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UNIVERSAL-MOTOR 

MAX JOHNSEN 

n:r 10 är den mest 
idealiska, driftsäkra 

och billigaste. 

Passar till alla strömarter och 
spänningar ([ Upptager ringa 
plats ([ Monteringen är den enk
laste (I Ljudlös och jämn gång. 

Kronor 60:  brutto 

med alla tillbehör, utom skivtallrik. 

Lyxskivtallrik till vidstående motor 

Kronor 8: 50 brutto. 

& Co., Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

Vi leverera från lager till lägsta pris: 

Nättransformatorer 50 o. 25 per 

Drosslar 

Prahnspolar 

T orotorkondensatorer 

Högtalare magnetiska,o. dynamiska 

Magnetsystem 

Elektriska grammofonmotorer 

Philips. o. Telefunkenrör m. m. 

Delar och satser till Populär Radios konstruktions. 
beskrivningar erhållas bäst och billigast från oss 

Aterfih sä ljare och agent er anta gas 

Firma AUG. JANSSON 
Radioavd. SUNDBYBERG Tel. 13 59 

Vår nya katalog så'ndes mot 25 öre frimå·rken 

Apparatbyggare 
kunna erhålla b y g g s a t s e r till varje 
önskad < apparattyp med patentlicens 
från Sverges äldsta radiotelefonfabrik. 

Insä nd rnate rla lspecifikation eller ko pplingsschema 
sa mt uppgift om antalet önskade b yggsatse r så sän 
da vi om edelbart offert inkluderande patentlicens. 

P rislista n:r 12 med säsongn yhetern a och EIA :s 
beprövade material specifika tioner sändes mot porto 
15 öre (i frirn,) EIA :s Radiohandbok för appa rat . 
byggare (3:dje upplagan) innehåller allt av vikt 
om rad io teori, bildradio, television , beräkning och 
bedömning av radiomaleriel, beskrivning på ett 
anta l ultramoderna radioappara ter, monterings" 
och felsökningsanvisningar etc. Pris 75 öre. 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Iodustri ..Aktiebolaget 
Box 6074 T. Stockholm 6. 



DOP U L,ZrR 
Redakt ion, loboratori um, serv ice- o. fr6geavd., 

ad ministrati o n 

SVEAVÄGEN 40 - STOCKHOLM 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON 
Telegramadress, R O T O G R AV.Y R 

Postgiro 940 - Postfack 450 --------.-------------------------------
RE D A K T lON, I n g e n i ö r W. S T O C K M A N Te I. N o rr 3 34 4 O Iväxel[ 

Prenu me r a t ionsp", 1(1 å r kr. 5,-, 1/2 6r k r. 2,75, 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Krönika 3 

Vrid på skivan 4 

Rysslands rundradio och femårsplanen 

Råd vid mottagarebygge 6 

Universalmottagaren 7 

Volymkontroll vid skärmgallerrör . ro 

Anodspänning ur väggkontakten r r 

Push -p ull- kopplingen r6 

Mikrofon-pick-ur'en t8 

Grammofonskivan - rundradions bibliotek 10 

Lektion n:r l för nybörjaren 2 r 

Glimlampan som kontroll 2 3 

Radiodoktorns praktiska råd 

Våglängdstabell 

Radioindustriens nyheter 

Gr ammofonindustr iens nyheter 

Radiodoktorns brevlåda 

1/4 år k r. ],50. Utko m mer den 15 , e varje månad. 

FRÅN REDAKTIONEN 

GOTT w..YTT ÅR 
Guska vi a lla våra lä sare , medarbeta re och annoD~örer. Vi 
äro IJe redda till nya tu g oc h 8t :1 vlil rustade för a t t kunna 
erbj u da Euer ett u r a lla syn pu nk ter läro rikt och t revligt 
iuoebull . l detta, ä rets fö rsta nummer , komma vi med en 
synnerli gen intressant ocb utförlig konstruktionsbeskriv
ni ll .~ till en allou Bpänningsa ppara t f ör b l'lue lik~tröm och 
vlixclst. öm . Denna kan unvändas till matlaga re med en 
to ta l ano(l ström upp till :{O mA. v ilket räcke r myc ket bra 
i tie f le, tu f aI!. En ny och effektiv metod för reg le ring a" 
skärm;; 'l llersplinnin ge n vid högrrekvensrör' be"krives i en 
nunan a rti ke l. 

För dc me ra allmänt rad iointressPrnde !lisar'na omtalas 
oell ill ustrer "s hur rundrauion i R yssla nd r. n. iir oq;a
lli scrad och de planer mil n har i f råga om utbyggandet 
av d et ry , ka rUlldradio nli tct och i en annan artikel om 
i J1 1ipcln ing av a.ktuella utsii n un in:;ar på g r.amlllofou . 

En sak Som just n u iiI' m ycket aktuell ä r den n ya. elekt 
ri ska g rammofo nen uta n fö r tärka r och principerna rör 
den na b eB k r h 'us ut f:ör lil!t. 

B land dc allndJnua tel;. ni ~k a artiklarn a märl{es en om 
push -pull -förs t~i rkare ll, dess ve i'knin g-s s ii tt oe ll inju s te
Ting. Nybörjare n finn e r en u tförlig beS kr iv ning PIL e n 
l-rii r smuttagart'. som iir m.reket lä te a tt byg ga. uch sl ut
ligen omta la s i stora drag hur en univcrsahnotf agare 
m ed de nya lik ströms rö ren ii r kon st ruerad fö r Ht kU llna 
un vii ndas p il bå de Jil"tröm ocb växel .- tröm. 

llil sta nummer före li g-g e r punl tll g r tleu 1;) f e bruäri och 
kOHlm 'r utt inne!-J " lIa e n bel uel intressan ta nylwle r. Viira 
pr nUOH>: rn.nter , so m :.inull ej iubetlllt p reJlume r ll tion ~av
g i fte n fli r i dr. erb Ila i du .~' anlll ett pos tfö l'~ko tt ]lä pre. 
nUD1 crallonsavg lft n. D~n na är inc lll sh'e a vgI fte n för 
R il d i o h Il il d b O k C " l fJ32 . som s ände~ nä r p os tfu ts kOL
tet beta lts för l / l "r kr. 5: ;l~ (kr. 5: - fö r ticbl<riften 
ocb ;{5 Li r e f iil' Ita ndool,en) ocb f ör 1/2 . r \e r . ~: 10 (In. 
2: 75 för tiil s kr ltten oc h 35 öre för bandbaken ) , (Se sid.. 
373 	nr ]2, ] 031.) 

Populär Ra.dio . 

EFT ER TRYCK AV ARTIKL AR HELT LLLER DELVIS U rAN A N GIVANDE AV K ALLAN FÖ RBJ UD E T 

Specialtraosforma. 
tor för

Spolar - ---~-----;-. Detek. 
till skä rmgallerrär, 	 torspole skärmgallerrör. 
V.\ d:'ingdsomr.i.dc v.iglä ngdsomrldc: 

Beräknad för mottagare med20;)-2000 m . .\ . I 190- 5 o m. och Re ra högfrekvenssteg och för 
800-- 2300 m. Kon."trucrad en ligt sam mankopplade kondensa" - ~- i torer. VåglängdsområdelågförIustp ti ncipenpr sats 2 st. 200-2000 m.därför s tor ,s ignal-
Kr. 8.50 	 styrk. och selek Pris pr styck 

. -.._, .-n-~Dia gram medföljer . 	 tivitet. Kr. 6. -. . 
Pris pr styck Diagram medföljer. 

.~. : .;;... Kr. .5 .  V.åglän gdsomkast are . - Diagram meJ fö ljer. 
~ -- - ~ 

Kr. 5.
VÅGL.'i. N GDS  - - ~- 

'"- - - . SPEC IAL, 
OMKA TARE OMKASTARE v. PRAHN 
Kr. 3.50 	 Kr. 3.- Teglgaardsstr. 4. Köpenh am n -J__ I 

http:d:'ingdsomr.i.dc


TOROTOR Sidotrumskala TOROTOR dubbel Mikroskala TOROTOR enkel Mikroskala 

med belysning kr. 6: 50 med belysning kr. 8: med belysning kr. 5:
u (an belysning » 5: 50 utan belysning » 7: utan belysning » 4:

Generalagent: Max Johnsen &. Co. A...B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 18169. 

ODEON Å.-B. 

Brunkebergstorg 12 - StockholmII II 

OJeon-RaJio 

3::rörsmottagare 


Typ 900, med inbyggd högtalare 
och uttag för extra högtalare. 

Typ 910, samma modell utan 
högtalare. 

Typ 920, en bart högtalare. 

Begär vår radiokatalog! 

Nä tansluten för växelströ m J10-1 27- 220 volt 

» » likström 11 0- 120-220» 

Modernaste konstruktion och ror= 
bestyckning. - Enkel skötsel. 

Inbyggd vågfälla och variabel antenn" 
koppling ger högsta selektivitet. 
Indirekt belysta skalor. Våglängds" 
område 200-2000 meter. 

II II 




N:r 1 15 JAN U RI 1932 4:e ÄRG. 

Radio krö -nikan 
av Wireless 

F
örst får jag önska alla läsare av radiokröni
kan ett riktigt gott nytt ål' med många stora 
apparatbyggen och många nya erfarenheter. 
Det gångna året har bragt en hel del nyheter, 

av vilka några komma att medföra en genomgripande 
omgestaltning a v konstruktionen hos de mera ambi
tiösa mottagartyperna. J ag tänker närmast på till
komsten av de nya skärmgallerrören med variabel 
branthet samt dell- gamla hederliga superheterody
nens uppmarschcrande till sin gamla rangplats såsom 
den förnämsta bland radiomottagare. I Amerika 
de stora (avsättnings-) möjligllctcmas land - har ju 
supern aldrig varit riktigt död någon gång, kanske ej 
heller i Frankrike. I övriga länder hade man nästan 
glömt bort att det funnits något annat än »1'aka» 
mottagare, med ett flcrtal avstämbara kretsar och di
to högfrekvensrör. 

Atltorn(~tisk volym.konkolL 

Skärmgallerl'öret med variabel branthet gör det 
möjligt för mottagarekonstrukWrerna att på förhand 
beräkna en mottagares selektivitet. Detta var ej möj
ligt tidigare, ty det hjälpte ej att göra lågförlust
spolar och sätta flera avstämbara kretsar i rad, eme
dan det fanns något som hette korsmodnlation. Sig
nalerna från den störande stationen gingo gladeligt 
förbi alla avstämda kretsar. Först i och med införan
det av bandfilter framför första högfrekvensröret 

åstadkoms en viss förbättring i detta avseende. Det 
nya skärmgallerröret har gjort resten. 

Detta underbara skärmgallerrör har ännu flera 
förtjänster'. Det möjliggör anordnandet aven verk
ligt idealisk volymkontroll, med vilken ljud:;;t:yrJcan 
kan l'egleras från en viskning till full högtalarstyrka,. 
och detta uta n att någon försämring av ljudkvalite
ten inträder. I och med detta komma vi in på en 
finess, som nu tack vare det nya skärmgallerröret 
blivit möjlig att tillämpa med större framgång i 

praktiken, nämligen den (LUtomatislcn volymkontrol
len. Från att ha varit en finess kommer denna säker
ligen rätt snart att bli en nödvändighet vid alla stör
re mottagare, avsedda föl' distansmottagning. Som 
namnet anger' reglerar denna ljudstyrkan automa
tiskt, varigenom man dels slipper ifrån den störande 
ljudstyrkevariationen vid fading och dels kan sitta 
och ställa in den ena stationen efter den andra utan 
att behöva röra volymkontrollen - ej ens då lokal
siindaren råkar komma in - eftersom alla stationcr 
bli lika starka i högtalaren, oberoende a v :;;ig-naI
styrhan. 

Superns möjlighetc1'. 

Samtidigt med att förtroendet till snpel'n å tcn-änt 
har man börjat undersöka möjligheterna för att kon· 
struera en mottagare, som täcker samtliga de nu an
vända J'llTI(h-adiovåglängderna, allt"å ii"en ko!'t\'itg.. 
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Vrid på skivan! 

En ny stationsväljare 

enligt automattelefonens pnnclp 

D 
e senare åren har mycket arbete nedlagts 
på att förenkla inställningen m· radio· 
mottagarna, så att vem som helst skall 
kunna sköta dem utan svårighet. I ett fö

r egäende nummer HV PopHl&r Radio redogjordes för 
konstruktionen hos »tryckknapp·mottagaren», som 
automatiskt tager in vilken som hel~t av ett förut
bestämt antal stationer, blott man trycker på en 
knapp, som iir märkt med den önskade stationens 
namn. Helt nyligen har i Amerika framkommit en 
sta ionsväljareanordning, som förutom att den med
ger bekväm in,,; Uillning av ett visst antal stationer 
i-ixen be;; itter den fördelen att knnna placeras på 
1. ngt aV~lånd från den tillhörande mottagaren. Det 
blir alltså här helt enkelt fråga om »fjärrinställ
lling» a v mottagaren. N a turligtvis kan den även pla· 
ceras hur nära mottagaren som helst, eventuellt på 
densammas frontplatta. 

.\.'" hi Iden framgår att den nya stationsväljaren 
:t ll\ ii nrle r ,,; ig av den från au t omattelefonen kända 
fin gPI"skivan. Varje station 1ar sitt bestämda num
mer, som finnes antecknat i en tabell, fäst i locket till 
a ppal'nlen. Är antalet station J", som mottagaren kan 

E n amerikansk radiofirma annonserar redan ut en 
D-rörs sllperheterodyn, som täcker alla våglängder 
mellan 13 och 550 meter . Denna moltagare har ut
bytbara spolar, som emellertid äro sil trevligt arran
gcrade, att de ej kunna sägas medföra nägon större 
olii g-l'llhet. Samtliga spolar äro nämligen inbyggda i 
dt litet block, försett med stickkontakter, vilket an
bl'i.llgas på ett lämpligt ställe utanpå mottagaren. En 
liknande konstruktion finns också i marknaden i 
E lIgland. Det allra trevligaste är naturligtvis att 
ha ;lIla spolarna inbyg·gda, så att man bara behöver 
nida P' en knapp föl' att få olika våglängdsområden. 
Det dröjer nog inte så länge, förrän vi få se även dyli
ka mottagare i marknaden. 

För att inte begå någon orättvisa mot vår egen 
världsdel mäste vi omtala, att i Eur-opa sedan länge 
funnits en 4-rörsmottagare, som med en sats utbyt

taga in, ej större än antalet hål i fingerskivan, skri
ver man naturligtvis in stationsnamnen direkt i stäl· 
let för siffrorna. Sedan är det bara att sätta fingret 
i hålet till den station man vill böra och dra runt 
å t höger, till dess fingret sl:1r emot del). lilla armen 
nedtill på högra sidan. Då skivan sedan släppes, går
den långsam t tillbaka till u tgångsläget under ett 
svagt ~illrrande ljud. Den drhes härvid runt a\' en 
spir-alfjäder, som spännes i och med att man char 
runt skivan vid. inställningen. En luftbroms sörjer 
för att hastigheten blir den rätta vid tillbakagången. 

Under fingerskivans rörelse tillbaka till utgångs
läget slut es medelst en kontaktanordning en ström
krets ett visst antal gånger, beroende pa hur längt 
ski,·an har yridits vid inställningen, d. v. s. vilken 
station man har ställt in. De hänid uppkommande 
strömstötarna föras genom en ledning till väljare
maskineriet, som sedan i sin tur sköter om motta
garens a I·stäm ni ng. 

bara spolar täcker hela området frän c :;l 10 till 2.000 
meter. Vi voro kanske rentav före amerikanarna. 

En tidigare olägenhet med superlteterodynen var, 
att antenn- och oscilla tOl'kretsarna måste avstämmas 
med skilda rattar, emedan en enrattsavstämning ej 
lät sig genomföra. Denna olägenhet har emellertid 
på sista tiden försvunnit, i det man både i Amerika 
och England lyckats frambringa superheterodynmot
tagare med "crklig enratt"'u,·stämning, som alltsa 
iLI·eu sakna en s. k. korrigering för antennkretsen. 
,-ilket rätt ofta förekommer på andra slag av mot· 
tagare. En dylik »antennkorrigering» medför ju in
gen som helst olägenhet i de fall, där den är avsedd 
att inregleras en gång för alla vid en viss antenn, 
men a andra sidan är .anordningen med en huvud
ratt och en korrigeringsratt att föredraga framför 
den med tvä skilda avstämningsrattar. 
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Rysslands rundradio 


Moskva Rad·io 's hallåman. 

H 
elt naturligt omfattar Sovjet-Rysslands 
stora femårsplan även rundradion, då 
denna är ett utmärk t medel i både upp
lysningens och pl'opagandaverksamhe

tens tjänst och gi\'ctvis måste utnyttjas. 
:NIan har uppställt det målet att rundradion i de 

flesta a v de till unionen hörande områdena skall 
vara tillgänglig för var och en, som är i besittning 
aven enkel kristallmottagare , De områden som kom
ma utanför bli de, där folktätheten är mycket ringa. 

Organisationen av rundradion är sa lagd, att de 
skilda förbundsstaterna äro till i. s grad självstän
diga. Dessa förbundsstater äro upptagna i nedan
stående tabell, som tillika anger fördelningen av 
sändarna efter femårsplanens genomförande, 

Det planmässiga utbyggandet av Rysslands rund
radionät började 1\:)28. Först byggde man upp ett 
antal nya småstationer för att få ut nätet till skilda 
delar av landet, Sedan hal' utvecklingen gått i den 
riktningen a t man undan för undan öka t de redan 
befintliga stationernas effekt, så att deras kristall
räckvidd blivit större. I Ryssland är det ganska van
ligt att fl era familjer lyssna på samma mottagare, 
och man har från rundradioledningens sida gått än
nu längre, i det man tillämpar metoden med rund
radiosändning pr tråd, vilken tidigare beskrivits i 
Populär Radio. Denna metod tyckes i Ryssland ha 
vunnit större utbredning än i något annat land. 

Det är nu meningen att öka sändarstationernas ef

och femårsplanen 

.8om ett led ·i Sovjet-un ionens stora 

fem4rsplan ingur liven byggandet av 

'Ilya, krafti.ga l'lmdlodiostat-!,cmer med 

kri8to.llräd;vidd över hela lander. . 

fekt i mycket hög grad. }[an har helt naturligt g:. tt 
in för vissa standardtyper av stationer, bland vi lka 
finnas både lång- och kortvägiga , De långvågiga bli 
av tre olika typer på 10, 40 och 100 kilowatt I'esp. 
Dessutom ämnar man uppföra ett fåtal verkliga 
storsändare, som skola möjliggöra kristallmottap;
ning inom stora delar av landet. Vid Noginsk byO"ge!> 
sålunda bL a. en station på ej mindre än 500 kilowatt, 

I RY8sland är HU/.n ej bort8kämd med hiJfltalare utan ä'r 
nöjd m ed att få dela på en hörtelefon. 

http:krafti.ga
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som har en beräknad kristallräckvidd av 1.000 a 
1.500 km. 

