspelningen 
av »Swoellin') li r den bästa vi hört. Tom Geruns orkester 
spelade sl utligen »The web of love» och »The new step» 
(A 8470), 

POlyplw! Ila r ockstl sänt oss några dan~~ l;:ivor, av vilka 
vi klart ~ ätta förs t »Finns det flickor f inns det ky sar» 
och »Tvl\ röda läppar» (NS 90.396). Den senare, en tango, 
förträffli;zt spelad av Polyphonorkestern. 

Borgeli ug·Helge Lindberg göra ihop »Ett stänk av solsL<en» 
och »Så ,' nr det för Jiinge se'nl> (XS 41.667). På pricken. 
Orkestern utmärkt, sär skilt i »S11 var det för länge se'n», 
tex ten t ill »Et t stänk av solsken» idioti sk, vilket varken 
Borgeling ell er POlypbon r å r för. »När zigenarviolinens 
toner lo kal> ocb >Madrid» (XS 41.673 ) är också en Borge· 
ling-Lindbel'g-produkt av god klas.. 

Harry P ersson sjunger några saker tillsamman med De 
6 Polyphonians med J ean I 'aban , om dirigent. En kuplett 
kan Harr ' Persson sjunga, in te tu la l om den saken. »Rosen 
i Nordans..wg» och »Hur ser hon ut, ditt ideal?» (XS 49.346) 
samt »FY1'vaktarvalsen» och »1 kväll är det gastarnas egen 
kväll:!> (. S 49.342) vittna därom. Bäst ä r doek »Det är 
ingen ide Ida' Ida)) och »Eu pä ria före frukost» (XS 49.340). 

Tillsamma n med De 6 Polyphonians har man iiläppt fram 
R. Westling att sjunga »Kanbolmsvalsen» och »Toffelhjäl
tarnas pa ra d» (XS 49.344): Osvuret ä r alltid bäst men nog 
verkar d t otrol igt att man hä r skulle ha en sä ngare »som 
slår igenom». 

• 
Orches l ,'ola kör fram en rad goda skivor med Georg En

ders, Sven d'Ailly och Johnny Bode såsom starka namn. 
Lät os ta det mest populära med Johnny Bode såsom 

primus m'ltol" först. »Hon var med när Noak gick ur arken» 
och »Oj, j, oj» (40.167) ~amt »Har du sett kyska S usanna 
i badet?:. och »Rosen i Nordanskog> (40.148). Inte särskilt 

POPULÄR RADIO 

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
rode rodiokotolog som 
sändes grotis och 
fronco. Endost till Hrr 
Hondlonde. 

AKTIEBOLAGET 

TURITZ & CO. 
GÖTEBORG 
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TROLIT eller 

TROLITAX 
l svart eller kulört utförande 

PROFILER 

RUR e ll er STAV 
av 

TROLIT 
för radioänd a m å l 

BA S T OCH B IL LIG A S1 

EN GROS 

A KT IEBOLAG E T 

S VENSK . S CHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
K la ra Norra Kyrkoga ta n 34 - S tockholm 

TelefoDe" 16800, 16814, 16815 

I d etalj boa: 

TELEFON A.-B. L. M. ERICSSON 
Söd ra Kungslorne t - Ut U.ä Jl n ingen - S t o c k: b O [ro 

GENERALAGENTUREN 
FÖR 

HELLESENS 
TORRELEMENT 

TELEFONVÄXEL: 

Norr 30385 

A.-B. 

