
Inspelningsapparat
'or graJnJno'onskivor 

4 K ONSTRUKTIONER 
••

ROSTENS STORA NYHETER 



••• 

il P OP ULÄ H nADIO 

E ny id 
ska la n ovanför högtalaren 

lättskött - bekväm - elegant 

Ova n ligt störningsfri 

TE.LEFUN KE N 346 WL 

4-rörsmotfagare för växel

ström med fadinghexoder och 

elektrodynami sk högtala re 

·385 kr. 

• • e"'ka Akt; ebalage' T,ådlö, Teleg, aH, S.a" halm 

PRAHNSPOLAR och omkastare för alla ändamål 
uppfyller varje krav på kvalitet och prisbillighet. 

Använd Prahn:::omkastare med driftsäkra 
självrensande släpk ont akter. 

De'ek'orrspour 

SkärrJllealJerspo'arr 


H. 1!. Trrans;orRla'orre r 

B andfill_spola r 

De olika spoltyptrna ltverer..s alla med 
eller utan inkapsling och med eller utan 

inb yggd omkas tare. 

v . PRA H N 

Specia lfa.brik för spo lar och o mkastare: . 

H. F. Transformator med skärm box Ensamförsälj ore för S ve rge: 

och inbyg d omka tare .. Kr. 14. - Elektriska A .• B. SKA NDIA, Stockholm 

Kosmospole för bandfilter, h ögfrc, 
kven s< och detekt orkonstrukti oner. 
Pri s ink!. skärmbox .... Kr. 6.80 
Kosmolit Z . » 8.40 



DOPU LJfR 
Red ak ti a n, I aba r a tar i um, servi ce- a. fr6g eavd., 

admi n istrat i on 

S V EAVÄGEN 40 - STOCKHOLM 

Telegrama d ress , R OTOGRAVYR 


Pos tgi ro 940 • Po stfack 450 


Te l. 2 33440 (växel) 


Prenumerationspris 1/1 6r kr. 5,-, 1/2 år kr. 2:75,1 /4 6r kr. 1:50. - Utkommer den 15,e varje m6nad. 

MAGASIN FOR RADIO OCH GRAMMOFON ------..--....--.............. ...._---~ 

TEKNISK REDAKTOR: Ingeniör W. STOCKMAN 
Träffas säkrast fredagar kl. 15-17 

I N NEHÅ LL S FORTECKNING 

Betydelsefulla oframs teg 259 

Konfcrenstclcfonen 260 

Moderna mottagare 262 

Pentodtrean 265 

Kraft fö rstärkare . 269 

En inspelningsapparat för grammofonskivor 272 

Ett vndspoleinstrument 276 

,Jet rätta tdevisionssystemet? 278 

Visuell avstämning. 279 

Radiodoktorns brev låda 28 I 

Radio industriens nyheter 28 I 

Med detta n u mtner följer postgi ro b lankett f r å n expo 

FRÅN REDAKTIONEN 

Ett nytt 
j Q.le,"" i f5 i()n f;~y ~ tcm , up p fu n net aV en nmerikall sl,;: vcten

:s kap:-;man . be s krive s i d e lta nummer. U ppf innin ge n grun
da r s ig 1);,1 en f ut oce ll av så sm å di_Dl ensioncr, att den ej 
kan iak tt.a gas med bl otta ög at. A llt t ular för utt detta 
.ti ystem s uabbt kOlurne r att s lIT igenom och g öra tel evi
~ il)n e ll t ill e n \·e rkIi g cn p rakti s kt an vilndbar sak. 

))Pentodtrean)) är en modern trcrön,motta ga rc fö r Iik
:::; tröm, i vilken hÖ hrfrekvenspentoller använda s bå de 
som högrrc kvellsrör och detek t.o r. 

De ama t örer, som ön skat s ig ett lllUtin st ruru f! nt fö r 
likstrijm ll'IeIl ej haft d id aU köpa s ig n ti ,g-o t. , kunna nu 
tillverka ::-: itt l-: g et VI'id Rpoleinstrumellt enligt bcskri~ 

ni ng i de tta nummer. Instr umente t g ör f ullt uts lag för 
e :a 10 mA, m en g enom at.t skalan u r nage t olikfornlig , 
blir k:Ln s li g heten s tö rre i början av skalan. 

E n u tförlig beskrivnin g Hi mnas över tillverkningen nv 
en in . pchlingR llwskiu för g rammofon Ski vo r, 0<:11 i sa m 
band h ärwed Lcsk rives ilven pn kraf tig fÖr ::.; Li.irkare f ötl 
an~lu t uin g Ull li l, s t röm ::.; n ä t . V id herJli n ~pelniIl g a nvlindes 
de n i nr ~, 1!) ;~2 b e~ krivna r eh;zmik r ofo ue n i k om b illatio n 
11l0d l11ikro[ol.l t ra ll ~fonll a torll enligt nr 6, ln3~{ . Den s;e
nare t.illverka s. a v e n Vftllli g- Itlg"trallHf orm a lor, och 
:-;: i. dana av lite t iUdre Ill o d e ll kunna e r1ul 11us i ruarkna Ci eu 
t; 11l 15g- t pri s . 

Populär Radio. 
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TOROTOR 

MIKRO SKALA 
Type H monterad med Kon' 

densator Type L har avläsning 

för såväl korta som långa vågor 

samt enkel Skalaindelning. 

Generalage~t: Max Johnsen & CD. A .•B., Regeringsgatan 20, Stockholm. Telefon 118169 
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Betydelsefulla framsteg 


D
enna ä ong hal' medfört ett flertal ra
diotekniska nyheter av stor betydelse. De 
tölTe mottagal'typerua äro utrustade 

med en »störspärr» eller anord ning för 
»ljlldlös avstämnin o'», som ä r mycket intressant. 
:\fan sUDer in anordningen så, a tt mottagaren ej 
fl Ils reagerar för s,- dana st a tioner, som Egga i nivå 
med störning t.rö keln . Då lllan vrider avstämnings
l 'a tten, iiI' mottagaren fullkomlig t stum ända tills 
ma n träffa r p, en at ion, som ligg r väl uppe över 
f; törningströskeln. Då bli' det plöt ligt ljud i hög
tala ren. EJtersom s tationen är relativt kraftig, göra 
sig at mosfäriska och andra stÖl'lliJlgar miDdre g~il

lande. lIuttagaren t ar . å lunda l.Jlott in de tationer, 
som med hänsyn t ill rådande störningsförllållanden 
kunna liva nj utbara, och dessutom slipper man det 
f i>r;kriicldiga sprakaude t mellan st ationer na, vilket 
jn t ,id mottagare med automati k volymkontroll 
elj es ii. r ~ ·tarl;: t h amträdand . Vill man ä andra 
s.idan taga in även de allra svagas te stationerna, 
8iitter man helt enkelt »störspärr en» ur funktion. 

» 7isuell avstämning» förekommer på en av de 
större 1110 ttagarna denna säsong. E n speciell indi
kator allger n ~ir man är m itt pä stationen, o 11 man 
kn.n sålunda avstämma mottagaren exakt medan vo
lymkont rollen på Utgfrekren ' ,idan st , 1" på noll och 
hi:iotalaren .lHs5 är stum. Exakt avshimning gn
l'[wterar bä La l judkvalitet , och i SYIlll rhet vid 
karp t av. 'tämda mottagare skall man märka, huru
om ljudkvaliteten blir ver !;:Egt god endast i en viss 

J,r,s'tämd punkt - d, mot tagaren ~ir exakt avstämd 
t ill den mottagna stationen. E n dylik a,rst~inllLing. 

indikator borde hirför finnas på arje distan.'mot
tagare. 

Den intres antaste mottagartypen denna säsong 
är utan tvivel den trel'örs superheterödy.l1Cll med 
återkopplad andra detektor. ~:I;an har dock ej ut
nyttjat möjligheterna till fullo. Detektorn borde en
I igt väl' meniDg ha kopplats med tonkorr ktionstrans
formator till slutröret, så att clterkopplingen kunnat 
drivas närmare intill sv~ingningsgränsen utan att 
klangfärgen hade blivit för mörk. Detta skulle ha 
gjort mottagaren i.lnnu mera selektiv o h ki.inslig. 
Konstrnktörerna ha naturligtvis haft sina skäl ; de 
måste se saken från många olika sidor. T rer örs u
peru ä r i varje fall en mottagare att d Uma med; den 
inI' in de flesta stationer som äro värda att llöra och 
skiljer' flertalet stationer från vara ndra. Ett ener an
nat li tet interferenspip måste man tinnu ha över
seende med vid en så li ten Ruper . Result atet är i 
stor t sett utomordentligt gott. 

Un iversalmottagarua, som arbeta lika !)l'a på lik
b 'örn som på viixelström, ha ytterligare utvecklat . 

Vid de mes t ava l1cemd typerna behöver man nu ej 
ens göra fIL gon omkoppling \id övergång fr. il elen 
na strömarten till den andra, annat iiu om skillna

den i spiinning ii I' mycket stor . 
TIar man vlix l h'öm pu niitet, får man taga hän

syn nU aU universalmottagaren Ur ha ndicappad i 
fnga. om distortionsfri utgångseffekt i jämförelse 
med den rena v~i.xelströmsmottagaren, beroende på 
att den senare arbetar med högre anodspäuniug. 
Detta gäller dock ej om sådana universa]mottagare, 
dIka iil'o utrustade mecl l1~ittr·ansformator. 
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,KO nfere nstel efo nen 

Vi I'ämna här nedan en utförlig beskrivning, över L. M. Ericssons konferenstelefon, dess 

konstruktion och verkningssätt. 

E
• 

n kor t beskrivning 
över konfe l'enstele
fonen lämnades i 

julinumret av Po
pulä r R adio, där ä ven dess 
olika användningsmöjligbe
ter belystes. Vi skola i det 
följ a nde gå närmare in på 
konstruktionen hos denna 
betydelsefulla uppfinning samt r edogöra för dess 
verkningssät t. 

Till att bth'ja med visas i fig . 1 en schemat isk lJ.ild 
-av sändaranläggningen. Denna utgöres a v en riktig 
l'unchadiostation i mindre skala; silndarens effekt 
uppgår i detta fall till endast 10 w'att. I oscillatorn 
alstras de högfrekventa svängningarna, och i modu
latorn bliva dessa modulerade med talsviLngningu.rna 
fr'ån mikrofonen . 

Sändarantennen är utför(l i form av elll'Umanteun, 
upphängd utmed konferenssalens Yiiggul'. P å grund 
::1'/ närheten mellan sä ndaren och motlagaren i detta 
fall sker överföringen genom elekt romagneti sk in
dnktion. Detta åskådliggöres a v fi g. 2. Till yä ns ter 
se Yi en elektrisk ledare (i detta fa ll ,-ert-ikal ), ge
Eomnuten av likström. Run t ledaren förcfi.lll1cs ctt 
llla o- llctiskt fU lt, var kraftlinjcr ~lrO ,- ln t na i cir kel

fOl'llllll ed leda ren som medelpunkt. Kraftlinjerna 
ligga i pla n, villkeh~i ta mot ledar'en. I figuren är 
illla ut et.t pla n, i dIket en kra ft linj e Hl' antydd ge· 
nom cn sh'ecka cl cirkeUinj c. 

Till hön-er i Sa111[Oa figur sc vi konferellstelefonen8 
si.incla l'a n tenn . Denna genomflytes aven högfr >kvent 
växelstr öm, men denna ka n i ctt visst ögonblick be
t ra ktas som en likström, som fl y ter ham genom den 
l("clare, som II tgör ramantel1nen, cnligt pilarna. Va r 
o(' II en a v de fyra raka ledarna, som bilda l'amanten
n('11, ollln-iyes di't av ett magnetiskt kraftfä lt. Samt
lig-a kra ftlillj er iiro i detta ögonhlick r-.ikt ade ned; t 
inu t i r amen, varför de sarnH:1'I;:u och hilda et t emla 
stOl't magnetiskt kraf tfäl t. 

I den stora sända rrarnen i E g. 2 är inritad en av 
e] p ,' LII å ra muutcllnerna tillhörand c mottagarna, el1l1
r H .i fö rst orad ska la. Denna iiI' betecknad me,1 I I. 

Efter som delUm ramantenn ]jg. 
Ji'ig_ 1. SChema,fis k bild a-v ger iunc i det magnetiska n iltet, 
lw nfel'enstelefo nens sän

kommer i den~amma att induce<lar ol1 1. iig!Jnin {j_ 
ra s en llögfrehent växelström, 
Rom ii!' modulerad p;'\ sa lllma sätt 
som den i siinda rramen. 

Fig. 3 vjsar koppl.ingsschemHt 
t ill mottagaren. Raman tenncn å r 
a,-stiimd medelst e1l kondensat or , 

l\lll,rofon
:\likrofon för s ti~r1,nre ~loduJnto r 

, 	 som ins tälles en gång för a lla , så 
att ramkretsen blir avstämd till 
sämlar ens Yågliingd. 'l'ill ram
kretsen iir anslllt n en kret s m el 
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Fig. 2. D enna bild äskåclUggolr Jet 
! \ p1"inci )J be lla verkningsstät t hos kon-
r '. ! t cr enst clefollen. En strömgenomfZ'ut el1 

~_-=:-=-;Ir------"____- " l edare nlstrar ett lI!(I[j'll ctiskt lera[t
: fiiU, 80m i s.in tw' påve/'/wr en annan 

Il 

I 

l edare. 

_·+·1'·-80
I -, 

'-~,_~I I \ 
2 _ _ ,

\ I 

'./ 
rlrtektor och hörtelefon. Detektorn är' av permanent För dell, som iiI' mem iutresserad av de tekniska 
typ; den motsvar ar en vanlig k ristalldetektor' men detaljerna, kan det vara av luLl' 'sse att veta, att den 
hesitter den förd elen, a tt den cj som en dylik fordrar permanenta detck torn i koufel'CDs tclefoIPlls motta
injustering. Övcr hörtelefoncn är shuntad en pas g~l['e utgöres aVel) metalldetektor av ::;amma slag 
.·agekondensator föl' högfrekvensen. som den i PopuWr Radios juninumlllcr bcskriv na 

På 'ViirldskraJ'tkonferellsen i Stockholm användes »vVes tedor» . 
(-n sH ndarantenn av speciell t yp, nämligen i form av Konj'erenst elej'onens användn-ings,TttöjT:igheter. 
en < tta. Den finn s avbilda d i fig . 4. Denna antellU' KOllfer ens telefonell har en sYl1ncrligen mångsi· 
ty p befanns g i"a cn mer a jämnt fördel ad fältstyrka dig användning. Dell kan t. ex. användas om ljud
i konfer ens alen, vilket gjorde ait man blev mera för s Lirkare i kyrkor och större samlillgsIokalcr, vm'
,heroende av på Yill en pI at i salen man befann sig. vid man undgår de svårigheter som ~iro förknippadc 

)Je enskilda mottag:u.':l ut nncrna be· 
finna sig i v 'I'kliglletcn ej mitt i ~ H nd al" 

au tenncn, s, som iII' visat i hg. 2, utan i 
stiillet u uder densnm ma . De bcfinna sig 
dock fOl·tfa l'a llde i siindanamen 1)la~ neo 
tisku fält. Det gäller a t t placcra. motta· 
gal'l'a ruen så, att den trenomflytes ay stör
sta möjliga antal kraftlinj r . Den skall 
fÖl' dcn 'kull ligga. i ett plan som iiI' vin· 

k l rä t t mot krai'tll nj erl1a . Det ä r ej alls 
så noga med mottaO'arra mens Hige, men 
allt efter som man förfl yttar sig mella n olika platser med inmonteringen aven högialara nhiggning, där 
i kon( te ll . salcn kan flel Llim nödvändigt att ~indra a kustiska fÖl'hållanden spela i n. 
litct på ramens lägc. På V~irldskraftkonferensen i Stockholm var Ull' 

' ~Lrld 'kraft konferenscn am'än el en större och cn de l' orig-iLlalanförundet mnligen mikrofoncn vid ta· 
mi ndre . al, och nlrj sal hade in konferel1stelefon l:) rstolen inkopplad. Konfercnstelefonen tFinstgjorde 
anläggning. e tå la ii, nc arna arbetade pli skilda hiit'yid som ljudförstärkare, och anförandet uppfat 
yåghingd r för att cj sHi ra HU'andra, den ena på tades be tydligt bättre iin vid direkt Iy~·sn ing. 