Vad beträffar mottagare, som användas i Ryss
land, äro dessa i jämförelse med våra egna i hög 
grad föråldrade. Man arbetar emellertid på att få 
en förbättring till stånd även i detta avseende, och 
för närvarande finnas flera stora fabriker, som till
verka verkligt förstklassig radiomateriel. 

Bilden vi.~ar äe nuvarand " J/ska 8latiollefl la och deras kri
sta1l1·dukv idä. S iffrorna GlIq c ! iiljande statio'll cr: 1. Moskva, 
2. Leninqrad, S. Pctrosavodsk, 4. A1'ka'llogels7c, 5. Minsk, 6. 
Kiev, 7. Char7co-w, 8. Rostov 7.;iä Don, 9. Sverdlovs7c, 10. T'iflis, 
11. Erivan, 12. Bakn, 13. Ta s.chkent, 14. Sta7tllabad, 15. Alma
Ata, 16. Novosibirsk, 17. Tr7wf8lc, 18. Hauarovsk, 19. Vladi
vosto7c . - Tabellen nedan anr/cr förclelni1/qen av sänclarna 

etter femårsplancns genomtörcliIlcle. 

Förbundsstat 

3I.pllunry,s[und 
Ckrajna 
KUllkns ien ....
Vitry~slnDd 

C ~ll('kis taD ... 
Turkmenistnn 
TnlJ:.,('hi[d ~ tnn 

.......
och SilJirh'n 

. 
.... . .... . . .... . .. .. .. . 
................... 

I 
10 7 30 47 

2 l 3 6 
l 2 2 S 
l l 2 
l l 2 

l I 1 
utsändn. fr. Usbekistan 

Summa I 15 I 12 T 36 I 63 

Råd vid mottagarebygge 

Det är stO l' skillnad mellan att byqga 

en tvdrÖ1"8 lokalmottagare och en te111

rörs d'is tan81Jl ottagare med högf're

kvcnsturs.tärkning. 

mottagare på ett a två rör torde kunna 
byggas a v nästan yem som helst, som har ettE
n 

tillförlitligt kopplingsschema att gå efter, 
vare sig det gäller batteri-, likströms- eller 

yäxclströmsdrift. Det är ej så förfärligt noga med 
hur ledningarna dragas eller hur de olika delarna 
placeras, men det är ändå en fördel att ha en beskriv
ning med en monteringsplan att följa. Kommer man 
upp till tre rör (likriktarröret vid växelström oräk
nat) blir det nog en liten smula svårare, i synnerhet 
då det gäller en mottagare för växelström, där man 
får se upp vid montering och ledningsdragning, så att 
man ej får in störningsspänningar från nätet eller 
likriktaren på detektorns galler, vilket kan ge upp
hov till nätbrum. Ovanstående gäller givetvis mot
tagare utan högfrekvensföl'stärlming. 

Så snart det blir fråga om en mottagare med ett 
eller flera stegs högfrekvensförstärkning tillkommer 
en ny detalj - skärmningen. Denna avser att hindra 
de skilda kretsarna på högfrekvenssidan från att 
påverka varandra. Alla spolar böra vara inn~slutna 
i var sin burk eller låda av koppar- eller tjock alu

miniumplåt samt alla vridkondensato'rer åtskilda 
genom en plåt av samma material. Dessutom böra 
alla ledningar, som ej ha jordpotential, dragas i rym
liga, metalltrådsomspunna systoflexrör, varvid me
talltrådsomspinningen jordas. Ovanstående gäller, 
då man vill ha största möjliga förstärkning i högfre
kvenssteget. Ibland kan man reda sig med en enkel, 
jordad metallplåt mellan spolarna. 

En sak man får tänka på är att ej låta någon 
del av skärmplåten tjänstgöra som ledning för hög
frekvensen till någon av kretsarna. Varje krets kopp
las sålunda på vanligt sätt med systoflexisolerad 
koppartråd, och kretsens jordpunkt förbindes till en 
enda kontaktpunkt på skärmplåten eller skärmbox
en. Denna kontaktpunkt förenas även med jord. 

Det är ganska viktigt att spänningen på skärm
gallret till högfrekvensröret blir den rätta. På annat 
ställe i detta nummer omtalas, hur denna skärmgal
lerspänning inregleras på bästa sätt. 

En annan sak är injusteringen av glödströmmen 
vid likströmsmottagare. Har man tillgång till mät
instrument bör man kontrollmäta glödströmmen (t. 
ex. 100 mA) vid serierör eller glödspänningen (t. ex. 
4 volt) vid batterirör, även då dessa matas i serie. 
Rar man ej tillgång till mätinstrument får man utgå 
från de i schemat angivna motståndsvärdena och gå 
till ett ställe där man kan få motstl'l.llden uppmätta. 
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Den nya världspatenterade 

Högtalaren "HEGRA" 

I vackert skåp av polerad 
Kronor 65: 

MD - 2 Frisvängande är det bästa som högtalaretekniken på 
sin nuvarande högt uppdrivna ståndpunkt kan 
åstadkomma. Den gör elektrodynamiska hög. 
talare överflödiga. Tal och musik, djupa såväl 

valnöt 

som höga toner återgivas fullt korrekt 
med en klarhet som gläder varje radio. 
entusiast. Passar för växel. eller likström 

och alla slutrör. 

Aktiebolaget TRAKO 
Regeringsgatan 40 - Stockholm 

• 
Genera/representanter för 

HERRMANN GRA U, Berlin 

Inmonterad i bord av 
mörkbrun polerad björk. 
Höjd 75 cm, bredd 45 cm 

djup 30 cm. 
Kronor 65 -

Grammolonnyheten 1932 

,Mikroset" komplett grommofonutrustning, 
bestående av mikrobox, volymkontroll , nätan 
slutningsaggregat och elektrisk grammofon 
motor i låda av valnöt samt fristående hög -

talare med baffeL 

Mikroboxen 
är en pick-up av helt ny konstruktion, som utan 
något slag av förstärkare kopplas direkt till hög
talaren, och som giver en tonkvalite och volym 
fullt jämförbar med det bästa en förstklassig 
radiogrammofon kan giva. 
Såväl kompletta apparater som separata delar 
levereras. 

Begär specialprospekt Mx 3 

Generalagenter: 

BERGMAN St BEVING 
Stockholm 7 
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c2uxor - en raJio IlleJ !ipe~iella 


sitt vackra hölje av flammig, svensk björk ningskondensatorn - se där några Luxor-detaljer, värda 

rymmer L U X O R alla de förnämliga detaljer, som tillsam att nämnas * Hör en Luxor! Hör det rena, vackra 

mans bilda en högklassig radio-mottagare * Luxors hög ljudet, lägg märke till den höga effekten, selektiviteten 

effektiva lågförlustspole ... högtalaren, byggd efter de och känsligheten - och Ni förstår varför Luxor 

välkända BBL-patenten... den luft isolerade avstäm- står främsta ledet bland ledande radiomärken. 

Luxol?/' 
/R..ADID 

~c 

SVENSK KONSTRUKTION !Ii SVENSKT MATERIAL +II SVENSKT ARBETE! 



POPULÄR RADIO 

u 


Dtt av dr nya" inäi,'ekt 
uppvänmda, rören med 
tull nätspänning på glöd

tråden. 

iJå man som bekant med en batterimottagare är 
helt oberoende av vilken strömart och spän
Uilig som förekommer på belysningsnätet, har 

man vid en nätmottaga re alltid dessa båda faktorer 
att räkna med. yare sig det gäller en komplett nät
an lnten appar at eller en mottagare, som endast ta
ger anod t römmen från nätet genom en anodspän
ningsapparat. Detta är givetvis en stor olägenhet 
föl' lyssnaren och apparatägaren, men även för radio
fabrikanten, som härigenom blir tvungen att föra 
,~arje apparattyp i två olika utföl'ingsformer, dels 
för lik tröm och dels för växelström. Vad detta bety
der med hänsyn till driftskapital och standardisering 
är lätt att inse. 

Det är därför ej så underligt, att man strävar efter 
att få fram en mottagare, som utan vidare kan an
slutas till både likströms- och växelströmsnät. I sche
!Dat nedan visas kopplingen till en så kallad univer
salmottagare, som är i besittning av denna egenskap. 
Till densamma användas indirekt uppvärmda lik
strömsrör av 20-voltstypen, varvid ett förkopplings
motstånd R blir nödvändigt i glödströmkretsen. Det
t a motstånd bortfaller emellertid vid användning av 
de nya, i föregående nummer (nr 12, 1931) av Popu
lär Radio besJui"na li], trömsrören, där hela nät
spänningen ligger över glödtrådarna, vilka 'äro kopp
lade parallellt. 

Rör ens anoder måste matas med ren likström, och 
f(;1' alt f å fram denna vid anslutning till växelströms
niit användes en selenlikriktare E, anordnad på så
da nt sätt ut helvågslikriktning erhålles. , Då mot
tagaren anslutc;,; till ett liksh-ömsnät, pa$serar lik

•ITe -
lDottaga,rell 
SOUl flyttas från -växelström 
till IikströUl utan ändring 

strömmen rakt igenom likriktaren i s:ldan riktning, 
att anoderna på mot tagarrören alltid få p lusspän · 
ning, oavsett i vilken ril tning i5tr\"lmm n inkommer 
i mottagaren. Här behöver man alltså. ej tänka på 
att eventuellt vända stickproppen eH halvt varv i 
väggkontakten, som fallet är vid vanliga likströms
mottagare. 

I fackpressen ilat tidigare beskrivits en annan uni
versalmottagare, där både glödströmmen och anod
strömmen t ill mottagaren erhölls från en selen-lik
riktare. Detta var långt innan de indireld uppvärm
da likströmsrören ännu funnos i marknaden. Genom 
att använda dessa senare rör kan man för det första 
göra likriktare och filter avsevärt klenare på grund 
av att den kraftiga glödströmmen varken behöver lik
riktas eller filtreras, och för det andra äro dessa rör 
avsevärt mer effektiva än de batterirör, som tidigare 
användes. 

I vignetten visas ett av de nya rören, som matas 
med full nätspänning på glödtraden. H urm'ida dessa 
rör redan äro så fulländade att de li kaväl kunna 

(Foris, åsid, 19) 

J(opplingsschema, tör en ~mivel-wlmottaga1'e, som [lck Wcf{ 
bra både pd växelström och likstl·öm. E li kriktare, ]i' filter 

och R tör],;opplings1llofsUind för glUdtrådal' lw. 



10 POPULÄR Rå. DIO 

F i [J. 1 och 2, Reglering av sldirmgallerspänninuen 17ledcl~ t 

Vid mottagare utan högfrekvensförstärkning kan 
man vanligen reglera ljudstyrkan inom erfor
derliga gränser med tillhjälp av återkopplings· 

ratten . Detta går däremot ej sä bra vid mottagare 
med ett eller flera stegs högfrekvensförstärkning, 
ntan ldlr får man tilJgripa andra metoder. Att lägga 
in en volymkont r oll cft 1" detektorn, d. Y. s. på låg
frekyenssid~1 n, ii I' i allmänhet olämpligt, emedan de· 
t eJd orn då hitt kan bli öyerbelastad av de på gallret 
inkommande signalerna, vilket medför distortion. 
Bä, t är all ts;'l att placera yolymkontrollen frwmför 
det ktorn, 

E n sådan volymkontroll kan ut föras på flera olika 
sila. :Man kan t. ex. higga ett yariabelt motstånd 
eller n potentiometer tvärs över antennspolen, och 
härigenom reglera storleken av den på första hög
f rck'-ensröl'eTl' galler inkommnn de högfrekventa sig
nalspänniug('Jl, Man kan ~iyen ändra förstärknings
graden i högfrekvenssteget. Detta sker l ämpligast ge
nom ändring av skärmgallerspänningen. F ör att hög· 
frekv nssteg t skall ge största möjliga förstärkning 
bör skäl'mgallerspänningen vara omkring hälften så 
stor som den verkliga spänningen p skärmgallerrö
r ets a nod. Detta är något olika vid olika rör. Ju 
mindr e 'kä rmgallerspänningen göres i förhållande 
till den gynnsammaste spänningen, desto mindre blir 
förstilrkningen i högfrekvenssteget. 

Tidigare har föl' reglering av skärmgallerspän· 
ningen anYänts ett variabelt motstånd, som är be
tecknat m d R i fig. 1. Detta brukar ha ett värde 
av ~h-1 me go hm och inst~llles från början så, att 
:s t ö t' t a möjliga ljudstyrka erhålles. Att anviinda det
ta motstånd såsom volymkontroll går ej så bra, utan 
är då den i fi g- , 2 visade anordningen bättre. Här an· 
"Lindas t venne motstånd, Bl och R 2, av Yilka Bl hal' 
ett yar iabelt uttag och alltså bör' utgöras ay en po

se'l"iemolståw.L (tig, 1) och potentiometer (tig. 2), Df!:l1. senare 
m.eloden är att töred1'OIJa,. 

tentiometer. R z är ett fast motstånd. Dessa t vå mot
stånd inkopplas i serie mellan plus och minus anod· 
spänning. Fördelen med denna anordning framför 
den i fig. 1 är för det första att man kall reglera 
skärmgaller..p ännillgen ko'ntinuerligt och föl' det 
andl'a att man kan y~i1ja värdena på Rl och R 2 sft, 
att 'kärmgallret aldrig kan få högre spänning än 
vad dct behöver för att röret skall ge maxim l för
stärkning. Skärmgallerröret kan lätt taga skad a. ay 
en alltför hög spänniug på skärmgallret. 

Beträffande värdena på motstånden Rl och R2 l a il 
R t nU'a p~l 50.000 ohm och R z på RO.OOO ohm. D et är 
då möjligt att man i vissa fall ej behövcr vrida p[t 
fullt på. potentiometern föl' utt få ut iS iöl·"ta möjliga 
förstärkning, och då bör man bara nida pH ;; u. H'm gt, 
till de s lj udstyrkan ej längre öka!'. 

Den kondensator, som i fig. 1 är betecl;:uatl med 
l och i fig , 2 med C~ , tjänar till att »jorda» skärm· 

gallret, Den kan vid en batterimottagare ha ett värde 
a v mellan 5,000 cm tm 0,1 MF, eller mera och vid en 
nätmottagm'e 0,5- 1 ~JF. Den bör helst "ara a~' ty
pen med ringa högfrekyensmotstånd (»induktions
fri», på engelska »non-inductive»). Den böl' placeras 
nära intill rörsockeln för skärmgallerröret. så att 
ledningarna bli så kOrla som möjlig . 

Denna metod för reglering av skärmgaller 'p än
ningen kan användas vid både batteri- oc11 nätmot
tagare. I förra fallet bör man tillse att al1odbattel'iet 
frånkopplas, lS å att motstånden R 1- R 2 C'j dnt sl.l'öm, 
då mottagaren är i vila. Anordningen kan med fördel 
anbringas på alla mottag'are, där förut skäl'mgaller
sptinningen reglerades me lel t ett enda Jlloh; tånd, 

lnrligen bör kanske nämnas, att ovanstående eu
dast hänför sig till de normala skäl'mgallerrören. De 
nyn skärmgallerrören med variabel branthet ä ro ett 
kapitel för- sig, som Yi åter-komma till en annau gang. 
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En anodspänningsapparat, 
som eliminerar olägenheten 
med flyttning från likström 
611 växelström och omvänt 

~ Öl' de flesta lyssnare, som flytta från lik

F
 ström till växelström eller som på somma

ren flytta ut till landet, där det vanligen fin
nes endast viixelström, uppstå vårigheter i 

:-amband med radion . Detta gäller ju ej vid batteri 
mottagare, llär både glödstl'öm och anocLström samt 
galler pärllling t ages frän batterier, men det gäller 
de to mer vid alla andra slag av mottagare, där an
tingen endast anodstl'ömm n t ages ut f rån växel
ell l' likströmsnätet medel 't en anodspänningsappa
rat eller mottagarens hela b hov av lektl'isk energi 
tillgodo~es från nätet. Vi skola hir ta itu med det 
förra ~laget av mottagal'e och återkomma i ett föl
jande nummer till de helt nä t dr ivnu mottagarna. 

Hnr är en anodspänn'ingsalJlJa1-at konstruerad ? 

Låt os föl' t undersöka vad en anodspänningsap· 
parat bes tår av. Gi.i.1 1 l' det en sf'l.dan för likström, 
å ha vi vanligen näI'mast nä tet ett filter eller en 

silkrets, bestående aven drosselspole med j ~i.rnkärna 

. amt en stor blockkoudensator, den senare inkopp
lad mellan drosselns från nätet vän da ände och den 
motsatta polen av nåtet . Drosseln bör l igga i led-

Fi{/. 1. jJfottlI{lw 'e med (Jl!or/,spiinn·i-nl/sap1.!lIrat tÖI' likström. 
JI iir mottagaren . I IIIIOdspiiu1!f1! [7SlIpp ar lItel! . 

ningen från den icke jordade, d. v. s. spänningsfö· 
rande polen av nätet. För att slippa besväret att 
prova ut vilken av polerna som är jordad, kan man 
lägga en drossel i vardera av de två ledningarna frän 
nätet, en i plus- och en i minusledningen. etta är 
gjort i den här be!'\kl'ivna anodspänningsapparuten. 

F il tret är a VRett aU filtrera eller sila lik trömmen 
från nätet, så att de små ojämnheterna i den, amma, 
som hä rröra frän likströmsgeneratorernas kollek
torer, bli utjiUnnade. Elje, t ge des. a upphov t ill ett 
störande ljud i högtalaren eller hörtelefonelJ, den 
s. k. la lllelltonen eller maskintonen. 

L'ig. 2. Jlolta.g(wc "lnerl anocZöpänn i ngsa.pparat tih·l:ii. : lJe l~l1 ·ijm. 
Jr ii r lJ/.otta g([1"(' /!., I anodspän1I i 1'l-{/sapparlIten oeh V 

liMiktaren. 

