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ALWAYS Motstånd 
Blockkondensatorer 

N:r 10 Kr. 1: 10 
1000 o hm - 1 megohm. 

"MIKRO» Kr. O: 50 - 1: 10 
50 cm. - 20000 cm.N :r 7 Kr. O: 65 

1000 ohm - 5 megohm. 

N:r 8 Kr. 1: 
100 ohm - 1 megohm. 
 " MIKRO» Kr. O: 50 - 1: 10 

50 cm. - 20000 cm. 

i kvalitet och pris utan konkurrens 

MAX JOHN.SEN & Co., Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

»JOTA» Kr. O: 90 
50 cm. - 10000 cm. 

Id ealhögtalaren för den 
växelströmsapparaten. 

Den sto.·a nyheten 
på högtalarområdet 

HEGRA Ma~nef::Dynamik 
Högtalaren med det fri , 
svängand e ankaret . Inte t 
klirr även vid mycket stora 
ljudstyrkor. Membranet är 
upphängt lika lättrörligt 
so m på en elektrodynamisk 
högtalare. 
Lämnar kraftigare och bätt, 
re ljud än alla s. k . kraft, 
system. 

En fulhtod ..... s ättninsa jör d .... 
elektrodynam. hösatalaren. 

Omkopplingsbar för olika 
slutrör. 
i deHa nummer beskrivna 

Pris komplett med 30 cm chassi Kr. 25: 
» » » 22» » » 23:50 
K öp nu , enå'[" nå"sta sändning på I:f'und av tall!örh öjningen 

bli.er 10% dyrare. 

Levera'ns kan s ke omg. fd n lager. 

Aterförsäljare o. agente r e rhålla f ö rmånliga 11i11kor. 

Firma AUG. JANSSON 
Radioavd . SUNDBYBERG Tel. 13 59 

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 matcrialspeci6kation eller koppling sschema 
sa mt uppgift om antale t önskade byggsatser så sä n~ 
da vi omedelbart offert inkluderande patentlicens. 

Prislista n :r 12 med säsongnyheterna och EIA: s 
beprövade materlalspecifikationer sändes mot porto 
15 öre (i frim .) EIA:, R ,diohaodbok för apparat> 
byggare (4:dc upplagao 1932) iooehlll er allt av vikt 
om radioteori, bildradio I tel evision, beräkning och 
bedömning av radiomateriel, besk rivning på ett 
antal ultramoderna radio.l pparater, monte rings' 
och felsökningsanvisningar etc. Pris 75 öre. 
Utkomme r i mars. 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

Elektriska Industri.Aktiebolaget 
Box 6074 T. Stockholm 6. 
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INFÖRSELTULLEN 
på rad iOa rtlklar ;ir fr å n och med den 8 f ebruari hö jd.
VaLl kan de tta ha f ö r inve rJ<an pu den svens l,a radio
marknaden ? Svare t härpå ger den kände industr lm anu pn 
i uge niör Ar vid Kjörling i leda ren till dett!i. nu m mer. 

l En g-Iaud h ar lanserats en helt ny mottagaretyp, vil
ken, om den kommer att Sl'l igenom, erbjuder ny a och 
stora möj lig-heter för den es perimenterande och appa
ratbyggande amatören. Elle r vad sUgs Om :l tt man med 
fyra helt vanli ga rör kan bygga en m otta/iiare u t a n 
högtrekvensförs tä rkning, som u ta n vidare s iar en »vid 
nndermottagarc» med Bkärmgalle rrör, detektor och pcn
thod ur brädet . P rincipernll m r <len nya mottaga r en 
k la r göras i detla nummer. 

H u r man bygger en eOkel , billig ocb effektiv 2- r ör8 
vUxel8t römsrnoLtaga re be"krives i en konstruktionsnr
like!. I cn aOllan dylik art ikel ges anvi"ningur för t ill
verkning aven heOlinspclni ngs u!) pa ra t för gram mofon
s k ivor och i en t redje omtalas hur man ti ll verka r en god 
m ik rofon till denna. Den uni;C amatören iftr i 3 :dje uy
börjarlek tionen lära sig h nr en l:\gfrekvc ll sfö r stli rkare 
är kongtr uer ad och hur den JJ ygges. 

Den in snts Skandinav ien g jort för radio teknikens u t · 
veckl in g är g anskn bcty<lel "efu ll och de t kan vara intres 
su nt Htt n i\):;o t känna t ill , vilka s om lI l1 r varit verksam
m a. En god up pfattning hä rom ger a r ti keln i detta num
mer . I en Bn nan bcrllt ta s om h ur det n YIl rundradio
pala tse t I T_andan Ur in rUt ta t. 

Kort" ugen har rn rln g-a a nhängare, b ttdc gam la och 
unga. K o rl'-{\ gsa maWrcn ;r. Schrötler berä ft nr om ililda r
amatö rröre lsen , dess t il1komgt, u t veckling och f ra mtid. 

I tI. t tn n UUlmer fin ncs p å siu . 58 en RnnOD :-.i om piirmar·
till , rg l1 n i; }931, s om mot poslfö r_kotL erhfIi les fr fl n ex 
ped ition -'Il . Vi uppmana alla , som sRm la pil kom plett I1 r
gång, I.II'de prpllumerante r och löHnuUlOlerköparc, att 
skaffa sig "n pärm ocb lå ta binda In ärgungen. F elande 
nummer a, 1931 fl rs l1 rg,\ ng k un na erhå ll as, om tör va rj e 
nummer iD ~ändes 50 öre l frimu r ken. 

PopnHir JtadJo. 

EF T ERTRY CK A V ART1K L AR HELT ELL E R DELV1S UTAN ANGI V ANDE AV KALLAN FORB J UD ET 

KATALOG 
mot 25 öre i frimärken 

A genter antagas 

Privatmannen 
kan efter tidskriften Populär Radio bygga sig en först

klassig och modern radio. Begär pris på komplett sats! 

Apparatbyggaren 
erhåller från oss detaljer till konkurrenskraftiga priser 

Fråga oss om nyheter! 

HJALMAR LO FQUISTS E L. A.-B. 
Birger Jarlsgatan 23 STOCKHOLM 7 Tel. (växel) N. 32000 
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32	stationer 

erhölls 	med 

ESWE 3 L 	 vid prov å Södermalm 
under Spångasändning, 
utan antenn. 

ESWE 3 L, 	 likström 
110 - 150 - 220 Volt 

ESWE 3 W, 	växelström 
110  130  220 Volt 

ESWE V, högtalare 
med 4-poligt system 

ESWE VI, högtalare 
- -:..  ::-::

- -...--:: ~- : ~4:~ 

med 4- poligt system 

Rekvirera omedelbart 

och öka Eder försäljning 

Elektriska A.-B. SKANDIA, Stockholm 


TOROTOR:::Nyheter 
2~, 3~ och 4~dubbl~ kondensatorer med logaritmisk kurvform, paten~ 
terad hjälpkondensator och anordning för justering av kurvformen 

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



N:r 2 15 FEBRUARI 1932 4:e ÅRG. 

Tullsteg r ingen 
Des s betydelse för radiohandeln Sverge 

Av ingenjör Arvid Kjörling 

T
ill Sverge importerades under 1930 för c:a 
11 millioner kronor radiomateriel. 

Under innevarande säsong kan beloppet 
på grund av krisen och patentkonsortiets 
importreglerande licenspolitik väntas bli 

f.::a 20 procent lägre, men om, som man gärna vill hop
pas, depressionen i år når bottnen, bör åter en steg
ring inträffa under nästa radiosäsong, så att kvan
titeten t. ex. kommer upp till densamma som under 
1930. I den nämnda importsiffran ingå ej radiorör, 
"om nu gå fria från den av r iksdagen beslutade 
tullstegringen på 10 procent. Innan de importerade 
radioapparaterna eller radiodelarna nå konsumen
terna, d. Vo ~ . innehavarna av rundradiolicenser, kan 
detta extra pålägg beräknas förduhblat och således 
uppgå till i runt tal ty§. millioner kronor. 

Man invänder nu att tullen kommer att uppmuntra 
inhemsk företagsamhet och det kan man ju vänta, 
men även att eventuellt nya företagare skola utnyttja 
tullskyddet, vilket naturligtvis redan befintlig ra
dioindustri också kommer att göra, m. a. o. hela 
den svenska radiohandeln (med undantag för rören) 
bör teoretiskt bli underka>:tad en prisstegring av 10 
procent. Under föregående säsong torde handelsom
sättningen i radio kunna uppskattas till något mellan 
30 och 40 millioner kronor brutto så att tullstegrin
gen i själva verket skulle innebära en resulterande 
fördyring på 3-4 millioner kronor. 

Hur det sedan kommer att ställa sig i praktiken är 
en annan sak. ]'. n. är nog situationen den, att till
gången på radioapparater är större än efterfrågan. 
Först måste befintliga lager ha vunnit avsättning, 
innan en prisstegring kan bli aktuell. Det dröjer kan
ske därför ett gott stycke in på nästa säsong, innan 
t ullböjningen kommer att bli märkbar på vår radio
marknad. 

Lyxtnllens syfte är ju dels att fylla ett bål i bud· 

geten, dels att verka importreglerallde och därmed 
förbättra handelsbalansen. 

Huruvida racliomateriel är en lyxvara, kan nog 
diskuteras. Radions användning är så pass skiftande 
och flera fall kunna framdragas, där den blivit av 
utomordentlig praktisk betydel e. ,Tag behöver blott 
nämna väderlekstjänsten för lan tbruk och sjöfart, 
efterlysningar o. s. v. Ett erkännande härav ligger 
väl till n del också i att radiorören (som ej tillver
kas inom landet) gätt fria . Det kan trot: detta ifr< 
gasättas hur'uvida vederbörande ej gått väl hårt fram 
genom den nu beslutade tullfördubblingen. Hade det 
ej kunnat räcka med hälften d. v. s. en ökning från 
10 till 15 procent. 

En tröst för radiokonsumenterna är emellertid, att 
ryktet om tullens tredubbling ej blev verklighet, och 
att lyxtullen är av tillfällig natur, varför den förr 
eller senare kommer att försvinn a. Det finnes emel
lertid redan nu pessimister, som mena, att när tull
stegringen en gång blivit genomförd, så blir den nog 
inte så lätt att få bort igen. 

Hur det än går blir denna tullstegring en hämsko 
i den fortgående utvecklingen av radiomottagarnas 
kvalitet. Radiolyssnaren är alltid benägen att skaffa 
sig något bättre, vilket hittills i regel kunnat ske 
utan allt för kännbara ökade kostnader. Var hans 
apparat ett par tre år gammal, kunde han få en be
tydligt bättre apparat t. o. m. billigare än förra 
gången. På grund av den nu uppkomna pri "öknin
gen drar han sig säkert längre för att skaffa sig en 
bättre apparat. 

Äro emellertid de nya tullarna upptakten till en 
mE'ra allmän prisstegring med därav följande större 
inkomster resp. köpkraft ä ven hos radiopubliken 
blir denna olägenhet snart nog utjämnad och radion 
kan åter sätta samma fart som förut på sin snabba. 
n tvecklingsbana. 
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Skandinaviens insats 

Bland de stora namn, som för alltid äro knutna till radioteknikens utvecklingshistoria, 

intaga sådana som E. F. W. Alexandersson, Valdemar Poulsen, P. O. Pedersen och Vil

helm Bjerknes en framskjuten plats 

D 
e skandinaviska ländernas insats p~ radio
teknikens område har varit av synnerli
gen stor betydelse, och särskilt vid två 
tillfällen ha skandinaver utmärkt sig ge

nom genialiska uppfinningar; den ena var svensken 
Alexanderssons högfrekvensmaskin och den andra 
dansken Poulsens ljusbågsgenerator. 

Redan så tidigt som då Heinrich Hertz var syssel
satt med sina försök med gnistinduktorn påbörjade 
norrmannen V i,lhelm Bjerknes en del undersöknin
gar av resonansfenomenet vid kopplade svängnings
kretsar. :gan studerade ett par år hos Hertz, först i 
Karlsruhe och senare i Bonn, och fick härvid till upp· 
gift att utföra de ovannämnda undersökningarna. Det 
tog Bjerknes flera år att genomföra dem och då ar· 
lletet var färdigt var Hertz redan död. Dessa under
!'!ökningar fingo en mycket stor betydelse för den 
fortsatta forskningen på området. Bjerknes är nu 
profes or i fysik i Oslo. 

Marconi hade påvisat antennens stora betydelse 
för sändar ' och mottagare och andra hade infört av
stämning av antennerna för att öka effektiviteten och 
undvika störningar mellan olika sändare. En bety
delsefull detalj i det då av Telefunken använda syste· 
met var en av den svenske ingenjören R. Rehndahl 

konstruerad variometer, som möjliggjorde en mycket 
effektivantennkoppling. 

Vi komma så till första sändaren för kontintterliga 
vågor - ljusbågssändaren. Alla tidigare hade varit 
gnistsändare. Ilet började med att den engelske fy
sikern Duddell påvisade »den sjungande ljusbågen», 
som erhölls då en båglampa förbands med en elek
trisk svängningskrets, bestående aven självinduk
tionsspole och en kondensator. Ljusbågen utsände en 
hörbar ton, vars höjd kunde varieras genom ändring 
a v kretsens egenfrekvens. Denna ljusbågsgeneratol' 
var den första alstraren av kontinuerliga elektriska 
svängningar, och Duddell hade stora furhoppningar 
om att kunna göra den användbar för utsändning av 
radiovågor. I flera år arbetade han förgäves på pro· 
blemet att fä. ljusbågen att alstra svängningar med 
högre frekvens och större effekt. Slutligen gav han 
upp försöken och förklarade uppgiften vara omöjlig 
att lösa - men då hade dansken Va,Zdemar Pottlsen 

redan löst den. 
Poulsen lät ljusbågen brinna i vätgas under påver

kan av ett kraftigt magnetfält, som gav den en ut· 
bredd form, varigenom kylningen blev effektivare. 
Han lyckades till slut fullkomna ljusbägsgeneratorn 
till den grad, att den kunde alstra mycket stora ener

:Den Mrske vetenskap8:lnannen V ilhelm Bjerknes, professor Vår land..~man DI' Alexandersson, Chefsingenjör vid. General 
i fYSik vid. univcrsitetet i Oslo. Electric 00. i Amerika. 
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o

Den korta vagen 

För amatörsändarna ha sedan 1910, då den trådlösa telegrafin började, viktiga problem 

funnit sin lösning. Mycket står ännu på programmet och nedanstående artikel lämnar en 

orientering över de planer och önskemål, som sändaramatören önskar få förverkligade 

Av SM5ZE. 

R 
edan 1910 - alltså åtskilliga år innan 
eundradion ens påtänkts - började den 
trådlösa telegrafin allmänt tagas i sjö
fartens tjänst. Gnistsändare och kristall

mottagare inmonterades på båtarna, så att dessa ge
nom kuststationerna i någon mån skulle kunna stå i 
kontakt med yttervärlden. Samtidigt började expe
rimentlystna personer i . S. A. att medelst liknande 
apparater söka komma i trådlös förbindelse med .var
andra. Detta var den oansenliga begynnelsen till 
våra dagars världsomfattande amatörrörelse. 

Det dröjde inte länge förrän utrymmet pä de våg· 
längder som då användes, 300- 1,000 meter, blev för 
knappt. Störningarna mellan sjöfartssändarna och 
sändaramatörerna blevo snart mycket besvärande och 
vid den första internationella radiokonferensen är 
1912 i London beslöts bl. a., att experimenterande 

gimängder, och den fick stor användning inom ra
diotelegrafien. Poulsen hade till medhjälpare lands
mannen P. O. Pedersen) som är mest känd för sina 
vetenskapliga undersökningar, bl. a. av ljusbågsge
neratorns erkningssätt. Huns förnämsta verk är en 
avhandling om radiovågornas utbredning, som ut
kom 1927. 

Efter ljusbågsgeneratorn kom högfrekvensmaski
nen, en växelströmsgenerator som alstrar ström med 
mycket högt periodtal. Konstruktionen aven dylik 
maskin erbjöd mycket stora svårigheter, och man 
t vi v lade länge på att den någonsin skulle kunna bli 
verklighet. Den för te som byggde en dylik maskin 
var svensken E. F. 11'. A.lexandersson) och konstruk
tionen var så genialisk, att den väckte stort uppseen
de. Ett flertal storstationer byggdes med denna hög
frek"ensmaskin som svängningsalstrare, bland andra 
Grimeton-stationen i Sverge. 

