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HJALMAR LOFQUIST 

Birger Jarlsgatan 23, Stockholm 

•• ar namnet, 
när det gäller 
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o

Ett erbiudande till alla vara läsare 

Populör Radio 1931-1932. Radiohandboken 1932 ' erhåller Ni ti ll . jul. 

Vi tacka Ede r a lla läsare, annonsörer Ol:h mC'clarbetare för 
dcn hjälp, som Ki uucler clet gungna året givit o: ~ i v r 
s Ll'ävnn aa, ge den rad ioLntre 'sel'llde svenska allrnänheten 

n riclshift, om ligger i jiiwnhöjd med vad utlandet kan 
vi a fram, . 

:'\,[ed gott samvete kunna vi ännu en i!. ng konstatera, att 
Populär Radio blivit upp kattad så som vi hoppats. En ~tän
dig!: stegrad upplaga är det bästa bevisft för a t t Populär 
Radio ä r hela den intres~erade radiopu bliken tidskrift. 

Frnmg!\.ng förplik t ar. Vi vetu med os , nl t \-i i fortsätt 
n ingen är skyldiga att göra iinnu större ansträngningar 
fö r att ge , å ra, läsare det allra biis ta ä,en fram A'ent. Och vi 
äro beredda till nya tag p den vii g, som ,i slagit in på. Att 
den är den rätta har vår läsekreL " jiilv förklarnt 

Vi kunna utan överdrift lo,a den radiointresserade all 
mänheten det bä,· ta på området frå n såviil in- som u tlan
det , och vi ha för dct kommande h et knutit ytterligare 
nya förbindelser. om ge oss möjlighet att utöka vi\rt pro
gram. Vi lova Eller tolv puuktligt utkommande nummer 
med det mest aktuella inneh Il, som någon radio tidskrift 
har mÖjlighet att ge, och vi lova Er dessu tom - om Ni är 
prenumerant på tidskriften för 1932 att alldeles omgående fä: 

Vad beträffar nt 'tyr eln kommer I'opuIiir Radio ock<l i 
fortsättningen a t t lfl i särkla ss bland svenska l'adi otid
I'krifter . Y lirt Il lustrntionsmater ial blir rikhaltigare nummer 
för nummer och vå r t flerfär~:; tryck ger illustrationerna ett 
ännu högre vil rele. E n å rgll ng av Populär Radio är en värde
full uppslagsbok föl' s jiil vbygguren s viii som den mera all 
mänt int-regserade. 

Därtill vilja vi påminna E der om ,ad i de spnaste num
r en meddelats Eller om den utv id"ade Populär Radios 
:::;ervice- och Fr gen delning med åt' t moderna l~borato 
l'iUlll, det enda som i landet finnes hos ' n l~on radioteknisk 
tidskrif t. och vilken helt star ti ll \' :'t r lä sekret~ förfogande. 
Under å re t har som teknisk redaktör in t rätt in genjör ·W. 
Stockman , Vi hava givetvis en hel del nya planer på tlt 
vidgnin;; av vårt program till läsekretsens basta . Bland 
annat planera vi ett mycket stort och för vart land enastå 
ende radiotekni kt bOkarbctC', som Yi speciellt skol a erbj uda 
våra prenumeran ter. 

Slutligen vilja vi be Er beakta, att Populär Radio still' 
oberoende åt alla håll och inte behöver tu nll gra hl4nsyn till 
intressen som .... ilj a göra sig breda på den stora Hisekret
sens bekostnad. Den pos ition n lova vi att som hittills ut
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RADIO HANDBOKEN 1932 


nyttja till hela den radioinlresserade 
svenska allmänhetens fromm a . 

Under 1932 utg ives Populä r Radio 
som hittills den 15 i varje månad. 
L ösnummerpriset blir, trots de ut 
vidgningar som planeras. fortfaran
de 50 öre, detsamma som föregåen
eI :'lr. Vi be Eder ob~ervera a tt det 
blir billigare för Eder genom att 
prenumerera varför vi anhålla att 
Ni omedelbart insänder den med
fÖlj a nde pos tgiroblanketten, som gäl
ler prenumeration för . l' 1932. 

Prenumerationsavgiften för 1932 
är: '/, å r ler. 5 :.- + 35 öre för Ra
diohandbokcn 1932 = kl' . 5 : 35 ; Vz 
år kl'. 2: 75 + 35 öre för Radiohand
boken 1932 = kl'. 3 : 10; för 14 ä r 
kr. l : "O + 35 öre för Rad iohandbo
ken 1932 = 1,1'. 1 : R5. 

Skulle Ni nu ej fä t Illfälle insända 
postgiroblanketten be vi Eder använ
da ned a nstående kupong och adres
sera den till 

Expedi tionen av 

POPULÄR RADIO 
Stockh olm 

Postfack 450 Postgiro 940 

I 
Undertecknad prenumererar härmed för i't r 1932 påFullständig förteckning över alla europeiska rund- I 

POPULÄR RADIO jämte 1 ex. av RADI OBANDBOKrad iostationer, deras anrop~signalel', ang. deras ut
1932. P1'enumerationsavgiften jämte avgif ten för Rasiindningar, porträtt av hall åmän, våglängd s t:lbeller, 
diohandboken 19:32 = för 1/1 1\1' ler . 5: 35, för 1/2 tidssignaler nI. m. (Se bilden.) Olllnbiirlig för alla 
år kr. 3: lO, för 1/4 är kr. 1: 85 få r uttagas motradiolyssnure i hela landet. 
postförskott, när TIadiohandboken 1932 sändes. (Stryk 

Denna för alla radiolyssnare Yä rdefnlla handbok förelig den tid , som ej avses.) 
ger färcJig och erhålles omgående av envar, som omedelbart den . 103 ... 
insänder prenumemtionsavgiften med bifogad pos tgiroblan
kett. Avgiften för ha ndboken, som annars kostar kr. 1: 50, Namn : 
är för prenumeranter endast 35 öre. DC.nna avp;ift hava vi 
lagt till prenumerationsavgiften så att Ni ej slwlI behöva Bostad: 
insiinda ny rekvisition av handboken och därigenom åsamka 
Eder ökad portOkostnad och besvuI' . Pos tadresti : 

http:Frnmg!\.ng
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Typ 900 

Typ 900, med inbyggd hög, 

talare och uttag för extra 

högtalare . ... Kr. 260.

Typ 910, utan högtalare 

Kr. 215.

ODEON==RADIO 

3::rörsmottagare 
Nätansluten för växelström 110-127-220 volt 

Modernaste konstruktion och rörbestyckning. 

Inbyggd vågfälla och variabel antennkoppling 

ger högsta selektivitet. 

Indirekt belysta skalor. 

Våglängdområde 200 - 2000 meter. 

BEGÄR VÅR RADIOKATALOG 

Skandinaviska Odeon AktiebolagetTyp 920, enbart 	högtalare 

Kr. 45.- Brunkebergstorg 12, Stockholm 

TOROTOR Sidotrumskala 
med bel ysn. kr. 6:50, utan belysn. kr. 5:50 

TOROTOR enkel Mikroskala 
med belysn. kr. 5:-, utan belysn. kr. 4: 

TOROTOR dubbel Mikroskala 
med belysn. kr. 8:-, utan belysn. kr. 7: 

GenerJ/.l;ent: l'lax Johnsen &. Co A.B, Regtringsg. 20. Sthlm , Tel. 18 1 69 . L;;ger i Sthlm .. A ~ B IlIgenJörs!. Therm a, Kungsg. JO. Tel . X. ] 11.J5 
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Grammofonmusiken I 
• 

radio 
skall - enligt överenskommelse mellan Radiotjänst och skivfabrikanterna - beskäras 

till sex timmar i veckan. Grammofonbolagen har fått för sig, att rundradion stjäl deras 

kunder, och Radiotjänst har snällt jamat med. Skivmusiken strypes och sämre original

musik får tjäna som surrogat. 

G
r-ammofonbolagell ha samtidigt stuckit 
upp huvudet i olika länder och dekreterat, 
att rundradion spelar deras skil'or i allt
för stor utsträckning. Den allmänhet, som 

tidigare köpte massor al' skivor, påstås genom rund, 
radions förvållande ha blivit nästan avvänjd från 
besöken hos skivdetaljistel'lla. Rundradion slår. ihjäl 
grammofonindustrin. 

Det iiI' möjligt att detta resonemang kan ha sitt 
berättigande på sina hiU I, t. ex. i Tyskland där de 
olika storstationerna haft rätt långa gtammofonut
iländningar både mor'gon, middag och kväll. Där har 
det kunnat inträffa, att lyssnarna fått höra samma 
skiva dag efter dag, ibland kanske ett par gånger 
på dygnet. Och under sådana förllållanden undrar 
ingen pit att grarrunofonfabrikanterna klagat, även 
om man hal' s\';"trt att förstå meningen med det total
förbud som först utfärdades mot all grammofon
musik i radio. 

Här hemma har det inte varit tal om förbud, men 
däremot hal' grammofonbolagen klagat örer att rund, 
radion stjäl deras kunder. Ar det någon, som pit 
alhar tror det? Väntar man sig en plötslig ölming 
i omsättningen aven rallsonering i radio av gram
mofonmusiken? 

Firmorna äro tydligen övertygade om att så är 

fallet. Radiotjänst har gått med pi'L att inte spela 
g-rammofonmusik mer än högst sex timmar pr \-ecka, 
vilket innebär, att middagskonserterna och de sena 
kvällskonserterlla med grammofonmusik på pro
grammet gå lyssnarnas näsa förbi. Den popuhira 
grammofontimmen i eftermidc1agsprogrammet b 'ar
står vissedigen, men hur det i.1.r med den I'et ju \'ar 
och en vid det här laget. Ofta kommer den så, nit 
en stor del av lyssnarna inte ha möjlighet att höra 
mer än ni'I.J:~on del av den, ofta klipps den helt tvärt 
a\', därföl' att föredrag i ett eller annat mer eller 
mincl!'e speciellt ämne dragit ut för långt på tiden, 

En nyhet som hälsas med tillfredsställelse av den 
stora allmLlnheten är att hallåmannen efter varje 
skiva annonserar fabriksmHl'ket, så att man hin lät
tare att göra sin beställning hos skivdetaljisten. Här 
ha grammofonfirmorna uppnått en eftergift fran Ra
diotjänsts sida, som innebär en icke ovLlsentlig re
klam och som borde ha kompenserats med att gram, 
mofonmusiken åtminstone fåt vara kvar på pro
grammet i den utsträckning, som man tidigare \-al'it 
nm vid. I stället gör man en lJeskärlling, som båda 
parterna utan tvekan måste förlora på. Populär 
Radio får dagligen mottaga bevis föl' a lt den ski \" 
köpande allmänheten, särskilt i landsorten, inte är 
särskilt förtjust i pl'ovspelandet hos detaljisten. Där 
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kommer samtidigt en som skall ha en hawaiivals och 
en som funderar pä nägon operasalL Detaljisten har 
inga särskilda uppspelningsrum, utan måste spela 
omväxlande det ena och det andra. Tjänar gram· 
mofonfabrikanten pä sådant? Förvisso inte. 

Ett annat fall. Här kommer nägon in och skall 
ha en klämmig dragspelsbit. Efter att ha pinat den 
stackars grammofonhandlarn och åtskilliga med
människor går han kanske sin väg utan att köpa 
någonting. Ar han en litet mera finkänslig natur, 
sä förstår han att han varit till besvär, köper en av 
skivorna och ångrar sig redan innan han hunnit 
spela den första gången hemma hos sig. 

Sådant är inte reklam för grammofonindustrin. 
Och det skulle kunna dras upp otaliga andra lik
nande exempel. 

POPULÄR RADIO 

Idealet för skivspekulantcn är naturligtvis att fä. 
sitta hemma i sin lugna vrå och i högtalaren höra 
ett par skivor varje dag av det slag som han spe
ciellt intresserar sig för. Då är det lättare att be
stämma sig, och då slipper man att förarga andra 
människor. 

Grammofonmusik i radio är reklam för skivfabri
kantern~, med eller utan angivande av skivans mär
ke och nummer, låt oss komma överens om den saken. 
Ingen ärlig människa kan förneka det. Och det finns 
tillräckligt med skivor, både nya och gamla för att 
lyssnarna skola slippa höra dem så ofta, att de inte 
behöva inköpa dem. 

Det kan hända, att grammofonfirmorna fä till
fälle att konstatera detta inom en snar framtid 
till lyssnarnas och egen fromma. Håkute. 

Elektriska instrument 


Hä/rovan »Helertion», ett elektriskt musikinstnilment utan 
1claviatu,r och följaktligen med obegränsad tontäthet. Genom 
nedtryckning av ?uig,-a metaUband inkopplas större eller 
mindre motstånd j, en svängningslcrets, vars frekvens och 

därmed tonhöjden salunda ändl-as. 

(överst till vlinster.) Ett annat elelctTiskt 1Jws:ilcins trU1nent är 
»TI-atttonium». Apparaten arbetar med en »svänga,nde» glvm
lampa, vars 1,-r: l.-vens - och därmed tonhöjden - varieras 
genom inkoppl-ing av 1n<Jts.tänd.. Reproduktionen sll;er, såsom 

vhlalla elektri,fka mu8'ikinstrument, genom högtalare. 

T 'ill vänster en bild av Vierlings radiopiano, sett uppifrån 
och med. locket avtaget, Man ser de många olika strängarna, 
vi lka anslås på elektromagnetisk väg genom kontaktslut
ni,ng i klaviaturen. överst till vänster ses en skymt av för-

s/lirkat'en u,nder strängarna. 
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Sila strömmen bättre! 

Ett förkopplingsfrlter kan bota mottagaren från likströmsbrummandet 

Av ingenjör A. F. Feichtinger 

L
ikströmsmottagarna äro i detta nu legio. 
Och överallt hör man klagomål över ett 
ständigt eller blott periodiskt uppträdande 
brummande i högtalaren. En liten oriente

ring om orsakerna till det störande ljudet och hur 
man skall kunna bli av med det har sitt intresse 
även för den som tycker att han inte har någonting 
att klaga pö. Rätt vad det är kommer brummandet 
stickande. 

2 och 3, Här bli strömvariationerna så stora, att 
silningtsatgärderna i själva mottagaren inte räcka 
till. 

Hur skall man då kunna klara den biffen? Man 
skulle naturligtvis kunna ta till silningen så rikligt, 
att den utan vidare räcker till även för nät med 
mycket stora variationer. Denna utväg är dock myc
ket dyrbar och det är blott för mycket goda flerrörs
apparater som man tillgriper den. Tyvärr kan sil-

F'Öl'kopp/.inysfiUer av den i. al'tikeln omtalade typen. 

Många radiodetaljister ha säkert fått göra den 
mindre roliga erfarenheten, att en apparat, som ar
betar absolut felfritt inne i affären, brummar rätt 
besvärande då den skall demonstreras hemma hos 
den eventuelle köparen. Orsaken till det störande 
ljudet kan sålunda inte ligga hos själva apparaten. 
Felet måste vara att söka någonstans i tillförseln 
av energi från likströmsnätet. 

Man kan väsentligen skilj a på tre fall: 
1) Belysningsnätet matas blott från maskiner; 
2) Belysningsnätet matas av maskiner och kvick

silverlikriktare; 
3) Belysningsnätet matas blott från kvicksil ver

likriktare. 
Nästan samtliga i handeln förekommande lik

·,trömsmottagare arbeta i fallet 1 absolut klander
hitt, då silningen i apparaten är tillräcklig för att 
utjämna de små var iationerna i maskinlikströmmen. 

Helt annorlunda ställer sig förhållandet i fallet 

ningen, när det gäller två- och tl'erörsapparater inte 
drivas så långt, ty just dessa mottagartyper skola 
kunna prestera maximum ifråga om mottagnings
möjlighetel' och dessutom kunna säljas till ett pris 
som är överkomligt även för den inte särskilt väl· 
situerade. Det är så mycket omöjligare att få ordent
lig silning som mottagaren skulle fördyras i onödan i 
de fall då nätet matas direkt från generatorerna. 

Alla dessa normala likströmsmottagare kunna 
emellertid utan störningar användas i fallen 2 och 3 
om man skaffar sig ett förkopplingsfilter. Detta fil
ter omfattar en lågfrekvensdrossel med högt värde, 
en kondentsaLOr med lämplig kapacitet och en utbyt
bar säkring. 

De i detta förkopplingsfilter inbyggda silmedlen 
ha till resultat, att den från stickkontakten komman
de strömmen »förutjtlmnas» innan den slipper in i 
rundradiomottagaren, och de variationer, som kunna 
finnas kvar, klarar apparaten själv a\'. 
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De nya 

nätanslutnings
.. 

roren 

I 
novembernuml'et ltade vi tillfälle att omnämna 
ett nytt rör, som - om dess uheckling går i 
rätt l'iktning - helt säkert kommer att in
leda en ny epok inom radiotekniken. Här ha 

vi kanske grundstenen till den vel'kliga uni,'ersal
och idealmottagal'en. 

Varje amatör' inser lätt "ilka stora fördelar det 
inneb~tr) att man slipper från de mer eller mindre 
komplicerade anordningar, som nu erfordras för att 
anpassa belysningsnätets ström efter mottagarrörens 
kray. Inga förkopplingsmotstånd, ingen silning av 
glödsTrömmen, endast nftgra motstånd och konden
sa torer i resp. rörs anodkretsar . Fördelarna äro 
uppenbara. Dessutom tillkommer för likströmsmot
tagaren en ej föraktlig minskning av driftskostna
derna. Energiförbrukningen pr rör utgör: Yid 220 
volt c:a 6 watt, vid 110 volt c:a 4,5 watt. En olägen
het, som man alltid har att kämpa mot, är de över
spänningar, som finnas hos de flesta belysningsnät. 
Glödtråden hos det nya röret tar ingen som helst 
skada av överspänningar på upp till 16- 18 volt vitl 
220 volts nät, emedan ka todens emission vid dylika 
spänningsändringar praktiskt taget förblir konstant. 