Delta närmast nätet liggande filter, best.. ende aV 
en eller Lva dl'osselspolaJ' amt en konden ator, kan 
naturligtvis dimensioneras sä. l'iklia"t, att filtrerin
gen J'äcker t i ll i-iven för detektor ns anodström. Denna 
måste nälllligcu silas betydligt omsorgsf lll L:1.re än 
allodströmmen tm ett efterf öljande röl', emedan dc 
sm::\ ojämnheter, . om komma in med anod lrömmen, 
förstärkas uvscväl't i de efterföljande rören innan 
de nå höglalar en. Minst behöver anodst römmel1 till 
slutröret silas, f'llledau denna går direkt genom hög

http:omsorgsflllL:1.re
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talaren utan förstärkning av »maskintonströmmen». 
Det är till och med ibland möjligt att taga ut slut
rörets anodström direkt från nätet utan silning. Nu 
är det å att en drossel med en viss filterverkan blir 
dyrar _, ju större ström den måste genomflytas av, 
och då slutröret i mottagaren har en ganska stor 
anodström jämfört med exempelvis detektoITöret, så 
skulle det vara oekonomiskt att använda en enda 
drossel med sin kondensat or såsom filter fö r alla 
r ör en. I stället låter man drosseln »groysila» till 

Fiy. 3 . .1nodspänningsappal-atens kopplingssche-ma. Konden
<iatorn O. utelämnas vid lik8/.römsnät. De variabla, mot8tån.

den kunna ~Itbytas mot fa8ta, som omtalas i te:JJten. 

slutröret, och efter drosseln lägger man sedan in 
separata filter, som »finsilar» strömmen till detek
torn och de övriga rören. Då dessa rqr i allmänhet 
ha liten anodström, kan man för finsilningen an
vända motstånds-kondensator-filter, bestående av 
yardera ett motstånd och en blockkondensator. Dy
lika filter kunna ej användas vid rör med stor anod
ström, emedan det skulle bli ett så stort spännings
fall i motståndet, att rörets anodspänning bleve för 
liten, Detta spänningsfall är emellertid beträffande 
exempelvis detektorröret till stor nytta, emedan det
ta rör i allmänhet skall ha betydligt lägre spänning 
än slutröret. Detta gäller ofta även för andra rör i 
mottagaren. 

Vid användning aven anodspänningsapparat för 
likström måste man komma ihåg att aldrig ansluta 
varken antenn eller jordledning till mottagaren på 
"anligt sätt, utan alltid genom var sin genomslags
i'äJ;:er block kondensator, som bör vara glimmerisole
rad . Dylika kondensatorer finnas inbyggda i den 
här beskrivna anodspänningsapparaten. 

A_'nodspiinn'in,gsa.1Jpa.1'a.te'l" för växelström, 

Vid en anodspänningsapparat för växelström ha 
vi Ilarmast nätet en transformator, den s. k. nät

transformatorn, som dels fullständigt avskiljer hela 
apparaten och även mottagaren från nätet, och dels 
avgiver ström under lämpliga spänningar till lik
riktarrörets katod och anoder. F ör att kunna an
vändas Yid växelströmsnät med olika spänningar, 
12'7, 220 volt o. s, v" bör transformatorn på primär
sidan vara försedd med uttag för dessa spänningar. 
Beträffande periodtalet är detta vanligen 50 per/se!;:' 
Vid nät med 25-periodig ström måste en transforma
tor, speciellt gjord för detta periodtal, a nvändas. 

En a.nodspänn'ingsa.ppa.ra.t i två enheter. 

Likriktarröret förvandlar växelströmmen till en 
pulserande likström, som på samma sätt som vid 
likströnisn3.tet mäste utjämnas eller silas, innan den 
kan användas för att mata mottagarrörens anoder. 
I detta fall äro emellertid ojämnheterna eller pulsa
tionerna hos likströmmen större, varför en silkrets 

Fig. 4. LikriktlPren..s kOppUWj88che-rna, Tr är nättrunstorma
torn och E' l'ikriktarröret . Den efter Ukl'ikta1'röret fMjande 

konl1ensatol''IL r'tte rfinnes såsom O, i fig. S. 

alltid är nödvändig efter likriktarröret, även föl' 
att mata slutröret med anodström. I vissa fall kan 
här ett motstånds-kondensator-filter komma till an
vändning även för silning av slutrörets anodström, 
emedan man lätt kan få avsevärt högre likströms
spänning än som erfordras på slutrörets anod, så 
att ett rätt stort spänningsfall kan tillåtas. 

Som vi se av ovanstående blir filtret för silning 
av den pulserande likströmmen gemensamt för de 
bäda anodspänningsapparaterna för växel- och lik
ström, om vi bortse från att en något olika grad 
av filtrering är erforderlig. Det är därför möjligt 
att förändra en anodspänningsapparat för likström 
till en för växelström, helt enkelt genom att till
sätta en likriktare, bestående aven nättransforma
tor och ett likriktarrör. Den här beskrivna anodspän
ningsapparaten har därför byggts i två enheter, den 
ena utgörande en komplett anodspänningsapparat 
för likström och den andra enheten endast en likrik
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och kopplingsritnmg till an<iäspiinl.in{Jsapparat och Zikl·'iktare. 

tare att tillkoppla den förra. I fig. 1 visas schema
tiskt uppställningen av mottagare och anodspän
ningsa pparat vid likströmsnät och i fig 2 vid växel
strömsnät, där likriktaren V tillkommer. 

81utruret fiJr ej övcj·belasta·s. 

I fig. 3 visas en enkel anodspänningsapp< rat för 
likström. ~ätströmmen :;ilas först medelst de båda 
drosselspolarna Dr - en dllblJeldrossel - samt kon
densatorn tjo. Den mellan polerna på nätet inkopp
Jade kondensatorn ~ hör egentligen till likriktaren, 
men ä r förlagd tilllikströmsaggregatet av utrymmes
skäl. en kan alltså utan vidare utelämnas, om anod
"pänningsapparaten skall byggas enbart för likström. 

Anodströmmen till slu röret uttages dil'ekt efter 
drossel-kondensator-filtret, således fr ån det översta 
anodspänningsutt:lget i fig. 3. Här får man meller
tid tänka på att slutröret ej f å r alltför hög a nod
spänning, i vilket fall dess livslängd a sevärt r edu
eeras. Hal' nätet en spällning av 220 volt, bör enda ' t 
slutrör med en tillåten anodspänning av 200 volt an
vändas, såled _, l'ör av typen RE134 och B409. id 
11 0- 150 volts nä t är de t bätt.Te med slutröl' av typen 
B iOS och RE1H. H ärvid bör 'lutr "ret anod tröm ut
i ngas direkt från Hä tets pluspol, allt så före urosseln, 
detta för att på oä:sla sätt utnyt tja den tillgängliga 
nätspänningen, och drosseln i minusledningen bör 
utelämnas. 
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Anodspänn'ingar lJå övriga r·Ör. 

Anodspänningsappal'aten i fig. :3 är avsedd att 
mata mottagare med upp till tre rör a v typen O-d
2, el. ,o, s. detektor och två lågfrekvensrör, utan hög
frekvensförstärkning. Detektorn och l:a lågfrekvens
röret HI. anodströmmarna silade genom var sitt mot
stånd -kondensator-filter, R20" och R10 j r esp. Mot
!'t ånden sänlm samtidigt spänningen t ill för rören 
l~iinp1iga värden - för detektorn till 40 a 60 ,"olt och 

Fig. 6. En anadspänningsapparat enligt schema.! i tig, 3. I 
(letta full har använts va"iabla motstånd tör reglcrin.fJ av 
all or'lspiln m' l1garna, Ofta kan med tördel fas.ta· motsland an

vändas ,j stället. 

föl' 1: 11 Hlgf'rekvensl'öret till 150 volt (\'id transfomna
torkoppling). Motstånden äro i fig. 3 "isade variabla, 
men de kunna utan olägenhet utgöras av fasta, ut
bytbara motstånd, som monteras i hållare. Är mot
tagaren helt transformatorkopplad bör motståndet 
R 3 (t ill detektorn) vara på 50.000 200.000 ohm samt 
R, (till 1::1 LF) på 10.000 a 20.000 ohm. Kondensa
torn 4 kan vara på 1 a2 MF samt (;3 på 2 MF eller 
mera. Ju större C3 är, desto bättre silas anodström
men t ill detektorn. 

Kondensatorn C1 är avsedd för jordning av den 
från anodspänningsapparaten matade mottagaren. 
. Tordledningen (från vattenledningsrör el. dyl.) an
slute lltså till Ol :S fria kontakt. Genom konden
.~ atorn C3 kopplas mottagaren till antennen. Uotta
garens antennkontakt förenas således med 2:8 ena 
koutakt och antennen med den andra. 

Då anod pänningsapparaten genom likriktaren an
slutes till ett växelströmsnät, kan antennen fortfa
l'ande utan olägenhet anslutas via kondensatorn O2, 

under det jordledningen på inga villkor får anslutas 
via ~ , u ta il måste st i direkt metallisk förbindelse 

med mottagarens glödströmskrets. I annat fall upp
kommer nätbrum. Det är av stor vikt att jordled
ningen är god i detta fall. 

Mottagarens noUedning. 

Den ledning, som i fig. 3 kommer fr ån nätets mi
nuspol och går igenom den undre drosscln och fram 
till de två sammankopplade kontak t rna t ill "ans er i 
figuren, anslut s till mottagarens negativa glöd
strömsledning (- A ) . Detta är mottagarens och anod
spänningsappar atens nolledning, från vilken både 
anodspänningar och gallerspänningar räknas. Till 
»nollan» anslutes således anodbatteriets (då sådant 
användes) minuspol (-B) samt gallerbatteriets plus
pol ( + C). ~ollan betecknas därför ofta i kopplings
schemor med -A-B+O, eller ibland med O (noll). 
Särskilt viktigt är att gallerbatteriets pluspol anslu-

Fiy, 7. Den tä.,·d'iga likriktaren m ed likrikla'rröret nrta·!)et . 
],fan ser tydligt de ol-ika ledll.ingarnas anslu.tni.ng. 

tes just till den negativa glödströmsledningen och ej 
till den positiva, ty i annat fall bli gallerspänningar
na oriktiga. 

De negat iva gallerspänningarna uttagas vid an
vändande av den här beskrivna anodspänningsappa
raten från ett gallerbatteri. Detta behöver blott för
nyas en Il två gånger per år, varför kostnaden blir 
ringa. Den erforderliga spänningen hos gallerbatte
det är beroende av hur stOl' negativ gallerspanning 
slutröret skall ha vid just den anodspänning, som 
erhålles från anodspänningsapparaten. Gallerspän
ningen till de övriga rören är alltid mindre än den till 
slutröret. Vi skola längre ned återkomma till detta, 

I fig. 6 visas en anodspänningsapparat, byggd efter 

http:anslu.tni.ng
http:reglcrin.fJ
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schemat i fig. 3, och i fig. ;) se vi ö,"er t monterings
pl anen med ledningsföringen. Bolt npluttan utgöres 
Q v kryssfaner och frontplattan av bakelit el. dyl. Den 
F'pn a re Rkl"nvas fast vid den förra, eller, om den är 
mycket t UDll, fästes medelst vinklal' av mässing eller 
alumi.ninm, som skruvas fast i bottenplattan och 
medelst små bultar (järngängad skruv m d mutter) 
1<1 tgö res vid fron Lplattan. 

Kontakterna pä fro ntplattan utgöras a," vanliga 

Tig. S, K mnp letterin.l}sschema till allodspiinn-i.ngsapparat fiil' 
.'J. ·di,'sfno t l agarc. Unge'färliga T(irden d motstånd och konden· 
satorer an!lC8 ·i t CJ.' tcn. Lämpa?' sig för m.ottagar e av typen 

l-d-<? , med skärrrLgaZlerTör, 

propphyh or med isolerade huvuden, Hylsor med me· 
tallhuvuden få ej användas, Man böl' även tillse, att 
fästskp1Varn a i rattar o. dyl. ~lro så mycket för· 
sänJda, att man ej kan komma åt dem oavsiktligt. 

:\.nodspänningsapparaten anslutes till likströms· 
nätet medelst en sladd av erforderlig längd av vanlig 
bclysningsledning (dubbelledare), som i den fria än· 
den förses med en tvåpolig stickk ontakt. De smä 
kondensatorerna C1 och C~ löda. direkt till kontakt· 
hylsorna eller fästas medelst korta bitar av styv kopp· 
li.ngstråd "id desamma. 

H ela apparaten inneslutes i en liten låda av trä el· 
ler plå t , som på :::idorna och i locket förses med små 
ventilationshål. l~r lådan a v plåt bör den stå i me
talli, k för bindelse med jord (vattenledningsrör ) men 
ej med nätet . 

Likr ikta/' II. 

Koppli ngsschemat för likriktal'en vi::>as i fig. 4. 
~~i.ttran formatorn har på primiirsidan uttag för 127 
och 220 volt n~i.tspänning. Pä sekundärsidan finnes 
en lindning för likriktal'r öl'ets E anoder på 2 X 220 
,"olt samt en lindning för dess glödtråd pä 4 volt. 

Den kondensator, som mäste finnas mellan likl·ikta· 
l'C:ns plus· och minusuttag föl' att likriktningen skall 
bli effekth", återfinnes så 'om kondensatorn Cr. i fig. 
:3. Den ä r nämligen monterad på. likst römsenheten, 
"ilket ju h~ir ej har någon betydpL'le, da likriktaren 
ej är m'sedd att amändas separat, utan blott i föl" 
bindelse med anodspänningsapparaten. Vii den se· 
ltare a nvändes 'eparat, Se ledes all tid vid likströms
n iit, kan konden, 'atom C5 emellertid utan olä~enhet 

II telämnas. 
I Hg. 7 vi sas den färdiga likrik laren och i fig. 5 

:,les nedtill montU'ingsplanen med ledningsföringen. 
Likriktaren anslutes till växelströmsnätet medelst en 
sladd med stickkontakt i änden. Deu hal' på front· 
plattan tvenne propphylsor m Al isolerande huvuden 

M[J§..TJH;H.][A'I..]u]l..][§'][' ~"1'1.. 

1 l.J o tton plo.tta (krY SSfaner) , ZlO X13"X IO mm . 
1 bottenplatta (kry s Ca n !\r), H5Xl:";:;XlO mm. 
1 ft'ontpla Lta (bake li t ), 13:;;XlS;:; m m . 
1 l'r,) ulpla lla (bake lil) , 13"X70 l1lu1. 
1 nättran sfo rmatur. lJrim~ir l)u:-::-nn(\ c till l1~it~p;inJlin .~·l ·JI 
Sekundär; 2 >< 220 V - 30 mA. 

4 V - O,G A. 
4 V - 3.-\ (anY. ej). 

1 dllhhe1drosse l, "id lota l anodströnI ," mllx. tO mA; (' :a 
2X 500 ohm . C:I\ 25 H e nry viu JO rnA. 
,· id tOlal I\nods t röm = mox. ;':0 m .\.: c :a 2 X l·'O ohm. c:a 
2,) H e nry Yid :10 rnA. 

2 IJlockkonclens l\ t or, -lo ArF ( UiOO V = ). 
1 blorl,konu n sator, '2 ~lF (500 V = ) . 
l hJ()~kko n,lcn "a to r. 1 MF ([i00 V ~). 
:! blu c l;:konr1t?n~ fltor : r,OOO 'nI (1000 V = . g linlrnl'1') . 
l 	 rurhållare (bn keli t ) . J - polig . 
'2 	 vo.riabla m ots täll cl, C:I\ 200.nOO ohm Ola '. 

EL fa s ta mo tstå nd j s tä llet enI. tex te lI . 
Div. isolp.racle kon t akthylsor, kopplin;;-st ri'td , ><Y'lof lcx , n:ll· 

~dndcl, ::.kru v pte . 

T ahr ilmt Liktiktnrrör 
Philips ...................... ... . ....... .. 
Telefunke n .............. ...... .. ~ . . . ........ . 
Triotron .................. .. . .................. 

1 01 
1: (; 1'> ron·1 

G ~1 
V,tlyO ........... .... ...... ... .............. .. .. I r 1:.;11 

på 10 mm :s a"stånd. Till dessa inkopplas stickkon· 
taktell från anodspänningsapparaten. 

Likriktaren placeras med fördel i en helt sluten 
låda <lY metallplåi . vilken alltid medelst en särskild 
ledning jordas till vattenledningsrör e1. dyl., i likhet 
med mottagarens nolledning. Detta gäller endast vid 
växelström. Lådan för::;es med ventilationshål. 

F 'r att i fönäg gardera sig mot ett visst slag av 
nätJJl'um, som uppkommer genom modulering av bär · 
\' i'tgen, bör man mellan den ena änden av glöd ströms
lindningen och en av ytterändarna på anodströms
lindningen (märkta med 250) inkoppla en liten block· 
kondensator pa c:a 5.000 cm (1.500 volts provspän
ning eller högre) . Till vilken av ändarna på anod
shömslindningell den skall anslutas fär man prova ut. 

Den direkta jordningen av mottagarens nolla vid 
(for/s. å sid. JO) 
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k<u; I~ ~tM då. det ~ 
~.~~ 
Push-pull-förstärkarens skilda verk
ningssätt id olika värden på 
gallerspänni.,tgen 

U
nder det att man i äldre r ~tuiomottagare och 
förstärkare använde ett vanligt förstärkarrör 
som sl uh öl', ha de stön'e fordringar, som 

JUan numera , tä ller på lj udstyrka och ljudkvalitet, 
nödvändiggjort speciellt kr aft iga rör i utg ngsste
get, vilka kunna avgiva stor distortionsfri effekt till 
högtalaren. Gäller det endast mindre ljudstyrkor, 
för t. ex. ett vanligt boningsrum, kan man möjligen 
reda sig med ett av de normala slutrören, alltsä med 
en anodförlust av omkring 3 watt, ehuru naturligt
"is de som ligga en klass högre i fråga om effekt äro 
att föredraga . Men blir det fr' ga om större lj udstyr
kor, alltså. för samlingslokaler, biografer 0_ dyl. er
fordras i utgångssteget avsevärt kraftigare rör än i 
föregående fall. Dessa rör kallas kraftförstärkar
rör, emedan de användas i kraftförstärkare, speciellt 
fl\':'cdda för dylika stora lokaler. 

Fig. 1. JJ odem utgångs
transformator tör push

pU.ll-koppli ng. 

}lau kan nu som slutrör eller utgängsröl' i en 
~adan kraftföl' tärkare välja ant ingen ett enda av 
dessa mycket stora och kraftiga rör eller också kan 
man koppla ihop flera svagare rör, som tillsamman 
ge lika stor utgångseffekt som det kraftigare röret. 
En fördel med detta senare arrangemang är, att 
man kan klara sig med lägre anodspänning, vilket 
kan vara a v betydelse om man t. ex. blott har till
gång till likströmsnät. Själva sammankopplingen 
av dessa svagare rör kan ske på i huvudsak tvenne 
olika sätt, antingen i parallell eller i push-pull. 