Både ljusbågsgeneratorn och högfrekvensmaskinen 
möjliggjorde trådlös telefonering, och ett flertal ex
periment gjordes i denna riktning. I och med tre
elektrodrörets införande uppstodo nya, dittills oana

amatörer skulle förvisas till våglängder uudel' 20a 
meter, som av dåtidens radioteknici ansågos vara. 
värdelösa för radiokommunikation på längre distans. 
Där skulle amatörerna få leka. 

Och amatörerna lekte. Inte långt efter tre-elektrod
rörets införande i radiotekniken lyckades de upp
daga de korta vågornas för fj ärrtrafik så gynnsam
ma egenskaper. Med ytterst enkla apparater lyckades 
de komma i kontakt med varandra över enorma di
stanser. De kunde understundom prata med varan
dra tvärs över världshaven och kunde förvärva sig 
en trevlig - om än trådlös - bekantskapskrets 
spridd över halva jordens yta. 

Givetvis skulle inte amatörerna få behålla sina un
derbara vägor i okvald besittning. Kommersiella sta· 
tioner för interkontinental telegramtrafik växte snart 
upp på alL.:ltÖrernas våglängdsområde som svampar 

de möjligheter, och rörgeneratol'n utträngde de båda 
andra högIrekvensgeneratorerna för telefonisändning. 

f!a ldemar P 01tlsen och P. O. PedcruJn utanför den gU'IIIJII. 
Lyngby-stationen - den första .sändarstationen med Hus

bågsgenerator. 



ur fuktig jord, och rundradio~tationerna kommo 
strax efter. Det dröjde inte länge förrän även dessa 
vågor började att bli trångbodda och störningarna 
stationerna emellan blevo alltmer besvärande. Så 
anordnades den andra int etnationella radiokonfe
rensen i Washington ål' 1927, för för-·sta gången efter 
värld, 'kriget . 

För sändaramatörernas del innebar 'Vashington
konferensen bl. a. att deras förut så stora våglängds· 
område begränsades till fem synnerligen smala våg
längdsband. Detta konferensens beslut hlev en vänd· 
punkt i sändaramatör-rörelsens historia. H ittills 
hade sändaramatörerna huvudsakligen inriktat sig 

En typisTv amatörstaUon i mindre skala. 

på att uppnå förbindelser, så många som möjligt och 
över så stor distans som ~öjligt under det att den 
tekniska sidan a v kortvågsradion icke i högre grad 
hade intresserat dem. Konferensbeslutet åstadkom 
emellertid att amatörerna nu i synnerligen hög grad 
fick ~igna den tekniska sidan av saken sin uppmärk
samhet. Sändarapparaturen måste nämligen vara 
av mycket hög kvalitet om det skulle bli möjligt att 
tränga in signalerna inom de smala våglängdsband, 
som blivit reserverade åt amatörerna. 

De beslut, som fattades i Washington år 1927, 
trädde i kraft den 1 januari 1929. Fr. o. m. detta da· 
tum värderades en amatörstation icke längre endast 
efter antalet uppnådda DX (långdistansförbindelser) 
utan stationens tekniska utrustning och dess signa
lers kvalitet togos även med i beräkningen. Resul· 
tatet hal' blivit, att många amatörstationer, åtmin· 
stone i U. S. A., äro bättre utrustade än många av 
Sverges mindre relästationer. 

Nu ämnar jag lämna historiens fasta mark för att 
. ge mig ut på framtidsgissningarnas gungflyn, vilket 
ju val' avsikten med denna artikel. Huru kommer 
sändareamatörrörelsen att utveckla sig i framtiden? 
Eller, för att inte gå föl' långt, vad kommer 1932 
att betyda för sändareamatörrörelsens utvecklillg? 

POPULÄR RA.DIO 

En viktig händelse uncler 1932 blir elen internatio
nella l'adiokonferensen i Madrid, som måhända kom· 
mer att föra med sig ytt erligare restriktioner för 
amatörernas räkning. Man f~ l' "äl hoppas, att konfe
rensbesluten inte komma att fara alltför hårt fram 
med sändaramatörernas hjtt illsvarande rättigheter, 
vilket knappast heller torde bli fallet. Det är dock 
omöjligt att nu kunna göra s ig cn föreställning om 
vad konferensen kommer att medföra. 

Däremot kan man redan nn med astronomisk sä
kerhet förutsäga, att de amatörer, som hittills hu
vudsakligen använt sig av 40-metersbandet, under 
1932 bli tvungna att höja ,'uglängden hos sändare och 
mottagare, om de önska förbindelser inom Sverge 
cller de närmas t belägna grannländerna. På grund 
av att vi nu allt mer närma oss et solfläcksmini· 
JUum, som troligen inträffar 1934, bli eterförhällan
den a sådana, att man endast på 80 meter har ut· 
sikter att fä kortdistansförbindelser. 40·metersbandet 
kommer däremot att bli ett ypperligt DX·band. 

En sända,ramatö·r i arbet e md nYCkeln. 

Med stor säkerhet kan man även förutspå att sän· 
daramatörerna under det kommande året i allt större 
utsträckning komma att sysselsätta sig med un
dersökningar av radiovågornas fortplantning, under 

. det att kortl'ågens teklli~k:t sida kommer att bli allt 
mindre uppmärksammad. Sändaramatörerna ha ju 
nu sedan nyårsdagen 1929 så väl hunnit att anpassa 
sig efter \Vashingtonkonferensens bestämmelser, att 
några viktigare problem av teknisk art näppeligen 
kan tänkas komma i fråga för dem. nian kan nog där· 
för antaga, att sändal'amatörerna under 1932 mera 
än hittills komma att inrikta sig på undersökningar 
av exempelvis »ekofenomenet», norrskenens inverkan 
på radiovågornas fortplantning, de ultrakorta yå· 
gornas eventuella praktiska betydelse för rundra
dion etc. Kanske komma sändaramatörerna att bli 
föregångsmän även på de ultrakorta vågorna liksom 
de en gång yoro det på Yåglängderna under 200 meter. 
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» » likström 110-120-220»3==rörsmottagare Nätansluten för växelström 110-127-220 volt 

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

Typ 910,' samma modell utan 
högtalare . 

Typ 920, en bart högtalare. 

Begär vår radiokatalog! 

Modernaste konstruktion och ror= 
bestyckning. - Enkel skötsel. 

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

Brunkebergstorg 12 - StockholmII II II II 


aJ-Spole 


Pris kr. 6.50 

En ny spolenhet för detektormottagare. Uppfyller 

nutida krav på selektivitet. Förstklassig utlandsmottag

ni ng även i närheten av lokalsändare 

Lämplig spole för i detta nummer 

beskriven växelströmsmottagare 

Pris kr. 1. 50 
Finnes hos detaljister Återförsäljare sökas 

NORDISK RADIO INDUSTRI A/S 

Vesterbrogade 23 KÖPENHAMN Tel. 11513-13796 
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"la~ 'rodde alf Du hade besök, lIIen nn 
lIIärker ;a~ alf de' är Din nya HEGRA 
SOIll 'alar så nafnrfro~e'." 

HEGRil M. D. 5" ........ . Kr. 65.
RilDIOBORD med chassi M. D. 2 . )} 65. 
CHilSSI M. D. 2 (frisvängande) )} 25. 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
Regeringsgata n 40 - Stockholm 

COLVERN 

Spolar och kompletta Bandfilter 

Skärmboxar, Potentiometrar. 


Radiophone 
kondensatorer 2, 3 o. 4~dubbla 
med skyddskåpa. Gediget ut~ 

förda. Noggran t justerad e. 

F O R S N ER S A.· B. 
Klarabergsg. 44. Slockholm Slorg. 8. Urebro 

Centrum 
den nya 

svenska 

kva I itets

apparaten 

• 
Den apparat, som nu utsläppes i dcn svenska marknaden, är Tes u!'" 
ta tet av långvariga experiment av de främst.l radioexperter, som nnnas 
j landet. A pparaten torde vara de n effektivaste: och mes t selektiva a v 
d e i ma rkn aden förek om mande mottagarna . 

Centrum-Radio har en utsökt vacker ex teriö r. utförd i Aammig björk 
med inlJ'ggningar av ebenhol ts och levere ra s i fy ra olikA färger ( silvcp 
björk. mahoe:n y, valnöt och naturbjork). Centrum~ Radjo är försedd 
med en del finesser, slsorn tonkontroll och seleklivite tskontroll. Trots 
d~nna kvalitetsapparats exkl usiv a utförande är priset syno erligen lågt. 

Typ BL J. lilc5tröm . . . . . kr . 195:
Typ BW J, växe lström . ,, 245:
Typ W. " 175:

Begå·r prislista och broschyr 

Aktiebolaget Gylling & CO. 
Centrum Telefon Norr 33560 (växel) Stockholm 

Radioinstrument 
Fabrikat: Gossen 

Ele ktromag netiska 


Vridspoletyp Varmtrådstyp 


Termoelektriska 


Begär prospekt fr6n 

Generalagenterna 

BERGMAN & BEVING 
Stockholm 7 
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V•• tr-axe OID~= 

2:an 

En t-vårörsm.ottagare~ 


lätt och billig att bygga och 

idealisk för lokalmottagning 


M 
'\nga lYi)snare och amatörer äro av 
den åsikli:>n, att en växelströmsmot
tagare är ill got som man helst j böl' 
(Te , ig på att bygga. En batterimot

ta gtll'C är mn n ej alls rädd för och inte ens en lik
stömsappatat. Men då det gäller växelström tror 
man, att v. d ghet el'na kola växa en över huvudet. 

Ly kligtvis är de t ,;1 att en växelströmsmotta
gal'e a »detektortypen» m d två iL tre rör, d. v. s. en 
som Raknar högfrekvensför stärkning, är både en
kel att by'ga och lä tt att få bra r esult at med. Något 
annorlunda sUiller det sig vid en mottagare med 
högfrekv DsförsHirkning, dill' man måste vara litet 
noggrannare med up p tällningen av delarna och led
ningsdragningen. Den skärmade kopplingstråden, vil
ken möjliggör en effektiv avskärmning av de högfre
kventa kret arna inbördes har dock medfört stor 
lättnad. D enna sak dryftas mera ingående på annat 
:;; tälle i detta nummer. 

Tvårörsmottagaren är fö rst och främst avsedd för 

lokalmottagning, men ställer sig ~l andra sidan inga
lunda avvisande gentemot de utländska storstatio
llerna, bara man behandlar den på rätt sätt. Nu är 
det ju så, att en »detektormottagare» i sig själv ej 
är tillräckligt selektiv för att stHnga ute lokalsän· 
daren eller »gå förbi» den, som man säger . "Han fåt 
vackert .-änta t ill dess lokalstat ionen slagit igen fÖl' 
dagen, eller också får man taga vågfällan till h jälp. 
3ied en , ådan kan man begl'än "a det område på. av
stämningsskalan, inom vilket lokalstat ionen slir ige
nom, och på så sätt komma åt åtminstone n i gra a l' 

utlandsstationerna under pflgående lokalutsändning. 

iiiotta.Cf([rens koppli ngsschema. 

I fig . 1 visas kopplingsschemat till mottagal'en. 
Som framgå r av detta är likriktaren konst ruerad 
för enkel>:idig eller halvvågslikriktning. Nättransfor
matorn har som vanl igt ett flertal uttag på primär
sidan för att kunna anslutas till nät med olika spän
ningar. På sekundärsidan finnas tre olika lindnin-

Fig. 1. il-Iottagal'cHs e, - 4 JiF. 
kopplingsschema. c. - 2 },IF. 

e, - 200 cm, C. - :2,000 cm. 
eo - .~50 cm. (' ' o - SO å. 100 cm. 

Go - 2 X 240 cm. Rl - 2 rnegohm. 
e, - ~OO cm. R, - 50.000 ohm. 
Cs - Q MF. R" - - 1,000 ohm. 
CG - i2 .liF. R, - :;0 oh1ll . 
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gal': en betecknad GI för mottagarrörens glödtrådar, 
en annan betecknad G2 för likriktarrörets glödtråd 
och slutligen den tredje, som lämnar anodspänning 
till likriktarröret. Närmast likriktarröret ha vi »re· 
servoir·kondensatorn» Cs och efter denna följer filt
ret, bestående av drosseln LFD 1 och kondensatorn C7. 

Anodströmmen till detektorröret silas ytterligare me
delst motstånds·kondensator·filtret R z-C5. · 

Detta var alltså vad som rörde nätaggregatet. Vi 

Fig, Z. Mottagaren sedd från näts idan. Jfan sel" nättmn,~ 

fonlwt01'n, sildrosseln oel, 1"i.iservoi'rkondensator·n. 

övergå nu till själva mottagaren och börja då på van
ligt sätt med antennkretsen. Detektorspolen L2 är 
av den mycket vanliga typen med ett flertal uttag, 
förenade med en omkopplare, och täcker hela våg· 
längdsområdet från 200 tiU 2.000 meter. Antennen 
är ansluten till ett uttag på spolen. Dessutom finnes 
en särskild liten antennspole, som är kopplad induk· 
tivt till L z. Denna tjänstgör vid de kortaste våg
längderna såsom primärspole. Antennen anslutes till 
denna spole antingen direkt (A:!) p11l'1' genom CH fÖl'
kortningskondensator Cl (Ad. Den senare anslut
ningen ger största selektivitet. Den del av spolen L 2 , 

som ej tjänstgör i den avstämda kretsen Lz C2, är 
kortsluten till jord. 

Detektorn, som utgöres av ett indirekt uppvärmt 
rör, arbetar med gallerlikriktning. C4 är gallerkon· 
densatorn och R 1 gallerläckan, vars nedre ände är 
ansluten till katoden. Gl är glödtr?tden, som endast 
har till uppgift att värma upp katoden. 

Återkopplingen regleras medelst en diffc1'ential· 
kondensator C3, som låter högfrekvensströmmeI). an· 
tingen passera genom återkopplingsspolen L1 eller 
gå direkt till jord (katoden). Högfrekvensdrosseln 

HFD l hindrar högfrekvensströmmen att ta vägen till 
lågfrekvenstransformatorn. Kondensatorn C10' som 
bör vara ganska liten, kan ibland hjälpa till att göra 
återkopplingen mjukare, men den är ej nödvändig, 
I stället kan en större kondensator (1.000 a 2.000 
cm) med fördel inkopplas från punkten mellan hög" 
frekvensdrosseln 
lindning till jord. 

och transformatorns TRI primär

Slutröret en penthod. 

Den likriktade strömmen i anodkretsen (lågfre
kvens) passerar genom TR1:s primärlindning, men 
stoppas sedan av motståndet R'2 och går i stället ge
nom kondensatorn CJ till katoden. R2-C5 är ett s. 
k. anodfilter, som har till uppgift att dels sila anod
strömmen till detektorn och dels hindra anodväxel
strömmen (talströmmen) att gå ut i anodströmskäl
lan, i detta fall eliminatorn. 

I lågfrekvenstransformatorns sekund~rlindning 

Pig. 3. iJ10ttagaren sedd från antenns·idan. Detektol"8polenl 
kOl1st1"1tktion f1'a,mgur tydl'igt av bilden (ivens01n montc,"ill

gen av gallerkondensator och läcka. 

induceras en växelspänning, som tillföres slutrörets 
galler, d. v. s. pålägges mellan galler och katod. Då 
slutröret i detta fall är direkt uppvärmt, är det glöd· 
tråden som är katod. Dennas nollpunkt (mittpunk
ten) uttages medelst en potentiometer eller ett mot· 
stånd med mittuttag (R4 ). Den negativa gallerspän
ningen å slutröret åstadkommes medelst motståndet 
R 3 , som genomflytes av anodströmmen plus skärm
g-allel':strömmen hos penthod-röret. För att anod
växelströmmen obehindrat skall kunna passera förbi 
detta motstånd, är över detsamma shuntat en stor 
kondensator Ce. 

Då slutröret i uenna mottagare är en penthod Hl' 
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minsta klassen (anodstl'öm högst 12 mA) ät' högta
laren inlagd direkt i anodkretsen. Skärmgallret an
slutes till plus anodspänning. Det med glödtråden 
förbundna extragallret i penthoden är för enkelhe
tens skull utelämnat i schemat. Kondensatorn C äru 

avsedd a tt förhindra uppkomsten av modulerings
brum. 

Praktiska anvisningar. 