600 meter, den andra pfl 00 meter. Tolkningen a,T anförandet utstil1des endast över 
konferen ·telefonen, varför de som försttItt original· 
anförandet kundc fri -t röl'a sig i salen ell(~r samtala 
nt un att störa dcm som lyssn ade. 

Generalrapportöl'ens anförande hån talarstolen 
vid disku ionens bör jan beledsagades av tolkning 
över kOl1fel'cnstel · fouen, utsänd samtidigt mcd an
förHllllet. 

• 

, 
1 t 

Eu dylik a nläggning kan myckct väl utföras fö r 
utsändning på flera språk samtidigt. Häl'vid er
forclrH s en sä nc1ar'c för varje språk, och mottagarna--... ~ förses med en omkopplare, så att konferensdelta ga

Fi[j . _~ . En sp cc i ell t yp av .sii ndarantellll , SO'1n Gllviillcl.cs på 
Viirlcl,,/,rrlItkonfer il S II. ren själv kan viilja det språk han önskar . 

:Dete. ktor 

l ;' i[j . S. 1("o)J)Jlill[j8scll cm(l. till I.oo'nter enst elefonens motta!lar . 

http:Gllviillcl.cs
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Moderna mottagare 

Telefunken 330 »Nauen» 
3-rörs superheterodyn med återkopplad mellanfre'kvensförstärkare. 

En.. supel'hete~~dy~~?ttagare med endast ~re 
ror ansågs for ej lange sedan vara en orIm
lighet. Man måste ju ha ctt rör som oscil

_ l~ttor-modulator, ett som melJanfrekvensför
stärkal'e, ett som andra detektor och ett om lutrör. 
Detta gör sammanlagt fyra rör. Visserligen finns 
möjligheten att låta andra detektorn samtidigt 
tjänstgöl'a som slutrör, mcn ljudstyrkan blir då ej 
så stor som man fordrar aven modern rundradio
mottagare. Att helt utelämna lllellanfrekvensrörct 
har ingen fÖl'ut vägat sig på, ty det ~ll' ju egentligen 
lllcllallfrckvcnsförstärkarcn som gör hela supern. 

Telefunken har nu med sin modell »Nauen» be
visat, att det går mycket bra att bygga en snperhe
terodyn utan särskilt mellallfrekvensföl'stäl'karrör. 
Hemlighet en ligger i att andra detektorn är åter
kopplad, va ri"cnom den tjilnstgör som mellallfre
kvensförstäl'kare, i det de mellanfr kventa signalerna 
genom återkopplingen kraftigt förstärkas. Denna gör 
även att bandfiltret för mellanfrekven en blir be
tydligt selektivare än ett vanligt dylikt filter. 

Denna Iii/d v 'is,ar chass'iet t-i.ll 'Tel funk en SSO l V/L _ Längst 
till vänster de båda mellanjre1cvensbandfiltren i en gemen
sam skärm box, därefter signalfrelövell.ss.polen, 2-gan!lkonden
satorn sa.mt oscWato1'spolen. De tvd tuberna vid var sin 

ände av skalan -innehålla s1.;allieIY8ninfJ8lac/l'~pol·lla. 

Genom att mellanfrekvensförstärkaren hal' kon
stant frekvens, kan återkopplingsgraden inställas en 
gång för alla. Telefunken har här på ett finurligt 
sätt 'löst problemet att vid en återkopplad mottaga
re lul11a återkopplingen alldeles på svängningsgrän
srn, utan risk för att mottagaren rätt vad det är 
l'frkar i självsvängning: Aterkopplingsgl'adell kan 
för övrigt regleras medelst en skruv på apparatens 
bak ida, men inställer man strax under svängnings
gränsen, blir klangfärgen dock alltför mörk, be
roende på att bandfiltrets resonanskurva blir för 
smal och spetsig. Vid lägre återkopplingsgrad blir 
k1angfärgen normal, och känslighet och selektivitet 
ilndå fullt tUlfredsställande. Genom att använda ton
korrektion på lågfrekYenssidan skull man givetvis 
kunna instä lla å terkopplingen på svängning grän
sen och diirigenom uppnå ännu större selekti \ritet, 
utan att klangfärgen det minsta skulle bliva lidanclc. 

För att gå närmare in på konstruktionen hos den
lU'. mottagare användes som kombinerad oscillator
modniator ett skärmgallerl'ör. Signalfrekvenskretsen 
och oscillatorkretsen avstämmas medelst en 2-()'ang
l~ondensa tor. I sktirmgallerrörets anoclkret ligger 
primäl'kret sen till mellanfrekvensbandfiltret. Sekun
därkrctsen ilr ansluten till gallret på andra detek
torn. I dennas anodkrets ligger återkopplillgsspolen. 
Äyen mellanfrekvensen omkopplas vid våglängdsom
kopplingen ; vid mottagning på det lägre våglängds
omrtldet ligger sålunda ett bandfilter inne, avstämt 
till :!32 kc/ s, vid mottagning på det högre v:iglängds
området inkopplas ett annat bandfilter, avstämt till 
:>00 kc/s. 

Andra d teldorn är 1l10tståndskopplad till slut
rOret, som utgöres aven kraftpentocl. • 

l\fottagaren är försedd med en ny stationsskala 
mo synnerligen trevlig typ. En snedställd sträng rör 
sig i hori sontalled bakom en diffust lysande glas
skiva, i Yilken fyra v rtikala springor äro upptagna. 
Stationerna äro angivna genom hack i springornas 
kanter, varjämte station 'namnen äro utsatta. Strän
gen ser u t att röra sig ,oertikalt och tjänar sålunda 
som visare. Ett hnndratal stationsnamn äro utsatta. 
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Den ö -ver lägsna högta~ 
laren. AJAX 
perD1anent~ 

dynanlic. 

IIögtalaren som Ni 
"äotat på. 

Pris kronor 45.

Större v~rkningsgrad oc h v"ckrJre ljud Jn i "udra t=ermancntd)'namiska 
högt.,brc. En.lst,lcndc å tergivning ,lV såv;i.l tal so m musik. Passa r JlI.1 
appar.lter fr l n 2 till 6 rör. Ford r,lr ingen m~lg1)ctistring$ström. U nivcrs.1l .. 

tr,lnsform.ltor med /) olika anslutnings mäjlighetcr. 

A terro(s~ili.l re erhJfl ,l god riJbiltt. V id större pdrtier i.'inlnJs specialoff<!rt. 

K~lt.l1og siindes mot 25 örr? i frim.1rken . 

Firma Aug. Jansson, 

AJ i X Ferrocartspolar 
äro de bästa spo
larna fö.. alla 
mottagal·e. 

• 
Matchade 10 glnger nogg rannate 

än de flesta and.ra. spolar. vilket 

möjliggör a.bsolut enratts.lvstJm ~ 

nin"g. 

MeJ Aj", Fcrroc.utspollr erhålles 
-:::::::::lii_högst.t för~tärkning och största 

selektivitet. 

Ajax Ferrocartspolar levereras 
i följande typ er; 

lJandfiltcr med konst.1n! band bredd (9 kH=) .. ".""." .. " ........ Kr. 30.
H ögfrekven.1i"tr.,nsformator ....... . .. . .......... ..... ...... ,,15.

Detektorspole med återkoppling .... ................ . . .. » 15.
A ll a spol.n levereras med inbyggd omkoppl.,re . 

Vaglängdsomrldc 200-20CO meter. 

Sundbyberg • Uadioa,·d. 
Tel. U;)9 

Q)e n frisväng a n de 

FOLKSHOGTALARE N 


HEGAAPHON 

blev den stora schlagern pa 
rad ioutstäJlningen i Berlin. 

Komplett med metallchassis 

PR IS KR. 20:
21 cm diam. 

HEGAAS Elektrod,namiska 
Högtalare D. L. U. (det lilla undret) 

En succes utan like. Nöjet, den 
ger, betalar hundrafalt den lilla 
extra slant, den kostar. 

PRIS KR. 25:
17 cm diam. 

B egär vj E' pd s lisla Ö\'cr billiga radioarfiklar s~isom gr.l mmofon::o 
motorer , pick"fU) 's, detektorappilriJt(!r, potcn tiomelrar, radiorör etc. 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
AEGEAINGSGATAN 40. STOCKHOLM 

RA 1 0 
Prislis ta n:r 13 

med de sista nyheterna 
sändes mot 15 öre i fri
mä rken, EIA: s radiohand
bok för app aratbyggare 
(4:de upp!.) innehåller allt 
om praktisk radio, appa
r atbeskrivninga r etc. 

Pris go öre (i frimärken). 

~ 
~Agenter antagas. Begär agentviIIkor . 

Elektriska Industri-Aktiebolaget 
Box 6074 T. St o ckholm 6. 
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Pröva hösfnyheferna 

;rån Dux Radio! 


l. ~y Univcrsalmott~lgclre fö r växelströ m och li kström . 
2. Enastlende Ijudkv.llit et. 
3. SJ.mtliga mode ller försedd.l med elektrodynamiska högtala re . 
4. Absolut senaste o ch mod ern.lstc radio rör .:W IcdJndc fabrikJ. t . 
5. Bel yst skala med st.1 tlonSn.lmn . 

6. Enastlende lä ttskölla , sd , kti va och effektiva. 

DUX RADIO AKTIEBOLAG 
Birserjarl s~ataD 66, Stockho lm. - T el. ( Växel) 233995 

Vå r nya radi o katalog för sösonge'n 1933·34 her 
nu utkomm it. Den nmfa ttar rad iomottagare, högtalare och 
radiotilIbehör av a lla slag samt , Tellus. g rammofon skivor . 
Rekvire ra kataloge n som sä ndes gratis och franco . 

Våra lågt kalkylerc d e eng rosprise r tillfö rsäkra Ede r en 
konku:ren sk'aft ig för . äljning och lämna rum fö r en god 
fö rt j ' nstmargi nal. 

AKTIEBOLAGET 

TU R ·ITZ & C o. 
Radioavdelningen GÖTE BO R G 

driftsäkerheten 
ge nom att använda vara 

Vacuumimpregnerade transformatorer 
AKTIEBOLAGET 

ERIK SUNDBERG 
SIGTUNA Telefon 2 

BETAVOX 

Kronor 26:-
(brutto) 

I p rIS och kvalitet utan konkurrens. 

BEGÄRSP E CI A L B ROS C HYR 

MAX JOHN SEN &. Co. A.-B. 
R eger in gs gat a n 20 - Stock h o lm 



26i'iPOPULÄR RADIO 

H

ål' komma d nu mcd den modcl'ua lik


s tl'iiUlsmotiagu l'en av den populära typen 
med ett hön'freh ensstcg, de trlrtor och s lut
rör . Den ornstiindigheten att h , av de 

a lLm lIJo(lernaste rör'e ll - lrögfr'ekvenspen todenw. 
kommit till användning, synes måhända en del av 
lii sekl'eiscn vara cn nackd eL Många ha nämligen ti

ll igal'c skaff:lt s ig s ld il'mgall erröl' ur ISO-rnA-serien 
neJ. kUllna gil'ctd s j ka, sem desc'a en uart a v den 
:11l1ec1uiug >n att det kommit nya rör, 80m li ro något 
Ilii t 1. l'e_ Yi l'ilja därfö r f r'5.n början f ramhålla, att 

»Pell j odtrean» är så kOll, t ruerad, att både som hög
fl'l,'k,'r'l1 s l'öl' och de tektor' IUIl1l1a anviindas van liga 

T.·ekrets likst.·ömsmottagare med bög 
frek"enspentod i så"öl h ögfrek"ens- som 
detektorsteget. 

skiinngullerrör, nämligen såRom ILögfrehenSl'ÖI' ('t t 

val'ialJelmyrö r och såsom detektor 1t normalt skä rm

gallerrör. Dock g~Ul e l' ej lctta om mottagaren skall 
bygcra: fö r lågspän t IiI ström nät {), 110 a 150 ,·olt, 

fy högfrckvens]Jenioclen er hj uder härv iLl såsom hög
fl'ckvensförstäl'kare sft stora fördelar framför skHl'll1
g-allcnöret, att en nyanskaffning a v rör är väl mo
t i,crad. Moclellapparaten ~i. r byggd för 220 volt, och 
"ilisa f öf'äl1drl!1 era r m åste viclta(Tas för anvä ndning 
pli. nät med läg re, pänning. Upplysningar härom kUlI 

na el'!l åHas genom Populär Radio,' F'r'ägeal'Clelning' , 

Jl[ottagal'c lI s 7cnJilIUngsschema . 

Yi "kola fö rst se p å de viktigare deta lj cl'1la i kopp
lingen och börja ch m ed "'löd 'tröm, kretselI ( e fig , 
l) . om syne' iiI' crlöd.. trölnIDen j mouellappar a t u 

s ila el medelst en dl'ossel D 2 och en kon llellsator 10 · 

Detta är näl'mast gjort al' U n a nl edningen, at . elen 

F ig. 1 . »P c lltodlreul1 s» /,;oppl'ingsschfi-llUJ . 

1 =4';-OC Il1. 
C. = 450 {)m. 
as = 450 cm. 

( 'a = 
G7 = 

• = 

O"j mf d. 
0,5 qnjd , 
1.000 CJlI. 

/1 = 1 mI(l, 
On = 1 mfd. 
(: " = {j.000 <': 111. 

R, = 1.000 ohm•. 
R . = ~/;O ohm . 
R :) = JO.OOO ohm. 

ar, = 
H, = 
H . = 

J.O OO ohm. 
10 ,000 0 111/1. 
0,./ 1Il egohm • 

](.1/ = 50.000 0/111 1. 

R J! = [; ,000 0 1t1iV. 

R'3 = 1 megohm . 
r~ = 1.000 ClIl . 

r;, = 1 /Il td. 
Ca = 0,0 2 
C 10 = c :u 

mfd. 
SOO CIII. 

C' lJ = 
ej:; = 

1 mfcl . 
.j. 1111([ . 

