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Antiigen har det kommit till SVERGE 


Över två millioner affärsmän hava redan avprovat 
detsamma och kunna intyga, att där m an önskar en 
effektiv kontroll och ett skydd av förtj änsten, där är 

EGRY.SYSTEMET h elt enkelt oumbärligt. 

E~ R \' Kontroll J\pparat 

Sk"iver på en gång upp till 6 ko· 

pio", va rvid l ex. au toma tiskt gå r Ring 2950 i dag eller 

ned i d e t låsta fö rvari ngsfack e t. 
 skriv, och vi, skol a utan 
Användes för fö rsä ljningso rder, 


fakw ro r, försänd elseno tor, lage r. förbindelse demonstre

kontroll e tc. av de ta lj. och gross· 


handlare . ra systemet f ör Eder. 

-EGRY KONTROLLSYSTEM 
SMITH PREMIER 1\...B. 


Drottninggatan 5t 


EGR \' Kassa" pparat. 

Deta ljh and lare, de tt a är Ed er appa rat ! 


Stö r re säkerhe t - mind re kos tnad er. 


Stö rrf' skvrld - m in rl re hek vm mer. 

RADIONYHET I 

PENTOD:::detektorn 
Två rör nu ger mera effek t iin tre förut . 

EIATON 
med in byggd 4,po l. 

balallserad högtalare 

(el. f j rstklassig eick, 

trodynamisk), peno 

todddek tor och d:o 

k r a FHö rs tä r ka rrö r 

fö r li k, eller växel, 

ström (50 per). i pryd, 

li g låda. Appara' 

ten u tfö res även med 

ett tredje skärm gallerrör fö r hög frekvensförstä rknin g. 


O bs.! N y pa tentsökt kompenserings metod mot näb 
brus. A pparaten är tyst som en ba tterim ottaga re. 

Likström Väx elström 
2 rö::, magnetisk högtalare K r. 185: - Kr. 270: 
3 » » » ') 235: - » 320: 
2 » elektrod yn. » » 230: - » 315: 
3 » » » 280: - » 360: " 

" 'y pri slisla n :r 11 (1930) sändes mol 15 öre ( i frim ärken). 
E I A ,. Radiobandbok fö r appar.tbyggare (3:dje åcg .) innehåller 
all t .a, ' vik t om rad io: teori, beråkning och bedömning a v radio.. 
materi~t. beskrivning på ett an tal ultra.modern a radioappax::atcr, monte ~ 
riogs- o. felsök ningsan visni ngar etc. Pris 75 öre. 

Agente. dntagas. Beg;}. agentvillkor . 

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

Dagens sensation 
Triumph-Nätanod. Typ I 

för växelström 110 o. 220 volt. Det bästa 
i marknaden. 
.1 anodspä nningsuttag VMavett va r iabelt mcll ':ln 0-:50 
volt för detektorn, 2 var iabla gallerförspänni nga r. Aggre. 
g.:ttct inbygg t i mct a llkJ.pa, försett med säkrin,Jar, ström . 
hrytare och ;mslu1n ing:;;sladd. Inga näts tä rningar. Lämp# 
lig t föx:: a !l ~ 1 -4~rörs rnottJg.are. 

Kom plett med rör endas t , . , KM. 42. - br. 


Triumph-Nätanod, likström 110/220 V. 
l :tför.1n?e samma som typ I med SJ mm a spänningsuttag 
och vJrJabla uttag ............ Ri\1 24.- hr. 
IlEGAR OM GAE0:DE PROSPeKT 

L. GROSSMANN 
BERLIN S 59. HASENHEIDE 119 

http:mctallkJ.pa
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(;~RAWOR.NYHET! 
...........m....................................... 


G Il-a w o r )) M a g n e t o-I nd n k t o r)) 
4- poligt krafrsystem med tvenne permanentmagneter passar såväl till 

radiomottagare som till förstärkare upptill ca. 5 watt. 

G Jra wor ))M agneto-Ind nk tor)) 
i chassis med Grawor-sektOrmembran ersätter fullkomligt 


en d)'nami sk högtalare! 


Grawor Sektorehassis var Berliner-Radiomässans 


stora sensation! 


Elektriska A.::B. Skandia, Stockholm 
MALMO, WÄXlö, KARLSTAD, GÄVLE, öSTERSUND, SUNDSVALL, UMEA 

JIoMagneto-I nduk tor. 

.Sektorchassis" 

TOROTOR Nyheter 

4~pl)lig rörhållare . . . . . . . . . . . Kr. 0.75 S!,olstomme Lindad spole 

5~polig rörhållare . . . . . . . . . . . Kr. 1.15 Spolstomme med anslutningskontakter .... Kr. 1.25 

Sockeln är användbar såväl för konsol~ som Spole, lindad modeIl N Io, lämplig till skärmgal,
lerrör - (långvågslindningen kortslutes med en 

inf:illt montage. Anslutning kan ske medelst l ' polig omkopplare).... ...... . .. ... Kr. 4.50 
skruvkontakt eller lödning. Spole, lindad modell B"Io lämplig till skärmgallw 

rör - (längvågslindningen kortslutes med en 
SO l:ke ln har dubbla kontaktfjädrar. 2'polig omkopplare) ........... .... . Kr. 4.50 

. Ingenjör N. Hansen, Fabrik för radioIDa teriel 
i\merikavei f. Köpenhamn 



N :r 9 15 SEPTEMBER 1930 2:a ÄRG. 

Av Hans Rosen, Berlin 

Besö ko rre ko rd Berlin 
En utställning med många intressanta nyheter men blott få principiella 

({) 

A
rets stora radioutställning i Berlin har 
slagit rekord ifråga om antalet besökare, 
och det är särskilt utlandet, som i är 
visat den tyska radioindustrin ett mer 

än vanligt stort intresse, ett intresse som överträffat 
alla förväntnin gar i fackkretsar. 

Det var också i de fem stora hallarna oerhört 
mycket nytt att se på, både för den tekniskt mera 
lmnnige och för analfabeten som inte har möjlighet 
att bedöma alla finesser utan bara skummar men 
i alla fall går från utställningen med en mängd in
tryck, som äro av stort värde. Visst fanns där också 
en massa gamla saker, som kanske kunnat vara borta 
men å andra sidan ocl,så voro bra att ha säsom jäm
förelsematerial. Vad som väckte det största intresset• 
och samlade de flesta besökarna? - J a, det var nog 
i alla fall televi. ionsavdelningen, fast den rent prak
tiskt ännu inte Lade så överväldigande mycket att ge. 

Först som sis t bör det fastslås, att det principiellt 
inte fanns så mycket nytt att se som förr om ären. 
De nyheter som funnos bestod o i det stora hela av 
förbättringar i gamla typer och konstruktioner. Ett 
undantag inregistrerades - Telefunkens Arcotron
stav som gör det möjligt att bygga moderna motta
gare på fullständigt ny grundval. Vid sidan av Tele
funken hade också några andra företag konstruerat 

kuriositctcma utställni.n.rr€n man dennamottagare, som uteslutande voro utrustade med dessa Till pd tar räT.;na 
skulpt1ir, som pä.stås symbolisera 1'1md,·ud·ion. 

stavar i stället för de vanliga rören. Vad man vinner 
med en sådan konstruktion ligger ju i öppen dag; som stavarna erbjuda, bör förresten också nämnas 
apparaten blir billigare och l;;an räkna pä större den stora okänsligheten mot nätbrnstonen. 
marlmad bland den bredare publiken. Av de fördelar; Naturligtvis dominerade den nätanslutna mottaga

/ 
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ren p,', utställningen, och det var egentligen ganska 
få typer av batteridrivna apparater, som voro rep re
senter ide. Vid sidan av de många stora standard
appal':lterna från förra säsongeb, vilka också nu 
förekommo, kunde man beundra en hel rad nya 
111o deL.e r, bland vilka t. ex. miirktes en trekretsmot
tagal"l, apparater med långt utdragen skala: motta-

T'"e t Elevis'ionsbilder. Längst 
till v ri n8ter en sändo,re, i mitten en bild sam 
vi.sar, hm" den person, VOI"S porträtt skall sändas, är ploeer-ad, 

POPULÄR RADIO 

finns i marlmaden flera standardtyper, vilka inte 
lmnna övertl'äffas varje år utan stå sig en längre tid. 
PÖl' den som köper en dyrbar apparat är detta natur
ligtvis någonting värdefullt. 

En annan sak, som ögonblickligen föll en i ögonen, 
var den omsorg som olika firmor lagt ned på appa
raternas exteriör. Ingenting hade sparats föl' att 
mottagarna skulle få en tilltalande form, och det 
fanns snart sagt en mottagare för varje hem. Hur 

och lii-I gst Ull höger en kombill md rundTadio- oeh televi'8ionsmottogorc. 

gare I ed inte mindre än fyra skärmgallerrör etc. 
SOll , totalomdöme sImlle man kunlla säga, att man 

kunde konstatera det glädjande faktum, att det ännu 

ytterl i<j Ol'C en typ av IClcl,;;siol1,mlOttogarc på 1/tstli-lln i ngen. 

man än har det ordnat för sig hemma kunde man här 
hitta en apparat som kan placeras i hemmet utan 
att behöva störa helhetsintrycket. 

I det stora hela var det neutrodynkonstruktionen, 
som var flitigast representerad, även om det också 
fanns en hel rad superheterodynmottagare. Denna 
sistnämnda hittade man nästan uteslutande hos de 
n:ra korh·ågsapparaterna. Tack yare den högre selel,
tiviteten uppnur man särsl{ilt i förbindelse med 
skärmgallerrören en bättre avstän1ningsskärpa. 

Just avstämningsskärpan var förresten en detalj : 
som man mer än någonsin tidigare koncentrerat sitt 

Telefllnken 90, 
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Nå.yra aZJparater mot 

POPULÄR RADIO 

intresse på vid konstruhtionen av de nya mottagar
typerna. Alla apparater voro byggda för hela vtlg
längdsomrtldet 200- 2,000 meter, största delen uian 
spolbyte. Medan man i fjol propagerade för 3- eller 
till och med 4-clelad skala , hade man nu skilt dem åt 
och lagt dem i halvcirkelform i hela apparatens längd. 
Bandfilterna In, s e likaledes betral,tas såsom nflgon
ting nytt liksom trumskalorna. Båda dessa saker 
möjliggöra öbll noggrannhet i inställningen och 
eliminer-a störningar. 

»1-'rofolol/.», kom billera el Tad io-yra11lmofoll . 

Jämte vanliga rundradiomottagare säg man denna 
gäng också en hel serie väl genomlwnstruerade kort
vftgsapparater, såväl för det egentliga kortvågsområ
det från 10 meter och uppåt som för ultrakortvågs
området under 10 meter. Bland kortvågsapparaterna 
väckte för övrigt speciellt en mottagare mycket stOl' 
J.ppmiirl{samhet, därför att det fanns möjlighet att 

störni.nglM' 

göra inte mindre än GO olika inställningar. 
De utställda 2-rörsapparaterna, alltså de rena lo

lmimottagarna, utmärkte sig särskilt för att de voro 
försedda med inbyggd högtalare och att man lagt 
stor vikt vid den yttre formgivningen. Aven dc tran-

7.' el ctulI l.:en 12. 
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sportabIa mottagal'lla visade denna gång, att man 
lagt n 'r betydligt mera omsol'g på dem än vad som 
tidiga le varit fallet. Som ett allmänt omdöme kan 
dock konstateras: att koffertapparaterna ännu äro 

D en nya Telefttnl;en-kortvä,gsmottaguren. 

alltför dyra för att de skola kunna räkna på någon 
större publik och alltför tunga för att man i längden 
skall a den verkliga glädjen av dem. Priserna va
riera lOellan 400 och 500 mark, så det är knappast 
någon risk för att avsättningen skall bli särskilt 
stor. 

Vad beträffar högtalarna fanns det egentligen inte 
mycl,el: nytt att se pä utställningen. Den dynamiska 
högtalaren vinner alltmera terräng, även om den 
elektrcmagnetiska typen ofta är så fullkomlig , att 
den åt minstone i hemmen gott kan konkurrera med 
den eII!l{tl'odynamiska. 

Att 'fet framkommit en helt' ny l'örtyp med utvän
digt galler är redan nämnt, och beträffande detta 
område återstår endast att tillägga, att det pä utställ
ningen också fanns ett nytt flergallerrör samt nya 
kraftfitl'stärlmrrör, vilka leverera upp till 50 watt. 

Hittills har jag ingenting nämnt om de lwmbine-

Körting 7;raft töl·sWrkare. 

POPULÄR RADIO 

rade radio-grammofonerna, vilket uteslutande beror 
på, att dessa apparater inte blott kunde studeras i 
radioutställningens montrer utan också på den första. 
i anslutning därtill anordnade grammofonutställnin
gen. Det Iran förresten tryggt sägas, ' att radiogram
mofonen i hög grad satte sin prägel på utställningen 
i dess helhet. Vidare kunde man finna de mest olika 
modeller av ljuddämpare, grammofoner och kraftför
stärkare, allt saker som man inte behöver gå närmare 
in på. J ag skall endast i största korthet säga några 
ord om de viktigaste sakerna från grammofonin
dustrin. 

Jämte musikskåpet, d. v. s. den kombinerade radio
grammofonen, böra främst nämnas de många olika 
typer av l'esegrammofoner som förekommo och av 
vilka man kunde köra en hel del med nedfällt lock. 

Så fanns där en automatisk apparat, vilken allt 
efter behag kunde spela en av tjugofem olika skivor_ 
Apparaten sattes i gång genom att man stoppade in 
ett mynt , och det är sälunda egentligen onödigt att 
framhålla, att den huvudsakligen kan finna anvtind-

Sicmens & HalslGes mottugal-e med fVl'a skäl·mga.llerrör. 

ning pä mindre restauranger och kafeer. 
Jämte den ju redan förut kända »oförstörbara» 

grammofonskivan fanns en apparat för heminspel
ning av grammofonskivor. 

Men utställningens clou var försöket att förena 
organisk och mekanisl, musik, de två ficnderna_ Ett 
instrument, som till det yttre päminde om ett piano, 
levererade piano-, högtalare- och grammofonmusik 

Slutligen skall jag i lwrthet också beröra separat
utställningarna, vilka ju strängt taget endast kunde 
vara av n~lgot intresse för besökarna. Tyska rihpos
ten demonstrerade tillsamman med vederbörande 
firmor förbättringarna ifråga om televisionen: och 
man kunde studera modeller av de två sändarstatio
ner, som för närvarande äro !lllder uppförande vid 

(For/s. å sid. 287) 
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MONTERINGSPLANER 
i naturlig storlek 

av följande apparatbeskrivningar i PopuiiiI' Radio: 

1) »Sommarfyran» en batterimottagare (nr. 4 
1930). 2) Fem rör på ramantenn (nr. 1 1930). 
3) En transportabel »femma» (nr. ;; ]930). 4) Den 
idealiska eliminatorn (nr. 7 1930). 5) En enkel 
eliminator för växelström (nr.. n 1930). 6) En bil
lig 2-rörsmotta gare (nr. 12 1929). 7) öku selektivi
teten (nr. 6 1930). 8) Loftill-White förstärkaren 
(nr. 7 1930). 9) »Vidunuertreun» (nr. 9 1930) 
kunna erhållas ful' 50 öre pr st. + porto 10 öre 

pr plan frå n 

POPULÄR Rl\DIOS EXPEDITION 
POSTBOX 450 STOCKHOLM 

Populär Radios Handböcker 

HUR MOTTAGAREN 

FUNGERAR 


En orientering om mottagarens 

detaljer och deras verkningssätt. 

UR INNEHÅLLET: 

Spolar, Kondensatorer, Svängnings kretsar, Transfor
matorer, Motstånd, Röret, Högfrekventa svängningar, 
Detektorröret, Återkoppling, Lågfrekvensförstärkning, 

Högfrekvensförstärkning, Nätanslutna mottagare. 

