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G AVOR~S sektortnetnbranbyggsats 
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TOROTOR TRUMSKALA 


är en mikroskala med utväxling c:a r: 7. 

Skalan är belyst med en lampa, som kan utbytas även 

om mottagaren är plomberad. Kondensatorn har båda 

plattsystemen isolerade från ramen, varför hela inställ

ningsmekanismen kan jordas. 


TOROTOR Dubbel Trumskala med 2 kondensatorer Modell B Kr. 30.

Det ideala kondensatOl"systemet Yör nätanslutningsmottagare 

Ingenjör N. Hansen~ Fabrik för radio materiel 
Amerika ve] 4-, Köpenha·mn 
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Fyra ömma punkter: 
högtalarförbudet och hallakvinnan, 
grammofonmusiken och radioteatern 

0!J1.11111111111I111111I!l1l11~ l "1 f t- I t -- -l t- b-t~.I -=-~~ II ta ril - <18 19le::;aganlH J-I;: 19t l It 

~ I N ~'Il:'ig i tlllllllWll iilLClft, lliir 11<: - ,.i'tsolll skett 

I'l _ ~i ;-~)[:~IJ~l~ ~ ~~81_~~t(\t fÖl"bjl~lh~ _:"llt '-~d 
~iii1iiiimiiiiiiIII~ !t ,J", t cd ,\l c hetel f l d Il U_ 10 P,l I" "llen tIll 
kl. 8 p;1 1lI01'gOHI.'Il_ ])iil- ryhcl' lllOrgollgYlllnastiJ,en, 
dallSJllllsikc-n och lliirH nog all lJygglig l1tlandsmottag
lling_ Husiig;n-na tycka, att tld lHlul iir l-ätt och bil
l i gt, il tt h_\T(',.giistl'l"lI<1 skydda s f iir » 1l1(' ka Il i8k t ovä
"1'11» den till prl dyglld, som (let här iiI' h tlga oru_ ..:\a

tlll"ligh-is 8ka11 man inte kiilllla (Id, !-lom om ma Il 
hOllrl{' mitt i ('Il \'(~l"l;:stad_ Men f'fteu:iOlIl \'i ä.ro inne 

ph h'\"l"(',.d nb l-nas omtanke, si't IM oss pel;:a prl ytter
]igal"(~ dc pm' ~;aker_ Dct borde ,-iH ' -a t-a hlls~igal'nas 
klara plikt aH sc till , att inte hundratalet dÖlTlmac
karc Jl1('tl kii llgsnöreu, bre'-papper, pappersblommor, 
nyckelringar ul'h '-ykOl-t göra ]i\"(' t Slll't för a lla , som 
giil"na ,-ilja h;1 lllgn stund Illitt pi'l dagen OclU,{I_('Il 

Xiir <len s<\].;:l'n och m:lllga Hmll'a Ol'llllats, kan en ak
tion \";UH P;l sin plats mot det fi\.tal radiolyssnare, 
:';Olll teITOl-i!-wl"il sina granIlar och iillnu inte kommit 
1I11(1el'fnll(1 med, att Illan inte uehö,-er smälla pi\. för 
{"lIlIt fÖl- att f ;l nt det b~ista a l- Sill <111]),11";1 t_ 110(}1'1'a

1ion pfl Öllll:'(' lttdl skulle illtl~ skada_ 
En stOl' dl'l av vår lii.seln-ets hal' bctt oss öppna spal

Irma för eH hi diskussion i ett pal" Säl'skilt aktuella 
hagor_ ])d ii l' grammofonmnsiken och den kvinnliga 
lt~lll[lIlJmlll!.'n. som man gärna dll ventilera, Od1 Yi 
i'tiillil JIIetl niijc plats till förfogande föl' inJiigg_ Vi 
"l,ola tilloeJI Illpd lonl aH ) elöna delll. som komma 

Jlletl det bästa inliigget ifdga om lHlllåh'illllHlI, det 
111;°1 sedan vara krii:ik eller försvar_ -Vad bC'triiffar 
gramlllofolllllusiken mi'lste ,-i ge dem rätt, SOllI p{lllcka, 
att programmens salll1ll8nsiittlling- p;~ sPJlast(, tid_ '-a
l-ii; Ii'mgt ifr~lll Si'l gou, SOlU elen kan uli_ Dl,t ii1- iut.l' 
ausolut nödvändigt, att lUan tar med en ski,-a, diiJ:fÖl: 
;,tt den iir ny_ Eli gammal sak försHll'ar oft" 1>iittn'. 
sill plats p?l progralOluet, iivell om den sImile ,-ara_ 
"pelad ni'lgon gång ti(ligare_ Och när det strax: ('[1"l'l
gnulImoi"ontimmen kommer ett dl'ugspelsPl'ogl"fI III, Srl 

b1Il (len populära grammofonmnsikeu vara nögolltillg 
;' llTlat tin mer eller mindre uallala sjömansvalsrl'_ 

En HJlnan sak, som lämpligen kan tas upp i dl'thl 

;.;a llllnanhang är- radiotcatel"ll _ ::\ ~ir Hadiotjiillst l'1l 
g,"lllg i tiden fast engageradc cn liten sl,;\(lespl'I;n-
1nlPP fästes det rätt stora förhoppningal" ,-id rlet 

,lIT:Jng-elllentet_ Knappast niigon vill dil siiga _ att rit' 
infl-iats_ Elkr äl" det llagon som fortfanllltlc <lllSl'!" sig 
ha glädjc av att sUnlligi höra sanuna ];rillJlOröst i 
alla sketchel''? Finns det någon som med nö.ie 1_)"ssn:lI
till Ester Sahlin - hur fiirtl-iiffligt hOll i iilTigt mil 
\"in<l - i alla dessa ,,:lkcl"'? 

Hur kl'ä,'cs mera omväxling, om inte intJ-el:':-iet fiir 
de smä l-adiospelen skall helt förtvina_ Ot:h tll't bÖl" 
inte VHl'a nägon störrc konst att tillfreclsstiilln. detta 
kn1\'_ Det finns gott om skådespelerskor, som skullc 
kllnna användas_ Dc behöva intc vara premiiiraktJ-i
ser, men (le måste var;] så många som möjligt fii)" OJn

riLx]j llgl'IlS skull. 
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Tyskarna bygga 

nyOL storstudios 

oell Hamburg 
"gctr nu upp 

i ledningen 

Av fiirfattaren OLVF BANG 

.l f iiuch c HR sil/dia f ih' 7." lJlIlma n n ll siJ.; och 'intillUlre hörspel. 

jlll lllllllllll ll l ll ll l~ J1II.!i , , 
~r.:--~:..-~ Berlll1, Hamburg och Frankf.\lrt iiro Wr 

1(, lT ~'! niil'\,(1I'ande ny-a runclnlcliobyggna c1er UIl 

l ') ~ (I de ~' l~p;.~öra~c1e, o:'h i Miil.IC~~P~1 l~m', l1lC~~1 
"lII1Tiil ll ll ll llllll l lllir. f 01 11<l",1U mLllladel sedan fl~ Hat 111 l n~ ,l 
lokaler, Hr' gu om radiosludios fill!l !S det srLluncla 

just nu en b el del att studera i Tyskland, 

)IiincJ len h ur byggt tre stycken stu(lio::; jämte ett 

rum för utsilndll ingl' ll a v dagsnyheter, D en s törsta 

studion 1U\'ändes för or};:ester-: kör- och orgelJ;:oll

seTter SH mt "id utsändning a \' "löne chamntiska "a
kel'. A\' ,len hiil' publicerade hiWcn fl'alllg{ll', att prl 

en läl,:La:e dd PlIa korhii.gg("n iubS ggiti en stor or

gel. }IitT emot p å andra };:ort\'äggen finns Cll lil;:adall 

hi ktare med [lhörureplatser, p rl båda Ungvägg;Jl'na 

Si U ;l hÖP1, smala fönster (dubbla mcd tjockt gla" 
fiil' ljudisoleringens skull ) och linder (lf'm äl'o Yiig

!.!al'ml <l\' t rä , Mellan fönsterna äro väggarna murade 
och fiUlen uppdelade för att förh indra ekoverl;:an, 
Taket ~ir a \' samllla anledning uppdelat genom en 
l'ad b'~lrlJrädel', som lt~illga ned han t a ket, Golvet 
är lJelagl med en matta och fönstern a kunna täckas 
med tjocka gaI'Cliner, Uur- och träytor ä ro lmla. 

I bakgrunden till höger sel' man pä bilden r n liten 
inbygg'] ,'k rl1bb med ett stort glas fönster. Det är 
l'egi:ssöl'vl1)o; arlJet :Sl'llI l1 . Därifrån lede'r Ilan repetitio
ncrna, I'OIll ha ll a d}l'snar i telefon eller högtalare, 
och ha Il kall clels grnolll ljussignaler dels genom hög
talan' medd ela sig med skådespelarna ute i s tudion, 

En andra, mindre studio användes rid utsändning 
. ;1\' kaJllInill'llHl sik och intimare hörspel, och till den 
tredj e ocJt minsta fÖl'liiggas föredrag och uppläsnin
gar, D('~SlltOllJ är ocl; ; a en öppen gärd vid sidan ay 
den . ·töl'sta studion för;.;edd med mikrofonanlilggning, 
Srl att hilufl ,;upptagningar kunna gör as dill'ifrEm, 
Detta <1 lTallgemang användes särs l;:ilt vid utsiind
Il ing ,w h örspel och musik av blåsorkestrar, 

]0;1 1 intressHnt aI'l'angemang ile e];:oruillmet , dIket 
iiI' imiiHa t Sil att Ill,ll1 för ftalll starkast möjliga 

(Foris. å sid, 64) 

Slo ra " Iudian i JIiinchclI. I l!ok(jI'1t1I(/ cn (j I"{/cJlii J.: I. an? 11. En 8cllclI/.atis/,: ()vcrsi1,:t av ek o1'/lmmct, 
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~~ 

Ar Er antenn 
för lång? 

. . , 
L'ppsätlnin::o;eu nv antennen är ett ,w de s\·il.ra s te 
problem, S 'ilU lyssnaren stä lles infur. Det iir en sak, 
80m krä n r en hel del experiment, om man skall få 
fram det hiista mujliga. I 'nerlans tående ar tikel ges 
en lättfattlig orientering i ämnet med råd och vinkar 

om, vilka faktorer man har att ta hänsyn till. 

~ . 

2lIlIlIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS . l" 
~r-=-"';---=-;~ ppmontel"lngen aven goc antenn ar ett 
~(I U ~'~ av de svåraste problem, som en nybliven

I) ... ~~I ~lpparat;~~a~'e st,älles inf;?r .. NIan tyck~r, 
~iiiiiiliiiiiiiillmllll l i'ij ,l tt det al Sd enl,elt att satta upp en trad 
på taket, sä slänger man upp den och resultatet blir 
ett hastverk, som orsakar en massa för-argelse. 

NIiinga amatörer ha säkert föl' att uppnå tillr-äck
lig selektivitet ökat antalet högfrekvenssteg i sina 
npparater Ltan att därigenom komma målet när
mare. I sådana fall måste felet nästan alltid ligga 
i själva antennsystemet, och underligt nog är detta 
i ännu högre grad fallet, när det är fråga om en 
antenn, vilken i allmänhet anses vara så bra den 
kan bli. 

NIan går i regel ut frän, att antennen skall h~Lngas 
upp sit hitt som möjligt - utan att generas av träd 
i närheten ocll dylikt - och i övrigt vara så läng 
som möjligt för att ge maximal signalstyrka. Detta 
är också ot 'ivelaktigt riktigt, om antennen bara an
Y:1.ndes för lokalrnottagning i förbindelse med en 
rclatiyt enkel apparat. 

Vid användning aven större apparat, som mÖ.i
liggör distansmottagning, gälla däremot helt andra 
regler. I sådana fall gäller det att få kraftigast möj
liga signaler i förening med så stor selektivitet, att 
lolmlstationen inte verkar störande på mottagningen . 

Föl' att man skall uppnå tillfredsställande resul
tat på detta område måste antennens HF-motstånd 
vara litet. Nu är det så lyckligt, att man med till
räcldig no~grannhet kan räkna med, att HF-mot
ständ'et växer med antennläng-den. Detta betyder 
~ålunda, att antennen måste vara kort, men då käns
ligheten därigenom faller avsevärt, gäller det att 
uppnå ett lämpligt förhållande mellan de två. fak
torerna. 

Detta kan i praktiken nås genom att man lägger 
märke till mottagarens inställning. Om man sälunda 
iindl'at antennsystemet och förändringen medför, att 

lokalstationen sprider sig över ett större omräde pä 
avstämningssImlan, kan man därav dra den slutsat
sen, att känsligheten ökats samtidigt som HF-mot
sh ndet hållits oförändrat eller kanske ökats. 

Om ökningen i signalstyrkan å andra sidan åtföl
jes av skarp avstämning av antennkretsen, så att 
lokalstationen sprider sig över ett mindre antal gra
ucr på avstämningsslmlan och ändå är kraftigare 
än normalt, kan man utgå från att förändringen i 
antennsystemet medfört en minskning av HP-mot
sHndct utan att känsligheten samtidigt minskats i 
n;"lgoll nämnvärd grad. 

Dessa exempel visa, att all ökning av signalstyl'
kan, som beror på lägre HF-motstånd är energivinst 
och samtidigt betyder ökad seleIdivitet. Faktiskt till
föres inte antennsystemet högre energi, men denna 
kan utnyttjas bättre och därpå beror de bättre resul
taten. 

Om ökningen däremot endast beror på. en högre 
grad av h:änslighet, alltså bättre avstämning, följer 
llärmed nästan alltid ökat högfrekvensmotstånd och 
därmed dåliga resultat på distansmottagning. 

När en antenn uppmonteras är det sålunda inte 
blott nödvändigt att hänsyn tages till känsliglteten 
utan ocks;l den selektivitet som fordra~. Vidare måste 
man tänka pil, att störningar från gnistsändare, 
spårvagnar och elektriska maskiner, inte kunna eli
mineras genom ändringar iantennsystemet. Öl,ad 
selekti\"itet inverkar sålunda inte på des et förhål
landen. Ju närmare mottagaren ligger lokalstationen, 
desto mindre måste antennen vara för att selektivi
teten skall bli tillräcklig. Detta medför en något 
minskad känsligltet, och därför är det i regel nöd
vändigt att man använder mottagare med högfre
};:\"(?nsförstärlming i närheten a v lokalsändare. 
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0,05284 J:\otodden 

1554 


30 Königs \Vus terb. 414 1 DubJin 
284 0,3 Varberg 


1481 

25 11;, ,-en try GXX 10412 Babat-Marocco 

0,054 284 Uddevalla 

1445 


40 411U oskva Odessa 
1281 Köpenhamn 


1412 

Ej ffeltornet 409 1012 Kattowitz 

12,512 279 Bratislava 

1348,3 


404 1,3 Bern" ' arszawa 
277 4 Königsberg 


1304 

30 ~J ·)tala 401 1 Kursk 

7273 Turin 

1200 


4 Charkow 399 1 Glasgow 
0,55 272 Rennes 


1200 

394 0,7l'l ta mbul I<'reurikstad 

0,6 KaiserslantE' rJl 

1200 


Boden Bukarest 270 0,7394 12 
- R pykja'-ik Norrköping 


1154 

Frankfur t a. M. 270 0,25390 4 

Trollhä.ttan 

1072 


KIllundborg Genua 270 0,257,5 385 1 
Hudiksvall 


1072 

H l1 izen Wilna 0,150,6 2706,5 385 

Barceluna 
sändn.) 

U- lo (försöks- Dnepropetrovsk 101 2687,3 383 
Lille 


1010 

0,7Toulouse 265381 8 

Mora vska
1000 


B Il1,el 100,25 1,2 Adernov"k 263379 
Os trava 


825 

LLllingrad Manches tel' 20 376 1 

Newcas tle 

800 


~1')skva Hamburg 261 120 372 4 
Leipzig 


779 

K iev 'l'ver 44 259370 1,2 

Hörby 

770 


P .' trozavod -'k 10Le,'Y Luciell 25712 368 
'l'oulouse P. T. T . 