Parallellkoppling av slutrör. 

Då två eller flera slutl'ör koppla s i parallell för 
enas anoderna till samtliga rör meLl en ledningstråd 
och gallr en med en annan. Alla glödtrådarna ma
tas parallellt från samma glödströmsbatteri. Alla 
de parallellkopplade rören verka alltså tillsamman 
som ett enda rör, som är mycket kraftigare , d. \". 
s. kan avgiva mycket större effekt, än vart och ett 
av dl' sammankopplade rören. Denna fördel ern[ls 
utan att man behöver anv-ända högre anodspänniug' 
än de enskilda rören skola ha. Men anodströmmen 
blir naturligtvis lika många gånger större som au
talet rör i kombinationen, och ä\'en större än den 
skulle behöva vara hos ett enda rör, som Kördes 
med högre anodspänning. Detta är en olägenhet, ty 
den utgångsdrossel eller utgångstransformator, som 
alltid måste finnas då anodströmmen är mycket 
stor, får göras särskilt kraftig, om resultatet skall 
bli gott. Vanligen får man lo" att anväJ;l.da Mc1e 
utgångsdrossel och tranformator. 

F ·i ,q. 2. Kopplinlls8che-lIw. till eft p u;d~-rJ1tll-kopplad ändfärstärkare. 
TrI är 'in gångs- och Tr, ltt() ån lJ·~fra lL8formatorn. Till den senares se

kundä r li ndn'il/g ä r h!igtalaren an sluten. 

http:anv�J;l.da
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Piq. S. Diugram ÖDel' t: rkniJl{f8.~(itt<;t TIOs en 1HtS h-lJ//71-för
städcare vill nOr'mal (J(l lTerspiin nill !/ pc7. I·örel~. I detta frtll 

behöva 1'ö"cn ej va r(l »mfltohade». 

Push-pull-lw lJplingen. 

Ett enkelt schema för en push·pull-kopplad änd
förstärkare visas i fig. 2. De båda , lutrören ha in
!lirekt uppvärmda katode]'. Flir enkelh eten kull t a 
ge~ häd ;moll. t r öm och galler pänning feån batterier. 
llål' f ly ta anoillik, rt'lmmal'lla fr 11 slutrören genom 
mr sin halva av prlmärlinclningen på utgångstrans
fOl'matorn . Efter om <le gå ' f: mot atta h~ Il i lind
ningen komma tie i kär'Dan alstrade magnetfälten 
att motverka varandra, vilket liar till följd att lik
ströms-förmagnetiseringen bortfaller. IIärigenom 
kan dimensionerna hos tl'ansformatorn nedbringas, 
utan att ljudkvaliteten blir lidande. Växelströmmen 
går alltid i samma riktning i de bada halvorna av 
primärlindningen, så at t dessa Ramverka. :Mittpunkts
nttaget tjänar alltså endast till att möjliggöra till
försel av anodström till rören. 

P osb-pull-förstärkaren kan f1'u; ätt verka på två 
oJ ika ätt, beroende på vilken negativ gallerspän
ning som lägges på l'Ören. Man kan antingen ge 
Tören samma negat iva gallerspäDning som de skola 
ha vid vanlig koppling, d. v. s. d n galler pänning 
som finnes angiven i rörkatalogerna, eller också 
kan man lägga ungefår dubbelt så stor negativ 
spänning som denna på gallren. I förra fallet komma 
rören att arbeta på d t sätt , l:lOlli angc~ i fig. 3. Då 
förstärkaren ä r i vila flyter i var der a rörets anod
k re-t en likström, vars storlek äl' densamma som den 
i rÖl'katalog rna u ppgivna norma la anodströmmens. 
Det <l är ju helt naturligt, eftersom vär deua pä 
anodsp:'inn ing och gallerspänning äro de amma som 
irörtabellen. R" ren anodstr öms-O'allerspänning kur
\' 01' äro i fig . 3 betecknade med _\, och Å 2 • D en tunna, 

1, 

vel·tikala linjen u tmärkel' viloläget för galler pän
ning n och den övre horisontella linjen viloläget för 
anodstl'ömmen. Vid den nedre horisontella linjen är 
anodstl'ömmen noll. ro vi riilrna positiva gallerspä ll
ningar åt höger och negativa åt vänster e vi, at' 
då gallerspänningen blir positiY kommer < n dsh'um
men i röret Al att öka och i A 2 att minska . DA ,Ul O

derna ä ro förbundna med motsat ta ända L' 3,\' 1'l' i
rnärlindningen komma ·rÖl'Cll att samverka . I) ,h en 
ström flyt r genom pl'i.mären. D , gallerspiinnin ('Il 

blir neO'ativ hlir förloppet det rakt motsatta, Odl 

strömmen genom primären går åt andra hållet, 
Vid al'betssättet enligt fig. 3 är anodstl'ÖmmeD!'; 

variation begränsad genom den nedre kröken ]1~l 

anodströms-gallerspänningskurvan, pfl a ll l eles saru 
ma !:iätt som för ett enda slu rör ellcl' flera l,arallell
kopplade rör. Genom att låta push-puIl-fö r 'bil'karen 
verka på det andra sätt l kan man emellel'till UP))

nå, a lt denna ofördelaktiga inverkan av den new'p' 
kröken )la. kurvan fö rsvinner. F örstärkaren' verk
ning ätt i dett a fall fram y l' av fig. 4. Häl' ·ä.r den 
negativa gallerspänningen p" rören så stor. attanou
strömmen, då inga signaler inkomma P' gallreu, ål' 

mycket liten. Den .. . k. arhetspunkten föl' var era 
röret är vald på samma sä .t som om röret sk ulle 
tjäm;tgöra som anodlikriktande d tekt()l', el. \. ' 'l, på 
anodströms-gallerspänningskul'vaDs ncrh'c krök. · Vi 
se av fig. 4 att då gallerspänningen är lloll. /i tl 'n 
vertikala linjen) äro a:q.odlikströmmarn,) i tJI! hä ll a 
rören lika stora men riktade åt motsatta häll,· al'fö l' 
de upphäva varand ra. Den resultel'Ullrle ~Ill otl ' tt'öm

(Forts .isid.; 2) 

F ·ig. 4. DiagralTl~ öt:er ver kniHg8sattet h08 1:;11 ) matchad:t 
pus.h-pltU-fÖrstä,·km·e. Gallerspänningen iiI' i delta faU om
kring (llt bbelt se! stor som den tör Töj'en normala.. Riirrn 
mdsta l'm'a noggrant »nwtohacle:;, ooh galL l'spätl:l'inO Ii 

måste 'ill reglera s mvoket o111 SO rgsfullt . 
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M 'e 
Grallllllofonspelning 
per högtalare .utan 
förstärkare 

Av ingenlör H. Stockman 

Den elektriska grammofoncn av konventionen 
typ utgöres som bekant aven rörförstärkare, 
t ill vilken på. ingångssidan anslutit. en pick-up 

o<.:L på utgångssidan en högtalare. Pick-up'en är 
fö r d t mesta a v elektromagnetisk typ. Den lämnar 
på rör ta rörets galler en signalspänning, som utgör 
en relativt trogen kopia av de på skivan konservera
de talsvä ngningarna. Denna dp.finition på den elek
tri ka ,rrammofonen är så allmänt vedertagen, att 
var je konstruktion, som i princip avviker från den 
ovan skisserade, måste väcka den s lörsta uppmärk
samhet. Det är därför lätt att förstå vilket intresse 
en pit London-utställningen i höstas demonstrerad 
elektrisk grammofon tilldrog sig, då densamma ar
hetade helt utan rörförstärkare, men i övrigt ej 
märkbar t skilde sig från andra elektriska grammo
fo ner. 

Denna nya utföringsform av elen elektriska gram
mofonen , som måhända kommcl' att få stor framtida 
betydelse, har möjliggjorts tack Yare eu av engels
mannen S . G. Brown konstruerad pick-up. Denna 
överför de i skivan konserverade talsvängningarna 
till mekaniska svängningar, analogt med vad som 
sker i den yanliga ljuddosan eller pick-up'en, och 
förvaJ)clla r dessa mekaniska svängningar till elek
tt-iska växelströmmar under samtidigt tillskott av 
PI ktri k energi från en strömkälla, d . v. s.. en vi::;s 
för täl'kn ing åstadkommes. Denna fllnktion hos 
pick-np'l'll hat- möjliggjort s genom att dess nålarma
l U)' arumanbyggts med den sedan många år inom 
t f'l t>fon- och radiotekniken använda kolkornsmikro
fonen) hill' utformad pä ett spe iellt sätt med mik

rofonen av diffel'cntialtyp och nålen fast förenad 
med dess i sidled rörliga mittelektrod (a c b i Hg. 1) . 

l\1ikrofon-pick-up'en verkar som en differential
mikrofon och som framgår av schemat har den tven
ne fasta elektroder a och b samt en mellan dem 
rörlig elektrod c. I mellanrummet mellan den rör
liga och de fasta elektroderna befinner sig kolpulv
ret. Elektroden c utgör tillsammans med näIhålla
ren och nålen pick-up'tHIS rörliga del eller armatu
ren. Denna har mycket små dimensioner och är av 
speciell form för undviJmnde av resonanser. Elek
troden c dämpas i sina rörelsee av kolpulvret på 
ungefär samma sätt som ankaret i en elektromagne
tisk pick-up av gummipackningal'na. T äI' en trans
formator med mit tnttag på den lågohmiga primär
lindningen och en till den a nvända högtalaren an
passad sekundärlinuning. Strömkällan utgöres aven 
ackumulator A, inkopplad mellan den rörliga elek
troden och transformatorns mittuttag, När batteri
strömmen slutit::; och den rörliga elektroden befin
nersig i viloläge mitt emellan de två fasta , flyter 
genom vardera mikrofonhalvan och tillhörande hal
va av primärlindningen en konstant ström av sådan 
riktning, att de ay primärlind ningens båda halvor 
alstrade magnetfälten upphäva varandra. Järnkär
nall förblir därföl' omagnetiserad, analogt med för
hå llandet vid push-pull- lr:tnsformatorn, Då. järnkär
nan således enuast kommer att magnetiseras av sig
llalströmmarna, kan den göras av mycket sma di
mensioner utan risk för mättning och minskad pri
märinduktan .. 

När nn pick-up·ell arbetar, svänger nålen och 
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LUrmed den rörliga clektrollen fram och tillbaka, 
med svängningsamplituder svarande mot s pårampli
tuderna. Om den rörliga elektrodens ställning i fi g. 
1 l'eprCI>puterm' det ena än cUäget, framgår av fign 
l'en huru kolkornen dd ~lektroden a sammanpressas 
tittare och "id b fiirtnnnas. :;\lotståndet mella n a och 
c minskas då ll nJ('l' det motst!\.ndet mellan b och c 
(ika., vilket har till föl jll en : t r ömökning genom 

}' ;.'1 , 1. Principschc111CL tör den uV(/, pick-1ip 'cn med tmnsfo'l'
mator och Ilögtalw·e. 

elen förra ~trömgrenen och en strömminskning ge
nom den senare. essa strömändringar uppväcka 
samverkande magnetfält i transformatorn, var för 
öyer sekundärlindningen erh lIes en mot strömänd
ringen per tidsenhet svarande signalspänning, av 
yiJken en rodtycklig del ö,-er poten tiomet ern P till
föres hög talaren H . 

Likströmmens riktning angives av de pilar, som 
inr itats direkt i'l trådarna och signalströmmens rikL
ning i ett visst ögonblick av pilarna ia och ib. 

~Iikrofon-pick-up'en tillverkas i tvenne storlekst;v
per_ Den mindre förbrukar 0,5 amp. vid 10 volt, så
1edes 5 watt, och lämnar därvid en signaleffekt, vil
ken enligt uppgift uppg;-lr till 1,5 watt. Den större 
t ypen (vignettbilden) har higre verkningi'grad och 
lämnar enligt uppgift 5 watts ~igna !effekt vid en 

strömförbl'ukning av 2 amp. "id 12 volt, således vid 
en effektförbrukning av 24 watt. Uppvärmningen a \' 
mikrofonen är hä l' givetvis stor, varför kraftiga kyl
flänsar av ett material med hög värmeledningsför
måga men låg specifik vikt ha måst anbringas å pick
up-dosan. 

Mot ljudhaliteten finnes ingenting att anmär ka 
odt förefaller basregi. h et komma fram mycket väl. 

För en objekti,' bedömning fordras dock kvantitat iva 
mätningar. A,· spE>ciellt intresse för en jämförelr-;e 
med den vanliga elektriska grammofonen blir fre
kvenskurvuns fOl'm under 250 och över 4.000 a 5.000 
perjselL 

En principiell egenhet hos mikrofon-pick-up'en, 
varigenom den skiljer sig från den "anliga elektro
magnetiska pick-np'en, förtjänar här nämnas. En 
grammofonskiva är som bekant inspelad efter prin
cipen konstan Lhastighet, d. v. s. produkten av ampli
tud och frekvens ho lS spårmodulationen är konstant, 
bortsett från en av vissa , käl betingad avvikelse un
der 2;:;0 perj sek. Vid en \'anlig pick-up är den av
givna e. nl. k. proportionell mot nål 'p t sens hastighet 
i svängningsriktningen, och då denna hastighet är 
konstant, blir så ledes den avgivna e. m. k. konstan t, 
d. v. s. pick-up'en giver samma spänning för alla toner 
ay ~amma styrka lied till frekvense n 250 perj sek. Vid 
mikrofon-pick-up 'en däremot blir den i mikrofonen 
alstrade växelströms-e. m. k. proportionell mot cl/mp

lituden hos spärmodulationen, icke mot nålspetsens 
hastighet, vilket betingas av konstruktionen. Denna 
växelströms-c. m. k. blir således vid en vanlig gra m· 
mofonskiva större ju lägre den inspelade tonens fre
kvens är. Bastone ' l la framhållas därför kraftigt, vil
ket kan vara en fördel vi l användandet av högtalare, 
Bom mer eller mindre ofullständigt reproducera det 
lägre tonregistl'et. 

UNIVERSALMOTTAGAREX. 
(Forts. r ,.,i n sill. V.) 

matas med \'~lx l s tröm som med likström, utan att 
nätbrnm u ppkommer, är ~i.nnu ej bekant. Detta är .in 
\'illkoret för att den i kopplingsschemat sI isserade 
mottagaren !:; kall vara prakti"kt användba.r. 

F öl' att gå litet närmare in på kopplingen är Je' 
f' tf' tlrossel-kondeu.-ator-filter, som utjämnar likström
men eller Ilen l .ikrik tade växelströmmen, Sfl att intet 
surr eller brum kommer a tt hör as i högtalat·eu..A.nod
~tl'ömmen till de båda första rören silas ytterligare 
medelst ett par motstånds-kondenS'a tor-filter. },Tegati

va gallerspänningar t m de håda siRta rören erhållas 
medelst motstålld l katodledningarna. De kondensat o
rc r, som det ä r br ukligt a tt ha t är över dessa mot
stånd, äro för enkelhets skull utelämnade. En liten 
potentiometer för borttagande av de sista r , tema 
ay maskinljud fd m nätet är i nlagd parallellt övcr 
de tre glödtrådarna. 

För att: mo t.tagaren skall kunna användas på nät 
med olika spänningar måst.e ä rskilda anordningar 
på densamma vidtagas, d. v. s. den måste 0öras om
kopplingsbar för olika nätspänningar. Detta ill' ju 
fallet även med de nuvarande motta garna. 



::'0 POPULÄR RADIO 

u tlandet ha på sina håll de stOl'a l'undradioor

ganisationerna börjat intressera sig för att be


) vara märkligare utRändningar genom att spela 
ill dem på grammofon, Dej- är inte blott de egna ut
,,~indningarna l1et g'äller Ul an ~iven de från l'undradio- .-..,;.;...;...,........... ..,... 
s tationer i andra länder. I Tyskland har man redan 
hunnit ganska Hll1gt och i Berlin finnes ett arki\' 
pa 1.700 grammofonskivor. }Ian håller sig a jOlU 

med alla mera betydelsefulla ut sändningar både i 
Europa och Amerika. Programmet från den station 
Ilet gäller lages in på en sp('('jellt fin mottagare i 
H ' ~'lin, eller l'ättare ett i-'tycke utanför Berlin, där 
Rignalerna fr ån stationen äro starkare och stärnin
garna mindre. 

En g~'ll1g i månaden utsändes per radio de llie:s t 
'betydelsefulla av den föregående månadens upptag
l1ingar, och lyssnarna få på detta sätt en reSllme av 
de viktigaste radioevenemangen i både gamla och 
l1Ja vär lden. 

Inspelningen a v skivorna tillgår på samma sätt som 
hos de stora gl"ammofonfirmorna. Ljlldsvängningar
na graveras in på en roterande vaxskiva, av vilken 
man sedan genom kopparutfäilning i ett elektroly
ti p.k t bad gör ett avtryck. Det finnes även en enklare 
metod, som kanske ej ger fullt lika gott resultat som 
den förra, men som i gengäld ägcl' den stora fördelen, 
att skivorna omedelbart bli färdiga. Vid denna me
tod graveras ljudsvängningarna direkt in på en skiva 
av tunn aluminiumplåt , vilken sedan utgör den färdi
ga grammofonskivan. I stället för aluminium har 
även använts koppar, cellon m. m., men alumi.nium
skivorna tyckas för närvarande \'ara de lämpligaste. 
Gravernålen ha r i änden en diamant, som ritar in 
ljudsvängningarna på skivan. Vid uppspelningen kan 
C'j användas vanliga stålnålar, utan i stället fiber
nålar, emedan aluminiumskivan är mycket mjuk. 