Handboken kostar i handeln liksom tidigare ut
givna volymer i serien kr. I: 50. POPVLAR RADIOS 
helårsprenumeranter äga rätt erhålla denna volym 
gratis mot insändandet av nedanstående rekvisitions
kupong jämte 35 öre i frimärken för porto och 
expeditionskostnader. Postprenumeranter skola jämte 
rekvisition och avgift medsända prenumerationskvitto 
eller bestyrkt avskrift av kvitto från postanstalten. 

OBS! Rekvisition kan för kontrollens skull endast ske 

skriftligen. Rekvisitioner expedieras i den ordning, 


som de inkomma, dock först efter den 

r:a oktober 1930. 


VÄXELSTRUMS- OOlUllUJflUl OO 
MOTTAGAREN ini ini 

Tvhörmottagare typ E 82W för växelström, komp!. med rör 
KroDor 125.

Trerörsmottagare typ E83W för växelström, kompl. med rör 
KroDor 220: 

Mottagaren typ E 83 W har skärmgallerrör och är enasUende 
sel~ktjv samt besitter utomordentlig räckvidd. 

Katalog och alla nihmare upplysningar {rån 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALM" 

Telefoner: 6921. 6926 C 693 1 

Reg. Varumärke 

Luxor A G L 220-240 volt likström 
" RGW 105-250 " växelström 

Pris Kr. 450:

Möttagare och grammofonförstärkare med 3,5 watts distor
tionsfri utgångseffekt och 25 watts anodförlust i slutrören. 

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

Luxor- Baker elektrodynamiska högtalare oöverträffade 
där större ljudstyrkor erfordras. 

RADIOFABRIKEN LUXOR 
Telefon 685 &. 510 MOTALA Tclegramadr.: Luxor 

Från Expeditionen av POPULÄR RADIO 
POSTBOX 450. STOCKHOLM 

Undertecknad, som prenumerant för 'l, år för 1930 

rekvirerar att gratis sändas mig HUR EN MOTTAGARE 
FUNGERAR. 35 öre i frimärken för täckande av porto 
och expedition bifogas: 

Namn: 

POJladre51:.. 

.. 
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RADIO A~.JlX.LO[WE 


LOEWE ER S5 

Kraft ig högtalare med 4-pol. sys tem, t~lande hög belast
ning. Utomordentligt vackert ljud och tilltalande utse
ende, Kr. 4°:-. 

LOEWE L Ch 8 5. Chassis med sam ma 4-pOl. 
system och membran. Kr. 19:-' 

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

LOEWE ER tOO 
- säsongens stora nyhet 

J -stegs nätmottagare för 50-per. växelström, 110, 127, 
150, 220 eller 240 volt, med inbyggd 4-pol. högtalare. 

Hög effekt, lättskött, smakfullt utseende, var. antenn 
koppling, grammofonförstärkning. 

försedd med Loewes nya växelströms trippel rör. 

EB 100 blir leveransklar i slutet av oktober. 

Namnet Loewe borgar för ljudkval itet. 

Tre-rörsmonagare - återkopplad de
tektor och två steg motsdndskopplad 
lågfrekvens med penrod-slutrör. 

Effektiv, selekt iv och ljudren. 

För 50-per. växelström, omkopplingsbar 

för normala spänningar. 


Levereras komplett med rör. 


Kr. 200:

A.=B. Harald Wållgren 
Göteborg t 

Teleroner : 395 'l7, 39;; 1S, :19519. 

~~LORENZ FYRA~~ 
.Lorenz Fyra» är en 4-rörsmottagare med tv~ steg hög
frekvensförstärkning, därav det ena steget skärmgaller
rör, detektor och transformatorkopplad l. f.-förstäri(

ni ng med pentod-slutrör. 

Ytterst selektiv och effektiv l~ngdistansmottagare. 

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

En överd~dig monagare med överd~dig ljudkvalitet. 

Levereras komplett med rör. 

KrODOI' 430:

Elektriska A.=B. Skandia 
Stockholm 

Telefon: Norr 326 30 Postfack 822 
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o a 
Den första 	konstrnktionen med i\rcotronsta't'ur 

i stället för normala rör 

rcotrollstaven har gjort sin debut på den 
stora radioutställningen i Berlin och för
frågningar om konstruktioner med den 
nya uppfinningen ha börjat dugga. Nu 

iir det jn sft, att Arcotron-stavurna skilja sig från 
de gamla rörtyperna inte bara ifråga om form och 
storlek utan också. främst i sin elektrii=;l{a uppbygg
nad. Av denna ol"sak kan man inte utan vidare an
\-ända dem i de mottagattyper, som finnas i markna
den utan måste få fram nya konstruktioner. 

Det bör också framhållas, att Arcotronstavens 
prestationi=;i örmäga, enligt experiment som gjorts, 
inte är större än de normala rörens. Tvärtom anser 
man, att man fÖl' närvarande 1wn nå bättre resultat 
mottagningsteklliskt - och särsldlt vid dii:ltansmot
tagning - illed de vanliga rörtyperna än med stavar
na . Därtill kommer, att man ännu inte har några 
eller i varje fall inte tillräckliga praktiskt erfaren
heter om stavarnas livsHingd samt att de tilli=;vidare 
endast kunna anv~lndas i detektor- och första låg
freln'enssteget med motständsförstärkning. :NIan kan 
därför inte bygga en mottagare för högtalarrepro
duktion enbart Illed Arcotronstavur utan man ruäi=;te 
R,tSOm slutrör am-ända ett nOl'malt högtalarrör, vilket 
kopplillgsteklliskt lIal" sina sidor, då rörens glödspän
nillg kil' oli m. 

,\.\-en om man sålunda inte kan tala om någon 
egentlig reyolution på mottagarområdet, så måste 
llIan i den nya uppfinningen se ett beaktansvärt 
telmi;,;kt framsteg pit vägen mot billigare nätmotta
garrör och fl'amför allt sådana rör som användas i 
de allra billigaste mottagarna_ Telefunken är värt 
en siinllöld honnör för att bolaget tagit det första 
stora steget på denna \'äg. 

Pl'ii-iet p[L stanlrna blir omkring två tredjedelar 
ny \-;Hl de \-;lI1liga nätmottagarrören nu kosta, och det 
fiuus grundad anledning antaga, att stavarna ganska 
snart skola \-ara nere i det pl'isläg-et, att man får 
tnl för samma pris som ett enda rÖr nu betingar. 
Det gäller bara att övervinna »barnsjukdoJ1larna» i 
fabrikationeu_ I kopplingen kunna n[tgra detaljer 

En bUd., 80m v-i8a 'l" 

Arcotron-8tavens 
prakti8ka utfat-mn'ill g_ 

K åt' glödtråden, A 
ä'l" anoden och g 

IlalIret. 

I \ 

)1 
inbesparas och nätanslutningsdelen behöver inte di
mensioneras s{t kraftigt, och det kan därför inte rllda 
någon tvekan om, att de bill igaste nätruottagarna 
med am-ändning av Arcotronstavar i stället för nor
mala rör kunna sänkas en eller ett par tiOl". 

I föregående nummer redogjorde Populär Radio i 
en artikel av civilingenjör T. Elmquist för konstruk
tionen av detta t>fter helt nya principer byggda, 
direkthettade växl'lströmsrör, och vi skola därför inte 
uppehålla oss vid det ä'mnet i detta sammanhang. 
I samma artikel fanns också data för de båda Arco
tronstavarna, REA 201, som är lågfrekvensröret, och 
REA 301, som är detektorn. 

rå vårt här avbildade lwpplil1gsschema finnas alla 
data föl' de olika i »Arcotron-treall» ingående delarna 
angima. Aterkopplingselementet mäste - det har 
experiment visat - dimensioneras kraftigare när 
man använder stavar än när det är fråga om normala 
rör_ Aterkopplingen börjar, när kopplingsgraden är 
större än 40 procent, och vi ang'e dessutom härnedan 
de genom försök framplockade data för åtcdwpplings
spolen och för återlwpplingskondensatorn. 

Intressant är: att rörens arbetspunkt icke influeras 
aven gallret påtryckt likspänning. Detta innebär, 
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att man i nte behöver spärra det föregående rörets 
anodspälllling genom blockkondensatorer från det 
följande J'örets galler. Man kan, ~aSom kopplings· 
schemat isar, koppla röret R] :s anod galvanisid 
direkt me(l röret R 2 , Pil. grund ay att den maximala 
anodstrÖllImen inte nr vara mer än 0,5 mA och 
på grund av det motsyal'ande höga inre motståndet 
hos r'öret mn röret REA 201 användas med gott re
sultat endast såsom motstulldsförstärkarrör. Av 
kopplings~chemat framgår, att det därför är nödvän
digt att a vända ett högtalarrör, t. ex. RE 134, om 
man slmll driva en högtalare. 

De övrj ~~a detaljerna i apparaten och deras dimen
sioner torile utan vidare framgå klart av kopplings
schemat. Vid mottagning på lilla området använder 

man som antennspole L1 - en ~pole p;'\. 35 \'arv och ,så
som svänguingslcretsspole L z - en spole på 60 var\". 
Dessa båd L kopplas variabelt till varandra. Aterkopp
lingsspolen Ls måste vara på omkring 50 varv, och 
den kopplas fast till L 2 • 

Aterkop lingskondensatorn C
l 

måste vara på minst 
600 cm., d återkopplingen »sätter in» rätt hårt. 

För mol tagning på stora området gälla följande 
data för fopolarna: L, - 75 varv, L 2 - 200 varv: 
L s - 50 " rv. 

Då rören REA 201 och REA 301 kräva en glöd
spänning p å endast 1 volt, medan glödspänningen 
fÖr RE 1 är 4 volt, så måste nättransformatorn 
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Tr:s glödströmslindning ha ytterligare td. uttag. 
För övrigt upptar nätanslutningsdelen den normala 
dubbellikriktningskopplingen. 

Vida re är det fördelaktigt att bygga in små rör
säkringar S, och SJ för att skydda såväl rören som 
nättransformatorn. 

Av chemat framgår, att blockkondensatorns Cs 

silkrets från drosseln inte kopplas till minusanoden 
utan med glödströmslindningens mitt. Då det dess
utom är lämpligt att bygga upp hela mottagaren 
på en metallplatta är det inte nödvändigt att man 
använder en särslcild jordledning. J ordningen sker 

KoppUnU8sohema 
för en t1'erörsmotta
gaTe med Arootron
stavar i de tvtl tör
8ta stegen. Alla data 

f'lnna,s utsatta på 
schemat. 

kapacitivt över nättransformatorn och belysnings
nätet. Mottagaren arbetar också utan särskild jord
ledning absolut störningsfr:itt och utan att man för 
den skull får ökat nätbrus. 

Mottagaren ger ett mycket gott resultat på 101l:al
sändaren. Aven som distansmottagare kan den myc· 
ket väl användas, men den ger inte då lika goda 
resultat som en vanlig trerörsmottagare. 

Till slut vilja Yi ge var och en, som ämnar sätta 
i~Jmg med att bygga Arcotron-trean, ett litet råd 
att forst sätta sig i förbindelse med oss eller med 
någon annan fackman på närmare håll. Det är visser
ligen inte någon så förfärligt stor konst att bygga 
denna apparat: men en smula försiktighet skadar 
aldrig. 
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»P. • 

r-~. " k ttt ' "daven pa or vagsIDo agarnas omra e spe
lar skärmgallerröret nu en framträdande 
roll. Den mottagare, som bär beskrives, är 

I 
en typisk representant för en tip-top IDO

dern kortvågsapparat. 

.... . 

en lwrtvågsmottagare: som vi härmed 
presentcra för vår läsekrets, avlöser den 
gamla standardtypen, som bestod av de
tektor med ett stegs lågfrekvensförstärk

ning. »P. R. kortvåg» omfattar ett stegs oavstämd 
högfrekvens med skärmgallerröl', deteldor och ett 
stegs transformatorkopplad Htgfrekvens med pentod. 

Alla de krav, som rimligen lmnna ställas pil en 
modern kortvågsmottagare, äro här tillgodosedda. 
Mottagtaren kan inte tjuta, d5 skärmgallei>r:öre,ts 
ringa inre kapacitet hindrar svängningarna f!- tlll de
teldorröret att fOl'tplanta sig ut i antennen. Detta 
~ir av särski~t stor betydelse, när det gäller en kort
v~gsmottagare - de korta vågorna ha, även om effek 
ten är mycket liten, stor räcln;idd. Mottagaren har 
inte några »hål» i avstämningen, d. v. s. det finns 
inga punkter där inte apparaten vill svänga. Sådana 
»häl» äro annars karakteristiska föl' dcn gamla kort
vågsmoHaga retypen. De finnas på sådana punkter 
av avstämningen: där antennens egen svängning kom
mer i resonans med detektorns gallel'krets. Detta 
kan inte s ke här, då antennen är kopplad till det 
före detektorkretsen liggande oavstämda steget, hög
frekvenssteget. Pil grund av högfrekvens

alltid varit kapacitiv och därför ordnats med hjälp 
aven kondensator, regleras här med ett variabelt 
motstånd, som är lagt i serie med detektorrörets 
anodkrets mellan detektorns anodspänning och låg
frekvenstransformatorns primärlindning. Man upp
når härmed en mycket mjuk återkoppling, och denna 
får intet inflytande på avstämningen. All handlm
pacitet är eliminerad genom den effektiva skilrmnin
gen. Panelen är av aluminium och över bottenplattan 
av trä anbringas en kopparskärm, p[l vill,en l'öl'sock
lar: transformatorer etc. monteras. 

För att man skall uIlllgå hancllmpacitet iiI' spolar
nas fält gjort så litet SOm möjligt genom att de 
lindats pil socklar av utbrända mottagarrör. Utom 
att man får spole,ns elektriska fä1t mycl,et litet 
uppnår man också att själva spolens mekaniska di· 
mensioner bli små. Spolarna bli ocksa lätta och billiga 
att tillverka samt robusta. 

Med hänsyn till avstämningen har i serie med 
avstämningskondensatorn Cl på 100 cm. inlagts en 
mindre variabel kondensator Cz på 30 cm. Genom att 
variera C~ kan man ändra maximikapaci teten för 
0 , fr illl cirka 30 cm. till omkring 2 cm. Sålunda kan 

skärmgallerrörets ringa inre kapacitet 
märkas ej heller på avstämningen några 
mekaniska ,vängningar i antennen eller 
ändringar j antennlängden. Man får där
för alltid samma station på samma punkt 
av avstämni gskondensatorns skala, under 
förutsättning att stationen h. ner sin våg
längd konstant. 

Mottagarens inställning Ur nästan lät
tare än för den gamla typen av kortvågs
apparater. Då högfrekvenssteget är oav
stämt, behöver man endast sJ,öta a vstäm Fig. 1. R , - 10,000 oh1'l1-. R a - 5 d, 10 ?ncgohm. R a - 50,000 ohm. 

R . -- 100,000 o/vm. R, - 0,5 megoll11n. O, - 100 C1n. 0 2 - 30 am.ningen av detektorns gallerkrets och å ter a, - 100 cm. O. - .5,000 cm. O. - 1,000 cm. O - 1 mfd. T - Ulg-' 
kopplingen. Den senare, som hittills nästan frelcvcltstranstormator. L - 1/.tgångsdrosscl. 
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man spri lla amatörbanden över hela avstämnings· 
skalan, vi Iket är en stor fördel och nJstan en nöd· 
vändighet dä des~a små omr;~ den (t ex. 41,1-42,9 
m.) näs tan äro fullpackade med amatörsändare. 

Vill ma o använda mycket fa spolar för att täcka 
området (10-100 m.) kan man helt enkelt kortsluta 
e2, varigenom maximikapaciteten för el blir 100 cm. 

K opp ling,~ schema. 

