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II POPULAR RADIO 

»JÄTTEKRAFTSYSTEMET» 

är radiohögtalaren 
. med den under

bara tonen. 

Det känsligaste av 
alla magnetsystem. 

Kan drivas med vil
ken apparat som 
helst (t. o . m. kri

stallmottagare i 
Spångas närhet). 

Tål olla effekter. 

Försäljes i alla 
bättre radio

affärer. 

Generalrepresentanter 

A KTIEBOLAGET TRAKO 
STOCKHOLM 

Dagens sensation 
Triumph -Nätanod, T,p I 

fOr växelström 110 0- 220 volt. Det bästa 
i marknaden. 
J anodspänningsu ttag varav ett vatiabelt mellan 0- 150 

vo lt för detektorn , 2 variabla gaHerfötspänning.:t r . Aggre ~ 

ga tet inbyggt i metallkåpa, försett med säkri nga r. Siröm" 

brytare ocl\ anslutningssladd. Inga nätstörningJ:r. Lämp. 

ligt föt alla 1-4,.rörs mottagare. 

Komplett med .ö.endast . . . .. RM . 42.- br. 


Triumph-Nätanod, IikstrOm 110/220 V. 
U tFörande S~lmm.:t som typ I med s.:tmm.l spänningsuttag 
och variabla uttag . RM 26.- br. 
BE AR OMGÄE:>J DE PROSPEKT 

L. GROSSMANN 
BERLIN 559. HASENHiHDE 119 

EIATON 

.Modell 1931 

med skihmgallerdetektor och kraftpentod för likström. 
växelström och batteridrift i högglans polerat bakelit, 
hölj , med inbyggd magneldynamisk högtalare av ny 
komtruktion. Återgivningen är fullt jämförlig med 
den elektrodynam iska högtalarens. Nätapparaten är 
utru ~;tad med EIA:s patentsökta störningsel1minator. 

0 1.s .1 VolymkonfToll både förr,dio och grammofonspeln ing. 

D " n ~~erkHga kvalitetsmottagaren med, ,den oöverträffade 

Ijudk valiten. 


PrislilI ta n:r I l m ed sisongnyheterna sclndes m.ot porto 15 öre (i {rim.) 
El A , . Radiobandbok för apparatbyggare (3:dje .lrg. J930) inne. 
hållcr .allt av vikt om radio: teori, bildradio, television, beräkning 
och bedömning .lv r o\ diomJteriel, beskrivning pl ett antal ult ramoderna 
radio.l,parater. mont~dngs;O o. felsökningsanvisningar etc. PriS' 75 öre. 

Asenter a.ntagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri - Aktiebolaget 
Box 1026 T. STOCKHOLM 16 Box 1026 T. 

SENSATIONELLT 


23 cm dia"!. 
Typ L. 85,· 
Typ If. 90,· 

HÖR 
all ton i 

den svenska 
Elektro

dynamiska 
högtalaren 
och Ni frapperas 
av dess klara di· 
stinkta återgiv

ning. 

Den ger Eder full 
illusion av orgi. 

nal. 

Denna h ögt. lare (jllvc rk:l l'l fö r illll:l. SU D!$ ,sC nä tspänningar oeh b8ltcri ~ 


drift. Hag. oc h L. go h mig. EftcrJrlga hos Eder niirmute rildioafftir 


d e n a-vc n ska elek trodynamiska högtillncn. 


Den finnC' s :h'cn fö r s toril effekter med 35 cm. kondiame1c r, 


Beg-ä r offcr t . 

FIRMA S. WITTANDER 
Klarabergsgat. 42 STOCKHOLM TelefoD 112 Ö 
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Ett 
instru ment 
för 
musi kvä nner 

POPULÄR RADIO 

Selektiv, 

känslig 

och lättskött 
aro tre egenskaper som utmärka 

Luxor växelströmsapparat, typ RW. 

Med en omkopplare på endast tre lägen täckes hela 
våglängdsområdet, 190-2,200 m. Antennens kopplings

grad till avstämningssystemet ändras automatiskt vid 

omställning a v våglängdsomkopplaren, varför flyttning 

av antennen sällan erfordras. 

Luxor R W har även en aperiodisk amennkrets med 

variabel kopplingsgrad till avstämningsspolen. Om an

tennen kopplas till denna krets blir apparaten mycket 

selekti v och tillåter i de flesta fall distansmouagning 

under pågående lokalsändning. 

Apparaten lämnar stor, distortionsfri utgångseffekt 

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 apparaten, varvid rören erhålla 

normal spänning och därmed ökad hållbarheto Under

spänning kompenseras på samma sätt, varvid vinnes. att 

appara tens effekti vi~et 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 urbytas av vem 

som helst utan risk för felkoppling. 

LuxoR/ . 
/!?..AOIO 

RADIOFABRIKEN LUXOR, MOTALA 
Telefoner 685 & 510 Teleg ramadress, luxor 
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RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill få avsättning för 
Edra till verkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slottsgatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift Finland 

Anodspänningsapparater 
för 11 0-220 volt. Årlig strömkostnod ca 
1,50. 1 år; go anti. 8 dagars returrött. 

Växelström Kr. 38:
komp!. med rär. Säljas pli bekvöm av 
betalning med 

Kr. 2: - pr vecka 
Philips, L. K. etc. pli liknande villkor. 

Illustrerat prospekt gratis . 

K. BROBERG, Malmö 
s. Promenaden 1, Tel 3732 

NXTANSLUTNINGSMATERIAL 
DrossJar, Nättransformatorer, Kondensatorer, 

SpänningsdeJare, Potentiometrar, Likrikrarrör 

m. m. till absolut lägsta pris. Insänd kopplings
chema 	 så stå vi gärna till tjänst med priser, 

råd och upplysningar. 

AUG. JANSSON 

Radioavdelning, SUNDBYBERG 


Tel. Sundbyberg 13 59 


Vi tacka Er alla 

läsare, annonSörer och medarbetare för den hjälp, som NI 
under det gångna året - Populär Raclios andra - givit 
OSS i vår strävan att ge den radiointresserade svenska all
mänheten en tidskrift, som ligger i jämnhöjd med vad ut
landet kan visa fram. 

Med gott samvete kunna vi ännu en gång konstatera, att 
Populär Radio blivit uppSka ttad så som vi hoppats. En stän
digt stegrad upplaga är det bästa beviset för att PopuUir 
Radio är hela den intresserade rac!iopublikens tidskrift. 

Framgång förpliktar. Vi veta med oss, att vi i fortsätt· 
ningen äro skyldiga att göra linnu större ansträngningar 
för att ge våra läsare det allra bästa ä ven framgent. Och vi 
äro beredda till nya tag på den väg, som vi slagit in pil.. Att 
den är den rätta har vår läsekrets själv förklarat. Vi se ett 
bevis därför i det faktum, att Populär Radios prenum2
r antstock vid detta andra års slut är mer än fem gånge,' 
så stor som för ett år sedan. 

Vi kunna utan överdrift lova den radiointresserade all
mäoheten det bästa på området från såväl in- som utlan
det, och vi ha föl' det kommande året knutit ytterligare 
nya förbiodelser, som ge oss möjlighet att utöka värt pro
gram. Vi lova Eder tolv punktligt utkommande nummer 
med det mest aktuella innehåll, som någon radiotidskrift 
har möjlighet at t ge, och vi lova Er dessutom - om Ni är 
helårsprenumerant - två volymer ur serien Populär Ra
dios handböcker, vilka under detta år blivit en succes. 

Va d beträffar u t$lyrseln kommer Populär Radio också j 

fortsättningen at t stil i särklass bland svenska radio tid
skrifter. Vårt illm;trationsmnterial är rikhaltigare än nn
gon a nnans och vä rt flerfärgstryck ger illustrationerna ett 
ännu högre värde. En årgång av Populär Radio är en värdc'
full uppslag:;bok för Självbyggaren s'J,väl som den mera all 
mänt intresserade. 

Några detaljer om de nya arrangemang, som vi planer:!, 
kunna vi inte framlägga just för iig·unblicket. Vi bedja Ut 
fästa Er uppmärksa mhet på, att uppslaget med Poplll'ir 
Radios grutishandböcker till heliirsprenumeranter anam
mats på annat håll , dock med den ::;killnaden att där endast 
lämnats en handbok mot Populär Radios tya. Tack vare 
vura vittutgrenade utländska förbindelser kuuna vi även 
hlir lova att ge Er kvalitativt och kvantitativt det bästa. 

Slutligen vilja vi be Er beakta, att Populär Radio stiir 
oberoende åt alla håll och inte behöver ta några hänsyn till 
in tressen som vilja göra sig breda på den stora läsekrpt
sens bekostnad. Den positionen lova vi att som hittills ut
nyttja till hela den radiointresserade svenska allmänhe
tens fromma. * 

Under 1931 utgives Populär Radio som hittills den 15 i 
varje månad. Lösnummerpriset blir, trots de utvidgningar 
s()m planeras. fortfarande 50 öre, prenumerationspriset för 
' / , år kr. 5: - , för lj2 år kr. 2: 75. Prenumeration kan ske i 
bokhandeln eller på posten. 

Insänd nedanstående beställning till 

EXPEDITIONEN AV POPULÄR RADIO 

Post fack 450 - Stockholm - Postgiro 940 


Undertecknad prenumererar härmed för 'I, år 1931 
på P O P U L Ä R R A D I O. Prenumcrationsavgiften 
Kr. 5:- filr uttagas mot postförskott, när n:r l ~än
de .. Skall som helårsprenu meraot ha rättighet mo, 
exp.-kostn. (35 öre pr volym) erhålla 2 volymer ur 
serien Populär Radios Handböcker, vilka utgivas lIn
der 1931. 

el en . . . ..... . 1903 .. 


Namn: 

Bostad: 

Postadress : 

... ........................ ...... .... ........... ... .. .. .... .. ......... .. ...... ......... .................. .. ...... 
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SKANDIA 03 är en 3-rörs 
växelströmsmottagare av mo
dernaste konstruklion med in
byggd 4-polig högtalare. Hög 
selektivitet - Stor ljudstyrka 
Vacker ton - Belysta skalor 
- Förnäm exteriör - polerad 
valnöt - Våglängd: 200-2000 
meter - Pris kronor 255:-. 

Kopplingskondensator 

med isolerad axel 

TOROTOR tillverkar kondensatorer för alla ändamål. 


TOROTOR har alltid kondensatorn, som Ni behöver. 


Vridkondensator 


Modell B, 450 cm . 


Kr. 6.50 


Mikroskala 

med kondensator mod. B 


Kr. 13. 

Generalrepresentant för Sverge: l'1ax Johnsen &. Co. A."B., Regeringsg. 20, Sthlm, Tel. 18169 


I de falj hos A.=B. Ingenjörsfirman Therma, Kungsg. ]0, N. Kungstornet, Sthlm, Tel. N. ]1145 
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Rundradion kräver plats~ 

Utökade våglängdsområden, 
större stationsavstånd 
två brännande fråg or vid 
konferensen i Madrid 1932. 

R 
undl'udioföl'hållandena i Europa ha väl 
på SClla:,;te tid blivit förbättrade på visst 
sätt därigenom att allt flera av sän
darna kommit till insikt om nödvändig

heten av att de i Pragplanen fastställda våglängderna 
absolut hållas så noggrant som möjligt. Allt flera ha 
skapat de tekuiska möjligheterna för att kunna vara 
lojala, men fortfarande finns det gott om svårigheter. 
Några stationer fortsätta med att arbeta vid sidan 
av Pragplanen och detta medför betydande störnin
gar för andr a sändare. 

Även om ll n des.fla återstående tenoristel' bli lojala 
medlemmar i den europeiska rundraclio];:ören, Se blir 
det förr eller senare nödvilndigt att skaffa europeisk 
rundradio ett bredare våglängdsområde. Stationer
nas styrka ökas ständigt vid varje ny- eller ombygg
nad. Som exempel härpä kunna nämnas några av dc 
senaste om- och nybyggnaderna på kontinent en. Den 
tyska stati(uen i Mtihlac]zer blir på 70-75 kilowatt, 
den ösLtyska Heilsberg skall få en antenneffekt av 
cirka 100 kilowatt och den nya stationen i Strass
hourg kommer upp till 20 kilowatt. Att detta kapp
ru::sL.öil1g',;rn ;;eri i etel'n inte ä r' någon specifikt euro
peisk förct eelse vet man ju förres Len. I Förenta 
staterna har man St'tt sig nörlsakad att sätta en 
maximigräils för effekten på ;jU kilowatt och antalet 
iSädana storsändare är också maximerat. 

En bild av JJhiJJlackp,r-s(iJ/(/arcJ!, ·i t!1odper spektiv. 

Till det ovannämnda kommer'. att flera betydande 
länder, däribland l:lpanien, Tjeckosloyakien, Öll ter 
rike och Ilalien, nn börja resa allt stal'kaJ'e krav på 
att fä en långv,) g;;;" I el tion. De v~lglällgd somdld n I som 
nu disponcras a v rundradion, äro överllefo lk<.lde och 
värre blir det för varje månad som gäl'. Konferenseu 
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i Madrid 1932 får ett styvt arbete med att reda ut 
denna fl 'åga och åstadkomma en lösning, som inte 
bara bli:" ett provisorium. 

NågOl resultat kan inte na, ' utan mycket nog" 
granna förberedelser, ty rundradion kommer som en 
inkräktare på områden, vilka hittills varit reserve" 
rade för en rad andra l'adioföreLeelser med samma 
existensberättigande, och ingen kan begära att dessa 
utan vi(1are skola säga ja och amen till allting vad 

men då sådana synkronstationer enligt sakens natur 
endast kunna få täcka den allra närmaste omgi vnin
gen (räckYidden kan blott bli några få kilometer), 
så har denna metod i praktiken endast någon bety
delse för sådana länder, som ha ett större antal 
storstäder. 

Väsentligt gynnsammare ställa sig förhållandena 
när det gäller det slags rundradio på gemensamma 
\"åglängder, som t. ex. är infört i Berlins distrikt. 

Dtlr styras en rad reläsändare över 
ledningar aven speciell frekvensgivare, 
och samtliga shttioner arbeta sålunda 
under alla förhållanden på absolut 
samma våglängd. 

, Ej heller denna metod är dock rik
tigt idealisk. R.nndradio på gemensam
ma våglängder blir knappast någon
ting annat än ett hjälpmedel, som kan 
användas endast på platser, där det 
inte på annat s~ltt är möjligt att uppnå 
tillräcklig räckvidd för hu vlldsändaren. 

Däremot skulle förhållandena för
1,ättI'as, om det \"ore möjligt att lägga 
l'lllldl'adion pii ett område med längre 
väglängder än det lilla området mel1an11hihlackers stationsbyggnad med de brl,la tOl'1wn av trä. 

rund rad ion behagal' kräva. .;.\. an dra 
sidan mli3te man ju erkänna, att rund
radion a . år 1930 är en axsevärt mera 
betydand institution, både nationellt 
och int r nationellt, än vid vVashing
tonkonfel ensen år 1927. 

Förberedelserna för Madrid-konfe
rensen äro r edan i fnll gång. I Buda
pest beha n.dlade man sålunda vid inter
nationell a radiounionens oktobermöte 
som ett l(,d i detta förberedande arbete 
flera tekniska prohlem, bland vilka de 
viktiga.ste voro: 

1) möjligheterna för större frekven s
Den plancraäe stol"siindarc n i H eilsberg, som .skall ta en

avstånd mellan de olika rundradiosän antenneffekt av omkring 100 kilolt:att. 
darna; , 

2) frågan om ntökning ay våglängdsområdena föl' 
runc1radi n samt 

3) rundradiostationernas ömsesidiga störningar 
vid övermodulering. 

En ökn ing av frekvensavståndet mellan sända rna 
är endas möjlig genom en minskning av i':ilndarnas 
antal eH )' en utökning av våglängdsområdena. En 
reduktion av säu dareantalet hoppas man kunna upp
nå genom :nföraudet av synkron körning i alla länd r 

250 och 545 meter. Ur teknisk synpunkt skulle det 
\'ara försvarligt att lägga fartygsradion över 600 
meter till området under 250 meter. De rundradio
vågor som gå över land äro utsatta för mycket still'k 
abi:lorption, vilken ytterligare tilltar da våglängden 
minskas. Vid utbredning över vatten är absorptionen 
däremot Sa liten, att man inte kan märka någon 
betydande reduktion i användbarhet och räckvjdd 
ens ifråga om våglängder under 250 meter . 