Konstruktionen av den ovan beskrivna mottagaren 
.är mycket enkel, blott man följer uppställningen i 

F -ig_ 5. Mottagaren sedd snett ba7(,ifrån ,ned ?'ör A~ urtagna. 
Obser v era de tvinn ade glödstr ijmsledningarna samt monte
?·ingen. a l,' gallerkon dellsator oeh läcka tätt invi d rörhrillaren. 

montel'ingsplanen. F otografierna ge även en god ide 
om hur det hela kommer att se ut i verkligheten. Be
träffande placeringen av delarna bör man se till, att 
de tekt orns "'allerkondensator och läcka monteras så, 
att ledningen mellan dessa båda och gallerkontak. 
ten på rörhålla rell blir så kort som möjligt. (Jämför 

Fi!!. (J. Sch ematisk uael av detektorspolen, 80m Uitt kan till
ve,-ka ,; ef ter anvi8ningar i texten. 
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~j[~TJ8J RJLAULlLJ[ST Ä 

l detektor:;pole med omkopplare. 
1 vridkondensator, 450 cm (lutti -·olerad) . 
l differentialkondensator, 2 >~ 2<10 cm. 
l h ögtrel vensllrosseL 
1 1 [,gfrck vetlRtr~ n Brormator, 1: 3 il 1: 3.5. 
1 nättransfo rma to r , primär passande till nätspänningen, 

selmndli r: 1 X2.'iO V-30 mA. 
1 X4 V--O,3 A. 
1 X4 V--4 A. 

1 lågfrekvensdrosscl, c:a 1.000 ohm, c:a ~O H enry vid 
20 mA lik strölll s l.J ela s tnin..~. 

l kondensa tor, 4 MF (1.500 V ~ ). 
1 d:o, 2 MF (1.300 V ~ ) . 
2 d :0, 2 i\IF (500 V ~)_ 
l d :0, 2.000 cm (1.500 V ~ ). 
2 d:o, 200 cm (1.500 V ~ ) . 
l d :0, :10 :1 100 cm (1.500 V =). 
l nlotRtilnd , 2 meg-ohm. 
1 d :0,50.000 ohm (1 watt). 
1 d :0, 1.000 ohm (1 watt). 
1 d :0, 50 ohm, med mittuttag, eller potentiometer 50 ohm . 
:3 rörh ll Uure, därav 2 fempollga. 
1 bottenplatta, 290 X210X10 mm (kryssfanr). 
1 frontplulta, 300 X160 X4 mm (bakeli t). 
1 kontaktlis t, 100X30X4 mm (bakelit). 
Di\". kopplingsträd, systoflex, kontakter, skruv etc. 

J&t Ö n. 'J(' Al ]B J8J JL L 

Fal>rikat 

His Master's Voicc .. 
Odon ............ .......... .. 
Philip " ... ................ .. 
TeJprnnken ............ .. 
'rriulrull ....... .. . ...... . 
Valvo ........ . 

Detektor I Slutrör 

MHL 4 
ND 4 
E 424 

REN 904 
A 430 N 

A 4110 

PT 425 
L 43 

B 443 

P 420 
L 415 D 

Likr.-rör 

GL 4/ 0,15 
1802 

RGN 354 
O 420 
G 425 

monteringsplanen. ) Glödströmsledningarna tvinnas 
i hela sin längd. 

I kopplingsschemat å fig. 1 är antennen visad an
sluten i punkten Q till den separata antennspolen. 
Ofta uppnås emellertid bättre resultat om antennen 
i stället anslutes till punkten P, d. v. s. till galler
spolens övre ände. Selektiviteten kommer då att nå
got försämras, men detta kan undvikas genom att 
kondensatorn i antennen (Cd göres mindre. Denna 
koppling med antennen till P måste användas då 
spolen L 2 varken har något uttag eller någon särskild 
primärlindning. Följaktligen kan vilken som helst 
av de i harideln förekommande spolarna med om
kopplare användas. Är spolen försedd med en vrid· 
bar återkopplingsspole inuti vid ena änden kopplas 
denna enligt schemat och inställes ('n gång för alla 
på lämplig kopplingsgrad. En spole av typen med 
två våglängdsområden, med tillhörande tvåvägsom
kopplare och fast ilterkopplingsspole kan naturligt
vis lika väl användas. 

En lämplig avstämningsspole. 

I fig. 6 visas schematiskt hur en för denna motta
gare Jämplig spole är konstruerad. Två spolrör med 
en längd av vardera 95 mm och en diameter av c:a 
45 och 36 mm resp . lindas på följande sätt. På det 
grövre l'öret kommer fÖl""t ant('nnspolen a, som 

«(-"orts . å sid. 64) 
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Tred ,ee 
tag ren lDed 

I ybö -j •• 
Olagf e veDS" 

le lionell fö ·stärknillg 

[ denna l elvtion omtalas låufrekvensförstä1"lcni"//f! t-ill. 

II an/. l1U1n på et t enkelt sätt den 'i .töregaellde nummer o,,> 
tillfogar ett eller tver steg skrivna 1-1'örsmnftagaj'e'lI. 

Från 1-rörsmottagal'en, som blott ger til.lräCk
lig effekt för en hörtelefon, till 2- eller 3
rörsmottagaren, som matar en högtalare, är 
steget ej så långt som mången tror. En låg, 

frekvenstransformator , ett rör och en rörhållare är 
egentligen allt som behövs för att förvandla en 1
]'örsmottagarc till cn 2-1'örs, om vi nu bortse från 
;;jälvn högtalaren. en senare är ju j heller llöd
vi:i lldig, om vi med uWkninnen till 2-rörs endast avse 
att kunna avlyssna de utländska stationerna bättre 
i hörtelefonen. 

Innan vi helt lämna l -rörsmottaga ren skola vi nä
got beröra det fall , då mot tagningsplatsen är belägen 
i närheten av rundradiostationen. llärvid erfordras 
kanske ej mer än ett rör i mott ug-al'cn för att denna 
skall kunna mata en högtalare. Försöka vi med en 
vanlig l-rörsmottagare, kommer r esultatet att bli 
mycket d:1ligt, beroende P' att detektorröret blir 
överbelastat. Det ~il' ju ej avsett att lämna så stor 
effekt som en högtal:u'e h äver. Men om vi utbyta 
d t ta rör mot ett kraftigt .~ lutrÖr och ge detta en av
sevärt högre anodspälilling än det förra, så kan re
sultatet bli förstklas igt. v :, L' mottagare blir då ut
l'nstad med kraftdet eki or, och denna tjänstgör sam
tidigt som slut rör. Men J et gäller att få t ag på ett 
verkligt kraf tigt rör, exempelvis en s. k. krai tpen
thod. 

Utökning med ett lågjn3kven88t g. 

Vi övergå nu till låO"fl'ekven för stärkningen och 
skola i llet följande om aln. några olika metoder för 

utökning av vål' l-rärsmottagare till 2- eller 3-1'Ö1'8. 
Vi utO"å från den i föregående nummer av Popttlär 
Radio beskrivna l-rörsmottagren. Denna är visad 
schematiskt till vänster om den streckade linjen i 

fig. 1. Till höger ha i lågfrekvensIörst ärkaren. Mot
tagaren och förstärkaren kunna tydligen utföTas så
som två enheter, vilka sammankopplas i tr punkt er 
medelst ledningarna a-a, b--h och c- c. men de 
kunna även sammanhyggas till en enda apparat. 

I fig . l iiI' delektorröret betecknat med 1 oeh låg
frekvensröl'et med 2, ] et senare tjänstgör i det ta 
fall som slutrör, eftersom det direkt matar högtala
ren. I detektoJ,"D' anodkrets är i stället för hörtele
fonen inkopplad pri märlindningen P t ill en lågfre
kvenstransfor mat or T. enna genomfJy te all tså av 
»talströromen», d. v. s. den l' gfrekventa växelström, 
som förut alstrade ljudet i hörtelefonen. D enna ström 
ger nu upphov till en 1ägfrekvent växel pänning över 
sekundärlindningen S på transformat orn: vilken 
Rpänning tillf"rcs slutrörets gallel'kre t·, d. I". s. p ft

lägges mellan ga lJer och glödtråd. 

Den negativet galler81Jänningen. 

I serie med sekl1udärlindningen är inlänkat ett gal
lerbatteri B, som ger slutrörets galler den erforder
liga negativa gallerspänningen. Batteriet mås e allt
så inkopplas så, att den negativa polen (- ) förbindes 
med ena änden av sekundärlindningell och <len po
sitiva pDlen (+) med glödstr ömsackumulatorns nc
gativa pol. Det är mycket vikti.gt a tt detia galler
uatteri allli<l inkopplas och att det har den r älta 

http:vikti.gt
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spänningen. Denna är beroende av vilket slutrör som 
användes och hur stor anodspänning detta har. Detta 
angives alltid på den röret medföljande blanketten. 
Är aaller·spänningen felaktig blir ljudet förvrängt 
och slutrörets livslängd äventyras. Gallerbatterierna 
kunna erhållas i storlekar från 4' / 2 till 15 volt eller 
mera och äro försedda med uttag för varje 11/2 volt. 
Gallerspänningen räknas = O vid pluspolen (som 
förenas med ackumulatorns minuspol) och ökar där
efter till -F/z, -3, -4112, - 6 volt o. s. v. allt efter 
det utt ag till vilket ledningen från transformatorn 
~ln !':lntcs. 

POPULÄR RADIO 

anslutes alltså ej till + 60 volt utan till högsta spän
ningen hos anodbatteriet. 

Valet av rör till en dylik mottagare är beroende 
på om mottagaren skall mata en högtalare eller en
dast en eller ett par hörtelefoner. I senare fallet böra 
båda rören vara av den typ som användes för trans
formatorkopplad lågfrekvensförstärkning, således rör 
med ett ime motstånd av 7.000 fl 10.000 ohm och en 
förstärkriingsfaktor av omkring 15. Brantheten bru
kar vara omkring 2 mA/volt, ju större den är dess 
bättre är röret. Gäller det i stället högtalarmottag
ning bör detektorn vara a v samma typ som ovan, 

Pig. 1. l'rinCipschema f (jr en enk el :3 -röl·sm ottagaTe bestuen
d av detektO'r och Wgt rckvens.törstärkaTe. önskas hÖ.Qta
lal·emottagning bÖT Sl tltl-örets alwdspänni,nq höjas till 90 il 

120 volt. 

Hög nnudspänn·ing på slntröret. 

Lågfrekvenstransformatorn T kan erhållas med 
olika omsättningstal, från 1: 2 ända upp till 1: 7. 
En tI-ansfol·mator med högre omsä'ttningstal ger 
större r h'stärkning och således större ljudstyrka i 

högtalaren än en med lägre omsättni ngstal, men j 

gengäld blir den för.ra dyrare i inköp om den skall 
ge lika god ljudkvalitet som den senare. I allmänhet 
a nvänder man tranl:i formatOl'er med et t omsättnings
t al .H· 1: 3 il 1: 3,5. Denna siffra anger det ungefär
liga förhi'tllandet mellan antalet varv på primär- och 
sekundärlindningarna. 

I slutrör ets anodkrets ~lr hög talaren eller hörte
lefonen inkopplad. Vid mottagai>en enl. flo . 1 är anod
spänningen på sluil'öret endast 60 volt , ilket är föl' 
litet då det gäller att mata en högtalare men räcker 
väl tin för en hörtelefon. I förra fallet bör anod
spänningen på slutröret ökas till minst 90 volt och 
hel t 120 il 150 volt. Detektorns anodspänning bör 
bibehållas Yid 60 volt eller lägre spänning, så att 
å terkopplingen arbetar mjukt. Ledningen K i fig. 1 

under det att slutröret måste vara aven kraftigare 
typ, med ett inre motstånd av omkring 3.000 ohm 
och en tillåten anodspänning av 150 volt. 

TTad ä1' ett låg.fJ'ekvenssteg ? 

Större ljudstyrka erhålles genom användande <lY 
en penthod som slutrör. Denna ger vid en viss anod
spänning större distortionsfri utgångseffekt än ett 
vanligt triod-slutI'ör och är därför särski.lt lämplig 
just t ill batterimottagare, där man ju ej har tillg ng 
till så hög anodspänning. Penthoden har tre galler, 
av vilka ett är styrgallret, motsvarande gallret i ett 
vanlig t slutrör-. De två andra äro dels ett skärm
galler, som anslutes till plus anodspänning, och dels 
ett »nollspänningsgaller», anslutet inuti röret till 
glödtråden. Har penthoden fem ben är skärmgallret 
förbundet med llet mellersta - i detta fall användes 
en 5-polig rÖl 'hilllare. Har penthoden fyra ben är 
Rkärmgallret förbundet med en kontaktskruv på si
uan av sockeln, Vid vissa penthoder skall skärmgall· 
ret lla samma spänning som anoden och vid andra 
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en väsentligt lägre spänniug, som ej får överskridas. 
I fig. 2 visas schematiskt en lågfrekvensförstär
kare med penthod-siutrör, avsedd att anslutas till 
l-l'örsmottagaren i fig. 1. Sammankopplingen sker i 
punkterna a, b och c. Skärmgallret G har samma 
spänning som anoden ( -:- 120 volt), om vi bortse från 
spänningsfallet i högtalaren. 

I detta sammanhaug skola vi omtala vad som me
uas med ett lågfrekvensRteg och vilka delar som hö

.Fig. 2. Pl'incipse/I(JtI1u tö/o en en/,;e~ ldgf?'e/';17ensjö1"stä1"kal"e 
/Il ed lJ CIlf-hod-slu.t1"ör. PentllOdcn är i detta fall ej »trans

jornutto1"leopplad», men väl de/elefo nt. 

ra till ett Si dant. I t ig. 1 och 2 räknas lågfrekvens
steget från slutrörets galler och ej frän ingångskläm
morna till transformatorn. Den sel1ure hör alltså ej 
till lågfrekvensförstärkaren utan till detektorn, på 
:lamma ·Lilt som hörtelefonen. Det är alltså ej sInt· 
röret som i detta fall är transformatorkopplat, utan 
d>tek torn. Slutröret är i stället kopplat till högtala
ren. Detektorrö ret mås le väljas så att det passar till 
t WD9formatorn och slutröret så att d t passar till 
högtalaren . ~\.tt s dan t ra nsformatorns sekundärlind
niug må' e i vi s mån val'a anpassad till slutrörets 
gallerlu-ets knnna vi här bortse från. 

L-tökning till 3-r·Örs. 

I fiO". 3 vis~ s en 2-1'örs lå <Yll'ekvensföl'stärkare, av
sedd att tillkopplas l-rörsmottagaren i fi g. 1. I detta 
Iall blir detektorn ej tran formatorkopplad, utan 
motståndskopplad. I anodkretsen ligger motståndet 
R l , som g 'Domflytes a v anodströmmen. Den lågfre
kventa vLixelspänningen på detek torns anod tillföres 
första lågfrekvensl'örets galler genom gallerkonden· 
atorn ', och genom ga11ermots U~ndet R 2 får gallret 

en vi.;. ' negativ spänning trfrn batteriet B. Första 
lfw/'l'ekvensröret är i sin tur transformatorkopplat. 
Slutröret L 3 är en triod (treel kb:odröl'), d. v. s. ett 
»\" nlio·t» slutl'ör. F ör detta gäller samma som vid 
kopplingen enligt fig. 1. Första lågfrekvensröret L 2 

bör vara av samma typ som detektoru i den förra 
kopplingen. Detektorn i 3·rörsmottagaren (rör 1 i 
fig. 1) bör vara ett rör avsett för motståndskopp
ling, alltså med relativt hög förstärkningsfaktor (om· 
kriug 25). Detektorns anod pänning tages i detta fall 
från samma uttag som till de två andra rören, d. V. S. 

från anodbatteriets plnspo , detta emedan spännings
fallet i R 1 blir mycket stort. Värdet på R 1 kan väljas 
till omkring 100.000 ohm (0,1 megohm), men det är 
fördelaktigt att prova med flera olika värden. Kon· 
densatorn C bör vara av god kvaljtet. 

I fig. 3 visas en blockkondensator ansluten pa
rallellt över högtalaren. Denna gör återgivningen 
mjukare och kan med fördel användas, i synnerhet 
vid penthoder (fig. 2), där ljudet lätt blir alltför 
»skarpt». Man bör härvid prova med olika värden, 
från några tusen upp till 10.000 a 15.000 cm . 