De högfrekventa svängningarna i den periodiska 
antennkretsen påtryckas högirekvensrörets galler 
(fig. 1), l det motståndet R l (10,000 ohm) hindrar 
dem från att g~l till jord, medan gallrets likströms· 
potential samtidigt sättes till noll. Från högfrE'k
vem:lröret~ anod föras de uppförstärkta högfrekventa 
svängningarna över till gallerändan av detektorkret· 
sens gallerspole. Denna avstämmes, såsom ovan 
nämndes, av de tvä kondensatorerna el och ez. Då 
el är hU\'llClavstänmingskondensatorn , ~ir dess rotor, 

Fig. 2. 
Fi{Jowrn{/,~ 

tillverk· 
ning. 

för att handkapaciteten skall e1iminera ~ , kopplad till 
jord, varjgenom dess högirehenspotential blir noll. 
För att motsvarande ända av gallerspolen skall f;\ 

högfrehcnspotentialen noll kopplas den genom kon· 
densator] e4 (5.000 cm.) till jOI'el. 

Detektorns gallerläcka R2 (5-10 megohm) är 
kopplad mellan galler och minussidan av detektor· 

Fig. .'3. Bor'rplan tör fl·arnpldten. 
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Den furdiga mottagaren med -insatt spole. Från 1;änster Hll 

höger socU(lrna fOr pentod, detektor och skärmgallerrör. 

röret~ glödtråd. SImlle det visa sig, att svårigheter 
uppst:'t med återkopplingen trots motståndet R G (0,5 
megollm) över lågfrekvenstransformatorns sekundär
sida, så kan man låta R3 gå till glidaren på en 
pMentiometer, vilken är anbragt över detektorns 
glödtl'åd. Den annars yariabla återkopplingskonden· 
satorn är h~ir- ersatt med en fast kondensator e; 
(1,000 CJlI.,). .lterkopplingen varieras , såsom ovan 
n~lmlldes , med tillhjälp av det variabla motståndet 
R3 (50,000 ohm). Den ena ändan av R 1, som är för
bunden med lågfreln'enstransformatorn, är genom 
konclrnsatorn e (lmfd) kopplad till jord för att dess 
ltögfrekvcnspotential skall bli noll och de högfrekven
ta »Yiingningarna hindras frän att komma in i bat· 
tel'ierua, där de skulle kunna ställa till en hel del 

obehag och vålla mycket trassel, när' man 
är klar att köra »kärran» . 

Som lågfI"ek\'ellsrör användes en pentod, 
men man kan naturligtvis mycket väl be
gagna ett vanligt bra lågfr-ekvensförstär
karrör. En pentod ger ju dock betydligt 
större förstärJming. I higfrekvensrörets 
anoclJn-ets är insatt ett utgångsfilter vari
g-enom man undgär fariall av eventuellt 
ö\'erslag i hörtelefonen, en risk som är be
t~'dligt allvarligare nu för tiden, då man 
använder relativt höga spänningar på slut
töret. 

J(oJ/.stT'ukt'ion. 

}\är panelen är uppritad (fig. 3) och bor
rad (\'id borrning i aluminium smörjer 
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man med denaturel'a d sprit) skruvas den fast till 
tl'äbottenplåten. Kopparplåten lägge, öyer träbotten
pl~\ten ocll hålles fast vid denna genom fastskruv
il i ngen a v tl'allsforlllatOl' , dl'osselspole, kondensa to
rer etc. p rl bottellpl[lten. Vid monteringen av des
sa delar l\l:hte man så noga som möjligt följa origi
nalappal'aten . Uh-ymmet är nämligen trångt, fast 
fullt tilll'äC'kligt. 

Alla ledningar, som skola dras till jord, föras ned 
till koppa r'plåten , men lödas in,te vid denna, då 
detta skulle kräva en mycket stor och mycket varm 
lödlwh', och det dessutom är mycl{et besvärligt. I 
stället anbringar ma n under huvudet 

2GB 

1 aluminiumplåt 150X 250 X3 mm. 
1 kOPPl1rpl:1t 1DOX 2.jOXO,;', mm. 

1 botten platta, krys"fan~r 200X25Q X10 mm. 

l vIIriabel kondensator med isole md axe l, 100 cm. 
l va riabel kondensatOr med isolerad axel, 30 cm. 
l mikrosl,ala. 
1 LF·tmnRfonnator. 
1 ut;;r:~ng-s drossel. 
·I rörsocklar. 

4 blockk on d('ll satorer , 1 mfd . 

G motståndsh:i nare. 

l h iLliare för kond ensator och Hicka. 

1 luCtblockkondensator, 100 cm. 

l blockkondensator, 5,000 cm. 

1 bloc l< k ondensato r 1.000 cm. 

l mo t s t md, 0,06 m cgohm. 

1 motst nd, 10,000 ohm. 

1 mots tånd, 0.5 mcgohm. 

l motst;å nd , 10 m eg-ohm. 

l se:.: dclad kontaktli"t. 

l tv~pOlig kontaktli,t. 2 knappar. 

Skruyor. trild, systo(\e:.: etc. 


a v den närmaste fästskrm'en en liten 
lödskena oeh löder ledningen på den
na. Då kop parplåten inte når helt till 
framplåten , oeh äyen denna skall av
ledas till jord , anbringar man en löd
skena på nu och en av tIe tr-e skru
varna , och från dessa lödsl,ellor dras 
ledninga r till de närmaste lödsl{e
norna på llOttellplåten. Anledningen 
till att lwpparplåten inte går ända 
fram till aluminiumplåten är, att den 
konta kt som därigenom sIm lIe alstras 
alltid lJlir mycket dålig och skulle or
saka ett olidligt oväsen i mottagaren. 

Den enda punkt, som man får lov 
att särskilt ha ett öga pä 11mler mon
tetingen, är vid det variabla bögohms
motstttndet R3 prl aluminiumframplå· 
t en. Dess axel föl' nämligen högspän
ninK. så att Olll man använder enh iUs
montering udlste rnan siltta en isole
rande lJussn ing 0(:11 xkiya ö\'er axeln 
nnder muttern pit panelens fl'amsida. 
Likaledes m, s tc man ha en isolerings
s1,i\'a p,ol ba ks idan fly hall1pl~lte]l , mel
lan denna ch Jllotst~llldet. I b< <Lt fal
len mflste man undersöka ordentligt , 
om isolering('n ilr fullt ffekti\' . 

Så <terf;ii'Il' egentligen enc1a:s t kOll

struldiollPl1 av spolarua. Man skaffar 
::;ig några ~:öndel'bräI1Lla mo"ltao'n rrör 
ocll aYlii g:O:ltar socklarna h,ln c1ex~a. 

Tilleclningarn<1 fd.n Iwntaktbenel1 till 
elektroderna adi.igsnas genom att ma Il 

lossar dem fl"ill1 respektin' ben. 
På fig . ~ ser man spolen llnder

ifl'an, ~nll1 l'cn pi\. kontaktbenen snna 
mot diagl'ammet pä fig. 1. Hålen pfl 

(Forts. ,j sid. 288) 

J- S 

c 

Fi!J. 4. jl[ont c)'iJ/{!'~ Jil(ln för »P. R. kort'l/tlu». 
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•or
iII 
el och il i 11Iolta 


Av HER.BERT ELGER 
Fig . 1. 

Den fMdiga apparaten med 
ena gaveln borttagen. 

arje radioentusia st har väl nuförtiden 
en stö.tlig 3- eller i -rörs och en mer eller 
mindre välljudande högtalare, men den 
verklige mu ikviinnen, tiom inte är i be

sittning a \ en oklallderlio elektrodynamisk högtalare, 
tar väl än då dä och t.lå fram lurarna. Det är alltid 
bra att ha en liten apparat, som alltid är färdig att 
användas och lätt transportabel; och inte utsatt för 
den verklige radiovännens ständiga förbättringsför
sök 

Dessa illkor uppfyller väl Mst en liten en rörs
apparat, ansluten till lik, t römsniHet, ifa Il ett sfldant 
finnes. D !ssutom blir apparaten synnerligen lätt 
skött, bill ig och ekonomisk i drift. Om man bygger 
sig en dyli k efter nedanstående b > kr'ivning, går den 
inte på mi I.' än c:a tio kronor utom röret. 

Kopplin ~'en är, frånsett den ev. gallerliJuildningen, 

--------------------------------------~ 
l\'1[A'\ 'JeJ8JDtlU\Ul.Jl. J[ § 'J[' l§.. 

1 trii Il.da, c :a 10X15X20 cm. • 
1 trii tomme, c:a 3X6XIO cm. I 
1 rö r.ll111a re, Philips. 

1 Vl\l'(ometer, 50 il 60 va rv, E leetra-Wacon. 

1 ra t. dä rtill , Electra-WacoD. I 

1 gaL erl iicka , :a 1 megohm ( ili t Lav). 
 I 
1 hällare därtil l. 
1 blodrkondensator, 200 cm. I 
1 u(o,-kkondcusa tor, 2 mfd. : 
2 mder mOlst1lndstrå d, 2,000 ohm/m. I 
4 hyl "or. I , 1 sU kkontakts( ac1d, c :a 2 m. l ång. I 

l
 2 m . kopplingst rall. I · 

~ .J•._.--__________________________ 

den enklaste man kan tänka sig. Nätströmmens filt
rering sker medelst en enda kondensator på c:a 2 
:!VfF, de annars använda dyrbara drosslarna falla 
således bott. Apparaten salmal' återkoppling, som är 
fullkomligt onödig vid lokalmottagning; men som vid 
distansmottagning lätt kan anbringas enl. fig. 3. 
Aterkopplingskondensatorn består där aven glimmer
isol rad vridlwndensator på c:a 500 cm. Glödströms
motståndet användes på samma gång som anodspän
ningsdelare, varigenom man slipper ett extra anod
spänningsmotstånd och dessutom uppnår en bättre 
filtrering genom kondensatorn. 

Motståndet lindas med vanlig motståndstråd (helst 
2,000 ohm per m.) på en kraftig trästomme, som 
mycket väl tål värmen vid strömstyrkor upp till 
0,15 amp. i den vanliga handelsmotståndstråden på 
c:a 0,2 amp. max. Eternit eller porslin är visserligen 
bättre i detta avseende, men det kan icke monteras 
så lätt som trä och tar, på grund av formen, mera 
utrymme i anspråk. Motståndet bör placeras så; att 
inga ebJnitdelar befinna sig i närheten och ingen 
möjlighet finnes att tråden försl,juter sig på stommen 
eller kortslutes på något annat sätt_ Tilledningarna 
få kke lödas fast på motståndstråden, utan böra lin
das hårt luing denna och knytas fast till sist. Mot
·t ändet behöver inte regleras, så länge man använder 
rör med samma glödströmsförbrulming, vill,et man 
ju vanligtvis gör. Är nätspänningen 220 volt och mot
:,;tåndet på 2,000 ohm per m., slmll motståndsträden 
ha följande längd: 
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längd i cm. 183 169 157 137 129 no 84 79 73 6;:; 

glödstr. i alllp. 0.060.065 0.07 0.08 0.085 0.1 0.12 0.l4 0.150.17 

. I dessa läl.1gder ingå naturligtvis inte de ställen, som 
äro omlindade a v tilledningal'na . .i-ir trådens motstånd 
1 000 obm per m., erfordras givetvis dubbelt så. mycket 
tråd. Då mot ståndet är försett med alla tre tillednin
gama, bör man inte underlåta att kontrollera ström
styrkan med en milliamp.·meter. Har man ingen 
si'ldan, så utför nästan varje affär mätningen. 

F·ig. 2. ",l pl!arat m ed gallerl'ikrilctn'ing tör loTcal11Wttaoni no. 

Det har vjsat sig att den lämpligaste anodspän· 
ningen är 80-90 volt. Anodspänningsuttaget pä mot· 
sHmdet anbringas därför en bit ifrån motständets 
mitt åt minushållet till. - .\.nslutningen till nätet 
sker p1\. vanligt sätt medelst en stickkontaktsladd ; 
det är sedan en småsak, om man vill ha en särskild

•strömbrytare eller icke. 
Avstämningen sk'€r enklast medelst en variometer, 

som numera kan fås mycket billigt, eller en spole 
på 50 å GO mrv (ifall . ändal'ens våglängd ligger 
mellan 200 och 600 m.) och en 111ft · eller glimmer· 
isolerad vridkondensator på 500 cm. Glimmerkon
densatorel'na ha den fördelen att vara synnerligen 
små , samt okänsliga mot damm och mycket genom· 
slagssiikra. Deras nackdelar framträda inte alls vid 
lokalmottagning. Gallermotståndet består a, en siEt· 
sta v pJ. c:a 1 megohm eller av några h aftiga blyerts· 
streck mrllan gallerkondensatorns poler. I de flesta 
fall är ett gallermotstånd överhuvudtaget obehövligt. 
Vid lokalmottagning är det fullt tillräcldigt med 
inomhusantenn. Jordledningen ersättes av ljusnätet. 
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Om man inte kan motstå frestelsen att använda jord
ledning, mäste den blockeras på vanligt sätt med en 
genomslagssäl,er blockkondensator på c:a 1,000 cm., 
sam inte får byggas in i apparaten, utan mrlste 
kopplas in i själva jordledningen för att undYika 
kortslutningar ifall jordledningen kommer i kontakt 
med någon spänningsförande del å apparaten. Däre· 
mot är det lämpligt att montera antennkondensatorn 
inuti denna. Dessutom bör man alltid komma ihåg, 
att hela spänningen kan ligga i alla kontakterna, 
ifa ll apparaten inkopplats fel eller röret inte är isatt 
e. d. D~ir.fur må.ste isolerade hylsor komma till an· 
vändning. 

Röret skall helst vara ett vanligt detektorrör: men 
vill man ha särskilt stOl' ljudstyrka, är det fördel· 
aktigt med vissa kraftförstärkarrör. Skillnaden i 
ljudstyrka blir emellertid inte betydande, såvida man 
inte befjnner sig mycket nära sändaren, dock blil' 
oftast ljudet renare. I varje fall böl' röret ha stor 
branthet och inte alltför lftg emission. Synnerligen 

Fig. S. Appa1'at med oalle'l'likriktn'ino tör distan.s11Wttagni no. 

goda resultat erhöllos med RE 084 resp. A 415 och 
R€ 074 (A 409), samt med Vatea UX 406. Med ett 
av dessa rör och en inomhusantenn på 9 meter erhölls 
i StockhOlm, redan innan Spånga var i gäng, tillräck
ligt kraftigt och fullkomligt rent ljud i en mindre 
högtalare och ett förvånande rent och kraftigt och 
fylligt ljud erhölls med eu elektrodynamisk högtala re . 
Ändå är mottagarens yttre mått endast c: a 10 X 
15 X 20 cm! Och mera kan man ju knappast begära 
aven så pass enkel och billig apparat. 

http:0.150.17
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land moder
na motta

gar'kon
struktioner 

har tre l'örsapparaten 
med »\-i(l' mderrör» all
tid haft sitt speciella 
inb'esse för de experi
menterallde och därför 
mera kl'iiyande ama
törerna _ Och detta in
tr'esse ä r fullt motive
ra t_ En l'il,tigt byggd 
8-rö1's ridundermotta
gare är faktiskt lika 
känslig och kraftig 
som rn ', anlig god 4

l'örsappamt, och re
pl'odukbunens kvalitet 
är till o('h med betYll
ligt bä f tre, sä1'sl<:ilt 
ifråga om de höga to
nerna, d ika ofta ham
lwmma l;i'lRom överto
ner och därigenom äro 
av avgörande betydel
;;0 för ~I t t man skall 
f,\ ett Y j ~rkligt natur
ligt ljud i höglalaren. 