Nils 
Mattsson &CD. 

har flyttat 

till 

16 
Artillerigatan 

Stockholm 

MAVOMETERN 
Universalinstrument för likström 

För radioändamc'U rekommenderas nedanst. utrus tning: 

Instrument.. . .. Kr. 30, 00 

Etui. . . . 3, 50 

Shunt 7,5 mA 
för gallerströmmar 
och måNl iga anod
sIrömmar ' " . . . ) 5 , 00 

S h un t 100 mA 
för g lö dsIrömmar 
1i6gtemperaturrörl. ) 5 , 00 

Förk .-motst. 5 V 
fö r glödströmsbat
teri . . 5,00 

Förk .- motst. 75 V 
för ga l lersp. •.. . 5 , 00 

Förk.-motst. 200 V 
för anodsp. .... ) 8 , 00 

Erhå ll es i d e fl e st a 
rad i oa f f äTe T 

Bruksanvi sn ing och prospekt gratis frå n 

GENERALAGENTERNA: 

BERGMAN & BEVING 
. STOCKHOLM 7 

ORMlO[NJD 

HÖGTALARE 

med det 4-poliga mag netsystem et äro oöverträffade. 
TYP "Plaque" 

Pris Kr. 25.
Rekvirer.l Ormondb roschyren . 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
STOCKHOLMSTA DSGÅ RDEN 22 Avd. P . 
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T ransformatorer 

ri ö gtalarc 

E lektrodosor 

Radiogrammofoner 

Motstånd 

A n tennma terial 

F::l ekvirera vår nya katalog, innehål

"' [ande säsongens senaste nyheter_ 

A Pparater, konstruerade med våra 

delar, justeras_ 

D 
enna höst komma vi med ett flertal ny
heter, såsom avs tämda drosselspolar för 
växelström, nättransformatorer för 25
peri0diga nät m. m . 

synnerhet vilja vi fästa Eder uppmärk
samhet på våra nya elektromagnetiska 
högtalare i högelegant utförande. 

O 
m Ni köper Edra delar, radioapparater, 
grammofoner och högtalare hos oss, blir 
Ni alltid belåten. Katalog expedieras 
mot insändande a v kr. O: 50 (frimärken, 
helst lägre valörer mottagas). 

A.-B. INGENlaRSFIRMAN 

THERMA 

S T O C K H 0, L M 
Kungsgatan 30. Norra Kungstornet 

Tel. N. 31145 växel 
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miirkvärdiga saker vis, erligen, men jämna och goda. »Ett 
stänk av solsken» meu fl en icliot b lm text Il oell »Det är ingen 
iue ida' Illa» (40.11l4) gur Doue bät tre lin nagon annan vi hört. 

Sven d'AiIly sjun~cr »Gei hall» på . a mma. kiva som ' Bode 
har »Siig mig godu nltb (40.171) , och här k ryper (}' Ailly in 
i inneröra t pil en . T ill tlmUlan med Enders rkcstcr gör han 
ock.<' »Djnngelns s, ng» och »1 ' är lyk torna tiil1ll<l.s i kvällen» 
(40.150), kanske nagot f ör krafti gt. 

Bnders orka. le r spela r »1' I!'in ~ on g'» och »Tip- toe th rough 
the tulip;:: " 'illl m ) (40.145), den fö rsta f ör trä ffligt exek
wl'all, den ' i [nämnda en gammal förnä mlig HyltonlJekant, 
. (Jm Eml ers f<llt full s tiindigt om bakfoten och plattat till. 
;\Ien ~a tar lian en stru lande revansch i »Song of the dawn» 
och »Blllc in the night» (40.146) sam t »It happened in 
Monterep> och »1 IiI,e to do things fa l' you» (40.144). Den 
sisl niimnda skivan ii I' Liet faktisk t Hyltonstil på. 

S/':'anailla?;i" l,n Gm,nwlo!,on -A ..-B. föl' i marknaden en se
rie f rekvens 'kh'ol', om fatta nde hUHllra olika frekvenser 
mellaJl 23,5 och .'l,·!G0 perioder i sekunden. Femton skivor 
ingå i seri ell, va r je ton varar 50 sekunder. Vi återkomma 
efte r provning. 