(for/s. å sid. j 73) 
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Gla~väggen 
i §tudion 

radiostudion släpper man i vanliga fall inte 
.in n ' gra åhörare och det hal' sina randiga 
skäl. Mikrofonernas ljuc1känslighet har på 
allra senaste år ökats avsevärt. Nu tar mikro

fonen upp vartenda litet ljud, varje tillstymmelf>e 
till oväsen och vidarebefordrar det till sändaren. 

Närvar'on aven publik är emellertid många gånger 
av mycket stor betydelse för de uppträdande konst
närerna. Publiken skapar en stämning som inte kan 
åstadkommas, när man spelar inför bara en mikro
fon och fyra tomma väggar. 

Under sådana förhållanden är det helt naturligt, 
att man då och då dryftat möjligheterna för ett ar
rangemang, som skulle tillåta en publik att närvara 
i studion utan att man behövde befara att den skulle 
störa sändningen, och i New York har man funnit 
lösningen. Här har man nu möjlighet att härbärgera 
inte mindre än 600 åRkådare utan att den stora radio
publiken störes därav. De uppträdande konstnärerna 
ha den levallde, närvarande publik som de måste ha 
kontakt med för att göra sitt bästa - tack vare att 
man uppfört en vägg av glas mellan »scen» och 
»salong». Det är för övrigt en vägg, vilken liksom 
en järnridå på teatern kan hissas upp och ner. Hela 
studion påminner föl' resten om en teater, ty den 
är byggd som en scen. För att illusionen skall bli 
fullständig har man också markerat ett orkesterdike 
mellan scen och salong. Vill man riktigt väl utnyttja 
lokaliteterna, så kan man faktiskt använda denna 
studio såsom teater eller konsertsal vid tillfällen, 

då föredrag eller andra enklare saker sändas från 
en mindre studio. 

Glasväggen avgränsar åskådarplatserna och scen 
absolut ljudtätt från varandra. Väggen består av 18 
jättestora rutor av tillräcklig tjocklek för att alla 
obehöriga ljud skola utestängas från »salongen». Ru· 
torna äro infattade i smala ramar, av vilka man har 
minsta möjliga olägenhet. Hidån väger sammanlagt 
inte mindre än 6 ton, och den är därför avbalanseI~ad 
med motvikter, så att det inte blir alltför betungande 
att dra den upp och ner. 

De uppträdandes röster höras inte direkt ut till 
publiken utan förmedlas pr mikrofoner på scenen och 
ett antal högtalare, vilka äro monterade på lämpliga 
platser i salongen. 

Ännu är experimentet med glasväggen inte så 
gammalt, men att döma av resultaten hittills har man 
häl' funnit en mycket god lösning av problemet. Hi'tl
ler den i fortsättningen vad början lovar, så torde 

det inte dröja så 
värst länge, innan 
glasväggen blir en 
institution i alla 
länders rundradio. 

Båäa bilderna äTa tag
na ute trån d.s1cåäM(·' 
plat ~enta, och man trJ/· 
hä7' ett gott int1'/Jek 
av Mde väggens i de .~8 
helhet och äe olika t''ll 

fornas storlek. 
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N arun och nytt 1 högtalaren 


Ett rekOJ'd 

En iutt!' ·.';ant och elegant nyhe t fiir 
säsongen iir Philips lJluttagare 2601. 
Det är . is::;erligen en apparat i det 
prisläget, att inte vem "om hel s t \' å 
gar drömma om att bli ägtll'P till e l t 
exempl a.r , men en liten preseuLatlon 
intresserar trots ct e t säkert a lla . 

Inom ett wune ritfodral ;ir i nbyggd 
en ytterst selektiv ocb effektiv mo tta
gare jämte cn elektrodynamisk högtn
lm·e. Motta garen är egentligen identL k 
med 2;:;1.1 och hur . å lunda tvenne bu~
frekven s 15](iirmgallerrör samt kraft · 
pentoden ( 443 "om slutrur. Detektor , 
röret ur E 415. 

Ins tällningen av a ppara ten ä r s\'n 
n e rli'gen cnke l. Den iiI' ~ [ilunel:l enratls
nvstämd 0<:1:1 det finns ~'tterli,!;a re en 
da.st en ra tt för volymkontrollen. Den 
lilla knaPIJ8n mellan de tvenne raltar
n a är till föl' in- och urkopplingar ilv 
ett högtala rfilter, som avskär frekven
ser över 5.•)00 utan att undertryC'ka rle 
lägre. De tlJl fil ter är ii ven till god nytt'l 
för att t JI bort interferensen mcll ~ 1l 
t venne sä JI dare, och vid atmosfiiri ska 
s törningar. På avparatens baksida 
finns ans lu t ning föl' ytterligare en hö~· 
talare a v tö.t;obmig typ samt för el el{
troUudd o$il. Möj lighet finns också att 
urkoppla den in byggda elektrotlynami
ska bögtalu rell . va refter en dylik kan 
placeras plI önska d plats. Apparaten ä r 
a vsedd att au\'ä mlll l" till en kort utom· 
husantenn men all~ll1tnin;":'s mujlighct 
finns ocksil för Phili ps rHma nlenn. 

Den inb.l" g-~lla högtalaren ii l' fö r;'elld 
Il1Pi.1 CIl Jl l'rmll ucntmagllpl. l , jud:t.\:-
kan iir mYl" ket stOl' och mer iin tillräck· 
li g för ett "Wrre rum . l<'örs uker m 'l'l 
öppna el p uiida ga llerdörra rna föl' arr, 
Ile ld da 1I11paratt~ ns inre, brytl, · uil t , 
~[liinning(! ll automati skt. Detta ä r gh·ct · 
\'l!' också n lkl yändigt, eI '-l slutröret har 
en anods)liinning av 300 volt. 

1'J/II1 [l en 1/I'J I j'({1f ;os liJrn-i.ngar i. Tys.!,;
11/1/11. De t l rdE' \' [[ r ' l gnn~ka allmiill t 
IJP[,: a llt att m an i 'l'YBkl<1ud bedd,er en 
lllycket hårclnaekarl kamp mot ra(li " , 
,tiimillgl1 r ay alla slag. Talrika stalls
lllyntligh eter ha :;kap aL .·ärskilda fiir
ol'lluingm' för at t l;kydda radi o lys~ 

liarna mot mottagning ·s tÖrningllr. Des '~

utom har man det ~ . k. »],'unkhilfE'u». 
(·,ti Yittu lg- renat niit av s [örningse..x!l(! l' 
ter, vilket f. n. ~ysselsi:iLter icke mindl'(' 
,in ;),379 ller ~on er. 

H 'ldiolys~nare , "ilka bli störda i ~ il\ 
moll ag-ning. alUll~ila dettll till närm ns t0 
»F unkl1ilfp», som genu.< t försöker all 
upptäcka 8 1 öl'l1ing:~källnn ocll bortelirni
nera c]PD ·amma. 

De re,;ultat. som denna radiosE'rvicc 
uppnått i juli i år, hal' offentliggjort" i 
den tr~ka tidskriften »Di e SendUll~:~ . 
Enlig-t denna källa mottogs under juli 
6,322 anmälniugar om störning-ar ; i 
3,705 fall kunde man redan samma ltd.
nad f l bort stöl'll ingarnn i större ell ro r 
mindre omfa ttniu g'. 

Stöl'l1ingal'lla furdela sig på följandc 
sH Ll : 

S törningar genom hö~spänningsled, 
ninga r: 9D, upphävda 24. 

,'pi1J'\'äg ;;~törningar: 435, upphii Hla 
118. 

Atcrkoppling-sstörningar SD\). upp
h ii \'tIa 572. 

S töl'l1ingar från motorer: 1,150, upp
hä,da 542. 

Störningar från hög'frekveu~nppara
ter : 2,410, upphävcl a 1,551. 

Dh'erse s törningar: 1,332, upphävda 
S98. 
De~"a resultat måste betra ktas s:1som 

synnerligen " nel.ra och lovande fö l' 
f ra mtiden. 

* 

Fijre/)ygg olyckor genom att vidtag'l 
å tgii l'fle r som ~kapa absolut ~iikerlwt 
uPPllla w1cl e vi i fÖl'8ga enrle numme r 
,-iha l'is[lrc'. oclt (let drÖjd jute mer 
ä n et t par dagar fördin rIet inträffade 
en hiiJJdelsc, som \·i.<alle bur befogad 
den va rningen yar. r Yii ;'e i Värm lund 
r likade en 1S-årig' flil:ka på .gård en till 
, Ht bpm springa em ot 011 [';lcli oun tenfI, 

.Nytt insjrumellt 

Heler tion kullas ett nytt instrument 
>som presenternts av elen tyska rundra
(lion öve r Frankfurt :lm :Uain . 

H elertion är en uppriDning av Frank
furt-vianis ten Bruno Helbergel' och 
Scl1neider-Opel-verkem; tekniska direk
tör, (1:1' Peter Lertes. Namnet Ilar in
s trumentet :'å ledes av de bäda uppfin
narna . Tre 11 r påstås de bilda herral'lla 
ha expcrimenterat innan de nått ett till 
freel~ s tliIlande resultat. 

HelberglCr har byggt på professor 
Theremins sfärofon. 1'll bilden härovan 
tir instrumentet upps tällt framful' en 
flygel, vilken llock intl' har någonting 
med k onstruktionen att göra . "C'ppstält
ningen har skett pä detta sätt bam 
därför at t Helberger trakterar de båda 
ins t rumenten samtidigt. Helertion p5.
st.fui vara en I ii. tt trUn tillortabel bis to riH, 
oclL om man bygge r den en- eller två, 
stämmig S' l blir den relativt billig. Den 
kan anslutas till varje radioappa rat el
ler grammofonförs tä rka re. Helertions 
anvtindningsmöjligbeter lära vara ut,
omordentligt stora, och särskilt för 
toniilm och rundradio väntas det få stor 
betydelse. 

* 

varvid hon meel ansiktet kom i berö, 
rin g meel densa mma. Hon fastnade i 
antennen med bägge hiinclerna och fö ll 
sedan död till ma rken. Yid företageD 
uudersölming visade det sig, att a nten
nen va r s tröm fö rande, vilket berodde 
på att jordledningen, som koppla ts till 
en elektrisk lampa, kommit i förbin
dels!' med antennen. Ett oförsvarligt 
s larv, som ytterligare förvärra .' genom 
att a ntennen uppsatts i manshöjd. 
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SKANDIA.W ÅLLGREN 


LOEWE ED SS 

Kraftig högtalare med 4-pol. system, tålande hög belast
ning. Uwmordendigt vackert ljud och tilItalande utse
ende. Kr. 40: .-. 

LOEWE L Ch 
system och membran. 

8 5. Chassis med samma 4-po;. 
Kr. 19:-. 

L O E W E L S 8 5. 
Det 4-poliga systemet endast Kr. 14:-. 
(Samdiga fö rsedda med kraftig sladd med stickkontakt.) 

~~LORENZ TREA~~ 
Trc-rörsmottagare - återkopplad de
tektor och två steg motsdndskopplad 
lågfrekvens 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 

Göteborg 1 

Teleloner : 39577, 39578, 39579. 

LOEWE ED 100 

- säsongens stora nyhet 

3-stegs nätmottagare för 50-per. växelström, 110, 127, 

150, 220 eller 240 volt, med inbyggd 4-pol. högtalare. 


Hög effekt, lättskö tt, smakfulIt utseende, var. antenn

koppling, grammofonförstärkning. 


Försedd med Loewes nya växelströms trippe/rör. 

Namnet Loewe borgar för ljudkvalitet . 


Kronor 165:

~~LORENZ FYRA~~ 
.Lorenz Fyra. är en 4-rörsmottagare med tvl steg hög

frekvensförstärkning, därav det ena steget skärmgaI!er

rör, detekwr och transformatorkopplad J. f.-förstärk

ning med penwd-slutrör. 


Ytterst selektiv och effektiv långdistansmottagare. 


Enratts-avstämning. Belyst skala, som även är graderad 

i kiloherz (kHz). 


En överdådig mottagare med överdådig ljudkvalitet. 


Levereras komplett med rör. 


Kronor 395:

Elektriska A.=B. Skandia 
Stockholm 

Telelon: Norr :126 30 Postlnck 822 
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SASONGENS STÖRSTA NYHET! 


JiLW Jil'S GIGJiNT 
MAGNET.DYNAMISK 

60.POLIG 
N:r 230 

Ersätter fullständigt 

et elektrodynaDliska systeDlet! 
et bästa som hittills åstadkommits på högtalarområdet är Always Gigant-system, dess fördelar 

ligga i öppen dager. Den ersätter fullständigt det elektrodynamiska systemet och är oerhört lätt 
ats montera. Den arbetar med samma precision tillsammans med den minsta apparat såväl som 
med en kraftförstärkare, och kan regleras från ° till 4 watt. Magnttpolerna inställas med en 
arm, som förhindrar att pol-skorna skrida . Skaldn är matematiskt exakt och garanterar likartat 
polavstånd. Efter inställningen avlägsnas nyckeln, så att ingen obehörig kan ändra inställningen. 
60 från varandra isolerade poler ve rka på ett ankare a v samma konstruktion. Alla delar äro över
dimensionerade med konstant belastning. Systemet består av 226 delar. För att uppnå bästa 
mi:;jliga anpassning till utgångsröret kan man välja mellan olika spolrnotstånd om 500, 1,25° 
och 1,750 ohm. Schema och bruksanvisning medföljer. 

Lågt pris trots k'Valiteten 
MAX JOHNSEN &. Co. A.~B. Systemet. . . . . . . . . . . . . . Kr. 28.
REGERINGSGATAN 20. TEL. 18169 Chassis med påmonterat system Kr. 42. 50 
ST OCKHOLM Inbyggt i elegant möbel. . . . . Kr. 88.
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Volymko tro leo§ 


.lf('d hjiilp av gl Gdnwtstrlnd l hög/'rc /w eu ..
J"Grcls l}l i.j(lström.~ /,;rr;t ~ /.an mottagaren" 

roly m kont ra/ l el'os il/oln r iJ.tt v ida grän · 


ser (f il}. 1 ) . 


N iiI' lllan :-;kall r egl era en god mottagares 
ljud .·Lyrka är (let felaktigt att mixtra 
med svängningskJ'etsens uvstämning 
och yaricra denml. Dels riskerar man 

aH Ut RWrningar fdin anrl l'a sta t ioner, dels f · r man 
olikartad föl' ·tärklling av de olika frekvenserna. (T (] 

lj udst-yrkereglel'illg ä r emellertid aUtid önskvärd, 
både ,id motlagnillg i allmänhet och då apparat en 
använues :-;om grammofonförstärkare. 

På en god "olymkon1 roll ställer man aUtid föl
jande krav : 

1) Heol eringL:J1 skull verka likartat ifråga om alla 
frekvenscr inom llörbarhetsområdet, d. v. s . n ågra 
frekvenser få inte dämpas fö rhållandevis mera än 
andra. 

2) Regletingen skall kunna variera ljudstyrkan 
från maximum till ett p ianissimo, som är allra högst 
en tiondel a - den normala ljudst.yrkan. 

placering 
iir elt p,'oblem som I"a.n erbjuda rätt stora 8vårighct er. Oft·a 
t th' man fijrvriingning eUrr kontaläs törningar. I deIlu(/, oriCI/ 
t eran de artikel ges NIlS om (le olika placC-1"in(j8·möjl i y hGtcr -,om 
f in.na8 och (le tGr·- or:h na.ckdel ar 80m [ulja l / I .iI. d ('r l , ' )117 en er 

andra mGt(nlen. 

Fir;. 1, .2 rJ<;h .1. 

3 ) Regleringen skall kuuna ändra ljudstyrkall 
absolu t jäLll1t och ut an att något s törningsmomellt 
införes genom sj älva handbavandet a v volymkon· 
trollen. Vid are sk;tll l:iudstyrkan \·[tri era. ll ii.gorlunda 
proportionellt mot vriuningen av volym kont rollcns 
h a ndtag. 