Att konstruera en 
effekti\- t1'erörsmotta
ga ue föl' vidunderrör 
i.li· emd ler tid mera 
kompliC' f rat iin att 
bygga I l, gOIl av de 
vanli ga apparfltkon
struktionel'lJa. Det tir 

~------------------ 2~5 

Pi (J. J. 3[ont cl'ill(Jspla 1/ tör»Vidlwderll'can»_ 

n~imligell. Sa många fÖl'hällanden som spela in och därför, att våra självbyggare med intresse skola ta 
som alla äro av den största betydelse för att man ornot denna vär beskrivning aven modern, ordent
skall nå bästa 11 öjliga resultat . Vi hoppas och tro ligt genomkonstruerad vidunc1ermothlgare, "ilJ,en 



POPULÄR RADIO 
~'j3 

Fig. 2. e, - 450 cm. Co - 100 

cm. ()" - .}50 CIIL. C.j - :l30 cm. 
(!:. - 100 CIII . (', - 250 cm.. e, 
- 1011 ("111. C - 10,000 cm. R, 
- ,!, llIf '{jOhl,l. TR-/ra·ll .störma

tor. SPO/A-spolenhet. ]{FD

hi)gjl'ekveIlM /,f)8sel. A -glö(/stri)m

o,·ytare. 

vi kallat »Vidundertrean». - Mottagarens sköt
sel är oerhört enkel. Den har endast en avstäm
ningsskala. Båda a\'stämniugslwndensatorel'na skö
tas samtidigt och spolbytet för de olika våglängds
områdena sker lIled en enkel knapp. 

:iYIottagal'("ns förträffliga l~genskaper till trots är 
själva lwnsl rul,tionen oerhört enkel, och varje lys~
nare bör }wl1na gå i land med det melmnisl,a arbe
tet och vara säker om att fft ett verkligt förstldas
sigt resultat. Enkelheten 11ar f(jl'st och främst upp
nrttts därigenom, att vi använt en färdig spolenhet 
med inb:ygg:l omkastare. :;Han slipper sftlunda att 
tänka. på avskärmning al' de oliJm kretsarna och 
samtidigt · uppnår man en a\'seväl'd förenkling av 
led ningsför ingen. 

Kopplingsschemn. 

Vi ö\'ergå så till att stuclrl'a det kompletta }wpp

lingsscLemat, som ses på fig. 2. Antennen lwpplas 
till en av antennbussningarna Al - A2 - A

3 
• Vid 

mottagning på lilla området användes A, och A2 i 
förbindelse med utomhusantenn, medan i regelA3 

ger det bästa resultatet Pll inomhusantenn. På stora 
vftglängdsområdet iir det däremot under normala 
förhållanuen lämpligast att alwända A2 på vågläng
der över 1,400 meter och AL vid mottagning pil 
längre \'ågläl1gder. ,Torc1ledningen ansluteR prt sell· 
\'anligt sätt till ackumulatorns minuRpol vill J. 

Avstämningen av antennhetsen sker Illed hjiilp 

Fir;. 8. Jlätl 8kis8 tör 	 av den variabla kOll(lensa
torn Cl på ~30 cm.: "ilk(,ll 
för övrigt är sammanlwpp

l cd?lillgstÖI'illg 

konfaktli8t en. 

D en tMdi.gol/guda »vidwL
rlp,rlrcults» 
1/ IIdN 

gill' 

lad med detektorl,rctsen ,,;boltenpZd.ten t/'Om
(LV (lettlj. avstänlllingskollucnsator C , 
tOlf){jra.1i 

som lika.ledes iiI' p, 450 cm. 
För att uppviiga den uiffe· 
rens, som på grund a\' an
tennanslutning ocL anclt'a 
förh;tllanden finns mellan de 
tYit kretf;<1 mas kapacitet, iiI' 

kondensatorn C2 pil 100 (;111. 

anbragt paral1ellt med C l 

och med hjälp av denna fö
retage>1 så den Rlll(]iga fin
inställningen a \. antenIl
kretsen, Näl: det riktiga 
Yiirc1et bara en grll1g är fun 
ne~ kräver kondensatorn i 

http:tOlf){jra.1i
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regel end 1st en extrainställning, om antennanslut
ningen ftirällllras. 

De hi.\gfrekventa svängningarna förstärkas i 
skärmgallerröret och överföras därpå genom gal
lerkond Dsatorn 0 6 på 250 cm. till detektorrörets 
galler'. SE som det torde framgå arbetar detektorn 
med van lig gallerlikriktning med hjälp a v denna 
kondensat or och gallerläckan R1 på 2 megohm. 

Aterk pplingen kel' med hjälp av HF-drosscln 
HFD oc kondensatorn 0 4 på 250 cm. Kondensatorn 
0 7 på 100 cm. är insatt för att kopplingen skall bli 
mjukare, och om den bara inte göres större än som 
angivits, å medför den inte någon hörbar försäm
ring av kvaliteten. 

De lilniktade signalermt överföras genom lågfre
kvenstra nsformatorn TR till slutrörets galler, och 
högtalaren är insatt direkt i det ta rörs anodkrets, 
parallellkopplad med en kondensator Os på 10,000 
cm. Stor l h:en av denna kondensator rättar sig för 
övrigt :.'cket efter den högtalare , som användes. 
Ger denna ett mycket ljust ljud, så kan man oft a 
med förd ,~l använda ett ännu högre värde, och om 
högtalaren å anura sidan framhäver de djupa to
nerna ( örk reproduktion), kan kondensatorn even
tuellt helt uteslutas. 

I kopplingsschemat visas att pcntoden (slutrö
ret) far ·n skärmgallerspänning på 150 volt. Några 
fabrikat kräva emellertid en lägre skärmgallerspän
ning, och man får därför i varje enskilt fall under
söka deti förhållande. För övrigt kan man natur-

Fig. -4. Mått
skiss för 

f-rampldtclI 

ligtvis också använda ett vanligt slutl'ör, men då 
går man ju miste om de fördelar, som pentoden ger 
i form av bättre förstärkning och kvalitet. 

Konstruktionen. 

Själva hopbyggningen av mottagaren sker säkert 
utan sv .. ighet med bjälp av fotografier och planer. 
Fig. 4 an O'er framplåtens olika mått, vilka belst 
slwla följas så noga som möjligt. Om man emeller
tid använder en annan dubbelkondensator än den 
som finns i modellapparaten, så måste man ändra 
avståndet från bottenplåten till kondensatoraxeln 
(52 mm. på fig. 2) i enlighet härmed. 

När mottagaren är färdigmonterad och batterierna 
anslutna, bör man försöka med att variera skärm· 
gallerspänningen till HF-röret (angiven såsom 75 
volt på ritningarna), då dennas värde är av utomor
dentligt stor betydelse för apparatens prestationsför
måga när det gäller distanslyssning. 

Själva avstämningen sl{er, såsom redan nämnts, 

Den använda 
mont cl'; nosmc
toden ger mot

tagaren ett 
mycket enkelt 

utsccnde. Ov anfiJl' bottenIllåten 
behöva,s endast några få ledningar. 

(Forts. å sid. 287) 

MA'][']B]J!.iUA][..J[..][§TÄ 

l framlllåt, trolitax, 36X20X 
0,4 cm. 

l bottenplåt, kryssfaner, 24X 
20 X 1 cm. 

lkontaktlist, trolitax, 24 X 
6,75XO,4 cm. 

l spolenhet SPOjA. 
3 rörsocklar. 
l 11lgfrekvenstransformator. 
l hÖgfrekvensdrossel. 
l kopplingskondensl1. tor 240 cm. 
2 variabla kondensatorer 450 

cm. 
l variabel kondensator 100 cm. 
l blocl,kondensator 250 cm. 
2 blockkonclensatorer 100 cm. 
l blockkonclensator 0,01 mfc!. 
l gallerIäcka 2 megohm. 

15 bussningar. 
Tråd, systoflex, skruvar, etc. 

• 
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för att 

ör . tt man skall kunna ge ett tillfreds
ställande svar på rubrikens fråga är det 
nödvUudigt, att man bortser från de vanligen 
använda karakteristiska kurvor, som visa 

förh rlllandet mellan anodst römmen och gallerspiin
ningen. Det ii r nUmligen mycket vanskligt att enbart 
med ledning av dessa kurvor bestämma, vilken galler
spänning som skall användas för att man skall upp
nå ett tillfredsstiillande resultat. Det yttre motstån
det i anodkretsen förändrar karaktäristiken fullkom
ligt, och det visar sig ofta, att man kan uppnå full
goda resultat, även om man arbetar på ett område av 
den statistiska karakteristiken, som synes vara krökt. 

I förbindelse med utgång rör är det fördelakti
gare att arbeta med anodströms-anodspännings-ka
rakteristiken_ Vi slwla i nt e här gfi närmare in P~l 

denna kurva tan nöja oss med att referera till fig. 
1 och fig. 2, vilka Yisa ett exempel på en samman-

Tig. 1. 

höralllle vanlig kurm och anouströms-anodspiin
nings-kUl'ya. Den sista visas för flera olika galler
försp~inningal'. 

Lat OS~ s, undersöka förhållandet, om man tillför 
en negativ gallerförspänning på t. ex. 15 volt . På Hg. 
1 ser man. at'.; den "anliga kurvan är starkt ]aökt 

Fela.ktig gallerförspiinning medför både då
lig föt'stärkning och dålig reproduktion sam
tidigt som. rörens livstid kan (~vkortas. Korrekt 
spänning är alltid nödvändig, och i denna ar
tikel berättas om, hur man skall bära sig åt 

få den. 

l,ring detta värde, och vi skola nu undersöka, om 
värdet är för stort eller för litet. 

Anodspänningen är t. ex. 120 volt (svarande mot 
kurvan fig. 1), och vi arbeta då på en punld A, be
lägen där 120 volt-linjen skär - 15-voltlrnrvan. Om 
vi tillföra gallret en signal av sådan storlek, att den 
kan reducera gallerspänningen till noll: flyttas ar
betspunkten till en punkt på noll-kurvan, och på 

samma s~itt flyttas arbetspunkten till en punkt på 
- 30-kurvan, när svängningarna ha ändrat riktning. 
Vid alla mellanliggande värden genomlöper arbets
punkten de olika kurvorna efter en rät linje. 

Detta kan naturligtvis ske på flera olika sätt, och 
det verkliga förloppet bestämmes av det yttre mot
ståndet i anodkretsen. Föl' att man skall kunna be
stämma det verkliga förhållandet inritas genom A 
en »belastningslinje» under en vinl{el, som svarar 
mot det yttre motståndet. Detta visas på fig. 2 för ett 
motstånd på 10,000 ohm, och man ser att belast
ningslinjen skär spänningsaxeln vid 170 volt och 
strömaxeln vid 17 milliampere. Dessa punkter svara 
mot ett motst:1nd på 10,000 ohm, och i verkligheten 
ger vilken punkt som helst på denna linje en ström 
och en spänning, som svarar mot 10,000 ohms mot
ständ. Följaktligen ändrar vu.rt rör gradvis sin ar
betspunkt från A till B tillbaka genom A till C och 
sä åter till A. (Forts. å sid. 288) 
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m ,al)1 ar • Av ingeniör 

A. SCHLEIMANN -JENSEN 

tt huvuchilll,or fö r att Jllan s l{all uppnå 
idealisk ljudreproduktion är, att de an
\'ända förstäl'lmrna kunna arbeta precis 
likartat vid olika frel{venser. Detta bety

der att impedansen i rörens anodkrcts måste ha 
ett visst värde, ty som man "et beror den uppnådda 
förstärkuingen i mycket hög grad av anodmot~h n
det. KOllplingselement, som innehälla själv induktion 
eller kapacitet, mi1ste redan a v denna anledning 
undvika' i förstärkal'e, som s];:ola al'ueta fullt obe
roende v den påtryckta " äxelströmmelv frekvens. 
Den iIll luktiva belastningen medför nämligen alltid 
en mim>lming a v rörets branthet (fig. 1 till vänster ) 

Fig. 1. 

och en därmed följande l'ednc ring av förstärk
ningen; medan den kapaciti\'a belaf':tningen orsahar 
en nö.got ökad branthet och därig'enom ger stön'e 
förstäl'lm ing (fig. 1 till ltöger). Precis analogt mec1
för en iHming al' fl'ek\-ensen en minslming av för
stärkningen, när man anviLllll!.'L· induktiv anodbe
la~tnin;r. Belastning av lwpacitil' art ger RWrre för
stärkni Ilg, när frel"'ensen tikas . 

Det l; an därför endast bli fr:lga om ett rätt litet 
freln-eWlOmrtlde, inom vilket fÖl'st~il'lming..,skillnaden 
är sä l ii.pn, att den över'huvud taget kan tolereras. 
Med l11 oh;tånds-kapacitets-kopplade för13tiirlmrc kan 
man ch ·k få den Ö\T(~ gränsen upp till mycket höga 
\·ärden. ~a alt Ulan kan uppn: förstärkning av hög
frekven ta s\'iiugningar. 

Ifre g-:l om de låga frekl-enserna stiiller sig saken 

Lot tin-Whilc-törstiirkarCII- iir ett typisT.;t c:te-mpcl pä direkt 
kopplode törsl-ärT;;a re. 

däremot betydligt vanskligare. Det är föl' ön'igt 
först på senaste tid, som man bar byggt prakti 'kt 
användbara. förstärhare, villm kunna m~istra sdt
l·igbeterna . Sådana förstä rhare lmllas ofta »lik
~11'ömsförstärkare» , varmed man vill antyda, att det 
med hjä lp av dessa är möjligt att uppnå IWn'cht 
förshirlming aven långsamt pulserande lil{strönL 

F ig. 2 visar den rent principiella konstruktionen 
a \' en sftda n förstärkare. Som man ser bestär kopp
lingslllotständet a y ett rent ohmskt motstå11l1, så 
att man undgår både induktiva och kapacitinl be
lastningar. Själva förstärkarf'ns ledningsföring or
sa1,ar visst små sj iilvind u]{tioner och l{apaciteter i 
kretsloppet , men oftast bli dessa av sådan storh>h
ol'dning, att de inte spela någon som helst roll i 
lnal,tikpl1 . På fig. 2 märker man, att anoden p~i eu 
I'ÖI' kopplas direkt till gallret ptt det efterföljande. 
.'\.n\· ~lnc1er man gemensamt glödbatteri föl' de hå 
l'ören, sa tillfön'l> sålunda andra rörets galler s{t stor 
lJO::; iti\- gallerförsjJänning, a tt hela arrangemanget 
blir oHl1\'ändbart för förstärkning. Denna olägenhet 
kan man emellerti.d komma ifrån, om man bara ",l,il-

Fil!. 2. 
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jer de h {t I'örens glöc1het~ar rLt och tillför den sista 
en positil' spänning, vilken i förhällande till den 
första är a 1- sll.dan storlek, att det andra röret i 
förMllande rill glödtråden får en negatil- spänning, 
som garanterar att röret kommer att arbeta som 
en lineär fön;tärkal'e. 

Denna metod komplicer as dock ytterligare pil 
grund av a det är nödvändigt att använda ännu 
ett anodbatteri för allodspänningen till det sista 

röret. i\lan måste sålunda ha tre anodbatterier till 
sin llisposition. Konstruktionen ändras därför i all
miinItet i enlighet med fig. 3 till vänster. 

De tre anodbatterierna äro här sammansatta till 
ett enda, oe l härifl'än tas de olika spänningarna. 
Om man t. ex:. tänker sig att Ra:s motstånd är lika 
stort som det första rörets inre motstftnd, så tillfö· 
res audra rörets galler en spänning, vilken är hälf
ten al' spänningen på Ra:s batterisida. För att man 
nu ~kall kunna få den sålunda alstrade spänningen 
negatil' i fÖl'hållancle ill andra rörets glödströms
krets. förbindes oc};:s;'i denna med anodbatteriet, och 
oftast måste detta ske mellan anodbatteriets minus
pol ocb Ra:s spänning. Om man kopplade ledningen 
till sanllua punkt SOlU Ra , skalle den negativa gal

lel'spänningen på det sista röret bli hi.dften av spän· 
.!tingen på Ra, och om den kopplades till det uttag 
pa batteriet, som har just hälften av spällningen P~l 
Ra:s batterisida, så skulle den alstrade gallerför
spänningen bli lika med noll. Faktisht kan man så
lunda variera gallerförspänllingen inom så vida 
gränser, att man alltid kan få det rätta värdet. 