* 
Ultrapllon är ett nytt märke, som Orchestroln introducerar, 

och SOUl genast rLvslijjar ett intimt samarbete mellan de båda . 
Artis ter och orkestrar äro nHmligen delvis dp.·amma. 
Ender~ orkes ter ba r gjort ett par inspelningar på Ul t ra

pbOll, som hå ller det vanliga större sk ivformatet. På »Wie
nerblut» (A 45.104) har Enders faktiskt f1itt riktig Wien
fason och Gri ...s »Erotik» och »An der Frtihling» (A 45.105) 
s tår inte b el.l er efter vad någon annan grammofon orkester 
äslaukomrner . 

S,'en u'Ailly förekommer också hä r. »Kornmodsglansen» 
ocb »Riig mig gOdnat b, (A 45.102) rekom menderar mnn gärna, 
men däremot. lmappa.·t ~Tonerna» och »Gondols:'lng» (A 
45.100 ), vilka sakna kultu r. 

Cellomästa ren Arnold Föld esy med Arpad Sandor vid 
flygeln spelar >:'\Ielodie» och »Chanson Villageoise» (A 289). 
Ett fynd. 

Slutli.!!:en ett par smäktande, melodiösa saker, som zige
narprimas Llljos Kiss svarar för, »Narcissus» och »Troika» 
(A 390) . överlägs na saker i ~in genre. En skiva som har alla 
utsik te r att komma i rekordkla~sell _ 

Till Ultraphons operabibliotek, som synes rymma många 
förnämliga saker, å terkomma vi. Håkute. 

RADIONS KÄNSLIGA ÖRA. 
(Forts. fr. siil. 339.) 

Av mycket god kvalitet är också kondensatormikrofonen, 
vilken är baserad på den elektrostatiska principen. Mot en 
metallplatta s tå r 'bär en mycket tunn metall membran på 
ytterst ringa avsl·l\.nd frän plattan (Cirka 0,001 mm.) , så 
att det på visst sätt lJildas en luftkondensator. Denna konden
sator uppladdas med hjä lp av ett batteri pil. omkring 100 
,olt över ett högohmsmotstånd. Om vi nu tala mot den 
tunna membranen, så inträder vid rörelserna i membranen 
en kapacitehförändring i mikrofonkonnensatorn. Därigenom 
al"tras motsvarande spänningsvariationer i högohm smotstån
det, vilka efter erf orderlig fö r stärkning kunna ledas till en 
högtalare (se fi g. 2). 

FÖREBYGG OLYCKOR. 
(Forts. f r. sid . 344.) 

Därför bör man a lltid sörja för, att jordledningen är i 
bästa ordning och av tj ock tråd, när man har med växel
strömsmottagare a tt gU ra. För likströmsapparaters vidkom
mand!'! är det av största vikt, att antennkondensatorn är 
genom:;!agssä ker för minst 1,300 volt, och även om den är 
det, S' är det fördelaktigt att sätta in ytterligare en sådan 
kondensa tor i erie med den f ör sta fö l' att vara absolut pii 
den l'ulua sidan. 

http:avsl�l\.nd
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Vid kö p av ra d ioapparat se till 

att den ä r fö rsed d med 


röre t, so m giver 


STO RSTA EFFEK TEN 


O RDO 
lb 43 

(PEN TOD EN) 

~\VI~INJ ~~&\ (Q)~D(Q)[NJ 1F@~~i(bJJ[N1 nINI<G~ &\o=~o 
STOCKHOLM TEL. NORR 302 45 

BYG G SJXLV 
E det' n l1 {) d :·q)~inllin ~:-;aPPHl'a.t fiir "1ixelströnl och g ör Ede r 
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SPÄNNI~GSVARIATIONER 

(Forts. fr. sl u . 341.) 

da sig diJremot, och härvid upps tä l' fn gan, vilka medel, han 
ha l" att t lllgll. . 