Man har möjlighet att tco'lera ljnd~tyrkan genom 
ingrepp före detektorn, allt. < genom l ämpliga arran
gemang, vilka påverka högfrekvensrörets förstärk
ning , och man kan ocks, läcrga ljudsty rkeregleringen 
efter detektorn, alltså i lågfrekvensstegcn. Om mot
tagaten skall användas såsom grammofonförstärkal'e, 
så kan naturligtvis endast den sistnämnda metoden 
komma ifråga. 

Of)/':8d. en vanli.rl potcnt 'iom ct er , placerad 
m ed ytterko ll ta7cterna till HJ!'-ruref.8 glöå
strömskont akf er och uttags7cont(/.kten tm 
HF' -1'ö"ets gallerbatt eri, kal/. a?I'Vii.ilda.~ sä.som. 

volymkonlroll ( j1g. 4). 

http:vanli.rl
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L. t OS!; nu titia litet närmar e på några av de 
metoder, i;om vanligen am'ända , för att bilda oss ett 
begrepp om, hur dessa metoder u ppfylla de härovan 
uppställua kraven. 

En av Lie enklaste ocll me"t effektiva metoderna 
att arra ngera vol 'mI. lutroll i högfrekvensförstärka
ren visas på f ig. 1. D en be 'Ull' helt enkelt av regle
ring av ögfl'ekvCIlSI'Örets glödström. Rörets mins
kad e em ission vid min.'kad glödström begränsar 
nämligen elen överföl'da hÖfTfl'ekventa energin, dock 
utan att ljudstyrkegränsen blir "ä skarpt best-'i.mtl , 
att den fi) rstör reproduktionen. :J1:ed avtagande glöd
ström ändras emellertid rörets inre motstånd, så att 
man i villsa fall kan ändra mottagar ens selektivitet 
och stabilitet en hel del, om man gal' efter denna 
metod. Reproduktionens Jn'alitet kan under sådana 
förhålla den inte undgå att pe \' l'kas mer eller 
mindre a v regleringen. 

Fig. 6. 

Glödm t:; audet R på Hg. 1 skall kunna min ka 
rörets gl" dström så mycket, a tt emissionen upphör. 
Genomgående kan man s~lga, att metoden lämpar sig 
sämst n ii r det gäller neutrodynstabiliserade förstär
kare, då regI ringen inverkar på stabili. eringen. I 
andra ltögfrekvensförstärkare, och 'ärskilt när 
skärmga errör användes, ger metoden annars en 
utmärk t volymkontroll. 

Fig. 2 \'isar en annan »hiigfreln'ensmetod». j)Icd 
motst· ndet R reglerar man de i svängningskretsen 
L- < uppstående spänuingarna och dänued ljudst 
kan. ll'Io ..tåndet skall helst knnna varieras mellan 
några f:'t tusen ohm och cirka 250,000 föl' att man 
skall få ett tillräckligt stort rt>gleringsomrflde. 

Med hinsyn till ljudstyrkel'egleringen är metoden 
förträffli g, men motståndet medför ju en större ell er 
mindre (lämpning av svängningskret en, arigenom 
mottagfl l'enS selektivitet påverkas s ta rkt. Denna 
dämpnin )' ver kar samtidigt sta biliserande och kan 
eyentuclJ 1 vnra d t enda stabili seringsmedlet i mo l
tagaren, så att högIrekvensröl'et vi d siol'a värden 
på R h.mmel' att arbeta med stark återkoppling. 

POPULÄR RADIO 

Ljudkvaliteten blir därför alltid i någon gra d bero
ende av in, tällnin gen. 

På ng. 3, där motståndet R. är placerat i serie 
med kon d nsatorn i svängningsluetsen, skall mot
ståndet blott kunna regleras mellan ll, .~a få och 
100-200 ohm. I övrigt är metoden f ullt anaJog med 
elen ovannämnda, ha r precis samma fördelar och 

nackdelar. 
Fig. 4 "isar, hm man med potentiometern P och 

F ig . 7 och S. 

batteriet B kan inställa och variera R F -röl'et s gal
lerförspänning och därmed ljudstyrkan. Metoden är 
användbar i neutrodynst a biliserade förstärkare, men 
är riktigt god enda st vid mindre variationer a\' 
ljudstyrkan. Vid större variationer åstadkommer 
den samtidigt avtagande selektivitet på grund a" 
detektorverkan vid stor negativ förspänning och 
dämpningen vid för liten negativ förspänning. 

Efter vad som här sagts skulle man tro, att den 
metod för reglering av detektorns högfrekventa gal
lerspänningar med en potentiometer R, som ii g. 5 

Fig. 9. 

\'isar, skulle vara idealisk. I verklighet en har man 
också här en utmärkt volymkontroll, när man bara 
använder en god potentiometer, vilken i de flesta 
fall kan väljas mellan 50,000 och 80,000 ohm. Men. 
fa:; tän detta iut e är absolut klart vid första ögon
kastet s' påv rkar också denna r~glering motta garens 
stabilitet och därmed selektiviteten. Goda resultat 
u ppnås särskilt Il ~ir potentiometern placeras över en 
llF-transformator efter ett skärmgallerrör. 

Slutligen bör nämnas, att man naturligtvis kan 
reglera den från antennen mottagna energin, t. ex. 
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på så sätt som fig. 6 illustrerar. Antingen kan varia
tionen ske med en antenn·seriekondensator C eller 
med ett vaI'iabelt motstånd R över antennspolen. 
Båda de a metod r äro my ket användbara. K on
densatorn variera r dock ingiingskretsens avstämning 
och motståndet kan invel'ka något på selektiviteten. 
Motståndet skall kunna regleras någorlunda jämnt 
från Otill 10,000 ohm. 

Beträffande sam tliga här nämnda metoder måste 
dock framhållas, att den detektorn tillförda energin 
\-arken får vara föl' li ten eller för stor, Oill detek

l allJmänhet .~ kt.! r 

volymregleril 
.'len lned en hört 

ohmspotentio
meter, placer ad 
Ö1) 6 1- en ! t1IJ
fre7cvenstratl8

tormators lIe
ku'/l diir sida 

och m ed utta!Jd 
tUl nä8ta, 1·ör.~ 

gaUer. 

torn skall kunna arbeta helt utan förvrängning. En
bart därför kan det vara lämpligt att placera volym
kontrollen i LF-förRtärkaren. d~Lr den helst skall 
läggas mellan detektor och första lågfrekvens för att 
hindra övel's lYI'ning a v de följande lågfrekvenserna. 

I motståndskopplade LF-för ·tärkare kan det synas 
mycket lätt att variera ljudstyrkan genom variation 
av olika motstånd. Saken ligger dock inte så enkelt 
till. o.m man t. ex. såsom tig. 7 åskåliliggör, varierar 
anodströmmen och därmed för ·tärkningen, så ger 
regleringen anledning till oväsen, Rom förstärkes 
kraftigt i de efterföljande stegen, och ov~Lsendet är 
sv' 1't att undvika, då anodSl l'örumen ju skall flyta 
över den rörliga kontakten. 

Fig. 8 visar en av de olyckligaste metoderna. Det 
reglerbara motståndet R bildar t illsamman med gal· 
lerläckan en högohmspotentiometer. Gallerläckan 
måst e tas l'ela tivt liten (t. ex. 0,2 megohm ) för att 
man skall f· ett blott nägorlunda rimligt reo'l rings
omräde, medan R bör kunna göra mycket stor. 
Under 'udana förhållanden gå växelspänniug-arna 
från det föregående rörets anodkrets svårligen ige
nom till gallret, och på grund av l apaciteten fr1\.n 
gallret och dess tilledning t ill omgivningen, und e.l'
tryckas dc högsta frekvenserna oproportionerligt 
starkt. 

Den metod, som illustreras av fig. D, är lika olyck
lig, ty med av tagande motstånd i gallerläckan R 
ka n detta motstånd för de läg t a frekvensernas vid
kommande bli mycket mindre än motståndet i kon
densatorn el och de låga frekvensel'lla bli då dåligt 
förstärkt a. 

Vi komma så till den gamla kända metoden, som 
vhms P' ng. 10 och 11, i vilka användes en variabel 
shunt R över en lågfrekvenstl'ansformators p['imär
eller sekundärsida. 

Met oden är inte så usel, som vissa uthindska tek
niker vilja göra gällande. Den allvarligaste invitTlll, 

FiU. 10, 11 och l !. 

ning, som kan göras mot den, är att en god trans
formator är beräknad för en viss bestämd belastning, 
utan vilken den inte kan ge den erfordrade likar·tad 
förstärkningen för de flesta frekvenser. D å de vari
abla motstånden betyda variabel belastning kan man 
sålunda inte vänta sig, att man skall få en absolut 
fcliri förstärkning under alla förhå llanden. 

För att få en felfri förstärkning är det lämpligast 
att begagna en potent.iometer över transformatorns 
sekundärlindning, såsom fig. 11 visar. Man skulle 
kunna tänka sig, att potentiometern kopplas över pri
märlindningen till anodströmmen eller anoden till 
den rörliga kontakten, men detta skulle vara myckL·t 
olyckligt, då rörens arbetskaraktäristik då skulle 

(Fort •. i. .id. 378) 
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Vilka kray skall den moderna 

POPULÄR RADIO 

V 
ad en radiomottagare skall kunna pre
st ·rn beror av storleken pa det rum , 
som lilan y ill fylla m('d lj u(let fl" .n 
högtalarcn. Erfarenheten visar' , aU ett 

lIlindre högtalanör:-; J>n~s tationsförm' ga är fullt till
räcldig för mimlre rum, meda n det för stör re t um 
ln-ä\'e>; ~llltrör med :-;Löne prestatioH,,, [öl'lm ga i fi.jt' 

bindel:-;e lIlerl mel'a fu llkomliga högtalar typer . Tidi
gare rl) dl' mall allli-d, at1 ett ul1bbelt st\. stort Hlm 
orkRå h änle dll1.Jhelt så 8tor ljndpre i :1 t ion av hög
talar 'n, lLle ll Ilyare miitningar ha \-isat, att J el ta 
alls intl' iiI' nöchändigt. Vrestation~förmagan hehfi

\'er inte all s rara propodioneJl mot kubikinnehållet, 
ty i :,;WlTe rum iiI' inv ·'rknn as l judahsol'berande illP ' 

del bc t,vtllif,rt m in\.lJ 'e itn j större, 

Fig. l angel' föl' olika J'umi;"torlekar pl'est a tiOJls
förmäga u i mi.11iwatt pr kubikmeter, Då allmänhe
tens ]m l \ ' på ljudstyrkan äro myeket olika ha t re 
Jmnor llppdragits, flV vilka den understa markel'ar 
oen miuimala ljlldstyd:an och d il ön'e markerar 
maximum av yad örat kan t .la , 

:)Iella nkuryan angel' ett gott medelvärde, som 
man e~lm Lligen inte simlle överskrhla. Vidare ser 
man pil fig, 1, att röret RE 134 l'äcker för ett rum 
av stol'ieksordningen 40 kubikmeter, Vill man ha 
större l judstyrkor, så får man övergå till motsva
ralIll e , Ial'k,u'e rör, 

Den .~ od a reproduktionen i en högtalaranläggning 
för rad iolllo ttagni ng är beroende av flera faktorer 
som y, U ' och en H'l. Föl' det första skalL det av hög
talaren framkallH.llp ljudtrycket vara lika stort för 
tonfrekycnserl.l :J f1'ån ci..rka 50 till 5,000 Hertz, när 
man tillför sl ui-I'öret en li.ka stor gallerväxelspii,n

lDottagaren fylla 
med hänsyn till "Volym och 
reproduktionsk"Valitet? 

~Iellall ['tuliornottagarna tidigare bygg
de' e rtet' den pllskilde kon~truktören 
~mll l, ocll fÖl'nu ga h a l' man på se
IJU ste till iöl'svkt · ta itll med fÖl'h:ll

lallclella k\'uulitath- t , Om de in t res

~ ;L\lLa re,; lIHnt, som hiLtills n iitt;.;, be
rilUal' el:l' Noaek idellIla orientel';111;J8 

artikeL 

Av D:( F. NO/ leK 

ning för alla destia frekvenser, Man kallar de för· 
Hängningar, som uppstå på grund av att detta vill
kor inte uppfylles, för linjär'a förvrängn ingar. 

Förn-ängning kan oclu<ii inträda, t. ex, när sväng
llingsampliturl.en hos en bestämd frekvens inte ,Urr
ges propoT'tionelU med svängni.ngarna i antenn 
~tl'ömmeu, Förvri·tugningar av denna art kalla~ icke· 
lillj iira, B , da sla o-en av förvrängning finns faktiskt 
hos många mottagara nläggningar, 

Aterf5tal' , il att klarlägga hur vårt öra kännel' 
l.iud:-; t:vrkan. Örat i.tl' utomordentligt starkt tonh'r
kveu::ihel'oende, d. Y. s. det reagerar inte på !'lamma 
siHt för samma ljudtryck från olika tonfrekvenser. 
Örats känslighet tilltar med tonfrekvensen. Den är 
t. ex', minst .tör tonen 50 Hertz och större för tonen 
800 Hertz. Om man vid en ton på 800 Hertz tillför 
:;lutröret en gallerväxeh;pänning på 10 volt, sä upp
fångar öra t ljudet från högtalaren såsom fortissimo, 
Vill man likaledes uppnå ett fortissimo föl' en ton 
pa 50 Herl'z, så måste man tillföra sllltröret en be
tydligt hö!!re gallerväxelspänning. Då t . ex. RE 134 
bli l' överstyrt med större gallerväxelspänning än 10 

Fig, 1. 

http:llingsampliturl.en
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yolt och al1isä ,·isar »icke-linjära» förvrängningar, 
så mtlste man absolut anyända ett slutrör, vilket kan 
tåla en galle ·'·dxell'pänning på mera än 10 volt. Det 
är därföJ· lii) händigt. att fIIa n använder ett kraftigt 
slutrör, om man Yill ha cn klangfull reproduktion. 
Ty ldangfullheten alst! '(1 S t ill sto r del av de djupa 
tonerna., 

Hurudatl skall så mottagaren före slutröl'et vara 
beskaffad för att det inte skall inträda någon för 
Hängning o:?h för att slutröl'et sj älvt också skall få 

Pig. 2. 

de för reproduktion av yarje iOll erfor
derliga gallerviixelspänningarna? 

Före slutröret inskjutes omedelbart 
antingen en detektor av vanlig konstruk
tion eller en kraftdetektoI'. Då och clll. 
finns det mellan detektorn respektive 
kraftdetek "Ol'U och slutröret ännu ett 
lågfrekvensför ,-·tärkarrör. Detta sist
nämndas inflytande på fönTilngniligen 
~lr i allmäuhet ringa, om Dl;I11 bara an
"änder goda transformatorer eller väl di· 
mensionerade mot'lUluds-kapacitets-kopp
lingal'. lIycket viktigare är di:lremot den 
riktiga dim nsionerin gen av detektorn, 
r espektive kraftdetektoI'll . 

D en lågflo 'kven ta spiinumg; som levereras aven 
clet ektor lIer kraftdetektor, ä r beroende av hög
[l'ek ,·ensgallerspi.inniligen som tillföres röret>; ganer 
ud, liknleues av modulationen. Mätningar ha visat, 
att c1etek lOrn vid intill 0,8 volts högfrekvensgaller
Rp~iJlning l eyerernr' en f;f·iirre lågfl'ekven sspäl1ning, och 
att kra ftdetddorn ~er högr lagf rekvens'-'piinning vid 
\·iirdell cHi l'utö\·el' . ..L" u växel' tyvärl' Higfre kvensväxel
,.;pLlnningell hos detektorn en dast för små högfre
kvens,'päJluingar pwportic ndlt mot hi)gfrekvens
"Hxelspä ningell . För sLörl'e vi:Lrden växer den mera, 

och mall får sålunda med den vanliga detektorn vid 
större högfl'ekvensväxelspänningar »icke-linjära» för
Hängningar. 