RI = 
Rå = 

(jO.OOO 
40 ,000 

0 /1;111 . 

071111, 

R , = 0,1 tncrtoh,m. 
RIO = 0,3 111 cgohm , 

H u = 0,1 11W,IJ(I /ll il. 
R", = 6.';0 071111. 
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Fif! . 4. Den 1ti/'(li.(/1l 1IIol!fI{Ja ' 

r CII 8Ad 1/'[711 olll.""i'/([II. 

.i 1ll0deUappal'ah:ll am'ä nda anodstl'ömsdl'osselo (Dr) 
ni J' fiin;cdd me(1 ell ex tl'a lindn i ng !'öl' glöds1TöltJmen 
DJ. Båda lindnill"al'n a ligga ;,;;,\lullda 1>< f; aunna 

kiinHl. Emellertid ä r s ilningen av g lö(] suönnnen i 
(~etta fall ej nöch-ändig, varför drOf<fwln D 2 och kOli' 
drnsatOl'l1 C'G kunna utelämnas. AU spännin gsfallet 
i D 2 c1ii kOmm p. l· lIl' räkningen spelar ingen roll, 1. 

det upptnge:;; automatiskt av l'egulatonöret V j • 

Dt, \'i sålunda }il'O klara med glöc] stl'öms];:f'dsen, 

til \i Hu lIled I"jiih'a mottagarkoJlplingeu och lJöl'ja 
som nmligt \'i d HIl tennsidan. Den i moddlappal'<l1 P il 

använda l> pol sa tl>en tir av det engeh;ka m~il'ke t »V,-1l" 
1 y», typ BP Hl. D ' o omfattar tt-e sp ola r, a\' vilka 
dt t v,- fÖl 'sta till sa mman f< ll t,röra ett bandf.ilter m ed 
kons ta nt bandbredd, Kopplings poleu L' och kopp
lil\O'skol1dellsatmll C x iil'O inbyggda i spolbnl'!wrna. 
Mob:itåndpt Hl tjäna!' i i l! a tt leda gn llcJ'!';päu ningeu 
t ill hög[l'ekvensf'öl· et. 

Giveh 'is lnlllua iheu spolsa ts r fl \' a n dra yiilkUJlfla 
faln' ikat auvUndas, TII eIl koppli ngen hlil' (],t ej den· 
~ 1l11lIllc. 1 »Var·lcj'» ·sa1· 'en Ur el en tr ' d je spolrn kO D· 

>< tnlel'ad s~ ;;om au otI-ansformatoI' på. H\ng\ftg) , och 
jll ~t g "l1om aU högfr ·k,' nsröl'et s anod ej äf' anslu1'PIl 
till toppiinden a v tr 'edj e kret sen uta.u t ill en p rimLiJ', 
som gel' (m viss upptr ans[()['meri ng t ill .' e];:nndill'ell , 

iiI' denna spolsat· peciellt himpli i (le fall, dill' ett 
s ld il'Jllga llerrör ,w \'a r ia beh n. typ ,k flll f1ll1" ii ndn s i 
. . j ii llet f Öl' ('Il ltiigfl'ekvcnspen tod. Yid ,'ådana spola r' 
{h i r mot, där hiigl'I'p!n' euSl'öJ'cb, II !lod skall fl II sIn taH 

1' j Il r,pdje ];:I·(>t seu toppH nlie, ilr högfl'ekrell spell to· 

den att föredraga om man \'iU ha största möjliga 
srlektivi tet. 

11 u!Jfrekvenspentoden SOIn detektor. 

I modellappamten användes en högfrekvenspel1tod 
som anodlikriktallde detektor. Som ovan nämnts kan 
emellertid liven ett skärmgallerl'ör användas med 
gott resultat, ehuru värdena på spHnningsdelarcn 
R ,- R9 till skäl'rnga llret då måste ändl'as o 11 dess
utom noga utpro\'as. Vid högfr ek\' 'n. pentoden ii.!' 

:,;kiif'mgallel'spänningen ej kJ'itisI . ä rdet på 
ka toclmotsh ndet TI 7 ha r en vi inverkan på 
mjukheten hos;; terkopplingen, Ett mindre viir
d e på R 7 gel' sålumIa mjukare återkoppling, rå t· 

tare sagt mjukare sviingningsgriins. 
D etektorn iiI' motst( Ildl>kopplad till slu trör'et, 

som ~iven Hl' en pentod. Anodmotstålldet är i schemat 
bdeckn at m ed glO. Ett stoppmotstånd R ll för hög· 
f:'eb'ensell är inlagt i serie llled gallerkondensatorn. 
Motståndet Hu är avsett att undertrycka högfre 
kven ta paf'asitsvängninO'ar i ' lutröret. Ett galler· 
fi Jte J' R14- ~H ~ir inla gt för att förhindra uakvänd 

:\ 1 l'koppl ing i sI utsteget. 
E n utg:~ ngstran sfol'mato r ~ir inu,vggd i modellap· 

pllra tf'n. Detta ka n \':na mot i,eJ'at di'l e n plek t'ro

~J[!\\. ']C JE: n J[ l -IJLlL Jr § ']L':\\ 

1 ;{ -gun gko n(l e n ~ nt () r. 3 X 4GO ('m. 
l ~ puls:lt. 0111 a st. f> p o lar. 
1 \"J'idk o nd r n sator DIOd isol. nxel , c:a ;;00 cm. 
l It ög( rek \·en s dro~sc l. 
] variabelt. 1Il0t'tuud. 10.000 ohm. 1 wa( t. 
l eildrosse l, c:u 300 o hm, c:o 25 h enry \'id ~o Ill.\ (D, ). 
l u t g-ä n gtil ranSLormutor e l. u t g å n g-8dro s se l (e v,). 
1 k o ndCll snto r , 4 m!'d , l .GOO V ~ (e,..,). 
1 d :0 , l mft!. 1.:>00 \' = ( \ ). 
a d :o, t mfd. 500 v .= (e,,, C~ !!' ' ,.). 
2 t1 :0, o,;, mfd. 500 V ~ ,(C.. ,, ) . 
1 fl :0, 0.02 m[d , ,,00 V = (Co) ' 
1 tI:o, G.OOO cm, 1.000 V - j glinlm p ri~ol. ( , ' 1). 
1 el :0 , L O/JO cm. 1.500 V = (C,). 
l d :0 , I,OOt) cm. LonO V = (e.) . 
l motstå nd. 1 m ego hlll, 0,1 wutt (H ,,,) . 
1 d :0,0.:3 rnegohm , O.;; watt (H HJ· 
2 d :0 , U.1 1lI '~ohm, O.i) watt (R•. U ,.) . 
1 (I :0.0.1 m eg-o llm, O,l wa tt ( {{ u ), 
1 d :0 , 60.000 ohm, 0,3 w alt (Il, ; . 
1 rJ :o , 50.000 ohm , O.l wa tt ( R,, ) . 
1 d ou. ·10.000 o llm, 0,5 ",al t (H,,) , 
1 Ii :0 , 10.000 o hm, 0.1 watt (R,), 
1 tl :0, ::;.000 oh m , 0 ,1 wal t (1(,,). 
1 ": 0, 1,000 o llm , 0,1 watt ( Il " R.,), 
1 el :0. G§O ohm , 1. watt (RIJ. 
1 d :0, 2,,0 o hm. 0,1 wa tt (H , ). 
4 rii l'hiHlal" ...I, ;3 -1Io1ig a. 
1 ~ t rÖlllbr'ytal' e . 


1 a luminilllll c h"ss i. ~O() X270 A l O mm. 

l aluminiullllJlftt. «"'.) . 4~() X20U X 2 mIll. 

1 l'l'o nlpl al.tn, 400 X 240 X 5 m m. 

-I: kon t :1kthyl So l' m e d i ~o J !' l" il n de lJll ss niuga1'. 

1)i\~ . ll:opplill gfoi t r: U, sY:-i tnfle.-, s kru v, lUu tte r eh.:. 


n Ö 1HtTABElLJlJ 

F l1h r il<at I T:II>'· r ör 
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V I) 

S lu t r ör 
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r, 
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I
'l .W'dlltlliu g till artikeln um Ileminspelning av 
.!;l'all1mofonskivor på allltat shi.lle i detta. HUIll

mcr beskriva "j här nedan en låo'frckvcnsföl'

·till'karc med s tOt· Ilistortiollsfri utgångseffekt. 
SIntsteg >t, som 1>e ti.immef' hlll' stOl' 'Hekt förstärka· 
l'e11 ka n ge, utgör s j detta fall av h enne PUSh-PllU

kopplade hiodel' a,' speciellt kraftig typ, Efter som 
(lessa l'ör fordra e u synD di ' en kraftig glödström, 
liro glö ltr;ldarn, lagda i serie. U tom .'ln'lstcget hal' 
fil r st iil'kal'l'u t ,'elllle f' ö n;!"Hl'I,ar::;leg odt rören i dessa 

ii l'o indi rekt upp\'iirmd.a likstL'ömsl'ör ur 180-mA
, (,1' ie l1 , 

för 220 Tolt likström. Lämplig för inspel.. 
ning aT grammofonskbor. Idealisk gram.. 
Dlofonförstärkare. Utgångseffekten " watt. 

P Ui'l:d iirkan!ns koplJl-i,ngssch IIH~, 

"arken auod- c.ller gHitl::;ITölll behiivCl' si las till f.illlt
steget, (Se fig, l), En silning a v glödströrrunen till 
dl' 1>åda fOl's ta förstärkarrören kan dock vara moti
\' e1':1d, då ma II Ön.' kal' s' ty t bakgrund till å tergi \'. 
ningen som möjligt. Anodströmmen till andl'a röret 
, Uas medel 't dro , el-konclensator-i'iH ret Dl- Cs och 
nnodströmmen tm för'sta röret ytterliga r'e medelst 
mol stuuds-koudenl>atorfilhet R 4- 5 . Gallerspän
I!ingal'lla till första oeh andra rÖI'en si las medelst mot 
ståncls-koudcmsatorfil tl'eu H2-C4 och H 7- C, resp. 
Chlllel'spänningarna till slutrören uttagas från ett par 
gall rhatlcl'ier ; att u ttaga des, a spänningar från J]~i· 

let vore a t t slösa III >el den 1i llg~illgli g::t a nodl>piin
l!ingeu. Bi\.da srä nningal'ua sk ulle dock kunna uttaga !,; 
f l'ån ett och sa mma gallerbatteri , vars pIu pol aUl'llu
tes till minns glödtråd .va röret V4 • Galler päuuing, 
nU, get för detta rÖI' skall då \'ara 4,5 v l t mer a ne
~a j i \'t iin ut ao'c föl' röret V XI emedan det /Senare får 
..j ' -olts extra gal lerspiiunjng genom spiill ningsfaIlIJt 
i j'öl'et. V lo-löd t!"tld. 

R H = iS. OOO ok/ll_ 
' J = 0,5 mld . • mJd. Go = O,J mfd. R~ = 2,000 ohm. il, = 0,2 meyolt m. R n = 100 ohm , 

'. = 0,5 mld, C6 = 10.000 cm, C1 2 = 2 1nfd , R4 = :i0.000 ohm . R s = 1.000 ohll t. R 13 = 100 ohm. 


0 3 = l mfd. 07 = 0.5 mId.. R l = 0,1 IIIcgohm, Rs = O._L megohm.. R 9 = 30 .000 ollm/. R u = 100 011'111_ 


4 = 1 mtd, ('~ = -4 lIIN. R2 = 0,1 mcgohm. R. = 1 1J/c!lohm . RIO = 5.000 ohm. RIJ = 212 ollm. 
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I .. 
C" Cg 

..I 

j· if/.) Jr 0// l er i ll !l-s plu n och l.uJl pl i //[JMi fll ill!l ti ll k raf ffÖ"~ liir l;({" f'cIl. 

+ 


H 

l 

:~. 

6 9 

Il, 

o-b 

Förstiil").;areus illgål1 gr;ldii lllll101' iil'o beteckna de 
lIIed a och u. Ett pur ko lllle n i;;H i Otel' C I och C~ isole
ra (lessa från nätspä nuin gen. ni ä r en yol ymkonholl 
i fonn ;w en potcnt iometel' (hplst ]o(';nitUli sk ). D 'lI 

na bÖl' ej ha alltWr s tOl 't motståndsriinle, ty d ft kOlll -

Ill a liU I. ll iH ~1 öl'll i llga r in tknna \' iig. E it lllot~ tl\n ds · 

\'iircle ;L \' högst 100,000 ohm lJör ll1l\'iindas. 
:Fi;!'sta röret ii t' motsUlI1tl:,dwpplat till det a ndra . 

A noLlmotst,'tlltlet ii l' b tcckna t H~, O'u lIerkondensatofn 
en o('h g alll't' lIIolshl lldt>t nI; ..\nd!';] r ö rl'!" iirtJ';ill s fol'
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" f/~8i c ( ~ ,It frun 'llIldrr8idrl'li , 

",\ 'J' bH L.U.LlSl' ,\ , 

PUS11- pul l -ing;a ogst tH n slQ r ma t or . 
pll~h - llull - utgn n g-st J'an~ t' (il"Jna tn r (l' \'ell l" UI g;'-l ll g-", d to :-;;-. t'! 
m e u mi ll,IIILag) , 

l polt'ntiolll p t e r, 0.1 mcg'o hm. )ut::a l'illll is k ( R ). 
l ~ illlT·O~·C l. r:a aon o hm , f" :n 30 l l('n ry " id ;:,' m.\. 
1 ':·d lfi l'o~R( ) 1 (('\',). r'::1 100 0 11111 . \..: :u S h l' l lt' \" ,' Id 1 O w..-\. 
1 k o nl)l'n;:;at() r , 4. IIlfll , 1.iif)O V = ( , ). . . 
l u ou . 2 III l' d, 1.:iOI/ V ~ ( _ .. J. ., 
1 fl :0 , ~ mr d , 1.1JUO " ( , ' 
l don, l 111(11 , l,GO(l V = ( "l , 
1 d :0 , l 111 [ ([ , ;;O\J \' = (C:, ):' 
:! rl : 0 , U,l> III (d, l, GOO V (c:. C,, ) 
1 d :U , O,J tnC d , 1 ,/11111 V = (eJo ;' -
l el :0 , O.U mCd , :i00 \' = (C) , 
l d :0 , 10,OllU Clll, l ,OIlU V = ', g liJIHIIPt'isol. ( ',, ) , 
1 1lI0l.Ul!l<!. l IllCg'o h m, U,l wa tt (11 . ) , 
t d :0 , U , ~ lIl(' g'O hlIl , 0,1 Wfltt (IL) , 
1 el :0 , 11,1 m cgohm, 0,2 watl (lt ;, 
l u :0, 0,1 In ego hm, 0,1 waL t ( 1(.:: 1. 
1 d :0, 50,(I(JII oh m , 0,1 w a t l' (HJ , 
1 d :0 , au.ooo ohm,. 0,5 w alt ([{ni, 
2 tI :0, 5.0t}O Ohm, 0.1 w a tt (H l'" U l , )· 

1. el :0, 2,UOO o h m , 0,1 ,,'a lt (11,, ) , 
l d :0, 1,000 o hm , 0,1 w at t ( H,) , 
.I d ;0 , 212 ohm , ~l:! ",alt (H...), 
l (I :0, 100 o h m , 0,2 ,,-att (R,J , 
~ tl :0, 100 ohm , II ,~ ,,'aLL (f{ ~ , tt ), 
;j rörh ;j llnre, 5- 11oliga. I .. II 

1 s t r ömul',I'lul'e _ 
1. a lll lIl illilllll c h a 8-i, 2nO X150 X 80 ITlln , 
1 fr o nlpl lltla, 200 X lSO X ;; 111111, 

r. kOll ta kthyJ:.; o r llt cd i $o l c ralldl' lJtI~!-;n ill g":l I". 
4 fl Il Od [JrvPllur. 
:! gO llCl' l) :1llt'I·i e l'. 
J) i\~ . ko p nlin~~:~fI' tld , :-:,Y slofl t; x. :-:k'·lI\· . IlIUI! (' l' i'l e . 