Fia•.i . Princip schema. tör 2-rörs M!lfr akvensjöl·stär/';are fUr 
anslutning tilL l-röl·811wttagaran. a = 5, 000 eln, R . = :3 meg· 

ohm. R , bÖl" ej va1"a stifrre än 0,2 ' megohm . 

Beträffande uppdeluingen i. förstärkningssteg av 
kopplingen i fig. i3 kombinerad med detektorkopp
lingen till vlin ter om den streckade linj n i fig . 1 
gilll r följande : »Detektol'steget» räkna fr t n dete\;: 
tOJTörets galler till gallret på fiirsta lågfrekvens rö
l'et (L" i fig . 3), Till d tektor teget hör alltså både 
anodmotst' ndet R" gallerkondensatorn C och gal
lermotsi,i.nd t R 2 • IIärav följer att först och främst 
Hl m< ste anpassas till detektorröret, men även t ill 
viss grad C och R 2 • Dessutom mlhl te man vid Lestäm
mande flV vänJet å R 2 taga nagon hän yn till Jet 
eft r[öljancle röret (L2 ). Värdena å C och R 2 j'ä. all
tid i en viss proportion till varandra. För de båda 
övr iga st egen gimer vad ovan f"ag t.s. 

Slutligen bör kan ke påpekas, att i de ovan be
skrivna koppliuga l'lla inga åtgärder vidtagits till 
fÖl'hindran de av S. k. motorboating (lågfrekvent åter· 
koppling). I praktiken blir det ev. nödvändigt att in
lägga S. k. anodfilter i anoc1kretsarna till detektol'Jl 
och första Htgfrekvensröret. 

http:lermotsi,i.nd


"Vid uppförandet av detta moderna, engelska 
t'ttndradiohus har hänsyn tagits till allt, som 
kan vara av betydelse för utsändningarna. 
England har antagligen i dag det bästa och 
mest änd,amullsenliga rundradiohus i världen, 
vilket kan tjäna som förebild i andm länder. 

"Vi hOl1pas att det ej dröjer för lä,nge innan 
1:år »Radiotjänst» är under eget tak. 

E
n av de modernaste och mest ändamålsenliga rundradiobygg
nader, som hittills uppförts, ä r utan tvivel det engelska »Broad· 
casting Rouse», som ligger vid Regent street i London. Denna 
stora byggnad på iitta våningar är uteslutande avsedd för 

rundradion och kan sägas utgöra idealet föl' ett rundradions högkvarter. 
Byggnaden är givetvis speciellt utformad för de två huvudändamål, 
vartill den är avsedd, nämligen dels att inrymma de tekniska lokalerna 

. - studios etc. - och dels att skaffa plats och goda arbetsförhållanden 

föl' administrationen. 


Studios, kontro]h' um o. dyl. komma naturligtvis i första rummet. För 

att kunna erhålla den nödvändiga ljudisoleringen har man placerat dem 

mitt inne i byggnad n, på alla sidor omgivna av administrationslokaler. 

Isoleringen mellan i olika våningar liggande studios hal' man ävägabragt 

genom att förlägga dessa i varannan våning och i mellanvåningarna 

lokaler föl' bibliotek, arkiv o. :' v. Mellan de olika våninga rna ombesörjes 

trafiken av snabbgående hissar. 


8portkltbbb , 3 och ·1· hnvudko n tor, ,j -' (ITill varje studio Mr ett mindre rum med ett ljudtätt fönster in till skil1 s7cr-ivll'ing8sal, 14 och lG d1bplicef'in 
stndion och med telefonförbindelse till hmudkontrollrummet i översta ! 'lItH , 2, 

Bilden t i ll högel' vi
s.ar eJJ teriören tm 

Bilden till vänster vi
sal' ett snUt genom 

»Broadcasting
'I'1/ndradiobyggnaden.s House». Bygtgnaden 

ös tra del. 1 vaudeville präglas redan utifran 
st l /dion med scen och av en säregen gedi 

genhet , v 'ilIce t intryckåhörarplatser, N vänt
ytterligare befästes 

n.m, U och V kontoTs vin en Tltn.(/vandl'ing 
och lagerlokaler, T genom deS8 im' . 

1n l f Si k bibliotek, 6Li v a
l·itestu(li.o , 6D studio Studl:0n tör rel-igiösa 

rJtsiindl1 ingar (t . v.).för ljudeffekt cr, Z kon
SO/n syn es ha,' man

t'rolln lm,. 8 stud'io för 
!7i'vit dt detta vackra 

111 i-litäl"m1/siI" och stor8tilade rum 
r n 7cyrkUg prägel, 
som ger den rätta 
8fämningen övel' des

8(t speciella ut .s iind
ningar, 
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Det engelska rtmdradiobolagets nya palats 
- Broadcasting H ouse i London - är 8(1 
modernt och ända;målsenl'igt inrättat) att det 
·i många avseenden kan sägas närma sig 
idealet för ett rundradions högkvarter. Vi 
lÖJlnna här nedan med B. B. C:s tillåtelse en 
kortfattad red.ogörelse för detta mode>rna 
rad'iopalats samt v'isa en del bilder därifrån . 

urst t venne 8h:li111turer [ rdn ;>Broad
'astimg H ouse». Till hÖ.fJer »1.'he broad
:asl en>, lill vii1l ster »PrO spGro anrl "lri~l». 
~ilden här ovan visa?' en plan ÖV I' [ö/'sta 
,dninIlen i rundradioh'liset, .1 B , B . 0:8 
ingsrum, 8 3tyreZ.~erum, 10 hiss, 13 HUl

'um , 17 sli tted, 18 konsertstur/io, 19 m örh:
aI'11.hi 88. 

våningen. Från det lilla rummet kan en konstnärlig eller te ' nisk med
hjälpare hålla huvudkontrollrummet a jour med vad som sker i studion, 
om de medverkande äro klara att börja o. s. v. Även finna liknande 
rum intill studion för hallåmannen . Slutligen äro särskilda ly snarr um 
inredda för pressmän och besökande, som där kunna avlyssna hela det 
utgående programmet, återgivet av de bästa till buds stående förstärkare 
och högtalare. 

Man har givetvis speci lia studios för olika slag av u tsändningar. De 
flesta dylika av konstnärlig art. ke hån »vaudeville-studion» där allt 
är gjort för att de uppträdande skola känna sig hemma, Här finnas 
sittplatser för ett SO-tal hörare, Scenen är byggd som pl en teat r, 
med ordentliga bel. sningsanordningul', stralkastare m. m. 

p. det stora hela taO'et spelar inredningen och dekorationen av stu
dion den största rollen, Bortsett frän de rent tekniska synpunkterna 
har mun särskilt de uppträdande konstnärernas krav på en l ämplig 
omgivning att ta hänsyn till. En konstnär kan endast ge sitt b;' sta iå 
han helt finner sig till rätta i miljön, F r ånvaron av eko i rundradio
studion inverkar mycket ofördelaktigt på konstnären, 80m är van att 

(Forts. ~ . id. 6 -1) 

N edanstdende bild visar en pla./u {her studtW n f&r ljudeffekter. 

A. hand01"gel, D a.ppara.t tÖr dön'8m iillar, Fl dSlomaSl"in . F 

tnwl4nOr, G gran1JJnotonbol'd, H .~.ignaUwrn, K. stengOlv, IV 
trä.golv, iV 'l/indmasl,;i.n, O appm'a.ter tör clel.triska ljftd

e.fte7ctel\ T vatt n'li assänll, ro mikrofon/JO /'II . 
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>,Soc e hiten" 

Rei.sz-mikrofonen rör g.·ammo
foninspelniog ner musiköyer.. 
Iö.,mg i heDlmet. .. Bygg den 
efter nedandåel.de beskrivning 

P
;-l annat ställe i detta nummer be;,;krives 

. en ap~arat för lteminspelning.av gr~mmo
fonsklvor. Denna anslutes 1 d radIOmot
tagaren och valda delar av programmet 

inspela.- p~ aluminiumskivor. Annn bättre ä r det na 
turligtvis att själv kunna prata eller spela in si
na skivor . Härför erfordras först och främst en god 
mikrofon ay ett eller annat slag. 

D n här beskrivna mikrofonens användning är 
('mell I"ti 1 j begränsad till enbart grammofoninspel
ning. Den kan tiv n nyttjas som sändaremikrofon 
och möjliggör således uts~indande a\' t al och musik 
från den ägandes a matörsändaren. 

E u mikrofon kan slutligen användas till överfö
l'ing a tal eller musik per tråd från ett rum t ill ett 
annat . ~likL'ofonen är då placerad imusikrummet 
och via en .Eörstiirkare kopplad till en eller fleTa hög
talare på (let eller de ställen, där man vill ha mu si
ken . t rgiven. 

De fOl'(lriugar man ställer på en mikrofon för ama
liit-bl'uk är för det första, att den möjliggör en verk
ligt ?,od <t-'rghrning. Vidare bör d n vara så känslio', 
att en radiomuttagare kan anvä ndas som förstärkare. 
Slu tll ,nn fär den ej vara alltför ~vår att bygga och 
ma tCl'ialk ~tu a llerna måste vara lå ga. 

R ' i 8z~mikrot()nens lJr·incip. 

Bln.nd de olika mikrofont yper, som kunna komma 
i fråga rl' musiköverföring - kolkornsmilu-ofonen, 
kond en"at.ol"lnikrofonen, bandmikrofonen - lämpar 
s i!! enda. t fl. n för~tnämnda för en amatörmässjg 
feam. HWning. En r er resentant för denna mikrofon
typ är den s. k. Reisz-mikrofonen, vilken är andra 
kolkOL'n 'mikrofoner överlägsen då det gäller musik
ön ' tföring-. D n återger Se l unda bå de höga och låga 
t oner i den utst räckning som erfordras för att ljud
kvaliteten ~kall bli först klassig. Den använde::! även 
p il d fle ta' rundl'utliostationel' o\:h går där under 
JJeniimningen »socker biten». 

E n sådan mikrofon skola vi nu bygga. FÖI'st måste 

POPULÄR RADIO 

F-ig. 1 . D en fä?-diga m i·krofonen ttpphu"//{/d i. s-itt stat·iv . 

Yi emeller tid något känna till dess princip. Ljudvå
gorna träffa det tunna membranet 1f (se fig. 2) och 
försätta de tsamma i vibrationer. Härvid kommel' 
trycket inom kolkornsmassan (prickad i figuren) att 
~indras i takt med vibrationerna och därigenom även 
det elektriska ledningsmotståndet. Den elektriska 
ström, som normalt flyter fram mellan elektroderna 
B, genom kolkornsmai;san, kommer alltså att variera 
i takt med membranets vibrationer. Genom mikrofo
nen och mikrofontransformatorns primärlindning (se 
fig. 3) gå l' sålunda en varierande likström, under det 
att i sekundärlindningen induceras en växelström, 
som direkt får påverka gallerkretsen till första rö
ret i förstärkaren. Detta är samma växelström 
den . . k. t a lströmmen - som i förstärkt form driver 
högta laren. 

I Reisz-mikrofonen går ingen ström genom mem
branet, vilket är fallet vid andra kolkornsmikrofo· 
ner. Membranet s uppgift är endast att omsätta ljud· 
v[lgor lla till mekaniska vibrationer och överföra des· 
sa på kolkornsmassan. Det behöver således ej göras 
av metall , utan kan bestå. aven mycket tunn skiva 
ax g-limmer eller cellopha n. 

Hur m i.krojonen bygges. 

Stommen till mikrofonen göres av ett marmorblock 
Dled dimensionerna 100 X 80X 30 mm. it ma rmor 
må. te a.nvändas, emedan färo'ad marlllor kan vara 
dåligt isolerande. I blocket ut mejslas ptl en a v sidor
na lOO X 80 mm en fördjupning av storlek en GOX 40 
mm och med ett (ljup av endast 2 mUl (se n g. 2). 
RUlLt omkrin~ denna skall alltså finnas en kant på 
20 mm. Mitt i denna borras i rad på vardera lå llg
sidan fyra hål med 10 mm:s diameter och 15 mm:s 
djup. I hålen ingipsas gängade bussningar för ramens 
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fästskruvar, eller ocks' anbringas i hålen Rawl-plugs, 
i vilka ramen kan fästas medelst träsluU\'ar. 

I fördjupningen (60 X 40 mm) bonas vid vardera 
ay de tvä kort si dorna tre hål med c1iam. 10 mm och 
djup Hi mm, och skiljeväggarna mellan de enskilda 
håkn lJor tmejslas, så att två avlånga fördjupningar 
uppkomma med längd c:a 30 mm, bredd 10 mm och 
djup 15 mm. Uitt i botten av dessa borras smalare 
hM igenom till blockets baksida. H ärifrån borras de 
sedan upp med ett 10 mm:s borr till ett djup av 15 
mm (se fig. 2). 

Ett pär stycken elementkol tillfilas, s:1 att de passa 
fördjupningarna, samt borras och gängas mitt på 

för de långa, genomgående tapparna. Dessa skru, 
"as in i kolen och stickas därefter genom de smala 
hålen och fästas medelst invändigt gängade muffar, 
som skruvas ned i de ,'idare h<11en på baksidan. P <1 
muffarna anbringas sedan lämpliga kontaktskruvar, 
,'id vilka tilledningarna till mikrofonen kunna fästas. 
Stor försiktighet måste iakttagas vid borrning och 
uppgängning av kolen, ty de äro mycket sköra, A'v 
denna orsak får man ej heller dra åt alltför hårt, d<1 
kolen jnfäst as på sina platser i marmorblocket. 

Fr&n den sida av blocket, som senare skall vara 
,'änd upp<1t (mikrofonen är sedd uppifrån i fig. 2) 
borra~ sn ett bakifrån ett c:a 4 mm:s hål ned till det 
2 mm djupa kolkornsrummet. Genom detta hål skall 
kolpulvret senare påfyllas, varefter hålet stänges me
delst en liten propp. 

11 d tillh jälp aven lövsåg utskäras ur 4 mm tjock 
euonit två plattor av storleken 100 X80 mm. Ur des, 
),; ;1 lllSkär:l.R i sin tur hå nya plattor pä 60 X 40 mm, 

Pi,q. 2. M ikrofoncn i !/CllotHskär ning, selld ,lt1JPijdLJI. ].l mar
m.o1'IJlock. B kolstavar, ,II 1Jlerltbl'an, T kolkon~ k,allunwre, 
B " un(lr e r 01n, R 1 övre rum, ]i' sidenskänn, K kontaktsk,'uvar. 

Pig. 8. MikrofoneiIs ansl1aning Ull en radi,01'lwtta,gU1'c eller 
förstärkare. .ill mikl'ofon, P volymkontroll, Tt' mikrofon
transformator, B mi,kl'ofonbatteri, GB gallerbatteri, R de

tektor i radi01'J1.-ottagare elle-r första 1'ör i törs.tä/'kare. 

varvid återstil. tvenne ramar med en bredd överallt 
av 20 mm. Dessa passa dä precis pil. den kant/ som 
finnes utanför fördjupningen på framsidan av mar
morblocket. 

Nu är allt grovarbetet u:o.dangjort. På en plan 
skiva lägges ett stycke tunn cellophan, stort nog att 
täcka framsidan av marmorblocket, och fuktas på 
översidan med vatten. Detta göres så likformigt som 
möjligt medelst en fuktig lapp. DärefLer bestrykes 
den 20 mm breda kanten på blocket med celluloidlim 
(celluloid upplöst i aceton) och blocket pressas mot 
cellophanhinnan, belastas med nägot tungt för emål 
och det he1a lämnas att torka. Cellophanhinllan skall 
sedan vara spänd och sakna rynkor. 

En av ramarna lägges ovanpå framsidan av mikro
fone n. P den andra ramen limmas ett stycke siden, 
val' fter även denna pålägg , och de åtta skruvarna 
idragas. Sidenbeklädnaden är avsedd att skydda de 
ömt, liga membranet. 