Omvänt är förhållandet med luaftdetek torel'. Här 
finns proportionalitet över ett större område endast 
vid stora hogfrekl-ensspänningar , men däremot inte 
,·id de mindre. D ärav följer att den vanliga tlelektoI'll 
och lu-aftuetektorn måste användas för olika ända
mål. Arbetar man med liten antennenergi så sl;:,,111 
illan hålla >;ig- till dcn vanliga detektor n . }leu så 

snart man kan di"ponera h.ögn· a lltcnn
energi bör man alltid arbeta. med kraft
detektorn. 

Ku är det vanskligt att återkoppla 
kraftdetektoI'll vid ringa högfl'ekvens
växelspänningar. A andra sidan kan mall 
emellertid omedelbart förbinda kraftde
tektorn med sllltrÖl'et utan att inskjuta 
ett särskilt lågfrekvensföl'Htärkanör, i 
det kraftdetektorn är i stånd att leverera 
de föl' god drift av sintröret nödvändiga 
höga lågfrekvensgallerväxelspänninga rna. 
Ditral· följer, att man fl'iln början måste 

Tig . .,

rekommendera kraftdetektorn i Y<:nje mottagare, 
som d.i sponerar tillräckligt ,'tor högfl'ekvensför:>tärk
ning. Om sådan inte finns, så måste den vanliga 
detektorn an vändas, och. detta är alltid fallet, ( ä r 
mottagningsför hållandena ä ro särskilt ug,Vl1n,'amma.. 

Om man nu tillför en detektor allt för stora galler
växelspällningar, så kan det hända, att en del al" a mp
lituden slå r ut över den rätlinjiga del en av karaktä
ristiken. De hiirpå beroende »icke-linjäru» ör n·ä llg
ningal'llu uHryckas i eu ueteldol's k1irl· -f ~Ll;: t:Ol' . H elt 
kan denna inte undvikas ännu, ty det finns intet r ör , 

(Forts ... sid. .i 92) 
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En helOg·o d 
IllA.lDete 

Hur man själv kan bygga en 
god mt\,.metel' för en kostnad 
av endast 2 kronor 

Av J. SCHRÖDER 

E
li mA-me.ter il r en oundgiinglig detalj f. ör 
en expeI'lmenterande radioamatör. Tyvärr 
äro de i handeln förekommande mät.:'1rna 
dyra. Kostnaden föl' en god . dan brukar 

i <lllmänbl't ej understiga 15-20 kronor. 
För en hillig penning och med en smula händilJhet

" kan man emellertid själv förfärdiga en mA·meter, 
som i mätnoggrannhet nära nog kan jämföras med 
en inköp t. mätare. Fellä~mingen hos den här be
skrivna konstruktionen är O,G-l ;ro , d, v. s. omkring 
0,5 mA fplläsning vid fullt utslag, \'ilket ej torde 
vara av n ' gon betyuelse för en amatör, som ej har 
beho\' av nägra precisionRmätningar. 

l\'fätaren:; v~,rkningssätt grundar ISig på det i spo
len S (fig. 1) uppkommande magnetiska fältets in
verkan på. tm fri tt upphängd magne tn l (1\1:), då spo
len genomHytes aven elektrisk stl'öm. :M:agnetnälen 
söker därvhl att ställa sig vinkelrätt mot s;olen, va1:
vid rörelsel i ö\'erföres på en visa.re. 

P iU. 1. 
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Konstruktionen torde med önskvärd tydlighet 
framg 1l. av vignettbilden och fig. 2. Spolen består av 
100 m, 0,3 mnl :8 lackerad koppartråd. i\1agnetnålen, 
lSom är upphängd inuti spolen: är en tunn fjäder, 
t . ex. en bit aven klockfjäder, som magnetiseras 
medel -·t en elektromagnet eller en permanent magnet. 
Visaren göres av trä eller aluminium. Lagerbockarna 
klippas ur hård och fjädrande mässing. Mjuk och 
tjock miissin ' kan inte användas, då friktionen skulle 
bli allt för st or. Axeln, som uppbär magnetnålen, 
är helt enkelt en synål av finaste sort. 

För att f{l vi 'ureanordningen i balans måste man 
anordna nttgon slags motvikt under träklotsen, i 
vilken magnet och visare äro instudma. Motvikten 
består enklast aven eller flera skruvar, vilkas antal 
noga avpassas så, att visaren alltid återgår i nolläge 
efter slutad mätning. Mätnoggrannheten är mycket 
beroende av huru lager och villareanordningar utfö· 
ras. Man bör nedlägga synnerligen stor omsorg på 
tillverkningen av dessa det:-Iljer. Till skydd mot 
störande luftdrag förses mätaren med en låda, i 
vilken man utskurit hål för att kunna se visare och 
skala. 

Nu återstår kalibreringen. Kan man få låna en 
mA-meter av någon bekant är saken mycket enkel. 
Man seriekopplar de två mätarna och leder en ström 
genom dem via en 200 ohms potentiometer, som nu 
alltså användes som ett högohmigt motstånd, från en 
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4-volts ackumulator eller annan strömkälla av samma 
spänning_ Man injusterar potentiometern så. att 10 
mA. genomgår de tv mätarna vilket naturligtvi 
kontrolleras med den redan kalibrerade mätaren. 
Den punkt vår hemgjorda mätare stannar på utmär
kes med ett streck på ett papper, som anbringats 
bakom visaren. Genom att minska motståndet i po
tentiometern ::lå att 20, 30 mA etc. genomgår mätarna 
kan man nu lätt göra en skala i enlighet med de 
då erhållna utslagen på mätaren . 

Har man ej någon bekant, som har någon mA
meter, kan man klara sig ganska bra med en 4-volts 
ackumulator och några mot t ånd. Ve t man ej bestämt 
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ackumulatorns spänning bör denna kontrolleras med 
en voltmeter. För att en ström av 50 mA skall genom
gå mälaren sättes ett motstånd, vars storlek fås ur 

formeln M = o,~o:' i serie med mätaren. Mätarens 
utslag utmärkes liksom ovan beskrivits. Mätarens 
motstånd är 25 ohm vilket frå.ndrages M. Vid 

4t . ex. 40 mA bör motståndet vara 0 - 35 = 75 o. 40 
ohm om ackumulatorns spänning är 4 volt. På lik
nande sätt beräknas för 30, 20 mA et . varvid mä
tarens utslag vid var;je särsl i ld ström -tyrka Il t 

märkes. }Iätnoggrannheten blir dock ej så god med 
kalibrering pil detta sätt. 

Fiy. S.F'ig..'2. 

RUNDRADION KRÄVER PLATS ! 
(FortB. fr. sid. 362.) 

Med denna lösning skulle ett stort antal vågläng
der, Rom ä ro lämpliga för rundradiosändning, frigivas 
nir detta ändamål. Men enbart i Europa finns det 
mer än 8,000 fartyg med radioanläggningar , som äro 
inställda på att arbet a på 600 meter och uppå.t, och 
en ändring av våglä.ngder na skulle därför bli en 
mycket kostsam histori a (omkring 70 miljoner kr ) . 
Ej heller skulle det vara tillräckligt att man byggde 
om stationerna enbart på europeiska fartyg, och 

man kan nog tänka sig, att det är enorma summor 
som det skulle kosta att genomföra en ändring hela 
världen över. 

Ifråga om övermodulering, vilken alltid medför 
rätt betydande störningar, hoppas man fortfarand e.: 
att kontrollstationen i Bryssel skull kunna åstad
komma rättel e och förbättring. Till våren MIles 
i Köpenhamn ytterligare en konferens med inter
nationella unionen, och då får man ytterligare detal
jer om det intressanta föral'betet till världskonferen
sen i Madrid 1932. 
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» ultvåa » 
en t.-ansportabel 

g .·aDlDlofonförstärkare 
för 220 volt likström 

En ,~ el) p r a k t i5 k) lä t t 5 k öt t 

Av SVEN-ERIK STAFNER 

nder den korta tid, som radiogrammo
fonen varit tillgänglig i marknaden, har 
den tilln1llnit sig en stor - och stigan
de popularitet. Orsakerna härtill har 

lian att finna dels i reproduktiollens kvalitet, dels 
i ljndstyrk n. rå den första punkten kanske skillna
den när a ll t kommer omkriug inte ii.r s:: värst stor 
mellan en radiogrammofon och en »vanlig» gram
mofon, fÖllltsatt att den :>istnUmnua är av allra mo
dernaste ty p. Radiogrammofonens öyerliigsenhet lig
ger mera i dess förmåga att medge stora variatio
ner i ljudd yrkan. Gl'iinsen uppat berol' naturligtvis 
på förstärkarens dimensionering'. 

Radiogr,ullmoi'oncns anYändnin'''~;rniijlighe ter iu
skränkas nock i nrlgon mflll ay sv ri~Lt eten att för
flytta den <'1 nmma. Idealet vore givetvis eu apparat, 
som hilde ,lamma climellsioner ,;om en l'esegrammo
fun. Denna beskrinling' gå l' .ill."t' ui på eu trauio;port;t

bel grammofonföl'stäl'kare. Visserligen blir den 
en smula besvärligare att bära än en resegrammo
fon, eftersom högtalaren ej inbyggts Il tn n mås te 

transporteras för sig, men uuder alla förh ållanden 
blir anläggningen - en väska och högtalaren - l'e
lath't lätt att biil'a aven person. 

Anledningen till att högta laren ~j byggts in är 
dels att högtalarens baffle blir föl' liten, om den 
skall fil. plats i en väska; uels att de föl'h[tllandeYis 
stOl'n. l.ind st~Yl'kor ::;om det ii.r fr åga om, med ätföl
jalllle vibrationer j b[lffien påYerka rören ofördelak
tigt, om högta ltll'P-U placeras alldeles int ill de
samma. 

De vikl ,igas t '. ddal'ua i vii f';k~1ll äro : pll'ld.risk 
grammofolllliotOl' med skir tallrik, 2-sirgs förstär
kare, pick-up med tOllarm och Llt.:k i locket Hi!' ski,'ol', 

Förstärkarens kopplillgsfichema återfinu e.: å fig, 
1. 	Från piC'k-np'en ledas jmpnlsel'lla över \'olymkon 

i ,'ullen Blom 40,000 ohm in på 
första rörets galler. De förstärkta 
svängningarna överföras genom 
hansformatOl'Il T l (omsättning 
1: :1) till slutr'öret. D a f 'U ,'!lor del 
;1\ ljudet s kvalitet beror på detta 
led, är det synnerligen vikt igt, att 
t r ansformatorn blir al- hiiRta sln~. 

Högtalaren är kopplalL till slnt
l' Öte L med transformatorn T e' "31'S 

omsättning avpassaR efter högtala
rens lindning. I 1I1odelJnpparatell 
ii I' denna transformator Sallllll<l.ll-Fig. 1. l l fJ llpli ll f/ ssc71Cma f<Jr tör8tä.rku rC d, 

http:Sallllll<l.ll
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byggd med högtalaren, men om 
möjligh ,t finuR att skilja deu hån 
högtalaren, placeras den hel:·t i 
vä 'kan, där Ullräcklig plats för 
detta ändamål är reserverad (se 
fig. 4). 

Första rörets glöd- och anod
ström tage ' innanför drORReln D, 
som är hemgjord. Den best ar ns 
en kärna a v mjukt smidesjärn 
(mlitL å ti g. 5) med t Vll fastskru
vade ebonitgavlar. Kärnan omlin
das ett par varT med shellackerat papper och lin
das därpå med 0,5 hg. 0,2 mm. emaljerad tråd. Den
na drossel blir naturligtvis inte lika effektiv som en 
med lamellerad kärna och luftgap, men är fullt till
räcklig föl' värt behov. Skulle någon föredraga att 
köpa en färdig drossel, mäste R 3 anpassas så, att 
strömstyrkan blir den riktiga. Den här beskrivna 
drosselns motstånd är c:a 100 ohm. 

Nätljudet borttages till störRta delen av drosseln 
i förening med kondensatorn C\ (2 mfd), "ars fÖr
bindelsepllllkt med utprovas en gång för alla.R 3 

För att kraftförstärkarröret skall få hela nät-

Fir;. 2 a. Mål/ skiss tör väskan. 

spänningen mellan anod och katod, har ett galler
förspänningsbatteri kommit till användning. De~s 

storlek beror på rörtypen och finns angiven i rör
tabellen. Såsom av kopplingsschemat framgår, be
höver varken anod- eller glödströmmen till sllltl'Ö
ret filtreras. I serie med R'i ligger lampan L, som 
tjänar både som belysning och säkring för evelltu r.llt 
överslag i el' 

Strömbr:'taren Si och S2 äro komhinerade i en en
het, bestående aven mod(' rn, infälld typ i bakelit 
med häval'mar. Den elekh odynamiska högtalarens 
magnetiseringsström uttages innanför S~ - för be
kvämlighets skull. 

Vad clektrodosan beträffar, må.ste man tillse, att 
den avger tillräcklig spänning för att fullt utnylLj a 

f--- - - llO- -------l\ 

. . '·O

slutst egets möjligheter i distortionsfri eft kl. Den i 

modeUapparaten använda (GrawoJ', utan t onarm) 
bela tar s [n lröret så mycket, att man vid fnll ljud
styrka ju ~t börjar märka distortioneu - dock ej 
med örat. 

Om någon fÖI'Vl'~i.ngning föreligger, nmlel'söker 
man enklast genom att i slutrörets anodtil1edlling 
inkoppla en milliamp.-meter. Vid full ljurlstyrka 
skall dess vjsare inställa sig på ett be!'itiill1t \'iir'de, 

Fir;, 3. Monl eli nr;splan 1. 
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nnd r ftlr ll (sättning att ingen distortion är förhall
den. R ÖJ' flen pA sig, 'å bli u t slagen mått på dii:ltor
j,ioneu , vilkell heror på uppkomsten av ga llerström
mar. Yid m~Tckc t >im a ui's lag- kan dock örat ej upp
fatta nhg()u f6 r~l'ä ll glling, nu,e r l'() r(·t kan belastas 
"d. mycket , a ti \ i ilJ 'en rör s ig ett eller annat del
streck ~l l "j dan . - A t t ing-en l'i sk fÖl' di 'tortion före
ligger vi fÖl'>-i ru, rör e (, kan JUan övertyga sig om ge
nom att inkoppla mätaren i et!:'ss a uodtilldelning. 

TonarJtl"ll iir hemgjord , u< ~i nU ll ingen sådan 
finns i handeln metl 'itälllJar moh ikt, vilken har 
::; lor lIc tydel l:le fö t" kiv. lilage t. L.iIl,1dosans tryck mot 
skivan lJ Ji!J1t: l' här endast t ill e:a h i.i.ll (pu av vad som 
äl' \'an li ut, utan atl: Ij llClstyrl an minskats. Dessutom 
;1[' tonarmen krökt, 'i f a tt nålföriuO" n närmar i:li g 
idealet. Uet ma. ' imala vinkclfdet Uppgäl' endast till 

Ffg. 4. HOl<lm'vngsplan P. 
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F i!J. 5, 8tormne till drossel. 

c:<t ~ gradcr. Ljuddosans sladdar äro dolda inne i 
tonannpIl. Ritning å tonarmen finnes i fig. 6 och 7. 
Om man har tiUg, ng till verktyg kan det lätt till
"crkas hemma. ~.iälva ,u'men görrs av ett 8 mm. 
miissingsrör och krökes i enlighet med fig. 7, val'vid 
det tilbes att avstandet mellan lU'öken och nålspet

sen blir 98 mm., vilkcn typ av pick-up man 
än ;Jnviinder. 

Ljuddosans fästanordning vid armen änd
ras givetvis med de olika modeller, som fill
nas i handeln, ,·"rtör här iute kan lämnas 
någon beskrivning över densamma. Tonar
men vilar p tl pn vidlödd tapp, som är rörlig 
i en bygel. av 2 mm. plåt. Vid bygeln är fast 
lött ett rör, som går genom själva monte
ringsplattan, och vars undre del omges av 
en 'piralfjäder, fasthfiJlen med en skruv ge
nom röret. Ledningarna frän ljuddosan gå 
genom tonarmen fram till tappen, där man 
fHat ett hål, och sedan ned genom by"eln 
och det diIrvid fiii:ltade röret. Som mot\ikt 
tjiillstgör en blyldump, som gjutits och svar
,'nts enlig t fig. 6 och försetts med en fäst· 
skl·uv. D å alla delarna utom motvikten äro 
av mässing~ kan man låta förnickla dem 
om man .-il önskar. Tonarmen fästes på 
monteringsplattan så, att nålspetsen passe' 
rar' 17 mm. utanför skivtallrikens centrum. 