F i!!, S, Del tön!i!JkOJlJl"ltl u c

mHlol'koppla t till slutsteget och ko ppJingse leml' J1tet 

It tgul'e,' häl' ;1,. p u s h-pull-ingl ngstl'an ,fonnator n ~\ _ 

l't'illlii l'ell hU d enna ~il' !';ic1ställd medelst motstå ndet 

H,. och kond pu ' utOl'JI ('\J ' D elloa unol'dning kan an

d nlla,', d. de effek tint 1-:1111 pel'e rören Jlyttj ns i :,;1 u1.
:<tl 'get. men ä ro slu trör ' ll i :>tället av O,G5-a mp(\ r e

(y pell är det menl ii lldamål;:;enligt at , läg''''a flt'imii 

l 'I ' J! rlirekt i aJl oflkt-et~en t ill l'öl'e t \ ~ , I-hiL'\'id får det

l:1 I'iir f ull a ll o(l ~pänn in o' och kan avgiva ~töne d i ~ 

Imt iollsft-i u tgångsspänni ng, O,65-a mpcrer-ör en h å
" ;J, lliilUligen a,,>; dr t slötT!.! ingångsvi{xel spänn iuf!; 

iiu l -um p(!l'el'öre n fö r /'lamma ui'g: n gseHck L 

Uotsb ll fl pn H lo o ,h R n ha t ill Il ppgift aU stoppa 

l;;! l'a ,'i s ,' ii ngningal' i ~lut 't geL houd -'usatoI' 'rlla 

l' In odt CIl övet' gaUerhat el'iCl'll il äro ej nöc!\-ii nrliga 
/I('h kU llll,L u telämnas, Tran 'formato rJ1 m ;, "'te h a dp
h1l1 'e!;: undiirli n dn in g, eli -e o 'k:;\ Ulf' man lägga tU 
g';t llprkondl' I1 atoL'('I' odL mot s '- nd vid sIu h'ul'l~ n, 

l ::;c.lJ(~m< t ä r ri :'fl d n pu- h-pll ll-u tgångstnul, l'or

ll lat()l' , T:" som hUI: h :\ : p!;:u udärl iuch Iingal', cn föl' 

It j ;gu lin tiga och en fö l' h gohm iga högl aJ ft J'e , Eu ran 

l ig gT,W I' l () , a för ill ~ pe l n i ug an,'111 l(" till den hög

cl ll lli g-a lin d n ingeu, E r nlnc llt kan t ran"forrnatOl'1l 
f'l's iltt as fl\' (~ l\ uigångsdl'Ossel med mi tt1l tlag_ ~\Iot

,' i;'l ll d pll R I3 och UH iiro iiw'u dessa. f Öt, att Moppa 

}ja L'af: its Unguingar, 
_", gl'l1 rldaljn' i s(']IPrna t hehii\'a ' 11 niil'lll :ue fÖI'-

F a h l'il.: a l l :u fiir~i .- l"ijr 
Y , 

~: n f iirs t. - r ul' 

"" 
Sll1lrö r 

V :, och Y 

Phi lips B 20;18 n 2038 P. 40(\ J028 
~a r o r .... X \\' 1 n NG 180 
'[',·tefu Ilk"Il HE:'\ lR~l R E. 1821 
Tl'iutron ,. .. .. A 2o:l0 ro;; 

~: ;l: :~.~~r:~ ~:l... ::::: ::::::: G 2018 d 
A 2tlS 

l RO U 

kl Hl' iug_ }]o bLåndel. 1~1~ ä r "lt ullhl t öre/' rrl öd f l'åd('u 

t ill Ll t a " slui'röl'cn, ,'om ligg(')' llilJ'lllas t mi nl1~, ])e ll'a 

mo sb nll shipper anoc1.'t rÖILIII1 Cll fl'ån "Öl'p t \':1 fii)'hi 
glilrl! I> ~ d CII p å V 4 , ty ulIoc1fitr'ilmlllPII skull!' pl .i e ~ t 

a dde ra ' ig till Y , :8 gliidsre" m, 
l rÖI'(;: t~ Ve aJlOd J.::ret iii' jup,' icka ll cn j-onkontl'OU 

(k l:lugfii l 'gskontl'ol1) , n1f'del :,t di ken klangfiil'gen 

kan gÖl'a , m öt'ka re, om Se Sk1111 ,<1 I'U önskyä l't_ 

Kontlensa lorLl e J:; gÖL' j ngen Jlyi ta Jör silllillg't' ll 
o('h ka Il ll lllh' U l'il S , 

1\-0 ,/ !J /rlf ktiol/ sdotu Tjc/' _ 

Fiil.'kop ) ling,'mot,'t.'lnclel H l;; nr ;', 'i-e jJla(:cras ut an

fi)r föt' shil'karcu och ausl ulR till denna me1.1elst e ll 

", 1;JchL H et killl , -<1]'<1. föl' e t! med cn kycl d aud(' 11 (' 

k lii,tlnad a,- pc)'fO['Cl'nd pl, t, Y id injnster ing :1,- m lll 
F orts, :'\ s iLl , 28, 

r'irr ,}, B tt Htjöl'llllll e (/ I) fiil'7WP fJ 
lill!Jö11l0 (8t(indc t ti ll 8]-u ll'ön :li" 

q/öd/ n /t/(n ', 
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Fiy, 1. IMpelll i lLfl8.apparateJ~ med flty r 

mek MU-8-lIt f ör gYIlfVCcrdos{l.l1, Under 

v r ({;-m.mof on'borde t S6S nwtorll. pil va)',~ 

nJlel li.Jr,iJvta lkiken rIr an'brafl t , S t1lrtne

/;:a.ltis-m.c/I, me(~ den stora ,1JOr 8k,.oo i! 

OCh i1 fl t 'vd 8111<1. (ri8801'na S68 un vä't" 

t er , Dri-!;..,'e IMJU;)1t Uoger ,'·u-nt n a-vet 


Wl skivtallriken, v ilku;t försett8 med en 

(J3I tl'(J. l) I'wka, Pd, d€'J~ vdqtäta. gä'H{}(l~ 


l::~;;~~~~~~~Zl!:zzz;;;!::c::~< de spindcZn .Wpet' sl fl,rlett , 80-/11- qe1lom ' 
6ft 8tdt!-f1 med Jr,ullef/ er (j", !<Jro'U'nde11 

(irllnl n\of o n  "ilCIL grato.eriJ,Osa,t, Dm. senare iiI' num, 
lnut nr terad· W en. ~ton:ann» . g()m doc~ ej ii,. 

Iflt1l1,ip J Ilu lwelt, 

H
 
ar man r edan förut en l'adiomottag}u e el

ler gl'ammofonföl'stärkare meJ en distor
tionsfroi utgåugseffekt av minst 1 \\"att, 
n pkk-up av någorlunda kraftig kOll

struktion sa mt Il elektrisk gl'ammofonmotoI', åter
står cgent ! igen (~ndas t en styrmekanism till graver
dosan (pi ck-up'en) för att man skall vara i stånd 
till att spela in sina egna gramnl,ofonskivor, Man 
ka n då ta upp \-aIJa delar ur radioprogrammen, Vill 
man sjiilv tala, sjunga eller spela in skivor, måste 
man (hirtill ha en reizmilu-ofon med tmhörande för
Rtärkare på et t eller eventuellt två rör, 

Skivmaterialct utgöres av 0,2 a 0,3 mm tjock cel
lophul1 eller gelatin, Av lIetta klippas runda skivor 
med en Jiameter av 15 cm, vilka. i mitten förses med 
€it 7 mm:s hål. ilar lUan eudas t tillgång till ett fjä
der verk för drivande av skivtallriken, kan man ej in 
spela skivor' med större diameter än 15 cm, ty verket 
rår då cj draga runt skivtallriken_ Ljuukvaliteten blir 
bättre, ju större diametern är, och Ji'trfiil' är det [ör
delaktigare att använda störTe skivor, ty i niirbetell 
Q \- peri ferien blir ljudkvaliteten uii ttr'e med de större 
skivorna, Detta förb fi llande har dock mindr'c bety
(1else vid allvändande av cellophunskivor, som åter 
g iYilS med S ifUll fil, än \'id aluminiuIllskivor, som fitcr
gin\.' med fibe r m L Celluloid är ej användbar t som 
skinnateriaI. 

(;/'a'lI /ol/wfour,notoi'n köres m ed öve /'sjJ iinnin,f;, 

En nmlig liten gramruofonmotor rår möj ligen dra
ga för inspelning av 13 cm skin)!', Vill man spela in 
skivor upp t ill 25 cm, m <l, ' e man köra motorn med 
f'Y CI'f;piinlling föl' att J en sk 11 rå med att clI'aga runt 

Anedd för inspelning på ceJlophan eller likll 

skivtallriken, .1.1' uiitspäIlIlingen 220 \-olt likström, 
koppla s motorn slUunda för 150 volt eller, om den 
ej ens dö. skulle rå, för 110 volt. Förutsättningen föl' 

att dett a skall gå bra är emellertid att motorn ej fåt' 
g; lilngrc t id än 3 il. 4 minuter ö.t gfingen, d, v, s, just 
sil lå ng tid som erfordras för inspelning av en ski\'
s ida , Motol'n hinner ej på denna tid bli så varm att 
den ta r' skada a v översptinnillgen, Dock är det till
l' dligt at t i förväg införskaffa upplysningar i (1en
na sak från fabrikant en, 

Hal' n}ltet 220 volt växelström, kan motorn kopp
la s Wl' 127 volt i\r den ej omkopplingsbar, få r man 

http:gYIlfVCcrdos{l.l1
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Ile material. Vanlig pick-up som graye.·dosa. 

lUel1a n nä tet och motor n inkoPvla en ha lJsfoL'Ula tOI', 
~01ll höjer nät..:p~i I1 Dingcn Ull c:a 350 volt, (lå motorn 
ä r för 220 \'olt. Vid 127 volts nä t och en motor föl' 12', 
yolt upptr ansformera spänningen till 220 volt. 

T ran fo rmatorn 'kall vara gjord fÖl ' en effekt a\~ 

omk l·in ·f 20 \\-a tt. 
T ro s den stora ökningen i tillförd effekt skall 

ski,·t allri kell fortfarande göra 
Hu t, varför lllan får se till att 
f il ngeral' t illfred 'st ällande. 

l '211r 1---
~' tm= 

'-"" - --

LI ,/(f(}------ ... 

j ~ 

I Fig. S. Ritning till :t>IOIlU1' /lW'118l>, J 1agel' (t in 1iii1llJter) S(l1nt liink -

L l' . stdngen. 
- ~ 

!'ig. <;l. JUtuJIlf/ tiU »tOIl(/i"mell) t~t()(l 
l{J,QcrlavtJ Ml~ 'fii8tCl;1~/'(lninq fli ,. 
u"avcNloSfl'll, Sllmt llWtviktell, 

ndast 78 varv per mi
centrifuga lregu latorll 

/45-----~ tp 
$~~! u:r I 

'1'4lfverknin{j UI »tU1!(t1',1n» och 8tYl :rnek(~'ll'i8m Ull gj'(/ ~ 

-VCrd08(Ln. 

Fig. 1 visar schematiskt hur inspelniugsmaski neu 
iir uppbyggd. Graverdosan iiI' monterad pil. en spe
ciell »tonarm» (ej synlig). Den styres i sidled a ven 
shiue, som åker på en rUlld stång och medelst en Hink
s1"aug är förenad med »tonarmen». En annan, gängad 
"pindel gel' "liid'1I dess rörelse. Denna spindel drives 
fran sk ivtalh·jkens mI \' genom en remtransmission, 
såsom tydligt framgår av fi g. 1. 

En konsirukt ionsl'itniug till »tonUl'llleu» återfin
lles i fig. 2. Den tillverkas av ett fyrkantigt milssings
I'iir med yttermått 5/ 8" X5/ " och med en väggtjock
lek ;w 1 ä 1,3 mm. I den langa Huden (räknat från 
Jagrillg'spuukten) förses röret med en bygel för fäs
i:wde u\- gra\'erdosan. Denna bygel måste anpassas 
efter den (lORa SOIU skall anviindas. Den t illverkas a\' 
~ lUm bandmässing. Dosan måste sitta stadigt på ar
rnen. Gl'U\'CITlålen skall göra en vinkel på c:a 80 ° 
Illed cellophan skivan. 

J'å »tonul'mens» kortä nda p sättes en mot vikt en
hgt ri tningen lied till i fig. 2. D en tillverka av mäs
!'<i ug. Fastspänningen ' kel' med en 3/ 16" skruv. Denna 
lllotvikt skall kUli n. för j u ta läng, hela tonarmen, 
ilven vid lagl'illgspu uldel1 och i nställas å, at t n,I
tl ' 'cket mo ski\-an Llil' d ,t rätta. 

Bygeln, OUl skall hi'tJ la graverdosan, fa stgöres vi<1 
l'iiret medelst re 1/ 8" försänkta skruvar samt '11 

fjii l'lle skruv, var: huvud har formen aven kula med 
;; 11I11I uiametcl', bet eckuad med b i fig. 2. En annan 
likadan skruv finll es på styrm >kanisnlCllS sUide ; ku

~__ -_~__ I4(J -J;(J---;I~iT -TQ~
---~ --~__~~~2 -

I 
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Fil/ , (j, ro ll/grll ! i I/ V SI!ll '1 I1 CkallisIIl CIl m cd d /I gallfjnde spill 
,ldll , 1l" ,1 (llutla s/ållg en ,W,HU 8./Iij rs T.-ivorlla, 

l';, a lid!' It· :, plan; är den ojiill.l,n e ll e l' ha r hål Ilude l' 

Iwk liicluatlen, mås i e en pappskiva li.iggas under cel

!()ph;111"ki,,;w, Skidalh'iken få l' ej »Im" tn» i h öjdled, 

-Upl iiI' n iilhiilldigt att p å 11 ' got si.iU sp iiJlIla [fls t 

cI'Uophall"kinm. Man kan t . ex. l åt a gnnga dcn upp

sti cka nde ii nd e n a \' ' ki\'ta Ilrikcns ax l och s kt-u \'a 

l' ll llIUtlt'I' på denna. u d r mU l en1 !äg'ge::; <.lå en 

I>!'ieka med 40 ~t ;-'0 JI1 m el iamet!!I', :'0 111 fÖ l'de la r tt·yc
k ·t t ill cel l\>pltan s kiva n, 

(; /'(/ r enIuMt och gr(wc/'uål. 