SkullE" det t. ex. visa sl", a tt ett 127 yolts nii t l regel h1\.!
lel" närruare 150 volt, kan man i det fall att mottagaren är 
umkoppll ngsbar för olika nätspänninga r, hll den inslälld föl' 
150 volt. p. Ukllande sä tt kan man vid 110 och 220 volts 
anghen nä tspiinning ha mottagaren instiilld pil. r esp. 127 
och 240 \'olt. De>nna åtgärd hal" dock olägenheter. Dels blir 
nämlig II 'pänningsanpassllingen ej dirigera d a v nätets verk
liga pä t nin~ ntan av mottagarens umkopplingsmöjligheter,
Val"fÖl' ell större nogO' l'annhet ej kan uppnås, dels bli spän
Ilingarn:.t Öy I" nättrull~fol'malorll sekundii r i de fall, nUr 
lIät~pän llingcD . junker till sitt normala värde, för H\ga, vil
ket kan medföl":l at t mottagaren fungerar otillfredsställande. 

En b -ydligt blitt l'e utviig erbjuder nätspänningsregula
torn. S ::n namnet an 'er har den till upp'~if t att reglera 
ut\'e"klir g s Ui.ndpuukt, mottagarfabrikationen f. n. intager, 
Hii l. pänningen, d. \'. s. hålla denna vid önska t 'l'ärde. Pä den 
inskränkes i regel de s uppgift till att eli mi nera förekom
mande iivenipänningar, men det lir ju 'l'aclcert ~å . 

Nätsp:inningsregulatorn utgi ir ett motstånd, som kombin!' 
ras med mottagaren il. , att de borttager (förbrukar) det 
enel'i:iÖ\'I,rskott, som uppstftl' i samband m('d överspänningar 
på n~itet. Den hitintills "aDligaste typen, vilken även fin nes 
i hande>lll i olika fabrika t, be l ' r helt en kelt lW ett vanligl 
vari abelt mot!it tL nd av lämpli i: ~torlek och t1!. lande ifrllga
kommau,le belas tning, vilket inkopplas i serie med motta
garen ( )(' h n:ite t. rör at t öv rhu vudta get va ra till n1!.gon 
nytta, hi;r det meUerLid V lira kombinerat m d en voltmä
tare, . om s tiindi gt anger spänni ngen över mottag ren, Ffg. 2 
vi sar schematiskt en i handeln förekommand typ, försed d 
med 'l'ol ,mii t are, 

En så llan regulator med 'er, förutsatt att in trumen tet är 
av såda n kvalitet, att det kan an. es fullt t illförlitligt och 
rättvi sil lide, en utomordentHgt noggrann reglering a v nät
~pänninp'en och eliminerar faran för mottagarens överbe
lastnin. ' Den har do('k e1l olägenb t, be t1'lende i att IDan 
Ilu1ste Illa ett öga P' mätaren oc ·h ,;enom illstiillnillgTlr n l ' 

ll1utstAnt let följa meu uäte t spänni ngsväxlingar.•\tt tala 
om, att den tack vare instrumentet stiiller sig dyr i anskaff
ning är nonsens, nHr IDan lar i betraktaude vad en ny sats 
rör till t. ex. en 3-rörsmottagare kost ar. 

Männi skan är emellertid av naturen bekvnm och följakt
ligell vDnta våra radioly snare pu den automati ska nät
spä nnin regulatol'll, som utan I illS,vn utför s illa flliggallde>n. 

R ilDIOKATALOGEN RB 16 
omfattar diverse rör, delar och apparater, som 
utf irsäljas sil. långt förrådet rä cker till enastä.
end e låga priser. Katalogen, som är oumbä rlig fö r 
aUn amatörer, sändes gratis och fran ko på begäran. 

G.oahalll Brothers, Stockholm 
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r fråga om lIkströmsmottagal'en sä. har numera i samband 
lUed de nya O,l-amperes serierören kommit i marknaden ett 
för dessa rör speciellt avsett regulatorrör , vilket u tgör en 
del av det nätmots tånd, som är nödvändigt f ör att glöd trå
dama skola erhå lla riitt spiinn!ng. Röret, som bestå r av ett 
järnrnots tå nd i \'ä tgas verkar så att dess motst· l1d ökas 
vid ~' ärmeutvecklingen i detsamma, när nätspänningen sti
g; r . Skulle pänning n sjunka, minskas motståndet. Ström
·tyrkan 0,1 amp . håll .' sålunda ständigt konstaut oberoen
de a v näf'spänningen, Det nya regulatorröret finnes l'eoan 
inbyggt i n del BY böstens mottagartyper. 