Väskans utseende och mått framgå av fig. 
2a och 2b. Den tillverkas av 15 mm. trä och 
sinkas i hörnen, för att tillräcklig styrka 
skall uppnås. Erforderliga beslag, handtag, 
lås och nålkoppar finnas att tillgå i en nel 
gra_mnlofonaffärer. Väskan betsas eller lac
kerai:l i önskad färgton. Vill man få dl~ll mera 
lik en vanlig resegtummofon, överdrages den 
med pegamoid. 

Biigge motstånden Ho och H. placeras vid 
eH i mOl1teringsplattan llts l'l gat hål, R., 
ovalllA och l( under (se fig. 3 och 4). H 3 

lindas pft ett stativ ay mnlig typ (se föregå· 
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ende nummcr av Populär R adio), bes tående 
aven steat HplaHa med fötter av bandmäs
:;ing. R 4 dä l' emot, ::;om avger en rätt bety
dande vär m mängd - motsvarande c:a 100 
,,-att - är lindat på porslinsrullar, anbragta 
på ett stativ, som omges av perforerad plåt 
(:;e Iig. 8) . Till R 3 användes asbestlindad 
tråd om 2,000 ohm pr meter, t ill R 4 tråd om 
2,30 ohm pr 1 eter. 

Gallerba Hl:'riet, v~tr'::; storlek enligt rörta
bellen högst uppgår t ill 30 volt, samman
;.:i-i.ttes lämpli en av två. om vardera 15 volt. 
D et fästes vid montageplattan med två byg
lar av bandrnässing (fig. 4) . 

Stativen för de fjädra nde rörhållarna göras av 
1,5 mm. jär n plåt, 40 mm. bred, och bockas i enlighet 
llled fig. 9, däl' siffrorna inom parentes ange måtten 
föl' stativet t ill första röret. Rörhållarna fästas vid 

Pig. 6. Detalj av tOl1fl./'Jnen. 

st ativen med centrumskl'uvar och placeras under i 
monteringsplattan borrade hål, så att endast de övre 
delarna av rörens glasballonger bli s}'nliga utifrån. 

::Uan gör kloKt i att bOlTa hål för grammofon verk, 
s trömbrytare, pick-up, motstånd och volymkontroll 

Ji'i.(}. 8 . .':"·t at iv t Ö1' R .\. 

F ·if}. 7. Tonarmen. 

innan monteringen börJ'ar. Denna 'ker med ledning 
a v fig. l, 3 och 4. Sladdarna till vä ggkontak t, fält
magnet och talspole förenas i en sexpolig kon 'lkt
propp. Till ledningsföringen inne i apparaten bör 
man helst använda flexibel, gummiisolerad kopp
lingstråd, då det visat sig att den styva tråden förr 
eller senare lossnar vid lödst iillena genom de obe
tydliga vibrationer, som härröra f rån grammofon
vel·ket. Detta bör fästas med stor noggran.nhet, så 
att illgen del av detsamma vidrör träet annat än 

100,
{ul 

RE. 60'1 
(A '1 U) 

1 
-t~ 

f -

Pig. 9. Rörhållarna . 

via gummipaclmingar. Lampall (se fig. 10) hal' pla
cerats i 10ckeL föl' a tt knUlla lysa över apparaturen, 
och t illedningal'llu kan man anbril!ga på lockets 
balo,ida. 

I,åt os,.; nll antaga, att apparaten är färdigkopp
hul, och att man bcst~ilUt Rig för ett par rör , upp
tagna i riirtabell ' n. Innan rören insiitta", undersö· 
kel' man med en amperemeter, att motstånden l ämna 

o o 101------;-1
'0. 

(tl1 

10 
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F i!] . 10. Lu.mphåll"I'en . 

den glö 'tt'öm, som fjuns an rri\'en för varje rör i ta· 
bellen. De... utom till -·e. att gall erbatterie t ~i r in· 
kopplat (i annat hU ö\'el's liger slutrörets auodför· 
lust 12 "'3 I l, vilket fö rstör rur·t mycket fort). .. r 
allt i s i et ordnin fr sätter man i rören och provspelar 
en skiv<1, under det en milliamperemeter är inkopp· 
lad i slutrörets anodtilledning. Volymkontrollen 
ställes på noll, och man iakttar anoclströmmens 
styrka. Därpå vrider man på fiil' fullt, och om \·isa· 
ren for f farande C' LHf' orörlig förcll~gpr ingen distor· 
tion. G (il' den däremot utslag mot nollpunkten, maste 
man oka gall\~l'förspäJlllingen och i motsatt Iall 
minska densamma, tills \'ism'en sl1'1r så gott som 
stilla. Om man kan ändra gallerförsp~inningen, utan 

Pi!]. 11 Vä.skan8 botten ä/' lIiil' bOrttn.f! n och man SCI' 

cle7a rmlR p7nlJ(! {·inl]. 

att viiS ren anger distortion, bör man välja ·törsta 
möjli tn spänning, vunid sIll tl'öret f·· r stölTe livs· 
hingd. 

VaJ apparatens skö t:.w I föl' öni -.t angår, är ej 
mycket nt s~iga . :.\lan skulle miihändfl t ro, Rtt gram
mofon otoru skuUe göra Fii g p: mind i högta lareu 
genom ett meJ' eller milllh'C s l,u'kt snu, mcn så har 
vi:,;ut - ig (,j nU'a fallet, om man Illlda lltar det till· 
fälle, då volymkontrollen står på Holl , Ett svagt 
smattr ande höres därvid, men .'å ,'Dart man vrider 
}Je sa myckpl , a tt mus iken börjar höras, föt, 'vinner 
allt ol j ud från motorn . 

-

mu·\\.TJEHJ[ JLJLJl 'JL'1·\\. 

1 eleklroljmldo:-;:l (Grawor) . 
1 yolymkoutroll (Gr:1el'z,C:1l'ter), 40,000 ..hm. 
1 g-a Jl e rHlckfl (E ia ) , 1 megohm 
2 rÖrflldl:ll'e, fjiic1rauc1e (Baltic ). 
2 kundew~at')l'el', provspänniJ.lg 700 yolt lik ' t l' ,jm 

(F'rak o) , 
1 trallsfo rmator. {Jmsättnillg 1: 3 (Philips) , 
2 ;r:lll (>rhaLLol' ier , 15 volt (Hellf~~en). 

1 _off ittenform·}nmjJa (Osram, nr 04.11) . 
1 duhh ,) >s lrUlIlbrytal'e (Siemen-; & H a L ke,! . 
1 dd;! ri~k t grammofonverk m. l,: kivtallrik \Dual., 
1 ~ (' xpnlig knntaktli ;:; t med propp (Alpha). 
1 vä ska , hörnbeslag-, 2 lås, 1 hanrllac: och 2 

naUroppar. 
De~~u tom kopplingstrad, material till dross I, 

tonarm och ,' 1 ati" för rörhållare. 

lR1ÖJ~1('A\.JBJ81GL 

Glöd·
ström I Galler· Ra R,Fabrikat Typ 

milliamp. försp., y. ohm Iohm 

Tplefunken .. ,-, RE) 034 65 3290 
'l'eh' fullken ..... . RE 604 600 2ii 35(} 
Philips ... . . .. . . . . . A 425 60 3570 
PhilijJ~ ... ..... .. .. D 404 6nO :30 325 
Tekade 4H 08 80 :}G50 
Tekade 4K 50 500 25 4:15 
Orion 'iV 4 60 3570 
Orion P4 650 30 325 
Ynlyo 
Valvo .... ... ..... 

Vi' 406 
LK 460 

70 
Bon 30 

:3040 
350 

\ iOLYM:KONTROLLEN 
(For ts. fr. sid . 3G9.) 

undergå betydande och olyckliga variatiouel' ulicl,'l' 
r egleringen, 

Har mHn poten tiometern i Seklll1clii l'lindnin'fel! 

mas le man se till, så att potentiometermotståndet 
blir varken fii " litet eller för stort. Ett för stort 
motstånd '- tel'ger de högsta frekven er na föl' sragt 
om ljudstyrkan i det stora hela är svag och om 
motståndet äl' föl' litet, så försvagas maximalstyrkan 
och tran 'fOl'matorn får oliLmplig bela 'tning, E tt mot· 
si DU ]Jfl 150,000 t ill 250,000 ohm är i l'egcl lämpligt. 

Det !"klllle kunna tyckas, att }JotenLiometeru vor 
am~inrlbar' ock. ·å vid motstäudskopplin Cf , ID n del s 
Uh' man l ii tt ° äscn nnder regleringen, dels får m:'lll 
lätt olika fÖl', 'tiil'lming av olika frekvenser. Det äJ' 

då bät1T att använda en lågfrekvensdros elspole, 
~lllll1t( tl med n poten tiometel' i detektol'l'öret allo,1· 
het s. 

Om man slutligen har en kombination a\' lUot· 
.. t änJ::;· och t1'3.nsformaiol'koppliu fl', så Hl' potentio· 
m l 't n<,g] el'.illgen enligt fi.g . .1:! dcu biistn. 

http:provsp�nniJ.lg
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Reglera klangfä.-gen på Ede 
högtalare 
[ 8c ,' ;eT! uv konlj tru./il;nnrr av olika 

s/ag 1mbl ie .rar PO/luliir Radio h ii ,. en 

brs /,:r imd llq til l en tUIlI; on t ro/.l, '/;ilkun 

fl ct säku l .• /N/U TO(/' m änga U lJ 1:åra 

!ii ·~are att bvrma. 7.' unT.:onlrollen kan 

m e{l tönlel !III t:änuui; i jörQi ll d Ise m ed 

'dlken Ino llor/w ' och högta.la.r e 80m 

Il Ist . M cd dli .~s h j älp kun N ·i t å lJrc(:i8 

([, ' n klanufii r g i högtalaren som N 'i 

helst önska,·. 

f{ö.fjtala·ren anslutes HU {le två bu,8snill.(/anut och stickkontakten till motta
ga /·en. 

B
lott i mycket fä fall gel' högtalaren just 
den klangfärg, som man vill ha fram. E n 
del t 'per favo r isera de låga tonerna och 
ge därför en rätt mörk ljudreprodul t jon , 

medan andra fl'amll< Ha de höga tonerna och följakl
ligen ge en mycket ljus re}Jl'odu.ktion. I allmänhet 
finner :si g \'äl ly,~naren i ddia förhållande, då han 
har för ~ig . ;ltt det skulle ber .da mycket :::tora s\'å
l'ighe ter att f å en iindring. Men detta är längt ifrån 
Ialle\. Med lJjtLlp av den konstruktion, som här be
skl'.L\·es odJ. som inte alls är någonting sa mystiskt el
ler svårt att tillverka, kan man helt reglera högta
hu'ens klangfärg- och har härigenom möjlighet att f å 
fram det ;tllra bästa resultat som överhuvud kan 
uppnas med de t ekniska resurser som stå till buds i 
det enskilda fallet. 

Tonkoni L'ullens yerkningssätt grundar sig på re
dan tirligal'C' kända principer. Vi veta, att en block
kondensator uppträder som ett motstånd gentemot 
\'äxel"trömmen, och ju högre växelströmmens pe
riodtal ä r, desto lägre blir motståndet hos en och 
samma kondensator. Om man sålunda skjuter in en 
konrlcllsator i en 1rets, vari det finns växelström· 

mar av olika frekvens, så gå växelströmmarna med 
den högsta fl'ekvensen (de höga tonerna) lättast ige· 
om, medan de läga frekvenserna (de djupa tonerna) 
möta så ,' tort motsb nd, att de enda:st med syårighd 
- och om kondensatorn är tillräckl igt lit en prak
tiskt taget inte alls - kunna slippa igenom. 

F-ig. 1. Buxen utklippes av Zinkplåt 
enli,qt ova?lstäende matt, alla i mil

limet",. . 

• 
rig. 2. Tonicontrollens kopplingssche
ma. I[on,st?'uktiollen tiUvrinstl:w uer 
t.ill res1JUnt en mör ka re, den tm hö

ger en l ju,~arc lj1Ul,.cprod~tktion. 
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Fig. :J visar kopplings chemat för kontrollen i de 
båda nä mnda fallen. Arrangemanget till vänster tjä· 
nar t ill a tt göra högi;alun pr oduktionen mörkare, 
och m el hjälp ay konstrukt ionen till vänster har 
man mojlighet aU gi}ra j'pprodukti onen ljusare. I 

Bild.ell här ova n visar en t onl,'onholZ t ör m ijrlcare högta· 
Zarreprodul.:t ion. 

båda fa en kopplas HT, till mottagaren och HT 2 

till högtala ren. Har man konstruktionen till vänster, 
så kan iitret insätta. direkt i mottagarens högta· 
larebm;. ingar, och genom det variabla motståndet 
R t ledes en st örre eller mindre del av viixelströmmen 
genom kondensatorn el på 0,1 mfd. Denna låter 
särskilt e höga tonerna slippa igenom, och siUunda 
återstår del relati, t flera le ga ton r i högtalaren, 
som an>l utes vid HTz• Reproduld ionen blir sålunda 
mörkare och detta i de 'tu högre grad ju mindre 
motståndet H t tas. 

Konstruktionen till höger kräver däremot, att d t 
i mottagaren skall finnas antingen ntg:, ngsfilter ellrr 

POPULÄR RADIO 

utgångsh·ansformator. Om det inte redan finns Pil 

sådan anordning i apparaten, så kan man koppla 
en vanlig u tg:'\.ng.·urossel över högtalarkontakterna , 
och till det:i~;a kan så Yidare HTt anslutas. 

Vel'knings i" ättet a v denna konstruktion torde vara 
hitt att för .'1:1 efter vad som sagts i det föregående. 
När lllolst, ndet H t antar ett stort värde, gå företrä· 
desvis d > höga tonerna igenom, och man får sålunda 
ljus reproduktion. Om däremot mo tståndet gÖl'P>:' 
mindre, . blir reproduktionen mindre ljus, i det en 
viss procen tdel av viixelströmmarna nu genomlöper 
B l som har' likartat motstånd för alla frekvenser. 
Om motståndet kortslutes fullständigt. så kommer 
högtala ren att läta precis som vanli lYt. 

Tonkontrollen är inbyggd i en liten pI' tbox, vilkell 
lätt kan tillklippas eftcr måtten på fig. 1 och där· 
efter sammauJörlas . Själva tillverkningen och mon· 
b'ringen är för önig mycket enkel, och fotografierwt 
gl' alla ('l'ford~rliga upplysningar som behövas. 

Här tJ en J.:01l 8Imläion. S01/l ger ljusa/'e reprOdu ktion. 

•Motala hem ar sig 
'\ II 'I II 

~ . j 
I IIL 

~ 

1< 

f 
l 

il' 

I ! ,'fnt» r • 

~l ~ t 

~"'~ 1.. ~~ 

~ ~. 
U 

r= . le tfJ' 

l* j ' l ~ 
"l' l U: J..:

. 

. 

..j.. 
I n:r " O publicerade Populär Radio cn artikel om 

hur sänua rnas v' g1ängder kontrolleras i Bryssel. Dell r.. 
J 

uppgjorda kurvan för augusti månad visade, att de 
svenska Iltationerna voro bland df' m, som mp!';t nog· 
gTant lu Ilit den best ämda v' glängden. Den här biten 
av kUrY:lll för stora vå"länlZ'dsOill l'åde under sep· 
tember gl~ [' belägg för att det inte var någon tillfällig· 
het. 'VaJ·!;z:.twa har >:yndat mest och därigenom vållat 
obehag j ör E iffeltonret. Bry>;sel , som ligger ända 
nere på ; ;~L 2 meter hade doc\{ en del svårigheter på 
grund :1' harlll(!l1 i:,;ka sl'ängnillgar från :NIotala omp· 
delbart undpl' den belgibka st.ationen. Bokstaven T, 

\ . '.l 

"om återfinnes här och där på kurvan. betecknar 
tel egrafistörningar. 
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Kr. 50. 