760 

1,50,6 ö~tersunLl Sevilla 255368 1,5 

Gleiwitz 

700 


G. !le,e Nikolajewsk 253 60,25 366 1,2 
San Sebastian 
Almeria 

1~ljllsk Bergen 1 2513644 
Stuttgart 1 


570 

Lnusannc 251360 40,6679 

Schaerbecl, 
Lin", 

0,51' l'eiburg London 251356 250,7 
0,5 


566 

Gra z 246B( . ar 352 7570 1 

Kiel 

565 


0,7L j ubljana Leningrad 246351 l3 
Kassel 


560 

0,7SlIIolensk Barcelona 2462 349 8 

Eskilstuna 

560 


0,2.-:-\.. I gsburg Strasbourg 2460,7 345 0,1 
Kalmar 


550 

0,2H ; nnover 246Brunn0,7 342 2,4 

Säffle 

542 


0,4B udapest 246Bremen20 0,7338 
Kiruna 


533 

0,2Su ndsvall Ivan-Vo;"neseoi'4 k 24610 1,2337 

.Jacobstad 

525 


0,25246MiLllehen Posen4 335 1,5 
Cartagena 


517 

0,4246NeapelR i 'a5 331 l 
1 Belfast 


512 

242GrenobI e " ' len 20 0,5 328 

Nurnberg 

509 


4239Ar challgeJsk Bresluu4 325 4 
Bordeaux-Sud

501 

1B rUssel Göteborg 2373 322 10 

Ouest 

497 


~:I ilano Falun27 322 
Monaco 


493 

~1 ( sknl. 237 -Dresden1,5 0,5319 

0,2 örebrO 

486 


237O~.o Marseille60 0,5316 
1 MUllster 


483 

234Prag Krakau5 313 l 

G(lmel 231 1 Nimes 

479 


1,2 Cardiff310 l 
0,2 Ume:l 


476 

D:I\-entry :iGH 231Zagreb25 307 0,7 

0,2 H iilsingborg 

472 


Sir'lferopol 231Bordeaux4 304 1 
La 1genberg Boras 


466 

Lufa yette15 0,15231 

Malmö 

459 


LY')J1-La-Doua Aberdeen5 231 0,6301 1 
Zii1'icb Hlli;"en Köln 


453 

2 0,4299 6,5 227 

Aa· ~ben Cork 

453 


Reval0,3 296 5 224 l 
Danzig HelSingfors 


453 

J~imoges0,7 294 0,5 1221 

K Jllgenfurt Flensburg 

453 


0,5 Kos ice 294 2 218 l 
Ull )sala Karlstad 


453 

Lyon0,2 0,5 0,2291 218,5 

Pu rsgrund Viborg örnsköldsvik 

453 


0,7 291 0,4 0,2218,5 
Aales und Björneborg 


453 

0,35 BradfoTu288,5 0,13 218 0,8 
0,1 Tr ' msö J3ournemouth Halmstad 


453 

288,5 216 0,22 

T a mmerfors Uleåborg 

453 


0,8 Dnndee288,5 0,13 214 0,6 
J3 (,l zano0,2 Edinbnrgll Beziers 


453 

228,5 0,35 0,5211 

Gii,le 

450 


1 Sal amanca Hull288,5 0,13 204 0,2 
~I o:;l,,- a1 Liverpool Kristinebamn 


447 

288,5 0,13 202,7 0,25 

0,8 Pa r is PTT Jönköping 

447 


Plyrnouth288,5 0,13 201,3 0,25 
Uj l k,\Il 0,2 BiaITi tz 


441 

288 ,5 Sheffield -0,13 200 

60 R 0 111 Stol,c288,5 Bilbao 

435,4 


0,13 200 -
1 S to kholm Swansea288,5 0,13 Leeds 


436 

200 0,13 

0,25 ;'\la :mberget Muntpellier286 Kal'lsluunu1 196 0,21 

I 
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B e g ä r upplysningar 

i närmas te radioaffär 

Modernaste 

31 
TELEFUNKEN 

För anslutning till växelström 

31 

För 

31 
konstruktion - med 

skärmgallerrör. Selektiv. Stor ljudvolym. 


\XI inkl. rör Kr. 220:

anslutning till likström 

G inkl. rör Kr. 220;

TILEFU 
RJ3I Svenska Aktiebolaget TRADLÖS TELEGRAFI, Stockholm 

HUR OFTA HAR NI 

RÅD ATT BYTA RÖR 

I EDER MOTTAGARE 

~. 

C) 

LÄS VÅR ANNONS I 
POPULAR RADIO Nr 3 

c:.AKTIEBOLAGET 1\:!DIOFON 

St . Nygatan J:~OCKHOLMTelefon I]] J2 I 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
Om Ni vill H avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slomgatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser -Största radiotidskrift i Finland 
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~ORDON 

R A D 10 


O R lON - skärmgallerrör 

S4 medo R lON -lågfrekvens
Glödspänning ..... 4 volttransformatorn N:o 6050 
Glödström ..... 0,1 amp.

f 'renar litet format med Förstärkningsfaktor = 150 

s t Ör s t a p r es t a t io n och Det finnes O RIO N -rör 
j ämn aste förstärkning. för varje ändamål. 

o R lON - anod spännings - apparaten 


ONWjV2 lämnar: 


anod- och gallerspänningar 


samt växelströmsglödström. 


Prospekt och k ataloger lämnas gär na på 

begäran. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 11111111111 111111111111 111111111111 111111111111 11111111111 11111111111 11111111111 111111111111 111111111 

11111111 11111111 /1 1111/11/11/11/1111/1 /1111111111111/11/1 1111/11 1111 11/1 1/11 11 111/11111111111111/11111/11111/11111111111/11/11 111111 1111111111 1111111 1111111 1111 111 111 1111111 11111111 111111111 1111 11 11111111111111111111111111 11111 11111111111/111 111111111 1111111111111 111/1 11 

Pa r t i f ö r sä l j a r e: 

Elektriska Aktiebolaget Skandia Tunnelg. 14, Sthlm, tel. N. 32630. 

Generalagentl'r för Sverge: 

venska Orion Försäljnings A.-B. Fredsgatan 10, Stockholm. 
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• loka• 
helt nätansluten tvåa, 

lika god som en trea$ 
Billig, enkel, effektiv$ 

Av CARL LINDBERG 

r-
Populär Radios loka.ImoUagare, som härmed presen· 

I. 	 teras, äl' nflgot aven sensation för självbyggaren, 

Med genomgående förstklassig material lmn Ni bygga
I den för en kostnad ej överstigande 100 In', Ni blir 
förvånad över enl<elheten och effeldiviteten, Bygg den 

I 

_____O_C_h_ N_Ti_ g.,ö_r_ el_' .,s_j_ä_.IV_ e_n_ s_t.,or_ t_j_ä_n_st_!_____l 
O!IIIIIIIJlIIJlIIIIIIIIIIIIIII'.'. .....' 
~f=-I-~ 011 kvalItet ocll ett for alla overl_omllgt 
~(I O I)~ p:'is äro tvä saker, som mau ganska sällan
I)___ (II h:lr ID~jlighe~ att f,örena. ~:ll ~örstkl,assig 
;;,iiTlTiiilltITllliiiTliiillr.;; V.lra l,ostar l allmanhet Sd pass ID) eJ,et, 
att den, som måste vända på. slanten, ofta nog fast
nar för n[lgonting halvdant om inte rentav under
måligt. På radioområdet har man lyckligtvis under 
de senaste åren gått in för en rationell utrensning 
av mindcl'värdiga fabrikat, vilket dock inte hindrar, 
att man t. ex. kan få se »förstklassiga» lågfrekvens
transformatorer utannonseras för »endast kr. 4: - ». 
Nägonstans måste ju allt gammalt skräp ta vägen. 
För en stor del av den självbyggande radioskaran 
torde det för länge sedan ha gått upp, att annonser 

av. detta slag iute iiro någonting annat än uppenbart 
skoj, men många finns det, som fortfarande låta sig 
luras, Därom vitlna otaliga förfrågningar och kla· 
gomål, som Populär Radio dagligen får mottaga från 
självbyggare, vilkagtltt efter de bästa kopplingar och 
ändå inte kunnat mut ett hyggligt resultat av ned
lagda kostnader .och arbete, Slipper man undan sä 
hilJigt, att lärpengarna inte gå. till mer än några få 
luonor: så gell" det väl an, men med litet mindre tur 
kan man , itta där utan valuta för flera tiotal kro
nor och åtsl ill iga timmars arbete, 

En god oeh billig llätansluten mottagare är ett 
från Populär Radios läsare ofta framfört önskemål. 
Den konstruktion, som nn här besl,rives, uppfyHel' 

., 
1\"J[ A'\.,][,]8]l~JLA\Je... Je... J[ § 'J[' ; \\. 

l högta lare inbyg!;d i foder (Eia , Isophon Il, StentoJ" 
Orfeus, Grawor, Membra) . 

l spo lsats med omkopplar~, L (Eia, Stern & Stem, Dy · 
namoverken). . . 

2 pertinaxisolerallc variabla kondensatorer (C, oc h C,) om 
c:n 450 (;m. med isoleralIe axlar (To roto r) . 

2 blockkondensatorer (C" och Ca) mell hul!are, 500 cm. 
(Loewe). 

l d:o (C.) om 5,000 cm. 
l fast motstånd om 0,1 megohm (R,) med hiilIare (Loe we, 

Dubilier. Siem ens ) . 
l nögonmig poten t iomete r om 0-2," megohm (Graetz 

Carter). 
l potentiometer om 15 ohm (Ra) med isolerad axel (Jo
han ~Ron). 

2 rörhillIare (A.lpha).

l enpolig 2-vägsomkopp lare O (Kabi, Lissen, Skandia, 


N. S. F.). 
l strömbry tare (S) för 220 ,olt (Kabi, Forsner, Skan dia , 

N. S. je .). 
2 par kontakthylsor för anslutning a\' pick-up samt an

tenn och jord mell isolerande mellanlägg. 
1 nätanslutningskontakt med monterad sladd. 
1 skiva av s leatit eller annat isolerande e lllfast materiel 

lOX7 cm. 
C:o. 76 cm. 2,000 ohms motstiiodstriid linllad pii asbest

kärna. 
10 mlissingsskruvar med muttrar '{," X'{,". 
~ g um mifö tter. 
2 meter isolera,l kopplingstråd. 
O,G meter gummiisole rad eokelledare. 
Skruv för delarna s f ii.· tande m. m. 
Bandmässing, c:a 7X 2 mm., till fötter ii. mots tåod sstolll men. 

Mottagaren sedd bakiitrtln. 

http:g.,�_r_el_'.,s_j_�_.IV
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Fil/ . /. ArJl)/Jlill.l!s",I"i/CIIIII iiir »/' . H . lu!.""I". R o 2(j,J. R,- /.()()(). U,r--lltO O/WI. Ul:rifju dU/fl 8C m(ltcri((lIi~/(lIl. 

ut:!.' 'U L:"li la kra ~' och den fyII \~ l' S,Ulllld igL alla andnl. 
fOl'dring, u ', t:lom r i Ill lig Cll kunna stä lIas p[t CIl appa 

rat <1 \ ' d,!tta sb ,;. 
Y i(1 jl l'o\'!,öl'lling har tlell gidt utomo1'llent1igt 

gud:.1 J.'t'1' Lllla t till och med i hU R, tlär hi;.;;;;, neonskylt 
och blog _'afmotor sam tidigt \' ~ l'it i gang. 

Gen OD anvällllui llg' aven koppling, SOlU man trots 
lles:s .r Öl' lt~lJfUghet iiIlan >'ctt t ilhimpal1 , har silk ret
sen bär I l'iminerat s, \'lIket medför en a\'serärtl minsk
ning a\' kostnaderna och gör det möjligt att bygga 
in hel:t mottagaren i högtula rens foder, 

Kop pl ngl n ilr nppfllllllPn il\' en lJ1aIll1 vJ. m me.. t 
kända oc' h frams ttlt'nde fackmilll, ci\'ilingcnjör E. Löf
grcn , ud iii' patentcrad, \'nrföl' den inte lltall vl(lar'c 

f{l!' kOllllllel'siellt ntnyttjas, Fönltolll Ilen on11l1 iga 
enkclllP'lp. n upp\'isal' konstruktionen ett flel'tn1 andra 
pfttagliga förd ela l' ; man kan tillgod.ogöra sip: hela 
nätspiinningen , Illun mr bättre ljudkvalitet och ljnd
styrlUl. samt und gäl' helt automatiskt rltp l'\'el'lzan mel
la n de olika h etsarna, viJ.lcen ej sällan gel' upphov 
till s jiihs\'ängningar. Inbesparingen :1\' utgifterna fiir 
silkretsal'll,l il1' även en av de mera pMagliga för
t jiinstel'1l tl hos <lenna koppling, 

Av schemat, fig , l , f rarngi'tr, att mottagaren endast 
omfattm' ha j'Öl', detelcto1' ll1 ed kapacitivt reglerad 
il. crkoppl ing och slutsteget, Men slutrörct ii r ell pcu
toel och (li11'i ligger' anlerluingen till, att appan1tell 
ii]' f ullt nt lilw ('ffektil' som \'al'jc 3-1'ÖrSll1ottagarc , 

.l[ol!(( .r!rl/ ·C J/ R('rld /1!lpi/nll1. 
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--

0i; .sIrdr rn -
y-~//erHo" 

t""alrtel1 
el- s11.1 tri/,.ct 

'Ul,'~:~;;,~,~~4~~~:1'{;;"~~7L' 

--

P iq. 2. JJont r: rill(! s[J/all fii r »P. R. 707."07 ». 

}[eu an\' iindande av endast bel;'; ll iugsnä.tet SOlll an
tenn eller som jordledning och i senare fallet en in
omhnsantenn ansluten till joedkontakten, el'hall er 
mun rid lokal lllottagning tilJ6i.cklig ljudstyrka ä\'(' ll 

för ~LölTP 1'1lIll. Vid a nslutning till en god utomhus
an tellll Oell j orel kan man oe kså ta i II stöne ,] tlänl]
ska stationer llled god högtalar 'iyrka. Mottagaren 
iir även försedd med omlwpplare och anslntnings
1,ontakter föl' pi ck-up och ger som gl'Ullllllofon{ör

:-;I iil'karr uimiirkta resultat . B l'skrinlingen a,'ser an
sllI t ning till 220 volt lihströlU. 

f.;poll'nh eten L är, bl. a . med tanke på utlandsrnot
t :l g'U i llgPl1, ,-ald att täc-l{a hela runclradioområdet 
200-~,000 meter. Den omfattar en aperiodisk antenn
la ·et.'. avstämnings- och fitedwpplingsspolarna. Av
~; I ii lI111ingskol1UellSatorn el och tlterlwpplingslwnden
sal urn C2 äro pcI"tin:lxisolerade. De skola liksom 
potpiltiomctt>I'n Kl lIwfl lliinsyn till niitanslutning>;



POPULÄR HADIOoH 

föreskri Iterna vara försedda med isolerad axel. De
tektorn :i1' motståndskopplad till slutröret och kopp
lingselellentet utgöres av motstånJet Ru lwndensa
t orn C.j och potentiometern Rl: vill{en även gör tjänst 
som volymkontroll. Kondensatorn C" och potentio
metern I a en utomordentligt viktig mission att fylla, 
ty det ;1[' med deras hjälp kopplingen utbalanseras, 
sä att n ii tbruset försvinner. R3 måste \'ara dimensio
nerad ;\ , att den kan tåla en kontinuerlig belastning 
av 150 mA. Motstånden R3 , R o), och R o äro tillver
kade a\' på asbestkärna lindad motstandstråd om 
2,000 oh m pr meter och lindade pä en stomme av 
steatit eller annan eldfast isolerande ämne. Om ut
rymmet medger det kan man, såsom skett på mo
dellappar'aten, helt enkelt lägga nätmotständen un
der botj f ~nplattan, spända mellan isolatorer av pors
lin, van ig s. k ringledningsknopp. Motståndet R 7.• 

som liggd' shuntat över detektorns glödtråd och som 
tjänar t ill att upptaga strömöverskottet, skall för 
de i tabl!llen angivna rören ha ett värde av 30 ohm 
och kun ua tåla en belastning av 100 mA. Motstånden 
bli visse!'ligen något varma, men om man sörjer för 
ordentlig ventilation, har detta ingen betydelse. 