En liten detalj man ej får glömma innan mikrofo
nen skruvas ihop är att t v1iita utav de båda kols13 , 
,'ar a med sprit, detta i avsikt att avlägsna allt fett 
på dem. ~iir mikrofonen är hopskruvad ifylles kol
pulvret genom det därför a vsedeln. hålet, och mikro
fonen är färdig att tagas i bruk, Under päfyllningens 
gång gör man uppch' 11 då och då och skakar mikro
fonen, så att kolpulvret kan fördela sig jämnt bakom 
membranet. P iHyllnil1gen sker lättast med tillhjii1ll 
aven liten papp rstratt. Man fOl'tsiitLer till dess hela 
utrymmet bakom membr anet är fyllt med kolpulver. 

pphäno-ningen av mikrofonen kan göras på många 
olika sätt. I fig. 1 visa den om använL1es på r und, 
radiostationerna. Ett par klämmor äro ingipsade i 
hål på sidorna av mikrofonen, och den är upphängd 

(Fortr,'; sid. 6l) 
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§iä V!lara 

P å senaste tiden har framkommit olika sy
stem för direkt-inspelning av grammofon
skivor, och intresset härför bland amatö
rerna ökar ~ag för dag. Vi beskriva här 

nedan en inspelningsapparat, som är ganska lätt att 
bygga och 80m gör det möjligt för amatören att själv 
spela in sina grammofonskivor. Givetvis får man ej 
räkna med att ljudkvaliteten hos dessa skivor blir så 
god som hos de vanliga skivorna, men tjusningen lig
ger i 'att man själv gör inspelningen och själv be
stämmer vad som skall spelas in. 

Man kan egentligen skilja mellan hå slags inspel
ningsanordningar : de som endast möjliggöra inspel
ning av tal och de som möjliggöra inspelning av både 
tal och musik. För inspelning av tal klarar man sig 
med en ganska enkel apparatur, och det är ej så svårt 
att erhålla ett någorl unda gott resultat. För inspel
ning av musik däremot erfordras en mera invecklad 
apparatur, och varje detalj måste vara noga genom
tankt och utformad, om resultat et skall bli gott. 

I en tidigare artikel i Populär Radio (okt. 1931) 
har redogjorts för principerna för en inspelningsap
parat enligt ovan, varför vi här ej skola gå in på de
samma. 

För att spela in sina egna skivor måste man först 
och främst ha en grammofon, eller åtminstone ett 
grammofonverk med skivtallrik, som då monteras på 
ett lämpligt underlag_ Verket kan vara ett fjäder
verk eller ännu bättre en elektrisk grammofonmotor ; 
huvud aken är att det är något å när kraftigt, så 
att det r år med att dra runt skivtallr iken, då graver
nålen sättes ned på skivan. Friktionen är nämligen 
rätt stor, varför gravernkll <=: n bromsar skivtallriken 

GralDlDofonski-van 

till själ-vkostnadspris 

SkivinS1Jelningsappamten som Ni själv med lätthet 

kan göm och hur Ni med, denna på ett billigt sätt 

lä.c;ger upp Edert skivbibliotek lJå r-adiOlttsändnin

gal' eller med Eder själv vid mikrofonen. 

ganska kraftigt. Vidare mrtste gången hos verket va· 
ra jämn, d. v. s. skivtallrikens rotationshastighet 
konstant. 

Såsom graverapparat användes en vanlig elektro
magnetisk pick-up eller också den i ovannämnda ar
tikel beskrivna elektrodynamiska graverapparaten. 
Pick-up'en bör vara av kraftig typ. Som gravernål 
a nvändes en vanlig grammofonnål av starktonstyp 
eller hellre en specialnål med infattad och slipad dia
mantspets. Denna senare är dock rätt dyr. Graver
pick-up'en kan efter inspelningen nyttjas för upp
spelning av skivan, varvid gravernålen utbytes mot 
en fibem[tl. Stålnålar kunna ej användas vid upp
spelningen, ty de förstöra skivan ögonblickligen_ Ski
vorna kunna lämpligast vara av aluminiumplåt. 

I fig. 1 visas schematiskt hela inspelnillgsappal'a
turen. :\1 är mikl'ofonen, som genom en transformator 
är ansluten till rammofonkontakterna på en radio
mottagare, Till dennas högt alarekontakter är gl'avel'-

Fig, l, Inspelningsa.pparaturen ·i schematisk frams tdllning. 
.il[ äl' mikrofonen, PU grammotonkontakterna, HT höutala7'e

lcontaktel'na och P graverapparaten , 
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pick·up'en ansluten, likaledes genom en transforma
tor. Den senare är endast nödvändig i det fall att 
graverapparaten iiI' Hl.gohmig. 

}[jkrofonen är till Btor del utslagsgivande för in
spelningens kvalitet. Gäller det 'inspelning av musik, 
m' ste en mycket od mikrofon användas, exempelvis 
en sådan av Reisz·typ. Hur man själv med litet hän
dighet kan tillverka en dylik beskrives på annat 
ställe i detta nummer. PÖl' inspelning av tal behöva 
fordringarna på mikrofonen ej vara sa stora. I värsta 
fall kan man klara , ig med en vanlig elektromagne
tisk högtalare, som illkopplas direkt till gr ammofon
kontakterna på mottagal'en-förlS iirkal'en . Önskar 
man i stället spela in en del av radioutsändningen, 
har man bara att koppla bort miktofonen och ansluta 
antennen till mottagaren. 

I stället för radiomottagaren kan man naturligt· 
" is använda en speciell förstäl'lmre, och detta är även 
nödvändigt om man ha r pretentionet på att få verk
ligt god kvalitet hos skivorna och stor ljudstyrka. 
Den senare betydel' ju ej så mycket, då skivorna skola 
i'lpelas upp pli. lektr i k vä ll', men medför den förde
len att nålralSpet blir mindre relativt mu. iken eller 
talet. En grammofonför Uil'kare ger vanligen i detta 
fall bättre resultat Lill en radiomottagare, enär elen 
är utrustad med ett kraftig-are slutrör och ger störr ) 
förstärkning. Graver-pi.ck·up·· n f · r ej inkopplas di
l'ekt i slutrörets auodkrctR, ntan måste sidställas med 
tillhjälp av drossel och kondensatorer på vanligt sätt. 
Detta är dock ej nödviindigt, då u t.gangstransforma· 
tor användes. Mottagaren eller förstärkaren bör ha 
minst tl" rör, varv id eventuella högfrekvensrör hos 
mottagaren ej få medr~Uma~. 

Vi övergå nu till konstruktionen av den mekanism, 
som skall ge graver-pick-up'en dess rörelse i sidled, 
så att å len nnder skiyans rotation rit sar det spiral-

P'ig. 2. G-rlJlmmwfonbonlet m ed skivtallrik , grave1'dosa och 
stvrmekan'iS1n, G fl'iktioll,Qhjul, Sn snäc7cv äx l , N spindel, O 
l1VUtt lJl'. R styrskena, r-S. sen.st r äng eller pianotnid, V,

V , vik te/', H nÖrsJ.:ka. 

l"i.r;. ;]. flxpervmenlano1'dllLng tör inspclning av granv/n() 
i u.,bS lcivor. StY'·Jnekan·islIlcn u tgöres av ctt Skr1,vstyCke, 
80m dragcs för twnd. Graver dosul> iir medelst en 
pianotnZd förenad med den r örliga delen. Till höger 

m otvikten. Obset'vera den extra bCZiUJlningen på 
graverdosan. (F oto Ffmlc.) 

fOrD iga sparet i densamma. Fig. 2 visar denna enkla 
anordning. En vertikal axel L drives runt av skiv
tallriken genom ett fri ktionshjul G, som är anbragt 
på samma axel. I periferien är detta försett m d en 
l' ing av gummi, som tryckes emot kanten på skivtall
tiken. Axeln L är genom en snäckväxel kopplad till 
en horisont 11 evel ~, om följaktligen kommer att 
rotera mycket lång~ mt. Denna axel är gängad med 
c:a 1 mm:s ·tigning, och en mu tter 0, som ej r oterar 
med axeln, bringas således att långsamt förskjuta 
sig under axelns rotation. Hela anOl'dningen kan i 
hög grad förenklas genom att axeln N i s t äUet vrides 
l'unt för hand medelst en vev. 

Mellan muttern o h pick-up'en fästes en stark sen
strän' (fiolsträng). Frå n pi k-up'en gill' en likadan 
sträng över en liten lri 'a, och i andra änden av 
denna sträng fa s tgöres en vikt på c: 150 gram. He
la anordningen framgår t ydligt a v Hg. 2. I}ick-up'en 
kommer under skivtallrikens rotation att lungsamt 
röra sig in mot skivans c .ntrum. 

nder inspelningen måste pi k-up'cn belastas med 
en vikt på c :a 300 gram, detta för att gravernålen 
skall skära ti llräckligt d jupt i aluminiumskivan. Den 
senare ingnides före inspelningen med tunnflytande 
maskinolja. Vinkeln mellan gravernålen och skivan 
bör vara omkring 35°. Är pick-up'en fast förenad 
med tonarmen, så att denna stora lutning hos nålen 
ej kan erhållas, får man använda böjda nålar. 

Aluminiumskivorna knnna b ställas hos en pI t 
slagare. De tillklippas , a tt de få en diameter något 
mindre än skiv tallrikens och förses med ett hål av 
7,5 mm :s diameter i mitten för skivtallriksaxeln. För 
att få skivorna att ligga stilla under inspelningen 
borras och giingas ett litet hål i skivtallriken på uno 
gefär 30 m m : avstånd från centrum och en sprint 
ingängas. I skivorna göres ett mot3varande hål. 
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•a 10Stor~taden~ ce tra 
I flera av Euro\JRS stol'städer hal' på. senare tiden bildats .slU11J)lanslut. 

ningar, vilka tagit till sin uppgift att å.terutsäntla runtlt'adio per tråd till 

a.bonnenter. Ett dylikt system har många fördelar, men erbjuder samtidigt 

stora telmiska svårigheter. En av fÖrdela.rna är den störningsfria mottag

ning, som möjliggöres även vid a,vlyssning av utländska l'1Indradiostationer. 

D et nya system för rundl'adioutsändning 
till abonnenter, som skall beskrivas i den
ua artikel, har intet att aöra med de ti
digare system för »!'undradio per tråd», 

där r'adiovågorna distribuerats utefter ledningar i 
stället för genom etern. Det nya systemet är såtill 
vida bättre, som man ej är hänvisad uteslutande till 
en enda IStations program utan kan välja mellan ett 
flertal olika rundradiostationer , 

Det hela fungerar på alldeles samma sätt som då 
man med en vanlig radiomottagare tager in utsänd
ningarna direkt frän de utländska eller inhemska 
sändarestationerna. Den enda skillnaden ~ir, att mot
tagningen är centraliserad till en enda plats, vari
från programmen distribueras per tråd till abonnen
terna. Dessa behöva en
dast inkoppla en hörtele
fon eller en högtalare till 
en kontakt i väggen. Intet 
hindrar att en abonnent 
skaffar sig en egen radio
mottagare och tar in pro
I,rrammen direkt från res
pektive stationer, men han 
kan ej få in dem lika stör
ningsfritt - varför skola 
,i strax förklar·a. 

H w· pro,qrammen tngas 

upp. 


Det gäller först och 

främst att taga in utsänd

ningarna från de olika 

rundradiostationerna sa 

störningsfritt som möjligt. 

A v denna orsak förlägges 

mottagningspiatsen ett 

gott stycke utanför sta

den. Som bekant äro 


dena vad de utländska stationerna beträffar avse
värt gynnsammare ute på landsbygden än i en stor
stad, ty dels är signalstyrkan större och dels stör
ningarna svagare. Precis samma arrangemang "nr 
föreslaget i tysken von Ardenner-; tidigare lanserade 
projekt, d ~ir återutsändningen av progralIl;illen till 
lyssnarna skulle ske på ultra-kortvåg. 

Det nya systemets verkningsstitt åskådliggöres ge
nom de tecknade bilderna på följande sida. Läng::;t 
upp i vänstra hörnet se vi mottagningsstationen med 
sin antennanläggning. Man har valt ut kanske ett 
tiotal utländska och inhemska rundradiostationel' 
av de allra bästa, och dessa ha var sin mottagare, 
över vilken är anbragt en skylt med den ifrågava
f'ande stationens namn. En ingenjör övervakar stän

digt dessa mottagare och 
företager erforderliga ay
stämningsjusteringar och 
dyl. De mottagare, som 
här kunna komma i fråga , 
måste givetvis vara kon
struerade med tanke på 
bästa möjliga ljudkvalitet. 
Till var och en a v motta· 
garna hör en lågfrekvens
förstärkare, som matar 
ledningen till rundradio
centralen (visas mitt på 
,idan). Varje mottagare 
Ilar sin särskilda ledning, 
och alla ledningarna äro 
Förenade till en kabel, som 
är speciellt konstruerad 
för rUlldradiobruk. Vid 
ingången till centralsta
tionen äro signalerna till 
viss grad försvagade och 
förstärkas ånyo i special
[örshirkare, innan de kOlll 

B i lden visa1' höyta.lal·cinstallatiol!en hos en a.bomumt 'Vid 
det sJjst em tör rundradi ontsiindni nq 80m beslc'l"ives i ar
ti keln. D en stora kontakten till höqcr är ans11Iten fUl 
rundl'adiolcdningen , Från den 'Vii n8f r a kont a7et en. 80'm 
står i förbindelse m.ed belllsninysnätet, uttag 8 8trJ~t tm 
högt(/l(/l'cn.~. tältmagnet. Ljudstyrkan regleras medelst en 

jn mottagningsförh Han- 'Volymkontroll pä högta7m'en, ma in på växelborden. 
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På mottagll'ingsstationen, 8 0;" 

ä,' beläg n utanför' ~tade n, 
har' var j e j'undradiostatiol1 
~ in särskilda mottagMe, helt 
i"lIskär'mad i m.etall , F r un 
(lessa mo t tagar e g l! ledninga r 
i en ka·bel in till centrals ta
t ionen, som är törlagd mitt 

inne i siadp/l. 

B'ilden iT;sa-r nwd1'adioccntralel/ , 
,W'/n iiI' törlagcl, t ia stadells cen
tnun, Till 'vän8 t cl' TcO'mmer kabeln 
in frdn fIlo ttagnin[lsstatio'nen, oeh 
de 8Tv-ilda l edninual'na ä'ro förda t i ll 
H lr 8in tör tärkarc, F rt'in dessa tÖI'
8tär7ca" e gå ledningarna in pli väx
elborden, diir va r j e abonnent har 
(' n jack oeh kan inT"opplas till v-il 
],; .n som hdst a·v r undradiolednin
ganta, a·llt efter det prO!Jj'am han 

(jus/var höra. 

Prograrrllrnens tönleln'ing till abonnenterna. 

Centralstationen är belägen mitt jnn\" i staden och 
härifrån utgå ledningar till alla abonnenter. Sta
tionen är i stort !:lett inrätta d på sam.ma sätt som en 
vanlig telefonstation. Varje abonnent kan kopplas 
in till vilket som helst av de program, som finnas 
tillgängliga. 

Längst ned till höger på denna sida visas insta lla
tionen hos en abonnent. Ledningen från centralsta
tionen är indragen till en väggkontakt, till vilken 
högtalaren anslutes. TInder kontakten är anbragt en 
volymkontroll, med vilken lj udstyrkan kan regleras 
efter behag. Vill man t. ex. höra Wien, ringer man 
upp rundradioc ntralen per telefon och begär att bli 
inkopplad till Wien-programmet. Denna metod före
faller en smula besv" rlig och det ginge säkert att 
ordna programbe, tällningen på ett enklare sätt i 
praktiken, exempelvis ..å att man medelst en liten 
tryckknapp under högtalarkontakten ger en signal 
till centralstat ionen - varje rundrauiostation kan 
ha sin bestämda bo}.;: sta \·, som :::ignaleras enligt morse
alfabetet. 

55 

Det nya systemet i lJmktiken. 

Vid utförandet aven dylik anläggning för distri
bution av rundradioprogram stöter man på stora 
svårigheter av teknisk art. Det gäller att undvika 
störningar frän starkströmsledningar o. dyl., men 
även att förhindra att rundradioledningarna inver ka 
störande på telefonledningarna. Risken för det se
nare slaget av störningar är här relativt stOl' eme
dan t al'tTi)mmen i rundradioledningarna är avsevärt 
starkare än i telefonledningarna. FÖl' att kunna 
använda svagare ström måste man förut å tta att 
abonnenterna hälla sig med egna förstä rkare, om de 
vilj a ha ltögtalarmottagning. E ljest få J e nöja sig 
med hörtelefon. 

Fördelarna med det ovan ski serade systemet är o 
följaw'le: lyssnaren behöver ej anskaffa en komplett 

lo , " l. .. L "C... ft " , .. 