Ytterligare påtagliga fördelar äro, att man kan helt 

tillgodogöra sig den totala nätspänningen för ano
den och möjlig'heten att, som fallet är vid alla in
direkt upphettade rör, erhålla exakta gallerförspän
ningar. 

För att ge våra läsare en föreställning om de nya 
l'örens aD\'itndning iHerg'e "i kopplingsschemat till en 
2-rörsmottagare med å.terkopplad detektor, transfor
matorkopplacl till slutsteget. Vi hoppas inom en snar 
framtid fi'L tillfälle återkomma med en konstruktions
beskriyning. 

Röret, som lanserats aven österrikisk fabrik, till
yerkas nu i fyra olika typer, vilkas data framgå av 
nedanstående tabell. Inom varje typ finnas följande 
tre glödspänningsvärden : 110-120, 150-160 och 220 
-230 yolt, men förmodligen dröjer det inte länge, 
förrän vi fil. se även skärmgallerrör och penthoder. 
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:;, Clödströmmen \'ari crur med Slödtlpänningen. 

Kraftdetektorn 

D 
et har rätt litnge rall en yi f;~ 1 "0ksalDh.et i 
häga om valet a v detektor till rundra
diom01 tagare. De tr[l (letektortyper man 
haft att. Yiilja eme1lan är dels den galler

likriktande, dels den anodlikl'iktande. 1';1 Renare ti

den har emellertid framkommit en ny detektor, den 
s. k. kraftdetektorn. Denna kan utföras antingen som 
anodlikriktare elle l" som gallel'likriktare. Vid den 

15/;el' o'(:(1,I/stä.en de ämne höll Popnlä',. Radios. 
tekniske n ; da.ivf ör, i'll g. l ,!,. Stoekman, vi d Stoe/,;
holms ]?adiol;;lllblJs senaste sU1nnwnfräde et t 
f öredra!), som UlL huvllddra!}cn refereras häl' 
nedan . 

fön'a utföringsformen fungerar kl'aftdetektorn pi\. 
alldeles samma sätt som (len vanliga anodlikriktande 
detektorn , men "id den senare utföringsformen, a llt
stl RasolU gnllerlikriktande kraftdetektor, ilr "e1'1;:
nings:;iUtet nägo t olika den normala gallerdetek
t orns. Beträffantle de två lmrudtyperna av detek
torer, den gallerlikriktande och den anodlikl'iktande, 
ha nya re undersökningar visat, att den förr a iiI' öyer

( forfs.åsi d . 391 

http:0ksalDh.et
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Utvidga och förbättra mottagareanläggningen 

med Siemens tillsatsapparater. 
Siemens elektroljuddosor och tonmotstånd för 
elektrisk reproduktion av grammofonmuRik. 

Siemens mikrofoner 
för upptagning och återgivning av tal och musik. 

Dessutom finnes för undertryckande 
av alla slags radiostörningar den rik· 
haltiga sorteringen av 

Siemens störningsskydd. 
Alla närmare upplysningar genom •Svag~h·ömsa,'del.EL. A. B. SlEMENS nlngen 

GÖTEBORG . MALMÖ . SUNDSVALL STOCKHOLltI 

För tat 
o

sanCJoch 

musik 

- PERTRIX 

Det kan endast bli tal om god återgivning, nar 
batteriet håller måttet. Använd därför det 
syre- och salmiakfria Pertrix-batteriet, som skän
ker rent, klart ljud, fyllig vacker ton. Ni skall 
finna, att det verkligen motsvarar Edra förvänt
ningar såväl vad återgivningens kvalitet som livs
längden och kapaciteten beträffar. 

pt:RllI!t~ Cen.·repr. 
36 NEKO, Skeppsbro 16 , Sthlm. 
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ALWAYS 

Motstånd och Blockkondensatorer 

N:r 10 Kr. l: 10 
1000 ohm - l megohm. 

"MIKRO» Kr. O: SO - 1: 10 
SO cm. - 20000 cm.N:r 7 Kr. O: 6S 

1000 ohm - S megohm. 

N:r 8 Kr. 1: 
100 ohm - l megohm. »MIKRO" 

SO cm. 

ALLEI SHUNT,Ivl0TSTAND 


Utomordentligt stabilt och praktiskt 

utförande. 


S, 10, 20, 2S, 30, 40, SO , 60, 70, 80, 90, 

100, 12S, ISO, 200. 2S0, 300, 3S0 ohm. 


Kr. 0:6S brutto. 


2X 10, 2x2S , 2xSO ohm. 


Kr. 0:7S brutto . 


Kr. O: SO - 1: 10 
- 20000 cm. 

ALW AYS \V1RE N:r 37 
Tråd, fullständigt inkapslad. 

ALWAYS WIRE N:r 3S 


Detta lilla motstånd tål den enorma belastningen 

av 12 watt. 


100, 200, 300, 400, SOO, 600, 700, 800, 900, 1000, 

IS00, 2000, 3000, 3S00, 4000, SOOO, 7000, 8000, 10000 


»JOTA» Kr. O: 90 

SO cm. - 10000 cm. 


IS000, 20000 ohm . . . . . . . . . . Kr. l: 30 brutto. 

i kTalitet och pris utan konkurrens 

MAX JOHNSEN & CD., Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 
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•Tag In all världen! 

Sätt i gång och bygg 

en kortvågsdetektor 

fö.' anslutning till el' 

rundradiomottagare 

Av SM5ZE 

D
e korta vågorna äro inte längre ett om
råde för blott kommersiell telegramtra
fik och sändaramatörers experiment. Ku
mera kan en kortvågsmottagare vara ett 

mycket värdefullt komplement till en vanlig rund
radiomottagare ä ven för den lyssnare, som i radion 
endast ser en apparat för infångande av sång, musik 
och annan underhållning eller andlig kost. På de 
korta vågorna finns nämligen nu för tiden flera rund
radiostationer, vilka äro så pass kraftiga och bjuda 
på så värdefulla program, att de även för en ganska 
kräsen lyssnare äro värda att göra närmare bekant
skap med. 

Bland dessa stationer torde väl Philips station i 
Eindhoven på 31,3 meters våglängd vara den bäst 

.s 


kända. Denna station kan i Sverge avlyssnas i hög
talare med en tvårörsapparat, åtminstone så länge 
solen är över horisonten. Sändningstiderna äro: mån
dagar kl. 17-20; torsdagar kl. 14-18 och 22-2; 
fredagar kl. 18--20 och 2-6. Chelmsford i England 
på 25,5 m våglängd höres nära nog lika starkt som 
Eindhoven und~r den ljusa delen av dygnet, trots 
att sändarens effekt är endast hälvten så stor som 
Philipsstationens. Sändningstid: måndagar-freda
gar kl. 12,30-13,30 samt vidare från kl. 19 med ut
s~lndning av programmet från Daventry 5XX. Vidare 
ha vi den tyska kortvågsstationen Königswusterhau
sen på 31,38 m, som i styrka kan tävla med de båda 
n;yssnämnda. Denna stations program, som utgöres 
av återutsändning från olika tyska långvågsstationer, 

F ig. 1. Kortvågsdutektol"ns lcoPll
lingss.chcma. 

C\ - 300 cm. 
G, - 50 cm. 

3 - 500 cm. 
f', - 100 om. 
er. - 50 Cin. 

u. - :2 jJlF'. 
R , .- 3 me.(lohm. 
R 2 100,000 

ohm . 
DR - 50-300 

varv. 

p -
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~ir både intressant och omväxlande. Stationen sänder 
yarje dag merendels kl. 14---22, dock med många och 
långa pauser. En annan »lokalstation» är Moskva 
på 50 m våglängd. Denna station har inte mindre än 
100 kw och sändningarna därifrån komma också un
uerstundom in med enorm styrka. Programmet ut
göres dock huvudsakligen av kommunistisk propa
ganda. Sändningstid: dagligen ungefär kl. 16-20. · 

Samtliga de·ssa stationer höras under vintermåna
derna bäst mitt på dagen. 

En kortvågsmottagare är dock framför allt en 
distansmottagare, och en sådan av gigantiska mått, 
jämförd med en normal rundradiomottagare. Det lig
ger inom möjligheternas gräns att medelst en mo
dern 4-5 rörs distansapparat med skärmgallerrör 
och bandfilter få in alla Europas rundradiosändare. 

som de nyssnämnda rundradiojäHarna. Förhållan
dena äro nämligen mycket mer varierande på kortvåg 
än på de långa vågorna. Ena dagen, eller kanske rät
tare natten, kan s§.lunda Bound Brook (49,3 m) 
U. S. A. komma in med mycket god styrka, andra nat
ten kan man knappast höra stationens bärvåg. 

»~terförhållandena» pä kortvåg förändras förres
ten inte bara under dygnets lopp, utan de äro under
kastade förändringar även i samband med årstider
nas växlingar och dessutom är från år under en ut
präglad ll-årsperiod. Signalstyrkan från en kortvågs
sändare företer för övrigt nästan all tid variationer 
i mycket snabb takt, s. k. fading. Detta är ju också 
fallet med signalerna från en vanlig rundradiosta
tion, ehuru i långt mindre grad.. Ljudstyrkeföränd
ringarna pä kortvåg kunna stundom, speciellt vid 

Med en betydligt enklare kortvagsmottagare kan man ..______________________• 

- om än oregelbundet - höra rundradiostationer 
på alla vår jords kontinenter. 

En fullständig våglängdstabell över rundradiosän
dare på kortvåg, deras effekt och sändningstider äter

Pi·ll. 2. T ill v.: 
Kortvtlgs dctek
ton. 8IJdd bak· 

itrtln. 

FLy. S. Till h.: 
NärlJild av spo

..----------------------. 
finnes varje vecka i »Die Sendnng» och i Radiohand
boken 1932. 

Man får dock inte tro, att det går att få in ame
rikanska eller australiska stationer på kortväg lika 
lätt och lika starkt som när man vrider in Muhlac
ker eller -Warszawa på de »normala» våglängderna. 
Så avlägsna stationer får man nog nöja sig med att 
avlyssna i hörtelefon. Inte heller kan man räkna men 
att fä in sådan kortvågsstationer lika regelbundet 

l en. 

lång distans, vara ytterst hastiga, så hastiga till 
och med att man, när ett föredrag utsändes. kanske 
endast uppfattar varannan stavelse! 

Däremot förekomma atmosfäriska och andra stör

ningar i långt mindre utsträckning än på våglängds
området 200-2,000 m. Detta förhållande är natur
ligtvis en stor fördel särskilt på sommaren då ut
landsmottagning inom detta område är omöjlig eller 
åtminstone onjutbar. Storstadens radiolyssnare inse 
genast, at~ kortvågsmottagarens ringa känslighet 
för störningar är ett stort plus. 

Den lilla kortvågsdetektor, som beskrives här ne
dan, är speciellt byggd för mottagning av rundradio 
på kortvåg. Den kan utan vidare anslutas till vilken 
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radiomottagare som helst med ett eller flera stegs 
lågfrekvensförstärkning. 

K oppli,ngsschema, 

Kopplingsschemat är i huvudsak detsamma som 
till detektordelen av kortvågstvåan i Populär Radios 
oktobernummer i år. Det praktiska utförandet av 
kortvågsdetektorn är däremot i många avseenden 
ett helt annat. Sålunda har den försetts med en fast 
spole i stället för de små utbytbara rörsockelspolar

kapacitet till jord, som kommer att ligga som shunt 
till primärlindningen, eller ev. till anodmotståndet, 
om det gäller motsl ndskoppling och därigenom ev. 
försämra återgivandet av de högre modulationsfre
kvenserna. Vid transformatorkoppling mellan detek
torn och nästa rör' i I'undradiomottagaren kan man 
helt bortse härifrån men vid motståndskoppling bör 
återkopplingen regleras medeh;t en variabel konden
sator på 85 cm liksom vid kortvågstvåan. 

na. Härigenom kan omkopplingen mellan de olika F=======~==============;J 
våglängdsområdena ske på ett mycket enkelt sätt me
delst en liten strömbrytare. 

För variation av återkopplingen användes ett va

Ji'ig . 1. D en färdiga, kor tvdgsdet e7ä07·}1. 

riabelt motstånd R z (se tig. 1) på 100,000 ohm i 
anodledningen, slnmtat med en kondensator på 2 
:\IF. En sådan s. k. motståndskontrollerad återkopp
ling har flera stora fördelar framför »kapacitiv» 
ä.terkopnling. Bland annat är risken mindre för 
att mottagaren skall »skrika», när den står på sväng
ningsgränsen, vilket lätt blir fallet vid en kortvågs
mottagare med kapacitiv återkoppling. Dessutom blir 
våglängden vid användandet av motständskontrolle
rad återkoppling i det närmaste konstant vid ändring 
av återkopplingsgraden, vilket i hög grad underlättar 
sökandet efter rundradiostationer på kortvåg. 

En detalj i schemat, som kanske kan giva anled
ning till funderingar, ä r att motståndet med sin 
shuntkondensator kommer att ligga på anodsidan om 
kopplingselementet för lågfrekvensen, t. ex, en trans
format ors primärlindning, då det egentligen borde 
ligga på batterisidan. På grund av den stora kon
densatorn är ju motståndet mot den lftgfrekventa 
växelströmmen mycket litet, och denna kondensator 
är även nödvändig. Men kondensatorn har en viss 

N:]( PK. T lED H J( A'\. lG JG l( § T Ä 

1 variabel kondensator, 300 cm med ratt . 
1 variabel kondensa tor, 50 cm mecl fininstä llning, 
1 kondensator, 500 cm, 
1 kondensator, 100 cm. 
1 kondensator, 50 cm. 
1 kondensator, 2 MF'. 
1 variabelt mots tund, 100,000 ohm. 
1 gallerläcka, 3- -- 5 megohm. 
1 honeycom:bspole. 
l hållare till d :0. 
1 spolrör, 30 mm i diam. 
1 frontpla t ta. 
1 kopparpl 1'l t. 
1 basplatta. 
Div. koppartråd, monteringsll.JUter ial etc: . 

J(onstrukt'ion. 

Detektorns byggnad och de olika delarnas pla
eering torde med tillräcklig tydlighet framgå av fig . 
:J. Här behöver därför endast nämnas något om ett 
}Jar detaljers konstruktion. 

Spolen, som. består av två lindningar, avstämnings
spole och äterkopplingsspole, lindas pa ett rör av 
pertinax, isolit eller dylikt, 30 mm i diameter (se 
tig. 3), Aterkopplingsspolen består av sju varv, av
stämningsspolen har åtta och ett kvarts varv med 
uttag vid fem varv, räknat från den sida av spolen, 
som ligger längst ifrån återkopplingsspolen. Båda 
lindningarna lindas åt samma håll. Tråden kan vara 
2 X silkespunnen 0,6- 1,0 mm:s koppartråd. Ström
brytaren S, påfig. 1, kortsluter de fem \'ar\'en när
mast spolens jordade ände. 

Våglängdsområdet med denna spole och en 300 
cm :s avstämningskondensator blir ungefär 17-70 
m. På det högre området, då hela spolen är inkopplad, 
blir vAglängden 25- 70 m; på det lägre området, 
då fem varv av spolen kortslutas, är våglängden unge
fär 17- 35 m. Dessa två våglängdsområden täcka 
samtliga de våglängdsband, som upplåtits för rund
radio på kortvåg. Dessa våglängdsband äro: 19,55
19,85, 25,2--25,6, 31,2--31,6 och 48,8- 50 meter. 

För undvikande av handkapacitet fastsättes bakom 
(Forts . i sid . 397) 
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E liten ektion 
nybörja en 

Vi publicera bär en populär och lätt be
griplig a,rti!<el såsom inledning till en se
lie, vill<en är särskilt upplagd för dem, 
som inte tidiga,re intresserat sig för ra
dio. Följ med från början, och Ni lian 

va.ra »professor» om ett. ha.lvår. 

Fig. 1. Hiil'ovan och bredvid enrÖ'"S1not
fagm'ens kopplingsschema. överst ett sche

V i skola börja (lenna artikelserie med en 
kort beskrivning av de komponenter, som 
all\'ändas till en enkel cnrörsmottagare, 
En sådan apparat återger normalt inte 

rundradio så kraftigt, att den kan driva en högta
lare, men i hörtelefon kan man plocka in en hel serie 
stationer, om uara antennen är i ordning och åter
kopplingen fungerar tillfredsställande, 

Föl' illustration av mottagaren och dess olika delar 
upptar fig, 1 dels till hiigel' ett vanligt kopplings
schema, dels till \"änster samma schema i sådan form 
att man lätt identifierar de olika delarna, På båda 
scltemol'na har använts samma bokstavsbeteckning 
fÖl' komponenterna, 

A betecknar den kontakt, till vilken antennen an
slutes, medan jordledningen inkopplas vid J, På 
spolformen L äro lindade de två spolarna L1 och L 2 . 

Spolarna kunna mycket väl vara lindade med ett 
enda lager isolcl'ad koppartråd på ett pertinaxrör 
~ller dylikt som ritningen antyder. 

:'Uottagarens F;\'ängningskr-ets, vilken skall avstäm
mas till den \"åglängc1, som man önskar ta in en sta
tion på, består av spolen L 2 och \Tidkondensatorn 
C2_ Om man nu kopplade en stor antenn direkt till 
översta ändan av denna spole, så skulle mottagaren 
inte bli tillräckligt selektiv. Därför är kondensatorn 
0 1 inkopplad i antenntilledningen så att man får 
lösare antennkoppling. :Med denna kondensator kan 

lila av vanii!] typ, till vänster samma 
schcma med de olika delarna inritade. 

man sålunda variera antennkopplingen, och man får 
då mycket selektiv mottagning (man kan skilja icke 
önskade stationer från dem man vill ha) när kon
densatorn är långt urvriden, medan man får en luaf
tigare men mindre selektiv mottagning, då kondensa
torn vrides in. 