StröITI J rytaren S måste vara av gedigen konstruk
tion och avsedd för nätanslutningsapparat. Detsam
ma gälkr omkopplaren O. Enär mottagaren är in
byggd i ögtalaren ä~ det ej absolut nädvändigt att 
inlägga ntgtmgskrets. Man måste emellertid se noga 
till att itögtalarsladden blir rätt ansluten enär an
nars a m lagnetisering kan äga rum till följd av den 
relativt liöga anodströmmen (c:a 15 mA), vilket med
för ett l:illgsamt förstörande av högtalaren. 

Vad hJgtalaren beträffar, har man att tillse, för
utom at~ den måste vara av god l{valitet, att plats 
finneB fi'r delarnas montering. För att erhålla till

Ti'iq. 3. Skiss över spolen. 

Fill. 1. Den fiinliqa IJlOlsl(Jn(/sc ll1!rlell . 

räcldig ventilation för kylning av nätmotstånden 
förser man högtalaren med fyra gummifötter och 
borrar några hål i b·otten på den plats, där mot
stilndsstommen placeras. I allmänhet äro hål upp
tagna i bakvtiggen, men skulle så ej vara fallet, får 
man även göra detta. Dessa hål böra ha en diameter 
av minst 4-5 cm. och givetvis placeras så, att de 
ej försvtlra monteringen av variabla kondensatorer 
m. m. 

Delarnas placering, som i viss mån blir beroende 
av högtalarens beskaffenhet, framgår av monterings
I'itningen fig. 2 samt fotografierna. Den, som nöjer 
sig med att endast avlyssna lokalstationen, kan med 
fördel själv tillverka spolenheten och härigenom yt
terligare nedbringa lwstnaderna. Spolarna lindas 
med 0,7 mm:s dubbelt bomullsspunnen koppartråd 
på 6 c :ms spolrör, avstämnings- och återkopplings
lindningarna i sammanlagt 85 varv med uttag vid 
20 :de varvet, dIket förbindes med kondensatorns Cl 

rörliga plattor samt potentiometerns Ro arm. An
tennlindningen lindas i 20 varv utanpå avstämnings
spolen, skild från denna genom ett par lager isole
ring t. ex. vaxduk, isoleringsband e. d. Fig. 3 visar 
en skiss över spolen. 

För att belysningsnätet direkt skall kunna använ
das som antenn eller jord hal' kondensatorn Ca, som 
är fast och på 500 cm., lagts in. Den är ansluten 
mellan antennkontakten A och den pol på nätet, som 
ej är jordad. Vid 10kalmoHagning räcker det därför 
i regel att förbinda J med jord. Kondensatorn Ca 
måste vara genomslagsprovad med 1,500 volt lik

(Forl•. .. • id. 51) 
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Mikrofonernas placering 

är ett kvistigt problem, 

som kräver noggranna 
fackmannaberäkningar 

En populär redogörelse för telegrafverkets 

praktiska mätningar och mate


matiska kalkyler. 


Av förste byråingenjören SIFFER LEMOINE 

~II~JE .. " . 
~\ - )~ ulUpl1ga studlOlokaler, goda mikrofoner,l. L .1 förS~iirl\Hre och .övrig e~'forderlig appara
~. ~ttil' aro - det forstår tIll och med en an
= t= 
~iiiiiiii1iiiiniII~ alfabet pä radioområdet - i första hand 
lle viktigas te förutsättningarna för att man skall kun
na uppnlL en i kvalitativt hänseende god rundradio
utsändning. Men även med tillgång till de mest först
ldassiga mikJ'ofoner och den bästa teknisIm utrust
ning i övrigt kan utsändningens kvalitet bli mer 
eller mindre misslyclmd. Bortsett från studions aku
stiska egenskaper och använda milU'ofoners förmåga 
att upptaga och omsätta ljudvå.gor av olika styrka, 
tonhöjd och khmgfärg till motsvarande elektriska 
strömimpulser i och för modulering av den från sän
darestationen utstrålade energin, finns det en till 
sin betydelse minst lilm viktig förutsättning för er
n{lende av fullgott resultat - mikrofonens rildiga 
llppslällning i förhållande till de i studion medver
kande samt därstädes använda musikinstrument. 
Sköter man inte mikrofonen eller mikrofonerna ril,
ligt, så kan man nU<l slikel' om ett mer eller mindl'e 
lllJ(lcrmftligt l'(~s\lltat. 

·fI 

N ~ Irtr-"-"------l!....,!-"'-"'----.. ,., -l 
.8 , 

..... Z I •• ._o'/.. -'///. . 

Fi!!. 1. 

,('c % 
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,~ 
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~o 

<.0(1 

~" 

?o 
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o 
" '! 

Flg. il. 

, :hitt jag har mig bekant har mikrofonplacerings
problemet hittills icke behandlats i litteraturen i 
nämnvärd utsträckning eller ägnats teoretiska un
dersökningar av mera ingående slag. I regel har man 
praktiskt pröva t sig fram från fall till fall, till dess 
man funnit den föl' tillfället hörbarligen gynnsam
maste uppställningen. Och därmed har man låtit sig 
nöja. 

I samband med den rundradioverksamhet, som ge
nom telegrafstyrelsens försorg upptogs i Stockholm 
under hösten] 923, igångsattes på detta område vissa 
undersökningar, vilka dels voro av rent praktisk art, 
dels utgjorde ett försök att angripa problemet från 
dess matematisIm sida. Härvid anlagda synpunkter, 
för vilka denna artikel närmast avser att lämna en 
sammanfattande redogörelse i populär form, göra 
naturligtvis inte anspråk på att vara mer än uppslag 
till en lösning av problemet. Framställningen som 
sitdan får ej heller betraktas som en slutgiltig eller 
uttömmande behandling. En sådan penetrering av 
iiffinet skulle kräva bland annat matematiska opera
tioner, som lmappast lämpa sig föl' en populärt lagd 
tidskrift. En mera »vetenskaplig» redogörelse för 
telegrafverl,ets arbete på detta område har för övrigt 
varit publicerad i »Teknisk Tidskrift». Här är av
sikten endast att ge den allmänintresserade radiopu
blil{en en liten föreställning om, villm metoder som 
följas och vilka resultat som vunnits. I praktiken ha 
Je visat sig vara av visst vägledande värde vid val 
av mikrofonuppställning såväl i lolmler utanför stu
dion som vid utsändning av musikalisk underhåll
ning från själva studion, där rörelsefriheten ifrilga 
om mi1,rofonplaceringen är större. 
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J'ifJ ;;. 

l ,yff t~ att få utrönt. i vad man en ptl l'en t teore
I is!;: " il g härh'dd [01'111 1'1 kan prl l'iiknas H,ga iiv r CJlli 

»tä nun ' Ise med HirhållandeJl :l i prakt il.cn - b'l cn f::C

l'ie mätningal' gjort::; l'örande III 'lllhrHllverl\ans stor
lek vid \ al'iabel iufal1!'ivinkel. J fi f(.l ~ ('heru atj skt sld:::
:-eradc .' Ilol'uningal' använllf> ,,; diinid. A betecknar 
ljudkäll a u, som vid olika 1lllf}" !". iilmill~m' u tgjordes 
~~,. elekl rislc stiimgaff 1, Ul otonll'i \'en orgelpipa pJler 
summer, plaeeJ'ade framför ruYlill ingen a\' ett papp
lör B 8,'150 cm :s längd ocL. m,ed S j/~ ('I n: ,,; inre dia
Hiller. TWret förd t':- Uttsllltande ge nom rLi. f r[lll goh 
1i11 tal, över hela studion upp~piillt ganslul tjo'U 
ylledru1 eri. FJ'amför l'örel:; ,1 wll';J mynning upp, Liill 
(lps mik 'ofoncn med anordning [Öl' kOlit-innerlig n irl 

lling 0(' I ,'inkelmiitnillg. L juJ v< gUl'nas inver'kall prl 
lllikrofmullp llllnillld ,l\'Hb, t l'S P ,'l ('H kiill~lig gnha !ll)

llletel', L.opplad i :-;el'ip lUl'd <1('t('].;:t Ol ' i C']l l'ftE'1' miJ,,·o

fonen insatt förstii1'lmr . 
l\fä ln Jnga ma utfördes ull\lel' slq!; l'i ::; skcelHlL' n-i(l

llillg a ,- ruil l'ofoll cn h'an O ( \'ill[;:('ll"iilt h ge i förl! i!l
lande b il den infallande v iI;! l·ijl'l~l.'cm; l'ikln illg) ti 11 

!JO gradt~ r-, s:uutilligt wed att a \'lil "; ll ing nv g,lhauo
llleteru1.,dagen vel'b; tälldes. J,'i\r att konsö, tera in
fJytelsel' a v fr[Ul ljudkälla Il gell(JJll (hap(\ l'i el eller p~1. 

allnan väg kommande Y~lgor ulllll~l'sök tes vid bÖl' jil1l 
av Val'j l~ mätl:>crie stol'leken av (h'nna korreld'iun y j(] 

tilltäpp t främre rör ll1ynning samt olik a viukelinst-ii 11
ningar. Likastl mättes före va l'j för 'ök llliln-o[on ul'u
set" , t: dm "id den för til l f~lllet ny ttjade fÖI'stii rk
ning·sgl' i.Lden. 

Mätr l'. ulta tpll hos orgelpipan och sUimgaffel ll fö 

l'deLlde nära nog fnllstiindig ö\'en'll l:>s UimlUelsf> Jlll'll 
varand!':l . under det att summermätningarna U gn 
något b gl'e. I fig. ~ ha r uppritat.. en k urva ' OIIJ mot
svarar TOed lvä J'det av de tre mät'i erierua jämte en 
berälm a·J t eol'e li.'k kurva. V id en jämfiirels' fi nuer 
man, ai I: d n för ra ligger genomgi'l nd e högre, vilket 
med !'lan D.olikhet beror p H beska ffenheten hos den .. l-u

lho. i dIken miitllillgu l'Il:l \'('l'b,tii lides. Den "ar niim

ligen pä vägga rna fÖl'seJd Jned endast ett enkelt la 

ger tunt gardin fygl vilket illte val' tillräckligt dälJl
pande u L,l u TuetIga,> en viss grad av reflexioll. Ddbt 
förh ttlla u (1c gl'l' förldurillg till mätkul'vanl:> relativt 
SrOl'<L an'ikebc ft ,111 teoretiskt nollvärde i 90-graders
liiget liksom bättre ÖVl'l"cussUlmmelse då ljudvoly
men varit mindre. 

J cn mer c1iilUjJud lolml samt mcJ effektivare a\'
skäl'IDlli ug !-ikulle dc här relaterade försöl,en 1,unna 
gr' l'P, ul at , som Jigga (len teoretiska lmrv<ll1 avsevärt 
lliirmarc, Sä,];tl1<l miitningm> säga dock relativt li tet 

r lo.lftJr ...." .. 1' ..... , 

-~ 

I 

+--+ 
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OlU , hUl'uvida den ifr[lgavarande forUleln verkligen 
ka n tillämpas i praktiska fall och vidare försök Ila 
dii rföI' inte gjurts. Nästa st eg i undersökningarna 
har i s tället g<11 t ut på att i samma studio men med 
uortt , g:luue ax Llet mellan ljudkällan och mil,rofonen 
nu'ande förhiinget bestämma membranverkans val'ia
tioner. 1fiitningarna ha verkställts pä samma sätt 
med n-idning av mikrofonen från 0- 90 grader samt 
~lll' l' till llollägt!. dels också på varjpl'ande avstånd 
wc:Uan Ij ndkiilJa och mikrofon. l a"sikt att fast
"t iilla , huruvida l'esultaten rönte inverkan av större 
e11('1' mindre diim pning i studion, uppsattcs drape
rier, s,lväl enkla ,'om dubbla, omedelbart bakom or
gelpipan föl' att minska reflexionen frall väggen bak
Oill ljudkilllall. En milrkbar ehuru obetydlig skillnad 
kansLIterades hän-id. 

Vidare ntfördcs ett antal ll1iLtningar, vid vilka llli
kl'ofnn c'n ''1'e\1;; · fnl.l1 O till 180 · grader. Fig. 3 visar 
('11 ~ammanstiillnillg a Ii resultaten. Det framgår där
,1\', att ml·' mbl'anwl'kan avtar lwntinuerligt till om
hI'ing 13;) g rader, \'nrefter cn svag stegring CIllYO ill
häder, med all sannolikhet ueroende på infly tandet 
a,' ökad refll'xi.ons\'erlmn. 

Sa mtliga i det förro'uende nämnda mätningar ha 
u lfÖl'ts med användning av kol1wl'llsmikrofoner med 
Lll::; pänt membran av ,Yestern Electrics fabrikat . För 
att jä.mvål utröna, hur andra. slag av mikrofoner 
fiil'höl1o s ig, gjordes under i övrigt oförändrade för
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Il<"tllanden Pl'OV 111ed kondeusa tOI'lIlikrofon sa HI t ~(" 

lIare med ,,[tllan av Reizs' fabrikat, Häl'vid erl1[llln<1 
JIIii td 1'(1e11 lta grafisU ~nIlIlllanförts i fig, 4, Beträf
J'nllc1e re~ultaten mrl enda. t framhållas, att konden
satorJllikrofoneu, s' ::lom val' att vänta , ger en kUl'l'a 
HIJIl pi't gruud ay denna mil,rofons större känslighet 
Iiggel' genolllg[lende högre än lwlkorni!':mikrofonel'nas, 

Vid grauskning av bll'l'Ol'na i fig, 3- 5 finner wall. 
att ('~l relahd god överens::ltämmel e föreligger mel

lan 1l1'1'Jl1:i Ua och teoretisU beräknade värden, Ab
solut med varandra sammanfallande kurvor ha näp
pt'ligl'll \'aJ'il att p[lriikna med hänsyn till de akustika 
förhållande a, På grund av l'eflexion från tak och 
liiggar påYel'kas n~imligen mikrofonmembrallet idw 
Vildast al" direkta ljll(hrlgor utan oc1,så av l'eflekte
J'ade dylika, \'ilb:>t fl'nmföl' allt gÖl' sig gällande vid 
:,;tol' infnllsYinkcl. 

Illom Ol11l'udet O-liD grader, inom vill,et lllib'oIon
uppställningar "'Ulligast för 'komma, äro diffel'en
!:>erJl<L ej stöl'l'l~ ~iu att ekvatiollcn böl' l"mna ansl'S 
ilga full tillämplighet, Diff L'C! utiel'ing i ljudstyrl<a 
ri(l <Lnsiittn i ng av ett im,hulllent en orkei>ter kan 

, ----""7"---:---r~--_+I__l 

-'--

~ .10 

Fig, 5. 

giretl'is ej ske med sWl'l'e exakthet iiu YHl'Om häl' ~ir 

fl'aga liksom t'j helle1' öra t bes; Ltcl' tillräcklig käns
lighet för att uppfatta anil;:dsel' av d:ylil{ stodek,;
ordning, 

De slutISa tser, som av de fÖl'enämnda mätningarna 
knnna dragas, är följaktligen i första hand, att vin
l,elinställning aven mikrofon i förhållande till en 
riss ljudkälla är en faktor, var'till hänsyn ej bör för
summas vid upptagningar, ävensom att ett approxi
Jl1ativt uttl'Tck föl' membranverkans storlek låter sig 
fl'amställas i form av kvadraten på coslnus för ljud
\'!'tgornas infallsvinl,el. 