So m .'ran-',l'flosa kan am 'ä udas en \'an lig pick-up , 

d,ock he l>< t a \- h aftig 1,'1) o h m ed en s ta!'k ~tftJmag

H C , En' ul nellt nit stc a n!;:;H'p t dämpas kraHigul' , d, 

\'. s , nya , lt i''tl'(l a l · t.~ g'lI mllLivacknl nga r n , ste i n1i.igg-as , 

::::,tih gl'a\'('nl ; ICIl sne tt j 1'j'\l'll å ll and c ill Spi. rl'ik t· 

.--_ol---~+ 

~ 
L.aoo--t--~

~~++~r-------------~-r 

Fi!! , ,F%grafi av 8/iiden m CfZ kula/! föl' lä//ks /ållg CIl S/III 
l ig ihrrst, Till höger »li:idcnl/-II/fel'//» "ami Spiillllfjiiderll . 

ning-en, pl'cssas nå len och därmed ankaret- ät en a s i

(~a n och ka n (~j lu Ila sig i mcdcBiiget. Yid \, 1,,'38a pick

lipS kan t1iilllpllillgsgl':lde ll regle l'as och denna anort!

uiu cr komme t' i 811 fall hill' viiI till pass , 
Uenom att a nkaret kraftigt diimpas, kUlllJn a dt, 

lilgr' (O llt'l 'IHl a t t unc1eetrycka ::; och detta ~il' en uöd 

\'iinclig-het Yid grammofoninspelning. Eljest skulle 
nmpl it udcrna (sp,rets 11 s \'iingn ingae i ::; idJed) bli 

mr stora \'id liigl'c toner , o 'h spår en .'ku lle gå in i 
\ f1 I·allfll'~1. Egentlig -'n skilJl tt filter a tW äDll a . j fö r 

stiirkarc lI sum skär ned .·t.y rkau hos t.onerna nnd f' I' 
r :a 2;>0 p/ s, ju mera dc··to li.i g rc tOllCU iir. Det ta ii r 

CI, fin ' S, ', ,,0111 \' i kanske kunna ttf-erkomllla till e n all
na n g,1ng', 

om gnwcl'nåJal' a n\'~iI1l1 as ll e i m:lI'knad , n till

gånglig a >;p ' ial slipadc s t111nålarun, Dc iIm i ~petsell 

Y ·fnrOl ;1 de, Den fi ata sidan p rl DC len gå r fÖl'c "id 

Yid upps pelniugell :lllyiiudas de 

"H uda sHipn i. laru:l , som äl'O böjda 

idukel. .En piek-lIp med liittl'ö l'liot 

( I 'i ll~a diinlpat ) allka!'e iiI' h~i1' alt 

fÖI'cdl'aga , emedau "litniugeu p,. sk.i

\'Ol'na lI ä iJ li r mindre, 

X ;\ lh'YI'kd Les tilmmel' spl'tret.' 
tljnr> dd gnu'e r'inge n, E H . tö!'rc 

djup motsnll'HS fI\' CII s tö l'l'e Lrecld 

hll" sp;u'et, och tlill'föl' k fl n llHUI be

dö ma g"l'fl \'c riuge ll eHel' ;,;p, rhred 

den, Dcnna "kall r aea lIu gefiir li.ka 

slol' SOIll JllCllnUl'IlIUlIl ct mcllan sp ä 
I'C I1 , O(- It 1l!' 1 gill l 'I ' a l t pl'o nJ ut m ot

\·ikt ellf' plau:' I'i llg, ti lls man Ull' de tta 

Fi{/ 7, Ri/llill!! Iill lS /äll c1I, ,~om (flill er IHi 
den ii /iila ställgen och f ä r ~ in r Öl'cl sr' 
fri/n d en (j ii II f/all e 8pilldc711, Jlu./lCI'Jt 1(/

(/U /,(!8 a" (' /I Iiidcr 8I!1r],-r, 80'm 1!l'eSSU$ mol 
(/('11 yiill(/(ul c spillde/II, 
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lor n:!. ha t ill \1ppgi f t a t t upp hiira lii Ik si ångf'll , I'UIII 

i',, 'pr/'Öl' !'ij l'pl"cu frän ",l iid pll 1iU »tOl1<lr IllCU», 

Tnppel P~l »rOllal'm ' II» pa",,,a!' l det la ger som r i
,' a ~ t i II \'ii n" el' i I'ig, ~, T a PIlC' Il 'kall '''il. hitt, me n 

Fil}, 1, FU!!) III'f/ {i li V » t O{/U I' III (' I /», d (, IIJ!(l,~ 'lig ,l' , mull/iI,l e ll 
R(tJ/11 liillk s!t7 I1(/ (' 1l i fli r d iqt ski"" , 

I'ar ej gl<lppa, Flä li ,'cn fÖI'ses med tte 3 mm hå l, ~ä ati 
h lg r' L lmn fiista.' I'id g-ramll1ofonhol'lleL XI' dosan I'j 

:omedsUiUd i för 'lu llande t ill »lonal'm el1», kall lagl'et 

fii : t a s " i\ , att lI ftl~petsr ll gil l' genom ('en t l'llJU p;i sIdI" 

' ;dlriken , 

Uinks til ngen I'isas t ill hö"e l' i Ii,,', iL Veu tilhel'ka s 
;1' en lllib;s in g~tar lit el tdl'sui1(, 4X 8 mm och föes's 
ll: ed dt :; I1 llU lJ:H i n ll'd e r' <L ti llll 'n, IUdell bona", >iL 

.I;h lgt hL at t /)(j['!'spe t 'en bö l' j <1 l' ,y' 
JJ:l s p; Il1oj>;atta sidan , Fig, 4 \'ism' 

» if)J.I;1l'm» , lagf'I' , m ut,'ik t sillnt liink

'<tang j fi iI'(ligt l-;kick, 

S Yl'Jnekall i:- J1Jpn" hUHIIlbl',;j ; nib

dt>l I ' i sa::; i Iig, ;:J , D \.! u giingau ' del vJl 
;l\' spin deln J1<I\ ' en ]än~d ;1\- 145 111Il1 , 

-i teedianll-i c l' ll tir' (': :t 8 nUlI och 

st ign ingt'll 0,5 il O/i IlIm, l I:! n ;l Un

fl n ii l' ;;;p ill(]I'llJ [ö, ', 'ecld JU ed en ,Uil 

i;IPl Jiir la gl'j llg-t'l1 , Lagcl' hw01s llingell 
iil' lJeteckllud Il e< a, Pt 20 m m ;1\'

;;;ta lld fl'; n "'p indeln ' lt(pl' den l'1I11

\1 " glatta "tång, p rl dIk en , I iiden 

ISkall gliaa, nenn a i'it;'lIlg ,'kall "HI'a 

noggraut parallell m ed "'l'i lldcln, 
> I.IÖn;ki,'ol'na tilh', J'!.;: a s a l- miL ', 

"ing, l f utpJ nUau till lagel'!Jo('ken 

fiJln e:< e tt a l H\ ngt h, l fii r fiis t <lJltlet 

Fi!J , J, R ill/ill{j t ill 8f!lI' lI w7-.:r/l/i~/n('1l jJ,r1(/ 

(I c" 8lo/'a, ,'llöI'SI.:ivall pu d ' ll ftiil/gal/c 
8/)i,/u cln och de Iv() sm u 8 II Örsl.-i V o". 11 U 

nr/lIiIl ]l ä, lu(/e l' /JO cT.-CJf , 

i g' r'lJJlmo t'QldlOl't! l't, I h't1 a rniijliggii r fii nd;:jll t n ing: fiir 

('f'tPI':;piinn jng HI' d l'i n-C Ill IllPU , }~ig, li lisa r den fiil" 

II iga a nord ningeJl , 
SU den kO Il",i l' lI kti ou framgal' a l' fig, 'I, Den hop , 

I'])ii llne m ellel", t ett par 1/ " bulta J', :!O ULIll l[lng;L 
:,H ll rtel'u , som l-;kall lig "'a au m I/ i den gängade , pin , 

dC' U1, utgöres al' en Lit :-; å -! nHn t jockt l~idct' , som 

t'asi .. kl'llva s mcrl ett par 1/ " skl'U\'ar Illed s må h il

I Helen , Me llan läd 'roiten och mctall'kil'an iuWgge", 
ett tycke a l- en Hinc!::;t iekn , ~'ilk et ,,,LHdkollllUeI' en 

I,"gg pli lädeJ"bijpn , D euna rygg liggcr an mot giiug-

orllH och lJlir sj ilh ' gällD'ad och tj~ins1,Q:i.il' ::;l\.lnnda r<OIU 

l11 u ttel', 

L i(h'c hyeke,' lUOt. p indeju gellom cu llleta llfjii, 

d el ', (Spillll III Hl' sll'cdwrl i fig, 7. ) KHilllll1Cl' ma n 

ihop de lll'kjn tnnll > ändat'na av fjii(]eI'lI och metall

",kil'all, blir muttcm id hån -'pinde Jn, och släden 

bl II förskj u t a s ouehil1lha , Fig, 8 I'isar' s lii,d<'11 i fii 1' 

(1ig-t skick, 

D l'ilTemm,ell ~il' en l'lJlld lädelTem m ed " mm dia 
meter, Xnd a l'u a skä r as av p< neddc lI med ltlIlga ni 
k<ll ' och l'emn1l' n sy" sam lIIan , , edan Hi llgden fÖl';;;t 

al'] as .. a.ts, Skal'l'c ll 111, :-;te nu'; mycket. -' I~it och f ill , 

s~ aH inga oji.illlulwtf'l' i. gi'IUg nkuuna nppkolJl Jll<l , 

SkivtallrikcIIs II;1\' tj~instgöl' i'<om l'c lIlskinl. FiiI' 

;li'L l'emmeu ' j skall gli da lIed ruåste n ur iek.l al' 
lIlf'hlll , fiber e1. d,d, p åsätt: ll-; lia I'e t. _\. U O l'(l n i ugt 'n 
fl 'amg::tl' a l' fi p; , 1. För iil'l'igt måste I' kil'tn Lll'ikf'n I'a-

F ort<, ii . id, 18S 

'(-
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En milliamperemeter, som go.· fullt utslag för e:a 
tO mti, även användbar som voltmeter. Kan byggas 
av ",'em som helst för en obetydlig kostnad. 

Ek den expet'imentet';:lllde r adioamatören iiI' 

eit kUnsligt uni\'c r~alin l'; tl'lllll en t till my kell 
nytta. Helst nu i nätanslutningens tide\-an ' 
är ett sådant helt enkelt oumbLirligt. I hHll

deln för'ekomlll<l en hcl uc! uyJjka inslrument i oJjka 
11t[Öt:anden, mcn skall mall till dessa skaffa aUa till· 
h6rande motstånd och sh1111Iar, bli t' det en ri:itt dyl' 
historia. Det instrument, SO Ul hät' skall beskriYa~ , 

kommet' att kosta högst ett par krollor i tillvcl'k· 
!ting, och ändå iiI' det ctt vl'idspoleim;lrument. 

Först bör kanske Jli.imuas något om hut' ol'iginal
ill strumentet uppföt·t s ig. Det hat· Hlri t i flitigt omk 
i två år n tan att föriillUl'll sig j vi saren hat, alltid 
sUi llt in sig pe llollpunkten, hots att in, t l'tunentet 
stått belastat i timtal och genom felkoppliug fått 
kånna på tiofa ldig öycrbehlstnin . In t rumentct 
har' ll uviinlS t. ex. fö r lI ppmiitnulg av alla mot
fltånd ti ll en nätm( Ita ga l'c ~;lmt även för rörpr'ov
ningar o. s. v. 

Fig. 1 vi~at' jJISlrumclltct -'cH uppifrå n. Dcn sto ra 
magnetcn (a) ~lr tagen fn Il eu kasserad elektrici
t etsmätare Uy A . E. G: falJt'i kat. Si'luallu magn etel' 
bruka st undom finuas i massor hos Stockholms stöl" 
re skrotupplag. Natur'ligtv is gå r det att anv~illda 

dIken magnet ,om helst, bara den ä r kr'aftig oc h 
hat' ungefär samma Lodek 'om A. E. G.-maglleten. 
):[ed ett vink Ijäl'l1 (b) fastskrU\'as magneten på en 
10 mm t jock ply.woodplatta (e) med i" oJ'lekell 
SO X 105 I1Illl. 

Ramen till nidspolen (d ) göres av stark t skriv
papper (i"C fig . 2) , Papperrt lindas tre a fyra lager 
prl en fyrkantig träbit med tvärsn ittet 26 X 28 BUll. 

Yal'je lag r bestrykes med klister , t. ex. en tunn lös
ning av celluloid i aceton. P å spolen lindas 12U 
val'\' 0,0 mm la ckerad )wppartrtl<l , förd elad med 
hitlfteu p1\ var .· ida om axelu. Lå nga ändar lämnas 
\-id början och slulet. L induino'cn indränkes med 
aceton lösning och hinlJl<1s att tor'ka , sedan spolen 
aYliig:sna bs fr å n tr~ib i tel1. Axeln , som gål' genom 
spolcn, är' 1,5 mm vanligt tål , t. px. en l.>it ay en 
!;j l'llmpst ickH. Den filas absolnt spet .jg' i bägge än
Ila m a. En dylik filning göres liltt i ett viixelborr
skaft, ra ·tsatt j ett skruvstyckc. 

Av de tu nIla h 'åda)'[]H, som skola sluLa upptill 

Fi !J. 1. Vridspoleil/strwncnlet 8ett uppifrdn. PÖl' att göra 
lillv cl'l,:'Ili.llgen så enkel 80m. m öjligt a.nv(i.ndas ingct polskor. 

a. magnet, d vl'iclspole, c jiinwyli1Lder, l motv ih:t. 
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V ig . 2. " lru t ~ l'illlill!) till 1) I·i(i,,!lo [.,;n (till vä.nster ) w 'ml 
j ärncytil/(l erli. D n 8CIIIlrc skall töre a ,celn,s fastsättamZ e .j 

spolcn 1)/o c(' ra8 inu.ti. dcnna,. 

l 'C,·p. nedtill pä SpO] CIl , gÖl'a~ n u fjädra rna pi't föl

jande sii.tt. Man ser till att i n dcn ii. r onl entligt 
fastklistrad i spolen intill axeln. I'å nxe1i.appen 
p; >kjntes c tt 3 m m rör . _\[an ::;t L'iickeJ' t r ,'lden så 
mycket . m möjligt och lindar den kr ing röret i en 
:-:pind på yar\' i fö r tydlighe ten' , kull visar figuren 
bara (\Ta. Höret avlägsnas försiktigt och man erhål
ler då en kr ing axel n svämnde spif'Hlfjiidcl'. De två 

f jädl'al'ua skol a 111 das såJ att den ena deal' ih op sig 
o h den andra gel' ut sig när spolen vrides åt ena 
s idan och spiralernas ändat' hå ll a fast. Utför'alldel. 
framgår tydligt a fig. 2. 