Elektronröret är på schemat till vänster markerat 
så, att man ser l'örsockeln S underifrån, medan själva 
röret är inritat ovanför på sedvanligt sätt. P är 
anoden, G är gallret oeh F betecknar glödtråden, 
Genom ledningar från dessa elektroder ner till rör
sockeln visas vilka kontaktben som höra till glödtrå" 
den etc. 

För att man skall få röret att verka som detektor 
(likri.ktare) finns i deu ledning, som förbinder spo
len L 2 :s översta ände med rörets galler, inlagd en 
liten blockkondensator (gallerkondensatorn) 0 4 på 
cirka 200 cm, medan det från gallret finns en »gal
lerläcka» R på omkring 2 megohm till glödtrådens 
pluspol. Ackumulatorn B levererar rörets glödström. 

Anodbatteriet K, vilket liksom ackumulatorn B 
ligger utanför själva mottagaren, kan t. ex. vara på 
60 \"olt. Det har sin minuspol kopplad till glödtrå
dens eller ackumulatorns minuspol, och batteriets 
pluspol kopplas genom hörtelefonen T och drossel
spolen D till rörets anod. 

När högfrekventa spänningar komma in på rörets 
galler, alstras i tilledningen till anoden högfrekventa 

(Foris. å sid.J98) 
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Brunlnlar nlottagaren? 


HPig. 1. P.ilterlwlldeltsrttol''It 
iiI' föl' lit en. En ex/ra I"on 2 MF 
tl ensatol' inlco1Jpla..~ 80m figlt
I'en visar. L är lil.strum-s 

niitels POICl· . 

M 
ånga iyssnare ha varit utsatta för 
att deras lJ1uLLagare, som dittills 
fungera t alldeles förträffligt, plöts
ligt börjat brumma högljutt utan 

nagon direkt påvisbar anledning. Det har sina sidor 
att under sådana förhållanden finna felet och en 
vägledning bör därför vara på sin plats. 

Ar det fråga om en batterimottagare, sä kan man 
nästan alltid söka felet i anodbatteriet. S1't småning
om urladdas detta 8,1 mycket, att det inte kan betala 
sig att använda det längre. Men om spänningen än
nu inte har fallit så 'mycket, sa kan man ibland kom
ma ifrån det obehagliga brummalldet genom att 
lägga en blockkondensator på 2- 4 MF mellan bat
teriets två ' ytter'poler, den med minus betecknade 
och den med det högi:lta an\'ända volttalet, såF\om fig . 
2 visar. 

XiiI' det gii1ler nätmottagare förekommer det långt 
oftare att apparaten brummar. Bär iiI' det inte alltic1 
sa lätt att bli av med oväsendet, särskilt inte när 
mottagaren är olämpligt bygg'd. För att finna felet 

Fiy. 2 . .-l nud l}(/ll cl' ict ,,7uwl rl8 m cr! CI/. 7.01/(/('1/ 8(1 101'. 

jvfassor av lyssna1'e hn nllwt ut tör att de

ms t-idi[jCtre så fÖ1't/'äffli[jc~ mottagCtr'e 

lJliJtslir;t r;ivit sig t ·ill c~tt bru'lnmc~ utan 

påvisbar anledn·ing. I denna Qr'ienter-Ctnde 

Ctr-tikel berättas 01n 'l,: c~d or'sc~ke-n kcm 1j(~1'a 

och kur mcm ska.n kommct i,f/'än eländet. 

undersöker man föl's t hur nätfiltret är il1l'i:ittat. I de 
flesta mottagare sker utjämningen med drosselspo
lar - i en del typer blott med moti:lt· nd - och dess
ntom naturligtvis lwndensatorer. Oftast ligger då fe
let i lwndensatorerna, vilka n It.. för smä. Felet av
iljälpes då på så sätt, att man blott lägger in en 
extra lwndensator parallellt över den förutvarande, 
S1'lso111 fig. 1 illustrerar. 

Om man byter ut slutröret mot en större typ, eller 

Fig. :J . Dtt e.x: tl'lt fill cl' ti.UkofJplas. 'l'iIl vän.~lcr· el/. Mgfl'c
kVCILS-, 1i7l 71 ugel' ett huyJ'rekv ensfiUcl' . 

om man plötsligt använder en mottagare med många 
rör till en liten eliminator, så kan det hända att filt
ret övcrbelastas och det uppstår oväsen. I .. ~l. fall 
m[lste man naturligtvis b;yt a ut filtret:; delar lUot 
nya, villw tll'O Slt rikligt dimensionerade att det inte 
kan bli fl'ågfl om öyerbela~ tn ing. 

Xntm'ligi l'is härstammar- oväsendet inte alltid 
h än apparatens eliminatordel. EH olälllpligt place
rad antenn eller jordlec1ning lwn sålunda ta in en c1el 
störningar och brummande från belysningsnätets 
ledningul', särskilt när def<.·a föra "ii.xP1 Str-Ölll . 

Slutligen bör i dctta sammanhflllg n~imna. · ett spe
ciellt fall, som kan,:ke har intl'e~i:lc för en del lyssnare. 
De vanliga niilapparcllpr och eliminatorer för lik
stl'i.im, som W i marknaden , ~lro dimenslont'rade S<t 

( Forts . .i sid.j97) 
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nterferen~tintet 
ka 

En intressant artillel i ett hög, 
alduellt ämne med tips om hur 
lilan på oIil{a sätt ha,r möjlighet 
att reducera de störande inter
ferenssWrnillgarna i myc!,et vä, 

sentlig grad, 

Tig. 1 och 2. Pli ilijJs dynamiska 

högtalare med pcnnanentmagnet 

bygges. m.ed ett urkopplinf}sbart 

filter, som skäl' bOI't interferens

tjut över 4,000 cycles, 

V 
ilken distanslyssnare hinner iute till de 
karakteristiska interferenstjut, som full
komligt förstöra nöjet av mottagning på 
en hel del stationer. Särskilt vintertid 

har man efter solnedgången rikliga tillfällen att 
stifta närmare bekantskap med dessa irriterande 
flöjttoner, och detta hänger naturligtvis dil'ekt sam
man med, att de olika utländska sändarna då gå 
igenom kraftigast. 

Själva tonhöjden hos interferenstjnten är' ueroende 
av frekvensen på den station, som s tör mottagningen 
på den sändare, till vilken apparaten är inställd. 
Interferenstjutets frekvens kan förresten uträknas 
som differ'ensen mellan de~sH två frekvenser. Om så
lunda två stationer arbeta på respekti\'e 368,1 meter 
1815 kilocycles) och 367,6 meter (816 kilocycles), så 
får det eventuella interferenstjutet en frekvens av 1 
kilocycle eller 1,000 cycles, en ton som man kan 

elilllinera~? 


hitta ungefär t\'å oktaver ovanför mellan-c på ett 
piano. 

Iögonenfallande är att detta just är ett exempel 
på ett av de ,fall, då det avgjort är fördelaktigast att 
tala om stationernas frekvens i stället för om deras 
våglängder, och det stora flertalet har säkert reda på 
att man såvitt möjligt försöker placera rundradio
sändarna med sådana inbördes frekvensmellanrum 
(9- 10 kilocycles), att eventuella interferenstjut få 
en frekvens, som svårligen kan förstärkas i mottaga
ren och höras av örat, Tyvärr är det ju så att en 
sådan fördelning stöter på mycket stora svårigheter 
i praktiken, Antalet stationer ökar ständigt och 
utrymmet inom det frekvensområde, som kan komma 
ifråga, är föl' länge sedan alltför strängt upptaget. 

Låt oss så åter rikta vår uppmärksamhet på det 
ovannämnda exemplet, där två stationer kunna alstra 
ett interferenstjut med en frekvens av 1,000 cycles. 
Under vilka förhållanden når denna ton fram till 
högtalaren och verkligen stör mottagningen? 

I allmänhet är interferenstjutets styrka beroende 
a v de två signalernas relativa styrka i det ögonblick 
de nä fram till detektorns galler. Och denna styrka 
beror i sin tur på två faktorer - de två stationernas 
relativa fältstyrka på den plats, där mottagaren är 

Fig , 
si ruTctionc'

3. 	 Oli/ca bandfi lterkon' 
l" och exempet på 

l 'csonanskurvans hop
trängning. 
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placerad samt det använda avstämningssystemets se· 
lektivitet. Om den ena stationen t. ex. är lokalsända
ren och den andra en liten relästation på stort av
stånd f rän denna, så äro riskerna för hörbara inter
ferenstjut mycket små. Naturligtvis minskas risken 
för att det skall uppstå en hörbar interferenston gan
ska väsent ligt genom att man ökar mottagarens selek
tivitet, då den störande stationens signaler i så fall 
påverka detektorns galler i ännu lägre grad. 

I de moderna bandfilterapparaterna kommer man 
ifrån interferenstjuten genom att avstämningskurvan 
göres smalare än de vanliga 9-10 kilocyeles såsom 
fi~. 3 visar. Men i praktiken möter denna metod rätt 
stora svål'igheter_ För att man skall uppnå någon 
märkbar minskning av interferenstjutets styrka är 
det nämligen mycket ofta nödvändigt att man drar 
ihop avstämningskurvan så mycket, att sidbanden in
te längre tas in med tillräcklig styrka. Man får på så 
sätt förvrängning i reproduktionen. 

Samma verkan kan uppn;ls på mottagarens låg
frekvenssida genom att man lägger en seriekopplad 
kondensator och motstånd parallellt över anodmot
ståndet på ett av rören i mottagarens lågfrekvens
sida. Denna metod är, s m fig. 6 illustrerar, t . ex. 
mycket lämplig när det gäller att kompensera pentho
dernas framhävande av de höga frekvenserna. Styr
k:ereduktionen är nämligen progressiv och börjar re
dan vid 300-400 cyeles. Ännu vid 3,000-6,000 cyeles 
iir dock, om också i ringa gr ad, förstärkning möjlig, 
och vid dessa frekvenser är det i regel som interfe
l'enstjuten ligga. Föl' att komma ifrån tjuten tillräck
ligt med denna metod är det ofta nödvändigt att 

. man skär ned de medelhöga frekvenserna så starkt, 
att en förvrängning blir resllltatet. 

Ett tvåstegs filter är när allt kommer omkring 
den enda praktiskt möjliga vägen till problemets 
lösning. Detta filtersystem är i yerkligheten mycket 

3 7 

PiIJ. 5. Pmk[-iskt uttö
rande av den på tig. 
G v isade tonkont1-o11en. 
Fig. 6. Tonkontroll i 
81utl·ö'/'et.~. anodlvrets. 
Användeli med tördel 

. vid penthode1-. 

~IIIII 

likt de vanliga utjämningsfilterna i eliminatorer och 
dylikt, blott med den skillnaden att de använda spo
larna och kondensatorerna ha lägre värden. I huvud
sak består det av ett antal seriekopplade spolar med 
kondensatOl'er mellan spolarnas ändar och jord. Vid 
lämpligt val av komponenternas' värden kan man då 
få filtret att skära bort frekvenser över en viss höjd, 
och den skärpa varmed detta sker, bestämmes väsent
ligen av antalet steg i filtret_ Erfarenheten visar att 
tvåstegs filter äro lämpliga för alla vanligare fall. 

Nästa steg är att bestämma den frekvens, vid vil
ken nedskärningen skall ske_ Ur kvalitetssynpunkt 
är det naturligtvis önskvärt, att denna punkt fixeras 
vid ett så högt värde som möjligt. Men för att få bort 
mesta möjliga av interferenstjuten måste man å an
dra sidan kräva, att avskärningsgränsen väljes så 
lågt som möjligt, så att de flesta fall, då interferens
tjut uppstå, falla inom den bortskurna delen aV 

frekvensområdet. I praktiken är 
förhållandet lyckligtvis det, att 
det stora flertalet interfel'enstjut 
uppträda med en frekvens på 
3,500 cyeles och däröver, och då 
det ur kvalitetssynpunkt är nå
gorlunda tillfredsställande om 
man kan återge frekvenser intill 
detta värde, så ha dessa 3,500 
cyeles blivit det allmänt använda 
avskärningsvärdet. Så använder 
t. ex_ Philips ett sådant filter i 
sin dynamiska högtalare 2181 
med permanent.magnet. I detta 

(For/s. ii sid. 398) 

1'iO. 1. Filter il/kopplat i detektorns anodlerets. 
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En e ektro y am·~k 


den lmn inte bli mer än omkring 
en krona. Centrumtappen tillver· 

av 30 mm:s rundjärn, I tap· 

högtalar n, 
'l'il./samman med 
totografi en klar 

knn8l1'uktion. 
konto/ellis / en 

lWltmayneten. 

Pig. 3. Den fäTdiga 
.scdd fnl n sidalL 
fiy. 2 gel' denna 
bild av h öyialarens 
Pet 1/edersta stöttan 
m ed ledn'ingen till 

Pir;. 1. Den fär· 
d i rta hÖ,l7Irzla/,(, !I 
~ 1' r/r1 sne t.f; 17'(1 111 

if rålt . 

I 
den elektrodynamiska högtalaren finns en 
fältmagnet M (fig. 2), på vars centrumtapp 
sitter en magnetiseringsspole S, vilken alstrar 
ett mycket kraftigt magnetfält i det smala, 

ringformiga luftgapet mellan centrumtappen och den 
omgivande järnplattan. Strömmen till denna spole 
tas från belysningsnätet. I det smala magnetfältet 
finns en rörlig spole L, den så kallade talströmspo· 
len, \i lken matas med växelströmmen från motta· 
gar'ens slutrör. Spolen styres i sina rörelser av styr
skivan P, vilken utan att hindra spolens normala 
rörelser håller den mitt i magnetfältet. Den rörliga 
spolen är dessutom fastgjord till konmembranet K, 
till vilket rörelserna sålunda överföras. Membranet 
stödes längs kanten aven mjuk, elastisk upphäng· 

Fig. 2. En 8cl/ cmati8/c bild av 
högtalaren. U - mognetsyste
met, S -. rnartnetisC'ring8spo, 
kil, L - lalstrÖmsjJolen. P 
sf.yrskivan, ]{ - l,;onmem bl'an et, 
R - 'ring av mjukt ivättskinn, 
'l' - m el a11l'ingar, B - stöttor 

som bära d, RRa ·/'i.ngo r. 

högta are 

SOUl är lätt att bygga 

och ger gott resultat 

till riUllig kostnad 

ning - en ring R av sämskskinn eller liknande 
och denna är i sin tur fastklämd mellan två metall· 
ringar T, villm bäras upp av stöttorna B. Fältmag· 
netens konstruktion framgår tydligt av fig. 7, som 
inte bara anger de olika måtten utan också visar 
delarnas inbördes placering. Ramen hopsättes av 65 
mm brett och 8 mm tjockt bandjärn, som avskäres 
och borras efter de angivna måtten. Vad man sär
skilt skall se till är att hopspänningsytorna äro pla· 
na och vinkelräta. mot längdriktningen. Hålet mitt i 
bottenstycket (fig. 7) borTas så stort att en kvart· 
tumslu'uv kan snurras fritt runt i det med omkring 
l mm:s spelrum. I toppstycket urtages ett hål på 
34 mm. Detta häl skall vara absolut runt, och det är 
därför lämpligast att man låter 
någon verkstad göra det. Kostna· 

kas 
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pens nedre ände borras och gängas ett hål till en 
knnttumsskrm·. Vill man använda skruvar med flata 
skallar, så böra motsvarande hål (utan gängor) för
sänkas. Använder man skruvar med runda huvuden 
behövs ingen försänkning. För fästande av tappen 
till bottenstycket användes en skruv med fyrkantigt 
eller sexkantigt huvud. 

.:lIagnetiseringsspolen lindas på en spolform en
ligt fig. 6. Den tillverkas bäst n e lt stycke pertinax
rÖT", vilket förses med de två ändytorna enligt upp
gima mått. Dessa ändstycken få inte vara alltför 

Fig. 4. KonstruktionstecJ,;ning till konmembranet. Den 'in
ner sta randen ·atskäl'c .~ i. :fli /;ul', konen llOpli.1n mas etter de 
tva radierna och tvä tt ~kinnct limm as på den yttersta randen. 

tunna och skola fastlimmas på röret mycket ordent
ligt för att kunna motstå det starka trycket av spo
lens många lindningar. Spolen lindas med 0,17 eller 
eventuellt 0,18 mm:s emaljerad koppartråd. Tråden 
lindas rätt hårt och så jämnt som möjligt. Det går 
naturligtvis att utföra lindningen helt för hand, men 
det är ett mycket tidsödande och tröttande arbete. 
Bättre är om man kan placera spolen på en hand
borrmaskin, vilken sättes fast i ett skruvstäd eller 
dylikt. En symaskin kan också användas som spol
maskin. Och skulle man tm ä ventyrs vara lycklig 
ägare av t. ex. en motordriven slipmaskin eller lik
nande, så bl'g"agnar man sig naturligtvis a\' denna 

Pig. 5. Mått tör pappersremsan till talströrns)Jolen. 

vid spolningen. Som tilledningar användas två bitar 
vanl ig belysningsledning, vilka även utgöra de första 
och sist a varven av spolen. Mellan de olika lindnings
lagren lägges med jämna mellanrum sammanlagt 
ett halvt dussin mellanlägg av paraffinerat papper 
eller dylikt. Man lindar på så mycket av tråden att 
spolformen är helt fylld, varefter spolen omlindas 
med ett par lager isoleringsband så att tråden skyd
das. Den färdiga spolen provas också ordentligt, S~l 

att man får klart för sig att s tr ömmen går igenom. 
Talströmspolen tillverkas av oglättat papper (t. 

ex. grått omslagspapper), cirka 0,2 mm tjockt. Det 
utskäres efter måtten på fig. 5. Fältmagnetens cent
rumtapp doppas en enda gång i smält paraffin, som 
sedan får rinna av, så att det återstår blott ett myc
ket tunt lager. När detta är torrt, lindar man ett 
lager stanniol omkring, och pappersremsan viras 
stramt om samt klistras samman med fisklim. Rem
san lindas så att de två flikarna (till vänster på fi
guren) komma ytterst. J sp ilret lindas därefter 0,2 
mm:s emaljerad koppartråd till dess spolen är helt 
fylld. Varje enkelt trådlager bestrykes med pande
tikon liksom den färdiglindade spolens ovanytu, så 
att man får ett fast, samlat helt. Detta är av allra 
största betydelse, då spollindningen under driften ut

Pi,q. 6. Spoltorm tör ma,IJ
netiser i ngsspolen. Röre ts 
tjocklek är 1-2 mm. Rö
ret 8 kall precis kunna gå 
ned över ma,IJnetsystemets 

tapp. 

sättes för mycket stora påfrestningar. När spolen är 
absolut torr, smälter man bort paraffinet genom att 
doppa tappens fria ände i varmt vatten och spolen 
avtages. 