Bilden till denna artikel visar själva gravermaski
nen sådan den är konstruerad för inspelning på vax. 
En tjock ,'axplatta lägges på skivtallriken, som här 
är mycket massiv. Denna bringas att rotera med 
en hastighet av 78 eller 80 varv per minut, och vax
plattan följer meo i rotationen. Gra\'erapparaten för
skjutes automatiRkt i ,idled U\'('1' \'axplattan, så att 

Gravermask'inen, som lttgÖI' en del av apparat1iren tör inspel
ning av gr(J;/Ivn1.ot onskivor. P är s/d;utallriken, V vaxplattan , 
R graverapparaten , S 8,ugröret sa'/nt L släd·en, på vilken 
grav erapparaten törskh"te,~ . I fijrgnwd en ses »volymko l/ 
tl-ollen» tör inregler-ing av talströmJnens ~t!lrka. T i ll vä.nst cr 

i ngångstranstormatorn tÖl' graverapparat en. 

nålen skäl' det spiralformiga spåret. DenIla appara t 
är konstruer ad nligt amma princip som en pick-up, 
ehuru den i detta fall fnngerar i omvänd. ordning. 
Den från radiomottagaren kommande lågfrekventa 
\'äxelströillmen, som motS\'arar musiken eller talet, 
ledes genom spolen på denna »graver-pick-up» eller, 
som den ibland kallas, »pick-down», i fri översättning 
»nedskrivare». Ankaret hos denna, som i nedre änden 
uppbär gravernålen, kommer då att vibrera i takt 
med ~talströmmeD», som den lågfrekventa växel
strömmen kallas. Denna vibration försiggår i sidled: 
och härigenom uppkomma de små utböjningarna i 
sidled hos spåret, vilka motsvara talsvängningarna. 
Det är dessa små utböjningar hos spåret; som sätter 
grammofonnålen i rörelse vid uppspelningen av ski
vau, Gravern[tlen skäl' ett spån ur \-axskivan under 
inspelningen, och detta avlägsnas Il1pdelst ett ,sugrör, 
som är placerat strax intill nålen. 

Som nämndes i bör jan av denna artikel ha en del 
rundradiostationer hela arkiv med grammofonskivor, 
på vilka mera betydelsefulla utsändningar bevarats. 
Dessutom finnes ä,en ett helt annat slag av skivor, 
på vilka äro inspelade olika slags ljud och l ä ten, 
som behövas till radioteatern. Där finnas skivor med 
upptagningar av folk larm, djurläten, fågelkvitter, 
ljudet a \. expresståg, vattenfall, o\'äder, störtre~u 

och mycket annat. För radioteatern spelar ju in 
billningen hos lyssnarna en avgörande roll. och alla 
medel mäste anlitas f öl' att uppamma densamma. 
ilIöjligheterna för ett natu rtro et återgi\'ande a \' 
olika slag:; ljud äro naturligtvis mycket större 
detta fan, än då uteslutande mekaniska apparater 
på studion stå till förfoga nde. 

i 

http:gr(J;/Ivn1.ot
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tio I :r 2 fö · nyhö 

t-.·örsmottagare med två våglängdsområden 

ri,/. 1. Ratt urn a.. pla

r-cri tl q pr! [ rontpTa/tan 

I' rd d en Iledan bCSkrit:

IW l-rÖr 3mottaga rcn. 
F rtln v iii Istel' till hÖ!J CI' 

.,'c" scl el;;Udtet.sral! cH. 
(IIJ3tiillnnings1"(,tt en 

samt åtel'kopplh l{lsral

I CH, NedtiU iI/tUten 

iro teleion'konta l.:-lcnw. 

Saj/llIta. ratta", och 

"amma placering kan 

a.nvändas till 'li ilken 

80m helst »detelr, tor

mottagare». E V(Jn tu cUt 
kan en stl'ömbrytare 

föl' glödströmmen pla

ceras Vd fl'ontplatta 11. 

I 
föregående nummer av Populär Radio (nr 12 
1931) gingo vi igenom i princip kopplings
schemat till en enkel 1-rörsmottagare för bat
t eridrift. I denna artikel skola vi tala om 

den praktiska kons truktionen aven sådan motta
gare o h bland annat visa hur man själv kan linda 
avstämningsspolen till densamma. 

Aven om kopplingsschemat till denna och den i fö
regående nummer beskrivna mottagaren i princip 
är detsamma, förefinnas dock vissa avvikelser. Så
lunda är mottagaren i detta nummer försedd med 
spolar för tvenne våglängdsområden, dels det lägre 
området mellan c :a 200-500 meters våglängd och 
dels det högre mellan :a 1.000- 2.000 meter. Vidare 
regleras här återkopplingen medelst en s. k. diffe
l'cntialkondensator, som har ett rörligt och två fasta 
skivsystem. 

Betrakta vi kopplingsschemat i fig. 4 kunna vi sär
skilja följande delar i detsamma. 

A : Kontakt för antennen. 
J : Kontakt för jordledningen. 
0 1 : Antennkondensator på c:a 500 cm (luft- eller 

bakelitisolerad ). 
C4 : Avstämningskondensator på 450 a 500 cm 

(luftisolerad) . 
L 1 : Avstämningsspole för »korta» vågor, 200- 500 

meter. 
T~~ : Avstiimningsspole för långa vågor, 1.000-2.000 

. meter. 
("3: G llerkondensator på c:a 200 cm. 
R: GallErläcka på c:a 2 megohm. 
C~: .. Åt el'koppling. kondensator på c:a 2X350 cm 

(luft- eller bake1itisolerad) . 

L 2 : Aterkopplingsspole. 
D: Högfrekvensdrossel. 

Telf.: Hörtelefon. 

Omkopplingen mellan de två våglängdsområdena 


sker medelst en tvåvägsomkopplare 0, som inkopp
lar antingen spolen L 1 eller spolen La. Förenings
punkten mellan de två spolarna är kopplad till jord, 
d. 'o. s. ansluten till jordkontakten ,J. Den senare 
förenas med ett vatten- eller värmeledningsrör, som 
alltså tjänstgör som jordledning. 

I antennens nedledning är inkopplad en variabel 
kondensator Cl, vHken tjänar som »förkortningskon
densator» till antennen. Medelst densamma kan man 
anpassa mottagaren till den använda antennen, s1\ 
att bästa möjliga resultat erhålles. Den kan även 
användas såsom selektivitetskontroll, i det selekti
viteten hos mottagaren blir större, ju mindre del av 
kondensatorn Cl som är invriden. Med selektivitet 
menar man förmågan hos mottagaren att kunna 
skilja de olika stationerna åt. 

Som föru t nämnts regleras återkopplingen medelst 
cn differentialkondensator. Denna är så inrättad att 
högfrekvensen fr1\n detektorns anodkrets delar sig 
och går dels genom ena halvan av differentialkon
densatorn till återkopplingsspolen och dels genom 
den andra halvan av samma kondensator direkt t ill 
jord, d. ,-o s. till detektorrörets glödströmskrets. Ju 
mera man vrider in rotorn i den förra statorhalvan, 
desto starkare blir återkopplingen. Vrides rotorn 
helt in i den senare statorhalvan, går ingen del a ,
högfrekvensen genom återkopplingsspolen och åter
kopplingen blir lika med noll. 

Vi övergå nu till den praktiska sidan av saken 
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Fig. 2. Hn spo ltyp, som är /litt att linda töl' hand. Lind
'ningen Wqges i sektioner ·i dc därfijr a~sedda in.skärn·in
flM'nIl. UPfJlJift er om antaLet 'lia'l~v på de skilda spolarna 

återfiunas i t extelI. 

och börja då med spolsystemet. Detta, SOID i sig in
nefattar uåde de två avstämnings 'polarna samt åter
kopplingsspolen, kan utföras på flera olika sätt. Det 
enklaste är att använda tt kamspolrör av det slag 
som visas i fig. 2, med inskärningar i kammarna för 
t åden, varvid denna lindas i klioner. Spolfor
marna äro försedda med lödstjärtar för fastlödnin g 
a v tl'ådändal'llu till var och en a y de tre spolarna. 
Om vi börja uppifrån lindas L 1 i de tre översta sek
l ionerna med 22 varv i vardera, alltså sammanlagt 
G6 ,-an. ~ästa sektion lämnas tom och i de tva därpå 
följ ande lindas återkopplingsspolen med 22 varv i 
yarclera, allts ' 44 varv. l:irpå följer L3 i de tre näl'
lila. c sektionerna med 73 van i yardera, samman
lag t 219 varv. Lt och L z linda båda å t samma håll 
men L3 åt motsatt håll mot desiSa två. Lindnings
riktningarna framgå tydligt ay flg. 3, som egent
ligen visar en cylinderspole. Dc tre spolarna läggas 
i . enarc fallet i samma ordningsföljd som vid kam
. polröret och lindas enligt fig. 3, m n varven lindas 
tätt intill varandra och i ett lager. Vid ett spolrör 
JIlPc1 60 m1ll:s diameter böra varvtalen i de tre spo-

Fig. :J. 'clte-nulti.~k frnm,st/il/ni ll{j ItV linclllil!.'IsRiiltetvi{l den 
;. te.xten beskrhma -' !Jo/e li till »clel ektonnottay are». L,. Ö1' 
»/{;etrtv(}.gsspolc ll», L, (ll e/·koppling s.spolen .W IILt L a lån(l'vttg~

"polen. Obsen;cra att den .~ i ., /(. är Hnclad i tiwtsatt r ilet/d1l g 
mot de tv å övriga. Spolarna s inkoppling sker en!'. fig . . ). 

larna vara ungefär desamma som vid den ovan be
skrivna sektionslindade spolen. Beträffande lind
ningstråd till spolarna böra L1 och L'2 lindas med 
0,4 mm:s dubbelt silke omspunnen koppar tråd och 
L3 med 0,2 mm:s tråd }l v a mIDa sort. Vid cylindel'
spolen läggas L1 och Le på c:a l cm:s avstånd frin 
,'arandra, under det Ls läggc, med början ett par 
mm från L~. 

Placeringen ay dc olika delar na iir ej alls kritisk 
vid en så enkel mottagare som denna. I fig_ 1 visas 
hur de tre vridkondensatorerna anordnas på front· 
plattan. I mitten ha vi avstämningskondensatorn 
0 4, försedd med en stOl' ratt med gradskiva, graderad 
från O till 100 eller lRO, Har man en s. k. mikroratt 
eller fininställningsskala ay något slag, bör man nu
turligtyis am'ända denna. Till vänster om av. läm-

Fig . .). l{uppl ing~lJch el1lat fb I' de,1 i arW,cln bCs l.;riell a 1 -1'uI'8 

mottagaren. En strömbrytare fUl' gWdst,'(j-nw18,L kan i nUi!l!las 
'i lcrl"/lingen tm ackmnnZato?'lts pllJspol. 

ning,;lwndensatorn sitter antennkondensatoru 0 1 och 
till höger återkopplingl:ikondensatorn C2 • Under ay
stämningsratten finnas kontakthylsorna föl' hörte
lefonen, men dessa kunna även placeras pä baksidan 
av appm·aten. 

De övriga delarna såsom spolsystem. l'öl'hållare, 
högfrekvensdl'ossel etc. placeras på en bottcnplatta 
eller basplatta av trä eller kryssfaner , t ill vUr s frä m
re kant frontplattan fastskruvas. Delm'na plaecra;,: 
lämpligen så, att ledulngarua bli Sa korta som möj 
ligt. Till bol tenplattans bakre kant fast kruvas en 
list a,- bonit eller annat isolerande mater ial, pä vil· 
ken anbringas kontakthylsor för antenn, jordledning 
och ey. hörtelefon. FÖl' aUl;]uillillg av ba tt rierna Qll

vändas ej kontakthylsor, utan batteri 'laddarna lö
das direkt liH resp. anslutningspunkter inuti appa
rat en. Frontpla tan kan utgöras av ebonit eller dy
likt, men tont trä eller kryssfaner kan även använ
das, blott alla kontakthylsor placeras på ebonitlisten 

( Forts . ,J sid .3 2) 
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Pill , 1. fl ilrk n visar on anod
'lJännilt(fsappar at där I" n Illi l1k 
levmpa användes såsom kontroll
Iamlla" KOllplin(Jstrådarna till 
la.mpan äro 'id,/ad e med sval·t, 

Glitn alDpall 

~OID kontroll 


Låt ej anodspänoingsapparateo 
eller högtalal'eo stå lDed 

strömlDen på 

Q imlamP.an ii1', som "ära läsal'c känna till 
från tidigare artiklar, något av ett uni
'1'1' 'a li I1'tl'U ment. Den är helt enkelt oum

Lä rlig för den ' per imenterande och ap
p:ll'oth ggande :lmatÖ,'en. Med en glimlampa kan man 
nnuersöka, llllru ,,-ida isola tionen hos en kondensa
tor är fu llgod, lUruvida glödh ådslJrott eller kon
takt m Ilan elektroderna föref innes hos ett rör och 
mycket a nnat. Den kan även användas i en enkel 
oscillatorkoppling för uppm~ltniDg ay kondensatorer 
och motstån d. 

I denna artikel skall redogör as för ytterligare 
Il ' gra pl'akti 'ka anYändningal' av glimlampan. Fig. 
2 visar övel'st hur en dylik lampa av speciell typ 
använcles ,'åsom över spä nning skydd "id en antenn
anlägrninn', varvid lampan ~ir JireJ<t inJwpplad mel
lan antennen oc.h jordled ni ngen. Det finnes i handeln 
rissa t'yper av »åskskydd», där cn glimlampa an
"ändes på ue tt a sätt för avledning av överspän
ningar på antennen. 

Ett annat sätt att använda glimlampan är som 
kontrollampa föl' t ill en ntd.io - eller föl'. t ärkaran
läggning' höral1dc apparater, lSom matas separat fr' n 
lJel'Ysningsnälet. l hg. 2 vi sas i mitten hur en dyLik 
kont roll-glimlampa inkopplas till fältmagneten på 
en elektrodynamisk högt ahU'c. Det händer att man 
vid avslut d ly, sning om vanl igt tänger av mot
t agaren men glömmer att bryta s'Ll'ömmen till hög
talarens fältmagnet. Da mottagaren är a vstängd hö
res ej något nät surr fran högtalaren (vid likströms
nät ), va.rför man ej obse L'Yerar, att fältmagne tröm
men fortfarande är på . Lyser däremot en lampa nå

gonstans, vet man gena 'L vad det är fråga om. Lam
pan kan placeras så, a t t den ly el' genom ett litet 
hål i högt alarlådan, om denna har en såda n plats 
att den synes. I annat fall få r man anbringa lampan 
på mottagarens frontplatta och dra fram ledningar 
till d nsamrna, om man nu ej i detta speciella fall 
föredrager att bryta högt alarens ström samtidigt 
med mottap:arens medelst en gemensam . trömbry

]i'·ig. 2. Uu crst ulull/ l ampan 80 m i.ive·rsllii ll llin(J8~kydd vill en 
(l:ntenlwnläggni.II(J. .If iir m ottagaren. l mitten oel. ned.till 
Ij limlawpan 8O'n l konf1'ollampa vid en elektrodynaml48K hÖf/ 

ta,/,are och vi d en a.lIodspännin(J8apparaf. 
(Fort • .• sid. 32) 
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Radiodokto ns 
praktiska råd 

Enkel provapparat. 

Bilden till vänster visar en 
orovapparat, speciellt avsedd 
för utprovning av allodmot
stånd, gallerläckor, kopp
lingskondensatorer o. dyl. 

pl). ett stycke ebonit el. dyl. 
äro monterade ett par kläm
mor eller helt enkelt en van
lig motståndshållare. I denna 
insättes det motständ eller 
den kondensator, som man 
vill prova med. Medf'lst me
tallspetsarna gör man kon
takt med motståndet i motta· 
garen, som kan tänkas ha bli
yit avbränt. Motstånden äro 
ju för det mesta fastlödda, 
så att de ej kunna plockas ut 
för provning. 

,\lllt'IIJlOmkoPllla re. 

I lu 'r I; all en lllottagare med två antenn
kp lI'ta kt f'r kan lllall slippa bes vii ret att 
fl ytta ~ ntellnsladden mellan dessa, om 
HUlD a nlirillgar en liten tvuvägsomkopp
Lt rf' på nppa ra ten enligt bilden. Antennen 
Hn ,'! u tl>, då till (lelln>18 mittkontakt. 

Il.• I .. "' ; · IC1t . 

Skydd for nätsladden. 

B ilden ovan visar bnr man kan för
hindra brott och nötning å nätsladden 
el ~ batterikabeln genom att fastkläm
Illa ,len mellan ett par trä- eller ebonit
kl otsa r , SOm i siu hu fästas på insidan 
uv II pparatlådau. 

En pra1disl, polhållal'e. 

Bilden till höger visa r 
en enkel hållare föl' fasta 
eller utbytbara ~Dolar a v 
cylinder typ, som lämpar 
s ig till försökskopplingar. 
H å llaren gör es !lV fjäd
rande mäss ingsplåt. 

. ... .. I." 'HIII I, 
, 1""\I""I .. I,\n.-lhu " , I "I~ ,-u l..urlfl. ' nto,IUUI . 

' _hll .. 11. 

.'l u t" ." 1I 11 ... th'r hll ll l l,-.,,,,;"nr 
i nlQ rt a.llr... 

När bända. ut rörbenen? 

Anviinder man moderna rörhållare 
med fjädrande hylsor eller kontakter 
för rörbenen bör man ej vidga eller 
bända ut de senare, ty detta medför 
dålig fjädl"ing i bållaren. Vid äldre 
rörbållare utan fjiidrande kontakter 
är det ofta nödvänrligt att något vidga 
rörbenen, Detta måste göras med för
siktighet. 

Batt~l"ier i transl)Ortabla mottagare. 

Bilden visar huru ett batteri, som må.'
te vara utbytbart, kan fasthållas medelst 
ett par m ässingsvinklar och en vridbar' 
kla ff K. 
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UTVECKLING. • • 

Förr en lekboll för väder och vind, nu ett skepp, som 

stolt seglar ovan skyarna trotsande stormar och världs

havens vidder. Det är en av vår tids tekniska triumfer. En 

annan är utvecklingen från det gamla radioröret, saligt 

i åminnelse, till Ph ilips nya " Miniwatt"-rör. Ett rör, som 

återger utsändningen i varje dess skiftning med en kristall

klar, ren och fyllig ton . 

OD 

II 
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POPULÄR RADIOS VÅGLÄNGDSTABELL 
, N 
o t:Station Inställning Identifieri ngssignaler InställningStation Idemifieringssignaler
~1! 

1935 

1875 
1796 

1724 

1635 

1554 

1482 

1446 

1412 

1348 

1154 

1083 

1000 

760 
581 

576 
551 

533 

525 

517 

509 

501 

486 
472 

466 

459 

453 

447 

441 
441 
435 

430 

424 

419 

155 

160 
167 

174 

183.5 

193 

202.5 

2075 

212 ,~ 

222.5 

260 

277 

300 

395 
516.3 

521 
545 

563 

572 

581 

590 

599 

617 
63~ 

644 

653 

662 

671 

680 
680 
689 

697 

707 

716 

Ko,,"no 

Huizen 
tahti 

Paris 

Königs,,"uster lJ. 

Daventry 5XX 

Moskva 

Eiffel tornet 

Warszawa 

Motala 

Kalundbol'g 

Oslo 

Leningrad 

Geneve 
\Vilna 

Ljubljana 
Budapest 

MUnchen 

Riga 

Wien 

BrUssel 

Milano 

Prag 
Langenberg 

Lyon-la-Doua 

BeromUnster 

San Sebastian 

Paris PTT 

Reval 
Rom 
Stockholm-

Malmberget 
Belgrad 

Madrid 

Berlin 

»Allo . Allo, Rauio-Kaunas. 
Toujaus bus. » ~Ictronom. 