Uitt i slJOlen si riel' en jiu'llc,Ylindee (e) , som h d ' 

t ill lJI)PgiJt att tv inga kraftlinj erna genom spolen 
( se fi g. 1 och 3) . Deu göres . om Hg. 2 visar a v en 
h it 3/ 4" l'lludjiirn. 111 lIenua det., lj ka ll nämnas, 
at t man med fördel kan göra jiIrncylilldem större 
iiu mätteu p i\. figu ren \'isa, bara den i.ute kommer i 
b I'öl'ino med spolen . Skru"a'rna f och , i vilka 
ax '} ' pet:-:atna lim upplagr ade, äro bonade någo 
j ända l'lUl med eu p t sig 2 m m borr. Vinklarna h, 
k och b iil'O boekade av ba ndmässillg. H ur man ej 
någoJl gängtapp ( l / W') för skruven f, ka n ma n löda 
n mutter på vinkeln. Borrar m fl n med eu klen bOIT 

12,5 mm ) fÖL' sln-uven g, kan denna. tvingas genom 
trä t u t an gängtapp ch sitter sedan sta digt. 

Visaren ä r en Li t 0,5 mm lackerad koppartråd, 
som fä, te med lack pä vl'idspolen. Den a vbalansel'3S 
m (l en bit koppal'bleck (1). D en tunna överskj u tandt! 
1.1 aden i i1llcl 'n på 'piralfji1druJ'na bockas fö r ..iktigt, 
helst med en pincett. Den övre fa stlödes vid en grövre 
koppartråd (m) SOIl1 i sin t m' iiI' fas t lödd vid hy
geln h . Undre tl'åden fas1'lödes på en skruv i botten
pla ttan. Tl'lidarn a kola dock ej fa stlödas fiilTiill 

nolläget bliYit bestämt pi kalan, Skalan llppf'itas 
p:\ ett papper, som klistras P< en hit kartong e11 r 
pa pp. Denna fii::; tes på magnetell Illed schellack löst 
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i sprit. StoppauoI'tlningen utgöl'es a v ett par från 
plat tau uppstiekaude 1 m m jocka koppartrådar, som 
I' toppa vridspolen sedan visaren passera t skalans 
resp , yttedägen. Hela instrumentet illbygges i en 
J: da med fönster (se \·ignetttilc1en) . Lådan kan ha 
diru u,' iouerna SX 13 X Jf) cm och t illverkas ;)\. :5 
II1I1l tjock plY\\Cood. 

Inst ,' llment ets crtenslw per. A nvi.ilulnil/.[/ sO·/Il.!;olt

or; h (t'lnpc/'cmdc/'. 

I nstl'umentet . kall anvilnda:~ liggande, enäl' det 
Hl' omöjlig t att fnl1stiind igt II tbala nsent det rör
liga systemet. Ma n j,'ti er med snlg ström visaren 
glira ett t i01 al kr'artiga nt ·lag. r ender'ur d, nolläge 
a L oJi en smula »f1a ekt», sp~inna f jiidJ'aJ'na n 
a ning mot \'<1 I'anuI'a. Ifall magneten är av normal 
s tyrka , gör vi, a reu fulJ t utslag för ca 10 illA s t l'öm
::; 1,,)' rka och c :a 0,4 volts ·päu uil.lg. Geuom tillverk
ning av lämpliga föl'lwp plingsll1otstånd oell shuntar 
k fl n ius1:l'1lll1en tet al.lv ~incla s upp till 10 amp. ocll 
1.000 H>It. D en ,-rör lnilrkbart uts lag för 0,05 mA 
och lIla n kan mäta ncd till 0,1 m l:\.. Har man möjlig
het att göra ett par riktiga polskor, "inner mun oe
1-ydlig t i känslighet. Ifa ll man a n bl'lngal' ett par 
bitar plattj~ll'tl på magneten som pol ::;kor gÖl'PS cu 
liknanrle yins.t, eh uru skalindeluingCll kommcr a 
I>li ullt föl' ojämn, D et kall h ~ir nLimnas att. i \. E. 
magneten filln ' ldll bOl'l'adc m itt föl' n iLl spolcll , 
\,;lr'fÖI' polskorna Hitt kUJJna fa stskruyas i magneten. 
I nstrumentet iir emellcrtid cukhu'c att göra ntan 
polskOl', 

Ka librer'ingc n böl' s ke genom j1hnförelse med ctt 
nllna t iUI';f l'lllueul mcn kan även utför'as enligt lle ll 

F or ts . il. sid. 288 

Z,'ig. S. D etaljl'illl'ing till det j'örlig(l 8ijstemet och dess uJlJl
häll ljni IJ-ljsano·rani:/l-lj . Ji.inlGlIlindorn e uppbäres, av bygeln 

k, och får ej v hlröra v rit1 s1Jol n il eller dC8 ,~ a,'1:13 ]. , 
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E
u uy t ele\'isiousuppfiuuing llf~mO ll " l'l~ rades 
hdt. nylige,n inför »~ Il st i t u te . of ~{ad~o ~ng~, 
lwcrs» filucago-sektlOIl a\' dl' \ ladlllllr l1. , 
Z,\\-OI'yk iIl från H C -Yidor Co mpany, Det 

J1~';1. r ö r hurud akligell teleYi~ionssiindar u. il, de i 
sändaren oeh mottagaren alLYii 1111a s katodstrttl rör. 

i-iiilldar'e ll s rör iuuehållet bl. a. n »pL. t» på dIken 
hilden som skall tele\'i se r';tS uppf, nrTas m ed e l t l in, 
:-:(,1', preds :;om i eu Hlulig kamera. Deuna plåt iir 
enligt UlJp... ut salllm '~ lJ sa tt :1\- u-e lll illi onel' mikro, 

"kopi!:;k t Sill, J'otocellf'l'. ' ,11'.1 ' fotocell u to·Öl' d !'ss ' 

l1tom CIl Liten ko ndensator vilken uppladdas I:?:enom 

den "iu belysn illg'pn il\" cdJell u p pkomuH fotoshiim
IIl CU, Ef{er"om denna ,,{röm ~il' , ~t[\J'ka r'e, ju kraJt i gH rl~ 

hl'lYfi i. ce lleu äl' !'lU ll' ii\'en larltluing-en på v, J'j e l.itt'n 

f'o t oceJlkol1lleu:;a 01' i ('n vi ss l'elatilHl Li ll he lysningell 
i ifn'iga nlra ud ' puuk t :1\' pI ' ten . 

.KaiodstTfIle ll lJl'111g u r lln \'jd s in »u p plin j eJ' ing» av 
biJJfitJtet (le :>m;\ konueu:-:atol'cl'Ua a ti i t llr oeh 01'11

11 ing m'ladda sig, \'i)r\-id u l'ln ll(lrd Jl gsimplll ' ema f1't 
",amma n :laiioll liU bel'ysningen i r ~~Jl, p unktel' , 

P å lllotlaga l's ida n »linjerar» katoc1shi't lcn synholll 

Det~ 
~i4iol48-

''J4teu.d? 
med den ho~ sändaren, o ,h impulserna fn L1 dc :smf! 

foto l:ellcmu framkall ar en billl p il mo ttagneröret. ' 
flllOI'(~SCel1ssk~irOl, Am'äncles hår d en i j1l1iullll1ret ay 
ropllhir Radio omnämnda, av \'on Ardeu uc uppfun

na <lnonlningen, kan man få fram lJilderna p,\ en 
·tÖl'l'e sldil'm, 

( 111 1111 J en na ..uucl'jkall"kn uppfinning ht Ile /' rad 

den 10\';(1', kan ma n IUgllt påstå a tt det allt'a l"\'i\, 

l'aste teleYisionsproblemet därmed fått s in lösuiul!' 
Det ä r da t. ex, möjligt al t ö,'erföra nat Ul... ·c 'nel' iel'. 
,' i lket tidiga re VHl'it fllllko mligi omöjligt. UllIJfi n na
I'l'll UaJ' m(~d andr a ord f unn it d 't enda l'ilUa td t.: 
\ i;'io11ssTstemet, och alla lSy :> em med Il< lsk i \'or', "Ve

gpl"kl'Ur<ll' o. lly!. komma att höra till det föl'g;l11gna, 

Yill ll e t idigare system en hal' de t \,[ll'it uliuviindigt
,l tt belJ'''a det t e le ri lSerad e fö r emålet med (,p kr'af

ri g- l.in ~källa , Vill det n ya s~-ste ll1et »foi:ogl'aJ'eI'al'» 

ma ll hell ellkelt fÖl'em< let; ~il' det semll'e \)l'a belp;t, 

bli l' hilden på. l110ltn gn r sidan ljusare, televi:;erae man 
i , ' nJ ga l'(! bel}' Uillg, blil' lJilclen mörkare, pr'eds ~()Jn 
Jll a n t;l' J' d('11 i verkligheten, Så bra blir d ,t uya sys te, 

J)l(· t doek kall s ke ej P< en gång, 
Fo rt s. il s iu. 2:;8 
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. 1 r,~ liili/ /I i1/!}8iml,ikatol'n möjliggör tyst 
i l/8fällnill g lW staJIol1CJ'na, Ea:akt av,stivrn

lI il1g gel' bii sl a m öjligu ljudkralitd, 

D 
_ll hit till~ ul' lI kliga ioshillningen il I' s t a.· 
riOllPI'na genom hörseln har v is ~a ohigen

he ter , Dels ~ir det : ' \'L d att :,:lillla i n pre· 

ris Dlit t p: !'\ tn.tiollen och dels må-t e man 

hiil'a Vii llet ljud, som uppkommer u n d !' I' insti1\l
ni ngell . då nian pa sl'e l'a l' ue stationer man ej för 
t i llf~U1 t ön ~ !;: . I' höra o. 8 . y, I Å merika . hal' f'i:i t t 
lii llge fö rp!;:oDlm it m1got sow kaHa. »\'il'lWl inlling», 

d , Y. >: . a y:·tii nm ing g 'llom sy nen. V isuell a\'. h inllling 

kll l.lua \'1 kn lla det 1fan l) u I'iimlet härdtJ en illlli · 

ka O] ' :11' e tt e llet a UJ.la . lag, 80m \'i !'\:n lliir motta 

garell ih' i n ' h Ulc1 till exa kl re"O ll QU!'\ mc(l <le ll lunt· 

t a gna ~ a1io ll cu . E fteesoru df'lIna fin e~,' finn cs p, 

ell eiler annan ,n- dc sWI'I'C komm el', i eJln m ottag;l r nn 

,1PnJHl 8ii;:;ong, skola Yl hiil' IH gol niirnla l' > l.)(! I';\{J'i n l 

h ut a nol' (l niu , cn i f ltLga iir n U ö I'(J och lim' d ~' n f Ull 

!2'Pl" rl J". 

D pu nkla~ te a\'!'lWnllJi ng>:illdikatOl'll l t göl' i'i av 

l ' ll kiin:ilig m illialllph'eme PI', i n kopplad i dekkton , 
' lIludkr i !'. -r id t' n gallt' l'1i kl ' ikta ude de ll'ktor sju [lk e l~ 

a ll (]:.,tl'finlll lf' 1l nd t I id f' 1l ilnorlli kr iktallllr L!I ,jpkto'i: 

F i{J. 2. [ nuil,.f/
IOl'fl lil/1/ fl III p IL 


s(l/ll l· I'ft pa /' 

;lelt C"/ (/, föl' ·il/· 

kopplingen lIl; 


dCl/8amma. l( 

k atod, 1I hjiilp

katod , A a llod 

71O.~ g!im/a.1l1pal/ . 


" i gel' < ll fH] 8teÖllilllen di"! en biin·L g in lwmnlc l', och 

denna iincl l'in ~ i anodstl'Ömmell iI I' a ll t förre, :iu 
kraftigal' bäl' \' itgen iiI' . Vida r e bli!' i:\ n O(]:,ih'öU1:;ii.nrl· 

ringen !'; tön'c rh maIl himmel' av mitt prt stat ionen 
iin då mall s Ui m m r a v n;"tgot p, st ia n om s jii1n l 

l'C};OUami [J ll nkt en , Allt dctta sel' m an av Vi Rill'enS nt· 

s1a I ', od l m.i llia mpe l'pm(>(l' l' ll ii i' s[thllll la ' n 11l'l'fE'kt 

Fiy. 1. F'ön8 lret till 

a 1;,~ tiillloll';"t[!8indi.ka 


Im' cnl i!7t ", Orto
~ "o pt>- {rri.llcip CI/ , 


l' ill ·vän s /cr ~C8 dcn 

81i! (1.[(1. ,~kug!J (ln vid 

nO!Jgrann ills/ä./l
/l i l/{! )Jä en !.:ra.fli!l 
8ta tion , tiU h öger 
visa s h u r ~/,;lIIJ!J(/ " 
blir bredare vid fe l
u,ktig a1)s tii,JW illY 
pa 8(/llI/l/.a sta t iOll , 

0 111 ck!; ;l n{lgot okiill Slig a\' t iiilln ingsilltlika lOl', t y 

iilldl'jngal'llfl i det ek torll s anodsh'öm äro synnerligen 
,,,mr!. 1Lillialllpe l'em ct cl'll skall in1iink, ,,; lliinuast 

!111odspiilllli ngf;u Uag ' t, st'! leil ei> ej nit l'lll ast a 11 0dP Il. 

DICll <.l'm s kn U en(last geuom fly tas a l ' detektol'll s 
n1l,)(I~ t l·ii1.ll . 

I Tel eflJllkt" II ~ fiW I', ' ta SlJlw l'i let(> l' o d ~"ll fö l' ~ii:songen 

fi n Il e ' e ll h(wt n tn' 'klalI j-;)'p al' dPIl l1fL a\' ,,;tämni ngs

ilJllik atol', lWlliirnml »01'to, k op» . D(~ll S<Ul1 ru a u fgör l" 

al' tt mjll k ,i ~il'lJ 'i n s t!' lllUc n j-, ROI1l i tiill ' t fö l' \'i ,'a re 
ltnl' etf t Ullt Dleta lll!J eel{ Hul.H·agt pi\. uet l'öl'1ig( syst!.'

III (>t, Detta IJle('k sitter i. " iigCll fö l' ett l jusknipp". 

, \1 111 fy'lln e ll lilell lampa k n.-'tas m o t e1l ll1attg-la>:

. k ir:l , m d)J'a gt i lll1Hll föl' ('II u\'l il.ng öppuing IH m ot

l:lp;:nCl1s f l'<llll . illa . ri lppnin ,.(1' 11 h a l: llI ~' e l;: ct ~m {1 tJ i

I1llff." ' 1I..' Il e!'. ) J u kraftigare den illkommaurlc "ig-ual t'l1 
tlesto nWl'fl r ikt nl' d et röl'liga blpcket in sig pa· 

li t m e,1 l jnsknipppt och de!>to smahH'p blir llell 

f:.k u g rrl.1 , blecket kas t al' på ll1attgla sski van (se fi g . 1. 

t . v,) . Göl 'e l'; sig'lInlell ~I' agal'(" t . ex. gf'1101ll att lllall 

. idoal'stilmmcr n{tgot, l:lHillel' b leekeL 'ig mel'u p li 

1 \'Hl'el.l Ol'll skngga ll bl il' hn>dal'f' (fig. 1. t. h.) . 
F orts. ii s id, 2811 

http:l�ii1.ll
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MAWECO 
Tillsats 

till Mavometern för 
växelströmsmätning. 