I fig. ii hnr tillämpning av föregaende gjorts, Un
(ler förutsättning ay 8 m. orkesterdjup och 2 m. mi
lu'ofonavstånd beräknas mikrofonhöjden h till 4 samt 
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cirkelIls r<lllie R till ::; 111, Vi Il1\Ql'e t f'öl' samma mem
[H'allYf'I'l,a1l i \'el'tikalpbnct skulle följaktligen bliva 
eH illstl'luuentplacerin g hings den stl'ecl<priclmde 
t.:irkellinjen, "ilket av pta kti ;;k l "käl ej I'tii.ller sig 
liimpligt, l IStället hal' innauför g6illslinjpl'lla PI och 
UH föl' fYl'kantuppstälJningen in lagt:-; en i r ik tning 
bori.ft t gående trappstegformig höjning med 0,5 m , 

i nu'je steg, Uträknas membJ'am'el'1<an för denna 
nppsi :illning, fås elen i sam lIl<t tig, llcdtill uppri Lade 
kunan med ett förltälJandeia l mellan max. och min. 
a l' cirka 1,32. 

Givet är, att iiunn fÖl'{lcl<tkiig<l j'e fall :<kul.le knUlla 

konstrueras, Yilket i detta sammanhang dock ej torde 
nu'a av nöden, Exemplet O\'an har genomförts i 
första hand endatlt föl' att ge ett begrepp om b(~T'iiJ.;:

UiJlgal'JlaS tillämpulug (ll'll iunebörd, 
Dc uppslag och synpunkler rörande lllilzroJollpla

tel'inK. vilka den na 1'edogörcbe omfattar och varå 
beJ.'ii1ölingal'na bn:>enl. s ig, iiro membrml\'el'1wl1s vari
ation med infall. vinkeln jämte avstrmdet mellan mi

krofon oeh lj udkälla. Beträffande för fÖl'stuämnda 
fa ktol' häl'1ett llHLteJll a ti:-;U II Ll J',I'e!;: torde IletS<lIlllIla 
enligt de vel'l,:-;tiillda UlHlel'"ökilingal'na vam att inom 
vissa griinser allSC praktiskt I'cl'ifiel'at, för den senare 
iltel' tillkolllme]' det fdlll fall. till f,lll i hög gnul \'<ll'i
l'!'aude infl}t,mc1e, som de loka la akus Li1,a förhrtl
landena utö\'a. 

I f raga om den omtalade fOl'lllelus tillämpning "iU 
jag därför betona, att densamma äger full gilt ighet 
('udast 11 nder fÖl'llts~it tll i l1garna för II p;;, , dedukt ioll, 
d, v, s, att rUlllmets väggstor ilro l itförila lOed, starl,t 
thiJllpanlle (ej reflekterande) materiel. Vill npptag
l!illg av musik, som utfÖl'('S i det friD , d:L däm]}nin
gell lwn betraktas ",U'a alJsolnt oeh rdlcxionen li k; [ 
med noll, föreligga för l)Cl'iUmingal'lla :';;Ilunda Kvnn

(Fo rts. J sir. 'lQ ~ 
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har ännu en bit kvar, inuan den stål' fär 
så långt har arbetet fortskridit, att maj 
ett begrepp om anläggningens storslagenl 
tema stå i det närmaste klara. Populär F 

Storradion 
v·dSpå ga . därför ansett det himpligt att presenter 

{ 

,.. 

,....-
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oen bilder från bygget. Längst till vänster den färdiga 
få masten, därintill den stora fyren som uppe på 

:as masten blir en god vägvisare för flygtrafiken. 
hal' Skulle man drabbas av svindel under en promenad 
gra i trappan utefter tnaRten iir clet knappast någon 

iJ.• 

ri~k, att man skall ramla uer. Man kliver nämli
gen hela tiden i ett slags lwrg och har haftiga 
båga r balwIll ryggen, som andra bilden från höger 
\·isar. Längst ner till höger slutligen en totalbild 
med pn S],Ylllt av stationshuset i vänstra lmntcll. 

I 
r". «"Z5 =a 



Vågmätare 

för korta 

o vagor 

Av F. R. HEDSTR M 

(SMOZ 9) 

Medlem av 


Föreningen Sverige s Sändareamatörer 
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~ll lIllJ 'lIl lI llIlI lII lIlI l'= l l t' l' t' IJf " l' tl' o " ~' -~:'-~]l l'll " " wen ~;1I11 lllgt l. 01 ' l 19 "ugma 
;§ V (~tal'e iiI' ett instl'luuent. SOIll korh[lgsama

1~_'_~ __~ tÖl'el~, b~r .g~~ all\~äl~d'nil~g, ~Öl" Ofta kan 
;;]IIITI llliiiiirrriiiffllll lii det, ara svår t 1l0e att fOI ena det enkla 
och bill iga med det t illförlitliga , men jag tror mig 
utall sl, ryt kunlla säga, att jag med den konstruk
tion, som häl' beskrives, l,ommit rätt L"tngt i alla av
seenden, oe11 den som ger' sig i kast IlIcd att bygg'a 
,'agmiit:1I'rn skall säkert inte behö,'a i'lI1gnl lId nrd
lagda <1 , bet(\1. eller kostnaderna, 

SOIll 'Ylles av figurerna bestäI' apparaten aven 
koppal'l. :da med däri inrymd kondensa tor, Utunprt 
Lillans lWl'tsida sitter en "anlig l'öI'hållare, i vilken 
IIHlil lm I ' inplugga ::ipolar, som iil'O limhHle på soc],
hu hall utbrända l'ör, Vid mina experiJllcnt h~ll' jag 
kommit till den erfa renheten, att soddar' från TeJe
fUllkcl1l'i,r äro lämpligast för' detta ändamål. 

Lrlllal är till\'erkad a v vanlig 2 mm :s kopparpl;H 
och hop ogad med )Ieccano-skru\'ar p;} S~t sätt som 
figuI'el'll<l visa, rrl detaljr'itllingen syns ett 1l~1l mitt 
pa CJUI. ,-äggen p[, "tytlcct A , Dess diameter Htr väljas 
llled ltii il ~yn till deu kondensa tor, som IDan anv änclel' , 
Rrn'ket. H skall tiJh'cr};:as i b-[t upplagor, \'ilka kOll1

ma att utgöra dl ~ hilda kOI't,'iigg<ll'll<l , :Ilitt P;l dd ella 
av de~sa s tycken bonal-; i eClltl'l1J11 h;ll föl' l'Öl'h;tllarCll 
samt gCllomföring <1" ti Il dellsHlnlua g[lendc kopp
Ii ngstråd ,u', 

Den lilla figuren ,-isar kopplingsschemat. Det iiI' 
kopplingen föl' en va lllig absorbtiullsv[lgmeter, ";ni 
a llt utom spoleu ;(1' inkapslat, Detta ha l' ,'isat sig 
fördelaktigt föl' ll1ii1.ningal'llaS noggl'Unuhct , Konden
satorns rörliga del iiI' fÖl'bnlldell med kopl><ll'lådan 
för att lwndkapacitetcll sJ,all minskas till ett mi.

nimum. 
Som l'lmdens;l tOl' klll all\-iill\"!as l'n »S &. S» ellel' 

»J ohanssoll» koI'tvägsJ,ond('n::ia tor på 85 cm, och pa
rallellt med denna cn Baltie lllftblock pil ~OO cm, :\'~l 
gon Illikl'oskala iiI' l'j llö(hiillllig, men Olll Jllall vill 
an\'iillda en s[ldan, kan lllall ta t, ex, »S &: SReconl» 
eller ;~,Tohansson Mino»" Val'Vill emelIel'tid ett fön
stl'r ma"te utskäras föl' skalan, Om man anviindCl' 
en ,"anlig skala ellc!' en lös lOihoslwla bortfaller' 
detta fönster i koppatJaclan, 

Spolarlla lindas ~Olll sagt på rÖl' socklm' B~ISOru 

stommar, Följande ,'ar\'imtal hal' jag fUllult vara 
liilllpliga, men det inclividuella utföl'Hl1l1ct spelar en 

iV[åttskiss till koppar /tida'n, 
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",tor roll ol:h mina vanClutal frI rliirfiil' inte tas .'m 

absoluta sta lldaJ'l1siffror, 
SO meter: 27- RO yarv, lillllade utan Jllellanrum 

med 0,4 mm:::; dubbelt sill;:cspunnen tr~ld, 

40 meter ; 8 nllT, lindad e med en häuuiametel'~ 

lllellanrum med 0.7 mm:s dubbelt sil}{espunnen tr~l(l. 

20 m eLel' : 3 ya1'v, lindade mell samllla tråd och 
nI rya VSHlllcl SOUl fÖl' 40 meteI', 

;"opplin{jööclIC/II({. fij}' rd{jlJläta}'ulI, 

FÖl' ällllll liigre Y[lglällgde1' är det omöjligt at läm 
U<1 några data , utan val' och en får försöka experi
Illcntera sig t ill dessa själv. Kalibreringen har också 
IJchalldlats S;l ingående i sändareamatöre)'uas eget 
Ill cdlemsbhl(l QTC, att det lmappast kan vara nöd
'iindigt att här gå in pf! denna frLlga , Den intresse-
1'aele bämisas till QTC. 

Om apparatens an\'~lndnillg bmlle ej heller milllga 
o1'cl behöva spillas. J ag begagnar emellertid tillfäl 
let att läl'a ut e tt litet lmep, som gel' ment 1l0ggl'<Hlllil 
,'ill'den. Först ställer man vågmeterspolen alldeles 
intill apparatspolen och ställer in på klicken, Sedan 
avlägsnar man apparaten och ställer ännu en gång 
ill på ldiel<en, P~l 11dLa vis fortsätter man tills man 
l1~il' det längi-lta möjliga avst alld, på vill,et vågmetern 
har någon inve1'lwn på apparaten. l"ör varje gång 
,·ågmetc.l'll fly1las ett stycke lällgre bort hån appa
l'aten minsl,(1", allisa den "id första inställningen rätt 
hreda zonen tills (k-n slutli gcD blir ett ltflrfint streck 
lli'i. simlan. 

»P. R. LOKAL, » 
(Fort s . [r. sill. -I-L) 

st1'öm. Den , som VIll använda utolltlllli-l1.111tellll hal' 
blott att adägsnH Ca ur hållaren. 

Vi ö\'erg ~ härefter tillnätmoistånden, ,iU"l kUlllla 
gönls <lY 2,000 ohms h'ful prl asbetsbll'l1a l1ll(h.'l' fiil'
utsättning a tt ventilationen är tillfredsstiillande, Dc 
lindas P:l en stomme a v steati t ellel' annat isolcranrl e 
matcriaL ändarna fästas med !'<lulwar och JllU th'ar, 
,-lIka även tjäna som anslutningslwntaktel'. St0111
Lllen föu,rs med fötter m' 2 mm:s balldmässing. R ;: 
H l. och Ra skola ,anl resp. :W,\ 1,000 och 140 olml . 
,llkct omsatt i trtldlängc1er blir resp. 18,23; 50 odl 
I cm. Fig. :lo visar den fäl'Cliga motsWllllsenhden_ 
Föl' anslu tningen av C3 till R 4 Lör man göra Cl! liteu 
ldämma av fjädrande mässing'sblt>d, <>lle1' ocl,sa all
skaffa en s, k krokodilklämJll u, 

Delarna S1TU"a s fast och lwppling<'u ll: f'örp;; med 
vanlig isolerad kopplin o's trfl d. Lednillg<U'lhl el r'as i 
största möjliga utshäclming i överensstämmelse med 
anvisningal'lla i monteringsritningen och alla för 
bindningar lödas omsoJ'gsfulH. Lec1ningal'lla mellan 
delarna å bottenplattan och dc, som äro monterade 
vid bakväggen göras lämpligrurt av mjuk, gummi
isolerad cnkelledal'e_ 

När kopplingen är klar och alla ledningarna kon 
trollerade börjar man utbalanseringen. Rören isä t
tas, mottagaren anslutes till nätet och sh'ömmen på
slii ppes. Enär mottagaren är öppen (baksidan ned

fälld) m~l~te lll<lll i,lUta stOl' fÖ1'siUigllet föl' att e.i 
komma i beröring med nätds båda poler eller nätct 
och jonl samtidigt. Genom att varienl kondensatorns 

anslu tnillgspunU till R4 samt Rö söker man ut ettU3 

lilge, där näl Huset pr<1kt.iskt taget försvinner. Sill ' 

srl iikett, f~istes f\ :s uttag ol:h baksidan skruvas fast. 
Kil ä)' apP<-ll'aten klar att tas i br-uk och dess s.köt

sel innebär illga som hel"t svårigheter. Tnställningen 
sker i överensstämmelse med vall fallet är vid n1l'jc 
Merkopplarl tl dektol'luottagare. Vir[ grammofon spel
lling hal' lllall blott att inkoppla elektrodosan övcr 
PU och att lm~ta om omlwpplarcll O. Ljl1d~t.Vl'blll 

]'eglcras med tillhjälp :IV nc. 
Al)pal'aten iiI' framför aUt billig men dcssutom d 

fektlv, ljudren och enkel s ~lväl ifdlga om tilhedmiug 
som skötse), \"(,dör j ag tro1' att den slmll motsvara dc 
hav: POPUläl' Radios läsare ställa på en nätanslut en 
loka) mottagare, 

------.---
Jl~Ö II<n':1I JI'.lI ]I-G If ,Jf, 
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En likriktare 
för dynamiska 

högtalare 
Går Er dynamiska 

högtalare ej på växel

ström, så har Ni här 

problemets lösning. 

O!Jlllllllllllllllilllll lll llS.. - d l . 
~r=-~i.~ et allmuuuu han~t pa go(l repL'o .u <tIons

~(I D ;)~ ];:valite~ hcU' l~tlÖ~t en näl'a nog sVllldlaonde 
~Il ~ llhe<.:ldlllg pa hogt~lartekJ.llkens omrade. 
ii1iiiITiiiiiiITiiiiiiiTiill ~ Den eleldromagnetJska typen Ilar genom 
llen elel{ lI"od:yuumiskas b,h-da konkurrens tvingats 
l1pp på eJl niv~l, som man föl' mycket kort tid sedan 
t rodMe \<1 ea omöjlig att uppn:t till hyggligt pris, ocll 
för den I.ora lyssnarallmänheten är en elektromag
uetisk högtalare av god l<valitet fullt tillräcldig. Men 
(le mera n diobitnus och »finslllakarnas» intresse llal' 
koncentu ' l"ats till den eleldrodynamisl;:a type11, som 
,in återgel' särsl<ilt mycket djupa ocll ruycl<et höga 
toner så fylligt och rent, att ma n m[mga gånger llal' 
~ \'~llt att skilja mellan originalljudet och reprolluk
tiolll'!t. Elt absolut krav fÖl' att ett för:-;tklnsfiigt l'(,

]i'·ig. l, KO/'/Jlingsschema. 'l'R = t i'(I IlSfOi ' /Jl(/.tor. l' = 7il,orikla1'1'(jr. 
G, = 1ttjä'lllllingskolldensalor. LS = dt:n UllS/ut Il(/. elt:ld'r odynarnis 7w 

högtalaren, 

sultat skull uppnfls iii' eruelledill, att förstiidmrl'n 
inte or-sal;:al' fönränglling i nämnvärd grad, ty den 
elektrodynamiska högtalaren är långt mera l;:~in sl ig 

för en s~ldun U1H.lerru[tlig förstärlming iin vall deu 
elektromagnetisIm typen är. 

En olägenllet med de elekhodynamislm högtalat'na 
är, att de i allmänhet häm speciell strömtillförsel 
föl' magnetisering av fältmagnetell. Men d~1 de flesta 
typemu nu iiro så lWl1strucrac1e, att de kunna ullslu
tas dil'eld på belysningsniltet, betyder denllU olägeli
het i realiteten inte så oerhört mycket, Därtill koru
mer att energiförbrukningen i regel inte överstiget· 
ett värde av cirka 20 watt, och ,-;trömkostnaderna bli 
8ålunda inte sil betungaudl' utall stanna oftast under 
l öre i timmen. 