»fIier lIuizen, Hollanu)). 

"IIuomio!- Huomio !-täiillä 
yleisrauio Lahti. Gh' akt! 
Här Finlands Rundradio. 
Lahti.)) 

»AlIo, allo , ici le Poste de 
cllchy des ~missions Ra
dio -Paris.)) Klockspel. 

nAchtung ! Hier die deutsche 
Welie Königswu.terhau
Ren)). Metronom (:!OO slag). 

))This is the London natio
nal PrObram)), eller blott 
))Daventry calling)). 

),S luschajte, Sluschaite, go
worit Mosl«"a, Radiostan
zia imeni l(ominterna,)) 

))Allo, allo lci la Station Ra
dio-'rel ephonique de la 
'l'our-Eifel.» Hornsignal. 

.Hallo, Hallo, Polski Radio, 
Warszawa)), Metronom. 

))Stockholm-Motala» (evt. 
Göteborg, Malmö eller an
nan station efterföljd av 
Mot.ala). 

))Ks;lbenhavn, Kalundborg og 
Danmarks Kortbr6lgesen
der. 

))Hallo, Oslo)). Klockspel. 

»Sluschajte, sluschajte, gowo
rit Leningrlldskij Radio-
Zentral)). Gonggongslag 
och gök. 

»AlIo , icl Radio Geneve». 

))H a llo, Polski Radio WiI
no». Gök. 

nRndio Ljubljona». Gök. 

))Hallin, itt Radio Buda
pest._ Klockspel. 

»Die deutsche St.uDde in 
Bayern». Metronom. 

»Hallo, Radio Riga )). 
Metronom. 

"Hier Radio Wien)). 
::Iletronom. 

n..l lJo, ici Radio Belgique», 
~Ietronom. 

»Eiar , Radio Milano To
rino, Genovu »). , 

»Allo Radiojournal Praha)) . 
"Hier westdeut.sche SeDder 

Lnngeoberg . . ,.) IClock
'pc!. 

»[el la st.otlon radlophonique 
ue, l'os tes et des T~legra
phe, de Lyon.n Kanarie
fågel. 

Hallo. Bier schweizeriseher 
Landessen der. 

»At.encio n, aqui Radio San 
Sebastian)). 

»I'Ecole Buperieure des pos
t.es et telegraphes de 
Paris». 

»Radio Tallinn " . Gong-gong. 

»Roma, Napoll». 

nStockholm-Motala)). 

"Ovde Radio Belgrad)). 
Metronom. 

»Estacion Union Radio Ma
drid». 

»Acht.ung, hier dl" Funk
stunde Berlin». Metronom. 

414 

409 

399 

394 

390 

385 

372 

368 

368 

364 

364 
360 

356 

349 

345 

342 

335 

329 

325 

313 

310 

307 
299 

297 
288 
286 

281 
279 
277 

268 

263 

261 

259 

253 
235 

227 
223 

725 Dublin 

734 Kattowitz 

752 Daventry 5GB 

761 Bukarest 

770 Frankfurt 

779 Toulouse 

Hamburg806 

Helsingfors815 

Sevilla815 

Radio Algier825 

Bergen 

833 
824 

MUhlacker 

London II842 

Barcelona860 

Strassbourg869 

BrUnn878 

Posen896 

Grenobie914 

BresIau923 

959 Krakau 

968 Canli ff 

Zagreb 
1004 
977 

Hilversum 

Turio 
1043 
1013 

Lyon 

1049 Mootpellier 

Köpenhamn 

1076 
1067 

Bratislava 
1085 HeiIsberg 

Barcelona1121 

i\Iora vska
Os trava 

1139 

London IlU8 

Leipzig1157 

Gleiwitz 

1274 
1184 

.:>limes 

1319 Köln 
1346 Luxembourg 

"Radio Ath Cliath asco». 

»Ballo, Polsk i Radio Katto
witz ». 

»This is the Midland Regio
nal Program.)) 

))Atentzlume aici Radio Bu
curesti.)) Metronom (160 
slag). 

))Achtung, hier Frankfurt 
a-M. und Kassel». Metro. 

»AlIo, Icl Radio Toulouse. 
Emissions de la Radiopho
nie du midi.» Gonggong
slag. 

nAchtung', hi er die Norng
Sen der, Hamburg ... l). HA 
m. Morse (. . . . -). 

))Huomio, Huomlo, Lahti 
Heisinki. Givakt, Lahti 
Helsingfors.• 

"EAJ 5. Union Radio Se
vllla». 

»lci 	la station radiofjhonique 
de la ville d'Algle... 

»Hallo, Bergen kringkaster». 

nA~htung, SUdfunk. eller 
))Aehtung Grossender 
MUhlacker_» Tonerna d e a. 

»This is the London Natio
nal Program.)) 

»AlIo, aqul estaelon Radio 
Barcelona». Klockspel. 

))AlIo, icl Strassbourg 1'. T. 
T»). 

))Hallo, Radio czekosloven
ska. Brrno». lIIetronom . 

»Hallo, Ballo, Polski Radio 
Poznan». Metronom. 

»AlIo, Allo, lel poste de Ra
diodiffusion Alpes-Gre
noble». 

))Achtung, hier Bresiau und 
Gleiwitz.)) l\Ietronom (60 
Slag). 

))Hallo, Pol sk! Radio Kro.
kow». 

Relä för andra engelska sta
tioner. 

))Radio Zagreh)). 

))Hier Hilversum, Holland». 
Metronom. 

Relä för Milano. 

nAlIo, Allo, ici Radio Lyon». 

»AlIo, Allo, Icl Radio ::Ifonl
pellier». 

))KalundiJorg, Kr6benhavo". 

Relii för Prag. 

))Achtung, hier ist Ostmarker 
RUDdfunk.» 

))EAJ 13, Radio Catalana en 
Barcelona». 

))Halo, Radiojournal 
Moravska-Ostrava n. 

))This Is the London Natio
nal Program». 

"Achtung, Mitteldeutschland 
LeIpzig und Dresden». ' 
Metronom. 

Relä för Breslau. 

»Allo, iel la Station Radio
Nlmes de la radiodiffusion 
M~ridionale •. 

Relä för Langenberg. 

))HaHo, Hallo, hier Radio 
Luxembourg». 
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Philips Rad,to Aktiebolag, Stockholm, Samtidigt med att 
de försIa uppgiHerna om det nya skärmg-a llerröret E 445 
med vnri:1bel brnnthet anlände till Sverge lan::; t'ades ordet 
»selektod» som beuämning på detta rör, Philips Radio Aktie
bolag llleJd eLll' nu, att detta ord ej ä r avsett ilom JlPnämniug 
[lli jus t röret EJ 445 u tan på rör med \'ariabel brantl1 t i 
a llmänhet. D ,~a nya rör bu som bekant blaud :Ulllat den 
,'g€nskapen, a tt de praktiskt taget helt eliminera den från 
de vanliga skärmg-allerrören kiinda korsmodulation en, var
kenom mottagarens \'erkliga selektivitet avsevärt förböjes. 
»Selektoden» bar just förmågan atl plocka fram en utlands
" tation , som med aV "eende II Il \'åg längden ligge r mycket 
nära en kraftig lokalstll tion, o "h a terl';e den fö rra utan 
s törningar från den senare. De tta gäller givetvis under 
förutsättning, a tt mo t tag:J.l'cn ~ aVl'l tämningskret :ar i sig själva 
iiro tillräckligt selek tiva. 

Vi begagna samtidigt tillfället att påpeka den förändrade 
,tavningen av d t gamla ordet »pentod». Det skrives numera 
med th, s ä ledes »llCntbod». 

S1canditwv iska G1'a'mmophon A ktieboluget, Stockholm, bade 
den 16 före"ående rni't nad anordnat en ur alla synpunkter 
angenäm demonstrationsafton i Djursholm, till vilken repre
'cnta nter f ÖL' (lags- ocb [ ackpr "en inbjudits, Demon~lra

l ionen, ,om nii rma!'; t berörcle den nya supf'rbeterodyn-radio· 
grammofonen, modell 5a1, leddes på ett iörtjän~tfullt sätt 
av kapten G. Dalqvist. I ett inledande föredrag redogjordes 
tör superheterodynen . principer amt för de teklllska fines
Ser , ' om speciellt detta demonstrerade ins t rum en t var ut
rll s tat med. B etriiH<111de tekniska data fil. vi hänvisa till 
omnämnandet i Populär Radi o nr 11, 1931, Utan tvivel är 
denna rndiogranunofon en av de intressantaste nybeterna 
Wr sii songen. Stationerna ramlade lekande lätt in oell Ijud
k\'llliteten val' enast:iend€ gOll. Den automatiska skivväx
liugsanordningen, som i jämn följd spelar upp till 8 grammo
fonskivor, även av större mått, fungeraele oklanderligt, och 
(le ni'irvarande bjödos sålunda pii e tt ul1llerhållande gram mo
fonprogram under nära tre kvar ts timmt:.' tid, »His Master's 
Yoice» är att gratulera till denna s in nya skapel::;e. 

En :lnnan nyhet från .-amma firma iir »His Ma s te r's Voice» 
radiorör, vilka nu introducerats på den syensJm nlllrlmaden 
och äro identiska Illed iHa rconi-rören, De finnas i ett stort 
:Intal olika typer ocL vi skola bär nedan gå igenom några av 
de in tre8fiantaste. 

Först ha vi en serie 2-voltsrör, vilken inuefatta r såvä l 
skärmgallerrör som penthoder, Dessa röl' äro givetvis av 
~pcciellt intresse du det gu ller transportabla motlagare, 

Nättransformatorer och Drosslar 

Standardtyper, Begär prislistor, 

Specialite: Onormala typer till lägsta pris och 


kort leveranstid. Infordra offert. 


Specialtyper för i detta nummer beskriven 

anodspänn ingsapparat, 


Elektrotekniska Verkstaden 
Åkarp 
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I 4-vol t se rien La vi bl. a. följande rÖl'typer: 
S 410 är ett skärmgallerrör med en brantbet = 0,9 mA/V. 
If 110: Detektor eller l~gfrekvensrör för motståndskopp

ling. Bi = 60.000 ohm, ,u = 40. 
P 415: Slutrör med Bi 2.080 ohm, ,u = 5, Branthet 

(S) = 2,4 mAIV. Matar en känslig elektrodynamisk h1)g
tala re, 

P 425: Slutrör med Bi = 2,300 ohm, ,u = 4,5, I ,ämpligt 
som slutrör i växelström"mottaga re. 

P'1' 425: Kraftpentbod Illed en brantbel =c 2 mA/V. Bi = 
50,000 obm, fl = 100. i\Iax. anoclspäuuiug- = 200 volt, ', skärm
gallersp, = 150 volt. 

I 6-voll"sserien finuas mots~'arande typer som i 4-voits
~erien ocb dessutom nn gra kraftförstärl;anör med en anod
[örlust av upp till 25 watt. 
Vdxelst·römsrör. 

JIS4B: Skärmgallerrör med en branthet = 3,2 mAIV. Det
ta rör tir s peciell t avse tt för mottagare med ett bögfrekvens
ste", där :-; Wrs ta möjliga grad a\' förstärkning ön ..ka s. 

VMR4: Skärmgallerrör med variabd branthet. Ma x, brant
bet = 1,1 mA/V, min. brantbet = 0.005 mAIV. 

JIH4 : Hör för motstllnos-, H, trallsforillll torkoppling, ni = 
11.100 ohm, ,u. = 40, S = 3,6 mAIV. 

1JIL4: Lågfrekven, " , oscillator- och s I u trör med iudirekt 
uppvärmcl katod, IU = 2,860 ohm, ,u = 12, S = 4.2 rnA/V. 
Max, nnodförlust = 5 watt, 

P X4: Kraftförstiirkarrör med en anodförlust = 12 watt. 
H-i = 830 ohm, ," , 5, S = 6 mAIV. 

llIP'l'4: Kraflpentbod med anodför!ust = 8 watt. Indirekt 
uppvärmd katod, ni = 3.3,000 ohm, ,u = 100. Branthet (S) 
= 3 mAN. 
Li7cstr&m.s-rÖr'. 

F'ör likströmsmottngare finnes en ser ie med indirekt upp
värmda rör, De~"a ~kola ba en glödström av 0,25 arnp., 
varvid glödspänningen blir omkring 16 volt. FÖljande rörty
per finna!'; i denna ,;prie : 

DS: Skärmgallel'rör, Brantbet = 1,1 mA/V. Anod-galler
kapacitet = 0,002 ,u,uF. 

])H: Detektor- eller Iilgfrekvensrör med motst:inds- eller 
transf ormatorkopplillg, H-i = 10,800 obm, /' = 40, S = 3,7 
mA/V. 

DL: Lågfrekvens-, oscillator- I'lIer slu trör med 5 wa ts 
uIloclförlust. H-i = 2,660 ohm, ,u " 12, S = 4,5 mA/V. 

DPT : Kraftpen thod med max, anoc1förlust = 8 watt. H-i 
= :30,000 obm, ,u = 90, S = 3 mA/V. 
Lik1·i.kta1'1·ör, 

UI0: Anoc1sp. = max. 2 X 250 V, glöd sp. = 1X4 V. Lik
riktad s Lröm = max, GO mA viel 260 volt. 

U12: 2 X350 1', 1X4 Y. Max. 120 mA viel 326 volt. 
U1-'l: 2 X500 V, 1 X 4 V. :\Iax, 1:!0 mA vid 550 volt. 
GUl: 1 X 1,000 V, 1 X 4 V, Max. 250 mA vid 1,000 volt. 

Efter vad vi erfarit introduceras inom kort pö. den s,en
ska marknaden cle nya likströms rören mecl full nätspän
ning' över glödtråden, ,ilka beskrivits i de senaste numren 
av Populur R adio (nr 11 ocl! 12, 1931) och kunna användas 

Ett utmärkt 

likriktarrör 

för Populär Radios anodspänningsapparat är 

TRIOTRON G "3t 
Pris Kr, 11:- + 20 ,'Ya 

Finnes I alla radioaDlirer 

Världsberömt Radiorör 
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Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HOGTALARE 


till samma pris som en vanlig magnetisk högtalare. 
MAGNAVOX nya elektrodynamiska högtalare 
kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 

Likström .. . kr. 85: Växelström. kr. 128: 
utan kabinett» 55:- utan kabinett » 98:

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 
från den lägsta bas till den högsta diskant full, 

ständigt naturtroget. 
Engros från 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALMtI 

Telefoner: 692l. 6926 &.. 69 JI 

Låt binda in 
1931 

o o o ars argang 
av 

Populär Radio 
Magasin för radio 

och grammofon. 

~ 

Pärm enligt ovanstående avbildning 
rekvireras till ett pris av 

Kr. 1:50 
+ porto från Eder tidningsförsäljare eller 


EXPEDITIONE N AV 

POPULÄR RADIO 


Postbox 450, StOckholm. Postgiro 940. 


Undcn:.cckn:ad rekvirerar h~rrned act stnJas mor posdQl'skott ex. 
pirm till POPULAR RADiO (9)' " Kr. l; 50 -t porto. 

Na mn: 

Bostad: 

Postadr~H : 

POPULÄR RADIO 

i den i detta nummer å sid. 9 beskrivna uniyersalmottagaren. 
Rörens namn är »Ostar» och de tillverkas i österrike. Hit
tills finnas fyra olil,a typer: 

.8.520: Unh'ersalrör, lämpligt som detektor eller lågfre
kyensrör med t.ran ·ormatorkoppIing. Ri = 8.800 ohm, ,1.1 = 
22, S = 2,5 mA! V. 

W310: Sp€cialrör för m otstl'llldskoppling. Ri = 31.000 ohm, 
,u ,= 32, S = 1 mA/V. 

U920: Lågfrek"ens- och sl ott·ör. Hi = 3.700 ohm, fL = 
n. S = 3 mA/V. 

L15'tJ: Slutrör m ed anodförIu"l = 6 watt. Ri = 2.200 ohm, 
.u = 6,5, S = 3 mAlV. 

A.-B . 'l'raT.-o , St ocJ..;ho ~1?l , har för provning tillställt oss en 
elektromagnetisk högtala re meJ s. k. frisvängalllle ankare 
av fabrilmt€ t »llegra». AnkDxet rör sig här mitt framför 
fiiltmagn etcn:; lJuda poler. 'om sitta mycket tätt ibop. Det 
kan .IUund a aldrig sI t\. i magnetpolerna, ntan svänger fritt 
åt lJåda sidorna. Högt a la l" , : ..~trm E~t .~11 knal' ins liiIIning~anor(l
ning, vill,et g ivetvis är en fö rdel. Spolen är fö rsedd med 
uttag för anpassning till olika s lutrör, .. il att lJ ii>:t a r €su ltat 
skall kunna erb iiIIas i varje fall. 

Denna bögta la re levereras både i cha~"iform , tYI) !\1D2, 
och inlJyggd i elegant låd a a v kaukasisk "alnöt, typ i\.(D54. 

Vicl prov företagna med denna högtalare visade den sig 
vara ~y nnerligen känslig och t;lla relativt stor belastning. 
Ljuuet " ar rent och klart och ej ett s pu r av klirrande eller 
biljUd kunEle förmärkas. Ljudkvaliteten var mycket god. 

SI,andinavisl,;a Odeon, A.-B., Stocli;hollln , har för provning 
tillställt o . en trel'örs växelströmsmottagare med inbyp:.~<l 
högtalare, modell 900. Mottagarens yttre är smakfullt och 
gedip:et . Kopplingen är detektor och t,'å stegs lågfrekvens
förstiirkning. De använda rören äro tv1\. stycken RENI004 
(ev. 904), slutrör RE304 (ev. RES164) samt Jikriktarrör 
RGN354. Rören i provapparaten voro följande: REN90-:1, 
REN1004, RE304. Med denna röruppsättning fungerade mot
tagaren för stklassigt och återkopplingsinställningen var mjuk 
och behaglig'. 

pn panelen finnas två huvudra ttur, den ena för avstäm
ning, den andra för återkoppling. B 1I.da ha fininställning och 
belys t s Im la. Till vänster ha vi en spak, rörlig i vertikalled, 
vilken tjiinstgör som selektivitetskontroll. Denna har dell 
stora förtj iinsten att verkligen reglera selektivitetsgradelI 
kontinuerligt, och kan vid lokalrnottagning med fördel an
vända s StlSOm VOlymkontroll. Ljudstyrkan kan härvid med 
lätthet regle ras från full h ögtalarsty rka till en viSkning, 
vilket är ganska s ällsynt vid trerörsmottagare. Omkopplin
gen mellun' de ty fl yåglängdsom rådena s a mt till grammofon
spelning sker ll1 e del~t en liten knapp med tre Iiigen. 