Maweco V 
5 /25 / 50 /l 00 / 250 ! 500 V. 

eller 

5 / 50 / 100 / 250 , 500 1000 V. 

Maweco mA 
5 ;'l 0 / 25 / 50 /1 00 {2 50 mA . 

Maweco A 
0 .5 /1 12.5 15 /10 A. 

Obs. 1 Liten effekt förbruk ni ng . 

Beg 5r prospekt f r6n 

Generalagenterna 

BERGMAN & BEVING 
Stockholm 7 

I 

M a gnavox 
Vär ldens bästa elcktrodynami ka hög. 
talare försä ljas från och med de n 15 
sept. till följande reducerade priser: 

D. C . l H likström 100-UO V .. Kr . 4~ :-
D. C. 144 200- 250 V .... .. .. ~ 45:

INFO R DRA K T A L O G 

Tjernelds Radio Sveavägen 139 

Te le fo n 38200 1 ST O C KHO LM 

svenska Pertrix
batteriet denna gångl 
Ty Pertrix vara r ICingst och skänker perfekt, tergivning av sång, 
tal och musik. Pcrlcix saknar både salmiak och syra, de t ur
laddas därför icke mellan "arbets"-perioderna utan återhäm tar 
sig i stället . Dess kapacitet är oöverträffad. Godtag i eget in
tresse endast .::::....-.' r!KIi8!{~.-., ..-.... Ackumulato: F. A. B. Tudor 

M.. lmö, Stockholm, Geteborg 6 

TJERNELDS 
G angkondensatorer 

le\'crerds dcnna s:isong helt ka.pslade! dl detta " isat sig nöd . 
vändi gt fö r und vikande av d ~lmmbildning mellan plattorna. 

2"gang inklusive k.~p .:t . . . ........... . . ... ....... .. ... ... . Kr. 15:
3 • 'O . . . . . ... . . ... . .... .. . . . . . ....... . ~ 20: -
4.. » » :o ...... .... . . . ... .. . . ..... . . 0. 0.'... » 25: ~ 
Skal,] med 1.1mp.l och fönstcrb t .!iI.Jg. . . 4: 50 

lnfo rd r a ko / alog 

TjerneLds Radio Sveavägen 139 
Te l efon 38200 1 S TO C KHO LM 

ORMOND 

Elektrodynamiska högtalare 
U tmärka sig för naturtroget lj ud sam t stor ljudvolym. 

R,4 94 

Rl475 

R!476 

perrnanentmag net 

med fältmatning 

Kr. 40 : -

• 60:

, 4 5 : 

D rifti ga förs ålja re antagas. Priserna i nk\. un iversaltransformator. 


Rad iokat alog mot porto. Prova O r mand i närmast e radioa ffär. 


Ingeniörsfirn1an ELECTRIC 
Stadsga\rden 22 Avd . P Stockholm 

'-AlTENII 

tf 

Tag det 
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Friiga oss 0 11' Ni ej lir riktigt slike,.. 

Ett korrekt svar k a n vara vlirt en Ilel tIpparat. 


SERVIeEAVDELNINGEN. 

KvUllsmot taguiu('arua för inliimniug il v apparater f ö r jus
te rin"" ti ro till s vida r instä lld a . Apparaterna inliimnas 'i 
stället P:l tid 'Io' iften x peLlilion, Syeaviigen 40, 2 t1"., alla 
dag-a r u ndcr kontor, tid k l. 9--5, lördagar kl. 0-3, Kopp
li ngs:cbcma bö r hebt bifogas, Ett skriftligt mceIdeIande med 
u tförliga uppgif te r om yad som önskas utf ört mås te med
följa apparaten. 

P Pl LÄRA KONSTRUK'l'IONER. 

Synkr onmo torll, 

Vi ha motta g it ett flcrtal förfr ågllinga r angäeude Iii IllIl' 
Ii~ t falJrika t a y cyke l<1yuflmo att a uviiuda s till den i juIi
Ilurnrf' t lJeskrivn fi graJJl ll10fon motorn för vUxeJ. t l'örn. Vi "Hja 
UH rl\ir Itill1na följaude kompletterande upplysn inga r. 

:'\[an bör hels t vlilja en I3-polig (]yuamo, emedan de una 
arlJl't a r lugna. ·r. LHmpliga miirl,en liro »Hasag» och »H ullb>. 
,. Philag» "":11' i.iYen alt anyiillda. Samtliga dessa äl'O av flat 
Iyp llleLl lindningen P,"l tituto l'n. ]N äro dock svår:l att f1i 
ta!!; Il;'i. Vi ha auvUnt en ay mUrke t »Henn. Riem::lI111», typ 
11G " SOIll kan erhålla s fr[lll A.-ll. O, Knleppelien, Svea
,'iigl?n 108, Sto kbolm. Vi h a m a tat d en från 8-volts nttag-e t 
på en Sllnrlbe rg ' r il lglec1ning ·t r a l1 s (ormuto l', ty p 17, pä vil
ken <le iure ~ U keT'hetsm t U'tnele ll voro tlyliig,'nurle. Dynamon 
tog bii I'Yid som motor 7,5 vol t och 0, G Hmp. Den rå dCle väl 
med at t dra ga ruut s kivtallri ken och 1J1ev e j överbettad, 
ehuru rUt t varm vid k on tinuerli g e1rift . 

Kra U,h' erfUringe n tiI skivtnllriken erlIölI~ genom eu lite n 
gu mmid u" (rrin h.l1n be & e:o, D r ott lliugg'ata n 34, S tock
llO llrI ) , c :a 4,5 I1IIU tjOCk 0<:11 lued c :a 17 mill yt le rdi a rue lel' . 
D ellu a. l:ld c~ runt elen s liitu delen :\ v flen refJ'lad e jtil'l1tri.
'[lIl på IIYH:l Dlon . Evenluellt lllå ~ te ett pä r n d ,'varva s i 
tris, an, föl' att f l'ikt ions rin geos yttel'(liamet l' P;j 'ka ll bli 
fur s al'. 

F öl' att i f Öl'v,i g- p rova dynamon 'om motor behöyer man 
blott med U:umrne n pn SlJuJ' r:l Ull jUrut ri SSfll1 riHt hårt 
m ellan peld' ingr t oell tUUlmen. ]\lan f/h kanske iÖ l"iikn 
11 1'L" 1' 11 naw' c r tnnan det lyck a atL f , ro to rn »i ra:». 1'<51' 
iukoPJllin gcn a y dynamon 111 ~ sle llHllI I' kyirc m en till den
sam ma Ilura nrl e speeiflJ -·l a (lcl . • kruvkon takten 11:1.. sur i el,v
II:llllOll; kont:1.k teu i au d r a. iinden nv lu(lLl ell avIä p;s uas , och 
tre llul'na nn. luta till 'ekul1diiJ'cn pa tran~fonnalol'n . 

DctclctoTlnotta.gare [ör 28--2,000 met cr, 
(Forl s. frän fiircg. lIWIIl'lIl er,) 

Spolen föl' det lägTe vå glUngdso mr/\c1e t (1-4) u tgö re" IlV 
GO varv O,G il 0,8 IUm dubbelt s ilkes~I>nnneu koppartrå d ocb 
har i böl'jan tYll. utta"· efter 4 och G yan" resp. (Se kOI1 ~ tl'tlk
tionsrU'l1ing i fijreg. nr.) I de t uäl'lUaste 'på re t lind(l s 35 
yal'\' 0,2 rnrn träd, med ett uttag efte r 31 va r v, Detta iiI' 
[ltedwppling. ~ ]'lOlen (5- 7) , och den mu ste lindas ät mo tsa tt 
h: Il m t spulen 1---+f . I rle f ö lja nde f~' l':l sp:"t l'e n Iiudas 5;' 
yary i I'tlrje ,pt I' med (J.4 mm tråd : detta blir lå ngv: gslincl
niugen ( 10) , S III saml1lanlagt får 220 varv. Den fäl' ett 
ut tag prl mitt en, IJIlil'k t m M fl , "id örer g:i.n" 11 m ellan andra 
och tr (lje Sin ren. D nntt Iiudlling skn.1l gil. :"tt _a mmfl hull 
~olU (l e n f ul' el t lli"J'c v!'tgliingd. Oll1n det. 

Betriiifundf' våglii ngdsomkOpplin 'en y id spol en kan denna 
sk e genom omf lyttning ay n kOl' tslutningSj)ropp (2-polig) 
..:amt omGyttning ay e tt par s laddar med krolwdiIkHimmor 

iindnl'ua, (Se k oppIingsschenla i fÖl'eg, nr.) Vid kOl'tvågs
muttagning ;ir ko o ta.k ten 8 Iwrts lu teu t ill jorel oeb sluc](lcn 

a nsluten till n1\gon U," k ontakte rn:l. 2 e lle r 3. Anoel Il an 'Iules 
till kontnl,ten G. Det tidigare rekommenderad e lIIotst, ndet 
pu 300 ohm kan hill' ej uuylimlus , ill mottagning p ii om
r: ,le 200--500 mete r kor ts lute lwntakten 4 till jord och 
s ladden liiUlIWS f ri. Anoel cn nnslnte ' till kon tn kten 5. Vid 
moltagning p1\ OlllJ': det 1.000- 2.000 m el e r fö reml ' kon
ta l, te l'na 4 och 8 och sin d el en Hilllllas f ri. Allodeu tir fo rl
f:lrumle unslllt~n tiI! kontakt G, 

\ ' id kort.Y iigs ll1ottag uln . allvälldes a ntennnttage t Al (el = 
Illax. 10 CUl), vid 200--500 mete r utta ge t A. (e. = lOO- :WO 
pm) ol:.b vid 1.000--2.000 meter uttaget A" (e3 = 100~ 
300 cm ). 

lIö!!;fl'eky('.ns rlrosselll skall "ara för c:a 20-2.000 mete r . 
P ot · ntiometcl'l1 för reglering ay detektorns galle r spiillning 
ti l' ab:olut: nödvUndig. 

Äv n föl' deu SO Ul ej iiI' intresserad a v kortvågsmottnp;nil1g 
kan ,:po llWLl s trl.lktionen m :'i lliinda nu'a nv in tn~ se, Biirvirl 
ure liillln:l ~ uttagen 2, 3 -och 6, 

Osea.·l· , WU~lund, 
Box 13, Nylulld, 

F]~I!:I{'\. NY~\ ~IO'l"l'AGARhl. 

i:)vc ns!ca Akt'icbolaIl ct '1. 'Tihllii s '1. 'eLeOt'(/1i, ,'tockho!'IIl, Il a r 
för oss demon -trerat d,~ nya mottap;a l'morl ellenHl föl' s,l~o n 
ge n, ya rjlimte vi s j,iIYa ya rit .I tillfUll e att verks t iilla ]ll'O" 

med en ay dem, niimUgen cn trerurs superhe te rodyn, s um 
nUrmflre beskrlve på annat stU lle i deUa 11l1lJ1 ili e I'. 

D n s törs ta 'l'c!ef uukenUlottagaren iiI' en su perheterocl ."n 
Jll .rl fem rör, cl Ura y tre hexod 'r, en uinoLl och en sllltpentotl . 
~Iottaga ren , bcntimning Ur »Ba!Jre'uth» ocll' ty [lue teekllingpn 
.53 W/L (föl' vll xel tröm) resp. 653 G/ L (föl' lik ·triim) , Den 
har g iyetvi au tomatisk volymkontroll, "o m tack ,' are Hn
\'iin cl ningen av fadin ghexode r i bÖ/if rek,-ens- och l11ellanfre
kycn.,s teg n ii I' : Yllnel'ligcn effektiv (enligt uppgift re~1 
rillgso mrå de 1 : 300.000) . ::.\Iottaga.l' 'ns ktins lighet iir e JlIig t 
uppgif t 10 mi ln'ovolt ell e r större, 

T ,,, bClyrlelscfllll a nybe te r göra 'l'el eftwken-sup ' rn »Bay
reut li» t ill en ,'e rklig t. ultramodern Illotta"'a re, n pn ena lir 
»Or lo. k l,eb>, en avs tiillluiugs inLlika tol' , S OLU miij ligg·ijt- vi ' lle ll 

(j vsttillllling. Den ~alnma beskrh'es niirma re pä annat ~ tiiIIc 
i dett:l numme r. Den undra nyheten i.l r » ' Wrlliugssplil'l'en». 
vars föl'(lclar ii ven bebandlas p å annat s tlille i detta n UIll

Ille r. Denna 8 törning~ s]JUIT ~ir hUl' mycket geniflli 'k t , v;iga
brugt, i det intet extr a rör erfordrHs. :.\Inn :.Lllvllnder ulutt 
en speci Il koppling. Störsptil'l'en li r r egi 'ruar, ~ tl a tt. mall 
kan anpa '. a motta garcn efter de lokala sW l'l1ing' 'f urh:'\l
l a ll ll na, 

Antflle t stiimkre tsar är sex, oscillatorkretsen oberä knad , 
nLiwligen två s ig ll ulfrekvenskretsar ocb fym ruellall l'.rekvens
kre tsa r (h'ellne b1.1l1d filter) , r\,. got banclfilter föl' s ignal
frekven sen fiones allts 1\. ej, vilke t. knn "ara vilrt att not"cra . 

En blamlhexod nuvUnde,' som oscillator-modulator, varför 
det Ut t yd ligt a lt. llettn nya l'ör yerkligen ha l' kommit ön'r 
exper imentstadiet. (Hexodell iiI' ' om bekaut en Telefunkcn
uppfinning.) l\Iottagareus d is tortiollsfria utgfll1gseffe kt iiI' 2 
w;lI;L, 

Denna sup~~rli etel'odrLl kan liksom uniga TelefullkCll,mot
taga re fl ven e rh å ll a;; m el] kortv[lgsOIl1 r i'tc1e. A vs tä lllnillgsskn
la n upptagel' c :a 12;') statiollsllumn oeh Ut' av samma t~r p 
som ,-id t l' c l'örssupern »Kaueu». »Bayre ll t b» kan ih'cn el'
1111.11a s 'om nldiogl'ummofou, m ed e lle r utan kor tn gso \U
n de . 

.\'Us ta T elefuul,e l1-\Uottaga r i ordningen är » L1 (/11~iral» , 

m ed tn Jbctee!;ningen :34G, f:1l :» r a1,» fyral'örSlllottagal'e med 
tre stli mkretsa l'. Högfrekveus rÖl'ell liro fadin ghexoder, flc 
teklorn h ö.o:nllylTiorl oeh slutröret kl'aftpe ntod lTJ ed 2 wa tts 
ulgtl l1gsef[c.!;t. Tack \'tHe auviindniugen av fndillghexoder 

i 
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har åte rkoppling lmnnat lllTU n ""e ras pil. den tredje stäm
kretsen. D enna terkopplin y iir emell er tid f a - t in ställd. 
Växels trömsmodellcn har a utolllatisl, volymkontroll. Käns
ligheten uppgives till c :a 20 mikroyolt. 