.------ .~ 

J\\j[j~~1[']8]1:\\:lL'~UGL][§'Jl'].,\. 

1 nättrunsforlllutor, 11rimär 1:!7 eller 220 \'olt, 

seklln<liir ~ X 280 ,"olt och 2 X 2 volt. 

1 rör:"ockel. 

1 lItjfiDlllillg"kolHlcll "nlor. :.! lllft!. (l,UOO \'o lt 

I'ii ,wlström) . 

1 lJottenpltlL 

1 likriktunöl', R 80. 

Tråd, skruva r , 

.., --------------_._._-------_.---. - .. ----
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Flera elektrodynamiska högtalare byggas emeller
tid endast för likströmsdrift. :Många av våra läsare 
som äro SfL olyckliga - vi skulle l,:anske säga så lyck
liga - att de endast ha tillgång till växelström, ha 
Llärför ingen möjlighet att lägga sig till med den 
elektrodynamiska högtalare, som de annars ha ett 
gott öga till. Vi ha därför för deras rälming konstru
erat en likriktare : som hjälper dem ur deras be
kymmer. 

Fig. 1 vi , ar Llet kopplingssch ema, som följts, och 
ilet framgår däray att lwnstruktionen är rätt enkel. 
Xättransformatorn Tr har en primärsida för anslut
ning av nätspilnningen vid 0- 127 eller 0-220 volt, 
alltefter der: spänning man har till buds. Selmndäl'
Hidorna Si och S2 ä ro beräknade för respektive anod
spänning och glödspänning till det dubbla likrildar
röret V och ger med denna konstruktion 2x280 volt 
samt :2 X :2 volt. 

:NIittpunktsuttaget på glödströmslindningen möj
1iggör en jämnare belastning av likriktarrörets glöd
tråd. nder alla förhålland en måste vi varna mot 
fl tt strömmE'll tas från den ena ändan, då detta re
f'ulterar i betydligt avkortad livstid för likriktarrö
ret. Om man använder en nättransformator utan 
lllittpunJ,tsnttag i glödlindningen, är det lämpligt 
att shunta ett moi,,,land på 50- 100 ohm över denna 
och ta strömmen fr[m mittpunkten av detta mot
stånd. 

Kondensatorn (; , utjämnar magnetiseringsström-

Fig. 2. Mon /(' 
·ringspla.ncn l }i 

S M 1.l1acc'rinpen 
av de oW. a de
larna och l e(l

ni ngs/ö r i ngr'!l . 
I Akriläar-rö-rel "' 
f/1ödst-römst ill

lrilni ngal" al1 .~/ ·/I 

tllS t m de t v å 
Tcl ä'l1imoTl~a till 
1Jiinster på n jr
sockeln, m edan 
unodspän n·ingen 
aILs/utcs på II ö

gcr sida. 

men och vanligtvis är storleksordningen 2 mikrofarad 
lagom. Endast i ett litet fåtal fall kan det vara er
forderligt och lämpligt fl tt el'flätta denna lwndensa
tor med en större på t. ex. 4 mfd . I praldiken gör 
man detta enklast genom att koppla en extra 2 mfd:s 
kondensator parallellt över den, som redan föru t 
fi nns. 

För att vara riktigt säker PlL, att varken rör eller 
högtalare över·belastas, mäter man spänningen över 
högtalarens klämmor. Om denna är högre än den 
spänning, flom högtalaren är beräknad för, måste' 
man inskjuta ett motstånd vid R av sådan storlek , 
att spänningen faller till det angivna värdet. I detta 
flammanhang bör framhållas , att de använda kom
ponenterna fordra, att högtalarens strömförbrulming 
inte överstiger 125 milliampere. Så gott som alla 
elektrodynamiska högtalare uppfylla dock, såsom rr
dan nämnts, detta krav. 

Kopplingsschemat visar vidare, hur en jordledning 
lämpligen kan insl{jutas till elen ena av utjämnings
kondensatorns klämmor. I regel är det tillrådligt 
att använda detta arrangemang och eventuellt an
sluta bMe högtalarens och nättransformatorns sta
tiv hit för att helt komma ifrån biljud. 

Med hjälp av monteringsplanen på fig. 2 och fot o
grafin bör det inte möta någon svårighet att bygga 
eliminatorn. Delarna placeras på en bottenpl:1t av 
sådan storlek, att både högtalare och likriktare 
kunna monteras samlade. Hela likriktaren täcl{es 

med en låda av trä eller plåt, 
vari borrats ventilationshål 
nedtill och upptill. 
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Frdn korta tillldnga vdgor 


Tnästau s Ill , moderna mot
tagal'el<OlIsC ruk tioner fin
nas Ill I 1111 l,n lu inga 1' , som 
möJliggöra mottagning Ilå 
lilla och si lI'a , 'ägläng'ds
området. I tan SIJolb),t(', 
\'ignettbi hl, -n "isar ett ty
Ilisld f'W11l11'1 IJå, hur hög

• mm " 

" ,"y:uyr:r 

fl'ell\'enssteget ser ut i en 
sådan IlOnsh'uldioIl, I ne
Ilanstående artikel ges en 
ol'ientering om fem olilm 
möJlighet.er att ordna om
Imstning mellan lilla och 
stora våglängdsolllru(1f't.. 

'--mrr==m=:='rm=:t il ' ....·;==:n::":rrrr;r;T 

211l1l1Ullllllllllllllil' Il,g .. l I • 1 'I t 
~,)~ ot' rn( aSe ll<lgTH frt ~tl' 1:;('( an all"ag~ l (' 

1(, F l~ \-[UH 

~ lIlTIll l iiliiiiiiiiFil ~ ~tglängdsoml'åden. 


llii >; lan omöjligt att npP :1<l lI i'lg01'
~,) ~ltlllda goda r ,. nItat , om man lIJLc bytte 

' Ilt spolama för 01 lIm 
Dellna lla allmänt ntbredda uppfat Lni ng berodde s~l
ked til1 :;tor del P:l, att de k OUlp OUeu i (' !' och kopp
lingsscheHl ol', som a nvi:indes, VVl'I) l 'iU,t vpl'aktiska i 
fÖl'hindel >ic med auordningal', Rom m ö.iliggjorde OID

J.:astning från ett v; lglängdsom rllde till ett ~1l111 U L Nll 

sti l11a ,'if! fötll ;11landrna annorlunda, Ett \' ill gellom
tiinU oll1kastningssy" Lcm mClUör intc fÖl'lu s trl' av n[t 
gon pl'ak i i::;k betydclse. 

r allmiinhet har mall endast um'iindning- för om 
bstning mellan två olika \-ägHingdsomrCtden, Ddta 
iiI.' tillräckligt för a tt kunna avs tämma mottagarell 
till hunHl't ationel'llu pEt såväl kotta som långa rund
l'a<lio\'ågo(', Problemet kan därför lösas gnnsha enkelt 
med hjäll' al" en tvåpolig omka"t,U'(! , "lIken placerats 
S,IS0111 fig, 1 visar. Vridcr m a n den till vänster, ä l' 
kOl'tV:'lg<.; ~p olell L 1 inskjuten, mellall långYägsspolell 
fijres in i llög'frek,'ens la'etsell om JUan ställer omkas 
bnen ~lt h öger, 

Det ur en känd sa k, att en spole, som ilt· in::; iälIl1 
konaxiel li med en annan, kUll alstra energi till denna, 
och här:)\ fijljer, att man m; ie se till, att de båda 
spuJal' ua 1'« lämplig ph cering, Detta gäller särskilt 
föl' Ung'" g::;spolen, ,'i1kell i förbindelse med egenlm

fi'ig, /, 

pC1('i tdt'll ofta iii' fl \-sti-imt1 till en viss \' rtg1i.i ng(l illorn 

det kOl'ta n lginh" n'allet, Resultatl't al' fplal,tig pl<lt'l.'

l'iag hlil', att ][tllg\'[tgsspolen \'cl'kar som absOl'b tiollS

h ets föl' jn"t drlllla d'tgliingd och sftlllll(la oltlö.ilig
giil' lI itgorlunc1a goda resultat, FÖl' att undgå sdtl'ig
hete!' av delllul al't bör man placera de två spolal'l1a 
,'inkdräU mot \'arandra eller pä annat sätt förhind
ra, att lållgvågsspolen tillsamman med sin egenkapa
citet fL r en egen \' llghi.ug(l, som ligger inom l,ol't\'rtgs
in tel'\'allet, 

Föl' att f ll minsta mö.iliga indllUion mellan spolar
na l,an lilan göra di,lmetCl'n mindre och i övrigt all 
tiel Sl' till: att det iiI' miIl l; t 3,5 cm:s mellanrum mel
lan de niirma >: te pUlll,tel'na, Diametermillslmingen 
medför doc!, (; 11. n:lgot sWrr-e bögirek,-ensmotfltånd , 
vilket i :.; '11 t1ll' kan inl1cbäl':1 en nägot sämre för
s täl'l,nlng, Ml' ll (1[1 för'lusten ~ir mindre utpräglad 

http:m�Jlighet.er


Fig.2. 

li.)r UJlg"ilgsspolamas rid kommande, 1",11 Llet i all
mänhet rekommenderas att de 'sa få en relativt liten 
rliameter, Jlwl1an lWl'tvågsspolarna tillverkas prt van
ligt siitt. 

I vissa fall kan placering av spolarna i vin hel vara 
opraktisk eller .nästan omiijlig. I sådana fall ma te 
man tillgripa metoder, som möjliggöra kortslutning 
av Llen spole, som inte användes. Ett sådant arrange
numg visar l'ig. ~, vilken fiircRtäller en spole av det 
slag, som p iJ senaste tirl använts rätt mycl,et i Po
pulär Radio,., lwnstrnktioner. Med denna omkast
llingsanordn iug amundes blott en vanlig enpolig 
omlm. ·tnre, v ilb~n iiI' placerad så, att elen kan kortslu
ta elen stora spolen Lo och s[tlunda förhindra att den
na absorberar någon nämnvärrl energi från l,ortvågs
spolen L, . Brytes om kastaren, s ~l fä vi spolen L" i serie 
mcu 1,1 ' och (lessa tn'\ Rpolar i förening bilda dä lång
vilgsspolcn. Virhne f i'tI' man <Hel'lwppling med spolen 
L 1, som iiI' gr'l1lensaJll föl' b{Lda omddena men iiI' pla
('emd S~L , a tt lwpplingcn till svängningsln'etsen ur 
fastare vid längre än "id kortare v~tgor . Ibland kan 
l1et vara a,' rn viss betyrll'lsc, att man kan variera 

Fig.8. 

ueb;;t :ttel'].;:opplillg( ~ n,:; lindningstal med omkastniu 
!'Vll mellan dr olika \" ~tgliillg(lsOlm'ttdp.na. I detta fall 
t illgrjp(~l" Ina Il kOJlf.;tJ·lIldioIlCIl p;"! fig. ;{. Såsom av l'it
ningen framgttl' anviindes en (lnhhel tvtlpolig 0111kas
hn'p, dlken kopplar in spolarna L 1 och. L 2 -- S[tf.;om 
omtalats under fig. 1 - och dessutom skiftar om 
mellan de t nOt [tterkopplingsspolarna Lo orh L,. T 
rlenna konstruldion få kopplingsl{ondcnsatorerna brt
da sina pl[ttsatsl'r lIurlrr högfrekl'enspotential, ocll 
man bör däl'för absolut am' iil1l1a en k011llell satOl", 
\"in's axel kan .iordkopplas siirsblt, S;t att llliijlig 
handkapacitet adilgsnas. 

EmelJeI-till iiI' det inte blott i antellulwpplingal'. 
som man mrtl fördel kan an\'iincla ";\gliingrlsolllklst-

Fig. -'l. 

Fig.5. 

ning. Också fÖl" anodhetsen kan deuna princip med 
fördel användas i olika lwnstI'ul{tioner. Fig. 4 visar 
s[tlunda ett schema för yanHg nen tl'orlynstabiliserad 
llögfrekvcnsförstärJming. I detta fall är lwrtvågsspo
len delad i två lika stora hälfter, L , ' och L 2", med" 11 

llen stora spolen IJ> är konstruerad med mittpnnl,ts 
uttag. Den dubbla, enpoliga omkastarens verlmings
siHt förstår lllan lätt vid ett närmare studium av 
(liagrammet. Om omkastaren är sluten , kortslutes 
RlJolen L 2, och d[t återstär s[tlunda de tv;!. hälftprna 
av L ll som avstämmes till korta vågor. Är omkast a
ren däremot öppen, ]wmmer varje hälft av Lo i serie 

{forts. å sid. 6·} J 
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Interferens kan undvikas 

En 


revolutionerande 


uppfinning 


av engelsk 


radioexpert. 


:e.J11111 111I11I1I1I11I 1I II I!: " •• 
~f=~--(I~ et allt kmlogal'e problemet »selektIvltet 
~[I ,l~ utau förvrängning», som sysselsätter hela
tl _ (.1 den internati.onella ra~iovärlden o:h ~om 
~1Iif. sporrat uppfinnarna bll en rad forbatt
ringar i <le allmänt J<ända apparatkonstrul<iionerna, 
synes på sistone ha lösts pä. ett enastående lyckligt 
sätt av den engelska uppfinnaren d:r James Robin
son . Den selektivitet, som han lyckats uppnå: är så 
förnämlig, att man har möjlighet att utestänga stö
rande si ~:naler, vilka ligga endast 1 l<ilocycle från 
fi'ekvensPl1 hos elen station, som man vill ställa in 

Fig. /. 

~l-n. 
1 I I 

./ J 
If' 
L Il 

1\ 
1/ I \ 

1 

J 
8 I ~ 

1 1\ 
\ 

fl{ '\ '\ '\
iV \i _l 

\, 
I......... 

o / .5" 6 7 

Pig.2. 

sig på, och ändå får man mycket god mottagnings
kvalitet. 

En del av denna specialkonstruktion visas på fig. 
l. De två skärmgallerrören äro placerade parallellt 
och mottaga de från antennen kommande sväng
ningarna i motsatt fas, vilket i vanliga mottagare 
medför, att detektorn, som anslutes vid D och 0 , inte 
tillföres några impulser. Nu varieras emeller tid de 
två rörens skärmgallerspänning så, att de arbeta 

(For/s. å sid. 64) 
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Radioröret 
Ni kan lita pä 

PÅ LEIPZIGERMÄSSAN 
2-12 mars (Tekniska Mässan, 

hall 6, sal 82, 84,105,107) visas 

årets nya modeller, bl. a. 

6 nya likriktarrör, 

0.10 amp. Likströmsserierör 

för motståndskoppling. 

Fabrikanter och återförsäljare 

böra ej försumma att besöka oss. 

tJ 
A. V. HOLM AKTIEBOLAG ~T6I~~BH€ig 



FARRAND.INDUCTOR 

En glädjande nyhet är att den världsbekanta 

firman Neufeldt & Kuhnke i Kiel licenserats att 

tillverka denna oöverträffade högtalare och att 

priset därigenom blivit mera överkomligt. 

Farrand-Inducror kräver ingen särskild kraft

källa för fältmatning - därför billigare i drift 

än elektrodynamiska högtalare. 

Omkopplingsbar för olika slutrör. 

Chassis med 28 cm. kon Kr. 75:

D en rätta anodapparaten för Eder! 

Loewe W. F. " 
Absololut filtrering av nätbruset! Lämnar 4 fasta 

anod- och 2 fasta gallerspänningar. Användbar för 

mottagare upptill 5 ror. 

TiHförliflig. Sförningsfri. Effekfiv. Billig. 

I parli från 

AKTIEBOLAGET HARALD 
GÖTEBORG 1 

W. F. 4, Kr. 78:-. 

o 

WALLGREN 
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)IIJ(IWFO.KE~S PLACERING. 
(Fo rt8. fr. sid. H.) 