Fig. 3. 

Anodspänningen på sista röret ändras följaktligen 
omvänt med gallerspännillgen, då den alstras såsom 
spänningsdifferensen mellan rörets glödströmskrets 
och anodbatteriets pluspol. 

En av olägenheterna med denna konstruktion är, 
att den kräver två av varandra oberoende glöd
strömskällor. På schemat till höger på fig. :3 visas 
emellertid, att man kan nöja sig med ett enda glöd
strömsbattel'i, om man ändrar pä konstr'uktionen 
en smula. Anodbatteriet Ea tillför genom anodmot· 
ständet Ra och högtalaren H en bestämd spänning 
till de två rören. Om man såsom tidigare förutRät· 
ter, att Ra:8 motstånd är lika stort som första rö
rets inre motstånd, blir spänningen på rörets anod 
också i detta fall hälften a v Ea:s spänning, om vi 
bortse från Ea:s inre motstånd, vilket i regel inte 
spelar någon praktisk roll. För att man skall få en 

(Forts. J .id. 288) 

Fiq . 'J. [o'ig. ;,. 
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A. F. FEICHTlNGER. 

1. Elt 
graliunofon

/)0 rd 111 ed h 'e 
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kUl/ila 
höra8 alla trI' 

el
var tör 
si.!}. 

e stora lyxbiogl'afel'll<1 ha skämt bort 
publiken med sina orkestrar. De ha lärt 
publiken att förstå, att musiken till en 
film inte bara sl,all vara god i och för 

sig utan också - om den är riktigt arrangerad efter 
filmens lmndling - skall understryka yel'kan av 
filmen oc ytterligare förstärka intrycl,et därav. 

De miudre biograferna .m ste i den mån deras 
resurser tillåta det söka hålla sin filmmusik på sam
ma höga nivå, om de inte skola bli helt utslagna i 

konlmrrensen. Med ett piano och en eller två fioler 
kan man dock inte åstadkomr:ia någonting särsl,ilt 
höglda~ . igt, men kostnaderna för en större orl,ester 
kan den mindre biografen inte bära. Den mft te sölm 
en annan utväg. 

Och d ~t finns en mycket enkel sådan. Kravet P~l 

god filmnusik behöver inte alls åsidosättas därför att 
det är f l åga om en mindre biograf med starkt be
gränsade elwnomisl,a möjligheter. Publikens kvali
tetskrav ,)ch biografägarens vinstl,alkyler lmnna myc
ket väl tillgodoses samtidigt. Här liksom i så många 
andra fall är det industrin som blivit räddaren i 
nöden. :Med tillhjälp av grammofonski'lor: villws in
spelning;! r återges i högtalaren, har också ägaren av 
en mindl'e biograf möjlighet att bjuda sin puhlik 
högklassig musik till filmen. 

Fig. 2 visar, hur en musiköverföringsanläggning 
är uppb ~ggd. Till vänster har man upptagningsor
ganet, n iimligen en mikrofon, en grammofon och en 
l'undradi,)mottagare. Dessa kunna växelvis efter be
hag inkopplas till en förstärkare, vilken ses i mitten 

I ,. 1111 rli!{ll 

I " 

Tig. 

,~

vilka 

,~a11!tirligt 

l er 

av hela anläggningen. Här förstärkes de svaga, från 
upptagningsorganen kommande strömmarna så, att 
de bli tillräcldigt kraftiga för att kunna driva en 
eller flera högtalare. 

För biografer är den viktigaste upptagningsappa
raten en grammofon med tre verl, och tre tonarmar 
(bild 1). De tre verken inkopplas oberoende av var
andI'a genom en enkel anorJning. För varje skiv
tallrik finnes en särskild tonarm, och om man så 
Yill kan man samtidigt spela två. eller tre olika gram
mofonskivor. Skivtallrikarna äro försedda med blan
lm och matta skåror, vilka belysas aven lampa. 
Härigenom har man en möjlighet att lätt och exah:t 
ställa in verket på varvtalet 78: vilket är det som 
körts vid inspelningen av skivan. För att reproduk
tionen skall bli förstklassig är det nämligen nöd
yändigt, att skivorna köras med samma hastighet 

Fig. 3. AHI.;roton att i.nkoPlll(/.s om 
meddela.nden skola lämnas tUl JlU

" 

Fi.!}, :2. Scl,ematiskt ser en 111usikö?;erföringsanliiggnin!l t.t på detta sätt. bUken, 
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som den varmed de inspelats. ~-är skårorna i lampans 
ljuskägla synas stå stilla har man fått det riktiga 
varvtalet. Om de däremot synas l'ö r-a sig åt ena eller 
andra sidan roterar skivtallril,en för 1ftogsamt re.. 'p. 
för hastigt. Det rildiga varvtalet .kan mycket lätt 
inställas mell den till Yänster om skivtallrikarna 
synliga varv1.alsregulatol'D. 

Även ljudstyrkan för de tre olika skivorna kan 
regleras för varje skiva för sig. Tack vare en spe
ciell koppline. har man också möjlighet att låta två 
eller tre mu n,stycken ljuda ra en gång. Liksom en 
filmbild så småningom övergår i en annan kan man 
blanda musiken och på så sätt få en mindre tvär 
övergång från det ena stycket till det andra. Detta 
arrangemang möjliggör ocksa att man kan köra utan 
att få några pauser i programmet och kan i musiken 

lägga in andra klangeffekter, som inte finnas i den 
ursprungliga inspelningen. 

Skall något meddelande lämnas till publiken an
vänder man en mikrofon (bild 3), och slutligen j,an 
till anläggningen ockstt anslutas en rundradiomotta
gate, vilken kan vara av stort värde dm det gäller att 
t. ex. överföra dagsnyheter, sportkrönikor eller refe
rat från något speciellt evenemang. 

De av upptagningsorganen lever rade svaga ström
marna måste förstärkas, så att de bli tillräckligt 
kraftiga att driva högtalaren eller högtalarna. För
~ärkarens stor lek bestämmes av vad slags högtalare 
som användes och hur många som skola köras sam
tidigt. Högtala rna i sin tur måste naturligtvis väljas 
efter biograflokalens akuf;tik och storlek. Förstärkare 
finnas med u a ifrågakommande värden från 1112 
watt och upp '11 flera hundra ,,,att. Bild 4 visar en 
Siemens' niita ll 'lutningsförstärkarc på 2% watt. 

För varje ifrågakommande fall kan sålunda den 
mest ekonomiska förstärkaren levereras och inbyggas. 
Förstä rkaren arbetar fullkomlig störningsfritt, är 
klart och ö\'ersiktJigt uppbyggd och mycket enkel att 

sköta. Driftkostnaderna uppgå endast till en obetyd
lighet, om den erforderliga strömmen och spänningen 
tas från belysningsnätet. 

De högtalare som användas i biograflokaler äro 
antingen elektrodynamiska konbögta~.are (bild 5) 
eller riffelhögtalare (bild 6). Ännu bättre ljudre
produldion än med en av dessa högtalartyper får 
man med en lwmbination av dem båda, och de place
rHS lämpligast över själva dul{en, så att hiografue
sökarna få syn- och hörselintrycken från samma håll. 

Hela anläggningen kan utan svårighet hiUlas inom 
sådana gränser, att den bekvämast ~an placeras i 
»orkesterdiket» eller till och med i någon liten skrubb 
eller i maskinrummet. En man kan ledigt sl.öta det 
hela. 

En sådan grammofonöverföringsanläggning erbju
der en rad påtagliga fördelar. Den film, som st:lr på 
programmet, kräver zigenar- eller jazzmusik, en or
gelkonsert, ett sång- eller instrumentalsolo - allt 
vad som gärna kan tänkas, och som en liten trio 
inte gärna kan prestera, det kan grammofol1industrin 
ge. Det finns alltid grammofonskivor sOlffi äro lämp

(For/s. J sid. 288) 

Pi,g. 1,. T. v .: En tÖ)'
stär1care av i artikeln 
omtalad typ , pa 21/2 

watt. 

Pi!]. 5. Ovel'st: Elek
trodynami8ka konhö,Cj

tala·re. 

Fi!]. 6. T. h .: R 'iffel
höglalar'e 8lf1n i ko-m
bination m ed kon hög
talare ger den bästa 

Ijuäreproä1/lä'ionen. 



280 POPULÄR RADIO 

Brcs7.fI// s hal/.åman 

PEJaR LHOT. 


»Aehtun.q.' Achtunq! Hi er 

Breslan 1iil d Glei·witz. M ei .. 

ne Dam.e" 1md Herren ...» 


li.öniqNI"';·q8 halMlI/an 

.JOS})PJl ('H RI81.'EAN. 


».'tehf1w y ! KÖlligsb erg in 

Pr("lt88ell und Danzig . ..» 


Ty§ ud 

•u d dio t 10 e 

Ett stort anta l Iiisare ha bett o~s ar-t ge en utföl'lip:l1re presenta

tion IW m'gra tyska stationer. som man dagligen har möjlighet att 

höra, och \'i publicera hiir porträtten av tretton tyska hallåmän 

jiimte vederbörande stationers anrop s"m t några paussignuler. 

rnnkfnrt med,----' 

In station 

inte mindre 

av gruppens 

alla lika såtillvida, 

HA L .... -l flir 

Hannover, KL (-. - . - .. l 

. - elen som mun oftast hör. 

Stuttgurt med l'e liis tationen Fl'eihurg har följande paussignal: 

BerEns halll1,man 
ALFRED BRAUN. 

»Achtung! Achtung! lHer 
ist B erlin, Magdeburg u,nd 

Stettin». 

Frankfurt 8 hallåkvinrw 
MAIWARE1.'HE WOLF. 

»A chtu.ng! 11eht1/.ng! 
FI·an/,;fu.rt am iJlain 'Und 

Kassel . ..» 

för Kiel oeh 13:\L\" (-". - - -.) för Bremen, A\" dessa ii r 

Över Lungenberg lllell relästationer hör man regel: 

Lcil' ::igs hallåman 

VaGEL. 


»Aehtu1ilf, MUleld,eutseh

land" L lip,ziq und Dres


dem>, 
 och mera siilIan morsesignalen för MS (-- ",), när program

met kommer fru n :\liinster. 

Hamli'U1'gs hallåman 

J[ERMAN BEYER. 


»Nordr/enlsehe Senaer

l/ru ppc, die N ol-ag8 cnntW 

l1arnbl/.l'g, [{id Fkn8liurl/, 

l[a,nnover, Brcm,en ...» 


Langenllergs hallåmän. 

Prån 1.:ällstel·: ULJIA;"'N, i\. :;'Y


HE[SSER, ALEXA.NDER, MAA.RS och ERNST. 

»IJir:r 'l("('., fdeu.fsche Rendur La,ngenberg ...» 


Sl1tttg(l)·ts hallåman 
.4.LBRECH'l' BällRIN-

GEN. 

»S'ii,dfunl;;! Sii,dfunk! Sie 


hören a11,8 ...» 


iIliin l 'hell8 ha/Id lilan 
PJ{l},"HOLZER. 

»Hicr d te dettfscll1' S tuJ/de 
in B n yern, .Irii,n chel1 , 
Niirnli rf/, Augsburq, XlJi

8cI 81a,1Ifern, ..» 

http:FI�an/,;fu.rt
http:11eht1/.ng
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EN 
efterfrågan ar bästa 
Val vor ö r e n s 

o 

Arets förnämsta mottagare 
äro försedda med 
Valvorör 

A A. V. HOLM 
AKTIEBOLAG 

STOCKHOLM 
GÖTEBORG MALMÖ LINKÖPING 

STÄNDIGT STIGANDE 
beviset för 

höga kvalitet. 

är det högklassiga 4,poliga balanserade mag' 

netsystemet av engelskt fabrikat, som 


helt slagit igenom. 


Dess ljudvolym är enastående. 


Högsta klass av precisionsarbete. 


Pris Kr. 18.

Ormond originalchassis med monterat membran av 
speciaJpapper levereras nu i tvenne storlekar 

Typ A största diam.290 mm. Kr. 10. ~ 

Typ B » »415» »15. 50 

Rekvirera vår Ormondbroschyr, som utkommer 
omkr. 20 sept. 

Ormond Engineering Ca. Ltd., London 

GENERALAGENT: 

INGENIÖRSFIRMAN ELECTRIC 
STADSGÅRDEN 22 Avd. P. STOCKHOLM 
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Elektro-Ijuddosa n:r 69 
(pie·up) Kr. 28:

Det bästa, är det bästa. 

Gör ett försök med denna ljud· 
dosa och Ni skall flnna att den 
håller vad den lovar. fylligt 

och kraftigt ljud. 

INGENIORSfiRMA 

BERNT RHODIN 
AKTIEBOLAG 

Tunnelgatan 20 - Stockholm 

Katalog sändes på begäran. 

E~A NÄTANOD 
Omkopplingsbar 110/220 volt. 

Samtliga växelströmsaggregat hava belv....gslik
rilc.tning och glödströmsuttag. ~Iarknndens mest 
fullänunde nätaggrega.t! Obetinglld tillförlitlig
het och obegränsad livelä.ngd "utta vi som gh1'nn. 

. förutsättniugu,r. 

TYSKT KVALITETSARBETE l Rmk . 
Tn' R ccord l f ö r J.-I) rör ...... 27: 50 
Typ n""ord 2 för 1-9 rö r . 
Typ )lignon, Effek t [i0 rnA f ö r 1-:3 rör ... 

33: 
39: 50 

Typ »MIGNON 
Typ Standard, e ffekt 100 mA för 1-5 ri:ir 54:  med ..ör endast 
Typ Gigant, effe kt 200 mA för 1 9 rör ... .84: Rmk.39.50 

~IA.X ELSNE~ Berlin, Chodowieckistrasse 

I I» 

THERMAS 


1930 

innehållande de senaste ny" 


hete rna inom branschen samt ett flertal 


värdefulla tekniska uppgifter, ex" 


pedieras mot insändande av 


Kr. O: 50 (frimärken 


mottagas) 


A.-II:. Ingenjörsfirman Therma 
Norra Kungstornet, Kungsgatan 30 

T.I. 	Norr J1l45 STOCKHOLM TeI..adr: 
Vänl lORadiothermalO 

TYP. H Dr l. 
Bomull 

AUTOMATISKA 
SPOLLlNDNINGS. 

MASKINER 

för spolar av alla slag 
med automatisk pap' 

pers, eller korsvis 
garninslag. 

Froitzheim &Rudert 
Maskinfabrik , An!. 1890 

BERLIN' WEISSENSEE 
Langhanss/r.126 1JJ 

. Rekv'" . C'a 

prospe k t I Nyhet! 
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u-~~::;;~~~~GRAETZ·~~ 

INGO.NXTANOD 
Garanterad Jtärnings/ri, 

För växelström med inbyggt gallerför
spänningsbaueri för upptill 4-rörsmOt
tagare. Komplett med kvalitetSlikrik
t.rrör .... . .... .. .. RM 31:
För likStröm 11~220 volt för intill 
4-rörsmonagare med 2 ga1Jerförsp3n
nings- och J ilnodsp3nningsuttag, jord
och 3.ntcnnkontakter, komplett, brutto 

RM 23:
Ingo·Nätdrosscl 20 H vid 50 mA . 
Ingo(ransform3.torcr, kapslade och okaps~ 
lade med aHa omsättningstal. 

GODe & Ca. 
Fabrik för mek. o. elekrriska apparater. 

Berlin SO J6 Rungestrasse 18 a. 


Dynama Radio. 
Honeycombspolar fr. 15 till Soo varv. 
Ugförlusr.spolar från 5 till 150 varv, 
lämpliga till kortvågsapparater. För
längningsspolar frln le :> till 1800 me
ter med inbyggd iterkoppling, en· 
hålsfasrsättni.ng, aperiodisk avstäm
ning:skrets för så väl Ung som korr 
våg. Bästa inköpskälla för fabrikanter 

och återförsäljare. 