Dessa två nya Stentor högtalare 


fin na s numera hos alla auktorise 


rade Stentor-försäljare. - Begär 


demonstration och Ni kan själv 


fastställa deras överlägsenhet 


a ll a hänseenden. Kr. 65. -

GöTEBORG 
A. V. HOLM A K T I E B O L A G . STOCKHOLM '" l MA ö 
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Den nya sasongen har böriatI 
R A D I o H A N D L A R E o C H F A B R I K A N T E R. 

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

Det är de n h ö gt alare, Ni skall köpa. 
Principen för U N D Y 8-pol. är pa
tentan mäld i alla kulturstater. Vill 
Ni föra en 8-polig hö gta la re, kan 
Ni endast erhålla en - UN DY 
ty tack vare våra patentanspråk på 
den 8-poliga principen är ingen 
annan berättigad alt tillverka en 

Nr 402 ,UNDY. S-pol. Chassis 8-polig högtalare. 

Förbluffande naturtrogen reproduktion - som ur en elektrodynamisk 
- utan minsta spår till förvrängning är det resultat, Ni erhåller med 

U N D Y 8-pol. D Y N A M I C. 
Vii ' Nj att Eder omsättning skall stiga, sälj de nya U N D Y-modellerna. 

Aktiebol. M I D EHA, Stockholm 
Nr 4040 . UNDY, S-pol. i höl ie av ek 

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

~~i5 

TELEFUNKEN 33 W 

' ör växelström. 


P ris med rör kr. 195:

3-rörsmottagare med 

p e ntod i slutsteget 

Selektionsväljare 

Distansmottagaren som 

di st a n serar alla andra 

.... S e gar demonstration hos:6" n"ma,!e Telef, nkenfö"äIj." 

TTELEFUNICEN 

Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi 

Stockholm 
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Elektriska Aktiebolaget Skandia, Stockholm, visar med 
»Grawor Cbinemn» att den moderna högtalartekniken, trots 
att man är åtSkilligt bortskämd. kan komma med nyheter 
som väcka sensation . Grawors guda namn på svenska ra
diomarknaden befästes ytterligare genom höstens nyheter. 

»Grawor Chinema» är avsedd för stora ljudstyrkor och 
tål följaktligen bög belastning. Strömspolen är ersatt med 
en metallring, nuigenom en ur såväl konstruktions- ~om 
hålIfMthetssynpunkt besvä 1'Iig detalj klarats a v på ett 
elegant sätt. Givetvis måste härvid en speciell utgångstrans 
formator användas. Denna finns inbyggd i chassiet. Den 
förses alltefter önskan med hög- eI!er lågohmig primärlind
ning och har mittuttag för anslutning efter push-pullsteg. 
En rikligt dimensionerad magnetiseringslindning lämnar ett 
kraftigt magnetiskt fält. Dess motständ är c:a 2,000 ohm, 
vilket ger c:a 110 mA strömförbru kning vid 220 volts mat
ningsspänning. Växelströms typen är försedd med tvenne 
inbyggda likriktare, vilka äro parallellkopplade. De lämna 
20 volt och l ampere och mata fältspolen, som här har ett 
motstånd av c:a 20 ohm. 

En annan Grawor-artikel, som väckt ett oerhört stort in
tresse, är sektorehassit. Det är uppbyggt pä det bekanta 
sektormembran t och försett med 4-poligt dubbelmagnet
system. Membran och system äro monterade vid en stabil 
ram, gjuten i aluminium. Ljudkvalitet och känslighet äro 
utomordentliga och chassiet tål att belastas i osedvanlig grad. 

Grawor pick-up är numera försedd med stäI!bar fastsätt 
ningsanordning så att den utan svårighet kau apteras pil. 
vilken som helsl typ av tonarm. 

SPARA PENGAR! 

Bygg Eder mottagare med vår 

Färdigmonterade Brygga 

MV III ]=rörs växelström om~ 

kopplingsbar .... . ... .... Kr. 54:

ML III 	]=rörs likström 220 volt » 28:

B III 	 ]=rörs för växelström 
eller batterier ... .. .. » 20:

L III 	 Likriktare, komplett 
(exkl. rör) omkopplings= 
bar ........................ » 36:

Monteringsschema medföljer varje brygga.
\ 

Till lan dsorten mot postförskott. 

A.::B. John Widström 
Radio. &. Grammofonfabrik 


VaHugatan 7 Stockholm 
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l>Makropbon» är en annan Skandia-nyhet, en kombinerad 
g rammofonfö rstärkare-Iokalmottagare. Aggregatet, jämte 
elektriskt verk, är inbyggt i ett gediget foder. Förstärkaren
mottagaren, som är motståndskopplad, omfattar tre steg 
(REN 1004, REN 1004, RV 218) och lämnar en distortionsfri 
utgångseffekt av 6 watt. Anslutning för såväl dynamisk som 
magnetisk högtalare finnes. I övrigt må framhållas detaljer 
sådana som i tonarmen inbyggd VOlymkontroll, skalbelysniug, 
indirekt nätbelysning, tonfilter m. m. Apparaten är byggd 
för direkt anslutning till växelström (110-125-150-220 
volt) . 

»Skandia 02», är en 2-rörs lokalmottagare för växelström, 
vilken jämte högtalaren är inbyggd i ett gediget oCh till 
talande foder av mörkpolerad valnöt. Högtalaren är f örsedd 
med 4-poligt system. Kopplingen omfattar äterkopplad d~
tektor, via transformator ansluten till pentod. Såväl ljud 
styrka som kvalitet äro berömvärda. AvstämningsSkalau är 
belyst. Mottagaren är omkopplingsbar för alla förekommande 
nätspänningar och så utförd, att den ej kan öppnas utan 
att strömmen brytes. 

• 
1I1ax Johnscn &; Co. A/B, Stockholm, fick i vårt nr 11 

genom tryckfel ett underligt uamn på sina trädmotstånd, 
vilket vi bär vilja rätta. Motstånden heta »AIIei» och ej, 
såsom var tryckt »Alki», vilket annonserna för övrigt talat 
om. 

-töver tidigare omnämnda artik lar för firman även l>AI
way~» motstånd i olika utföranden, såsom i glas, tr:1dlin
dade på porSlin m. m., passande för alla ändamål. Speciellt 
kan framhållas »Always» Inclustrimotstånd n:r 7 tålande 
0,5 watts belastning, vilket finns i alla storlekar från 1,000 
ohm till 5 megohm. Motstandet är särskilt avsett för fabri 
kanter men lämpar sig även utomordentligt väl för amatör
bygge. Alwaysmotstånden äro numera av utomordentlig
kvalitet. De ha en tolerans av i 10 %, äro absolut kon stanta, 
U\.Ia hög belastning och säljas till ett synnerligen moderat 
pris. 

Physikalisches 

Laboratorium 


EUGEN 

REISZ 

Lågfrekvens
transformatorer 
och Pick-ups 

Användas nästan uteslutande av samtliga euro
peiska rundradiostationer, vilket torde vara 

bästa beviset för den överlägsna kvaliteten. 

Ensamförsäljare 

för Sverge 

INGE IÖRSFIRMAN 

Lindberg & Co. 
27 KUNGSGATAN 27 

S T o C K H o LM 
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Dynama Radio. 
Hon<ycomb,polar !T. 25 ,iII 500 varv. 
U gförlumpolar från 5 ,ill !jO varv, 
liimpliga till kortvågsappar.oer. Fär
längnin))sspolll r fi-ån 200 (iII 1800 me
ter med inb}'ggd återkoppling, en
hll.sfasrsättnins. aperiodisk a....se;lm
ning.skrcts {ör såväl lång som korc 
vig. Bästa inköpskiilla för fabrikanter 

och l[erförsäljare. 

SvC'mkt arbete. Begär katalog. 

DY NAMOVERKEN, 

OSBY. TEL. 201. 
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.Handböcker 

äro oumbärliga för "Varje 
ra diotekniskt intresserad och 
IY~lsnare. • Nu har utkommit 

en ny yolYDl 
HUR MOTTAGAREN FUNGERAR 

En (.ricntering Om mottn,gnrens detaljer och dess ,"erk
ning$ sii-tt. Pris kr. 1: GO. 

BÄ TTRE LJUD I MOTTAGAREN ! 
R·ätLl· lösJlingpn u\' förstädrningsproblcfilCt. För sve nska 
förh tll1nnu en benrbc.trul n" Carl Lindberg. Pris kr. 1: GO. 

PÅ KORTA VÅGOR 
Illu,.,trerad vägledning för l;;:ortYå gssändning' och moUng
ning Föl." svensl(a förhiillunden bearbetad av 1\1. Holm
gren. Meo föroro Il-\" Fil. Hr Bruno Rolf. Pris kr. l: 50. 

RADIO PÅ NÄTET 
En tlrienterande öyerbli('k al'" ntitnnslntningens Jnöjlig
heter . Illust.rerad. Ay civUingeniör TORD BOHLIN. 

Pris ltr. l: 50, 

Från Expeditionen av P OP U LÄ R RADIO, (Nordisk Ro'o

gravy.') POSTBOX 450, STOCKHOLM "hir"a, undertecknad att 
Jänd", mot pOHjärskolt (poTl oavgijt en ti llkommer). 

ex. HUR MOTTAGAREN F UN G ERAR" Kr. 1.50. 

ex. Bj.'\.TTRE LJUD I MOTTAGAR EN l Kr. 1.50. 

« . PÅ KORTA VÅGOR ä Kr. 1.50. 


ex. RADIO P Å NATETaKr.l.SO. 


Namn: 

POSI4a,.,SJ .. 

Till de lUullga h ug'ta larsystem en av särskilt kraftigt di
mensioue rad t yp, som redan f innas i marknaden, bar nu 
kommit ytte rligure ett, niimIigen Always-Gig-ant-System. 

j\{ rr l1 Hir yi (l (' Il bli<:k Ilå det nya systemet ett förstn 
intl)·ck l1l" gell igen och I" litlig konstruktion. Den skiljer sig 
grr l1 s ka \';iH~ n l li gt fr i'tn u\Tiga f,1 brika t~ . l\Ied bjä lp a v en 

('x<:ellterskiva. SOUl justeras lUed en löstag'ba r nyckel, k a n 
ma n yariera polay~tilndet ocll d iirigellom ställa iu högtalaren 
f öl' lJ ii ~ ta möjli ga r p.prodnktion i varje särskilt fall. En a nnan 
11a taglig f ördel ,il' de mÖjligbeter a tt variera s trömpolens 
Illo t "tl'tnd, tiom filll1 a , dIke t medger en anpassning efter 
slutröret. 

Prov som ut.fö r t. · il sys temet såväl med som utan tillhii
rande cbassi ha Yisa t, a tt systemet väl motsvarnr vad som 
utlova". T onen ä r slor och fyllig ocll sy stemet UH stor hE' 
lastuiu,l! men arbetar det oa ktut förvånande väl ;1 ven efter 
mindre slutrör. 

Firman har i dagarna triiffat a\·tal merl »'J'orotol'» , välhe· 
kant föl' PopuHir Radios läsare, om representation som gelle
rillrepresentan L Torotors artiklar lIa på kort tid bär i landet 
vunnit ett utomordentligt gott na mn t ack va re bög kvalitpt 
och gediget utförande. 

To rotor dublJ c71condcnsatoreL Namnet Torotor h a r ända 
sedan det introducerades i Sverige baft en utomordentligt 
god kla ng lJlanel rrmatörer ocb apparatbyggare. Anledningen 
härtill är a tt söka i den precision och gedigenhet i utfö
ramlet, som alltid k linnetecknat dess kondensatorer, samt 
icke mins t i det fal,tum att man alltid kan finna en föl' sitt 
speciell a änd a mal lämplig typ. 

Till de förut talrika typerna liar nu fogats ytterligare en, 
bestäe nde av tvenne koudensatorer, modell B, sammankopp
lade pii :;llmm a ratt. Enheten 11r så anordnad, a tt ma n kan er
bå lla fullständig utjämning m -!lan de bilda a vs tämda kretsar
na utan att härför erfordra . n{tgou sär~kild utjämningskon
densator. Denna utjämning erhå lleti därigenom att statorplat
torna P'I den n lirlll:1st skalill1 liggande kondensatorn kunna 
förSkjutas vid \Tidning pii rlen yttre av de båda inställningl>
rattarna. Man nll'ierar således s torleken uta n att dettfl 
imcrknr pr!. den inre. 

Skalföns tret 11r utfört i enkel och förnäm s til och försett 
med belysning. 

• 
A .-B. Nn8 j /utt sson &: Ca. , generalagentmen föl' Hell~ens 

har flyttat till AI1:illel'igatun 16. Stockbolm. 

.. 
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WaLl 
har för 

ODEON ELECTRIC 
intalat de stora monologerna ur "Per Gynt" av 

Henrik Ibsen 	o. Ed. Grieg 

Nr. D-6057. 	Monolog ur andra akten 

Monolog ur sista akten' 

med stor orkester och kör under ledning av Kapell

mästaren Nils Grevillius 

Dessutom finnas bland ODEON's julnyheter bl. a. insjunget av 

S ...en SanJberg Ragnar Hulten 
D-z J 77 Volgas s!lng D-J040 O helga natt 

Min blå lagun Glä~s över sjö och strand 

D-4934 Det var 	 i violernas tid 
Einar 	LarsonMed ett rosen fång 
D-2J91 Julkväll 

Nyårsnatt
Ernsl 	Rolf 
D-1169 	 Tack ska du ha Mariann Märla ELslrö_ 

Dreja bi D-1 04° Julens klockor 
Julvisa 

Tore S ...ensson & eo. 
(Dragspelsk vartett) Ric:l.arJ T auber 
D-Z194 Julpolska 0-4975 Wir treten zum Beten 

Potpourri av Juldanser Guds Jov i naturen 

= 
= 

= 
~ 

~ 
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Akt iebolaget John lF-idst1·Öm. Stockholm, lanserar en ny
het, som helt säkert kommer atl h(il sas med tillfredsställelse 
av herrar självbyggare, nämligen en serie mottagal'ebryggor. 

MI' III och ML III äro resp. viisel- och likströmsbryggor 
till 3-Iörsmotta 'ar e med äterkopplad detektor och 2 lågfrc
kvens~ teg, med stu tstegel utfört för valfritt användande 
av vu ligt slutrö r eller pentod. 1 bryggorna äro in lagda 
avstämn ing ;;pole, r örilä ll :ue, kovplingselement och nätan
slutn iJ lgsd len. lUV H I ä r utförd oml{opplingsbar för 110, 
127, 1;;0, 220 ocll ;::·10 volt 50 per., l\lL III för 220 volt lik
ström . Vad som erfordras uärutcivel' är så leues enclast :l.V

stämningskondensutorer , s t römbrytare, panel och låda. Bryg
gorna liro des,;utom försedda med kontakter för grammofoll
anslut ning, så an ordnade, att svängningskretsen automatiskt 
frånkopplas . 

Des,- utom tillverkas en tredje bryggtyp, B III, även om
fatta Ul le å terkoppla d rle tck tur och td . lågfrekvenssteg. Denna 
bryg~u , som tar ol" ll nlig l lliet utrymme i anspråk, är a vSNld 
för " ii xe!. trömsmottagare, men kan även med fördel använ
das ti ll batterimottagare (transportabla) och radiogrammofo
ner. D en omfattar avs tämningsspole, rörh il.llare och lwpp
lingsel ement samt är försedd med kontaUe r för anslutnin;:: 
a v lik riktare eller batterier. Till sam tllga bryggor lämnas 
anvisn ingar för kopplingen. 

Till B III finns ä ven en komplett likril,tare L UI, omfat
tande ,)mkopplingsbar trans formator , silkrets och rÖrhåll;ll'~. 

Firman är att lyckönsk!l. till det goda uppSlaget. 

• 
Akt i ebolaget Gylling & Go. , Stockholm, hur insänt en 

brosch vr över »Dux» radiomottaga r e, vilken uppvisar ett 
flertal olika typer från kris tallmottagaren till en kombinerad 
motta;.:ure-grammofon, inbyggd i skå p. 