~a Illlnast t iill kLJar<l omständigheter. I studiolol,alel· 
och merendels iillllU mer i vanliga lwnsertsalonger 
ii tO idee11a fÖl'ltftHanden däremot sälla n för handen. 
Enligt de et i"arenlleteI·, som aT oss gjordes på ett 
mycket tidigt :;bldium av rundradion (1924), ha 
('mellertid fonulrl·na rtt \·iss t vägledande värde be
träffande miholllJ1- oeh orkestemppställningal' in
bördes. 

T\·enne hall val·allllr<l. ski lda fall kunna härvidlag 
silrHiggas, niimiigen dels mikl'ofonplacering i förhål
lande till mindre , dels till större ensembler. I det 
förra ställer sig saken relativt enkel: uppställningen 
kan ske hunldsaldigen med hänsyn till mikrofonvin
l;:dn (vid kammarmusik, solister med ackompanje
lllang etc.) i och för ernående av riktig avvägning. 

Vid större lll"kestrar åter blir problemet vanskliga
re. ~ian finner, att det erfordras för åstadkommande 
;1\" med beräkningarna överelJs:-; tiimmande uppställ
llingar ett större höjd utrymme än vad studiolokaler 
i allmänhet medge. För att tillgodose dessa krav vore 
det nödvändigt att utföra studiolokalerna med cirka 
() ii 8 m. höjd, d. \ .. s. att omfatta minst två våningar·. 
Emellertid kan saken i allmänhet hjiHpligt ordnas 
genom tänkt uppdclniug av od,pstern i mindre en
heter samt nyttjande a\· td\. eller flera mikrofoner i 
paraJlell. 

Ett villkor för det rent mekaniska handllavandet av 
mikrofonen, \";"tre sig det gäller uppställning framför 
större eller mindre ensembler, iiI' tydligen, att möjlig
het skall finnas till omställning i lIöjdled, dvs. ställ
?Ja m 1I1ikrofvustativ, en anordning, som så vitt jag 
hal' mig känt på sin tid (1923) - och föl' övrigt med 
goda resultat - först infördes Yid telegrafverkets 
försöksstatioll i StocldlOlm. 

l detta sammanhang skall slutligen beröras en p[l 
>;illa. håll utbredd uppfattning, nämligen att »mikro
fonen reagerat· olika för olilm musikinstrument och 
olika tonhöjd». Denna tlsikt m[ls le beteclmas som 
grundfalsk. De mikr·ofoner, som numera nyttjas för 
mndradiobruk ha pn s,l gott som rätlinjig karakteri
"tik dvs. reagera proportionellt föl' svängningar av 
olika amplitErl upp titl tonhöjder av cirlm 8,000 
perioder per sekund. Att en upptagning vid återgiv
nillgen kan bli förvanskad, beror följaktligen ej Plt 
mikrofonen som sådan, lllen kan ofta göra det ptt 
grund av bristan(le noggrannhet ifråga om uppställ
ningen. Rad iuregissören och programledaren rn~lste 

_. detta iiI' ('Il fÖI·sta och grundläggande betingelse 

- vara intimt förtrogna med mikrofonens egenska
per och karaktär för att på rätt sätt kunna handskas 
därmed och ernå ett fullgott resultat. 

De uppslag, som ovan framställts rörande mikro
fonplacel"ingar i studiolokaler, kunna överflyttas att 
i viss mtm äga tilhimpning iiven på förhållandena i 
Yflllliga konsertsalonger. Mihofonen ersättes här av 
det mänskliga örat, som Jycldigtvis besitter betydligt 
mindre »känslighet» och större anpassningsförmäga 
iin vad varje mekanisld instrument har. Med anläg
gande av samma synpunkter blir problemet ifråga 
dels att bestämma lämpligaste orkesterplacering, 
dels att under i varje speciellt fall existerande betin
gelser utforma åhöl·areutrymmet så, att musik utall 
fönanskning kan avlyssnas i varje del av salongen. 
Detta är, som lllall yet, vanligen långt ifrån fallet, 
vilket enligt föreg-,lellde ej heller torde vara att för
vänta. Ett amfiteatraliskt byg·gnadssätt (liksom 
teatersalongemas rader) hal' till uppgift ej blott att 
tillgodose behovet av tydligt seende men o<:ksä av 
tydligt hör·ande. Brister i senare hänseendet bero i 
regel på bägge de förenämnda faktorerna. De lmlllla 
följaktligen iiven inom vissa gränser förebyggas ge
nom Htmpliga åtg~il'(ler. 

D. B. Löf, Stocl,holm: Genom att använda pentod som 
slutrör, får man betydligt högre förstärlming. Röret pla
ceras i hållaren på vanligt siitt, och den pil. rörsockeln be
fintliga muttern förbindes genom en ledning direkt med 
slutrörets anodspiiuuiugskolltakt. 

Förmiddagslyssnare : Så mystiskt iiI' det nog inte med 
dessa sändningar, som Ni tror. Den grammofonmusik, Ni 
dii och då hör på Stockholms våglängd , lean emanera från 
Svenska Radioaktiebolaget, som kör med siu lilla sändare 
för att pro'·a s ina apparate r , innau de släppas ut frlln fabri
ken. Den kan också komma från Stockholmsstationen, som 
ibland proYkör på förmiddagen. 

_.. r- Säg att 

POPULAR ~ADIO 
har rekommenderat det! 

~~ ~_____________________._.______________ __l 
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Inf/cnU;r8ji.rman l!J[ecl1·i.c, Storl,holm, flir i ma rImaden en 
bildmott :l rrare, Roka . bygg'd enlig t Fnltograpll-principen men 
aven fö renklad konstrnl,tion. ~Oll1 l11lijligglir ett I,lg"l pris. 8:1 
li gga t. I- X. bildvalsen och den giingatle axeln parall ellt och 
drivas a " samma kuggdrev, \"i1kel gör , att hela appa raten 
blir kur l och lätthanterlig. Ni\ gon siir"kild för ·tärl;:are er
fordras ~ j , enär ett förstärkars teg rellan är inbyggt i appa
raten. R il r ,t är placerat i en hållare ii montageplaUan. Valsen 
drive:; a y ett dubbelfjädrigt grammofon \"erk av hög kvalite. 
Apparat('n kan anslnto ·· till vilken som hel,t gort radiomotta
gare, so tar in utländska stationer. Den t illverkus vid en a\" 
TYSklands förnämsta finmekani ska yerkstäder och \"isar ett 
alltigenom gediget utförande. 

Firman för även grammofonplattor med in spelade hilder 
a tt anvä ndas för injnstering och demon"tration av bildradio
mottagare. 

L . M. EricssoJ!.8 uls/.iJ,lZn'il1g \"id Kungsga tan, Stockholm. 
realiserll r f. n. radio(lplllr, ett tillfä lle, :som in~en amatör, ~om 
vill köpa gOda delar billigt, bör flir summa. "Crva le t är syn
nerligen rikligt. Diir finn :; n;j,;tan allting från d Il viilkiinua 
Baldwin högtalaren till ~polar och konclen~ntorer. 

En s:\I" :;om viss rligpu ej in.!!1 r i realisationen men likviii 
rönt en , trykande ä tgå ng 1"ir en högta larkon, beniinmcl »:\Ipm
branet II Iln fog». Det är ett högta larmembrau av impregne
rad »fö rgylId» och trevlig t mönstrad , ih ', vars kantel' pres
sat.s Sfl ll ltJJan så att man kommit ifr;1n den vanliga, mi~,[Jrr
dande, ii ,erlappning'fogen. Diameteru är c:a 30 cm. 

Svens /. u A .. -B. Tnldlös 'l' c: Ir:!Jra!i bar 11'"l nytll"et j,ommit med 
ett par ,,)Ie funkennyheter. 

RE 3U·[ iir ett nytt slutrör, som ifr' ga om effek t ligger mel
lan UE 134 och RE 604. De,s (Iatfl iiro fliljancle: 

Glöds jlä nuing 3.8--4 volt; Glöd,rri;111 0.3 amp.; Anodspii ll
ning 2011 volt; Branthet 2,0 mA/ V; (:enOJJl \"erkan :20 %; Inre 
mots t· nL 2500 ohm; Emiss ion 100 mA; Normal a nods tröm 
25 mA. 

Ett htbtigt öVPI',lag ,isar, att röret vid 200 volt på anolle n 
lämna r . :a 0,9 n'att di,tortionsfrl effekt. 

Den lUtdra nyheten är en stUrtl ing:seliminator. beniimnd '\\"4. 
Den är u teslutande avsedd il tt användas till Telefunkenlllo t
tagare och har till uppgift att förbinclru, att högfrekventa 
störningllr via belYSDin~'~nätet komma in på mottagaren. Ap
paraten il' så ny, att Yi ännu ej haft tillfälle prova densa m
ma, meu vi återkomma om '''4 i ett följ a nde nummer. 

• 
Ingen i ijrs!irmun l~e1"1tt Rhodin , Stockhohn, har tillställt oss 

ett par Uraetz-högtalarnyheter för pro \"ning och omnämnande. 
Graetz Il ögtalarchassi är u ppbyggt p:1 fabrikens välkända 4
pOliga, h tlan~enlde magnctsystplU. Mun tenl t med en baffle av 
llormo.la In å tt gPr det en fört rä l'f lig reproduktion ay tonskal a n 
i hela n ul.s t riickning, man rimligh 'is kan begära ovett 
marrnet;')'s tem av modern kon~trllktioll. Tonen är mjuk och 
f.v lllg, ":l väl basar som övertOlwr förefalla att framträda väl. 
Cbnl';~ i t uppvisar synnerligen ,tor kli nSlighet oc1l till stora 
bela ~ln ir gUl'. Rent mekaniskt ~ett präglas det av ett gediget 
utföran( 'e. Konens upphängning »fjädrar» \"ii], s t at ivet ur en
kelt meu lil;:\'äl stadigt och med god hå llfasthet. 

Graelz högta lare n:r 91 l igger i mellelpri sliiget. Akusti~kt 
och me~ aniskt uppvisar den samma goJa cgenskaper ;;om 
chassit. )et ytt re utförandet ur genol11gaen{le el e.~ant och ger 
ett verk ligt intr)'ck av kvaJite tS\"lll"ll. 

POPULÄR RADIO 

Elekt1'isloa Ind1ls tri. ..l.-B. (Bia), Stockholm , h:l.r i da gartm 
sänt ut sin nya priSlista för 1930. 

Eias produkter äro ~edan rundrad ions barJlll om lllltflir viil 
kän da för att behö\":l gliras till föremfll för en långrandig' 
uppräl(ning. Var och en. SOI11 reb' irenlr prislistan vet, att diil' 
l te rfinIJ as allo aktm'Ila nylleter Iikayäl som iildre sa ker i 
ursprungligt eller, om ,il visnt :; ig erforderligt, förbättra t ut
förande. 

Eiaton-moclell 19:30 är s pecialrörens mottagare. 12-rörsappn
rulen [lm'ändes anod likrikta nde pentod-cletektor och pentod
slu bite.e:. 3-rör!<a pparnten omfattar ett skännga ller-högfre
k\·e ll ~s te).'.. , lw ntod -d >t 'ktor och pento(j-slutsteg. '1'\'å3n, so m 
\"i \":Hit i till fälle prova, har visat s ig utomordentligt effek
tiv. Kiinslig'heten är betydligt större än vad man erhrtlle ,· 
Illed en vanlig detel;:tor . ljudkvali teten är utmärld, särskilt 
hos den mecl dynarnisl;. högtalare försedda typen och ljuds tyr
kan, ~Um överträffar vad Illa n kan få nt ur m ången 3-rör~
1110ttag-a re, riicker väl till även för s tora rum. Alla bes tånd:;
delar iiro genomgående av hög kvalitet och utförandet gediget 
och tilltalande. 

»Dual» är ett kombinernt lJ1otOl"- och fjäclerYerk för gTallt 
mofon. :.unn kan utan n1't g'on som helst omställning valfritt 
låta grammofollen gå med fjädern eller motorn som drivkl"l1ft. 
Verket, som iir omkoppling,bart för \"lixel- eller likström och 
olika ~pänningar, leverHas med alla tillbehör. Pri set är SYll
uerligtm moderat. 

I ~Iutet av listan å terfinnas som \'anligt Eias I(oppling~ 
element, vilka i år ytterligare ut\'eckl a ts till att erbjuda ännn 
f lera kombina tiOllsmöjligheter. 

* 

Orion Radio eller Ungarischen 'Volframlampen-Fabrik, J oh . 
Kremenezky A.-G., Budapes t, vilket senare namn tord e Varil 
mera kiint bland P opulär R a dios Hisare, till\"erkar inte blo tt 
rör , som vi tidigare nnit i tillfiille omniilllua uncler deulla 
rubrik, utan ii ,en andra radiodelar. 

Chefen för S,enslw Orion Försäljningsaktiebolag har för 
os~ demonstrerat broschyrer öve r et t flerta l högtalare i <.\ Iik ~l. 
utförnnuell och priSlägen, byggsatser till högtala re, anod- Od1 
gallerfö rspänningsaggregl1 t för växel- och likström i olika 
s torlekar. <'n kombination av nättransforma tor och sildros~<,l 
för likriklrt re, en låg(rel(venstransforll.l:Hor av hög kvali tl't 
ll1ed SIIl;t dimensioner ,amt en serie fasta och variabla hö.~
ollmiga trådlindade mots tånd, tål a nde höga belastn ingar oc1l 
speci e ll t vii l lämpade för nätan~lu tningsmottagare. Vad siiga 
t. ex. hrr ~iind aramatörer om ett variabelt motstånd på 10,000 
ohm ~0I11 ka n belaslas med 100 mA? 

Vi "kola med det s naras te återkomma med resultatet :l\' 

de 11l'0\'nin<!"ar, vi inom kort skola utföra ~l ovannäm nda apP:l
ru ter ocll appa ratdel a r. .. 

A . V. Ilolm Akt'icbo lag, Stockholm , har övertagit gener.ll
ageutmen för Ifleal-Werke, tillverkarn a av de välkända Bln u
Pllnkt-fa brikaten . 

FirmaIls kntalog uppta r en rikhaltig förteCkning över B1an
Punkt förstärkare, högta lare och elektrogrammofondosor. 
l'örl1tom högtalarna 49Z, 101, och systemet 66K, välkända "e
clan fiirra ~äsongen , finner man en ny, elektrodynamisk hög
ta la re, de nya systemen 66P och 66R, uet senare en speciellt 
krnfti .!! typ, ett väl dimensionerat och gediget kon -chassi sallt ( 
Blau-PlInkt-pick-upen i nytt, förhä ttrat utförande. 

Yi hoppas eftet' företagnH prov få tillfii Ile ~1terkornma ti Il 
BLau-Punkt-nyheterna med det snaras te. 

* 

Firma AlIcan~"((, Stockholm, har till s tiillt 0" ~ illa seuas te 
nyhete r: 

En liten enkel oclt praktisk stoppkondensator, u\'sedd att. 
användas vid belymingsniitets I1 nvänclllnde som antenn. Dell 
Ilar f ormen av cn liten cylinder, försedd i eno. iindan med kO Il 

tnk l~ tift och i andra med en sk ru vkontakt. 
En pertin9xisolprad, var iabel kondensator om c:a 300 Clll. 

a v enkel och pålitlig kon s truktion samt ett par rörhållur p.. 
enkla till s in koustruktion men hå llbara o('h så anorclna de. 
att tillförli tlig kontakt med rörbenen alltid erhålles. 
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IGI"~mof(])mndlUld;rie1l1l§ 

~ Nljheter ~ 


J(/I"lwnd c lIs Ni;" t ha !' a" sinn felJ!'uarinylIeter tillställt oss 
t?1I nnln ligt jiilllll och förnämlig samliug- dansmu s ik, Främst 
,;iiUa d »1 giLl' s :l n1l' <len min» av Helg Lindberg med sa ng 
a y Sigurrl "'alleu ocll »Det iir rolig t när d om kommen> 
(X 3314) ",a mt »,'1.Ila slj,il'nor blinka för dej och mej» och 
»J::,'!' s ldink et' P I' Yioler» (X 3325) den si.~ tnämndu eu melo
<liö" ":11s 1I1':'1IJ :11 l! J'iir mycken sentimentalitet. Freddy Star 
Ol'chestra "l,öl: l ' :-;ig onekligen bra myckpl bättre än Fred 
\\'ilJter~ orkes ter, :lleu )/onne H a lL refräll1-,,,,ii ng i »Jag skän
k<'J' er ,' ioler» k1wde mt?d fiirdel ha \"rll·jt borUI. 