, 4.. "" ( '" 
~ • c 

Installationen ho~ abonnen 
t en utgörcs blott uv' cn hög
talare, som medelst en stick
propp kan a·nslutas till en 
kontakt i väggen. L judstyl'
kan j'6y lera s medels t en vo
lymT,;o?~tro ll, 80m är p lacera d 
Mll cdelbart wuIcr hÖ.Qfa larc

kontakten. 

mottagare utan endast en högtalare, han slipper den 
besvärliga inställningen av mottagaren och 11ltligen 
1"I'tr han möjligast störningsfria mottagning, även 
från utländ!'\ka rundradiostat.ioner. 

___________________________________1 
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Shunt till rnA mete.·, 

Bilden ovan visar hur en milliampere
meter förses med en shunt för att kunna 
användas till mätning av större ström
styrkor. ~f är mA-metern, A en bakelit 
platta på vilk n shuntmotstå ndet B fästes 
och de häda Lilledn ingstradarna till det 

Brummandet i växelström ott.agare färdiga instrumentet. Plattan A kan oftn 
undvara , 'Varvid motståndet B uppbäres 

kan ofta bero på oläm ig placerin .~ a, glöd av de grova kopplingsträdarna. Det fär
strömsledningarna. Är d ta fallet kan bru lllIDun

dock ej liggn emot metallen på mätinstru det minskas genom tning aven tredje pa rt 
i gHidströmsledni h anslutning av denna ment t. 
part direkt till jord. 

»Fjä,rrlmn!.roll» av 
ljudstyrlmn. 
Med tillhjälp a v en 

flyttbar 'I'Olymkontroll 
Praktisl{ Icruvhål· kan man lätt reglera 

lare. ljudstyrkan på n!igot 
antänd från mottagaBild n vi8ar en 
ren. Volymkontrollenliten prak tisk ting
kan utgöras av ett 'Vaes t, som kan ,ara 
riabelt motstånd påtill nytta dä det 
c :a 50,000 ohm (helstgUlle r att dra i en 
l ogaritmi~kt). som meskruv pä något 
delst en s ladd, en,vär tkomligt stäl· 
propp och en jack anle. E n bit sty, 


Jack på 
 slutes parallellt överkopplingsträd böjes L- luottagarens primärlindningen påkontaktli s t i ena änden och 
lågfrekvenstransforf astlödes vid en ka

Urborrad triiklots matorn. Fjädern i bo tbelsko K. eller Iii.dn 
ten ä r avsedd att fast 
hålla kon trollen v id en 
IJordsskiya el. dyl. 

HliJJal'e för verktyg, 

Nedan visa en praktisk an
vändning av dc små fjäderhyg
lar, som anviindas pä skåpdör
rar etc. och som kunna f s i 

\'arje järnhandel. De fästas på 
en träskiva, som hänge upp på 
väggen, och tjäna tH! att fast 
Mila lättare verktyg såsom 
skru'I'mejslar, tänger o. dyl. 

Montering pil metallchassi. 

Bilden ovan visar, hur man vid motta Socklar till utbrända rör 
gare med metallchassi kan montera hög, 
frekvensdros lar, blockkondensatorer (l, kunna användas att linda spolar på . Här 
dyl. Delarna fästas på en isolera nde pla t  visas hur det gamla tennet smältes och 
ta, som i i n tur fastgöre. vid metallplå bEses ut uppifrån ,id så dana socklar som 
ten medelst bultar , ha rörformiga bf' lJ . 
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UTVECKLING 

o 

Gamla tiders "kaffebrännare" strejkade ofta 
i de backar, där automobilen av i dag susar 
uppför på trean. Utvecklingen ger oss allt 
bättre och bättre tekniska hjälpmedel. Ett 
exempel på än snabbare framåtskridande 
är utvecklingen på radioområdet. Här har 
man nått fram till en så förnämlig produkt 
som Philips nya "Miniwatt"-rör. Låt inmon
tera dessa rör i Er apparat. Den föds på 
nytt och kommer att prestera en återgiv
ning, som Ni trodde vara en omöjlighet. 

Rådfråga närmaste "Miniwatt"-expert. 

II 
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SUNDBERGS 

'Transformatorer och Drosslar 

öka driftsäkerheten 

Dc äro speciaJlindade en lig t n y, patentsökt metod, 

äro vacuumimpregnerade - enda sättet att uppnå 

en fullt betryggande isolation och ett effektivt 

skydd mot fukt samt ä ro godkända av Elektrici_ 

tetsverket. 

Små magnetiseringsströmmar - små spännings fall 

från tomgång till full belas tning, 

Varje transformator provas under 3 min. med 

tredubbla driftspänningen. 

Stort antal standardtyper - varj e önskad specialtyp, 

även för and ra ändamål än ra di o. 

Vår mån gåriga special till verkning ger Eder gara nti för 

störs ta tillförlitlighet och absolut högs ta kvalitet. 
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NOImn: 
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Po Jtadr t H .' 

Apparatbyggare! 


Här är 

H OGTALA REN. 

i vars vackra skåp 

Ni kan inbygga E r 

n ya m oft a ga r e: 

Typ M. K. 3 

HEGRJ\ JU. K."" 4-pol. balanse rat kraftsyst. Kr. ",5. 
HEGRJ\ V, 4-po l. balanse rat k raftsys tem » 55.
HEGRJ\ M. D. 5"', frisvängand e ankare » 65.-

Inbyggningschassiet 
HEGRJ\ ~I. D. 2, fr isvänga nde ankare Patentskyddat 

Kr. 25. 
M ag n e t s y s t e 'In e t 
HEGRJ\ F, 4,poligt stä llbart magnetsystem med 

2 uttag Kr. 1.90 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
Regering s gatan 40, Stockholm 

Komplett sats delar 

till den i detta n:r beskrivna 

2::rörs växelströmsmottagaren 
med panel och bottenplatta, exklusive rör 

Kronor 77: 40 

E 424 B 443 1802 20 % valula< 

Rörsats: 20: _ 18: _ 10:- tillägg ii rö ren 

A LL SLA G S RA DIOMATERIEL 

T ILL BILLIG AST E PRISER 

A t erf ö rsä lj a r e oc h age nt er ant agas 

Vå r katalog sändes mo t 25 ö re i frimärken 

Firma AUG. JANSSON 
Rad ioavd . SUNDB Y BERG Tel. 13 S9 
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Ugrrck\'cn~tör 
Delektor. lonkorn:ktor. Slut.n t'g. 

u~ rk.lI·C . 
.-------~~------~--,-------~--r_~.~ 

H't+1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

En ny 
motta g a re 

med ultraselektiva kretsar 
I 
I 

I 
I 
I 

och tonkorrektion I 

r---~----L-----~____~__~__~~-L__~____~i-__ ~~~ __~~~__ . 

Yi återg" ned an ltl pt! tilHltel i:;e u,' den 
,, "gel ka tidskriften »Tlle 'Vire1 , - World» 
l'rincipsebemut till en av summa tidskrift 
helt nyligen luncerad ny mottrrga retyp (20 

(I. 27 jan., 1932), som kanske kommer att 
ra en r evolutionerande tetydelse. Princi Sidhands.avsllio.iog ge

nom !1C"rkoppU.og.pen är i sjfilva verket mycket enkel och 
ltar till Vi88 m'ad· YH l'it tilläm pad tid igare Prill. ci pscll Cm.11 
vid normala rundrlldiomottagare, Man har 
alltid vid dessa Hllt räkna med en vi ,;,; 
försämrinr;- i å tel'gh 'allcleL l>etr~iffa nde de höga tOllerna (över
rU llerna i rnusik~ll ) p,l grund It y de stor a fordringar, som 
numera ~tälIas P;'l selektivitelen (genom s irlballdsavskärning 
i aYStii lll ning~kretsarna). Denna f ör s'l"agning av de högre 
tonfrekvenserna bar man cl el"i." l,;:ompell serat genom att a n
" iine1a en lågfrek,'en:;;transfo rmaLor med »stigande» karak
teris tik -- en mer eller mindre utpräglad resonans topp 'l"id 
[le högre frekvenserna. De h öga tonerna, som allt . 1\. förstärkts 
mindre i bögfrekn.'nsfö rs tä rkaren än mellantollerna , ha i 
s'C'ugäld fö rs tärkts mera i lftgfrekvensförstärkaren än dessa, 
Yll l' igeuom r e uUatet blivit ganska gott. 

I den nya mottagar€ll har man helt genomfört denna prin
cip, i det a \'s t iimninl">,kret,,al'll a genom anbringande av åter
k UllPl i.n O' gjor ts så ~clektiva, att sidbanden till s~'nes helt 
lJortskä I'as , I gengäld finnes pil. l il.gfrek,enss iclan ett $iirskilt 
korrektionss teg, i 'l"ilket för~tärkningen ökar med frekvensen . 
.' att de höga tonerna förstärk as kolossalt i jämförelse med 
dc låga . Därigenom kan en full »tändi"t jämn å tergivning av 
alla tonfrek"enser uppnn ", troL ' den y t terligt höga selekti
" itet D. 