En finess vid denna mottagare är en inbyggd vågfälla, 
medeht vilken lolwlsänclaren effekth-t kan utestängas. Den
na ins ti.illes llled tillhjiiIp flY en skruvmej'el genom ett litet: 
hål i panelen. Bortse t t frim (l ellna v:lgfiilIa hur mott agaren 
en h ög grad av s€ lektivitet vid lämplig inställning av selek 
ti vi te L.~k( Jll trollen . 

Vid prov , som vi ftir e l a.dt m ed (] pnnn 1l10t tHgure, visade 
den s ig- besi tta en hög grad a v kiinsIigh.et vlel cIistOlnsmot
tagning oell ur änd å mycket Uittsktitt_ Ljudkval iteten Vil l' 

mycke t; go rl även "id större ljudstyrkor, på grund av de\. 
det relativt kraftiga slutröret ocb dels den m)'cket känsligu 
hö .~talaren. Som helhet gav mo ttagaren ett mYCket goLL 
intn·ck. 

!\Iott :l garen är omkopplingsbar för 110, 127 och 220 volt 
nä tspänn ing. Den leve reras ä ven för liks tröm med rören 
H.E Nl 821 (2 ~ l.) 'umt RE;\IS182:3 d (ev. RE;\I1822) , i så fa ll 
för an tingen 110, 120 eller 220 volts nätspänning. Den kan 
erh:'\1I l S hilde med och utan inbyg.~d hli.gtalare. Vii xelström 
apparat l.l uta n bögtalare har typbeteCkningen I\·Iodell 910 . 

A lvtiebolaget Nicke~8 & Tod.sen,. StOGkhO~"In, har för prov
ning tillställt oss en ny elelItrodynamisk högtalare »Prefe
ratodyn». Denna hör tiII den nya typen av elektrOdynamiska 
högtalare med liten effeHförbrukning i fiiltma .~neten oell 
relativt små dimensioner. Äyen om denna nya högtalare typ 
ej kommer upp till fullt samma känslighet som den normala, 

http:kiinsIigh.et
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typen, har den dock en sto r fördel genom den ringa ström
fijrhrnkningen i fältmagneten och de smil dimensionerna. 

»l'referatodyn» är dock ingen miniatyrhögtalare i egentlig 
mening, utan har en membrandiameter av 16 cm. Kon ~truk
tionen är mycket intressa nt ur flera synpunkter. Membra
net är sålunda pressat av ett specialrnateria i och saknar 
söm. Upphängningen i ytterkanten är ej utförd på vanligt 
sätt medel,'t s kinn, utan meJJlurunet är »korrugera t» längst 
ut och den yttersbt »ringen» fast inspänd. T alströmsspolen 
iir 1,1gohmig, (10 ohm), varför till högtalaren levereras en 
utgftn;!st ran sformato r »'Veilo», som pit primärsidan har uttag 
för anpassning till olika "lutrör. '.rrunsformatorn kan belastas 
mecl max. 20 mA likström. H ögtalarens fältmngnet drager 
"id 220 volt . näuspänning en s tröm a v endast 50 mA. Den 
kan ä ven erh, Ilas lindad föl' 110 volt. 

Vid prov med denna högtalare erhölls syn nerligen gOel 
ljuclk valitet. En baffel eller låd a, vilken senare bör vara 
hell. öppen lJak till , är givetvis erforderlig för att en clyn a
misl< högtalare skall komma fullt till sin rätt. 

Samma firma ha r tillställt oss prov pil en elektrolytisk 
kondensator [lV märke »Triotron» med en kapacitet av 8 ;\IF 
och en max. tillå ten lik t röm pänning a v 450 volt. En betr
danue förd el med denna kondensator ii r, att den ej tagel' 
den m in:sla skada vid genomslag p:1 grund av överspiinning 
utan omedelbart efter genomslaget ~ire r iLr fullt driftsduglig, 
Dimeusionerna äro endas t 135 )(33 mm. 

HU.slJol1clcns Röst (Skand in a vi ska GrnmmophonakLiebola
get, Stockholm ) liar " lnt o s~ et t urval januarinyhete r bland 
vilka dansmusiken dominerar. Med orkes trar, som ha S :I

dana förn;imliga ledare som J[are/,; W ebe/' och Jac," Hyltot/ , 
kunna ve rkli(Tt fö rstkla ss iga inspelningar l stadkommas. Ljud
filmen »D er Kongress ta nzt» r eprCRente ras av en prima fox 
tr ot »Das g ibt':- 11tH' e inm a l» (E. . 2410). R efl'ängsllng'aren 
(tenor) li r ve rkligt bra. B ak"icll111 på denna skiva är en 
JUarsch-f oxtrot ». chön is t da s Leben» ur SHmma ljudfilm. 
.\[,nek W ebel' och orkestern, som stå r föl' dessa bAcla ins pel
ningar, har SYlt r konklllTens av Jack Bylton och hans pojkar 
hland vilk a finna s v .rkli ga virtuo.'e l' på olika jnstrument'. 
XylophoIl i ~ten Harry Robbi n::: ,i l' f enomenal i sitt soloparti 
i fo xt roten »'iVhell thc, circus come.' to towm). De nna skiva 
(B. 6076) npptar på a ndra sidan »Song of happine.. », ä ven 
den fo .-trol. I denna s ls tniimncla hil de mnn kunnat låta bli 
I' fl'ä ngså ngen, sli hade s kivan otvivelakti"'t varit bättre, 
l~- '" ,-lil textcu , om framförandet av r efrängSllngen hör e j 
till de t bäs ta man i samband med Jack Hyltoninspelningar 
bjurli ts [ni. :Men, som l'u/! t , »den pna sidan ligger över den 
:mdrcl >-'. "'lrför a lla J ack IJytto uueundrare i landet, or'h 
<le ssa iiro nog ej S,l f ii. , böra göra inköpet. »,Just one morc 
chan se» och »You <:un' t s top me ( rom loving you» äro tytl 
rox t ro ta r (1:. 60tH ) , föm ämlig t in 'p ' lade fl v Ambrose orke~
t Cl' . L Um klämmig[l foxtrotar liro »,Jll"t a blue-eyed blond e» 
0<:'11 »'1 ...·0 littl e. hlue liUle 0yeS» (H. GO::;2) , blirl a ~kivornn 
m ed god r e..fräugs1'lng, "',lviii te t som fra mförande. 

Bland ",yen ~ka inspelningar. . ·ht nämnd a DIen diil'fiir ej 
sämre, märkes »Tornedalhambo» av Hagnar Sundqvist och 
Curti us,-a Isen »Kiirlekshi.igring» (X . 3 i:iiiö) , båda \'tilgjorda 
av :":undllvis tkvart0tten. Denna skiva tar man glima fram 
till (Jmvux!iug på all foxtrut. 

8J.:andinariska Odeon A. .-B. , Sloc,"holm, har i s in junuari
förteCkn ing över nyheter fÖre trädesvis svenska inspi'lningar. 
Som nummer ett bland dessa vilja vi sätta Zarah Leander:; 
verkIig-t goda insjungningar av »Kärlekens höga vi;:;a», tex t 
av Kal'J-E"'er t, musik av Sylvain och Stepen, »DN bo r en 

EDISON-BELL 
pick-up, marknadens förnämsta 

Kr. 27:
med arm Kr. 40:

Obs.! Sänkta priser. 

Använd Edison-Bell nålar Kr_ 1:50 pr 2~ st. 
Varje nål spelar 40 skivor. 

Hållare för nålar Kr. 2: 25 

Ingeniörsfirman Electric, Stockholm 
Stadsgården 22 Avd. P 

Centrum 

den nya 

sven'ska 

kvalitets

apparaten 

• 
Den .1pp.J.fJ t, som nu utslap pes i den svensk., marknaden. är resul " 
tate t av J.l n ~ \'a r ig .'1 e xperiment av de tr:lm$Id radi oexperter , Som finna s 
i bndet. p par .il te n torde vara den effe ktivaste och mest selektiva av 
de i m:nknaden fö rekommande mottagarna. 

Cc ntrum ..Radio har en utsökt vilckcr exter iör . utförd i A.lmmig hjörk 
med inläggningar av ebe nh o lts och levereras i fyra olik,) färger (>ilvcr
björk, mahogny, valnöt och naturbjörk), Centrum ~ Radio är försedd 
med en de-! fln.cs.scc s3som IOrlko 71troll och selektiviletskontroll. Trots 
den na kvalitetsa ppa rJ.fS ex klus iva utförande J f pdsct synnerli gen L1g t. 

Typ B L J, liksfröm . . .. kr. 195:
Typ B IV J, växelsfröm. "245:
Typ W, " 175:-

Begiir prislista och broschyr 

Aktiebolaget Gylling & CO. 
Centrum Telefon Norr 33560 (växel) Stockholm 
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orm i v[[rje pu-rallb» av Oa" e l-Sylvain (D, 2350). Zaruh 
L ea nder ha l' bli vit pit VE't'klig t stort svenskt grammofon
namn och efter a rt !1ört de.·sH h ennes senaste insjungningar 
förninas lilan ej över hel1ne~ popularit t. Med Sven-Olof 
Sandberg !1 terknyter man bekaut~kalJ€n i och med »Oh se
norita» och »Hawaii-natt» (D. 2351). Des~a gå i denne om
tyckte gl'ammofou-" ngru'e, gamla kän cla stil och båcla äro 
utmärkt melodiösa, väl in:;jullhrna och in~pelude. Vi vällta 
hara pil. bättre texter för och av Sven-Olof Sandberg, ty 
det ä r han väl värcl. 

Odeon har en hel del verkligt god gummal dansmusik, 
bambo, schottis, vals och polka, för vilka JularbokYintetten, 
Fernström-Ferlin med dra.gspcl, Tore Svenson &. 0:0 med 
clragspel, banjo, fiol och piano och Leif Lundmark mecl 
pianosolo SVUrH. Dessil äro: »Nickobohambo» och »Ljus
uevalsen» av B. Eriks son och Fiol-Pelle (D. 2354), »Skidlö
parvalsen» och »Farsans hambo» av A. Fernström (D. 2359), 
»Lyckobackapolkan» [1\- L. Lunman (D. 23(8), »A'jöss min 
tös» , vals av W. Hamstedt (Banjo-Lasse) och »Helsingemin
nel>, hambo av G. Westling (D. 2352). Till denna samling 
gammal dansmusik hör även stråkensemblen »Septime's» 
Wrtjänstfulla inspelning av »Låtar och Ybor» samlade ay 
L. Sköld. 

Richard Tauber förtjän a r allt det beröm gamlu och nya 
världen givit honom. Han är en »mästen;ångare» och nya 
ins jungningar av denne förstklassige operett-, ljudfilms- och 
grammofonsilngare torde ej behöva någon särskild rekom
mendation för att finna vägen till dem, som sätta värde på 
yerkligt förnämlig silng och ett framförande som står på 
toppunkten. Med dr. Weissmann som dirigent fÖl' Odeonor, 
kestern har framställt s en produktion som står i särklass. 

Richard Taubers nya skivor iiro: Ur ljudfilm .~operetten 

»Liebeskommando» »Im Traum hast Du mir alles erlaubt!» 
och »Ieh möchte einmal wieder verliebt sein» (O. 4997) ; ur 
filmen »Nie wieder Liebe» »Leben ohne Liebe kannst Du 
nicht!» och sången »Sei mir gegriisst . .. !» (O. 4996). En 
sådan fyllighet i rösten, sådana pianissimon får man leta 
efter! 

iViIly Fritseh och Lilian Harvey ä ro ett par som man lika 
giirna återfinner på en grammofon kiva som på filmen. Båda 
ha insjungit var sitt paradnummer ur ljudfilmen »Der Kon
gress tanzt) , den förra »HeUl'igen-Lied», den senare »Ohristels 
Lied» (O. 11557). 

Odeons inspelningar med stororkestrarna , Dajos Bela och 
Wiener-Boheme, äro välkända. »Die e rste Nacht, die eine 
Fruu dir schenkt» ur operetten »Zur goldenen Liebe» och 
»Icll möcht' einmal wieder verliebt s ein» ur ljudfilmen »Lie
beskommanclo» har Dajos Belas orkester gjort verkligt först 
ldassigt (O. 11:'159) ! Wiener-BohE~mes likvärdiga inspelningar 
beta »Mondnacht in Sanssouci» och »Hawaiian memorieg» 
(O. 11542). 

/llt. 

KATALOGER 
Radiofirmor. 

Svenska Or'ion FörsiUjningsakt'iebolag, StOCkhOlm: Lista 
över »Orioll» radiorör och likriktarrör. Katalog över »Orion» 
elektrodynamiska och elektromagnetiska höglalare samt hög
talaresystem. 

SkancUnaviska Odeer'/! A.-B., StockhOlm: Broschyr över 
Ocleon radiomottagare för växelström, elektromagnetiska 
högtala re samt grammofol1-pick-up's. 

A.-B. Nickels dO Tods en, Stockho14n: Xy lista över »Trio
tron» radiorör och likriktarrör. 

Grammofonfirmor. 
B. C. Strandq1?ist, Hälsingborg och Stockholm: Supplement 

N:o 1, 1932, »Oolumbia». 
Skand-inwviska Gra11ltlnophon Al.:!icbo"lagct (»His JJiast e?,'s 

Vo";·ce») , Stockholm: .Janullrinyheter 1932. 
Skand'ina'Uislw Ot/eon i\..-B., Stockhol-m: Supplement jan. 

- (ebl'. 193~. 
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,ad~okt~Ir:'; Br;;vlådiil 

F .. åga oss om NI ej ä ....iktigt 

säke... Ett ko....ekt sva.. kan 
va.. a vä.. t en hel apparat. 

Nu slltta vi igå ng med frågelådan >5etlall Yi hlillltat o~ " 
efter allt helgdagsfiranclet! Det är roligt att se, att de 
inkommallf]e frågorna alltmer vittna om ett stig:1llcle intl'esse 
för de rent radiotekniska spöl'smålen, ävensom om ett visst 
mått av sakkunskap hos amatörerna. Det kan ibland hända 
att det brister något litet hos vederbörande i fråga om sättet 
för frågorna s uppställning, kopplingsschemors med,ändande 
o. s. V., varför vi här skola uppstillla llågra enkla regler 
att följa vid insändandet av förfrågniugllr. 

1) Breyen adresseras till Popu!äj' Radio ,. Frågea\-t1elnin
gen, Box 450, Stockholm 1. Inuti brevet skrives tydligt eller 
textas avsändarens namn och adress i öHe vänstra h ör
net av brevpapperet. 

2) Frågorna skola vara klart fOl'mulerade och skrivas i 
ordning på endast ena sidan av pappel'et. Kopplingsscbemor. 
som insändas för granskning, ritas alltid på ett särskilt 
papper. 

3) Då frå gorna gälla mottagare, som krångla på ett eller 
annat sätt, skall om möjligt kopplingsschema bifogas samt 
alla symtom omtalas. 

4) Då frågorna hänföra sig till artiklar eller beskl'ivnin
gal' i Popu.lär Radi.o, skall alltid artikelns rubrik samt sidn 
och num.mer av tidskl'iften angivas. 

5) Kompletta koppling~scbemor till större mottagare ut
föras i regel ej. Däremot granskas och bedömas insända 
schemo!". 

6) l!'rågor angående vilka fabrikat som äro bäst i olika fall 
kunna ej besvaras. Däremot lämnas gärna upplysning om ett 
visst uppgivet fabrikats lämplighet i ett ~peciellt fall. 

Vi bedja alla fr1lgeinsändare att följa o\'anstående regl!'>r, 
vilket i hög grad kommer att underlätta vårt arbete med 
frå gornas besvarancle. En oklar formulering av frågorna 
kall lätt ge upphov till försening av svaret. Rita även kopp
lingsschemor på s:ldant sätt, att ändringar i desamma lätt 
kunna göras genom ö\·ers tryknin.!!; ay vissa ledningar och in
ritande av nya. Schemat bör alltså vara en smula »rymligt». 
Det kan ritas med antiugen blyerts, bläck eller tusch p:} 
starkt, vitt skrivpapper. undvik telefonförfrågningal' utan 
skriv eller besök oss i stiillet. 

Slutligen vilja vi påpeka att omgående sval' ej kan ga
ranteras under högsäsongen, men behandla vi alla förfråg
ningar i den ordning (le komma oss tillhancIa . 

»Nyböl'jare» och »Vetgirig» anmodas insända namn och 
adl'es; för direkt Skriftligt besvarande ny de in~ända fr' l
gorna. 

ANODSPÄNNING UR VÄGGKONTAKTEK 
(Forts. från sid. ]3.) 

anslutnin.r; till viixelströmsnät sker till den extra kontakten, 
som är visad förenad med nollan i fig. 3. Vid likströmsnät 
får clenna kontakt ej användas för jordning, utan i stället 
den närmast under i fig. 3 synliga, som är förbunden med 
kondensatorn e,. 
Fikligt med rätt n ega.tiv gallcl'spänning. 

De negativa gnllersp~innjngal'lla uttagas från ett galler
batteri, va rs pluspOl (+0) förenas med mottagarens och 
anodspänningsu pparatells nolledning (-A). l\Ied rören föl
jer i allmänhet en liten blankett med uppgift om vilka 
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nrga ti"a galler" pänningar rören skola ha vid olika anoe!· 
~piinnin .c:nJ·. Det är (Hi. f örst nöuyänd igt att " ela hnr ~tor 
ullodspänuingcll är pä ptt vi ss L rör i mottagaren. Vie! 
alla motsti'lOuskopplade rör, L1. Y. s. ~ådana ~orn ha (·tt anoel· 
mot s tl nd liggande i anodkretsen, all tl;ll rör a,' typen A42G 
och RF.03-l, är den verkliga anod spänningen i allmiinhet myc· 
l,et liten, yarför en negativ ;.rall( ·rspänni n;; uv l,J tl ~ '1'01 1 tir 
fnllt tillrijrklig Pll de~~ fl rör.' ga ll er, dit lIe fun ge ra så . om låg 
frekvensför st iirkar . Den h ga ano(hpiillllingr.11 beror diirp ~ , 
att ett mycket s lort spänningsfall förefinn ('~ i anodmot
s ttuldet. 