Av den torra spolen avskäres upptill (fig. 5) så 
mycket, att blott en cirka 1 mm bred kant finns kvar 
utanför det fullindade spåret. Spolens tilledningar 
läggas i två smala rännor i falskanten och fastlim
mas med pandetikon. Det överflödiga klistret :1\'

lägsnas noga, så att spolens yta blir jarun. 
Styrskivan utskäres av 0,5 mm presspan enligt rit

ningen på fig. 9, som är gjord i naturlig storlek. Rit
ningen kan direkt kalkeras över på skivan, vilket i 
hög grad underlättar arbetet. Cirklarna kunna rit
sas ut med en skarp kniv. Den invändiga diametern 
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D avpassas så, att ringen precis går ned över spo· 
lens olindade kant. (Detta är den nedre kanten i fig. 
5.) Spolen placeras ordentligt i styrskivan och fast· 
limmas väl med pandetikon. 

3-Iembranet tillverkas av ritpapper, som ntsl,äres 
enligt måtten pä fig. 4, och hoplimmas med pande· 
tikon till en kon. Längs Iwnens yttersta rand fast· 
limmas remsor av mjukt t\'ättskinn, cirka 6 cm. 

Fig. I. Hugtalm-ens ma[111 et systc l1l. Cpptill 
stuttoj'na till membl'anchassict. D c tv(I 
I,orta stöttorna placeras pet l1wIllwts'!)ste

m,et s smal·a sido/'. 

Fig. 8, Högto}(l.1·e·n sedd 811ctt bakifrån . 

breda. Den innersta kanten uppskäres i 
små flikar av cirka 4 mm:s Hlngd, "iIlm 
böjas något nedåt Srl a1 L de bilda en cy· 
lindrisk ring, vilken precis passar ö\'cr 
talströmspolens olindade del. 

Chassiet, som skall bära membranet, he

POPULÄR RADIO 

netkärnan inte är kvadratiskt utan rektangulärt, 
bli hå a v stöttoma längre än de två andra. 

IIoZJsättningen. 

Magnetiseringsspolen placeras på magnetsystemets 
centrumtapp och systemets olika delar hopsättas 
med hjälp av de olika sk l'll\'a rna. Centrumtappell 
centreras noga i hålet med hjälp av ett 2 mm:s borr, 
vilket skall kunna röras hitt runt i luftgapet, och 
fastsluuyas ordentligt i den ~lntliga ställningen mel] 
en kvarttums skruv. StYl'skiHIl1 med talströmspolen 
placeras "tt att spolens linelning befinner sig mitt 
inne i magnetfältet. 

l de tvfl hålen på 1/ 8 tum, vilka ses i mittlinjen 
3\' den översta järnplattan, sättas 1/ 8 tums bultar, 
\'ilka fastgöra s med muttrar. Styrskivan placeras p,l 
dl'ssa uultar OC11 höjes eller s~inkes med mellanläggs
ski\-or till dess den riktiga höjden uppnåtts. Cen
treringen av spolen i magnetfältet sker lättast på sft 
sätt, att en pappersremsa lindas runt spolen och elen
na insättes pEt sin plats, varefter styrskivan fastgö
res och papperet avlägsnas. Spolen m;lste nu kunna 

röras fritt upp och ner utan att väggarna berö
ras p~t n~tgot ställe. 

Chassiet hopsättes och membranets t\'iittskinl1 
klämmes fast mellan de ty{, 
ringarna, S~t att skinnet 
överallt får lämplig Späll
ning och membranet inte 
dras snett till någon sida. 

Membranets kan tflikar \'id 
konspetsen pressas ned örer 
talströmspolens översta, 

kant, sft att den nfll' ned till 
stYl'ski\'an, och elet hcla sammaulimmas Of'

dentligt med ett tjocl<t lager paueletikoll. 
Särskilt skall lDaIl se till att membranet sit
t er ordentligt fast l)ft talströlllspolen. 

På en av cha 'siets stöttor placeras eH liten 
slar a v två lilm stora l'i ngar a \' hrlrd alu
minium eller eventuellt järnplåt ell er 
kryssfaner. Den invändiga diametern är 
:320 mm, den utvändiga 250 mm. D('~~a rin
gar utskäras med lövsåg (tar man alu
minium, så smörjer man vid skärningen 
med spri t) och man borrar F; ltrtl för l/~ 
tums bultar lika långt från varandra. De 
fy ra ..; törlen, som skola bära ringarna , ses 
pä fig. 7. De t illvcrkas av bandj~lrn och 
förses likaledes med hiH föl' bultar och 
slauvar. D~, det översta stycket a v mag- Fig. 9. En 8kiss till stYl'81.:ilia ll- 'i lw(urlirl storlel<. 

(Forts . å sid. J9 7) 
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lDotta,ga e ? 

Kännedomen om den belastning, som mot.t.agarens olilla 

steg bli utsatta fÖl' undel' driften, äl' av myr!,et. stOl' 

betydelse för d-e resultat som kunna näs, Läs i denna 

orienterande artikel om, hur man mycl,et lätt själv 

lIan fä. reda på belastningen i de olilm stegen och där, 

igelwm vara sälle!' på att fä. ut det bästa möjliga av 

apparat·en. 

D 
et är ju en känd sak LIan d alla lyssnare, 

att. mottagc.aren försHil'ker de inkommande 
s ign alel'll a, innan de bli hörbara för oss 
i llögtalal'en eller lurarna. Men hur stor 

iiI' denna förstärkning egentligen? Kan denna för
stärkning uttryckas i tre eller fyrsiffriga tal eller 
måste "i gå ännu högre för a tt få det rätta värdet '? 

Den sakell iiI' det förv isRo inte sa många som kun
na svara p tl. Och ändå är det inte bara för tillfreds
sHlllande av den personliga nyfikenheten som denna 
håga betyder någonting. Saken har också en mycket 
allyarlig sida. Det är nämligen så, att om man kän
ner till detta problem ordentligt, så kan man plan
lilgga ett mottagarbygge på sådant sätt, att varje 
steg helt uppfyller de krav, som nnder mottagarens 
(lrift kunna ställas på det. Och endast när så är fallet 
kan man nu säker om att uppnå bästa möjliga re
sultat. 

Figuren här brecl\'id visar schemat för en yanlig, 
modern trerörsmottagare med skärmgaller-högfre
kvens, detektor med gallediln'iktning och lågfrekvens. 
BandfilteI'-ingångskrets am-ändes, och denna är 
kopplad till gallret på skiirmgallerröret, som i sin 
tur är kopplat t ill en kraftdetektor genom en a\'stämd 
gallel·krets. En cloughkoppladlågfrpkvenstransforma
tor överför de likriktade signalerna till slut rörets 
galler. 

)Iätningar Yisa, att man kan vänta maximala växel
spänningar på omkring 750 mikrovolt (en miljon 
mikrovoli - .u\' - iLl' lika med en volt) mellan en 
förstklassig antenn ocll jord från flera av de krafti
gare utländska radiostationerna. Denna maximispän
ning ökas i \'erkligheten i de avstämda lJandfilter-

Dlycket fö.-stär er 

670.0.00. 
750 

~Icrovolt 

Mlcl"Ovol~ 

0,0-67 Vo" lOVa" 

b'etsarna i en grad som är Lcroende a v kretsens 
godhet och det sätt, varpå antennen är kopplad till 
krctsen. I allmänhet kan man i moderna lågEörlust
kretsar räkna med ett värde på cirka 9 gå nger, och 
vi ha följaktligen på högfrekvensrörcts galler en 
maximal växelspänning på 750 X 9 = cirka 6,700 
mikroyolt i förhållande till rörets glödtråd. 

Om vi nu anta, att åtcrkoppling användes (vilket 

inte scllcrnat visar), så kan den uppnådda förstärk
ningen bli omkring 100 gånger, och vi få alltså på 
detektorns galler cn maximal växelspäl1ning på 6,700 
X 100 = 670,000 mikroyolt eller omkring 2/3 volt. 

Om högfrekn~nssignalen int e är modulerad, så 
komma Yi i sjäh'a verket inte längre nu, men om vi 
anta att högfrekvenssignalen är modulerad till 50 
procent, så få vi med en modern kraEtdetektor om

kring 10 volts maximalspänning ö'-er ett 20,000 ohms 
motstånd i detektorns anodkrets. Om transfOl'ma
torns omsättningstal är l: 3,5, så ö\'erföres till slut

(For!s. J si';. 398) 
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Radiodoktorns 
praktiska råd 

Fel i ett HF-steg. 

På bilden till höger il
lustreras hur man myc
ket enkelt lokaliserar f tel 
hos mottagare med flera 
hö;;irekvenss teg till et t 
bes tämt steg. Al;tennled
ningen kopplas blott i tur 
och ordning til:l rörens 
galler, som pit dn ameri
kanska rören är pla ..:erad 
i toppen. 

!Iieut.rodynkondensator. 

I moderna mottagar
konstruktioner h~ nder det 
rätt ofta, att man har \ 

\
användning för variabla 

f I 
f 

kondensa torer med liten 
maximalkapacitet, t. ex. i 
bandfilt r apparater, vid .----./// 

" , 

- 0 - ~ - - - - - - - - - - '0 
enrattsavRhimning av fle
ra kretsar, i nentrodyn FfG.2 Hemgjord mil<rosl<ala. 
konstrnkt ioner etc Bilden Bilden till vlLnster visar, hur man p,l ett 
här ovan visar. bur man mycket enkelt sutt kan förbi:\ttra sin motta
pä ett mycket enkelt sätt gare genom anviindning av ett vanligt dos
ka n »förvandla» en vanlig lock som - miluoskala. På lockets framsicIa 
glödströmbrytare till en klistras en pappersslw]a föl' instiil:nings:lv
~å dan liten konrlenscltor. liisning. 

Montering av spolat·. 

Mycket ofta vållar monreringeu lW ay
stämningsspolar och drosselspolar på. isol,'.
rade bottenplattor stora »mekaniska» syå 
righeter, då blott ett fåtal amatörer torde 
vara lyckliga ägare till verktyg, som behö
vas för tillverkning av mässingsYinklar. 
Till Y;inster illustreras här en myeket enkel 
ocl1 behändig mont pringsmetod. 

Sönder'brända tt·ansformatol'cr. 

De fles ta lyssnare råka förr ellet senare ut för att lit g
frekvenstransformatorn blir sönderbränd. På fig. 1 och 2 
här ovan sel' man hur man med hjälp av motstånd och kOll
densator av angiven storlek slwll kunna göra apparat"n 
klar för användning. X anger i båda fallen brottstillIl' l . 

! Brott i dubbelJedal·e. 
r 

Med hjälp avett par
/ " testspetsar , så som visas 

på bilden till vä n.~ter, ii r 
det en lätt sak att finna 
brottstället i ,"11 vanligSna.bbIÖdning. 
snodd ledning. Man sä tter 

Det är ofta betydelsefullt att man kan f,'l den en spänning på 2-4 volt 
elektriska lödkol,en varm mycket snabbt. Detta mellan ledningarna och 
uppnår man genom att lugga asbe:o t runt kring obsenerar om voltmetern 
själva vurmekroppen. ger utslag eller ej. 
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Blaupunkt 	 induktordynamiska högtalar
system 100 U 
Ett lättdrivet högtalarsystem med mörk behaglig ton. Naturlig 
återgivning av såväl höga som låga toner. Färdigt för fastKr. 35.
skruvning på baffel eller inmontering i kabinett. 

Blaupunkt 	 elektromagnetiska högtalar
system 66 R 
Det välkända kraftsystemet, som sedan gammalt betecknas 
såsom normen för ett förstklassigt högtalarsystem. Synnerli

gen lättdrivet men samtidigt så kraftigt, att det kan använKr. 30.
das efter förstärkare . 

Blaupunkt 	 högtalarchassi 37 cm 
Med detta chassi och magnetsystemet 66 R bygger Ni utan 
svårighet en högtalare efter egen smak, som i kvalitet över

Kr. 12.- träffar de flesta fabrikstillverkade. 

Generalage nt, lager och Engrosfö rsäljning : 

Aktiebolaget R O B O, Stockholm 
Telefo n: Na mnanrop: Akti e bolag e t Robo 

d 

~ 

En 
verklig 
sensation! 

»Den elektriska grammofontallriken » 

"MAe'OM" 
"MAeOM e" k elektrisk g r ~ m m o f o n < 

"MAeOM A" 
fGrammofonmotor med Pi ck -up 

motor av genomgripan
de ny konstruktion. Grommofonmotor med ström

arm, au toma tisk stoppa no rd- Absolut störningsfri. brytare o . hasti g he tsreg leri ng . 
ni ng och ha st ig hetsreg lering 
å gemensa m p lo tta. Hö jd inkl. ta llrik 30 mm. 

Kr. 115:
Di ame t er 250 m m. Kr. 78:

I Finnes för såväl lik- som växel-I 
medmed koppl.-s ladd I ström. U p P g I v S p ä n n I n g. 

men utan pick -up r REKVIRERA CIRKULÄRI ~ kopp l. -sladd 

INGENlaRSFIRMAN ELECTRIC STADSGÄRDEN 22 
STOCKHOLM AVD. P 

~ 

r 
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UTVECKLING • 

Den smäckra, glänsande cykeln av i dag - det är den 

gamla "tvåhjulingen" av trä, som skickliga konstruktörer 

förbättrat och fulländat. En likadan utveckling, fastän snab

bare, ligger det mellan de gamla radiorören med deras 

svävande, skorrande återgivning och Philips nya "Miniwatt"

rör. Dessa fulländade rör giva Er en klar, vacker återgivning, 

och Ni får en behållning av Er radio, Ni ej trott vara möjlig. 

OD 

II 



397 POPULÄR RADIO 

KIL~FTDEl'EKTOH ~ , 
(Fort s. fr,," ,i d . 378.) 

lägsen den seuare h: de i fnig a 0 111 k,i ll ~ li gltel oeh ljmlln'a 
litet. Yi ~ kola där rör i for t 'cit tnin ,:;en lI tc" lu l al1l1e behal1l11a 
elen gallpr li krikt::mde c1 e tcktol'l1, 

Som tidigare ni1mlld e~ il r , erkniugssiittet hoi' elruna olika 
lli\. det gU llel" alt likrikla ta rk" uch ,' ,'agn ~ i,:.:na ler, Viel 
svaga s ig'na le r Ul" det galler,;l röl11,,; -gallprspUJlnillgslolrvan 
SO Il1 utnyttja s för likril;tnillgen Vå l'u mlllu si i.tt som anoLl
st rölll s-ga llerspännin g',;;kurvan vid en a nolllikriktn llde lIelek
tor , Man fiir :1l1ts:'l en likriktaLl ~a ll e r ström, so m ii,er gulle l"
kcm1l'lIsator-!:(nllerlUckilUlledallspn g('r U Il Il110" till en l ug
frekv ent vU xelspUnning, som varierar i takt m ed lJärv:lgen~ 
modulering, ] )('l1n a yiixclspännin,g k ommer iu på detek lo r
röre ts gallpr och för :-. tiirkes av rö ret på samma s iiU !'OI11 i 
en vanlig l iigfrekyeu!< l'ör :; tärlm r e, En oliigenhe t lIIed c! t,nna 
detektor föl' ::;n, g-a s iKn a le r, alll",tl elen normala ,e;allerlikrik
tancle' detektorn. är u t t yäl'llpna p :i gallerkonden~ato r och 
läcka mil~te välja,.; sd, alt tie hligl'l' mO-<lllllitions f r f? kvense rna 
bli till vi s ~ g1'8elundertrycklu, J)etta gÖl' a tt kl ll ng'färgen ,'id 
återgivning av mu s il, blir I ill:l l1l1e, sn :ut de olika iustru
menten bli sV:lru re att kiinna igell, ol:h t a let. blir ii "en mindre 
lättförstiieligt , Ett a nnat fp l med deuna ll eleld'or är att den 
lätt blil' öve rbe la s Lad ol:ll diin'irl ,~er 11Pphoy til! (listorf'ion , 
Detta vaj' jus t 8nlecllliugenlill a tt den anodiikriktallClp ele
tektorn ett tHg an,'tigs ~ 0lI1 (\ r n enela riitta. Ml det giillele att 
erhtdla bä s ta möjli gl l ljllClkyal iteL Fiiretll'agslJ:ill a r e l1 la de 
ki l' särskild vikt Vill att 1'011ern 'L nu äro hel t ombytta, ~a 
att den ga llerlikril,tande dd ek tol'l1 - i lIen nya utföl'illgs
formen av kraftclptek tor - numera iir den enda cletektol'l1 
f UL' k,,, Ii tels LUo t lagTling, 