Någon mot var ighet till denna regulator, när det gäller 
\'i'j xelströrn. mottagare, varvid förhållandena för övrigt ställa 
s ig helt a nnorlunda , Ilar den svenska marknaden ännu ej 
uppvisat. r ..linerika, dUr standardiseringen drivits betyd
ligt längre o Il förutsiittningarna , tack vare bl. a . en nästan 
genomg, ende enhetlighet ifråga om nätspänning och ström
art, äro mycke t gynn 'ummare, användes sedan över ett år 
tillbaka med stor fl'amgä.ng en s. k. »Line Voltage Balast», 
vilken numera tillverkas av snart sagt varje fabrikant och 
ii ven i stOl' utsträcknin o ' bygge in i mottagaren. Principen 
fö l' deusa mma är et t seriemots tånd med hög temperatur
koefficient, inlagt i nättransfol'matorns primärkrets. Mot
st, ndet är sil lindat oeh utsatt föl' riklig ventilation, att en 
iindring a v nätspänningen omedelbart åtföljes a v en mot
svarand lUotståndsäudring. Detta system uppges medföm 
en pral, t j, 'kt taget konstant spänning över transformatorn , 
iiYf.' n om nätspänningen skulle variera med nnda till 30 %. 
Giyet är emellertid att regulatorn och transformatorns pl'i
mä rli ndning må ste \"ara inbördes noga anpassade. Vignett
bilden visar en typ av »liue voltage ballast», till\'erkacl av 
Gardner & H epburn rnc., Philadelphia. 

F ör amatören utgör glimlju lampan, vars tidigare mång
idiga användning inom radiotekniken torue vara a llmänt 

beka nt , en enkel och billig grund för synnerligen intressanta 
experimenL med automatisk nätspänningsreglering. Glim
lampan besitter nämligen den egenSkapen, att dess motstånd 
sjunker, när spiinningen över densamma stiger, 

l rymmet medger tyvärr ej, att vi nu gå närmare il\ 
på denna 'ak, men Yi skola framde les återkomma bärtill. 
Som ledning föl' dmu, villm liro intresserade av att experi
mentera, ges dock redan nu ~tt par antydningar i figurerna 
~ och 4. Fig-. 3 visar lampan inkoppling och fig. 4 anger 
grufi. kt, hur mo tslil ndet i en vi E' glimlju,'lampa kan var iera 
\I1 ed pänningen. 

Va riatiouer i nät~piinningen är en faktor, som tyvärr hit
intills vunnit allt för litet beaktande. Av det ovan sagda 
torde dock framgå, att den är av största betYdelse och värd 
att beakta" av den, som är män om att skona s in mottagare. 

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

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

Aterför~äljare antagas. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 

vÅ R N Y A, O M F Å N G S R I K A I 
RADIOKATALOG 

ÄR UTKOMMEN. 

Intresserade återförsäljare ombedjas in
fordra densamma. Sändes gratis o. franco, 

Ur det ri khaltiga innehållet nämna vi: 

MOTTAGARE - KRAFTFORSTÄRKARE 
Alla slag av radiodelar - Rör -- Fotocel
ler - Grammofoner - Grammofondelar 
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MED TRIOTRON RADIOROR 


FABRIKSNEDERLAG 

A.-B. Nickels &Todsen 
STOCKHOLM 

Användes av de ledande svenska apparatfabrikerna 



"Säst i hör 
med Phil ip s 
rö," 

ha 
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Mottagare a'v kvalitet 
alltid "Miniwatt" 

Vid köp av radio, godtag endast 


mottagare med PHILIPS "Miniwatt"

rör. Då är Ni på säkra sidan 


ifråga om bästa möjliga återgiv

ning, och endast då vet Ni, att 


mottagaren är en kva'itetsappara t.
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