Yad som emellertid utgör den springande punkten i det 

~~~'I\ ~ ~?7~ 

~ELEKTRISKA~ 


.~-?1'''~~~ .
arllklar , radiO, grammofondelar, nl
material, läroböcker, ritningar. Begär 
katalog. Clas Ohlsson & C:o, Insjön 

" -

J:örsti rk nins idetck · 

torsttget . 

___I _ 
I 

Fön"tärkning i ISgfrc:
kvcnsstc:gct. 

till ult1·aselekt. iv »detcktonnotta.lJa1·C» . Frckvensk-urvan.s tör
ändring är angiven steg tör s teg. 

hela ä r deL uyligen fllstlagna faktum, att de störningar från 
lJ ä r liggande stationer, som utesWngns i ocb med att sidban
den bortskiiras, ej komma tillbuka då dessa åter bildas i kor
rektionssteget. Den förs ta mottagare, som var byggd i en
lighet härmed, yar engelsman u:>n J. Robinsons »Stenode U n
c1iosta L» , fastän dr llobinsoll dll. var ensam om den åsikt, 
som nu torde bliva erkänd som riktig. 

Den Dya mottagaren är ej att jämföra med en vanlig sil.
dan med il.terkopplad detektor och efterföljande lil.gfrekvens
förs tärkning. Återkopplingen är nämligen genom speciella 
anordningar driven , l långt, a t t mott.agarens kä nslighet mot
svarar den man eljest får m el ett stegs högfrekvensförstär k
ning. En experimen tappa rn t, byggd av »The Wireless World», 
med fyra vanliga rör, enligt schemat., uppvisade samma käns
lighet som en mottagare rnec1 skärmgaller-högfrekvensrör, 
detektor och penthod och t;Wn'e selektivitet. 

Diagrammen under principse;hemat avse a tt klargöra den 
llya mottagarens 'l"erknings ä tt. Utefter d n vertikala axeln 
hal' a vsatts signalstyrkan och utefter den horisontella ton
frek"cnsen. 

ERleSSONS 
4-poliga högtalarsystern 

Med stor permanent magnet. Stor känslighet . 
KODst['uerat enligt modernaste priocipet. Gedi<= 

get utförande. Naturtrogen och välklingande 
återgivning av tal, såog och mus ik. Oberoende 

Pris kronor av polaritet vid anslutning. Motstånd: 1000 ohm. 
16:- Yttre dim, ink!. membranfäste lOOXIOO X94 mm, 

Till landsor' L. M. ERICSSONten mot post ,:: 
förskott. Utställningen - Kungsgatan 33 - Stockbolm 

http:ult1�aselekt.iv
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STOPPt 
Endast 

en 
taget 

Om Ermottagare blandar ihop station
erna, skaffa då en Philips Philector. Det 
är "Eterns trafikpolis", och han släp
per bara fram den station, Ni vill höra. 

Fråga efter Philectorn i närmaste 
radioaffär. 

PIHI!I LIPS 

R A D o 

A 430N 
Triotron-rörP420 

för Popu) är RadiosG429 konstruk tionsbeskriv
ning i detta nummer 

FIOJles I alla radioaffäre.' 

Världsberömt Radiorö.r 

AVST ÄMNINGSSC HEMA 
Pris so are. 

Skicka in för I ex. 50 öre + r S öre får POrtO (i frimär

ken). Porto (ör 1-4 ex. I5 öre l for 1-1 0 c: X. 15 öre. Vid 

rekvisition mor posefårskott tillkommer postft:irskonsavgift. 

EXPEDrTlONEN A V 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK 450 

En ny »super». 

Slcandina1Aska Grammofon Aläiebolaget, Stockholm, kom
mer i dagarna med en ny superheterodyn-radiogrammofon 
av »I-Iis Master's Voice» fabrikat, modell 535. Denna har sex 
rör (»His Master's Voice»), fördelade på följande slUt: MS4, 
högfrekvensförstä rkare - MHIA, oscillator - MS4, l :a de
tektor (»blandarrör») - uIS4, mellanfrekvensförs tiixkare 
MH4, 2:a detektor - PX4, slutrör. Första högfrekvensste
get, som avstämmes till den önskade stationens frekvens, 
har bandfil ter på gallersidan. Båda meJlanfrekvenstran8
formatorerna äro även utförda såsom bandfilter. 

Mottagaren är enrattsavstämd, utan något slag av 1l.vstäm
ningskorrektion, bortsett från en trimkondensator i anten
nen, som inställes en gång för alla vid en viss antenn. En 
och samma yolymkontroll tjänstgör vid både radio mottag
ning och grammofonspelning. Lokal--distans-omkopplare fin
nes fö r rcuucering av mottagarens stora känslighet vid loka l
mottagning. 

Vi återk'omrua till denna intres.santa nyhet sedan vi 
varit i tillfälle att avprova densamma. 

Rörprovare - universalinstrument. 
Ak;t·iebolaqct Nickels & Todsen, Stockholm, har tillställ t 

oss en rörprovare och universal-miitinstrument ~Excelsior 
III» av mycket praktisk och ändamålsenlig konstruktion. För 
provning av radiorör är den försedd med tre olika rörhäl
lare, kopplade för trioder, skärmgallerrijr och penthoder och 
möjliggör mätning av glödspänning, gallerspänning, anod
ström och anodspänning. Vid mätning av växelströmsrör 
kan glödtråden malas fr;w en ackumulator eller frän nätet 
genom en transformator. Till rörprovaren levereras på be

gär un eu adapter, som möjliggör mätning a v rören under 
drift i mottagaren . Rören provas först fö r kortSlutning gal
ler-glödtråd ellel' för avbrott i glödtråden. Som slutprov 
bedömes genom en indire l.,C metod gallerströmmens storlek, 
\·arigenom man kan konstatera om röret har fullgott \·a
kuum eller ej . 

Denna rörprovare utgör samtidigt ett mycket användbart 
universaJi nstr ument, som möjliggör ström-, spännings- och 
mots tåndsmätningar . Mätomrt1dena äro följande. Lik;ström: 
0--10, 0--50, 0--250 volt, 0--1, 0--10, 0--100 mA. Växel
strum! 0--6, 0--30 volt. Motståndsmätning: 0--1.000 ohm, 
0--0,3, 0--2, 0--20 megohm. Motståndet vid spänningsmät
ning (likström ) utgör vid samtliga mätomräden 1.000 ohm 
pr voJt. Såsom voltmeter har instrumentet alltså mycket liten 
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egenförbrukning, varföl' det äl' synnerligen lämpligt för mät· 
n ingar på anodspänningsa" gregat o. dyl. 

BandfiUerspole. 

..:1 Miebola uc t Trako, Slockholm, ha r för provning tillställt 
o:';s en bandf il terspol e Ilv mä rk t. ~Licom[l». Densamma är 
helt inka pslad i t t hölj a \7 alurnilliumpliH och försedd med 
omkopplare föl' tv ' yågl h,llgd~områdCI\ , Bandfiltret är av 
s, k. bl andad typ med nels kapa citi v, dels induktiv koppling 
luell an de t vå sUmda kret~al'll :;l. Denna typ är i allmänhet 
a Lt fö r edraga fl'amför dem med enda st l,apa itiv eller endast 
induk ti v koppling. Till bandfil t l' ~polen erfordras en clubbel· 
konden sa tor med logaritmisk kUl'vform hos skivorna. Spolen 
kUll diirv id anvlindus t ill n lllot tagul'e med ett steg hÖgfre· 
k\'ensförstärklling och u tgör då ga ll erspolen till sldirmgaller
IIDgfrekvensrÖret. om ul1odspole kuu användas vilken spole 
>'om helst med återkopplingslindning, o il c1euna an:;Uim mes 
(Iii med en separat kondensator. E n speciell »Licoma» anod· 
;;[lole " liutas dock, vilken ä l' sA Yii l ilnpassad till det ovan· 
llämnda bandfil t ret, att mottagaren kan avstHmmas medelst 
en tl'ippelkondeusator med eu enda ratt. Olika typer a v dy· 
lika kondeusatorer vän la s ä\'en hem. 

Salllma firma har till stlillt OS8 prov pä skärmad systoflex 
llled StOl' iure diumeter, sär~kilt lämplig fö r koppling av mot· 
1ttgare med hÖi;[rek,ensförstii rlm iIlg för möjliggörande a v 
höggradig :stabil itet hos hÖg Erekvenssleget. Dessntom ha Yi 
erhå llit nii.gm exempla r av eH a merikan sk blocklwudensator 
lI.\' murket »Polymet». som utmärk l ' sig genom små dimen· 
sionel', gediget utförande och goda elel,lrisku egenskaper. 

SeIel{tivitetsenhet. 

Ph i lips Radio ~tkUebola{/, Stocklloll.ll, hur för provning 
tillstiUlt o. ~ en sel f' k i Yitetsenhet , beniimnc1 »Philectol'», a v· 
'edu att tillkoppl as en rudiomotl aga re fö r höjande a v dess 

sel ekli \'i let. Till lle l y tt re har Phil ector formen av en lig· 
,ganue cylinder, i ena iin llen fö rsedd med a ystämningsratt 
och mikroskala, i aud ra änden med numrerade kontakthylsor 

för anslutning till radiomot tagareu. Philector placeras lämp· 
ligen Yid mottagarens alltenns ida. med inställningsskalau 
dind fra måt OCll kontakthylsorna ba kå t , varvid kopplings· 
sladdarua kunna göras korta. Avstä mningsrntten 'har myc· 
ket mjUk och behaglig gau g, och är ntväxlad i förhilJlandet 
l :9, vilke t möjliggör en noggrallll lnstiilluing. Skalan är gra· 
derad 0.:-100 oclJ. behöver ej ka li breras för de olika statio· 
nerna. 

I pr illci[l ut.göres Philector aven a vstiimningskrets med 
ytterligt s mll förluster, som kopplas mycket löst tin motta 
?:arens fö rsta s\',ingningskr t s (gallerkretsen) och avstäm· 
llles samtidigt med motta g:;arcn ti ll den ijnskade stationen. 
Dän-id erhållas alllr å tY<:nne ay~tii.lllda, löst kopplade kret· 
sal', varigenom . el ekti viteten hos mottaga ren avsevärt höjes. 
Philector l\lln ,i\'cn användas som b elt vanlig yågf älla, och 
l1ärtill ät· den synllerligen lämplig på grund av sin lågförlust· 
konstruktion . 

Vi hava' prO\'a t Philector såsolll vftgfäll ll och funnit den 
bes itta en euaståeude effektivitet. Viu pro vet a nvändes den 
i del ta nUllItne r beskrivna 2-rörs viixeh;trömsmot tagaren o h 
Philector inkopplades helt en kel t mellan autennen och mot· 
tagarens a n tennlw n ta kt. Vid noggraJln a vs t;imning kunde 
j våg längel så närligga nde s tationer som Kattowitz och MUn
stel' avly~sll a s ulan ilU all t [ör mycket störas av Spånga. 
Frek\'ensays[l\ nden t ill den senare sta1i onen äro 45 och 36 
kiloherz respektive, La.ugenberg och London kunde mottagas 

tJl 

Teeo Eleetrie 

Modell 1932 

Nätanslutna trerörsmottagare för växel - ocn l ik
ström. Modernaste utförande, monterade i hölje av 
polerad flammig björk. Stor fyllig ton f ri från 
biljud. Omkopplingsbara för olika nätspänningar 

ZR 43/7 	 Teco Electric för växelström 
25/50 perioder och a lla spän
ningar mellan 110 och 240 volt, 
med inbyggd elektromagnetisk 

I,ögtalare Kr. 230.

ZR 43/7/1 	 Teco Electric för växelström 
25/50 perioder och alla spän' 
ningar mellan 110 och 240 volt, 
med inbyggd elektrodynamisk 
högtalare Kr. 270.

ZR 49 	 Teco Electric för likström 

110, 120 och 220 volt med elektro' 
magnetisk högtalare 

Kr. 190.

ZR 49/1 	 Teco Electric för liks tröm 
11 O, 120 och 220 volt med elek
trodynamisk högtalare 

Kr. 230.

Infordra närmare upplysningar frön 

AK T I E B OLAGET 

T URITZ & C O. 
G ÖTEBORG 

Radioavdelningen 
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praktiskt taget störningsfri tt. pIottagningsförhållandena pil 
platsen för provet äro exceptionellt goda.) 

En lil,riktal'e för nätmottagare. 
.eL-B. Erik Sundberg, Sj~tuna, bal' föl' proming tillställt 

oss eo ny likriktare, avsedd att möjliggöra drift ay liI,
sLrömsmottagare på växelströmsl.I,it. Likriktaren, SOIll bär 
typbeteckningen »SL», är inbyggd i ett hölje al' svartlacke
rad plåt ocb hal' likriktarröret placerat innanför en avta.!!;
lJar kirpa på ena sidan. Den sk ilj r sig fördelakti g t från 
andra likriktare därigenom att d n iir omkopplingsbar för 
olika belastningar, s rl att den kan al.lv'l ncl as till motta'-"ure 
med både 100 mA:s och 150 wA:s rör. Maximalt läwnar 
den sålunda 170 mA vid en spiinlliug av 220 volt. (Denna 
typ är avsedd för likströmslllottagare för 220 volts nät
spänning. Andra typer offereras på begäran .) Pil. växel
stt'ömssidan lir li.kriktaren omkopplingsbar föl' 110, 127 och 
220 volts nätspHnning, 50 perioder. 

Vi återkomma beträffande provningsresnItat i följande 
nummer. 

En annan sak från samma firma, S0111 förtjänar ett om
nämnande, är en s. k. ringledning:;twnsformator med spe
ciella egenskaper. Den kan uta n ri»k kortslutas på selnlUdär
sidan och är för öl'rigt ofarlig, då den ,il' helt kapslad. Denna 
transformator är där"för synnerligen lämplig som ströml,älla 
till elektriska leksuksmotorer, järnviigståg o. dy!. Deu har 
tre uttag på ,;ckuudärsidan för 3, 5 och 8 volt respektive. Till 
belastuing:<karakieristik llterkomma vi. 

Övriga radionyhetel" 

Rlektriska ~Jckt-icbolar;e t Sie/ll"nS, Stockholm, hat tillställt 
oss ett exemplar aven ny blockkondensalor för amatör
bruk, ingjuten i cn bägare av E shalit, med stor motständs
kraft mot yttre påfrestningar'. Denna lwndensator finnes i 
storlel{ar fri!n 0,1 till 4 MF och med proyspänning 500 
eller 750 vole likström. Den är för sedd nled polskruvar för 
anslutning. Dimensionerna äro för {-"IF-typen c:a 70 X'53,5 
X 47 mm. 

Samma firma tillhandahåller en tabell för omräkning 
frän !VIF till Cll1 och olDI'än t sam t en beluf'tningstabell för 
Karbowid-motsLiiud. 

Elektriska Aktiebolaget Skandia, Stockbolm, har för prov
uing tillstiillt oss en nättransformator och en dros!->cl av 
fabrikat »Görler», avsedda för den i dctta n ummer beskrivna 
2-rörs växelströmsmottagaren. Nllttransformatorn har typ
beteckningen Ne 45 OCll lämnar pil. 'ekundärsidan en spän
ning :H 1 X250 volt. Samtliga Görler-transformatorer äro 
försedda med en sldLrmlinc1nin~ mellau primär- och sekun
därsidorna. Denna jordas till:'alllLUans med kärna.n, varvid 
högfrekventa störningar fri'tn nätet uiestäugas. Den ifråga
varande transformatorn (Ne 45) bal' på pri märsidan uttag 
föl' 110, 126 och 220 volts nätspiinning'. 

Drosseln är av typ D 10 och har vid 15 mA:s likströms
belastning en induldans av 24 Henry. Lil,strömsmo tståndet 
är 1.100 ohm. Vi ha pro\'at denna drossel samt ovannämnda 
transformator i »Växelströll1stvåan» med gott resultat. 

Samma firma för i marknaden motRtånd och block kon
dellsatorer av märket »Cosifa» . Mnts tånden finnas för maxi
malbelastningar av 0,5, 1, 6 och 12 wuH. Vi b,l provat ett 
par exemplar i »Växebtrömst"l'åalJ» med gnt t r( " ulta t. 

Nordisk Radio'industrf, Köpeuhamn , har tillstiilIt oss prov 

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

WEIJltlERS H / B 
STOCKBOL,'. Va. - Telefon: 80224 
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på en ny »detektorspole», sorn för övrigt använts i konstruk
tionen »Viixelströmstvå an», beskriven i detta nummer. Spo
len är av typen med ett flertal uttag, som inkopplas medel~l 
en omkopplare. Den del al' spolen, som ej lig"er inne i al'
stiimningskretsen, är kortsluten till jord. Avstä mningen sker 
medelst en uidkondensator på 4;)0 cm. För återkopplin~ell 
anviindes med fördel (m differentialkondellsator. ÅterkopjJ
ling 'spolell är nppdelali på tvi'! sekUouer, den ena, med färre 
van-, i hÖjd med lindnin.!':en för de kortare vi'lgl ängderun , 
den andra, med flera val'\', i höjd llled låugvågslindningPl,. 
Spolen monteras upprättstående och är försedd med m,;l
vinklar. 

Tng eniörsfinnan Bergman & Beän.fJ, Stod:holm, för i mark
naden den i en artikel i föregående nummer av Populär 
Radio beskrivua mikrofon-pick-up'en. beniLmnd »l\ficrobox». 
Denna finnes i tvenne storlekar för större eller mindre 
ljudstyrka. Till i\Iicrobox lel'e l'eras transformator, volym 
lwn troll, gralllmofonmotor i låda samt fri stående högtalare 
(Brown Duplex) med baffel. "'Iicroboxen kan matas från 
ett speciell t nätaggregat, som lel'ereras till densamma. Detta 
aggregat finnes för blide växel- och lil,ström . Den större 
typen, »i\I ic.:robox Extra», levereras med elektrodynamisk 
högta lare. 
~amma firma för även elektromagnetiska pick-ups föl' 

radi ogm mmofon er samt elektromagnetiska högtalaresystem 
med chassi, båda a v fabrikat S. G. Brown. 

KATALOGER 
Radiofinnor : 

Elektl'islca Akt-iebolaget Siemens, Stockhobn: Prislistor: 
nr 1 över rörl,ondensatorer, nr 2 över kondensatorer i bägare 
a v Eshali t , ur 3 över Z,w-kondeusatorer, nr 4 över högkon
stunta mot"t nd »Karbowic1», nr 5 över störningSSkydd. 
Kapacitetstabell för omräkning från l\fF till cm ocb omvänt. 
Belastning~tabe ll för högkonstanta motstånd »Karbowid». 

Tnge niöl'sf i l' l,wn B ergman & Be'U'ing, StOCkholm: Cirkulär 
nr 2 29 ön;!r »l\Iikrobox» (mikrofon-pick-up). Prislista ö"l'er 
S. G. Bro'wns grammofon- och radiospecialiteter. Brosehyrer 
över mu~ikanläggningar med »Mikrobox» samt högtalare och 
l!ögta laresystem !lV fabrikat S. G. Brown. 

Elektriska Aktiebolaget S7cand'i.a, Stoc/eholm: Prislista nr 
104 å rac1iomateriel (jan. 1932). Realisationslista över l'[l

diomateriel, jan. 1932. - BrOSChyr över nya elektromagne
ti ska och elektrodynamiska högtalare. Broschyr ö"l'er »Cosifa» 
1ll0tst LOd ocll kondensatorer. 

Radiofabriken Lnxol', Motalu: Katalog över »LuxoI'» ra
diomottagare för växeLström, liks tröm och batteridrift, elek
tromagnetiSka hög;tala.re och hörtelefoner samt pick-up's. 

l:Jl ektriska Ind'ustri-Aktiebolaget, Stockhovrn: Prislista nr 
12 ö\'er radiomateriel. 

S1candinavis.1ca Odeon A.-B., Stoc1choltn: Broscbyr med 
bruksanvisning över »Odeon» 3-rörs distansmottagare för 