Vill de unc!C'!:söknillg'ar som i ,gang~uttes föl' a tt utröna 
orsa kelI till att gallel'llPtekto]'lJ sil hi tt ble ,' överbela s ta Ll 
uppti[ ckte mUll att de tta herodde va a tl: det.ektorn al'lletHcle 
m ed i'ör lit en anochpiillnin,l!;, F l' lrL YHr ul lt,TL lätt a , hjälpt 
genom en ukniug- a" nnu(I ~ [Jiillniu g-e ll, :\l en det gälldo att 
finna s:1da ua detek tol'1'ö r, SO lJl utall at t ta skalla kunde U la 
denna ökade Hliollb"la,lUlng', Det fo rll r!l(l es helt. enkelt be
tydligt kraHi g-a L' f> rör Un tidigare P'l t1 e tel{ torn~ plats. Genom 
aLt Yiilj a e Lt ], l'Uftii!t ll elpl, l orl'ör ol:h ge el Un hög- anod,piin
Ding- kunde man llvseviir t höja el en till :1tn:1 ~ i g u:ll ::;piinningen 
på detektol'l1s ga ller, och dettn m edfiircle nll samtidigt en 
nnnan fördel , llämligen att ma n kUll(l e llnt!ya m det e ljes t 
Yflllliga lå gfrp.kl'eu s l'ö L'stiirkal'l'öl'l>L mellan lletekl orn oell s lut
röret i nJUt la g-aren, D e t \'[lr till och meel möj ligt att l:1 ta 
dptektorn direkt mata bug-ta laren, 

En annan mFket iJet~' (I t'[St'l'll ll flinkl meLl ll (' ll ~to ra ~ ig
nalspiinningen p:l cle lekL Ol'l1:' ga llc r, sOIll iiven Rnrnll1anhä nger 
lLlel1 elc>L f örtillclL'aele urbet s.-,ä tr-et, är atl elen distortion, som 
uppkommer pil grunll ay ekn \':lllliga g- :tll e rde Leklo rns OCll 
f , ö, Uven auot!clptektom ::; knt!ratisku ka ra kteri s tik, bortfal
le r. "id kraflll rlekto rll f lner i llgeu galler~tröm annat än un
der en liten lIe l av l1l'n jlosith'u lLlllvpe rioelen h o ,~ gane r
svii ng nillgen , ])enn a ~lrumstö t uppladda r gall e rkoncleusaf.o ru . 
som seelan under den ön k a llelf' u av sYän;.: nillg-~Wr[ul'lle l 
får urla dda sig genom gall('rl iickau, G:1l1re t f ll r g-enom upp
laddningen eu lJegutiv sIJ(l uniLL,e:, som vari erar i takt mell 
iinclriugen a v sign:11spiiJlningf'us HlUlllitnll, el. v, s , i takt me(l 
morlnleringf' n, Deuna l:lgJ'rekwn ln modlllering~~piiuning föl" 
stU l'kp~ seclan ;'l\' r l;I'N peL vHU!ip;t ,' i,itL Att mu rka är här 
att hela deu hiigfn'k,'enlu s i;':lI >1 l ;;pännin," el1 li!!ge r pil lI d ek
toms galler (I(:lL att rLl1ol1s tröm '-gallers[liinnin!!skurl' l1 11 l11 :1stp 
,ara rak ön l' hela del områLlp ..,om UPJll,lges 1\ , ' den högfre
kyenta galler~yUn ~l1 in L;'e ll för nft ej en anodlikriktlling SkHll 
uppkomma, Dcnu fl !lLot,erkar niifllli~ ell ga llerlikl'ik t.; ,ingcn 
och ger u[Jjlhol' Ull c1i ~!ortion , ÄL' biln':lgen ll10clnle rall till 
100 proee lIt kan Illa n .,[tlun ll :1 pn e tL yj~s l r ör till å ta endast 
IJUlflen SIL sto r ,'ä xelspii ll ui ll g- lla röret Hu\'ii.ucl es som de tektor 
som (l tl de t nnvändps ~ :1 -0 1U l"gtrek y n~ förstäl'kare. 

Piil'eclra l!slJi'LlIaren ll,hha (le i sambanll härlIleeI förd elen 
av aL t lilla k l'nftcletektorn direk t LTIllt a högtnli,rell , S:i sun rt 
man "rieler jJ:L f ör m.\'f'krr ]J" n11Yll ,kun t rollen , ~fl att detr k
torn blir ö'-erJJe lnstatl, il1[rii(IN en mim'lming i IjuclstyrkHn, 
vilke t gör at't mal] genDst \TiLle r tiJlllakn ,'olnn lco utrollen 
uch clärigpnoll'l UJ1(Ig-å L' d is to rtion, D e tta ii!' ,in' e,i fallet cl& 
högtalaren matas ay (' Il nonua lt s lu trör. 

TAG IN ALL V;i.RLDEN t 
(F or t ', frrm sid, 383,) 

panelen r n kopparplli t , s() rn jordn ,' )lot s la ndet R m åste 
isolera s hun den na ,-, litt g-enom elt isolerancle mellanl iigg, 
Dii remot kuun a IIp t,':' a \' s tiimnin/{skond ensatorernu s kruvas 
fast c1ire l,t pil pl:He n (~'l I·ida ele m !'! r otorer och stn tiv äro 
met a lli skt [iJrlJ1L udna), Ä, e ll konden satorerna s rotorplattor 
skola niim!igen ya ra jorelacle, 

Drus8e1n DR, " o m bill' lJes ta r a v en honeycolLllJspole, är 
inte mycke t kri ti s k, och yan-antal e t i clenna kan c1Urför vä l
ja , l11yc!p l godtYl:kl igt , 

De tr E' l"ltlerilellningarna, som :s:tlllm:1nfUras till en kabel, 
nns l uta s till benen pii en rörsock ['l efter ert utbrii nt rör 
enligt fliljunc1e , r-!w ll1n (se fig, 1) : ledning 1. - a nod benet, 
ledning ~ ocb 3 - glöl1s tr iilLl sbenr>u. Letl nil1 ,g :J bö r Wda s 
fn ..t Yiel de l gliid ~ tröm.s tlen ,~om, l1i i r rör"ockcln il1 ~ ii ltes i 
rundrarlioItlo ttaga rens detel,t nrrörl,CLIl:'Il'o, blir fiirbun(lN med 
elen pOSitiva glölls tröms lelln ingen, 

SCl1an l'nnclradioll1ottag:l r ens eletektol'l'ör lusatts i lwrt
d gs<1r.tektorn in siilL E~ l' ci n;ocke!n lne ll battel'ilpd uill;:ml'ua i 
dru föna s lle tektorrörh tdltu'e, Antenllpu anslutes till .\., eller 
A, beroende pEL de ~;.; län~d, (Är mutta garen n ll ~ lu t n till lik
,tl'ömsnät måste e n 000 CIH:S kondcns:Ho J' m ed pron;piinlling 
1,500 "ult in ,iitbl ..; l :1ntennl l'(]niugell fn1n "L (, it! X i fl!!:. 1) 
för a tt för CbyggR en>ntupll i' j1iiu ll ing- i antennen,) I-lkulle 
motrngaren vä g ra att , ,·ti ngrl uii r anle uuen kopplas till, kan 
mlln försöka r ä da bot pil elPtta ;;('110111 n tf. öka de tektorns 
aU(Jehpiinnin", SO Ul vanligt ,-is bör ":1r!} omkring 40 ,ol t. 
D e tta gä ller (lå lletl' ldoL'll i 1'1luelrl1c1iomottllgaren iir trans
for llla Lo rkoppl acl. Yid l11ot,; til nrl skoPvling bur anoLl s jlännin
gen gh'c t~' is vara b01:velligt llugrc, nIa n finn e r cloek suart, 
att c1et bi[ r ocb \'fLr [XI. a vs tiilllniugssk ala n UPIJ, Ull' »lllckor», 
där cletc[;torn trot .., hug' allo el ~piinni n!r inte vill sviinga , D es, il 
luckor, som beru på energin bsorjlLinn frun ante unen. då elen, 
na dikar bl i a y,:!'iilUt! , kuunll inle elim ineras auna t i'm genom 
att man " ör anh'uukoP111i ng(~ Ll mYl'k et W,"" L r x, genom a tt 
ink oppla cu variabel kon (l cnsnlor i an t0.nnens nellleelning, 
"arigenolll m un .in ,h 'en h(,'kväll1t kan variera ontennkoPV
Iiugen , J onllednin gen belIöyer ej <1n" i1 ncla', Är rnottn g;a ren 
niita ns lulpll Illt lö te cn 3.000 Clll: S k oudew.;aLor (l,[jOO V) 
iustltta s i den e ,'nt uella jonlleclnillgel1, 

K ortYlq{sdetektol'll fLllL ,l!E'1'Ur ~Oll1 oyan lLilrnnts bii~t i fUr
en ing m eLl ", dana nlU Lt flgure, ll iir det r' ktoL'l1 ilr tL'UnSfOl'llla
tllrkopplad till de L efte l'fö lju,lhlp J ÖL's tärkal'l'öl'eL De ta är 
fallet \'id de fle~ la n 'U rÖr ,' lll.UUa ,;are, Vid trel'ö r~ l11 ott:lgare 
m ed mo( ~t :lllcl sk(Jllll1acl detl'klor. t , ex, »Familje lrca n», in
kOPJlla ~ liimpligell kort,'{igsdetekto1'll till r(jr 1ll' 2, som är 
trHlISfOl'Il1 nf'ork oppla L och ~O Lll d it r:1 r tjiin:;('göra som el e tek
tor, lHi lTill lLul s te a uoc1spiil1l1iuge n p:'\. detta !'ii!' minsIws till 
Iii L11 pli g' detrktOl'~piilLUiu~, Je'lt l, gf rek,'elLSL'Ör är full L till
J'~iC'l{1i~t ,"id kortxu ,gslllottngnillp: , 

BRC\ld AR )IOTl'.\.GA1~EJ.:T ,? 
(Fort", fr;", si ,l. 3~~, ) 

an de ]w!t e liuLlnpr<l 1I,itlJrll ~el (de l] ~ ,iullga!l(le mn s kinto
lIP U). Om mau em ell e r t id un un 'lurpl' eu s!l (l:tn al'pnrat till 
~> Lt. b elyslliug~nn t , !;Olll Jrl:lta s med ~ r L'öm fran ('n kvik s ilver
likriklan' , 'i,1 till' m an "":Irt a tt komma ilr:lll den störande 
I Jnlnluin " ~ tonen , FiltreL iir niimiigell inte Il criiknut Hir ut
jiimniue; aY ll c'· krafti ~'a .. trö lll[luls'ltionerua, I s:lLlan t fall 
ha.!' mnn ing-enting' auna r a t t göra äll aU !Jyp;ga till en extra 
f ilte L'kre ts ,ij.,OIll tig, ~ ,·tsu r. Även hiir bör m,m lä p;~u nntpnn 
Cell jOL'dleuuillg så ltll,.gt ~(J 1ll möjlig t frun belys ningsled
nin~· :ll'll n. 

E_ - E LEK'l'RODY~A)llSK RÖGl'ALA.RE. 
(Fort s , f J'a" si d , :)02,) 

kOlltnl,tlis!'. mell r'Ta bU'<RlJ ingnl', lötl ;; tjilrtn L' ( ~ llel' kontakt
skrl!\'a r ,;,l som fiA', i) ,'isar, uch hit clra " ledningarna från 
luagneti "e l'i ng~s[lnlen St) n, t ta l ~ t. riimspolen, ö,-er mr< g netise
riugi's [lole ns lwnf:aktvnnkLC'r ink(J[Jpla~ ett 1ll0t "t;Ll1d på 
;;0,000 ol<1n flir a "lednillg- a v c1e höga sp iinningar som 1Ip[1
" t h \'il1 sLrömm ells avbrytande, 

:\ll!' högLRla ren:; [imni~g är absolut torr - d, v. s, efter en 

http:R�Gl'ALA.RE
http:ltll,.gt
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dag - sker nvp rO \' ning'll . lIiigtalaren auslute' via en ut
gil u !\"~ tran~r()rlll<1t r til l Il li:lIupli l;" ll1ut taga re. 1'> grunu a v 
talsLruru,' polens re lativt ri ugu obm:ska illOts t :: nU är det ab
solut nöuviindi"t a tt Dlun a n v;inupl' en u tgå llg's tran,;forma
to r, bertilmall ru r eleklrod~' na mi:;k:1 uöglalare av uen 1,1g
ohmig a t'ypelJ, f(jr at nå Nt gult n :: - uILal. .lagnel berin;; -
strömu lell fll.· d irek t f ra n nälCl IU'd ~:W \'olt lik:st rijm, UC!Il

brunet s ka ll iute l!US \'ill mycket kra ft ig lju,),;tyrka ge ifrån 
s ig' Da i>0r skol'rande Ij Itll. ( UI _':1 skull v ara fallet, rikta l' 

lia n Slyr k ivan Ull des ' ue r :-;kLllT:lUU \) ljudct fönwiuner. 
n ögtalaren skull an t ingen pl a 'eral:\ i en ljnd,'kärlll med en 

iuläng(l P,l min t 1 101'10 1' e ller i en it.:ke alltför liten lä da, 
,om in te U r Hlra slii n;:.o;u lmktill, Det fö r , tu;imnda arrange
manget m ed en ljudskärro ger llet l)iL tf! r e 'u lLate t, 

" ihii l li \l ~k äl'JJi l1g-e n ,UUl lI UJol'I' JJ ingen och gängningen 
k u.n nlförus av val' oeh e l! ~om är nilgot li Let l1i.ind ig, Blott 
u rtagningen av det lora h rllet uii l' I n h lröl.lll;polen skall 
pla ce rus kan J et nua ldokl al t (jverl. ta :l t en yrkesme
kaniker, 

~lA'l'E1tIA.LLI :::;'l'A: 
Di . uandjil rn ocl1 HlIld jtim . 
2 al uminiu lllpl: ta r (ld l'da ), jämpltitar eller kryssfaner

plaltor, ~50X :!30X2 mm. 
Dh'er se skruv 1iI u ltra r och uylikt. 
l 11 'rUua x rö r , längd. 71, inv, diameter 30, tjocklek 1-2 Ullll, 

Cirka l )(g, 0,17 e ller 0,1 m m:8 e maljerad koppartråd, 
Cil'k u. 2(1 mel'er 0,2 1l1l1l:8 emu.ljel'aU Iwppal'tl'å d , 
l ark r itpap per, 
l ark og lti t tu t pappel' ( -i r ket O,~ mm) . 
1 s ty -ke Lttnt tvättskinn, 
l st eke presspnn, cirka Oli X JO X O,;:; mm, 
Di l'e rse s tycken per tlnax rÖl'. 
Palllle likon, f L' ! JIm, paraff ill , 
1 m ot. 't, ntl [Ja cirl,u 50.001) oLm , 

IN'l'ERFEltEKST,Jl1'rE'l' K AN LIMINERAS? 
(Forts, !ritn sid . 3 7, ) 

fa ll ut' UO L:k ll,:;kiiru iugsviil'det n ågot högre, Man har va lt 
4,000 cy les för al t stl ll1ngt som m öjlig t. Ullmöt kraven 
pl en kvnlilatiy[ f ulll försva rlig r eproduk tion. 

S lu tligeu ger Ci ". 4 dt exempel pfl :Iilvändning av ett 
'Ct d,ln t f il ter i ett de tektorrörs anudkret- . Den vanliga anod
kouden;;atnru iiI' ma('kernu meu den treekade linjen, E tt 
,tidant f ilter har för ijyrigt redan f ör t i marknaden av en 
engelsk fi rma, \'i1ken lH gt flvskil ru Lng, värdet vid omkring 
"',GOI) (' ' c!e~ , l!' llt r l är .:ii.ua nr, alt de t hlo tt behövs en diffe
reut(alkonuen~atol' {la aoo cm s om ålel'kopplingskondensator. 
P rincipe n ka n med fönkl a nviiudas sitviii vid mo tsl'flllds- som 
vi d tl'ansIorma tol'koPllJj n ,~ mell an deteklorn och lågfrekvens
för 'tärkal'en, 

H UR lUCKET FÖRl:iT.iffiKER MOTTAGAREN? 
(For ts , fritn sid, 393.) 

l'iin~ts ~a ll er en m fLx ium l JJii!m i ng p , 10X3,5 = 35 volt, 
och l 11 tutala [ö rstärkui o~en i apparaten blir s ålunda 
35,000 ,000 ; 700 = 47.000 i!ångel', 

D e t iir ju en kii nu Hk, tH t llIan viu förs tärkarrör aldrig 
k an t illå ta, att gallre t f al' pusitiva \'äI'Ue.ll , Hiil'a v kunna vi 
dra den nyttl " u glutiSaleo, att gall ' r fön;piillOill"'en alltid 
m ås te. vara lu lnst l ika ·tor SO Ul d il t illföl'da maximalspän
ningell, D e t ta "jU sålullClu .. iig'u, all ,-i i d l'U här omtalade 
m ottngu l'eu må..'l te :Im'ä nda mi llst 3:; volts negativ gallerför
s pän ll ing Ull ' 1111 rör e t oell minst G,iOO m ikr OY Ll lt på högfre-' 
kveu ' rörels ga lle )', u, v, 5; . O,CH , ol t , I prol,til.en uör dock 
galle l'fö l's piinnjll"en [l it sk;jl'mgallcr röret " a ra något större, 
Sln t l'ör ets gallcrspuo niug lJik li. ven Ii >I'ii lma" vid den " törsLa 
luou ule l'i ugcD, i>O- 100 PI'OCPIlt. 