Helge Lindb"r;.:" »Hjalmar fn n Kalmar» och »Vnd har 
(lu i kikar'n 1:;nHlllllel» (X 3:309) med s:l ng a" Gunl1<ll' Skog'
lund och Sigul'd Vi'allen äro bnda bra , »Garbonl lsem>, 
s jungeu av Anid Richter, iir en ohyggligt >;entimental hi
storia, men mot:; idan, »,Jag ;i r törstig efter ky~~ar» (X 3333) 
,il' n å got [IV dt t blista på länge, troh att Konne Hall står 
fli r refräng:;ån,t:'en. »I min lilla kajuta» g:1r an alt spela, 
lllen är ingelll ing mii rkYii !'cligt. »8,iu sköna sjömum> på 
ill)(lra s idan (_ - 3308 ) lä t riitt illa [JU ,':h grammofon, som 
i nIla fali iir e'n Husbonden." 'erka de d lH igt inspelau, 

Oscar TexLOl'ills ha r Sj 11l1 ~ it in »J le ' f ' lr dom äta upp :så 
liinge dom len 'l'» och »D en s "e uska h aliS fält» (Z 3317), 
ltflda goda saker. »De ii D: got \'is~t med de» sjunger Emy 
Höglund, , om knappa>:r. kan lJ cskyllas föl' aU ha gra llllll0

fOllrö s t, men . a tir Karin Ygb erg Pil baksidan i »Anna 
~\.urora » (X 3' 10) , å myeket roligurl) ntt höra. »Diir blå
klinten lyser» och »Jag s kiinker el' \'iolen> (X 3328) hur 
Xonne Hall ~1iijJpts If,;; lm med ;.:' rLU ~ ka sorgligt rcsultat. 
Ibland skulle lilan niJ s tall kmHl tro, a t t (let fil' Djnrglhds
Kalle, som iiI' m UstarC'll. Varför inte låla Lurs Egg-e sjunga 
"adana saker >,Olll ,[""sn D (' 11 törslllUl1Inda sl\Ulle han ha 
adlat, och det kunde behöv t , 

f;y lvains »Det ;ir min röda dag i uag» och Winters »Här
ligt, härligt llH-n farligt, farlig t» (_- 3a22) iiI' oCl,sr't en got! 
~[dql . som bör införlh'u :s med dan, bihlioteket. Det td\ ut
!ii II<1",ka s aker, som Yi " arit i till fiille att pro\' :; fjela, räcker 
illte upp till ne sH' llska inspelningll rna. Vill,et inle betyder, 
;ltt man skall lwlllllla "ig frtm a t t l,öpa »Dance away the 
night», vnls lir filmen »Married in Hollywood» ocll »How fi rn 
1 to kno\\'» (B :37-lX) , en fox nr filll1l'll »Dynumite» . . Jack 
Hyltons orkeste r ~t:h' för »Pa gan lu.e song», nl l!' ur filmen 
»'l'lle T'Ugltn» (::;öderlla yets san;.;) odl »Th ls is llpll\'en», fox 
Hl' Ulmen me,l ~amma namll. Vad Jaek Hyltou kan Ilar man 
ju y"ri t i tillfi tl le att kOJlsta tera mänga gånger nu, och han 
iin iute sämre hiir. 

CUl'tz trio luH' 51Jelat iu »Kl:ll't "rt ,' ii lIdn» och »Fotboll s
":lIsen» (Al, 108u ) . "iUm kllappa st iir \'iine Un tidigare 
~aker i salUlll a "nkla gellJ'!'. ::;lntli ~e ll ha r Folke Anderssoll 

Yllte:werkf' ll, "ilka l't?pre~C'lltet'a ~ a" firman Alleallza, ha 
kommit med el l par nya I'öl'typer. 

nX-±OG Ur l' t t utolUordentlig t, «ott Jllol"U1ndsl'ÖI' och D, -106 
etL dubbelg'ullt' l'l'ör i l -yoHst'rien RX,lOli ha .i kört i »P R
lokal» oc:h 1JXI 0G i den i Il:r 11, 1929, bE'slui.na 1-rörf' motta
,'!;)ren. Bilda l. ~· pe rlla fUngel'll utmä rkt. Av fabrikantpn upp
,:.; i\'ll l1 data ~iru [öljnnde: 

RX-±06 DX10G 
Wöd spiinning . X,5-4 1- 1,3 ,'olt 
(,lödström .. , O,GG 0,06 Illllp, 
,'l.ll o<.lspänuill~ 50- 1;:;0 , I~!'!O yolt 
Branthet .... , 2.0 1,0 mA/ V 
GenomVerklln :1,0 1:;- ,13 'lo 
Förstärkn ingsfaktor :~:3 ::;,0- 6.6 
lllre motstånd Hi.OO :3,öOU"":"6,:300 ohm 
:I[ättniugss trölll ... , .. .. ... , . . , ." -lO 12 m.'I. 

gjort tyrl in s jungninga r av »Bröllopsfärdell visa folk
1011» ocb »Det kom ett brev (X :3238), biida nätta men inte 
,' i,ir,,; kilt märkyiircliga saker, 

Joseph Hislop kommer uu i t"å nya italienska iusjnngnin
gal' ur »To~cn» (DA 1063). om möjligt iinnu förnämligare 
äu lIe tidigare presenterade sal,ema , Ingen tvekan om att 
Hislop är vå rt ~torn internationella nallJu. Man behöver inte 
vam operalJiten för att bli flIS ' inerad av hans grammofon, 
prestationer. 

Marek 'Webers orkester har spelat in ett potpurri ur »ea
valleria Ru~ticaun» (e 17:36) oc:h StatsoperiJn i Berliu uncler 
Leo Blecb etl valspotpul'l' i ur »Rosenka val.ierem> (EH 350). 
Det är oöverträffbara saker båda t.n . Skall man sätta nagon 
före rlen undra, ",å måste »HosenkavaIJeren» komma pil. andrll 
p[nt". Ocb ett styvare be tyg kau Marek "'ebers orkester 
knapvas t få. 

* 
Ur Broadcast-se-rien lIa vi från Schwieler & Co. mottagit 

ett femtontal skivor, vilka salUt och synuerligen ge belägg 
för att Broudca>:t är »en stor skiva på alla vL utom i format 
och pris», Den c1unsbitne h a l' här verkligen någonting ovan
ligt att kaKta sig över. Av hela den serie, som vi varit i 
tilUiille alt köra, ha vi inte f unnit en enda svag sak. Bä st 
iiro utan tvekan »I'll get by» och »Houey» (435) samt »R osa» 
oc:h »eHrp..~ ing yon» (448), båda ins pelade av The Midnight 
:llenynwkers. »Rosa» och »Houey» äro blllnd det allra bästa 
vi hört på mycket länge. ~aker som kunna rekommencleras 
äro viclnre »Little Pa[» och »Lovuble and sweet» (479 ) , 
»This is heaven» oc:h »LitLIe Pal» (451, så ng), »Building Il 
nes t for Ma ry» ocll »Down among the sugar canes (449), 
»Tllrough» och »Come on, baby» (463), »Fairy on the cloek» 
och »Tllrough» (473, med solo), »Louise» och »l\lean to me» 
(436) samt »Honey» och ett potpurri ur »Rose,l\Inric» (446) 
IUP<I xylofonvirtuo;;en Teddy Brown som s olis t. Hit hör slut~ 
ligen också en Strauss-sldvn , »Wine, women and song» och 
»Rosl's from the sou th» (-!, G) . 

Av Broadcllst:· konsertmusik sätta vi utan tvekan ett par 
pianosolin främ ;; t . Cllauric:e Golf spelar llachmaninoffs »Pre
lude in e ~ha rp minor» och Liszts »Liebestraume» (5008), En 
ren t telwi kr bättre llianoin"pelning ha Yi aldrig hört. Ä\'en 
e l t par violinskb'or ä ro goda saker, d ock in te i klass med 
clen oya nuumncla. Peggy Cochrane står föl' »Noctume» och 
»Som'enir» (G016) sumt »eavatino» och »:lleditatiou» ur ope
ran »Thais» (5007), 

Odeon presenterar Helans orkester i en ruLl förträffliga 
inspelningar, Till~llll1mal1 med Artur Rolen s tå r Helan 
b,ittre än Fred Winte!' and his sailor b()~'" - för »Sju 
s({ulJa ~.iömän» och »Den spräckta skivan» (D 4959). »Får 
jag låna nYCkeln, Marip» med refräng-:;; ng av Jobnny Bode 
och »!\led Amor "id raLLen», refrän6's:'t nl-( av S"en Dalaud 
(D 4flflO) äro iUI-((l sen, Iltionel' men lltm iirkt gjorda, 

Sven,Olof Sandberg h al' sjungit ill ett par saker, »1 syre
n(' rnas gyllene tid», »Mitt gamla barndomShem» (D 4(47), 
U rsentimentalt I Och samllJa bnua la texte r som alltid! Erns t 
I{ol rs ins jung-ning av »VPlU " e t» och »:F'örst säger du ja, 
se'n säger nu ne:i» äro klam be.is föl' att Yi ha bättre 
grammofonRlln;.:ure nu för till en, 

Ä"en Odeon kommer med en »Anna Aurora», Det är 
Dajos Bela~ orl(p" ter, som s vara r för den och för »Då 
blir det sol. ken ]Ja min lilla balkong» (D 4975 ) , Den si s l
n,imnela iiI' en g:nmmal bekant (Kenn~ r Du das ldeine Haus 
am Michi gansl'P). »Anua Aurora» görp>; ö,'el'läg>:et. 

Thor ~lod(~en och Artur Rolen ha tnlat in tyå saker 
»::lwn,son och Jons:-;on p,i fisketur» och »Riksbankslilnet» 
(D 4(64), Yil1,a lIIyckl't Yiil kunna höras. En elel(trisk in 
s pelning ur filmell Hollywood reyue of 1!)29, »Singin ' in the 
r:1in» oeh »YOlll' lJloth!'!' nnd mine» (412H) Uro amerikanskt 
sentimentala hi s torier. men ljudet iil' förtriiffligt. »Pagan 
lc)\'e song')} och »8parkling \\,uler," of " ' a ildki» (41271) äro 
Havaji i'akel', som man vill bli för i'lwnilC) från att l1öra mer 
,in en gång, ~lutlig-en ha ,' i hit tat en fört6ifflig in, 'pelning 
av ett par g:llUltl beknnta, »Hittin 'the ceiliug-» och »Sing a 
little loye song» (A ] i';U2:35), Köp elen skinm' 

H il k u t c, 
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T eknis l,-'1 1171!8c et hur ],lnnu s in a sam 
lingar ocksä ol-ll ns t rle l1 (le någo t kUI' i(i 
~a ]{ri ~tll ll ll1ot tag(lrc, till,erkad al' 
AGA: s Ilo ttel"lJolag American Gn s
",ccllmlllal or Co, i Eli>.alJcth. !'le,," .Jer
sey, å r l J:n, Apparaten . 1':J rs clinlE'n
~ i one r m:111 får en aninJ( om dd jäm
fö r else n ll'cl tänustick sask en till h ö;!','r 
[Iå bilue n, bar p:'\ s in ticl a l1v lint~ \"id 
experilncl1' a l' i ngen)urerna Sch iller 
och .JakoJ,sson . och nu hamnar i mU ~l; 
e t S,,'tS0 111 , 'n g1\\,[1 a l' c iYilingelljlir I,Y:lll 
.Jii ders tröu, Rto('khoJIJl , 

T e kni sIw mll~,;et b ~I I ' just i d agarna 
~ kicka t \11 e tt upprop me(l ID ani ng till 
alla intrps~erade att elWllUll1i 'kt ullcle r
,- t ii clja ro Isee ts kultllrlllillnes l' t[ J'(lalJlle 
arhete n, ,\ l. llseet lI1il s te oruna s in lokal
fr itga, Srt att oer s ii ttliga ~all1linga r , I'il 
Im nu fi irn lras i föl'llyrUa lIlaga ~in. 
kunDa hli till g lädje för alla intress(' 
rafle. En sä rski ld elw nomi k olTImitte, 
adress ,I ngeuiö rSl'eten s kapsakadell1 ien 
Tekniskn. :UusGet, Rtol'kbolm ii, pos t
g iro 4!)2~ orh lJlu sGet i> fÖl'C'" tiin d ar0. 
intendC'nit-n T , Altbtn , liimnar a lla Up[l

1\ .... n i l1 !.!.H l' 0111 <l l:? f O t'UH' } ~Olll fi1111<1~ 

fijr \11J(l p r~tii(ijnJld e :I" 11I11 ,.;(~C' t " I'el'k 
s HlIlh e t , 

EJ/rll oJ/(/ Jl:ll' i oc It Illpd ii p]llJnnllet a l' 
s tutiu lIPn i BrookJJlans Park i n li rh e ten 
il l' LOJJdolJ fullbonlut tl E' Jl förs tu etnll
pen i d l' t. program, som förutse r lIpP
f(irallllp :11' en rad "" kallade l' p, ..don al 
si indan', :\'iir sUlIltlka s ta tione r :>a tts i 
g'ttng f 'l r I'urj e engels k lyssnare möjlig
het ntr a lltid I'lilja l1te ll ,11l tl',l olik a 
pl'Ogrn 111 , H egiou <1 ls ii ull a rell utrusta!': 
llIE'd tl ';"1 :llltelml'r Ol' h h ar t":t ~ kild a 
1',t gUing(IC'l', på yilka d el sll mticli g t sU IJ
,l es ty ,i. pn>g l'" Il J. Broo!; Ill a ll-st:1 tiollen 
li n r P il E'ffekt ]1:"1 au k"" D e n " linder 
:<'l"'''11 London l p il :35(; 111. odl som 
L ou(]oll II p:t ~Gl m , 1':1 tlC'1J fiiJ'st
n:iimJldn y åg'liin ~:d(' n har (]PI1 arhetat 
SptI'\]l oktober i f j ol. och i ll t'crlll be!' 
hö rj a(h' fiir sökssiln tln iugul'l1:l 11:"[ ~fi1 JlI , 

X~b:i til l' pg: i o na lsii nda l'p , :-.>0111 fi;l'l iigp:E'8 
till :\Inll (; hhte l', är \tllll('l' u]Jpf(i rn ntl e, 

FrO!lkrik e. som hal' va[le jl ri \'fltn och 
s tatliga sta tioner. sta r [lJ fö r Pli 01l1
urganisa tiou p i, rundradioomriide t, En 
n~' s tor~tatio ll i_il' llllller byg;!llau ocb 
fii r r('[l:ln existerande silnd~ re ]J lflne nls 
l'n e rgiiilwi ng, Stors ta tiollen fi.ir Hi gges 
till UrulIJ fl th, cirka l;) km, norr 0111 

SI J' ~ , ,,,bour g, Dpnnll siln (l ure skall kJ'i
stalltiick a he la E Jsfls,'-L othriu ;;-e lJ pil 
y:lgUi ng'c1cu 34(; III. Yilken ('ffpktel1 blil'. 
yr! I""n ~nl1u inte, I april Yiintns sta
tiollPJI Y:1r:l kl >1 r , 

Rndi" Alg ipl's effeU har J1 yligen 
iik<1t" till 1~ l{\y , 

Tysk/aJ/d, hal' ve"lutat a tt omorgani
,-era lIpla s itt oJJlfa t talHle J1iit ,1\' rUJlll
J' a tli o, tatinn e r , Pla nen g,h u t pii, a tt 
lw~;..\'H () " to rstat ione r, D p siindar(' , som 
Il ufi nnr". sku lle bli utesluta nde 10kal
s tat iow'l'. Yar s t orsi.i nd ar n:1 sk ola llig:
,C:';tS iir inte b('~f:ill1t iinnll 111 P. r il11 föl' 
den en'ls l' idlwnll1t:1I1de, J.) pn ;:kall ti,leka 
l,e la sy(!I' ii stra Ty,-kl an, l och förl äg
;.!:\s till :\I\i b lacker pu v:t,I'prsk-Wurtem
llPt'g ~lct g r iinsen , l'ugl'lnglhm blir 36U 
111. o('h f'ffekten 80--100 kl\' , :\Ian viiJ1
tal' :t tt d en skall bli khn till sept. i tl J', 

Vid HI'lyssuing '1\' engel ska s tationer 
hör man ofta bifa ll unde r utsä nd
nin g'ell, Detta heror llå, att det nästa n 
n lltid i s tnc1i on finII S en publik. som 
utgö rp:,; Il l' ele l1]lptrii (lanlle artis te n ws 
~'oela I'i inner ocl1 bekanta, I bnl{gnJJ1
den till höger ser man p il bihlen 1'(' 

,td sSÖ l'Srll1nln et . 