Typ p 3 är en 3-rÖrsmott.tgare med å terkoppling och 
motstå ndsförstärkning till syn nerligen moderat pris, utförd 
för an slutning till likströmsnät 't. 

POPULÄR RADIO 

DI' 2 är en 2-rörsmottagare i lysutförande omfattande 
återko]Jplad detektor, transformator och pentod. Den är om
kO]Jplingsbar föl' 110, 127, 150 och 220 volt. Fodret är utfört 
i polerad, flammig björk . 

DL 3 är en g-rörsmottagare i samma eleganta utförande 
och innehå ller å terko]Jplad detektor och två motstll.ndssteg: 
mell pentod 'om slu trör. 

DI' 3 en växelströmsansluten distansmottaga re, omfatta!" 
ett skä;'mgaller-högfrekvenssteg, detektor och pentod. Mor.
tag!l.ren är byggd efter helt nya principer och betecknas som 
en utomordentlig distansmottagare. Den är helt ansluten till 
vlixelsLrömsnä tet. 

R adio-gramomfonen utföres för såväl växel- som likströms
anslutning. Den är inbyggd i ett synnerligen elegant golvfodet· 
av polera d, flammig björk och försedd med tystgående elek
triskt verk. Den distortionsfria u tgångseffekten är c:a 1,5 
watt. 

Yi l1oppu~ fil tillfälle återkomma till Dux-apparaterna 
efter företagna prov. 

* 
Pirma Dipl.-Ing. WaU e)' 

Hoets, Berlin, för i markna
den ett Yäxelströms-nätaggre
gat, som trots sitt synnerli
gen moderata pris uppvisar 
god kvalitet . Den mindre ty
pen lämnar vid 55 mA be
la stning en absolut stör
ningSfri maximal spä nning 
av 180 volt. Aggregatet är 
för sett med fyra anod uttag 
om resp. 30- 60, 90, 120 och 
180 volt. vara," det första är 

\'uriabelt. De"sutom kunna uttagas tvenne gallerförspännin
gar, en fast om 3 volt och en variabel mellan 4--10 vol t. 
Sa mma aggregat kan även erhållas med inbyggd metall
likriktare. Firman sänder prospekt på begäran. 

INDUCTOR-DYNAMIC högtalare 
(Llcensed under FAun,\ND indudor spellker patents and appllcatlons) 

ytterligare förbättrad. Polantånd endast O.tO mm. 

Grön typ för vanliga slutrör o. röd typ för pen to der 60:
Tratthögtalare L 9 . . . ....... . ...... 14: 50 

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

Komplett 
400:

Pick~Up. . . . . . . . . . . . . 25:
Pick~Up, komplett med arm och volymkontroll 45:
Hörtelefon Kt 5 a . 15:
Hörtelefon Kt 5 b. 
Tonförädlare . . . . . 

13: 

4:50 

I Pa r t i f r å n g e n e r a l a g e n t e n f ö r S.ve r g e : 

A.-B. HARALD 
o 

WALLGREN, Göteborg t 
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GRAETZ 
Radiogrammofon 

"Graetzofon" 
ansluten för 110 och 

220 volt växel

ström 

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

o . 

Välj det bä~ta, 'Välj BLAPUNKT 

Bygg själv Eder högtalare med Mästerverket bland 

högtalarstystem "jättekraftsystemet" BLÅPUNKT 66 R 

Oö"VerträJfad konstruktion.' Enastående lättkörd. 
Tål 3 watts belastning. Lämpar sig även för kristall 
(i Spångas närhet). 

Bland övriga 
Blåpunktnyheter märkas: 

Blåpunkt pick up med tonarm och volymkontroll, typ 88 Kr. 50:
Blåpunkt pick up utan tonarm lyr &8 . . . . . . . . . . . . Kr. 30:

Å t e rf Ö r S ii lj a r e o c h a g e n t e r a n t a g a s. Vid båda typerna erhålles korrekt nålföring. 

Firma AUG. JANSSON, Radioavd., Sundbyberg 
Tel.: Sundbyberg 1359 

Pris 32:-. KODcbassi 13:-. 
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FOTOCELLER 

ilktU: [.o/aget JY'i ckels &; '1'0 (/s ell , Stocld,olm, har sänt oss 

en bro,'('hyr ö\-e r »Tr iot ro ll» h ögtahll'e, Förutom de i Populär 
Hadio t !eligu rc omuämnda typeruu uppta r elen en del nyheter 
bl. a , h l'aft l'<y:,;temet P , som tonIc \-u ra av ~ärsk ilt intres~(; 
föl' hrr s jiil\-!)Y::';I'[L\'e, J ämte den untn li gt l,ruftigt dimensio 
nerade Cä ltmuglleten lUggf')' l11 UlI lIlärkp till ell s innrik IlI1

ordning, med vurs t illll jiil p ~ . ~temeL lwn omställati för lämp
ligaste rep ro(]uk l. ioncn uv till re 'p, musil, ocb viclu.I'e en 
synnerligen effek tiv iuk oppling- U \ ' öm t:1Jiga delar. Till yste
met h n I' IWll ~ t rll e ra ts l t s peeipll t clt a f< i, bestilende a v en 
i ett metulls tatil' sä llsynt ,-iiI npph,ingd kon med 37 cm, 
di a m, n"h H I. för. '\' arl ig t djup, Yi ha "arit i tillHlle h öm 
detta (' Imss i och kunna u w n ö\-e l'(lrift p s t,t, att d ess re
produk t ion iiI' fu llt jämfö rll,g med vad m ån ga dyuamhka 
högtal:. 1'e prestera. 

»),l'ri otron Yidoria» och »T rio tron i\lanol1» äro t\'enne hög
talare l meuelprisläge t. De liro för"edda med det 4-poliga , 
balan~(~ "ad e s~'stem et H\Y ()(;b dölj tt lmkom ett gedige t och 
smakf u llt hölje en kombination a, sy--tem och kon, som 
lämnat· en i alla a\' een den utomordentlig t god reproduktion, 

»Tri '~l' on Turaud ot» är familj ens öv rlmvucl. Den är upp 
byggd ( Iå det nya kraftsysteme t. 'om kombinerats med en 
40 cm:~ kon, H öljet, i pressad Lakelit, har e tt förnämt u t 
seende, reproduktionens kva lite t ger allt vad Ulan l,an 
begära aven magnetisk högtalare, .. 

Elek ! r iska A / B Erir: B O'l'gs!?'(j1l/ , :'\lalmö, för i rna rknaden 
ett skr tld , a\,splt aU hindra llögf l'ek \'enta s törningar att ,ia 
belysn illg,.;uätel kumma in pil motlagarell , 

Vi II:! provat apparaten genom a tt lti gga iu de ll :;amma 
mellan en anl,aromfol'mure och till denna a nslutna mot tagare 
och kln nat kons tatera, a tt den verklig-en medför en a,se 
värd lII inskning av s Lörningal'lla, R fld uktionen ,ar s:l stor, 
att lm: ,sl ret fr'nu omformaren, vill,et lid igare omÖjliggjort 
all m,,( tagning, nu eudas t il'l'itera cle viel avlyss llandet av 
s,agare utländska stationer. 

GLIMLAMPOR 
- ORIGINAL PRESSLER 

för T O N F I L M 
TELEVISION 
Optiska mätningar 
Signalanläggningar m, m, 

Press/ers fotoceller finnas i olika ulfO'randen med 
ljuskå'nsligt skikt av: 

Natrium för ultraviolett ljus (kvartsia m pa) 
Kalium » blått » (båglampa) 
Cäsium » rött » (glödlampa) 

Samtliga typer kunna erhållas evakuerade eller 
iidelgasfyllda, 

Begiir originalprospekt Ph 52, 


Generalagenter: 


BERGMAN & BEVING - STOCKHOLM 7 


Gfii'--;;:--------- L 

G~Jrrunmofonindu§trien§ 


c;\~ N1Jlheter ~ 
 ALLA 

Grawmofonbolagen ha gjort 

ell ;:J utspurt till julen OC}1 

s liippt ut ut~k illigt aven 
kJ [l~;; , som man inte \"Hit 
a ll t för bortl'ki.\ md med P'l 
n i"tJ.!ou tid, Det verkar reJJ t 
a \-, ;:om de aY~iktligt skulII' 
ha skiekat i marknaden d,· 
~ (' llu~t-" mii nfl rlel'1la enc1:t ~t 
dE' t lIii , t bils la - m ed uii~o t 
l,\',' :lntl un(/ nntug- - fö l' at t 
kUUll[( ~läppa fl'[lill sil mii..nqa 
1'1,' 1'[( »braknull1l11pr» i j ul
flo dc'u, 

Odeon har som s iU 'toJ'a 
llamn blnnd den samlin c;', Yi 
\'l1rii i till f iille a tt p rovspela, 
intc' J u le, ~rlvain , vars billl 

f t tt kO'nJ ua m ed för ha u>' :vppel'lip l popuHil'orkester::i s kull. 
u tfl ll l :ieha l'll Tauber, Han ,'junge r den gaml a bekanta 
»SChÖIl2f Gigolo» och »Du bis t mein ten]» (O 49;'52) "amt 
»Die .)uhl'('>,zeit(,·u der Liebe» och »:.\Iiircben unll Triillll1()) 
(O 40 l ), T a ubpr h al' " ina vänn,'!' och beundrare hiil' f r " Il 
s ina g-:, s tspPI och il tskilliga andra tilsl<ure HV el n samtilli~t 
popu!ii m uch ~o (l a grammofo nmnsiken m[ls te anamma dessa 
ski\'or med [ örljusning, ' 

I ell 'n bög- t ;[ \'irLllo sklassen ligger också Simon B:1rpl'ti 
piano,.. " li »Guo melll'eigen» a v LiB7,t och »Polku» .w Rach
maninot'f (A 16~630), 

ledande lDärken 
i 

ElektrodynamiskaHögtalare Elektromagnetiska 
Inductortyp 

GravorLjuddosor 	BTH 
Undy m. fL 

Aga, Radiola, Baltic,Mottagare T elefunken, Philips, Con
certon, Luxor, Seibt. 
Dux, Skandia, E ss we, 

BetaJning pr J, 3 elJer J2 mån. 

Löfquis ts Ele k tris ka A.-B. 
Birgerjarlsga tan 23, STOCKHOLM 


Växel Norr }2000, 
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TROLIT eller 

TROLITAX 
svart eller kulört utförande 

PROFILER 


Ri1R e ller STAV 

av 

TROLIT 

för radioändamål 


B;lSl O CH BILLIGAST 

ENGRO S 

AKTIEBOLAGET 

SVENSK. S CHWEIZISKA H ANDELSK Ol\iP AmET 
K lara Nona Ky rkoga tan 34 - Stockholm 


Telefon", 16800, 16814, 168 15 


I d c t a lj bos ! 

TELEFON A,·B. L. M. ERICSSON 
Södra Kungatorne t - U ts lli ll oi ngen - Stockholm 

GENERALAGENTUREN 
FÖR 

HELLESENS 
TORRELEMENT 

TELEFONVÄXEL: 

Norr 30385 

A.-H. 

Nils 
Mattsson &Co. 

har flyttat 

till 

16 
Artillerigatan 

Stockholm 

A. F. G. Anodaggregal 

för växel- eller likström 

Glöd-Anodaggregat H.W. 10 
för växelstr öm 


förvandlar varje bauerimotLagare till helt nätansluten. 


Torrplätsla dd are, Likrikta re. Gläd-acku
mulatorer, Anad-ackumulatorer "Cremar" 

Begär prislist a 

&
.ACkumulatorfabriken 


, Curt Gorschalki & Co. 

.. _-~----------Berlin NO 55 5aarbriicker Strasse 22-24. 

På 

ULTRAPHON 

finnas inspelningar av många av musikens inter

nationellt ryktbara konstnärer, såsom: 

Carl Martin Ohman, louis Graveure, 
Michael Bohnen, Marguerite Perras, 
Prof. Kulenkampff,Arnold Földesy m. fl. 

Vårt stora höstsupplement innehåller idel utsökta 

saker i tekniskt fullkomliga upptagningar. 

BEGÄR An FÅ HORA NEDANSTÅENDE SKIVOR 

GEORG ENDERS' SALONG-ORKESTER : 

A 45104 Wienerblut, Del 1 och 2 
A 45108 Vid Frösö Kyrka 

Gratulation 

Ultraphons A-skivor kosta Kr. 4: - och ära vanliga 

25 cm. skivor. 

ORCHESTROLA AKTIEBOLAG 
Tel. 13206Norra Blasieholmshomnen 5 B 



390 

-r ransformatorer 

Högtalare 

I~lektrodosor 


Radiogrammofoner 

~"otstånd 
Antennmaterial 

R ekvirera vår nya katalog, innehål· 

lande säsongens senaste nyheter. 

A Pparater, konstruerade med våra 

. delar, justeras. 

[) enna höst komma vi med ett flertal ny
heter, såsom anUimda drosselspolar f ör 
växelström, nättrausforma torer för 25
periodiga nät m. m. 

I synnerhet \·ilja ,1 fästa Eder uppm ä rk
samhet på d.ra nya elektromagnetiska 
högtalare i högelegant utförande. 

m Ni. köper Eelra dela !', radioapparater, 
grammofoner och högtalare ho oss, blir 

()	Ni allt id belåten. Katalog expedieras 
mot insiindande a, kr. O: 50 (frimärken, 
helst lägre valörer mottaga s) . 

A.-B. INGENIORSFIRMAN 

THERMA 

STOCKHOLM 
Kungsgatan 30. Norra Kungstornet 

Tel. N. 31145 växel 

POPULA'R RADIO 

Bland skivorna i den populäraste kategorin kan man inte 
undgå att först nämna »Stjärneblänk» och »Fyrvaktarval
sem) (A 162680) . Sylvains populärorkester spelar dem och har 
av »Fyrvaktarvalsen», me<l sång a\- Wilh. Hamnstedt, åstad
kommit det bästa vi hört hittills. »Stjärneblänk» är egentli 
gen någonting ur.. en t imentaJt och ganska f iinigt, men här pre
sen terar Odeon Bengt Djurberg, bekant från filmen »Fridas 
viso!'» som den stora överraslmingen. Av alla <le nya som dykt 
upp på ganska länge är Djurberg utan tvekan den , som har de 
allra störs ta föruls ii ttningal'lla att bli en rekord~lingare. Han 
hör till dem som slå igenom med ens. 

Eli s Ellis har gjort ett pa r insjungningar, :>.>Seglingsvisw> 
och »Flickorna i Sweden» (A 162689), vilka man ögonblick
ligen fa s tnar för. Fast man kanske skulle vilja a nmärl{a. 
att <let är litet föl' mycket Bellman i dessa sjömanssånger. 

Ett par förträffliga dansskivor stå l' Dajos Eela för. Där 
är »Hur se l' hon ut, ditt i(leal» och »Souvenir» (A 162683) 
sam t »Efter ,int er kommer yå!'» och »Valse incognito» (A 
162685). Den förstnämnda, ur filmen »Charlotte Löweu
sköld» blir uta n tvekan en stor schlager och även den sist 
nämnda är en melodiös sak. 

Sylvains populärorkester, som är utmärkt utnn a tt kom
ma med någru l'. törre liverraskningar, har tillsamman med 
Artur Rol<~n o('k ~ii :;pPlat in »Hur sel' hon ut, diLL ideal 'b 
och »Dideli, dirJclu, liidelej» (A 162676), som kan räkna på 
en stor publik. 

Sveu Sanclberg" s l:lr för tv ii skivor, »Ky • 0n», ur Garbo
filmen med sanlIna namn, och »Säg det nm) (A 162715) samt 
»Pu. begäran» och »]!järilen på Haga» (A 162714) ur Fridas 
visor. Det förefaller otroligt att sångaren skulle vinna 
llagTa nya beundrare pEl dessa saker, vilka stå sig slätt vid 
en jiimförelse med hans tidiga re inSjungn in gar. Snarare tor
de han förlora en god del av ~illa gamla väuner. 