Svenskt arbete. Begär katalog. 

DYNAMOVERKEN, 
OSBV. TEL 207. 

40 

http:h�lsfasrs�ttni.ng
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Nalll~ och nytt l högtalaren 


~ryskt f emårsjubUeum. Det tyska 
riksradiobolaget har till sitt 5-årsjUbi
lenm utsänt en bok, som knappast inne
håller nägen text men ett synnerligen 
rikhaltigt material av illustrationer och 
diagram, som belyser den tyska radions 
"äg fram till den centrala ställning 
den nu intLr i tyskt kulturliv. 

Medan drt 1923 fa nns endast en rund
radiostation i Tyskland. nämligen i 
Berlin, hade antalet redan 1925 stigit 
till 19 och 1928 till 28. Hela energiför
brukningen utgjorde åren 1923, 1()25 och 
1928 resp. 0,25, 9,20 och 78,25 kilowatt. 

Antalet radiolyssnare har också vuxit 
hastigt. Under de sista fyra åren har 
antalet ökat s med en halv miljon lyss
nare oeh uppgå r nu till 3,2 miljoner. 
77 proc. av lyssnarna bo i närheten av 
lie olika rundradiofitationerna. 1929 voro 
1,585 artister fast engagerade vid den 
ty~ka rundradion och under samma år 
utbetalades 5,6 miljoner mark till till 
fälligt anli t ade ·artister. Varje vecka 
anländer sammanlagt ungefär 15,500 
brev till run dradiobolagen. 

Det finn i Tyskland 61 radiotid
skrifter med en sammanlagd upplaga av 
2% miljon ex. under första kvartalet 
1930 behaurllade den tyska rundradio
styreIsen 15,000 olika fall av s törningfll". 
På grund av radion förbrukas årligen 
i Tyskland 125 miljoner kilowatt mer 
elektricitet än annars, vilket represen
tenn ett \'iirde av 31 miljoner mark. 

Rundradie på kortäig. Från en läsare 
Yadstena, hr Åke Olovsson, har Po

pulär TIaclio fått mottaga detta inlägg 
om erfarenheterna Yid kortvågslyssnillg 
i sommar. 

Under denna lirs tid, dil. de atmosfä
riska sti)rningarna äro som värst, är 
det fördelaktigt att lyssna på kortvåg. 
Störningarna äro där ej Stl svåra. 

Resultatet av lyssnandet i sommar, 
som undertecknad nått på en hemma 
gjord kortvågsapparat efter P. R.:s be
skrivning (nr 6, 1(29), skall här nä roms. 

För att börja med de högre vågläng
derna s:1 har den italienska kortvågsän
daren i 1\1 ilano hörts u troärkt. Oftast 
har den kunnat avlyssnas i högtalaren. 
Då programmen och moduleringen äro 
utmärkta, är stationen synnerligen in
tressant. 

Fril.n 100 m. ned till 40 m. :s-bandet 
finn es intet särskilt. Någon gång kan 
man få in enstaka engelska, tyska eller 
slaviska stationer, men deras siindnings
tider äro mycket oregelbundna. 

Omkring 40 m. kan man höra ett par 
franska, någon engelsk samt en eller 
annan tysk s tation. Det är ju rätt bra 
att ej några större telefonistationer äro 
inplockade i sändarama Wrernas spcci
ella område. 

Näs ta onuåde bjuder på mycket. Först 
en tysk station på omkring 32 m. Den 
reläar Berlillprogramroet och höres myc
ket bra i hörlurarna. Alldeles under 
kommer den välkända Eindhoven (peJ) 
på 31,4 m. Den siinde r utsökt musik ]lii. 
olika delar av världen. Stationen är 
också rcnt språkligt intressa nt, enär 
hallamannen talar 5 olika språk. 

Rätt bra hörs den pä 30,5 m. sändande 

Posenstationen, men rösterna äro skrov
liga. En stark station är sedan Sidney på 
28,5 m. Den kunde man höra i llög
talaren om fadingen \'ore mindre. Pro
grammet är dåligt; torra ' noteringar 
samt telefonsamtal. 

Sedan hör man Chelmsford på 25,53 
m. Den har på fi is ta tiden blott sänt 
ett fåtal gånger, meri höres då synner
ligen klart och starkt, så att högtflIare 
kan användas. Sändningstider de dagar 
den kör 12,30--13.30, 19-23. Den höres 
sämre mot slutet på kvällarna, väl be
roen'de på mörkret. 

Mitt på dagen kan man höra en fran sk 
telefonistation något under Chelmsford. 
I närheten av den förra höres ofta, men 
senare, en engelsk d :0. 

Nästa bättre station är Bandoeng, Java. 
Den höres bra under dagen. Den sänder 
telefonsamtal tillika med de andra Hol
lancl-Java-stationerna Kootwijk och 
Huizen (PHO). Av de senare har den 
starka Huizen hörts ehuru svagt troli 
gen beroende pil. dess mot Holländska 
Indien riktade s. k. beamantenn. 

På eftermiddagen vissa dagar fus Rio 
de Janeiro på 15,1 m. och Buenos-Aires 
på 15,07 m. Den f örra med god telefon
styrka, den senare med knapp högtalar
s tyrka. 

Vissa kvällar, väl beroende pil. väder
leken, höres Amerika bra på 15-=-25 m. 

Som kuriositet kan nämnas att Motala 
hörs svagt med stark fading på 99 m. 

Av det sagda framg-år, hoppas jag, 
att kortv ågs telefonien är att söka för 
utom 100 m.:s Milano, mellan 15 och 
32 m. 

ning~8idan 1)01'0 fullt tlt lika tydliga som vUka filmbUcler 
t(} l evi8 ion~e;J;-J) erimcnt på korta Vt.gor mellan stationerna jY(J11, som hcl~t . Till väns ter häl' el t interiÖ'r fnln sä,ndarstationen 
en och Gcltrjj !;' Resultutet lär 110, varit över förväntan gott, 

T el ot 1illkenbolaqet företor; för 7C01't tid sedan ett intressant 

i Nanen 111C(l t V(Z wlqa damer, VillW8 pOl·tl·ätt skall siindas, 

vilket ocksit to rde frarng(t av 'vitra bilder. B ildcrna på rnottag och till höger mottllgaTstatiol1en med den mottagna b'ilden. 

http:12,30--13.30
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Elektr-isl.;a. Aktiebolaget Slwnrlia, St()ckholm, kommer, 
förutom med vad vi redan frambållit, med ett flertal in
tressanta nylleter, såväl ifråga om mottaga re och föt'stilr
kare som aplmrattillbebör ocb delar. Vi Ila d~serJigen ännu 
inte varit i tillfälle att prova dem, men nedanstående över
sikt torde IU väl ha sitt intresse för dem av vära läsare, 
som vilja h å lla sig a jour med marknadens nyheter. 

Av motta:oarna märkas »Lorenz Tv' a» för yäxel- eller 
likström mea inbyggd bögtalare, a \'Sedd för 101,almottagning 
ocb satt i e L populärt prisläge. 

»SW 2» no~h »S 'V 3» äro tvenne nyn mottag-are av det 
välkända Sn ~bsenwerl<e-fabrikatet, utförda fijr växelströms
anslutning ; ~SW 2» med skä rmgallerdetektor ocb pentod , 
»8W 3» me, sl,ärmgaller-högirekvens, detektor och pentofl 
som slutrör . Båda mottagarna, som äro utan högtalare iiro 
inbyggda i foder av valnöt och med oxiderat skalfönster. 
Vidare mä rkas såda na konstruktionsdetaljer som variabel 
antennkoppli ng, grammofonanslutning, nlHbruseliminator 
m. m. 

»Imperia h> är en 6-rörs lyx mottagare nv modernaste kon
struktion, som fyller de högs ta nnspråk på selektivitet, 
räckvidd 0('11 Ijudkyali tet. Den kan anyändas med savi.i l 
ram- som h.jgantenn utan att inställningen påverkas. Av
stämningen utföres med endast en ratt, försedd med bely,;ta 
skalor med ~ tationsnamnen utsatta. Selekiviteten är tillräck
lig för att :; Idl ja sändare på 10 kc. l" tgångseffekten belöper 
sig på c:a oj watt och uttag finnas för anslutning ay mag
neti sk och :lynamisk högtalare sam t för fältmatning Ull 
dynamisk h iigtalare. 

»Skandia () 2» och »Ska udia O 3» äro försedda med inbyggd 
högtalare (4-poligt system) och utförda föl' växelströmsan
slutning. »0 2» har detektor och slutsteg och el':sättel' den 
tidigare Skn odia 2 WH, men har betydligt högre ljudstyrka 
och bättre kvalitet. »0 3» omfattar skiirmgaller-högfrekvens
steg, detekt(,r ocll pentod. :\-Iottagarna äro utrustade med 
Orion-delar ocll Orion-rör sam t inbyggda i gedigna foder 
av mörk va lnöt. 

Loewe EIi 100 är en växelströmsmottagare, försedd med 
Loewes nya trippel rör, inbyggd i foder av ljus va.lnöt. lJt
seendet överensstämmer med den ny::t Loewehögtalaren 
EB 38. 

Bland fö n tärkarna märkes en ny 3-rörs kraftförs tärka re 
försedd med Telefunken Rö 604 som sllltrör. Den utföres 
för växelstr 'm ocll 220 ,olt likström och lämnar i förnt 
fallet c:a 2 watt i senare c:a 1,5 watt distortionsfri utgångs
effeU. Förstilrkaren är avsedd för pivatbruk, mindre resta u
ranger och biografer, konditorier m. m. 

Skandia s radiogrammofon, »Granuophon», kommer i en 
serie nya t~Tper. 

»Grandop1 0n V» är utförd för yuxels tröm med en 4-rörs
mottagar~ I1led skärmgaller-llögirekven,stt'.z och RE 604 som 
slu trör. Dell utrustas med fjäder- eller motorverk. 

»Grandopl on L» är försedd med ovannämnda 3-rörsför
stärkare föl' 220 volt likström. 

»Imperial- randophoID> är ett synnerli~en förnämligt in
strument, uu ustat med mottagaren »Imp rial» inbv""d d,'
namisk högta lare och elektrisk grammOfonmot~r. E;od~et ~r 
utför t i ma hogny. 

Bland ll lig tularna dominerar namnet Grawor välkiint 
bland Popu liil' Radio~ lä a re. ' 

Grawor» me rika-T,' » är en dynamisk högtalare förse(ld 
med likrikU~re och f il te r för utta'" flV filltmfltniuo'en från 
växelström,;nätet. }Iax. belastning "6 watt. " 

»Grawo r Cinema.» är ~pecie llt a,'sedd för sto r::t lokaler 
(t. ex. biografer). Belas tning max 20 Wfltt. 

POPULÄR RADIO 

»G rawor Sektorchas~i» är en högtala renhet med magnetiSkt 
induktorsystem och sektormembran inbyggt i aluminiumram. 
Gn~wor ljuddosor återfinnas i nya utföranden. N:r 4050 

iiI' så lunda llumera försedd med klämnippel för monteringen 
och n:r 4051 har fått tonarmen sUillbar. 

I önigt märk en ny Loewe-högtalare EB 85 med 4-poligt 
system, Loclyes vågfälla typ SK för 200-600 resp. 600
2,000 m. Vllglängd samt Loewes nya pick-up med tonarm och 
inbyggd VOlymkontroll. 

Nyheter ifråga om tillbehör och delar äro: Lorenz gram
mofonmotor, nätspänningsregnlatorcr med inbyggt mätinstru
ment, Loen'CS högohmiga mOlstftllLl, belastbara med 0,5 och 
1,0 wntt, en ny effek tiv antennisolator av s. k. tallrikstyp, 
olika typer av störningssl,ycld m. m. 

T el ef'unkcn 12 är en av de mest intressanta mottagar
nyheterna på höstens marknad. Den är helt växelströmsan
sluten, och omfattar återkopplad detektor jämte två mot
ståndskopplade lågfrekvenssteg. Våglängdsområdet är givet
Yis c:a 150-2,000 meter och mottagaren ä r försedd med en 
speciell r egleringsanordning, som medger att selektiviteten 
varieras mellan, man skulle kunna säga, noll och en grad, 
som är mindre vanlig hos ett återkopplat detektorsteg utan 
föregåenLIe förstärkning . 

Som detektor och första lågfrekvenssteg användes de nya 
Arcotron-stavarna vilket bl. a. resulterat i ott mottagaren 
är praktiskt taget fri från nätbrus. 

KänSligheten är tillräcklig för att ge större utländska 
stationer med god högtalarstyrka på högantenn och ljudkva
liteten ut märkt. 

Mottagaren är jämte högtalaren inbyggd i ett smakfullt 
hÖlje av pressad, lackerad plåt. 

Bland de mottagare, som ,i fått tiil provning från Radio
tab1'i/';en. Luxor, Motala, måste TV 220, en 2-röl's för direkt 
anslutn ing till växelströmsnätet, sägas vara just vad man 
"ill kalla »den stora allmänhetens mottaga re» - den är effek
tiv, enkel att sköta oell billig. 

:\f;ottagaren omfattar återkopplad detektor med Luxors 
vi.ilkända spolkombination, transformatorkoppla(l till slutl'Ö
ret, Rom är en pentod. Man fäster sig särskilt vid den 
stora kiinsHglleten och återkopplingens mjukh.et, tvenne 
viisentliga fakta som vittna om ett omsorgsfnllt val av data 
och spiinningsvärde. Det använda materialet är alltige
nom av högsta klass (man finner t. ex. Sundbergs nättrans
formator ocll Philips lågfrekvenstl'ansformator) och delar
nas inbördes placering vittnar om stor och mångårig erfa
renhet i konstruerandet ay radiomottagare. 

Apparaten täcker hela våglängdsområdet från 150-2,000 
merr[·. Den ä r tillräCkligt kraftig för att ge god llögtalar
styrka även på de mindre lokalsändarna och känsligheten 
medger, när en god utombusantenn användes, avlyssnandet 
även av större utl ändsk ,t " i·fltioner. Vad ljudkvaliteten beträf
ar, blir ju denna i viss grad beroende av, vilken högtalare 
man väljer. Dt' ay o~s utförda proven i kombination med 
en god högtalare ha också i detta hänseende lämnat synner
Iig:en god a resulta t. 

1\1 fl hänsyn till nätspänningsfaran är mottagaren utförrl 
på ett fullt betryggande sätt och det yttre utförandet är 
samma gedigna, som städse präglat Luxors mottagare. 

* 
Svenska Radioaktiebolaget, Stockholm, har föl' säsongen 

19:30-1931 lagt upp en ny serie av sina världsbekanta 
»Radiolfl»-mottn "'are och ännu en gång visa t, att svenska 
varor såväl ifr, g-n om kvalitet som pris, med framgång kunna 
konkurrera med utlandet även inom radiobranschen. 

Att förbättringarn a i jämförelse med fjolårets modeller 
må te vara. pft tagliga, därom vittna sådana l<onstruktionsde
taljer som att magnetsystemet numera genomgående är 4
poligt, balflnserat. att slutröret är pentOd (i 3-rörsmottagarna 
t . o. m. Philip~ C 443) och att apparaterna försetts med 
grammofonuttag. Det yttre utförandet är samma som tidi
gare, endast med smärre detaljförändringa r. 

http:mjukh.et


285 POPULÄR RADIO 

Utrymm r medger dessvä r re icke att ,i i detalj ingå 
på varje typ, men vi lämna här nedan en kortfattad Ö"ersikt 
över de i firmans broschyr upptagna mottagarna. 

2-rön;mof tagaren u lfö res i tvenne typer, HLO för likström 
och HVO F5r växelström. Den är avsedd som lokaimottagare 
<,ch leverer.IS fÖl' alla förekommande spänningar. Kopplingen 
omfattar itterkopplad detektor, transformatorkopplad till 
s lutröret , . om i RLO är B 409 och i HYO B 443. Som detektor 
i HVO användes skärmgallerrör, vilket ger en ay,;evärt 
ökad effekdvitet och under gynnsamma. mottagningsförhål
landen medger avlyssnandet av större utländska stationer. 