BI! äefcklh8fati on Jll1r inte mati oDel
la unionen lIppriittnl i Bryssel fÖt' iltt 
koutJ'ollera, att stati oJlerna bå lln. i5 ina 
tillde la d e yugli'ingde r. lJ"t engclslm 
rllndr:1(lio\)olaget Ilar e" liknaucle ~ tn 
tion i TatsfielrJ, D e se!ln.s te mu tning
urna \'isa, utt det sä rs kil t ur fruu s ka 
s tatioJtPr, som ligga och fl y tta p å s ig, 
I'ilket Inedför interfe r e ns m ed anc1nt 
"lin el an-~ , 

F riln T)'skland me(ltlr las emell e rtid , 
a t t c!l' fra ns k a s tatlig'l s tntiuncrna 
skola utrllsta;; nwcl t)'~k IO' ist ll lbtyl'
!Iing, s:t att de kuna h ä lla Y:' glii ng:
de rD a vu tt re, 

P O/CII planera/' ytte1'ligare en utbyg,(!;
lIing uv r ed an exis tera Dde stati oner, 
";'1 att nnteun effekte ll lik as till 100 kl\', 

RADIOMATERIEL I PARTI 
Infordra v år katalog, som sändes franc o, sam t våra offerter å allt ino m radio 

VI ARO LEVERANTÖRER TILL LEDANDE SVENSKA RADIOFABRIKER 

V å r rad i o tidskrift RADIO-TEKNISK REVY utkommer varje månad 
Prenumeration a posten Kr. 3 pr 3r Lösnummer 30 öre 

CC)NCENTRA * H. C. AUGUSTIN * HÄLSINGBORG 



POPULÄR RADIO G3 

ANVÄND 

POPULAR '1(ADIOS 

AVSTÄMNINGSSCHEMA 

PrI. 50 öre. 

Skickll in för I ex. 50 <iet + 15 ört for pono (i frim är
ken). Pono ,i'lr !-4 l'X. 15 ön:, (ör 1-10 ex. 25 öre. Vid 
n'k"i ~iti n mo[ posrlo rskon rillku rn ml..:r posd ;jrskousavgift. 

EXrEDITJU:~EN A V 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK 450 

SPRAGUE 

Högspännings =' Kondensatorer 
äro speciellt avsedda för nätanslutningsapparater. 

SPRAGUE 

kond ensatorer utmärka sig för absolut 

tillförlitli ghet och små dime nsion er. 


MEMBRA 

KVALITETS
PRODUKTER 

Membra-farrand Högtalare Kr. 75.
r alla avseenden oöverträffad 

Membra 4-pol. Kraftsystem Kr. 19.
r ljudkval itet cch utförande överlägset de flesta 

Membra Chassi . Kr. 30.
Utrustat med föreg. krafrsystem, mycket lätt 

att montera 

Membra Konhögtalare: i 4 olika typer 
a Kr. 29_ -. 36_ -. 50_ - och 75_ 

Membra Pick-Up Kr. 17.
En =ovanligt god upptagardosa 

Colvern-spolar inkoIllna 

Begär vår priskurant IV 

F O R S N E R S A.-B. 

Klarabergsgatan 44, Stockholm 

Filial: Storgatan 8, tfrebro 

Spä nningsprovade av 

Stalens Provningsanstalt, S tockholm, 


med 2000 volt. 


50-100 cm. ... kr. 0:95 10000 cm . . .... kr. 1:75 
250-500 » » 0:95 15000 » » 1:85
1000 cm. » l : 20 

20000 » 1:95 2000-3000 cm. » l: 30 " 
5000 cm. » 1:60 100000 » » 2:50 

SPRAGUE SPECIALTIES COMPANY, U. S. A. 

GENERALAGENT: 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
WALLINGATAN 5 Avd. P. STOCKHOLl'>l 

TELA VOX JUNIOR 

Kronor 44: - brutto 

Återförsäljare ombedjas tillskriva 

J. Axel Christensen & Ca. 

KÖPENHAMN K. Nörrevoldgade 52 



POP UL ÄR RADIO6+ 

J \'TERFERE~S KAN UXDVIKAS. 
(Forts . fr. sitl. 0G.) 

s l,ifh·i" . J ' N ('Ila ögonblicke t ursaka \l e illkolllmande S\'liJig
nin .l!aru; l. B pä lip;. :2, 111otsnuune!e f, irstiirkta s \·'i.ng ningTl r 
Yi(l r: ""Il Docil lle""sa" ener!;i iikns under ue nn a pe riod S[l
som viSIl>' vi fl A. (fig . :2). )iiis l a iigonblick tr iider det andra 
r ,ir!:! l' i fil ' ktiull och llöllar Ul: för .'r :Ji s trade s\-iingninga rna 
et'H'l' den ,· tarkt fallaud e e! ell'll ay kUl"\"a n .\.. 

\~ ~ixel ::':'l )i- lln ing-arna, sOltl Inl>j li g~ijL'a des~:..t förii nc1l'ingn r i 
ri irem; f lll ktiou, tilJliirn s vid A ol'h D, och lIell a nvända 
j' ,·pk 'ell ,.;e tt lig;.:e r precis o \" un Elir det börbara olllrtldet , «1 
a ll uell in te Ull" ll 'i;.:OL in flyt'Hnde P;l reproduktionen. 

Detta ii' rfa rin g"ssiir l förkla rar dock inte, hur det iiI' möj 
li>.:l aU 111'1 11 kan ll t(' ~ ll1ta ic ke -s törane!e signal e r 1 kilocycle 
fr >1 n l'(>SftU<LnSpllnkt PIl . uii r uförniing-el rund f a dioreproe!lIk
rion k rii" l' a rergi\"lliug aY lrcl,xelL' r intiIJ minst 5 kilo
('~'der fraJ , l"(' 'lVllanSllllnkt en . l:ll förklaring r ii. e!enna punkt 
hlir inlne, -':l llr. lI;Ll' el e n kOlllmcr. 

'l'YSKARXA BYGGA .. 
(For l ,. fr. sic1. 30.) 

genljud. J 'e t [;'\1' man geuom att ge l"lImmet niistan kubisk 
fo rm och ,,:'l ila hela, nakna murytor salUt gol\" utan multu r. 
Ljudet fii'ps in Re llOl11 en l1ögtn.lare oc h upptag-es aven 
lllikrofoll, ;-a ri från strömimpulscrna g : ti Il fiir s ti.i I'kaITUlll
llI et. P il det ta sätt uppnår man e n klangye rkan, som 
.'k;t pur d l' rMla »Ijudkulisserna» till ett höl·.· pe l. 

I lIamlonr g I,ygges el e n nya s tors tullion sil . a t t g-ohet (Ie
las i t r e t ;il t. Dpt fö rsta ii r e t t yanlig t sa lsgol\', det a ntlra 
;i r ett or ~ ' tcl'(1ike och ne t trerlj e e t t ::i la g~ scen. som lig g'C'r 
Plt par "I ,·,; ön' r el e n onJiniiru goh·ytan. Dellua "scen" ,'lmII 
am'ä nda för uJlpstii11ni ng a\' 1;:ör('r och liknande och ue n ;[1' 
ocks; bygJ~d m ed tanke Vå aL t Lell'Yi s iol1(,!1 cycnt.ucllt skall 
göra s itt II tag inom en öyerskadlig' [r:lmtid . D en sl{all så
lunda kU l lua b 'ggas upp SOlll e n "unli;::; tcat(,l'~cen med ku
lis ,pr e t c 

L : ngd l!g(l rna iiro delad e i tre fiil t , T: lW uess[L kUllna 
tiickas h, II. elle r del\"is m ed draperie r eller lrii.\·iigc;al', ocll 
n"111 \" ,_iulI l r si.~ här mycket betydelsPfnlla l' ,,~ u1tat ifrtlga 

om aku .. t-i k c n 'i.ven Vill utsiindning a" hörspel. Man kall 
t , ex. placc ra körer. folkmH f:SO r Ol~ ll Ij udlwli sse r i dcs'a 
täckta fii]t och tlii l'i g'" no III IIJlIJlltl fjii tTyerka u. 

HmnburglJyggllue!en ~ kul1 l"amll1anlugt inrYlllma inte mind
re iin fem studio~ HY olika .'l ol'lek fiirutom repetitio ns rllm 
och plat" föl' frilu fts lljJp!'a guing-ar I,a ta ket. Blaml Tys k
Ia nlis radiointn·sscl'acle. f:lckllliin som am atör er, fii ste r lllan 
sH l.'skilt stora föl'boppningar j u" t "ie! de U.\' ll a rrangema ngen 
i Hamburg. Ledarna föl' Hambu!"!" lnndrad io bänla s jälnI, 
a tt Hamburg bli r de n iJ;i ~t rustade a \- aJla tyska ;;1 >J tione r. 
,,,.11 man Ilar knappas t lla gOll anledning att protestera mot 
detta s jiih·betyg. 

F n },, )." KonTA TILL LÅ~GA VÅGOR 

med y a l' s in a\" de två hälf terna L\ och L", oc b utgör su
lunda tilll'amman med c1e~sa en lå ng \'åg"spole med mitt
pu nktstl Uag . 

För övrig t k a n konstruktionen Då fig. 2 ;-ih'ä I som fig, 1 
ocll :i OCkiä omedelbart överfö ra s sU1'om aystiimda anoe!kret
sar. önskar man uäreruot a nYiin du hög frekvens transformator. 
kun e n konstruktion , såda n som fig'. 5 \"i sa r, lluviindas. Som 
Ylll1li;;l finn~ h;ir spolarna L , och L, f(ir respektive korta och 
ltlllg;l "a gor och till UE'StiU liro kopplacle prim;irspolurnu L , 

or:b L ,. Omkastaren, som är dubbel, trepolig, iir kopplad på 
sliclant " i[tt, att deu ej [lJwäne!a sekune!ärlindningen korts lu
[". för att une!\"i ka förlu~ l cr gellOm inbördes kOPDling. D etta 
sy . rem kl 'I oekstl <lll\";inda:; som ya nlig aDtellnkoD~truktion 
med npe riocli. ·k koppling, om antenn och joru blott anslutas 
i stiilld föl' respekti\"e högEl'eln'e ll s röret ~ allod och anod
... ptl nning"PIl. 

I fr!i g a om ledningsföring en i appara te r med omkastning 
fr;l ll korl'a till Ill.ngn vrlgor gälla de va nliga r egler na om 
kllrta lc c1 uing-ar med liimpJi gu u \·ståne!. I ull a fa ll bli h r\g
frek n : ll slecJning'urlla något llingre, iin de skulle bli i en appa
rat m e e! Iltbytbara spolar och eletta kU~l ofta \n'äva en me ra 
eHr:kti v :lv ~kiirmning a\' de olika stegen för att uppnii :'ta
hili te t. D l' olika lecJningarna s l;ola helst f(iru s sil. direkt som 
mÖjligt tu r :ut den inbörc1es kopplingen skall bli minimal, 
ant ingen (le n ;ir av innukth' ell er kapacitiv a rt. Omkastarens 
Iwntakte r m[l" te slutli ge u vam n bf.;olut re na. 

P «)PULÄR RADIOS 
F ÅG E A V D E~L N I N G 

TELHO NFÖRFRÅ GN INGAR 

BESVARAS DAGLIG E. 

KL. 9-10 F. M, OCH 4-5 E. M. 

LORDA GA R KL. 2  3 E M. 

TELEFO N 9959 

Dynama Radio. 
Honcycomb.spo!3r fr. 25 tin 5CO varv. 
l . g(örl ustSpolar fr<~ n )" till 150 varT, 
kimpliga lill korrvlg:',19parater. För
längningsspol.1f fi-ån 200 till 1800 me
t~:r m ed fnbyggd ltt:rkoppjing. tn
h!Jshsts:ittning, apl'fiod isk aV~[Jm
ningskreu för slväl lång som korr 
vlg. Bästa ioköpsk(i llA fö r fabrika nter 

och återfön-ä ljare. 

Svenskt arbete, Begär katalog. 

OYNA.MOVERKEN, 
OS"". TEL. 207, 

stor skiva på alla 

Dess namn: 

VlS förutom i format 

BROADCAST 
och pns» 

Dess p r i S: Kronor 2:50 
Pröva den på Eder högtalare! Begär ka tal og ! 

Scbwieler & CO. 

Avd. P. R. 

Birgerjarlsgatan 

42 
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III POPULÄR RADIO 

T ransforlllötorer 

Högtalare 

Elektrodosor (pick,up) 

Rör 

Motstånd 

Adlerrnotorer 
och all övrig Illateriel lör 
elektriska gralllllloloner_ 

De senaste nyheferna av skivor från 

Columbia, Odeon, Parlophon o. Polyfon. 

A...B. INGENIÖRSFIR~IAN THER~IA 
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30 

Tel. 	Norr 311 45 STOCKHOLM TeLadr: 
Växel )} Ra d iotherma)') 

är namnet föl· dagen 

inom högtalarindustrien. 

"GRAETZ" högtalarchassi kr. 40:

och 

"GRAETZ" högtalare n:r 9 I 

kr. 75:

äro båda försedda med "GRAETZ" 

4-poliga, balanserade magnetsystem. 

INGE NI ÖRSFIRMA 

BERNT RHODIN A.-B. 
Tunnelgatan 20 STOCKHOLM Tel. Norr ]1660 

MULTRAFORMER 

TRANSFORMATORER 

OM SATTNINGSTAL 

J.1, J:J, 1:4, J:5, 1:25 

Pris kl'onor 9:

K VALI TET SPRO D L i\.1 


TvA ARS GA RA N TI 


LOE 'W E W. F . " 
A N O DAGGR E GAT 

F O lZ V Ä X E L S T R Ö iV! 


It l' i s k I' . , II o.' "S:

TILLFÖRLITLI GT 


STÖRNI N GSFRi T T 


I p a rti från 

Elektriska A,-B. Eric Borgström 
MAL MÖ 


Telefon 6921, 6926, 69 Jl . 


B. & O. yariabla 
Högohllls

Illotstånd 

för användning i mottagare 

och nätanslutningsaggregat. 

Stort regleringsområde 

från 250 ohm till 5 megohm. 

Tåla hög belastning. 


Variationen sker kontinuerligt och störnings


fritt samt medgiver den noggrannas te inställning. 


Återförsäljare anmodas begära villkor. 


Bang & Olufsen A.=B. 
StA'uer. Danmark, 



EN IALITET ----


~~ ",-\"fET oc~ I( R4f:r 


äro d~ faktorer, som skapat Philips" 
organisationen. Dessa egenskaper åter" 
nnnas i full måtto hos Philips kraft" 
rör B 443. Detta högtalarrör ger en 
enastående kraftig, men absolut likfor~ 
mig förstärkning av ljudet hela skalan 
igenom - från den dova basen till 
violinens högsta toner. Denna fulländ" 
ning har uppnåtts tack vare den spe" 
ciella konstruktionen hos B 443 med fem 
elektroder - anod, katod och tre galler. 

Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1930 