.\lla scouter böl' det " lutligeu intressera a tt höra att de· 
ra .' chef, major Lieberath, gjort en dubbelsidig intalning, 
direkt adre,;serad till hans många grabbar landet nJUt. 

Husbondens röst fortsätter serien av »Fridas visor» med 
ytterligare ett pur insjuugningar av Daniel Hertzman, den 
ende grammofon~i'L ngare som hittills lyckats med dp.ssa sa
ker. »Frida i vårstädningen» och »Längtan till Italien» (X 
3520) ligger fullt i nid. med (le tidigare, medan »Bå tfärd» 
och »Tröst i gl aset» (X 3521) inte ger riktigt samma Frida
stämning. 

.Ju s i Ejlirlillg, som ju är ett annat av Husbondens främ
sta svenska namn, svarar för »Sel'enata» och »1 dag» (X 
3556) . Det är goda saker båda två men lika visst är att de 
markera 	ett steg bakåt i raden a v Björlings inSjungningar. 

Ingenting annat än lovord kan rr.an däremot ha om Folke 
Anderssons »Serenadl> (Evangeline) och »Ett ljuvligt minne 
blot!"» (X 3553). Egentligen är det rätt enkla saker, men ]i'ol
ke \ndersson lyfter dem till ett plan, där de bli njutbara 
ii,en för 	de mesr kräsna. 

Lawrence Tibbe tt, som gjorde en sådan succes i ljudfil 
men »Zigenarkiirlek>l står föl' ett par insjungningar ur 
»To~ca» och »Carmen» (DB 1298) tillsamman med Metro
politanoperans orkesrer och kör . Det är inte samma Tibbct 
som man mörer häl', vud det nu kan bero på. Kanske är felet 
inte alls Tibbet ts utan det svaga r e intrycl,et beror på att 
körernn och orkestern få dominera alltför mycket. 

naie lia Costa kommer ocksfl denna månad med ett par 
piunosoli, »One nig!lt alone with YOlJ» och »Thl' big ponfll) 
(E 3591). Den ~om nu tycker om detta Slags mu~ik på gram· 
mofon kan k'ipa skivan utan risk att bli besviken. 

Sil. s lutligen Husbondens allra populäraste saker. Hans 
Binngang ,nrar för en inspelning av »Madrid» och »Gör 
någouting:» (X :3589), den förstnämnda väl exekverad med 
Daniel H e rtzman som refräng:;angare, den senare mest 
sbilllig. 

Lövås- H n;::·man-Vingårc1 junga »Kom och blås» och till 
samman med The rytmic four s tår CUl'tz trio på motsidan 
för »Kronans [( avaljereD) (AL 1111). En mönsterskiva. 

RaglIar Sundquists utställningskvintett pre:;entel'ar sig på 
en ntmä rkt dragspelssidva, »Utstä llnings vals» och »Vä rm
land shalObo» (X 3555). Och så till "lut lm smula bondkomik. 
Erik P :sou Fl'iberg sjunger »Utstiillningsl'esa n» och »Tota
lisatorjazzen» (X 3547), och det gör !lan P,'l ett sådant sä tt, 
att ä,eu den, som annars avskyr detta slags skivor, gott kan 
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POPULAR RADIO 

Det ' ledande anodaggregatet
ii.· 


EJA Ni{T..Al~OD 

För Lik strö m SO mA R m. 29.

För Växe ls trö m 40 mA 

ink!. Jikriktarrö r Rm. 39,50 

Fö r Växel ström 75 mA 

exkl. Tclefunkcnrör ROI. 54,

Begär prospekt och offert! 

J. SPINCK & Co., BERLIN W. 30 
Miinchenerstr. 48 

2 tirs skriftlig gard nti 

TYP. H Dr. 1. 
Bomull 

AUTOMATISKA 
SPOLLINDNINGS. 

MASKINER 

för spolar av alla s lag 
med autom atisk pap' 

pers. e lle r korsvis 
garninslag. 

Froitzheim [,. Rudert 
Ma. kinfabrik • An!. 1890 

BERLIN' WEISSENSEE 
Danghansstr. 126-131 

INGO.NXTANOD 
Garanterad n örningsfri. 
För växelström med inbygf;! gallerför
spännmgsbatteri for upptill 4-rörsmo[
tagare. Komplett med kval itCISlikrik
'arrör ..... .. . ........... . HM 31:
För likström 110- 220 volt för intill 
4-rörsmottagare med 2 gJ.llcrförspän
nings- och 3 anodsp:innini;:sutta.g, jord
och antennkontakt \.!r, kompl~tt, bruttO 

HM 2:1:
Ingo-N. ,drm,eI 20 H vid SO mA. -
Ingo trnnsformalOrcr, kapslade oc h okaps
lade med all" omsittningstJI. 

GODO'" Ca. 
Fabrik för mck. o. elektriska apparater. 
Berlin SO 16 Run gestrlsse 18 3. 

De nya Anodaggregaten för växelström 
180 volt anodspänn ing,55mA , 
4 anodspä nni ngsuttag (vlrav 
ett variabelt), 2 galle rfö rs pä n
ningsut t:tg (ert variabelt) 

Rm . 39:50 

Samma aggregat, försett med 
anordning för ac kumulator
laddning .. . Km. 49 :50 

bso lu t stö rni ngsfri:1. garan 
terad ti lHörtitlighet, lämpliga 
för 1-6 rö rsmo ttag are. 
Begär ut fö rlig o ffe rt ! 

Höga !terförsäljarcraba tt er! 


Dipl. -Ing. Walter Hoels. Berlin SO 36, Cöpenicker Sir. 145. 

391 

PUSH 
PULL 


FÖRSTÄRKNING 

MED 

TRANSFORMATORER 

ger högsta ljudkvalitet. 

LAGFREKV.=TRANSFORMATORER 

AF 3 c 1:3,5 ; 70/1l0 H enry , . ' Kr. 29:
AF 4 c 1:3,5 ; 20/45 » » 20:50 
AF 5 c 1:),5 ; 120/ 170 » » 34:
AF 5 cc 1:3,5 ; 120/170 » » 35: 
AF 7 c l : 1,75; 150/280 ), » 34:

UTGANGSTRANSFORMATORER 

OPM 1 c 1:1 ; 1,6:1; 2,7 : l Kr. 26: 50 
OPM2c 3:1; 5: l; 7, 5: l » 26: 50 
OPM 3 c 9:1; 15:1; 22,5:1 » 26:50 
OPM4 c 25:1 ; 40:1; 66: 1 » 26: 50 

Begär Ferranlis originalprospekt Wb 1412 

Generalag e nt er: 

BERGMAN ... BEVING - STOCKHOLM 7 

~~--------------------------------~I 



1392 POPULÄR 'll DIO 

VILKA KRAV ... 
(Fort", fr . s id. 371.) 

.·om bar en absolu t rätlinjig ka rak tiirlstik, )1an skall bara 
se till alt kli rrLl k Lam få l' ett myckd l gt värde. För att 
mäta klirrfaktorn plHryckp.r man gallre t olika med fr kven
sen 800 Her t7. modulerade amplituder och mäter sa låg
frekvens pä nning >ns sammausättning av grund- och över
svungningfl l'_ Den högfrek\'en sa mplltu(l, 'OlD vi. Kr lugsta 
antalet ÖV n; vänguingar, ur den fördelakt igas te. Den gynn
samma le högErek\'ensgullel'spänningen med hiins,Yn till 
klirrfaktorn är ho..' röret RES 904 spunnillgar pil. 0,2 volt.. 
Klirrfaktorn är viclnr s tarM beroende av, hur s tarkt sän
daren är modulerad. Om en sändare t. ex. 'är mycket. st.arkt 
modulerad , så ka n klirrfaktorn a ntaga betYdande vlinlen. 

Frll.n den vanliga detektorn skiljer sig vidare den 11 ter
kopplnde detektorn. Hos denna blir klirrfaktorn med sti
gande modulution mindre än hos den vanlig'u detektorn 
emedan de hög, ta modulationsfrekvenserna i detektorn un
dertryckas. Och klirrfaktorn gör sig ptimind särskilt obe
hagligt just vid de höga frek\'ensem 1l. . Har s tarkt klirr
faktorn avlar med t igande moelula tioDsfrelc,ens vid olika 
högfrekven .; \- äxel~pänningar hos en återkopplad d tektor 
visar tig. 2. Här äro inlagda tre kurvor för högfrek\'en s
\Täxelspänninga r pli 0,012, 1,01 och 0,43 millivolt. )Ian ser, 
att ree!an vid frekvensen 1,000 är klirrfaktorn knappa t 
hälften 'ii s tor som vie! de djupa frekvenserna. 

Vidare lHerstår a tt utreda, hur man lmn tillföra detek
torn, re~pektive kraftdetp.ktorn, de erforderliga högfrekventa 
\'äxel spänning'arlla för att de skola arbeta :s; gynn~amt 
so m möjligt. Om de från antennen levererade bögfrekventa 
\'äxelspänningarna inte skulle l'äcka till för att detektorn 
respektive kra ftc1etektorn ska ll arbeta på gynnSHmIlla~t 
m.öjliga sätt, '11 blir det nödvändigt att införa spännings
solwnde m 'del mellan antennen och detektom alltså a n
tingen högfrek,ens tl'ansformatorel' eller högfrekvensföl'
stärkare. 

Av vad som bär sagts följer , när man förutsiittel' en 
snmlad förstärkning pil. minst 10 neper (se fig. 3) S1 som 
nödväne!ig för god högtalarmottagning, att ilntennspiln
ningen för en trftrörsapparat mås te vara mill- t 30 millivolt. 
s tor, fö l' en trerörsapparat (detektor , mots t' nd s teg, slut
steg) minst 10 ocb för en tl'erörsapPul'a t med högt'rek VP Ds
skä rmgallel'1'ör minst 6 millivolt , SluLligen skall framhål
la s att med utomhusanLenn tillfredsställas dessa krav med 
hänsyn till distansmottagning knappt av trerörsc1etektol'n 
men m ycket väl aven trerörsapparat med skärmgallerhög
fl'ekvensrör. En fyra rörs skärmgallermottagure ger till 
6icldigt redan med inomhusantenn. 

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

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

Aterfiirså'/jare antagas. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 

bäde höra den och ha nöje av den. H är skulle Kalle Nämn
deman ha åtskilligt att lära. 

Brunsw ic1c har ett par goda dnns:skivor. »Just like in a 
story bn k» och »l'm in th market f or you» (A 8729 ;;amt 
»Lady L uck» och »Singin' l u the bathtub1> (A 8583). 

POlyp!ton li.kaså. »Armes )1annequ iu» nch »Es sprach del' 
weise Marabou» (23.397) stär GOd win fö r. »Finns det flic
kor , finn ' det kyssar» och »TYå röda luppar» (1\"S 90.~(6) 
spelas II v POlyphonorkes tern och skulle ha varit ännu bättr;~ 
ut.an re[riin."s· ngen . 

Borg ,in g har gett sig in på ett par betänkliga saker, som 
dock iiltert bli stora framgångar. Tillsamman med Godwin 
gör hall ett ,Vienpotpun-i, " "iel Donaus stränder» (Xfl 
41.6(1) , vilket knappast kan kallas särskilt lycka t. Deu 
,Vienm usik man 11är tär är bullrande mera än smekande. 

Vida l." l.) stär samma kon. tellation för en inspelning av 
"Aftonk ockorna» och »Humore !J ue» (XS 41.689) . Varför för
därva , flumo resljue» mee! denna idiotiska text'! »Aftonldoc
korna g,h' e!et ingenting. 

Vltrltphon lovaele vi i föregåenn nummer att återkomma 
till, och sedan dei'i' ha \'i haft tillfä lle a tt köra ytterligare 
några a v det nya märke(.~ f;kivor, speciellt opera- och kam
marmu~ ik . 

Blaml de mera populära saker, som böra särskilt fram
hållas 11 töver redan tidigare nämn(la. äro »Il mio e il tio» 
och »D ODe cbitarre e sciulli» (A 30013), en förträfflig dans
skiva a l' Beres' orkester. 

En s kiva, som bör intre~~era ett ~ tort anta l radiolyssna re 
lir E 4:.6, dIken upptar radi ostöl'llingar av olilm sl ag, fri'!.!! 
högfreI \ en ~afJparater, elel<triska ringklockor, värmeregula
tore r , SJmaskinsmoto rer, hårtorkn ing a pparater, h i. sar sp1\. r
vägar, i.terkoppling etc. Hal' man något oljud i sin motta
gare 01' inte vet varifrtin det kan komma, så hal' man här 
en goe! hjälp när e!et gäller a tt identifiera s törningarna. 

Ur (l perabibliotoket f:'L vi nöja os s mod a tt räkna upp en 
rad ski vor, som vi haft tillfälle att köra och som vi råda 
alla äl llkare av kla~"i sk U1usik att göra bekautskap med. Jo
seph f:.::hmidt sjunger tv ti saker ur Cavalleria Rnsticanil 
(E 372 1, En kammarorkester ur Berlius filharmoni~ka or
kester svar·ar föl' »Eiue kleine Nachtmusik» (E 393-4), 
Berlins Staa tsoper föl' uvertyren till »Wilhelm Tell» (E 1ii4 
ocb E ::63) samt för Saint-Saens' ;;·Dance macabre» (E 461). 

Proft ssor )1oritz Rosentha l spol:"! r Liszts »Vnge rsk rnps(1c]i 
il:r (l' 468) ~limt »Berceu el> av Chopin ocb "Liebestl'aum~ 
av Lbzt (F 469). 

Slu tl igen sjunger en herre som heter Carl Marti'l 
Oehma lJ »Gleich einen Friihlingsabend» och »Den Blick hab' 
ich einlit erl1oben» ur Anrlre Chenier (F 262). Köp oeh njut! 

H(Jku-te. 

LADDA SJÄLV 
Fder ackumulator med likriktaren Ackula för 
växelström. I aedor även medan Ni hör. 
Oförstörbar. Tillförlitlig. Betalar sig på kort tid. 

r
Kronor 21: 50. 

låt ei en urladdad ackumulator äventyra iul 
rogrammet. Beställ en Ackula redan i dag för 
lO, 127 eller 220 volt. 

K, BROBERG. Malmö 
S. Promenaden 1. Tel. 3732. 

y Å R N Y A, O M F Å N G S R I K A , 	 Ur det rikhaltiqa innehållet nämna Vt: 

MOTTAGARE - KRAFTFORSTÄRKAREADIOKATALOG 
Alla slag av radiodelar - Rör - FotocelÄR UTKOMMEN. 
ler - Grammofoner - Grammofondelar 

Intresserade återförsäljare ombedjas in
fClrdra densamma. Sändes gratis o, franco, 	 CONCENTRA * HÄLSINGBORG 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1930 
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Sen~ationell högtalaruppfinning! 

Den bittills JDärkligaste uppfinningen på 
bögtalarområdet, det nya fulländade 
bög·talarsystemet T.·iotron P., SOlD ö"er~ 
glänser alla andra, hal' nu kommit. 

I 

L. ....... 

Systemets kraftfulla yttre 'ger en försmak av vad det kan 
prestera i styrka, och det självreglerande ankarsystemet borgar 
för en enasdende känslighet. Sammanbyggt med riktigt dimen
sionerat membran och baffel gör systemet en god mottagare 
full rättvisa, i det att alla skiftningar och nyanseringar i såväl 
tal som ton äro hörbara och framträda på det mest fullkom
liga sätt. Systemet är an passat för moderna slutrör och 
pentoder och är omkopplingsbart speciellt för tal eller musik. 

Pris Kr. 32: -. Inbyggt i chassis med 37 cm. kon Kr. 50: -. 

Fabriksnederlag 

A.~B. Nickels & Todsen 
STOCKHOLM 16 



Den skall ha 

Miniwatt-r ö r 
När Ni köper en radioapparat bör Ni i Ert eget in

tresse se till, att den är försedd med PHILIPS Mini

watt-rör, som är9 en borgen för bästa möjliga 

återgivning. Det är på rörens kvalitet och håll 

barhet, som apparatens kvalitet till stor del beror. 

"Bäst Ni hör med Philips rör" 

Världsmärket för Lampo.-, 

A r m a t u r o c h Ra d i o . 
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