Vid alla anum rör , inklu . ive sIntrör, som i anodk r Isen ha 
en l:1gfr'?k'·enEdI'o~sel . en bögtalare eller primiirlilldningen 
till en Irt .gf rel,,·c lI . LIaI,,,formator, är spänningsfallet i de'sll i 
anodkret~c l1 Iigg:\nde kopplingselement sil rillga, att man fär 
se till al t siinka anod änningsapparatens spiinning på lämp
ligt sätt, exemlwl...-i s medel t de i fig. :3 "isacle filtermotsttln
lien R, och lh ~!i att ej , piinningarna Plt rörens anoder bli 
alltför höga. . 

Utrymmet tilI!itel: oss ej att bär gå. in på bur de olika spän
ningarna beräknas, utan vi bänyisfl till vad som ovan sagts 
ang{tende lämpliga värden på mo tsländen R, och R,. Äro de 
tvii första rören mot ' t:1 nclskopplaLle, "ii.ljas R , och R, i för
h:1l1ande till anodmotstänrlen så , tl tt de ha frun en fem tedel 
upp till hälften s:l s tort mot~ tli lld som respekti,e anoc1mot- ' 
stånd. 

Den pil. fotografierna visade ano(lsp~inningsapparaten är 
försedd Il~ed nuiabla mot~lånd för inställning a,· lämplig 
anodspänuing till de två första rören i mottagaren. En annan 
metod är att am'iinda fa sta motstånd i ~tälle t fö l' de vari 
abla. Att mäta anodspänningen direkt gäl' ej föl' sig, utan 
man får lilUtU :lnocl tJ'ömmen och sedan berälma spiinn ings
fallet i mot~tåndet. Detta spänningsfa II är lika med' produlc
ten a" anod;:;tröm~tYl'ka n i a mp. ocb motståndet i ohm. Är 
anodströ:nmen .,xernpc lvi. 3 millamp. och motståndf't 20.000 
ohm blir "pänningsfa llet = R/ 1.000 X 20.000 = 60 ...-olt. 

l det :;peciella fallet atL ett rör i anodkret seD har en 
Clough-kol>plad transformator, ~ltlecles anods tl'önlll1f'n fl yter 
genom ett mots t. nd p:l 20.000 tl 50.000 obm, beräknas spiiIl
ningsfallet i detta mot s t1'lnd pil. ~amma siitt. 

Mottagare 'med skii.r1J1gallerrÖ,·. 

l fig. 8 visas kopplingscbemat till en fö räudrad utförings
form av den ovan beskrivna anodspänningsapl)araten, lämp
lig till mottagare med fyra rör och bögfrek...-ensförstiirkning. 
Först oeh främst är i tiIledlJingen till slutrörl't illlagt ett 
Illotståndsfilter, som sa nkel' spänningen~, att ett 150 volts 
slutrör kan an,,~indas även ...-id 220 volts ~pänlling å lihitröms· 
nätet. De~sutom iiI' inlagd eu potentiometer föl' utta~uncle av 
skärmgallprspänning tIll bögfrC'ln'ellsröret, vilken metod lir 
avgjort fördelaktigare än den med ett "ariahelt motstånd i 
serie med skä rwgall ret. Anodströmmell till detektorn s ilas 
medelst t"enne pli. vamndra följande motståndskonc1l'nsator· 
filter. Til l ledni[Jg vid konstruktionen äro ungefärligt( "arden 
på de ingående motstånden utsatta under figuren. Kopplingen 
av l1uvudfiltret Dr-C. kan nll'a densamma som i fig. 3. 

Anod"plinniugöupparaten måste a nslutas si\. ti ll niitet e ller 
Iikriktal'p :1 , att anoderna få plu ' pänning. Höres ingenting 
vändes st ickpro\'en ett balvt var . 

,liwd .~pännin.ge-n är beroende av Ukrikta1'ens belastning. 

Då a nodspän ningsapparaten anslutes till f'tt likstl'ömsnät 
...-et man med siikerhel , att anoelspänningen prl rören aldrig 
kan bli s törre ;in elen tillgängliga nätspänningen. l själva 
verket uppkommer ju ett spänings rall över sildro;;, eln, som 
sänker nät. ·piinningen med ett tiotuI yolt, innan den mir fram 
till anod splinningskontakten Wl' slutröret. 'Dessutom faller 
spänningt'n n[tg'ut i högtalaren eller utglingsdro~seln (ev. ut
gållgstransformaiorn), \'i l];et allt gör att man ful' ungefär 
lagom ::; tor anoclspiinlling till ett 200-voIts·rör. Vid ett slut
rör IUed 150 " olts max. anodspiinning måste ' anordningen i 
fig . 8 användas. 

Yid en an od;;pänningsappurat för växelst röm är den er
hållna ai:odspänningen ' s torlek beroende av bur stOl' total 
anodströlll, som uttage,' till mottagaren. Vid användning av 
de i l'öl'tabellen upptagna likr iktfl l'l'ören blir likströmssplin
ningen ö"er kondensatorn C', (mots\'an1nd e niitsplinllingen i 

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 

Elektricitetsverket. 

Små magnetiseringsströmmar - små spänningsfall 

från tom gå ng till full Uelastning. 

Varje transformator provas under 3 min. med 

tredubbla driftspänningen, 

Stort antal standardtyper - varje önskad speciaItyp. 

Vår mångåriga specialtillverkning ger Eder garanti för 

största tillförlitlighet och absolut högsta kvalitet. 
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Aktiebol. Erik Sundberg 
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HÖGTJtLJtRECHJtSSI 
av den i Philips magnetiska högtalare 
förekommande typen. 4<poligt balanse< 
rat magnetsystem av modifierad Creed, 
Baldwin<typ, med parallellrörelse och 
separat centrering av ankarets båda po< 
ler. Magnet av prima koboltstål, ankar< 
spolen omkopplingsbar för olika slutrör. 
Membranet är förstärkt i centrum och 
medelst impregnering uppdelat i fält, 
varigenom jämnare återgivning upp' 
nås. God ljudkvalitet, stor känslighet. 

PriS kr. 22:

A.•B. Ingeniörsfirman TH ER MA 
Kungsg, 30, N. Kungstornet, Sthlm. 
Tel. N. 31145 . (växel). Telegr.•adr. RadiothermaIII 
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förega cndp. fall) omkring 220 il 230 "olt, Ml mottag-arrörell 
förbruk a sammanlagt 30 mA i anoJström. HihT id lmn alltså 
sche mat i fig. 3 följa s utan större ris k föl' önrbelastning av 
slut r öret, om detta UtI 200 volt. Så sna rt mottagarl' liS anod
ströms!örbruklling tit min dre än RO mA, stiger emellertid 
anodspänu ingell, "arföl' ett motstå nd måste mellanl<opplas 
till slutröl'e t (Ut i fig. 8) t illsammans med c n kondensa tor 
(C.,). Des~utom mås te mots t nd en R z, R" H, och R, ökas. Spän
ningen över eo blir vid 20 Dl,,\.: S to ta l anoeJ,; rröm c:a 240 volt, 
vid 15 mA c:a 250 volt och "iu 10 mA 2(;0 il 2,0 volt . Till 
mottagar rörel1s anodstl'öm liig-ges 2 mA, "om gå r bort i R o-
R 7 , ävens(Jm skär'mgalIerstrijnlmen till slu trörcr, om detta är 
en penthod. Eventuellt blir det nödvänd ig t att mata detta 
skärmgaller genom ett separat mots t~ll1ds - kol1densator-filte r. 

Ett annat och enklare sii tl at t kompensera sptinningsök
ningen vid lägre bela~tning a" likriktaren iii' att i serie med 
den ena a" drosselspolarna inliil1ka ett motstl't nd a v passan
de \·ä rdl". Detta m1!.s t e lä ggas »innanfön kondens1 torerna 
C. och C" alltså exempe!\'is Dl !la n den övre drosseln och 
den punkt, varifra n mo( .' I: nu cn R U, etc. sa mt kondensa

" torn Co utg[l. U~mp1i,(!;U värden äro följande: vid 30 mA:5 
to ta l anoel :s tröJll 300 Ohlll, vid 20 mA: 1.000 ohm, vid 15 mA 
2.000 ohm och vieilO mA 5.000 ohm, samtliga 1 watt. I faJI 
denna merod föl jes, kau ma n a lltid dUma med omkring 220 
volt över kondensatorn Co och v1irclena i fig. 3 och 8 kunna 
bibe lt :'\ lla s. 

Liimpli ga värden på mo ts t: nd och kondensatorer till sche
mat i fig, S äro följande : lh = c: a 6.000 oh m, U, = 20.000 
ohm , U3 = R , = 40.000, R, 30.000, Ro = 30.000 o.:h R7 = 
50.000 ohm. C., e, = 1 MF, e2, e~ , C" e" = ) U' (500 volt), 
C" = ·1 )lF (1.500 volt). + Bl ger skärlllgallerspänning till 
högf reln'e nsröret, -t-B, auodsptinlling till sa roma rör, +B, 
anodspänlling till detck torn, +B, anorlspiinning till l :u låg 
frek n !n röret OC:l +B, anoi:Jspiinn ing till ~l utröret . - c\.- B + C 
är »nollan». 

::; lntli~e D kan till ledning niimnas, att den totala anod 
s trl',m~fö rbrukningell ,Id exempelvi ~ den i 1>opnl1ir Hadio ti
diga re be~krivnil »Familje-tl'l?ll n» iir omkring 10 rnA och vill 
»E IH'opa ·l'yran» 12 mA, detta dd full spiin ning på rören. 

PUSH-PL LL·KOPPLING K~.,r, 
(Fort s . Iran , ii!. 17.) 

m ' n är allls~ i denna punkt lika med noll och rörens balla 
kurvor sammanfalla till en end a rä t linje, som går genom 
denna nOllpunkt, och som bildar en cnda mycke t lä ng och 
alld eles 1'ak anor!ström ::;·gall el'>;pä nning's lmrva, efte r vilken 
nnod strö=en varierar. F öljden är att TIl :tn ka n lå ta anod 
st römmen i vardera röret variera f run det högsta tilliltna 
vii rr\p(: ända ned till noll, vilket j u anna I'S ej iiI' möjligt 
p:'l grund av den nedre kröken på kur\'(IU. Anodväxelström
men blir alltsa nå got stöl'l'e och dUl'lneu Uven de n till hög 
Ullnren a \'giYna effekten . En nackdel ä.r emellertid att den 
gallren tillförda s ignalv~ixelspii nningen l1l:1 >< te vara omkr ing 
dubhelt St s tor som i förra fa lle t (en!. fig. 3) . 

. ·u iiI' det en annan sn k som ko= e r Iill vid a nvänd ning 
a, 1I10todcn i ng. 4. D e bilda auviilld a röreu måste vR r ~; 
exfl k t lika med av, cende Pli elek t ri ska data, ty anna rs blir 
resu llllle l d i1. 1ig t . Vidare m å ste den negativa galJerspiin
n ingen reglera s iu mycke t oIU~orgsfu l\ t u(' ll eventuell t gö 
r a -; u i\ p;ot olik a P:l de tv:' rören , a llL clel l a för fl tt l'öl'lmr
VOl'lla "erklig-en ,;kola . ammanfalla till en r iit linje. ):[aH 

kau e j (·" g-n t d rör vilka som helst av samma typ utan 
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POPULÄU UADIO 

m:h te köpa ett pa r ~peciellt f öl' ändamå let »matcbade» rör. 
Allt delta gÖl' att metoden enL fig. 3 är betydligt säkrare att 
a nvända eburu rören ej kunna utn yttjas fullt lika bra som 
"id d('n andra metoden. 

Slutligen kan nämna att schemat i fig. 2 iiI' mycket 
förenkl a t. l pra ktiken ti llkommer en de l anordningar för 
stabilisering, s il a tt varken högfrekvent eller lågirekvent 
självsvängning s kall kuuna uppträda . D t är av mycket stor 
vikt a tt fö r l1indra dylik sj älvsvängning om man vill ha 
fram bästa m öj liga r . uItat. 

LEKTION ~:R 2 FÖR NYBÖRJAREN. 
(Fo rts . fr~n s id. 22.) 

på baksiel an a v apparateu. Spolomkopplaren O kan placeras 
an tingen på fro ntplattan elle r ocksä. pli. ebonitlisten. Even
tuellt kan elen monteras p1l. bottenplattan men ratten eller 
spaken böl' a lltid vara å tkomlig utifrån i fall mottagaren 
bygges in i en låda. 

]'ör sammankopplingen av delarna inuti mottagaren bör 
anviin(\a s blank mjuk koppartråd av c :a 0,8 =:s diameter, 
ej gärna tjockare. Deuna avklippes under kopplingens gä.ng 
i pa.' sHmle lä ngder och varje t råd bit isoleras medelst s . k. 
systoflexrör, som trädes utanpå koppartråden. Detta bör 
ha en invän dig diameter av 1 mm. Den mju ka koppartråden 
är av.·evärt trevligare och lättare att koppla med än den 
vanliga runda eller fy rkantiga hårda kopplings trå den. Det 
är ej l1l euinge n att koppJingst.r :'lda rna skola bockas i räta 
vinklar som f ön va r vanligt u tan de dragas i stället kor
taste vägen mellan koota.kte l'l1a. FÖljer man denna metod 
blir kopplingen en lpk i s liillet för besvär. 

Det ovan b 'skrivna ~polsys temet kan med förd el användas 
iiven till lUott a;:are m eu flera rör, som sakna högfrekvens
för;;Wrknin?;, d . v. s. som ut~öras av detektor och ett eller 
fle ra 1:1gfrekvcn~rÖr. En s:1clan mottagare var exempelvis 
den i Populär Radio nr 6, 1931 beskrivna »Familjetrean». 

Som detektor i den ovan beskrivna mottagaren bö r an
viinclas ett a v ele van liga eletektorröreu men ej gärna ett som 
Ur av"e t t f ör motstilndskoppling utan i s tället ett för trans
form ato rkoppl ing, s/!.ledes ett rÖr av typen A415 och RE084. 
Glöclst1'ömmell ta ges fran en ackumulator och anodström
men frå n N I anullbatteri på 45 eller 6{) volt'. 

Skall mottu g-aren blott användas f öl' avly~~ning av den 
lokala sändtll'~ La tionen kan man reda sig mycket väl med 
en lite l! inomltn .-u ntenn av ett eller annat s lag, men beräknar 
lIInn att kunna h öra uagot fr i'lll utlandet böl' mnn försöka 
fIL upp en utomlw sa n leuu. i\!0n kom ilt:'tg att ,ue rl,opplingen 
ej f ur vriclas V[I >; :1 la ngt a tt det "issl nr när m,ln s Uiller in 
på loknls iindu rf' n. D tl blir de t näm ligeu »kanariC'f1't /!lar» i 
grannarnas mo ltagare, och dl)tla förstör allt nöje fö r dem. 

GLDILAlUP ~~ 80M KOSTROLL. 
(Forts. fr1\ n si d. 23.) 

tare. Strömförbrukniugen iir sit ringa, att m an i vanliga fall 
kan bor t ' C' här if r1'tn . 

:\'ederst i fig, 1 vi sa~ slutligen huru glimlampan användes 
som kOlit rollampa i en anodspänning~n p[larat. I-Ilir ~it· det av 
vikt att n i;.tspälln ingen ej rå r ligga k"a1' ö" e r filtr.rkondensa
torerna, d i'! anoc1 spiinniug-sappa1'aten ej an,Undes, emedan 
konclen satorerna då »u ldrll » fortare. I f ig. 2 "i S fl~ en anod
spänningsapparat, i vilken en dylik kontroll-gliml a mpa an
väl1de~ . 

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

Begär offert. i parti. 
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III POPULÄR RADIO 

Läroböcker i: 
Elektrotekn ik 
Mekanik 
R a d io 
Snickeri 

om ett 15 öres irtmärke 
Insändes tlll porto.Clas Ohlsson~Co. Insjön 
Katalogen sändes gratis 

Ni köper fabulöst billigt 
EKA anodspänningsapparater, 
det ledande tyska fabrikatet. 
LikJlrÖm, 1- till J-rörsmottag. RM 19.50 

)) 1 rill 5-rörsmo[cagare R1v[ 29.
Samma typ med ackumulacor

laddn ing ............... ..... . RM 33.
V äxeLJCröm, o mkopplingsbar, 

110, 125 och 120 voh. 
T yp Triumph, 1 till J-rörsmocca

gare, likr. Ström, 1.) miJliamp. RM 29.50 
Typ KW 3. 1- till 4-rörSmottagarc, 

[ikr. ström, 40 millian1p. RM 39.50 
Typ KW) , med ackum uLltor

laddning... ....... RM ~9.50 
Typ KW6, med 4 vol t glödströms

tändning, likriktad ström, 75 
milliami' .... · ............. ....... RM 63.50 

T yp K VL6, m. ackum.-Iaddn., Iikr. 
st röm, leo milliamp... ... . fu\119.

EKA avstärnningsspole 
(ör korea och l.lnga vågor möjliggör mitt 
p~ dagen otroliga långdJstansrcsultat, Kan 
användas i vilken mOttag~re SOm helst, 

RM 9.
På dess a prirer 4°.% rabatt vid för
skotLdikvid. Fria fraktkostnad er. Tullav
gift fö r högst) kg. anodsp.-app. Kr. 3. 
Två års garanti. 

J-rö rs batteri mottagare: med nya TeIe
funken-rör och spolar. Netto RM 24.
Priserna äro inkl. rö r. Prislista portofritt. 

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

Sensationell nätanod 

Nya typer! Nya priser! 

Nätanod för växelström utan likriktar' 
rör med S. A. F:s torrlikriktare. In gen 
slitn ing av rör; obeg ränsad hållbarhet. 
Pris komplett färdig .... . Rm. 36.

Begå·r uta n förbind else offert från: 

SKRIFTLIG 
GARANTI 

Dipl.-Ing. W. HOEFS 
Berlin so. 36. Cöpenicker Strasse 145 



L 
LORENZ 231 W 
2-rörs nätmottagare för 50-periodig 

växelström med inbyggd högtalare 

med 4-pol. balanserat magnetsystem. 

Skärmgallerdetektor och pentod. 

God ljudkvalitet. Smakfull exteriör. 

Kr. 200.

LORENZ 3231 W 
3-rörs växelströmsmottagare för 50

per. med två skärmgallerrör och 

kraftpentod. Utan inbyggd högta

lare. Utmärkt distansmottagare med 

mycket effektiv selektionsväljare. 

Därför lätt att välja program efter 

behag och skilja stationerna åt. 

Kr. 270.

ENSAMFORSÄLJARE FOR SVERGE: 

o 110 
o

IHIAR A IL ID) W A l IL <G C le 
GÖTEBORG 1 

~ortli s k R oto~ ravyr, ", uc kholm 193 2 