B lot t ett J' MuL lJ'lLl>r' 'l utl'ör k Ullna kla r. n ga llerväxel
sJ)ännio;; mer] e t t ma_ jJn iy;i ni e pil 3:; yo lt . "ill a uant till (lille 
m i!,;Le 11);10 ~ill u uLl a ~ i;r.ia för en Iiimpli g lju IRty rkererluk tion 
i mo tlag'aren, lJcls l helt f i>re l.tö g'fr (' kn!ll~steget . Och nMl.Ir
li<'t , is gä ltJ !, (leUti i iiu llci,t:r" g ra(l \'id avly 'suillg av lukal
~ tllt.ioller , cl i! gu lh'e l på fö n ,ta rön~ 1 lätt l>au ftl maximi
:;päuning'al' p,i 3- ;:; volt, 
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~Nyheter~ 


Phili)18 Radiu _,ll-:tidJU1«{j, ,",Iuck/w /m , h al' fö l' provlling 
Li ll ·t iilll. OS ' ett exempla r Il ' - Ll"n !lnl »~Llpi ~r-Iwlll kti ollslUot
t(lgnreUl> , t ,ql 730 A, m >(\ ill hy;.;~ll e lekt rOllynami. 'k hög t, Jare. 
D et ta Lo ru Ya !'>! d e ll fii r_W t:: urupei .. ka IThJ t.l nga r Il med 
end ast tv, rpglc'I'itlg;;org,tn - Lvenne ra ttar, placG1':tclc en 
p ii v:ucl(' r <l av IUn[lagn l'e Jl ~ );ortsiool', Deu ena ruLten 
den vä nstrH - illll!; enll' , ','ho!IJ komhincl'Iul s trl;UIIJrytllrc 
ocll \'ol'·1Okou t riJll UL:h lll"d llen h(jgTu ratten sköte~ fl\':-;tälll
ning n samt o~ko[llil i ng-en mdla n de tv1t , uglänp;tl sollll'å deoa, 
Denn R ratt. är rÖI'.:kjulbar i a x iell led m ell:ln t"'u hestämda 
vridIiigen. I de t ell a Iiiget a ys Wmmes mo Ltagru:en genom 
Yl'idning ll\' dennll ratt inom omr. uet 17:'}--600 meter och i 
det andra läget mellan 6'10-2.000 meter, D en belY." la ~ kalal1 
är gl'utlerad di rekt i v1\.gläu gd. »Vo]ymral !en» är sa imä ttad, 
a t t vid nidniuv; från nolliige t f(jl's t en knäpp hu res, \'a rvid 
ströl1lmen till moti ag::tren s lutes, Yid fortsatt \'ri'loing 
sedan rören hunnit bli yanna - ökas ljucls tyrk lln kunti
nuerligt. 

Beträffa nde den iure kon 'l ru k tiunen olU fu llar lll" U;lgal'eu 
tv ,l hö,!f r kW lIs,.:ll'g me.d lie lIY:l skii I'll1gnll e rrören E 4;:;~ T, 
cl Nt>k to r E 424, lagl'l'ek\'f~ u s fi; I';; täl'k a l'e Ii,kal des E 4~4 : amt 
sllltriil' )Icuthodr'n C 448. 1':1 högfrekveu:;sidan filln tl ~ tre 
ilVS li! UJ.(!a k l' el ;;:lI', av vil ka d e. LJ åclrr tör ~ta t.illsamman biloa 
ett bandfilt e r. Spuhll'ntl il 1'0 fnll s räuui ' t k fl p: lade i metall. 
Två ant (' llllotlng fin uas, \'arav oet ena 8uvänues virl di s ta Ds
motl.a::;nin~ och det anclra vid lokalmottagoin g, Pil. molla
gm'ens bakSida finl1 e~ en ~ kruv för inställning a eil ant IlU
kOlilwo"a tor, fv r l'xakt an passning Il v 100tLaga r CIl till 01 ika 
anteuner. Denna skall iU ti tälln s n gång ful' alla dd en vi ss 
antenn. H ögtala r en, om hal' ]J rmanent fiiltmagnet, är för
sedd mell ett urkoppU n suart s törning,.(ilter, som vid mottag
nillg av S\" l1g llre utlä ndska s tu tioner i bög gn.ld reduce ra r 
både atmosfäriskn och oudra !:; Wrniogar, men till viss grau 
på beko~ tnall av Jdan::;färgC'll, l T ättran ~J:orOlatO l'll iiI' o1Okopp
lingsbn r fö r all a )l ii IsJ):lllo in)!;Hr mellan 103- 25;) volt (4 
100 perioder ), Effl'l,tfiil'lll'uklliu gen ä r 40 wa tt. ,\n 'Iurning 
för gral1lmofon-pick-1I11 fi nne;: , l\Io ttaga r ns yttre ii r ,'mak
fulli , 

Vifl ]lJ'uVningcll uefann s 730 A vara synnerligen lä t tskött. 
]{utlu n la löpa !I.lycke t IUtt och behaglig t. Yolymkontrollen 
fuuge rn r oklauderlig , i de t cilmingeu i ljudsty rka är pro
portioncll llWt \'l'id JJ iugell, Även vid m ottagning Il v S[lå llga
s Latioll(!n på d ,t »kraftiga re» >Illtennut taget kunde ljuds tyr
k a n U1pdehL volymkontrollen reduceras till ell viskui lJ g, och 
uctta ,' irl [J!l\'ii IHllliug av utOlJlllll~antenll , B ' de känsligheteu 
och l'p.lektidte tplI är mYl'ke( g:oll, varför motw,::;uren lumpar 
s ig u tm ärkt viii föl' utlall(l~ lIl1 ' tlagning , L jullkvalil e t('n fin
nes ej heller lJu got att anmärka mot. Det s, k, uHl f iltl'et 

E'K LITEN LEKTION FöR NYBÖRJ.\..RE. 
( o r ts. f rrlll sid, 38·!.) 

s tl'(jUllJla l' , Dro.'scb )JlJlen D hjiilpe l' nu till att sviina de, sa 
strömlll:! r fl':lll liurLt>lefoll l"n sa lUt att t\'i ngn delO ;:;enom 
;iLel'kopplin~s[Jo le u L , ocll i\. ti~ rkovplillg~lwllllellsa tum '.. Ju 
mem il ....llu a lWllll ell~1I1 ur ii I' iuniden, des tu mer f(jr :'tii rker 
1Il0tlag'u ' -o, i lle t ' t I'lilllllJ:.ll'lla i L 1 genom inuuktion förs tärka 
sI riiLwnu rua i L , . 

D en hu r !.Je,·k l' i\'IJa lllottagaren hal' deu !.J1'i:;teJl, at t mall 
iJlott ka n w ol taga slaliolll'r illom ett I'ii lt bE'griiw;al " i1 g-
ti.ingLl '0m l'illl' Ui t'U dcn , t. ex , )4( atiol1f'l' )i ii \' : g' liiugtll'l' lIIt'llan 
:WO (l 'iI GUU IlIc l, '!', F öl' ut t JJl all od,~;i " k:1I1 klIIm:! ta \'a~

lii.ngdcr 11 \11> lill I,UtJU 1lII'I('r plJ i' r niera, di,ir lll s kill k a t]\' 

b:: t) lIlill ~ lIl t' ll,' ;:;I.ol's iiml al'e ligga , mil::;te Ill;ill byta ut " JJolf' 1I L 
e ller \'id t :l ga ulIlla( arrallgcmuug llleu flera y,tI'\' Ila ,'polpu 
och eu ow]wsture, 
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eller stöl'l1ingsfilttet bör som r l';::e l nll'a urkopplat. men 
utgör å andra s idan ett yp perligt m edel för undertryckande 
av interferens- o~h andra s tij l'Oin~ar vid distan ,"moi tagning. 

En annan Philips-nyllet ii r selektionskrei ~en »PiIilector», 
hYC;gd i form av en lillsa c~Q nllet och avsedd att kunna :111

" lutas till vilken mottaga r e s om hels t. Till det inre består 
rkn a" en spole meel y t ierlig t .-mrl förluster samt en lnEtGo
lemd 'Tic1konden~atoT, dika lilhlDl mnn bil(la en sVlingnillgs
krets, av~ lii lllb:1r fö r v[lgHngder m ella n 200- 600 m ei r r. En
he ten har fornwn aven li.g,'!;uncle cylincler, som i ena änc1ell 
hor en mikros kala med s tor utviixlillg .för instiillning av 
\Ti( l k ond e n~alorn ocll i 81lllra iinden el( a ntal konlakihylsor 
föl' anslu tning till mot laga ren. Inkupp1ingp n iir liilgot olika 
viel motL<lgare lU ed induktiv och l;apaeitiY un tennkoppling. 
Yerkning-.·~ ättet är sa dant ntl lUoltnf'aren Ull' en ext ra av
stiimcl krds, so m a,'s l.iimllH's j ~nmband med de öniga kret
sa rna till V ili:j\~ sär, kild ~tH tLon , varig-enom motlagarens 
~elek tivitet blir avse"ärt förhö.id. Alternativt kan »Philec
torn» am'ändas So 'om vanlig v'; g-fti lla . 

il.-B. Haistoc7.;s., Htoc7,;horIlL, har för provning till" Uillt o~s 
et t var amerikanska ,- ,lx e lslröl1lsi11otta ~n re av mäl:klH »Cla
rion», SOIU tillverka s av »Tra nsformcr Corporation of Ame
rica». Den ena mottagareu, me\l t,'pbeteek ningen AC- 40', 
iir en »rak» 4-rörsmotagare merl tyU högErekven ste,"', elen 
andra, moden \JO, en superh pterodYll om 7 rör. I båda mot
tagarna använuas de nya ~kiirmgal1 e rrören med variabel 
branthet. 

Vi återkomma i et t följande nummer ll1ed niirmare tek
niska c1ata samt provningsrpsultat. 

Racliotabr i7,;cn Lnxor, Motala, har för provning tillRWllt 
oss en växelströmslllUttugare, tYll A,VD ,amt en lik ·t röms
mot taga re, typ ALD. Den förra lir betriil'fan\le s jälva mot
tagarcha~si ets konstruktion och rörhes tycknillgen alldeles 
lika den i fÖreg. nmllmer omnäml1da typ A W men har till 
skillnad från denna in byggd högt a lare a,· elektrodynnmisk 
typ. Denna är tro ts sm' dimens ioner synnerligen goel och 
det å tergivna ljudet iir m.iukt och behagligt. 

Liks lriimsmotlagaren • LV bar tre rör av den indirekt 
uppvärmda lypen. Rören äro i ordning följand e: REN 1821, 
REN 1821, RE:\S 1823 d. Drt sL,Cnli mnda, allt~ii. .· lulröret, 
är en kr:(ftpenlhod, som malar den inbyg:;;da elekt rOllYlla
miska högta1>U'en . För önigt är l(Qnstruktionell (lenSfll11l11a 
som bos A",,'D. Mottagaren levereras f ör 110, 120, no, 240 
och 250 vol t ' nätspä nning. 

Vid provning av 220-voll ~ -typen erhölls syn nerligen god 
i'ttI ~ J'g ivning. ~ro ttagareDS kli nslig.het är tillräckligt sto r för 
att möjliggöra mottagning av ett flertal utländska stationer 
och selekth-iteten tillriicklig' för att fl e ra av dem skall 
knnna tagas in umler p gl ende Spänga-sändning. Ljudkva
liteten är mycket god. 

FJtcrn ,f ,stcr1/-. Sto ckholm, bar ti]],tällt o;:;: en elektrody
llUmisk hög talure »E xcello» av fabrikat Dl'. Didz & Hitter 
~ail1t e tt [ llU ' ~ törnin g , 'sl,ydd av ~;] l11ma iaurilmt för prov
ning_ Il ii~talaren, ::;o m lwr typbeteckuingell Standard IG, ,il' 
i chassiform ucll har i nbyggcl i ngangstransformator med tvä 

Vi leverera från rikhaltigt lager i Stockholm: 

Kondensatorer, Skjutmotstånd, Om. 
formare för förstärkareanläggningar, 
Rad ioack um ula torer, Laddningsa p pa~ 

rater, PlatinitekristaJler, Grammofon~ 
motorer. 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM 

R.adiokatalogen RB 18. omfaMande dlverse rö r och delar 
so m utförsälja s till y tt ~ rst llga pr:i .iu , till säadcs alla ama~ 
töret: gratis och frank o på bll!'gärao. 

3U9 

olika omsättning.-t:1l, det ena för :-; lutrör av typen R E 134, 
det. andra för kr<l f ti ga re slutrör s:isom TIE 304. Tals t röm
spolen iir lrlgol1lnig. FiiltlllHglletell matas direkt fdn lik
stl·ömsniLtet. Strömförbrukningpn tir vi(! 220 yuli.· HU t",pän
nillg GO mA. 

Vid lll'O\' med c1 ellua hÖ1-\talare erhölls myc'keL gud [Llerg i,·
nin l!'. TOllen är klar och kln llg-en behaglig. Olibl lllu:-;i1dusl l'll
menl ll.t(,l'g.!~ med , tor natnrtrolH't. 

S törnings, kyl1c1en \'01'0 a v typerna HDV och SF, det f,j lTa 
ell s . k. högfrck,-elJs -:;t ickc1ro;;sel alt ju -lilta ;} dirr l( r. i vägg
konwktell, de t sellnre ('t t h ögfrckveD ' filter iJled jiirndros:s
lar. För alt ntl'Öna (' f[ekth'i(ercn ho~ det .-enare inkopplades 
en viixehrröm '11lottagare 11(('ll e l t högfl'e kv n~ . leg t ill uii te t 
0 (']1 inreglerade'l " fl ~tö r tfl kiin"llighet. T ill en annan v,igg
l,vu lak t: !J ' gm meter längre ort i . a mma rum inkopplades 
en mindre elektrisk motor, liv n denna pu växel ström~ nä te t . 
D u motorn körd e" var det ett lli ycket kraftig t mat te r i hög
talaren, som totalt omöjli ggjorr10 an mottagn ing:. E fter in
koppling el'- filtret mellan motorn och nät-e t VHr .- törningen 
i högtalaren mycket obetydlig. Det visade sig n1r:1 nödvHn
cligt att jorcla filtr et, som har en Slirsldlcl kontakt hiirfÖr. 

Ing eniörsfi'l'1Jwn BC1'{j'l1wn <1: BeviJlg, Stoc7,;hoZm, har till
ställt o;s!:; en ny kortvåg::;kollcl ell s:1 tor av märket »Polar». e tt 
,-älkänt engelskt. fabrikat. Densa mma b '. tår 'w tvenne kOll
l1ensatorsys telll, monterade i ~alllma s tativ, med axlarna i 
varandras f örliinglling, Den ena ur sj älva avs tiimningsku n
dellsatorn, som reglera ' på vanligt sält merlels t en rat t ]JEt 
pIJ](rlen. Den andra , som hal' flera gilnger s törre kapaci tet, 
[il' kopplad parallell t med den förra och regleras meuel;;t 
en ratt innti motta garen. D enna s enare kond ensator instiilles 
på förlllhe~ti"imc1a värden och fininställningell s ker medels t 
a v;; tämningskondensatorn. 

In!}cniörsfi1'nwn Elcctdc, Stoc7,;holm, har fÖl' prOYiting till
~tällt o·"~ en » tonarm» av ny kOI1~trllktion, där ll:\ lplanets 
skärnillg' med ski\'an alltill är tangenl till -"pi'L ret. Pick-up'en 
iiI' förenad med ett rörs tycke, 'om glider pil. en glatt stång 
under rörelsen in mot sk ivun s centrum. Den pick-up, som 
normalt le,'e re l':1~ till tonarmen, är relativt h itrel, d. v. S. 
niUen är rätt s tarkt dä mpun.. l\1ed c1enrm fungerar det hela 
tillfred~~tällande och återgivningen iir mycket gorl. 

fJoelC C Radio A kticbola!) he ter ett. nytt radiouola g, "om 
i dagarna inregi s trerats i Patentverl<et. 13olnget, !;om har 
till iindal11:1l att bedriva gro >, isthallllel med radioappara
ter och radiomaterif' l, bar övertagit generalagentl'ren för 
den vii1kända radiofiI:mllnS Hadioaktienge ellschaft D. S. 
Loe\\'e, J3erlin-Steglitz tillverkn ingar. Bolagets kontor och 
lager ii ro belägna på I geldamsgatan_ 

Bland de radioprodnkter, s om bolaget för j i11arknadeJl, 
kan nämna , ett par motta gare med Loe"-es trippeIröl', som 
i s ig inneslute r tre "kiIda rörsystem. Denna mo tta gare typ 
motsvar:lr all lså den vanliga trerörs motst:il1cl;;kopplade 
och finne~ för b, de växel- och liks tröm, med ty pbet eck
ningarna EB 100 IV och EE 100 G resv. VöxeI SlrömS:1ppal'll
ten kan omkopplas för a lla förek ommand e ll~i tspiinlliJ(gnr. 
'l'rippelröret har lypbeteckuingarna 3 :\F W och a XF 13 

Sensationell nätanod 
Nya typer! Nya priser! 

Nåtanod för växelström utan likriktar' 
rör med S. A F:s torrlikriktare. Ingen 
slitning av rör; obegränsad hållbarhet. 
Pris komplett färdig Rm. 36,

Begå'r utan förbindelse offert från: 

SKRIFTLIG Dipl.-Ing. W. HOEFS 
GA RANTJ Berlin SO. 36. Cöpeoicker Strasse 145 
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för resp. växelström och likström. Båda mottagarna äro 
försedda med inbyggd höglalare med kraftigt, 4-poligt 
magnetsystem. 

Vidare finnes en mottagaretyp R 645 utan inbyggd hög
talare. Till denna rekommendera s högtalaren EB 85. Slut
ligen kan nämnas en intressant pick-u p-ny het, där nålen ej 
behöver skruvas eller klämmas fast utan kvarhålles på 
magnetisk väg. Denna har typbeteckningen LR 50. Inbyggd 
volymkontroll finn es. 