3-rörsmottagaren är l'epresell tead al' trenne typer, samtliga 
med inbyggd högtalare. 

.803 L motsyarar den gamla HLL men är kraftigare, ger 
buttre ljudkvalitet och är för~edd med uttag för grammofon
anslutning. 

HLA är på grund av sin koppling ljudstarkare än 303 L 
när det gäller svaga >stationer och sä rskilt att föredl'Uga 
när nätspän ningen är endast 150 volt eller mindre. 

303 L och HLA äro båda likströmsmottagare och tillverkas 
för alla fö ekommande nätspänningar. 

303 V är den mot 303 L svarande växelströmsmottagaren 
och utföres omkopplingsbar för alla förekommande nätspän
ningar. De specialtilIyerkas även pil. beställning för 25
periodig s tröm. 

Vi komma så till de rena nyheterna för säsongen, vilka 
tidigare ej haft några motsvarigheter. 

304 L äl' en stor liks trömsmottagare med skärmgaller
högfrekvenssteg, tvenne aystämda kretsar, 2 steg mots tänds
kopplad lågfrekvensförstärkning samt pentod (C 443) som 
slutrör. Mot tagaren har enrattsinstä Il ning och inbyggd elek
trodynamisk högtalare. Denna mottagare utföres ej för läO're 
spänningar än 150 vol t. ., 

304 V är den mot 304 L svarande växelströmsmottagareu . 
Den utföl'e~ omkopplingsbar för 110, 127, 150 och 220 volt 
nätspänning. 

VL 4 Skiljer sig från övriga Radiolamot tagare därigenom, 
att högta lal'en ej är inbyggd. Den är ej så kraftig som typ 
304, men arbetar med sklirmgallerhÖgfrekvens. Slutröret är 
ej pentod utan ett vanligt 3-elektrodrör (B 409). 

Som lämplig högtalare till YL 4 rekommenderar firman 
Radiola MA 30. 

* 

A .-B Nickels & Todsen. Stockholm, meddelar, att priserna 
på Triotron-rören nu sänkts. 

Höstens marknad uppvisar en de l nya, synnerligen in
tressan ta typer, till vilka vi skola återkomma, så snart vi 
från firman erhållit data över dC8amma. 

H'eiTo Prefem.to , fjolårets stora nyhet ifråga om volym
kontroll, åt<rkommer i år i ett nytt, för amatörbruk betYdligt 
mera lämpligt utförande. 

WeiJo Preferato II påminner ifråga om utförandet närmaRt 
Dm en vanlig glöclströmsreo~ tat i det rlc båda motståndsele
menten iiro upplindade på ringformade, parallella stomma 1', 

J 
~ 

C 

Grammofonindu§trien§ 
~ NlIJheter ~. 
En hel serie goda skivor av olika slap; ha kommit blnnrl 

septembernyheterna, och det är egentligen rätt sviirt att 
denna gång plOCka ut någon enstaka sak och utpeka den 
såsom månadens enda fulItriiff. Det finns gott om över
lägsna och jämna saker, som glädja den grammofon intresse· 
rade, och blir man t. ex. ställd infÖr uppgiften att plockn 
ut de tre bästa, så l'tur man sig ganSka slätt. 

Ihtsbo ndens Röst presenterar, för att som vanligt börjn 
med dansmusiken , nflgra filmmusikskivoI', vilka äro bland 
det. bästa, som vi haft tillfälle att köra. Ur ».Jazzkungen 
kommer .Jack HyltOll med »Ragamuffin Romeo» och »Happy 
feet» (B 5843). Första gången man spelar 'den är man 
kanske inte villig att omedelbart sviira på, att det är en 
Hylton-sak. Men andra gång-en och vid jämförelse med 
andra inspelningar kan det inte råda någon tveka n. Särskilt 
»Ragamuffin Romeo» är strålande. »Song of the da,wn» och 
~ I~ happened in Monterey» (B 5838), likaledes en Hylton
sklva ur ».Jazzkungen», ligger i jämnbredd med den före
gående, men har kanske litet tydligare Hylton-karaktär. 
»It happened in Monterey» är en överlägsen snk. 

Det allra bästa bland filmmusiken är dock »S unny side 
UP) och »Like a breath of spring-time» (B 5751). Det är pii 
håret, att man slmlle vilja sätta den såsom sk ivornas skiva 
bland septembernyheterna, och båda sidorna ligga i samma 
höga klass. Ett sådant saxofonsolo, som här förekommer, 
möter man kanske i en skiva på tusen. 

I Hylton-klass ligger )I'm a d reamer aren't we alb> och 
»Miss Wonderfub) (B 5745), den förra 'ur »Sunny side up» 
och den senare u r »Patis) . .Johnny Ramps Kentucky Sel'e

den ena liggande utanför den andra. Storleken är även un"'e
fär densamma som på en reostat. '" 

En annan bland de många nyheter, A. V. Holms Aktie
bolag för i marknaden, är en blockkondensator om 5,000 cm., 
provad med 5,000 volts spänning. Koncensatorn, vars di 
mensioner äro endast c:a 2,5 X 2,5 X 2 cm., ii l' avsedd att 
användas som ~topp i jordledningen, en placering, som visat 
sig s tälla speciellt stora krav på genomslagssäkerheten. 

Valvofabrikerna ha i dagarna släppt ut ett par nya rö r
typer, med styrelektroden placerad utvändigt, vilka till 
utförandet nära överensstämma med Arcotron-stavarna. De 
båda typerna, MA 125 och MW 125 dra vid c:a 1 volts 
glödspännil1g en glödström av c:a 0,05 amp. och anodström
men belöpe r sig under arbete vi(l 150 volts spänning till 
c :a 0,5 mA. MA 125 är gasfylld och MW 125 högevaknerat. 

Var mans radiogrammofon 

ar 

" CARUSO 500 L" fö r likström (120, 
150 eller 220 volt) . . Kr. 260:

" CARUSO 500 W " för växelst röm 
(omkopplingsbar 110, 127, 150, 
220 och 240 volt) . . Kr. 325: 

"CARUSO 500" 

A.-B. JOHN WIDSTRÖM 
VATTUGATAN 7 • S T OCKHO LM 

Te l efo n er, 2598, Norr 7022 
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naders och H enry Busses orkester ha gjort dem båda på 
pricken. 

»You've got to be modernistic» och »Crazy feet» (B 5819) 
höra inte till de saker, som ögonblickligen bli publiknummer. 
Det kan inte förnekas, att detta är god jazzmusik, men det 
ä r nog en :;;11 ula för mycket jazz för att man skall fastna 
för dem. Sär, 'dlt den förstn iimndn är så lJUIIersa m och sk räl
lig, att man drar en lättnlldens suck, när man lägger den 
åt sidan . 

Bland fil musiken förekommer ~t också en svensk in
spelning, »Is:l bell» och »För henlle,' skul \» (X 3486) ur filmen 
med samma flnmn. Rent tekni~kt har man här 1l.stadkommit 
en fuIländad histo ria, men tyvärr brister det i det sångliga, 
Daniel HertzlIlan, som annars är Hu bondens stora svenska 
grammofonna mn i många !<aker, är längt ifrån lyckad här, 
och Magnus Buwe är i »Isabell» lika omöjlig som refräng
sangare som tidigare. Att texterna äro mer eller mindre 
fåniga och a t t det tiIl och med brister i svenskan är en sak 
som filmoffi f'inen ensam har ansvaret för . 

PhiIadelphias symfoniorkester ha r gjort cn marschinspel
ning, som ul an tvekan ligger i främ ::; ta ledet i sin gen re. 
B1l.da sidorna uppta Sousa-saker, och den skivan bör bli 
en succes. Diir är »The stars and stripes forever» och »EI 
capitan» (E 556), vilka båda äro bland S011Sas bästa och 
mest kända . ~ kaIl Ni ha en riktig marsch och en god skiva 
med verklig kläm, sä köp denna, 

Månadens -"{arek Weber-skiva iir åter en förnämlig histo
ria. »Chines street serenade» och »Japanese lan tern dance» 
(B 3407) ärn båda popu!tira saker, som uppskattas även av 
den breda ll1lbliken och hiir spelas med den brio, som så 
gott som uniIantagslöst utmärker 'Webers inspelningar. 

Ett par d ragspelsskivor böra o('ksi't nämnas bland de mera 
populära inArumentalsakel'lla, /)Vinn i seila» och »Port 
Athur» (AL 1093) kan gott rekommenderas alIa vänner av 
handklaveret Gunnar Hahn har spelat in »Jämtländsk svit» 
(X 3465) 0('11 man konsta temr ögonblickligen, att en slidan 
skiva till om växling med alImogelåtarna fvr fiol har en hel 
del att ge, 

En vOlwlsldva, som har alIa utsikter att bli »a good seIler» 
iiI' »When l' looking at yOU» och »The white dove» (DA 
1102) ur filll en »Zigenarkärlek», som nyligen haft s in sven!'
ka premiär. Biografreklamen har haft braskande saker ntt 
förkunna om Lawrence Tibbett, Metropolitans baryton, men 
det har knallpast varit några överord. Man har bara att kon
statera, vilk et fuIl ödigt instrument grammofonen kan vara. 

Nea Hedb 'rg-Granath ha vi inte hört på grammofon förut. 
Hon kommel ' nu med »Solsken knn man alltid finna» och 
»En månskensnatt vid Ganges stränder» (X 3472) och gör 
därmed en debut på gott och ont. » oJsken kan man alltid 
finna» är en liten sentimental men samtidigt nätt sak, som 
ligger väl ti ll för sångerskan. »J ;n månskensna tt vid Ganges 
stränder» hl l ' hon däremot int, ~ Iyclwts riktigt med. Den 
skall be"tilm t inte sjungas aven kvinna. 

Fritz Krelsler har gjort ett par inspelningar, vilka även 
tekniskt äro på toppunkten. »Indian 10\'e-coII» (ur Rose
Marie) och »Deep in my heart deal'» (DA 785) är i alla avse
enden en mii3tarskiva, Får man inte av locktonerna i »Indian 
love cal!» en sensation av indianer och Klippiga bergen, så 
är man bestilrn t en ganska hopplös människa . 

Slutligen y tterligare tt par instrumentalsaker. P lJUI White
man står m l,d sin ork s tel' för »Rhapsorl. in blue» (C 1395), 
en SKiva som vittnar gott och högt om ja zzkungens kvalifika
tioner ä ven när det är fråga om mera lödiga snker. Intro
duktionen rr cker en genast med, och andra delen av rap
sodin är in,"l'nting mindre än pampig. 

Göteborg-ti s~-mfoniorkester pres nternr sig denna gång i 
ett par mer än vanligt goda saker. Sibelius' »Romans op, 
78 n:r 2» och Stenhammars »Sentimenlal romans för violin 
och orkp,· t n (Z 200) höra båda till lien högre grammofon
musikens DIl)ra Uittfa ttl iga saker och kunnn räkna på en 
vidare pUbliJe 

Polyphon kommer bland annat med en hel rad goda och 
jämna skivo~ med Hilmer BorgeIing som primus motor. Inte 
på Hinge ha \'i förre ten hört honom s:h till sin fördel som 
i dessa nya 'nke l', samtliga sjungna med samma flänlfrihet 

som ntmiirker refrängsången i det stora flertalet utlä ndska 
skivor. 

»För hennes sl;ull» och »Isabell» (AS 11619) gör BorgeIing 
alIt av som gärna kan begäras, Paul Goodwins orkester är 
medansvaring och det är ju en god garanti. 

»Monnas sån~ och »Geisham) (XS 41609) kunde ha blivit 
en verkligt god skin, om inte texten och hawajigitarren 
funnits med. BorgeIing sjunger klokt och utan den sliskiga 
sentimentalitet, som det här skulle vara så lätt att förfalla 
till, men han lyckas i alla fall inte rädda skivan, som mest 
blir kattmusik . Bilda sakerna äro annars melodiösa och nätta . 

»Jocke, Nicke och Majken» och »Knutte Knopp» (XS 41607) 
äro visserligen inte särskilt märkvärdiga saker men inte 
heller slidan hillighetsmusil<, som man alltför ofta får höra, 
Den skivan skulle nog ha gått, även om man inte varit nog 
knepig att plocka dit de populära namnen. Det är en dans
skiva, som man med gott samvete kan rekommendera. 

I samma mera populära klass ligger ocksli »Låt mig bli 
bekan t med henne» och »Ba Ilongvalsen» (XS 41621). Ett 
steg högre viII man nog gärna sätta Spelmanspojkarnas 
»Studion-lIambo» och Spelmansvalsen från Jämtland» (XS 
49289). Bara namnet Spelmanspojkarna är ju en garanti 
för att man kan lägga sig till med skivan. Det är en takt 
i den, som man ful' leta efter. 

Bland BorgeIingskivorna bör Slutligen också nämnas »Pa
radisön» och »0, donna Clara» (XS 41611), den senare ju 
inte alldeles obekant för grammofonpubliken, Paul Goodwin 
och Borgeling göra den bra tillsamman, 

Al .Jolson har sin givna stora publik från sina filmer, 
och det är ingen risk att han skaII förlora någon beundrare 
på »To my mammy» och »\Vhen the little red roses get 
the blues for you» (A 8(02). Det är en Brunnswick-skiva, 
som man med nöje hör. Al Jolsons baryton har fått ~itt 
betyg förut , och det behöver här baru sägas att skådespelaren 
är fullt i nivå med sig själv. »To my mammy» är visserligen 
en gråtmild historia, men därför inte osympatisk och på 
motsatta sidan får man oel,så höra en vissel konstnär, som 
är överlägsen i sin genre. 

En annan Brunnswick-skiva är »Kamehamenis Waltz» och 
»Kuu Lei Pikake» (A 8719). Den som i1lskar hawajimusik 
kan säkert ha glädje av den. Inspelningen är utan gensägelse 
bl and de bästa i sitt slag, men ka ttmusiken förstör total
intryckpt för en vanlig människa. 

Till s ist ett par talskivor. Kalle Nämndeman ~i.r författare 
till nå gonting, som kallas »Amatörradio» (XS 46864), och 
gör själv huvudrollen i sketchen , Blide som författare och 
som aktör har han anledning att skämmas mer än de flesta, 
Så ynklig är i alla fall inte smaken ens i de allra mörkaste 
landsändarna, att man kan ha någon glädje nv denna 
produkt. 

Så kommer ]'ridolf Rhudin i gengäld med en historia, som 
inte kan kallas någonting mindre än glänsande. Det är 
nligonting som heter »Soldatinstruktion» (XS 4()1)35) , och 
som på motsidan upptar CalIe Hagman i »Gratispassagera
ren», en gling i tic1en Extra Olsson i en Cirkusrevy. »Soldat
in struktiom är utan jämförelse den bästa talskiva, som sett 
dagen IJU mycl,et länge. Den är vansinnigt rolig o('h värr] 
sitt pris många gånger om. Köp den före allt vad dans-, 
uncl<'fhållnings- och symfonimusik heter! 

Decca-skivan, vilken vi nu haft tillfälle att titta litet 
närmare P:l, visar sig vara en bekantskap att göra för den 
dansmusikintresserade. Om konsertmusiken ha vi ingen möj
lighet att säga någonting ännu, då vi hittills endast haft 
tillfälle lukta pli dansskivorna. 

Där ih t. ex. »El estandarte» och »M'ama. yo quiero un 
noviu>/ (F 1715), tv iL tangos som liggn i högsta klassen. 
melodiösa och väl spelade, »A cottage for sale» och »Figaro» 
(F 17\)\J ) kommer den förra bra nära Eksom »Mona» och 
»At t~-.jlighl '" (F' 1735) , Den sistnämnda sjunges av Bert 
& Bob, villm också st:'\. för »A little kiss each morninlP) och 
»I'll be remincled of you» (F 1633) , Det är visserligen inte 
alldeles färska saker, men man fär dem här serverade 
ny form och slukar dem gärna, 

Dan.. ~kh·or, som man kan rekommendera, äro ocks!\. »If 
rm d l' a ming» och »Look for the silver lininlP) (F 1679) 

i 
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ur »Sally» sam t »Fascina ting devil» och »Whn t wouldn't t 
do fOr that m n» (F 1710). 