växel- och likström . 

M iko Radio A/diebolag, Stocl;holm: Broschyr över »Miko 
Elektro» 3-rörsmottagare för likström ocb växelström. 
Broschyr över »lIIiko» vågfälla och nätfilter. 

B. C. Strandqv' ist, Häl8ingborg och Stockholm: Broschyr 
öwr »Col umbi a» radiomottagare, radiogrammofoner, pick
up's ocb niilar. 

.lktiebolaget Harald W(mgren, Göteborg : Katalog över 

POPULitR Rt\.DIOS HANDBÖCKER 
Begär broschyr över samtliga handböcker 
som sändes Eder gratis och portofritt-

POPULXR R4.DIO 
Postbox 450 Stockholm 
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radiomottagare, högtala re, pick-ups, grammofonmotorer, ra
lliodelar, störningSSkydd, instal!ationsmateriel etc. 

Philips Radio Akti lJo~a(J, Stockbolm: »Vilka rör till miu 
radio», tabell över liillJ pliga Philips-rör till olika mottagare 
i marknad n, 

G-ramnwfonfi r1l1 or; 

SkandinrzV"iska Gl'allLmnjnn Aktir; bo7aget, Stockho~m: Ny 
musik , :;upplem em febr. 19:1 2, »LTu"bOlltle ll s Rösb>. 

Skandinaviska Od(;on i l. -D ., Stockholm: Supplement nr 4, 
Jan.- F cbr. 1932, »Odeon Blectric» . 

B . C. Strandq'vi8 t, Hiils in{/bo1'(J och Stockholm: Katalog 
över komplet ta oper Or. Katalog över dragspelsskivor. Supp
lement nr 2, 1932. »ColumlJiu» . 

Aktiebolaget A TtO, ill almö, Göteborg och StockhOlm: Supp
lement januari- febru a ri 1932, »Parlopholl» . 

Sve-nska H011wcord ",I.-B" Stockholtrn : Katalog nr 10 och 11. 
Supplement nr 14. »Homocord ele tric» . 
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~ N'Jheter (CVvd. 

Bland Hu.sbonclc ll8 RÖs.i s februarinyhetel' av vokalmu s ik, 

som vi erhållit för lIron ;pelning, " t · gamla och nya världens 
två s tora te nornam n Beuiamino Gigli och Richar(l Crooks 
i främst linj u. Den förre, italiena ren, har på italienska 
g-jort enastltende insjuJ1'~ingar av »Så kall :'iii är om ban
den» ur »B oheme» av P ucdni och »Var bälsad , dygdens 
l,yska boning» ur »Fau,·t» ay Goullod. (D B 1538.) Eugene 
Goosecn;; orke" tPl' fil' förnämlig. D en a ndre hjälteteuoren 
är engelsman och h eter Richard Crooks och hans insjung
ningar äro »Vienna, city or my dreams» och »1'11 always be 
true» på skivan D. A. 1239. E lt fmDat starkt uamn, piauisteu 
Raie da Cosla bidrager med två på toppunkten stående 
pianoinspelninga r : »Jusl one more chance» pi\. ena sieIan, ocb 
»The queen was in the parlonl'» på den andra. (B. 3987.) 

Marek Weberskivan fii r mtllladell är en charrtlRnt inspel
ning a~' Ufln :'potpoulTi ur Tolv~killillgsop!'l'an, en skiva som 
ej bör saknas i dt väL orterat ~kivbibliotek. (B. G. 1281.) 
Jack Hylton. orkester bar ill ~ pelat en klämmig onestep 
»The changing of t he guard» Odl Pl anllru sidan ett potpurri 
ur »Leendets land» i ja.zztakt. (B. 6071.) Så bal' vidare 
samma bolag tyå fo;,;lro t ins]wlade av en fÖJ' stkla~'i.g dans
orkester, ,,,'arin" ',' Pelln yl nl.l1ias, den e lla heter »Sing a 
little jingle», elen andra »! found a million clollarbaby». Kom
positörfirrnan heter: Rose, Dixon & ,Vanen och skivnns num
JUer är B. 6065. Till sist frän de l·ta bolag två valser: »Why 
unnce» och »Many happy retnrns of the day», båda med bra 
r efriing ·il. ng. (B. 6073.) 

Ska.udi na7;i8ka Odeon A.-B:s verkliga orkesterskiva bland 
uenna m: naus nyheter är in 'pelningen av potpourriet ur 
operetten »Die Blume von Hawaii» a \' Paul Abraham, en 
.'kiva, som still' i samma Ida :,; SOOl firmans tidigare orkester
~nker. Ur . amma operett bar Rit:hal'u Tauber förstklassigt 
,'om vanligt sjuugit in »Ein Pnradie. am i\:Ieerestrand» , 
(O. 4993 b. ) Zarah Len nder~ kivan iiI' ur Vasateatel'ns revy, 
och ullPtllr nå ena sidan »_ ' nt tfjiirilem> och pa den andra 
»Sympati Odl amour», lJå uo fö rllHnllig a dansmelodier av J. 
Sylvllin med text a Karl-F.wer t. Fl' n samma f irma hava 
vi spe lat några utmiirkta ,tlser: »Al u-ali-anlch av Ewel't 
Berg (dra~spel, fiol, banjo), för vilken inspelning Tore 
Svensson & Co. ,vara. (A. 1G:di>75.) Till denna bidrager Wilb. 
Hamnstedt med refräng ' ä ng. SaulJlla goda sUim ma svarar 
för refrängsä ugen till en melodiö~ »Aftonstfim ning pa Ha
waib>, vals av 'V. Denni s, och »En sjöm:tll på Tahiti», vals 
a v Gran a th. Till s ist hava Yi all l'ecknat Gösta Steven »Alla 
g lacIa g:'l rd ·musikanter». kl1immig-t g jord med bidrag av Ar
tur Rolen. (A. 1G2884 a.) 

Pil. Polypholles februarinyheter, som vi spela, dominerar 
Paul Good·mns orkester, vilken ntan tvivel kan rubriceras 

EDISON-BELL 

pick-up, marknadens förnämsta 


kr. 27:
med arm 
kr. 40:

Rekvirera 
broschyr 

Ingeniörsfirman E L E C T R I C 
Stadsgården 22 Avd. P Stockholm 

Komplett sats 
delar till 

växelströDlS • 
Dlottagarel! 
i detta nummer 

exklusive 
rör, hasplaHa, 

kopplIngstråd m. m. 

K r. 105:

A.••B. Ingeniörsfirman Therma 
STOCKHOLM, Kungsgatan 30 
(Norra Kungstornet). Tel.; N, 31145 (växel) 
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som e.n verkligt god dansorkester. Nygifte skivcharmören 
Hilmer Borgeling förekommer på samtliga des~a skivor och 
är pålitlig ;;om vanligt såväl när det gä ller refrängsång som 
ett mera krävande parti. Inspelningen uv tv: populära melo
dier ur >Wien dansar och ler» (X. S. 4lf) 7) hade vi dock 
önskat utan så ng. POlyphones skivor, som vi provspelat och 
varmt l..-unna rekommendera, äro: »Skrid kova Isen» av Tore 
och Sven E je, och »Skepp ohoj» av Sylva in (X. S. 41997), 
»Lyssnarvalsen» av H. Carsson, och »Hantverkarnas parad
m arsch» (XS. 41995), »)Det är något som bindel' mitt hjärta 
vid dig'), wienervals av Sylvain, och »Hav3na», rumba av 
Floyd de Pont (K. S. 41993). A l t. 

VÄXE'LSTRÖM:S-TV AAN. 
(Forts. fran Sid. 44.) 

linda med 15 varv 0,16 mm:s emaljerad koppartråd. 
Denna s pole är dock ej absolut nödvändig. Nästa 
spOle, ga Llerspolen, lindas i två avdelningar, men en
dast i ett lager. Den första är spolen b- C:·- d, s om lindas 
med 75 varv 0,22 mm:s dubbelt silkesspu nnen tråd och har 
uttag efter 40, 60 och 75 varv. Därpil föl jer omedelbart spo
len e--f , som Iindas med 200 varv 0,16 mm : . emaljerad tråd 
och har ett uttag efter 100 varv. Återkopplin~!'Sspolen lindas 
på det smalare röret och är uppdelad pil tvu enkelIngriga 
:;ektioner T , och T 2 med resp. 25 och 40 varv . Den förra 
placeras m itt för spolen 2 å det grövre röret och den senare 
vid nedr änden, mitt för spolen 5. Det smala röret fästes 
inuti det grövre, och den färdiga spolen monteras stående 
på bottenplattan, med spolen a uppåt. Till spolen erfordras 
en omkopplare med minst fem kon takter förutom den rör
liga. Spolarna ii. det inre röret lindas åt motsatt håll mot 
dem på de t yttre. Änden G 11 gallerspolen anslutes till statorn 
ii vridkondensatorn samt till gallerkondensator och läcka. 

Det är naturligtvis ej nödvändigt att linda en spole som 
täcker hela våglängdsområdet från 200 till 2.000 meter. Skall 
mottagaren till exempel endast användas för lokalmottag
Ding. räcker det ju med en spOle, som kan avstämmas till 
lokalsändaren . våglängd. 

Mottagarens koppling. 

Vid den ovan beskrivna mottagaren saknas nätströmbry
tare, men denna är avsedd att tillkopplas utanför, varige
nom en viss grad av fjärrmanövrering erhålles. 

D t be'vå rligaste vid konstruktionen är otvivelaktigt kopp
lingen ellt'J' ledningsdragnin~en. Det gäller därför att göm 
detta a rbete så lä tt som möjligt. Det bästa sättet torde var.'l 
att koppla med blank, mjuk koppartrå d, på vilken trädps 
systoflexrör som isolation. Koppartråden kan ha en diameter 
av 0,8 mm. och systoflexröret en inre diameter av 1 mm. 
Till varje ledning avklippes en passande längd av koppar
trå den och därtill en något kortare bit sys toflex, så att kop
partråden skjuter ut ett litet stycke ur systoflexröret vid 
vardera änden. Att koppla med denna t.råd är ett lekverk 
jämfört med den gamla metoden med hård kopplings tråd, 
som måste böjas med tång runt kontaktskruvaroa. Alla led
ningar böra dragas kortaste vägen. Att drag-a ledningarncl 
i r ä ta vinklar kan numera sägas ,ara en övenunnen stånd
punkt. Det kan även vid känsliga mottagare inverka hög;,;t 
ofördelaktigt på resultatet. 

Glödströmsleclningarna dragas som vanligt med belysnings
ledning. Vid montage å upplyft bottenbräda böra dessa led
ningar förläggas på undersidan. 

KRONOPHON ELECTRIC RADIO 
HUSBONDENS R~UT RADIO 

PAR TIFÖRSÄLJNING 

endast till legitimerade handlanden. 


B. S. HUTTNERS A.-B., GÖTEBORG 

Tel. Grupp 7051 5· - Begär vh nyutkomna katalog. 


Nordisk Rorol,;I"avyr) 

Beträffande det praktiska utförandet för övrigt böl' till 
avstämningen användas en mikroratt, i fall man avser att 
avlyssna utländska stationer. Till återkopplingen räcker det 
med en vanlig liten knopp utan gradering. Att sätta en mikro
ratt pil återkopplingskondeosatorn är vid denna typ av mot 
tagare nästan uteslutande till besvär. 

))BR.ITTERNAS NYA RADIOPALATS). 
(Forts . från sid. 49.) 

uppträda i konsertsalar o. dyl. Det ofördelaktiga intrycket 
kan emellertid mildras genom festligt eller högtidligt präg
lade dekorationer i studion, varför man på denna väg sökt 
ä stadkomma det bästa möjliga. 

Bland övriga studios må nämnas den för religiösa utsänd
ningar. Som bilden visar har denna studio en vacker och 
högtidlig inredning, som gÖl' sitt till för att ge den rätta 
stämningen. lilan inser lätt hur mycket ändamiilsenligare 
denna specialstudio är än en tillfällig dylik, som de.ssemel
lan användes för utsändning av operetter, dan><musik m. m. 

F'ör operautsändning-ar finnes en mycket Blor studio, som 
s träcker sig g-enom tva våninga r. Militärmusiken har också 
s in speciella lokal i översta våningen. Ljudeffektstudios med 
m a kiner oel! grammofoner för frambringande av olika slags 
ljud för radioteatern finnas naturligtvis även. 

I varje våning ligga flera studios vid sidan av varandra. 
Endast den nedersta vånillgell upptages helt och hallet a v 
den stora kooser a len. I andra väningen ligger vaudeville
studion samt lokaler för utsändning av dansmusik. I tredje 
våningen finnas studios för barnprogrammen, tre för ut
sändning av f öredrag o. dyl. samt den ova n nämnda lokalen 
för religiö 'a utsändningar. Fjärde väningen upptager en 
del specia lstudios samt femte och sj:itte våningarna den 
stora operascenen och dessutom studios för ljudeffekter. I 
sjunde v:mingen ha ,i tal- och grammofonstudios samt slut
ligen i :1t tonde vii ningen studio för utsändning av de stora 
militärorkestral'llas konserter. 

)SOCKERBITEN» 
(Forts. frän sid. 51.) 

i det å bilden synliga stativet medelst gummiband. (Häng
selstroppar kunna även användas). Det enklaste är att läg
ga mikrofonen på en tjock kudde av gummisvamp. 

I fig. 3 visas schematiskt hur mikrofonen kopplas in till 
förstä rkaren eller radiomottagaren. Tr är en mikrofontrans
formator med omsättningstal omkring 1: 20. B är ett batteri 
på 4 :J. 41.6 volt. Medelst reostaten P kan man reglera den 
av mikrofonen avgivna och på första rörets (R) galler in
kommande växelspänningen. GB är ett gallerbatteri, som 
ger styrgallret hos röret R en lämplig negativ gallerspän
ning. Har mottagaren redan förut kontakter för anslutning 
av pick-up, kopplas mikrofontransformatorns sekundärlind
ning direkt till dessa. 

Skulle mottagarens lågfrekvensdel vara alltför svag för 
att ge tillräcklig effekt till högtalaren eller gra verappara
ten, får man lov att koppla till en extra förstärkare med 
ett eller ev. flera rör utanför mottagaren. Det enkhute är 
i så full att bygga en separat mikrofonIörstärkare, som matas 
frå n battexier. Det bästa. är emellertid att bygga ett separat 
kraftförstärkar-slutsteg, som tillkopplas efter mottagaren el
ler den ordinarie förstärkaren. Är denna nätansluten kan 
detta dock medföra komplikationer. 

Magnetspolar 
för hörtelefoner och högtalare 

i alla dimensioner och ohm.taI 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 

Sto~kholm [932. 
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rOr Deleklormollagare. rOr Skll.rmgaUer-bOglrekvens. delekror ocb penlbod,SPOLAR rOr Dera stegs bOglrekveos och bandlll1eriDg6ngskre ls. Diagram medfOljer. 

I Med inbyggd I Kapslad I Kapslad, med 
Spoltyper Normal omkopplare u lan omkopplt1r~ inbY.r:.gJ omkopplareI 

Deleklorspole . . . D, 5.- DO 9.75 ID 9.- IDO 1 13.75 
Skärmgallerspolar. . ---1--- -----
Anlenn. . . . . .. ASa 4.25 ASGO 9.- IASG 8.25 lASaO It 3. 
Anod . . ... PSG 4.25 psao 9.- IPSG 8.25 IPSGO 13.

•.. 	 -- - -- -- ----- 
H.f . Transformatorer I 

Anlenn. . . . .. AT 6. - ATO 10.- lAT IATO 14.10'-1 
Anod . . . . . . . . PT 6.- PTO IPT 10._ IPTO 14. 10. 

Bandfillerspo:ar -. -. -. ~ 8.5ö 2~11&- 2x lPSG 17.50 2.<IPSGO , 026 .
v . PRAHN - T e glgaardsstraede 4~ KÖpe nhamn 

EKA NÄTANOD 


för alla spänningar och sirömarler 

Allt material försett m ed VD V I-m ärke o ch 
i överensstämmelse med d en na föreni ngs 
föreskrifter. 2: ä.rs skrifl l ig fa b riksgaranti. 

L IKS T RÖ M : 	 T yp Favorit 4{) mA . . '. R M . 19.50 
T yp G L 5 0 mA . . . . . . . R M. 29 . 

V Ä X E LSTR Ö M : 	 Typ T r ium ph fö r 1-3 rör in k!. rö r RM . 29.50 
T yp K W 4 0 m A 1-4 rör ink l. rö r RM . 3 9 .5 0 
T yp U nive rsal 4 0 mA 1_6 rö r ink l. r ö r R M . 4 9.5 0 

EKA-NÄTANOD E. KLICHE 
Berlin N 65. Mullersiraase 95 a Begä r pros pekt 

RADIOSANOMA 


RADIOFABRIKANTER 
O m N i vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


SIorugatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

Största radiotidskrift t Finland 

BILLIGT!--------
Vi sända Eder gratis vår nya 
katalog över alla moderna 
apparater och tillbehör. 

Största rabatt till återförsäl~ 
jare och montörer. 

Skriv omgående och Ni har fun: 
nit Eder f ramtida leverantör. 

o. Diderichsen 
Radi o e n g ro s 

LlNNESGADE 24, KOPENHAMN K. 

Genera/representant f ör ,' 

N. V. Elementfabrik »Utrecbb: »Sure.a,Lite» Bdterier 

Wilh . Richter, Hannover : Högtalare och .System 

http:inbY.r:.gJ


LORENZ 231 L 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.

ORENZ 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 

oa 8 o HIA\RIA\IL ID) WIA\lLlLGRIE IM 
GOTEBORG 1 

N ordi s k Rotog- r uyy r , S t oc kholm 1 932 
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ALWAYS Motstånd 
Blockkondensatorer 

, 

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

N:r 7 Kr. O: 65 
1000 ohm - 5 megohm. 

} 
ALWAvS ) 

J = ...... U\..TIVVA'"T'T J 'P I. 
:/O.OOOOMM-,.lS~l'TZ fr , 

N :r 8 Kr. 1:

" MIKRO" Kr. O: 50 - l: 10 
50 cm. - 20000 cm. 

100 ohm - l megohm. "MIKRO» Kr. O: 50 - 1: 10 
50 cm. - 20000 cm. 

»JOTA» Kr. O: 90 
50 cm. - 10000 cm. 

i kvalitet och pris utan konkurrens 

MAX & Co., Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

Den sto,ea nyheten 
på' högtalarområdet 

HEGRA Ma~nef::Dynamik 
Högtalaren med det fri> 
svängande ankaret. Intet 
klirr även vid mycket stora 
ljudstyrkor. Membranet är 
upphängt lika lättrörligt 
som på en elektrodynamisk 
högtalare. 
Lämnar kraftigare och bätt, 
re ljud än alla s. k. kraft, 
system . 

En full~od "",säftnin4 för den 
e/ektrodynam. hö~'aLJren. 

Omkopplingsbar för olika 
slutrör. 
i detta nummer beskrivna 

Pris komplett med 30 cm chassi Kr. 25:
») ») » " 23:50») » 22 

Köp nu, enär nästa så'ndoing på qrund av tullförhöjningen 
bliver 10% dyrare. 

Levera'ns kan ske omg. från lager. 

A{er!örsiiljare o. agenter erhålla förmånliga villkor. 

Firma AUG. JANSSON 
Radioavd. SUNDBYBERG Tel. 1359 

Idealhögtalaren för den 
växelströmsa pparaten. 

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

Insänd ro.aterialspecifikation eller kopplingsschema 
samt uppgift om antalet önskade byggsatser sl sän" 
da vi omedelbart offert inkluderande patentIicens. 

Prisli sta n:r 12 med säsongnyheterna och EI A:s 
rep rövade matedalspecifikatione r sändes mot porto 
15 ö re (i frirn .) EIA:s R ,dioh.ndbok för app'''!' 
byggar. (4,de upplagJn 1932) innehålle r allt av vikt 
om radioteod, bildradio, television, becäkning och 
beuömning av radiom ateri el, beskrivning på ett 
.lntal ultramoderna r.ldio~pparater, monterings" 
och felsökoingsanvisoingar etc. P ris 75 öre. 
Utkommer i marS. 

Agenter antagas. Begär agentvillkor. 

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

L 