Vi å terkomma i ett fÖljande nummer till dessa intresLågfrekvenstransformatorer santa nyheter, sedan vi varit i tillfälle att prova dem. 

Firma E. Kliche, Berlin, har som specialitet tillverkning 
av anodspänningsapparater till radiomottagare. Ett flertal 
olika typer föras, bland vilka märkas apparater för både 
likström och växelström. Av de förra finns exempelvis en 

Nättransformatorer 

Drosselspolar typ för mindre mottagare, upp till 3 rör, som lämnar en 
total anodström av 40 mA. Denna har 4 fasta anodspän
ning~ut tt1g och 2 f as ta gallerspänningsuttag. En annan,varje önskat utförande större t yp lämnar 75 mA och har tvenne uttag med variabel 
gallerspänning. Den är de~sutom försedd med anordning för 
laddning av glödströmsackumulatorn. 

Den mi.nsta typen för växelström lämnar c:a 25 mA vid 
150 volts anodspänning och är avsedd för mottagare med 
upp till 3 rör. Den har tva fasta anodspänningsuttag samt 
ett fast och ett variabelt gallerspänningsuttag för en gal· 

INFORDRA ANBUD 

SVENSK KVALITETS.SE~ 
lerspä nning upp till - 12 volt. Ett flertal andra typer fin
na s för olika slag av mottagare, en del med anordning för 

TILLVERKNING laddning av glödströmsackumulatorn eller med uttag för 
glödström till indi rekt uppvärmda växelströmsrör. Genom 
användning av den senare typen kan alltså en batterimot

AKTIEBOLAGET tagare helt förändras till växelströmsmottagare, som tager 
både anod- och glödström samt gallerspänning från växelSVENSKA ELEKTROMAGNETER strömsnätet. Härvid kan sa=a slutrör användas som i 
batterimottagaren, under det att de övrig·a rören måste

ÅMÅL urhytas mot viixelströmsrör. 

Jfi.ko Radio A.-B., Stockhol41t, har för provning tillställt 
oss en 4-rörs växeJströmsmDttagare »i\Iiko Superior Consert 
"W», med inbyggd elektrodynamisk högtalare. Densamma är 
försedd med bögfrekvensförstärkning och använder som 
högfrekvensrör skärmgallerröret RENS 1204. De övriga rö
ren äro i ordning: REN 1004 - REN 1004 - RES 364. För
utom de vanliga regleringsorganen för avstämning och åter
koppling finnes pii fraIllilidan en ratt, som antingen regle
rar en seriekondensutor i antennen och därvid tjänstgör 
som selektivitetskontroll eller också - genom inkoppling 
av antennen till ett annat uttag - avstämmer en i motta
garen inbyggd vågfälla, som med fördel kan a nvändas för 
utes tängande a v lokalsändaren vid u tlandsmottagning. Mot
tagaren kan även användas såsom grammofonförstärkare, 
i det anslutningSkontakter för grammofon-pick-up finnas. 

Vid provning kunde ett stort antal utländska rundradio
stationer tagas in il. högtalaren, ä ven under pågående sä nd
ning frän Spånga-stationen. Avstämningen sker med en enda 
ratt, som i mitten är försedd med en liten knopp för fin
inställning av antennkretsen. Ljudkvaliteten var god och 
klangfärgen synnerligen ljus. Mottagarens exteriÖr är till
talande. På baksidan finnas öppningar rätt bakom högta
laren för undvikande a v l ådresonanser. 

Firma. Paul Peters, Stockholm, har för prDvning tillställt 
OSs en grammofon-pick-up av fabrikat »PaiIIard», modell 
NT. Denna är sa=anbyggd med tonarmen och har en 
volymkontroll inbyggd i foten. Dosan är snedställd i för-

Ung man 
van vid installering och hopsättning av radio
mottagare, önskar plats i radio-elektrisk verk
stad, affär el. dyl. Mångarig affärsvana med 
fina betyg. N) kter o. skötsam. Svar till "Ama
tör" denna tidning f. v. b. 

SEM 


Komplett 
byggsats (exclusive montageplatta) 

till 

Kortvågsdetektorn 

beskriven detta 

nummer 

Kronor 42:

'-.-B. Ingeniörsfirman Therma 
STOCKHOLM, Kungsgatan 30 
(Norra Kuugstoruet). Tel.: N. 31145 (växel) 
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hållande till tonarmen för ernående av korrekt nålföring 
samt Öl' u ppfällbar bakåt föl' underlättande av nålbytet. 

Vi återkomma i fÖljande nummer med provningsresultat. 

Dua; T clr.flYl'i- tf; Ra.diofabrik iL-B. , SlockholAn, hal' för 
provning till tillit oss några mottagare av 1932 års modell. 
»Dux V2, är en 2-rörs växelströmsmottagare med penthod
slutrör oell »V32» en 3-rörs dito med kl'aftpenthod som 
slutrör. »HV3» är en 3-rörsmottagare med högfrekvensför
stärkning, konstruerad speciellt för de nya llögeffektiva 
Philips-rören E452T och E4240. Slutrör ä r 0443. »D3L» 
slutligen är en 3-rörs likströmsmottagare med de nya in
direkt uppvärmda likströmsrören. De,sa mottagare äro för
sedda m(>d en ny, patentsökt avstämningsskala med auto
matisk viiglängdsomkoppling. 

Vi å terkomma i följande nummer med provningsres ultatet. 

In!}en'iijl'sfir'man Sandblom å; Stohne, Stockholm. Vi ha 
nu varit i tillfälle att närmare undersöka den radiopro
vare, som omnämndes i föregående nummer. Densamma 
är synnerligen trevlig och lä tt kött och mycket anyänd
bar vid sådana provningar och undersökningar å radio
mottagare och förstärkare, som måste göras på mycket 
kort tid. En dylil( provapparat är helt enkelt oumbärlig
då det gäller att göra mätningar på en modern nätmot
tagare, där alla kontakter och ledningar öro helt inne
slutna och oåtkomliga. Enda sättet är då att medelst ra
elioprovarens adapter komma ned till rörhållarnas kontak
tel' utifrån. Det har ingen betydelse om rören äro vanliga 
trioder, penthoder eller skä rmgallerrör ; man ha r blott att 
se till att radioprovaren inkopplas pil rätt sätt till rör
hållaren. Äyen vanliga dubbelgallerrör (med rymdladd
ningsgaller) kunna mätas. ;\lan J':i.r givetvis alltid ta hän
syn till hur mottagaren är kopplad. Exempelvis kan man 
ju ej komma å t det verkliga värdet på anodspänningen 
till ett motståndskopplat rör, emedan det blir ett ökat 
spänningsfall i anodmotsULUdct g'8nom den ström som 
mätinstrumentet förbrukar. Men man kan i varje fall mäta 
anodströmmen ho' röret korrekt, och detta är vanligen 
tillräckligt, Käuner man då värdet pil anodmotståndet, så 
kan man beräkna den verkliga Dnodspä:IJningen mYCket 
lätt. På vöxelströmsmottagare kan man även mä ta lik
riktarröret. 

Radioprovaren innehåller 3 precisLons-vridspoleinstru
ment, f örsedda med nollinställning', Mätområdena för in
s trumenten separata funnos angivna i föreg. nummer. Mil
liampilremetero gör fullt utslag för 50 mA. på lägsta mät
området. Likströmsvoltmetero har ett motstånd av 1000 
ohm per volt. Växelströmsvoltmetero har inbyggd metall
likriktare och förbrukar vid fullt utslag endast 5 mA, Ka
libreringen gäller för periodtal mellan 15-500, 

Radioproyaren har synnerligen små dimensioner, näm
ligen 290X 230 X 80 mm, Vikten är endast 2,5 kg. 

A.-B. Gylling å; C :0 , Stockholm,. har föl' provning tillställt 
oss en 3-rörs vtixelströmslllottaga re »Oentrum» med typbe
teckningen BW3. Exteriören är mycket tilltalande, med en
dast högtalaröppningen och fönstret för den belysta skalan 
synliga å fr amsidan. Alla ra tta r för mottagarens manövre
ring samt strömbrytare och våglängdsomkopplare äro pla
cerade i försänkt läge nedtill på de M da kortsidorna. An
slutningskontakterna för antenn och jord samt gramlllofon
pick-up äro a nbragta pli ba ksidan, Så snart luckan på bak
sidan avlägsnas, brytes strömmen till mottagaren, så att 

Det bä~ta 

den moderna radiotekniken 
kan erbjuda Eder är 

DUX 

nätlDottagare 
för Täxel. och likström 
med inbyggd högtalare 

Svenskt kvalitetsarbete! 

Samtliga typer försedda med 
variabel antennkoppling och in
byggd vågfälla täckande hela 
våglängdsområdet 200-2000 m. 

PANDETIKON 
är det mest effektiva och bekväma medlet för impreg
nering av högtalarspolar, limning av högtalarkonen, 
fastsättning av högtalarbeklädnad, hoplimning av spol
formar, hoplimning av I~dan. Tuber il 75 öre och 
kr. I: 50 hos färg-, järn-, bok- och pappershandlare. 

WEIJIUERS H / B 
STO':KUOLM Va. - Telefon , 802 U 

Bux Telefon- & Radio
fabrik A.B., Stockholm 

Telefon: Växel K. 312 29 o. 34233 

Endast för återförsäljare! 
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Centrum 

den nya 

svenska 

kvalitets

apparaten 

• 
Den apparat, som nu ut ~d:lppes i den svenska m.Hknaden, är resu l. 
tate t av Ungvariga experiment av de fr:illls ta radioexperter, som finnas 
i landet. Apparaten torJe vara dcn efft.: ktivaste och mest selektiva av 
de i. marknaden fö rekommande Tnott,lg.una. 
Centrum.Rad io har en utsökt vacke r cxtcrlör. utförd l flammig björk 
med in läggn inga [ av ebe nholts och leve reras i fyra o lika färger (s il vcp 
björk , ITIJhogny. va lnöt och naturhjörk). Centrum·Radio är försedd 
med en del finesser , slsom tonkontroll och selektivitetskontroll. Trots 
den ca kvalitetsapparats exk lusiva utförande är priset synnerligen lågt. 

T y p BL J. l ikst r öm ... kr . 195:
Ty p B W J, växelström . » 245:
Typ W. » 175:

Begå'r pris lista och broschyr 

Aktiebolaget Gylling & CO. 
Centrum Telefon N orr 335 60 (växel) Stockholm 

Paillards 
populära pick-up 

överraskar genom prestation och pris, 
mo nterad på uppfåHbar tonarm på kullageraxel, för. 
sedd med i fo ten inbyggd volymko ntroll. Yyp "Y" 

har rak , "NY" ta ng entie ll doss tällning . 

1200 ohm - neltovikt 600 gr. 

I Pailla rds nya pick=up, mod ell NT. för enas alla 
tänkbara fö rmåner: Kraftig t återgivande av alla fre' 
kvenser, vackert utseende, precisionsarbe te. skonand e 

av skivorna samt ett lågt pris. 

E. Paillard & elie, S:le· eroix (Schweiz) 

Genera lagent f ö r S Vl"rge : PA U L PETERS 

Mäslersamu elsgata n 48, Stockholm. Tel. 10844 
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all r isk föl' beröring av ~plinnings(örande delar iir utesluten . 
De inre delarna äro sny"gt och trevligt anordnade. med 
rören lättMkoml igt placerade närmas t bukväggen. Detek
torn är fUl' .<edd lllcd fjiidrande h[1l1are. Rören äro i orrl
ning fUl.i'lnde : REX 004 (rlt'lektor) - REN 1004 - H~S 

364. Likriktarrör är H.G=" 3;:;4. Högtalaren iir av elektro
magneti sk typ med kraftigt dimensionera t magl1elsystem, 

I·'örutom rpglel'ing&UI'gall föl' avstiimninp; och atcrkopp
ling, vil ken cua.re ll1 ö.il i ~i!ör distansmottagning, finnes en 
selektivitetskontrull saml NI kla ugfä rg"kontroll, Df'n förrD 
möjliggör utlalldsll10ttagning under pl gn ende loka l: ändning 
01'11 den senare iir oHn till stor nytLa för undertryckande 
flV interferens- och atlllo~[Uri~ka störuingal' vid d istanslllot 
tag-n ing. Ä "en ,id IOkalmottugning kan den am'ända" föl' 
att ut 1i tergi"llingen I!e en mjnkare klang. 

Pit lokals1i ndaren ger mottagaren en fyllig och på grnnd 
:1\- det kraft iga slutröret clistortiousfri återgivn ing. Ljud
kvaliteteu iiI' lllycket nod och klangiurgen kan efter behag 
göras ljus eller mörk medelst den därför a-seLld a reglerings
ratten. Ä\'en uncler pågll.enc1e Spånga-siinclning kunde ut
lan(]smottagning erllrtllas genom ntnyttjande av selekt ivi
t e t .. kontroll en. Återkopplingen fungerar bra och ä r anmärk
niug;..,ärt konstap t, d. v. s. ändra l' sig ej nämn,iirt med 
av~tiimningen. Detta är en stOl' fö rdel vid sökandet efter 
utW ndska sta tioner. 

Beträffancle det yttre fil' mottagaren utförd i flammig 
lJjö rk med inlilggning-ar av elJeuholL;; och le\'e r eras i fyra 
olika ffi rger: s ilverbjörk, mahogny, valnöt ocl! naturhjörk 

Ultraphon hal' till s tällt oss en sil. jättelik ,;am[ing nyarr. 
och äldre skivor, att vi tyviil'l' inte hunnit smälta a llt 1);1 
en gelng. Vi ha f ått nöja oss med n tt plocka ut det allra 
bästa ocll inte ens allt det kan sl inka in i LIetta nummer 
utun en (lel får stii över till nyåret. 

Först LIp mera plJJlllläru sake l'l1 a oc l! Ilanslllllsiken, där 
det fiun. · htskilligt köpfrestancl e att ,-iilja p[l. Efirn Scllach
lUE'ister, ol'ke~ler t. ex. figurerar pi!. ett par dan;:~I;:i\'or , 
,Olll ligga fullt i kl a~s lIlccl det allra bästa på omr1l.det. 
Knoppast niig-o n annan orkester ligger uvel'. Där är »J ede 
Gei,ge, jecler BrunllnbQs~» och »Ruth, tanz heut' mit mil' 
kubaoisch» (A 1.008), tYll s tycken rumba slJm sätta fart 
i bpnen. »l<le~ta» och »Sei mil' gegr'lisst» (A 1 .009) ligga 
n~i ~t intill. 

Alfre(l Be res' orkester förnya r lllun också glima bekant
simpen med. »Die lustige drei» oc11 »GolclhähuclLen» (A 971) 
tlllhöra den g'oc1a popu lärlllusiken, och xylofonsoli sten "'"al 
ter SOlllllledeli! är tydligen eo a v de förnämsta man I,an 
leta upp. ».\. It-Berlin im Wa lzertakt» (A 989) hör till de 
,kivor !lom kan~ke inte verka så bestickande ögonblickli 
g'C'11 mon :;om ]]]al1 kan ta fram (Iii. och di!. utan att ledsna 
1'tl dem. 

Den som iil' siiJ'~kilt förtjus t i xylofon 010 skall förres ten 

tråd,ANTENN isolatorer, 
genomföringar, 
omkastare m. m. 

Beg ä r offert. i parti. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 
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G ram m olonnyh eten 1931-1932 

Mikroboxen 
~n k rolJoxen 

Mikroboxen Tran,Cor matorn 

är en pick-up av helt ny 

konstruktion, som utan något slag av för

stärkare kopplas direkt till högtalaren 
och som giver en tonkvalite och en l\äta nslllt n ingsagg l'egatc t 

ljudvolym fullt jämförbar med det bästa en förstklassig radiogrammofon 

kan giva. Såväl kompletta apparater som lösa delar levereras. 

Begär specialprospekt Mx3. 

Generalagenter: 

BERGMAN & BEVING 
Högta larenStockholnl 7 

De beteckna 

utvecklingens TOPPUNKT 
Ni vet vilken njutning de t är att Låt honom samtidigt demonstrera 

äga ett instrument,som i sitt slag be den radiogrammofon som kallats 
tecknar teknikens senaste framsteg_ "radioteknikens triumf', modell 

531. Det är en grammofon med inOch tro inte att det är oöverkom
byggd 9-rörB superhe terodyne-motligt! "Husbondens Rösts" radio
tagar e_ Ni finner bägge i den nyagrammofon 521 till exempel, som 
radioavdelningen på vår utställningförenar en h ögselektiv distansmot

tagare med en elektriskt driven Kungsgatan
grammofon och elektrodynamisk 

högtalare, kan erh ållas på för 4månliga betalningsvillkor hos när


maste försäljare av våra artiklar_ STOCKHOLM 


"HUSBONDENS ~ ROST" 
"HIS ftfASTER 'S ~ VOICE " 

Vå r nya m odell 521 är en radiogram
mofon, som fy ller de högsta krav ifråga 
om räckvidd och ljudstyrka, ton renhet, 

se lektivitet och lä ttsköUhet. Kan också 
erhållas med automatisk skivbytesanord
ning (modell 522). 
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'RADIO 

Kronophon Electric 

L W 55 L G 55 
Växelsuöm Likström 

Natanslutna 2-, 3-, ck: 4-rörs 
vaxel- ocfj likströmsappara
ter med inbyggda fjögtalare. 
DistansmottaQ are. 

I 
Omkopplingsbara för olika 
nätspänningarI Effektivaste 
mottagare för svenska och 
utländska stationerI Största 
tonvolym med enastående 

II 

Begär vår 
nyutkomna lj ud renhet! Utomordentlig 
katalog! selektivitet! 