En enda kon ert~kiva ha vi kört, Suppes uvertyr till 
»Lätta kavalleriet» eF' J668). Den ger goda löften ifräga 
om Deccas illr atser på detta omräde. 

De svenska inspelningar, som vi haft tillfälle att höra, 
gii i den populliraste genren. D et är två dragspelsskivor 
spelade av G(i~ tas trio - »Opp å hoppa» och »Till Värtan» 
(M 133) Srllnt »Fryk dal 'dans» oeh »Messommarpolka» (M 
134), a v vilka den sistnämnda Iig er åtminstone en kl:1s~ 
över den första . H å k u te. 

* 
Nordisl<;a Musikförlaget har i dagarua givit stockholmarna 

en ny studio. Det iil' emellertid ej fråga om radioutsändning, 
utan i stället gi.iller det inspelning av grammofonskivor. 
Vem SOlD helst är ,älkommen dit att tala, sjunga eller spela 
iu, vad hon Iler han har på hjärtat och får det därefter 
med, för evig tid inristat i en platta. 

Studion stil l' under ledning av fru Jettie Melchers. Att 
den rent tekniska utrustningen är ur alla synpunkter först
klassig förSlö r man, när man hör att den levererats av In
genjörsfirman Therma. 

Det ligger onekligen en hel del av intresse i denna nya 
ide, att vem som helst beredes möjlighet att själv tala, sjunga 
eller spela in en skiva. Bortsett frän alla de tillfällen, då 
dylika skivor kunna användas till nöje och förströelse 
ges det helt visst lika mäuga fall, då de kunna vara till 
nytta för den, som vill studera och kritisera sin tal- eller 
spelteknik, eller för andra lindalllå l. 

I detta sammanhang vilja vi liven framhålla, att Nordisl,a 
Musikförlaget har en av landets bäst.a och mest välskötta 
grammofonaHlelning>1l·. Alla ledande skivfabrikat äro rik
ligt representerade ocb den, som .'öker en viss skiva, torrle 
ej behöva riskera att få gå dit förgäves. Avrlelningen för
fogar över en ypperlig förstärkaranl äggning för uppspelning 
av skivorna, ,ilket annars är ganska sällsynt. 

A .-B. John TVidstTöm, Stockholffn, en av landets äldsta och 
lllest välkänd fabriker för tillverkning av resegrammofo
ner, har gätt iu för att låta »Caruso», namnet på firmans 
grammofoner, omfatta en helt ny typ, en rese-radiogram
mofon. 

Radiogrammofonen har ju snart i två års tid varit ett 
fullbordat faktum, men marknaden har hitintills ej kunnat 
uppvisa någon typ, vars pris varit tillräCkligt lågt, för att 
den skulle kunna bli var mans egendom. 

Caruso är ett synnerligen gott bevis för, att svensk in
dustri även pel detta områcle med framgång kan konkurrera 
med utlandet~. 

Apparaten utföres för såväl liks tröms- som växelströms
anslutning och är helt inbyggd i ett foder av samma modell 
som för en , 'anlig resegra mmofon och endast en obetydlighet 
större än ett dylikt, varfÖl' den med fullt fog kan kall.as 
tran~portabel. Den medger trenne användningsmöjligheter, 
nämligen som radiomottagare, som elektrisk grammo
fonförs tä rkrrre ocb som vanlig grammofon, enär den ä ven 
är försedd med vanlig ljuddosa O 'h inbyggd tonföring. 

Förstärkar-::nottagaraggregntet är jämte verk och ron
föring inbyggda i lådan, högtalaren är placerad i locket. In
stä llningsratta r , omkopplare, volymkontroll m. m. äro plllce
rade ii verkpla ttans bakre del men likväl synnerligen lätt 
å tkomliga. 

RADIOKATALOGEN RB 16 
omfattar diverse rör, delar och apparater, som 
utförsiUju s 'a lungt förriidet räcker till enastå
ende låg priser. Katalogen, som är oumbärlig för 
alla ama törer, sändes gratis och franko på pegäran. 

Graham Brothers, Stockhohn 

För ,tärkaren-mottagaren omfattar återkopplad detektOr 
och t,;l lägfrekvenssteg med pentod som slutrör. Den uppvi
sa r en utomordentlig känslighet och ljudstyrkan är mer än 
tillräcklig för att fylla de största boningsrum. I förening med 
det till högtalaren använda 4-poliga balanserade magnet
systemet ger den en anmärkningsvärt god ljudkvalitet och 
hela tonskalan, även den lägre delen, är väl representerad. 
Vad som är mest anmärkningsvärt är rlock den stora ljUd
styrka, som utan märkbar överbelastning kan uttagas. Som 
radiomottagare lämnar apparaten under goda förbålIanden 
tillräddig bögtalarstyrka på större utländslm stationer (vi 
ha avlyssnat bl. a. Oslo, London, Königswusterhausen, 
Prag m. fl. ). Våglängdsomriidet är c:a 15(}-2,OOO meter. 

Likströmsapparaten »Caruso 500 L» utföres för 220, 150 
och 120 volts nätspänning. Växelströmsapparaten »Caruso 
500 w» utföres omkopplingsbar för 110, 127, 150, 220 och 
240 volts spänning. 

BESÖKARREKORD I BERLIN. 
(Forts. fr. sid. 262.) 

Stuttgart och Königsberg, samt av Köln-Acher-Mänster, som 
sänder på samma våglängd. . 

Riksrundradiobolaget visade det första laboratoriet för 
grammofoninspelning och åskådliggjorde vidare ljudets ,äg 
från skivan till antennen vid utsändning av grammofon
musik. 

Den redan i fjol omtalade »kommitten för radiostörningar» 
var nu för första gången representerad med en särskild mon
ter. där man inte bara fick teoretiska upplysningar om stör
nin'gar av olika slag utan också fick dem förklarade av prak
ti ska exempel. 

Philips 
Yalvo 

»VIDUNDERTREAN.» 
(Forts. fr. sid . 274.) 

]~ <Öl H . 'Je A~]B:]E; JL ][~ 

.... A 442 A 415 

...... fl 4.06d A 408 
Telefunken RES 044 RE 084 

B 44~ 

L 41Gd 
RES lG4d 

enda skala. För att man nu skall få den riktiga inställnin
aen av båda kondensatorerna har parallellt över den E'na 
(C,) insatts en liten variabel kondensator, vilken kommer 
att verka som ett slags fininställning. En viss station lig
ger alltid på samma punkt på avstämningSSkalan, oavsett 
hur stOl' del av den lilla kondensatorn som är inskjuten. 
Genom att ändra på denna varierar man endast ljudst.vr
kan. Den lilla kondensatorn C, är inskjuten parallellt med 
C" som sitter över gallerspolen på BF-röret. Antennen iir 
kopplad till denna spole antingen induktivt eller kapacitivt, 
varför Ca normalt skall vara mera inskjuten än C" d. v. s. 
kondensatorerna måste skruvas fast till axeln så, att e, inte 
är helt inskjuten, när Ca är det. Ännu bättre är det att ta 
bort ett par av plattorna i C" då vll.glängdsomriidet h;ir
genom blir större. Om kondensatorn Ca är mera inskjuten 
än C" kar. denna nämligen inte vridas helt ur, och V(tg
längdsomriidet blir av denna anledning något mindre. 

En stor fördel med »Vidundertrean» är att den inte kan 
utsända tjut i antennen, om den bara bygges helt i över
ensstämmelse med denna beskrivning, 

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

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

Aferförsäljare antagas. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 
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»P. R. KORTVAG.» 
(Forts. fr. sid. 2G9.) 

sidan av ~ ocklal"lla borras så, att n:r 1 är överst vid den 
öppna ände n a, sockeln (cirka () mm. från kanten) och mitt 
för ben n : r 1. Därefter borra,; hål n:r 2 mittiör den n:r 2 
o. s. v. ned utefter ~iclan. Hur lflllgt ned de olika hålen skola 
oOlTas berpr på varvtalet på spol a rna. 

):är mar. skall linda spolarna börjar man med att sticka 
tråden geJJ om hål n:r 1 och ned genom ben n:r 1, så att 
trådändan sticker ut genom ändan a v kontaktbenet, lmr den 
fastlödes. ~ Ian lindar uu det önskade antalet varv, tills man 
kommer ti l hål n:r 2. Här stickes träden genom h11.1et och 
ned genom benet n:r 2, där den fastlödes. Så lindar man 
frun n:r till n:r 4. :Man måste noga se till, att man lindar 
i samma tlktning som från n:r 1 till n:r 2. Spoltråden kan 
lämpligen ,ara 0,25 mm:s dnbbelt silkespunnen eller en 
gång bomullspunnen. 

Varvan tulet för spolen 1-2 är beroende av, hur mångfl 
spOlar m n 1\ vill ha för att täcka området 10- 100 meter. 
Om man k IJrtsluter C' kunna fÖljande data följas: 

10--.20 meter - :3 varv, 

20---.3:3 meter - 6 ,arv. 

:30- 50 meter - 12 van, 

40- ' 5 meter - 17 varv, 

60--100 meter - :3:3 varv. 


Spolen fö r området 10--20 meter lindas med en tråddia
meters a" !itånd mellan varven. övriga spolar lindas med 
tättliggande ,arv. De angivna data äro naturligtvis endast 
ungefärligl" Att uppge exakta värden är nästan omöjligt, då 
de variern med ledningsföringen. 

'Varvanlfllet för spolen 3---4 kan lämpligen vara följande: 
1 20 meter - 3 ,an' , 
20- 33 meter - - :3 varv, 
3 50 metei' - 5 varv, 
40-- 5 meter - 6 ,arv, 
60--100 meter - 7 varv. 

Dessa lindas alla tätt intill varandra. Om mottagaren 
skulle svä rlga för kraftigt avliigsnar man något eller några 
varv. Svänger den inte alls, f å r man lägga till ett eller flera 
varv. 

HAR~I RIKTIG GALLERFÖRSPANNING? 
(Forts. fr. sid. 27;:;.) 

Om ma n ,il! ha förv61ngningsfri reprOduktion måste AB 
vara lika,tor som AC. I praktiken· kunna vi tolerera en 
yiss proceLtuell förvrängning, men som en allmän regel kan 
man sätta , att AB aldrig får vara mera än 20 procent större 
un AC. Med 10,000 ohm belastning~linjen är detta krav 
uppfyllt lfIed 15 volts negativ gallerförspännin.2:. Oftast 
och särskilt när det giiller de djupa tonerna · · är mot
ståndet do k något lägre. 

Låt oss ~:e vad som inträffar, om motståndet har ett värde 
ny endast 5,000 ohm. Detta vi~as med den punkterade l;n
jen·genom A. Som man ser uppfyller denna inte helt det ovan 
upps Uillda kravet, ty AB l är flera gånger större un AC,. 
Röret är .:å lunda överbelastat, och ,Urskilt när det gäller 
de djupa t onerna. 

Fur att' ndgå detta kan man begr,insa gallersviingningarna 

till 10 volt. Genom att samtidigt minska gallerförspänningen 
till - 10 volt uppnår man det förhflllande, som ,isas av 
linjen XYZ, svarande mot ett motstånd på cirka 6,000 ohm. 
Samtidigt blir resultatet också, att man kan komma ned till 
betydligt lägre impedanser utan att få förvrängning. 

BÄ'l"l'RE FÖRSTÄRKNING. 
(Forts. fr. sid. 277.) 

lämplig; negatiY spiinning på andra rörets galler är galler
batteriet: Eg inlagt, och storleken a y detta bestämmer dit 
ga llerförspiinningen. För att man skall fä spänningen noll 
mås te B !Z ha en spänning, som är lika med hälften av Ea :8, 
och cl f>l antal ,olt, som tillföres Eg utöver detta värde ger ett 
direkt uttryCk för rörets gallerförspänning. Denna konstru](
tion är för övrigt en av de mest använda »likströmsförstär
karnu» för batteridrift. 

I niltmottagare synas »likströmsförstärkare» emellertid 
vinna stör~la användningen. Detta förhållande beror säkert 
på det fakrum, att man i nätanslutna apparater betydligt 
lättare kan fil. de olika spänningar, som äro nödvändiga. På 
Hg. 4 ses en konstruktion för likström . Principen för denLa 
torde utan "idare framga klart och tydligt efter de före
gående reflexionerna. 

Slutligen er man på fig. 5 den konstruktion, som förmot!
ligen har f :'t tt den allra största utbredningen av alla »lik
strömsförstärkare», nämligen Loftin-White-förstärkaren. På 
grund av de höga spänningar, som fordras, är denna förstär
kare ~ärskilt användbar för drift på växelströmsnät, där man 
Hitt kan transformera upp spänningen till lämpliga värden. 
Loftin-\Vbite-förstärkaren har tidigare varit föremål för 
ingående behandling i Populär Radio. och vi skola därför 
inte nu ge oss in på ytterligare något detaljstudium rl\: 

konstruktionen. Ra är anodmotstånd för skärmgallerröret 
och mot.tånden Rg-R,-H...-Rz-R, ge de olika nödvändiga 
spänningarna. 

»BIOGRAMMOFO:NEN». 
(Forts. fr. s id. 279.) 

liga, ocb liven den minsta biograf har mÖj!ighet att ge en 
film den mU>likaliska »inramning» som kräves för att hel
hetsintrYCket skall bli gott. Med hjälp av grommofonskivor 
har man också möjlighet att t. ex. få fram vågbrus, motor
buller, ~tormens tjut, regnets smattrande etc., allt effekter 
som hÖja filmens värde. 

Ytterligare en fördel, som inte bör underskattas, är den 
direkta reklam, som kan drivas på detta sätt. Genom hög
talare lGln man få musik också i biografhallen, och det 
lockar publiken fra n gatan in att närmare studera, vnd 
det är som ges. Den publik, som väntar på att nästa före
ställning skall börja, har också underbållning under vänte
tiden. . 

En musiköver:föringsanläggning av detta Slag kan samti
dig·t ocksll "ara grundvalen till en tonfilmsapparatur, vilken 
ställer " il>" för dyrbar för ett stort antal biogafer. Har en 
lJiografä gare planer på att senare bygga in ett tonfilms
ma " l;: inel"i , sil möter det inte några hinder, att han lJörjar 
med en anliigguing för grammofonspelning. Den kan bygg;1S 
så, att den senare kan byggas till tonfilmsanläggning. 

"MENTOR" TONARM 
för elektriska grammofondosor 

Nålen föres hela va"gen tangentiellt i skJran 

Äntligen en riktig konstruktion - en nyhet, som man väntat på. 
Mindre nålskriJp - Renare fon atergivninl5 - Skivorn~ sparas 

CONCENTRA * HXLSINGBORGKr. 11.70 

Nordisk Rotograv)'r, Stockholm 1930 
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MAN HELA VARLDEN HOR 
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MED TRIOTRON RADIOROR 


FABRIKSNEDERLAG 

A.-B. Nickels &Todsen 
STOCKHOLM 

Användes av de ledande svenska apparatfabrikerna 
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Fordra absolut 
Philips "Miniwatt" rör 

Tänker Ni skaffa Er radio, så se ,till att 

den är försedd med PHILIPS "Miniwatt"
rör. Därigenom tillförsäkrar Ni Er bästa 
och vackrast möjliga återgivning samt 
största livslängd hos apparaten. Kom 
därför alltid ihåg, att 

"Bäst -Ni hör 
med Philips rör" 

V Ä R L D S M Ä R K E T F o R R A D I O, A R M A T U R o C H L A M P o R 

Nordisk Rotogra';))", Stockholm 19JO 