Dagligen erhålla vi de am. 
plaste lovord för dessa vå. 
ra utmärkta radioapparater! 

Försäljning av grammofoner, skivor och radio 
märke Husbondens röst samt grammofoner märke 
Kronophon. Obs.! Endast engrosjörsäljning. 

B. S. HVTTNERS ..4.-B. 
Göteborg Tel. Grupp 70515 

inte underl&ta att lyssna på Walter Sommerfeld i »Mia 
Bella» och »Die Tänzerin» (A 1.004), två urstyva virtuos
prestationer. 

Ziguenerprimlls Lajos Ki s hör också till de mera an
genäma bekantskaperna, även om de skivor som vi nu 
spelat varken äro hans . tarka~te elI'er nyaste saker. »Drunt' 
in (ler Lobau» och »Titanill » (A 441) :;;amt »Gern hab' ich 
die Frau'n geklisst» ur Paganini och »l1ab' ein blaues Him
melbett» ur Frasquita (A 402) skämmas inte för sig. 

I !':erien av melodiösa, niitta saker förtjänar ocksä ,i.ir
skilt framhIlllas Freddy Kauffmans inspelning av »llendez 
YOU ~» och »Leu htklLrerchell. StelId ichein» (A 352). Beres ' 
orkester har kommit i dålig t ~jUlslwp tillsamman med vibra
fonsolisten Herbert Hertrampf i »Licbesserenade» och »Ro
manze» (A 970), men tar en god revansch i »Rosen aus dem 
Sliden» och »Die Fledermau~» (A 969), tya fina Strauss
s aker som ha sin givna publik . 

Med gott samvete har ocksu. Efim Schachmeister kunnat 
skiljns från inspelningen av »Streichholz-Wachtparade» ocll 
»Da . ist die Liebe del" Matrosen» (A 1.010), kanske den star
kas te skivan av alla blanc! populär- och dansmusiken . 

.Julian Fuclls' oJ'kester svarar ·för ett potpurri ur »Violen 
från Montmartre» (A 721) , och gör cIet med den äran. 

"(;r ».Jungfruburen» (E 45.151) presenterar Nils Grevillius' 
orkester ett potpurri, som är förnämligt men dcIvis blivit 
förstöJi; av teknikerna. Skivan låter död och saknar mer 
eller mindre akustisk bakgrund. Även tekniskt förnämligt 
är dtiremot ett potpurri UJ' »Grevinnan Maritza» (E 45.1(0), 
en utsökt inspelning. 

Berliner Philharmonikel' s \'ara för en hel serie stövor, 
ay vilka vi skulle vilja sätta fyra en god bit framom de 
övriga. Det är ett Cannenpotpurri (E 965), Adagio ur »Mån
skenssonaten» oel! Aelagio ur »Sonate pathetique» (E 801), 
Ouvertyr till »Egmont». (E 961), samt Ouvertyr till »Die 
eliebische EhteD> (E 991). 

»Die SchönbruDner» (E 990) gel' däremot inte elen riktiga 
wienervalsen. »Aufforderung' zum Tanz» (E 998) och »An 
der schönen blauen Donau» (E 963) ligga inte i samma goda 
klass rent tekniskt SOUl de närmast föregående storskivorna. 

Bland orkestcl'sakerna bör slutligen också nlimnas »Ra· 
koczi-marsch» och »Ungarischer Tanz No. 6» (A 982), in
spelade av Ungarisclles Ziguener Symphonie Orchester . Po
pulärt · och högklassigt i bästa förening. 

lIltraphou presenterar också en rad internationellt kända 
storsringare och instrumentalsolister, av vilka ett stort an
tal be ökt äycn Stockholm, och som samtliga här åstac!
kommit goda eller överlägsna insjungningar och inspelningar. 

Michael . von Zadora sva rar för »Larghetto» och »Rondo 
favori» (E 621), en . kiva där pianot verkligen ocksli låter 
som ett piano, samt »Meine Pnppe tanzt» och »Barcaroll ur 
Hoffmnnus äventyr» (A 974), av vilka den sistnämnda lig
ger ett". steg högre än den förra. 

I samma ultra klass kommer violinmästaren Georg Kulen
kampffs inspelnin g av »S tille Nacht, henige Nacht» och 
»Celebre ca ntique de noel» (B 148), en underbar skiva vars 
make m!l1l fä r lcta efter mycket länge. 

Eva Liebenberg svarar för »Kartenlied» och '»Rabanera» 

Senaste n y heter i 

MOTTAGARE 
av ledande fabrikat i största urval 

Molander & Son 
Regeringsgatan J 3 - Telefon 865 O, 142 37 
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N y het! 


H Ö G T 1-\ L 1-\ RE C H 1-\ S S I 
av den i Philips magn etiska högtalare 
förekommande type n. 4~poligt balanse< 
rat magnetsystem av modifierad Creed~ 

Baldwin<t p, med parallellrörelse och 
separat centrering av an karets båda po~ 
ler. Magnet av prima koboltstål, ankar~ 
spo len omkopplingsbar för olika slutrör. 
Membranet är förstärkt i centrum och 
medelst impregnering up pde lat i fä lt, 
varige nom jämnare återgivning upp~ 

nås. God ljudkvalitet, stor känslighet. 

PI-is k". 22:

A.-B. Ingeniörsfirman T H E R M A 
Kungsg. 30, N. Kungstornet, Sthlm. 
Tel. N. 31145 (växel) . Telegr .• adr. Radiother maIII 

~5 

Ru~ta Er 
för {'n hättre plats genom 
att stuuera hos HERMODS ! 

Bok fö ring , stenografi, maskin: 
sk rhning, svenska, tyska, engel: 
ska, franska, spanska, försäIi: 
ningsk ons t m. O. ämnen kan Ni 
läsa h o s H E R M O D S, lUa lmö. 

Begär i kväll prospe k t. 

Varför slopa 
en god batterimottagare, som utan ombyte av 
rör eller annan förändring kan anslutas till 
ljusnätet. Begär prospekt över nätanoder: 

Triumf 25 mA. kr. 32.-. Hods 55 mA. kr. 46.-. 
Med inb . likriktare för batteri laddning kr. 54.-. 

En apparat på n~gra dagars prov gör Eder angenämt över,;
raskad . - Skriv i dag. - Uppgiv Eder motta gadyp . 

K. Broberg, Malmö, S. Promenaden t. Tel. 31:J2 

-


•
I 

Ett kombinerat musikinstrument 

Radio och grammofon 

ypperlig kombination 


som blir till glädje och trevnad i alla hem, är ett radio

grammofonskåp av det välkända märket Concerton. Det 

utgör en lika förnäm radiomottagare som ypperlig gram

mofon. Tonen äger en fyllighet och prakt, som är enastå

ende. Till det yttre har skåpet fått ett utförande, som 

samtidigt gör det till en prydlig möbel. 

Concerton är en svensk 
kvalitetsprodukt. 

STERN & STERN 
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ur Carmen (A 981), mer- llehÖY8 knappast sägas. Dagspres
sens musikkritiker lta , trötr rosor tillriickligt. 

Tre deklamatiol1s~kivor äro bland (let bästa, som Ultra
pllon kommit med. Ekmanteatel'l1 .· Carl Ström, som vi ti 
digare haft tillfälle alt höra i n:'tg'oll rallarevisa figurerar 
hiil'. Han reciterar Karlfelclt:;; »Julia Djuplin» och »Sång 
med positi\'» (A 45.162), Mua med beledsagande musik ay 
Georg Enders och båda förträffligt fram !iag-da. iYIindre väl 
har han dliremot lyckats med Karlfeldts »Vinterorgel» 
(A 45.161 ). Där skulle man hu öll~kat att skåelespelaren 
vräkt pä litet bättre m('d sin \'ackra malmfyllda stämma 
på en del ställen. 

Ingrid Andersen-Borell presenterar ett par Frödingsdik
tel', »Fjorton dagar efterHb> och ».Jäg-al'st.amp» (A 45.160), 
en skiya som inte hal' nägot annat fe l iin att elen på ena 
s idan filtt den Obegripliga etil,etLell ».Jiigfl rstam». Litet mer 
av just den varan, deklamationsski,or med nerv och dra
matiskt liv, sku1le säkert ha a \'sii tLning på gramanofonmark
!laden. 

Och så slutligen tV~L skivor, vilka båda lämpa sig att ge 
bal'l1en. Ii'riimst li~.~"r utan jilmföl'el~e »S jung med oss 
mamma» (A 45.158), en utmärkt historia som fördelaktigt 
skiljer s ig från vad mall brukar få höra i barngenren. Men 
sil är det ocksä Nils Grevillius som s,arur fur den. 

Vissel konstnären Guido Gialdini har s itt namn på »Pa
rade im Kindergarten» och »Hochzeit del' HOlzpuppen» 
(A 663), en skiva som säkert tilltalar pojkarna. 

Håkllte. 

KATALOGER 

RADIOFIRMOR: 
Ingeniörsfirnwn Therma, Stockholm: Nya katalogblad föl' 

inhäftning i lIuvudkatalogen: Li s ta re upptagande variabla 
kondensatorer samt li", tu D med c1ata över likriktarrör, ladd
ningslikril,tare m. m. 

Mat e r i al s a I s e r 
till i detta nllmmer~ beskrivna 

Kortvågsdetektor 
och 

Elektrod,n. högtalare 
med detaljer av bästa kvalitet 

Su-Ga band filter 


Colvern-spolar och band filter 


Membra-magnetsystem och högtalare 


Meteor- mottagare 


FORSNERS A.-B. 

Klarabergsg. 44. Stockholm Storg. 8. Drebro 

POPULÄR RADIO 

Finna Paul Peters, Slockho].lIl: Kata log 1931/32 över »Rich
ter» elektromagnetiska och elektrodynamiska högtalare, hög
talarsystem, chassier och pkk-lIp's. 

Elekt1'isl,;a Aktiebolaget SkancUn, Siockho].m: Katalog N:r 
8, oktober 1931, över radiomateriel. 

Ingcn-iiil'sfinnan Bl(:cl'ric, tocl,;ho~1n: Katalog 1931/32 över 
»Isophon» elektromagnetiska högta larsystem, chassier och 
högtalare. Broschyr över »Lulltklinger» Tangentor-tonarm. 

IIII/rniörsfil'man Volt(t A. -B., Stockhol'l11-: Broschyr öyer 
»Raclia» nutmottagare för yäxel- och likström. 

Philips Radio AMiebolag, Stockho~1n: Rndiokatalog 1931
32 öve r mottagare, högtalare, högtalarsystem, selektiollskrets, 
öyerspUnnillg.- kyclcl , anodspiinningsapparater, likriktare, sän
darJ.'ör etc. Lista över Philips radiorör, oktober 1931. Bro
sch yrer ö,er Philips »Snpel'-indllktionslllottagare» 720A och 
730A samt selektionskretsen »PhilectoD>. 

SkandinavisIw Gramrmophon A.-B., Siockholm: Lista över 
»Hi;; ~laster's Voice» radiorör. 

Siern & S iem, StOCkholm: Katalog över »Excello» elektro
dynamisiw högtala re samt likriktare och VOlymkontroller 
till dylika. Broschyrer över stöl'llingsskycld, deras anvund
ning, olika slag av störningar etc., samt lista över D & R 
stöl'nings~k'ydd. 

GItAMMOFONFIRMOR: 

Aktiebolaget Arto, StockllOlm. Katalog över ski\'ol' Julen 
1931, »Parlophon Electl'ic». 

Orchcstrola A.-B., Stockholm: Supplement novembel' 
december 1931, »Ol'clH' ~tl'ola». 

Ska näina'uiska GrammO,f01'L A.-B., Stocl;;holm: Supplement 
Julen 1931, »His j\1aster's Voi ce» . 

Skandinaviska Odeon A.-B., Stockholm: Supplement Nr. 
3, december 1931, »Odeon Electric». (Jnlrepertoir.) 

B. C. Strandqvist, Stockholm: Komplett katalog över »Co
lumbi;l»-ski yor t. o. m. nov. 1931. Snpplement m' 12, 1931, 
»Columbia». 

SUNDBERGS 

Transformatorer och Drosslar 

öka driftsäkerheten 

De äro speciallindade enligt ny, patentsökt metod, 

äro vacuumimpregnerade - enda sättet att uppnå 

en fullt betryggande isolation, äro godkända av 

Elektrici tetsverket. 

Små magnetiseringsströmmar - små spänningsfall 

från tomgång till full belastning. 

Varje transformator provas under 3 min. med 

tredubbla driftspänningen. 

Stort antal standardtyper - varje önskad specialtyp. 

Vår mångåriga specialtillverkning ger Eder garanti för 

största tillförlitlighet och absolut högsta kvalitet. 


BEGÄR VARA PRISLISTOR 

Aktiebol. Erik Sundberg 
SIGTUNA - Tel. Sigtuna 2 

Jl.'ordisk Rotol:ravyr, Stockholm 1031. 



111 POPULÄH HåD1U 

Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HöGTALARE 


till samma pris so m en vanlig magnetisk högtalare. 

MAGNAvax nya elektrodynamiska högtalare 

kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 


Likström ..... . Kr. 85:
Växelström. . . . . » 128: 

Den elektrodynamiska högtal aren å terger alla toner 

från den lägs ta bas ti ll den högsta diskant full~ 


ständigt natu rtroget. 

Engros från 

Elektriska A.-B. Eric Borgsträm 
M ALM" 

T ele fo Der : 6921. 69266. 69 31 

Spolar 
alla typer 

i full överens· 
stämmelse w. 
moderna ra
diotekniska 
principer. 

Skiirmboxar med såväl inbyggda 
som lösa omkasrare 

Skärmgallel'spolar 
Detektorspolar 
HF~Transföl'matorel' 

BandGltel'spolar 
Hartleyspolar 

v. PRAHN 
Teglgaardsstrrede " 

KÖPENHAMN 

Ni köper fabulöst billigt 
EKA anodspänningsapparater, 
det ledande tyska fabrikatet. 
l .iJ.:Hröm, 1- till 3-rÖrsmonag. RM t9.öO 

» 1 till S-rörsmottagare RM 29.
SJmma typ m ed ack umulacor 

laddning ...... . ... ...... . .. .... . RM 33. 
V dxdslföm, omkopplingsbar, 

11 0, 1 15 och 220 volt, 

Typ Triumph, 1- ti ll ]-rörsmorr3
~ are, likr. Ström, 25 milli.mp. RM 29.S0 

Typ KW 3, 1- till 4-rörSmotttlgan.-, 
likr. ström, 40 milli.mp. RM 39.50 

Typ K W 3, med ackumu lator 
laddni ng ....... .. .. .. ........... RM 49.50 

Typ KW /', med 4 volr glöUsrröm,· 
u.ndning, lik ri kLld ström, 75 
rn illi:unp.... .. o " o • ••• ••• , ••• •••• RM 63.50 

Tvp KVL 6. m. ackum .-l.ddn ., likr. 
'srröm, leo rnill io.mp. . .... . R~'t 79.

EK A avstärnningsspole
'or korta och långa vIsor möjl iggör mitt 
p dagen otrolig3 Ungdlstllnsresuh ar. Kan 
användJ..S i vilken m Ot l-ili}.ue som he bt. 

RM 9. 
På d t u a pristT 40 % rabatt vid för
$kot tsHkvid . Fria frakckos t fl3ucr . T ull .:lv 
gi ft för högSt l kg. anodsp.· app. Kr. 3.
Tv! års garan ti. 
3-rörs bat terimoccagare med nya T ele
funken-rör och spolar. l 'etto RM 24. 
Priserna äro inkl. rör. lIrisiisra ponofritt . 

EKA Netzanoden, E. Kliche, 
Berlin N 65, Miillerstr. 95 a 

TYP. H Dr. 1. Bomu ll 

AUTOMATISKA 

SPOLLINDNINGS. 


MASKINER 


fö r spo lar av alla slag 
med automatisk pap
pers~ eller korsvis 

garn inslag. 

Froitzheim &Rudert 
M ask iDfab r ik • AD!. 1890 

BE RLIN ' WEISS ENSEE 
La nghansstr. 126-1J1 



3-rärs mottagare med 

två skärmgallerrär 

och pentod 

Ur ett av de , många utlåtanden, som vi fått mottaga om SABA, citera vi följande: "SABA är verk
ligen enastående, när man betänker, att den endast har 3 rör'. Här bor en person, vilken är intresse· 
rad av:att plocka in sålmånga olika sändarstatiorler som möjligt på en mottagare. Av honom finga vi 
det utlåtandet, att apparaten var den bästa som hittills provats. På tva kvällar togs in med full högtalar
styrka samt utan den minsta störning från närbelägna sändare 106 olika identifierade sändarstationer". 

TYP 31 WL för växelström 
TYP 32 GL för 'likström med inbyggd elektrodynamisk 

högtalare Kr. 325: - * 

TYP 41 W 4-rörsmottagare med två sti~g skärmgaller
högfrekvens, skärmgallerdete'ktor och pentod.Bandfilter. 
Utan inbyggd högtal. Endast för växelstr. Kr. 350:-* 

SABA KVS 8 Kraftförstärkare, utgån gseffe'kt 8 watt 
Kr. 430:

MO N O 4 Elektrodynamiskt högtalarchassis för KVS 8 
Kr. 75:

TYP 31 W för växelström 
TY p 32 G för likstr. utan inbyggd högtal. Kr. 260:-* 

SABA KVO 18 Kraftförstärkare, utgångseffekt 18 watt 
Kr. 850:

MAMMUT Elektrodynamiskt högtalarchassis för KVO 18 
Kr. 90:

0) För 25-per. mottagare tillkommer Kr. 10:

ENSAMFORSÄLJARE FOR SVERGE: 

GöTEBORG 1 
Representant för Sthlms.distriktet: Forsners Aktiebolag, Klarabergsgatan 44, Stockholm 
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