A,-s tiimningsskal a n äl' av s a mma typ som vid , Kauen», 
men upptage r c :a 125 station namn. D en iiI' i detta fall an
bragt ö,'er högta laröppniugen. Föl' ,'lLxe lström le vereras 
m ot ta a ren liven utan inbyggd högtalare. 

T elefunken »lV·;I.';lIg» w ed typbetecknjngen 125 'V/L resp. 
G/ L iii' en liten tvä rörsmotta""ure av intressant konstruk
tion. Den hal' vågliingdslmlibrerad tutionsskala upptagande 
36 s ta tion sna mn . Denua 'kala är synnerligen överskil.dlig. 
En nyhet iiI' a tt liven antcnnkretsen ä r avs tä mbar genom 
uttag p!l spolen, anslutna till en omkopplarc. Mottagaren är 
föl' sin k li ns ligIle t beroende a v en 11 terkoppliugskontroll, men 
man ha r även u tny t tja t möjligheten att få stO l' fö rs tU.rlming 
på lågfrekvenssidan genom at t anvlinda ett detektorrör med 
mycket llög rör tärkningsfaktor. Slutröret iir en indirekt 
uppvärmd pentod, som ger 2 watts dis tortionsfri utgå ngs
effekt. Mottagaren har in byggd v:'lgfäIl a . D en kan iiven er
hå llas med kortvl't"somrfi de. 

l.'e lefunk E'ns lilla superhete rodyn, som benämnes »Na~tell» 
och liar typbeteckningen 330 W/L r e p. G/L, hava vi varit 
i tillfälle att prova. Den beskrh'es närmare pa allllUt s tiHle 
i detta numm er. Den nya avstiimnings, kalan är i praktiken 
bra . D en s neda visa rs trilngen ligger en aning innanför ska
lan, yarför ins tiillningen är något beroende a v synvinkeln. 
De tta är em eller tid et t knep, som ännu s il. länge m1'lste 
anli tas av a lla fa brikan ter, d t det ej ii r möj ligt att i en 
seriefabrik a tion fl kalibreringen att tämma exa kt. Pil det 
lägre vågliingdsomrildet s tiimlll er det dock i a llmänhet bra, 
men på lå ngvåg Hl' överensstilmmelscn mindre ""od . l gen
gäld finn s hUr inga hack föl' visaren, utan endas t staUons
namne n äro u tsa tta. 

Åte rkopplingen f r un und ra detektorn på Ill cll a nf rel,yens
fil t re t är r cglerba r medel t en krnv på mottagarens bak
s i.cla. Denn a r eglering ill,'erlw r Il ' kiinsligbE'ten, selek t h'ite ten 
och kl a ngfii rgen. :.\Ied ii terkoPllli n"en IX sj iil va svHngu il1gs
gränsen - inställes P~I det våglängdsområde, där svängnings
griinsen f örst nppn, s - bill' mot t agaren ennstfl ellde selektiv 
och käns lig, men klangmrgen blir mycke t mörk. ::lIed te r
koppli ngen !lä minimum blir kl a ngfä rgen lagom lju f ör 
lokal mottagning - enlig t m ngns tls ikt ka nske a llt för ljus 
- men kiinsli"het E'n blir avsevär t reducerad. Man !Jar så
lund a möjlighet att göra en kompromiss m ell a n kiinslig lJet 
och 'clcktivi tet å enu idan och ljudkvalitet il. andra sidnn . 
Va l' och en ka n få sina slleciella önskemå l 1l11pfyllcla. 

Enli "" t vii I' men ing ~ir kl a ngfärgen - mcd tonkontrol1 en 
I ljusas te Iiiget - vid Hi mplig kompromiss något f ör mörk 
vid loka lm otlagning men ungef iir lagom Id distans mottag
uiug (stö l'1li ng ·dHmpning). Dock 11:1\'a vi prova t pa inolU
hn santc nn och m1iste cliirför lHerkoppl a mer n [i n som är 
nö(h'[imlig t Dl cu utomhu su nt nu , Dessutom t öredrages den 
lll örka klangf i·ir gen iinnu sil. llinge av de f les ta , liven yid 
lokaJmot tag ning. 

B etl'lLffa ud e mottagniugscgen ka 11erna s tft r , Xa uen» ' m ed 
häll ' ~' n t ill det r inga an tal et r ör i sy ul1c rligen h i..>g kla . 
Vi d vrov p, inomhusanteun i sjä t te vä n ingen i en av Stock
holms utkanl r kuud e Vrl b' da " åglii ngd oml'ft clE'na t aga s in 
SHl11ll1anln gt ett fem tiota l ta ti oner med ~od högta lurs tYl'ka . 
På nätan lenn vn r mottagareu [innu effe ktiva r e . Selektivi 
teten va r tillrli cklig f öl' a tt sidlja fl e r tn let s ta tioner åt; 
modul eri ugs in te rfe rens (»zip-zip-zip:o» frä n den starkare nv 
t vå i frekve ns nlirlig"'ancle slatloner måste Ul a n alltid ta 
m ed i riikllingen. B e trli ffande att gä för bi ' p uga kunde 
B erlin avlys na s fullt stö rn ingsfritt m eda n Sr1å nga siind e. 
De allra kraftigaste utlands' tationerna (två 11. tr e ~tyckcn ) 
slogo igenom och s töl'Cle avlyssning a v ele båda på ömse 
sidor beliigna s vagare . tat ionel'lla , speciellt , ' id kraft i" m o
dul ering av de fÖI'~ tnii1l1ndn . 

Med hiinsyn ta "en till alt denna mot taga re represente 
rar en av de lti gre pris lda c rna iiI' iiterg h 'uiugen synner 
ligen god, Av nlitbrnm mlirkes intet, anua t li n i mottaga rens 
omedelbara närhet. 

En av supe rheterodynens tidigare ldinda svagheter, in
terfer n 'visslingarna, hur man nu ganska väl lycka ts eli
minern. Vid »Xnuen» kunde endast pil. ett par f;tiill en dylika 
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visslingar iakttagas, m n olYCkligtvis har de t slumpat sig 
Srl, att en av dessa visslingar kommi t att ligga a lldeles intill 
Spånga-sta ti onell . Vid ins tiillning på resonans med Spånga 
llOl'e ~:1 lll11d a ctt s varrt pip med hö« tonböjd. Genom a t t 
sIdoa VSUlI1l111a en a ning kommer mnn dock Hitt ifn n detta 
pip, och vi ha sjlilnl ej kuuuat konsta te ra ull.gon fÖl'siiml'ing 
i ljudknlliteten genom denn a obetydlign s illoavs tälllning. 
Man få r clock ej s idoa\' tiimm a mera iin som är absolut 
nödviincli gt . 

Dux Radio A .-B., ' tockhol1n, komme r denua sii song med 
ett pa1' t rer örsm ott fl ""are av intressant k ons truktion. D en 
ena är en viixels tl'ömsmottagnre, den flll cll'u en uuive rs lll 
m ottagare fö l' bl de viixcl- och liks tröm . B åda hn e tt hög

lJux t!·er Ur sm.oltagar' lII ecl den nya »tabellskalall». 

fret,ven steg m ed högfl'ek v n Ilent d . alllt t" 11 s tiimkl'etsnl', 
Spolarna med skiirmb n l'lHl r ha r elntivt s to m d im cnsioner 
och tiro ä ,'en syuuerli gen cfJektim. 

AX··til l1l11illgsskal a ll lir a v uy kOlls trul( lion och pa lll in ncr 
lliirmas t om de S. k. labell slmlornn . H ela vi saren ii l' cmel
lerl:id 'ynlig och varj e s tation markerad med en punk t. Ma ll 
vet sl lun da exak t va r visaren skall stä llas in för att de u 
önskade sta tiOll en ska ll höras. Stationerna trycka ' i olika 
fii l'gel' rö r de båda vil.gliin gdsomrädena. SImlan iiI' Hi tt u t
by tba r m cd hänsyn till den ll lllncrade vilgliingdsUnd ringen. 

Vlixel 'b 'öm modellen ha l' )Ien toddctekto r och 9-wntts slut
IWll tOLI. -niversallUottn ga ren ha r tri oddetektor samt vcntod
:>lutröl' . Bilda mottagal'lla ha iuhyggd cleldrodynamisk lli..>g
talare, 

F örutom ova nnämnd a modeller kOlllmC1' en li ten 3-rörs 
detek torlll ottaga re f öl' vii xel- och l ikst röm (tvil olikil mo
dell er ) med elektrodynamisk högtnIare. 

A..-B . ."t er n & Stcrn, S lo clchOlm, har i [ Il' betriiffallll llis
tanslll ottuga rna helt ö,'ergå tt lill uperhe terodYllen . Hedan 
föreg' enel e å rs COllcc rton-~ llpe r ""jorde stor s ucce, och fir
mnns konstruktörer ha kuuna t el r aga nytta av de vu nna 
erfa ren hetern a "id u tarbetandet av f1 rets nya modell er. 

»Collcerton V 61» li r den stora supe rn. D en till verkas en
das t fÖl' växelström. Denna mottagare är f örsedd med e n 
hel rad nya fin esse r, s· som automatisk f acJinglwntroll , in, 
tällbar klill sligbets llivå och automati~k tonkompensa tion. 

Den iiI' vid a r e u t rustad m ed kortv l'lgsomrl'lde m ella n 10,'" 
51 mete i'. T ack vare den automatiskn fa dingkontrollen kom
m er man t il1 s tor de l ifrft n ele n eljes t så besvärliga fadingen 
på kortvåg. 

" V 61» ha r sex rör och sex s tiimkre t -a r , osci l1ntorkrctscn 
or iiknad. l.','fl kretsar gå S1 lunda för e modul a torn. H ög
frekvensröret fö re modula to rn iir u variabelm~'pen tod . Mo
dula torn (förs ta detek torn ) lir c.n fa dingllexocl oc11 en t ri oel 
a nviindc' som sepn ru t o. cill utor. Mella llfrekvens röret lir en 
fuding!Jexod, audr <l detektorn en diod-t riod och slutröret en 
a v de nya k l'aftpentod erna med 3 watts distortionsfri n t
gå ngseffekt. 

Av intresse ilr a t t notera, att ka la n, vilken iiI' för. edd 
l1Jed ·tations namn, fil' lätt utbytbar. Detta hal' gjorts llIed 
tanke pil den 1934 planerade s tora föriindringen av rund
radiosta tionerna vugIiin gder . 
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Den ovanuUlluu]a anordningen som ger " in, tiillbar kHns
li,~l1 etsllh rl» torrle ,'am samma sak som "i\.r under benäm
Il Lng-arna »s tu rn ingsspärr» o ,h »Ijlllllös rlv ,' lLirnnil1g». Den 
a utoma t iska tOllkolllpen 'atorn avviiger ' lyrkefij,rhällandet 
mellan bas- och lllellanregLh'en vid olika ljllds l"yrkenivåer, 
vilke t gö r a tt ~ te rgivningen blir mera na turlig Yid sm1i. 
l jn<lstyrkur. 

" Co'lIccrton 1,1» l"ir den lilla upe rl1 med fyra rur oell sex 
stämkretsar. Den t illverkas för blide ylLx 1- och likstrum. 
Trots att denna motta"aro ligger i 'amma vri ;; ldass som de 
sllla SlI[lrarna, lir elen beLrliffande konstrnktionen att hl"i n
föra till mellanklas 'en, ' Il lnllda ha r rlen fyra rör, tvi\. stiim
kretsa r före modulatorn-oscillatorn, tv ll ll1ellnnfrel{vensband
filter sam t automati sk farlingkontroll. Oscillatorn-modula
torn ä r en bla ndhexod, meIlallfrekvensröret en nlriabelmy
pentod, detektorn en diod-tetrod samt slutröl'et en kraft
pentod . 

Station kal an är li k om Yid »V 61» u tbytbar. Att mot
tagaren l ik 'om övriga »Concerton)-typer bar inbyggd e lek
trodynamisk bögtalare behöver knappast nämn as. 

Stern <f Slcrns ,~-rur8 sll pcrhe l e1·od.yn, »Goncerton 1,1». 

»COl1curt on 21» iiI' ! f r1i. ga om priset en direkt mo tsvarighet 
till elen ty ka popu!Hrlllo ' taga ren »VE 301». Den ä r buvud
'akligen en lokalmottagare, men taek vare återkopplingen 

ii I' ih'Cll d is tnI1SIllottaguing möjlig, Mottagaren har tyrl r ör 
ocb en [I \':;t iimlling k l' t8 . Likströmstypen ha r tr ioddetektor, 
t ransfo nnato rko!Jplad t ill ett direkt uppvärm t llentodslut
rÖl·. Ylix els t rull1stypeu ha r sldil.'lugallerdetektor, motstfInds
kOll[llall till CD !J-\\-at ts indirek t uppviirmd kraftpentod. 

Av iI1trcs~e ii r att notera, att man Il tllafft s iirskihl om
sorg l" a tt frI »ll juk» ä terkuppl ing, en sak som lir av elen 
all ra stö rs ta beLydelse. 

S,,;cJl s7.:a. R ar/ioa [.:ti cbola.Qct, S loclcholm , ti llverkar denna 
sii ong tre lIya tYllel' a \' »Hadioln »-Jllottagare: »Rad iolll Sto
ra», »Hnrliola Lilla» a mt »Ru,ll io la, A.flst·r ijll1 '1> , D en i tniimII

7da är 1I s. k. uni\ er salIllottagar , som fungerar Lika hra 
pfl likst röms- som \'iixelströmsnät. Anta let erforderliga OID
kopplinga l' Ilar reducerats till en enda, niilllligen en spiin 
ningsurnkOP!J!.ing ,'id ijyer"'LlIg från ett ~llögspH nt» nät till 
ett »lågspiilIt» nti , l\1oLta ....a l·eu bar sålunda tvft späll llings
områden , 100-180 volt och 180-260 volt resp. För övrigt 
behö\'er mun ej tän]{a pi\. om det iir Ylixel- eller likström pil 
nätet, det {lelar in~ell roll. 
, »Radiola _lls tröm )) har ett högfreln'e llssteg och tvll. SU[Ill

1.:.ret. ar. Selek tivitet Il o ,iI kän sligbeten kan s tegras genom 
. terkollplin ..... Av Uimni nffs kalan ~i r fursedd med tat ions
lIaIlln och kan lätt uLbyta' IDOt en ny, d, de planerade vfig
Hingdsiil1clringarna komma tm t. nd . Mottagaren är försedd 
med en , k. - e lektivitetsre~lI l ator, vilken iiven kan anviindas 
som yolymkontroll. Ett h ögfrekvensfiltel' är inlagt i nät
ledllin,yen. Hören äro »)farconi» av föl jande typer: DSB. 
DR o'h DPT, 

) Ra.iliola. Stora» lir en fyrarörsmottagare med tre , tiim
kretsar, Den tillverkas endas t för vli xelström. Ett band
f ilter , be 'taencle a två kretsar, ga l' före högfreln,en röret. 
Bandbreclden kan regleras merlel st en sii rskild rat t, som även 
tjiinstgur som volymkontroll. Selektivi teten och klinsligheten 
kan Ytt rligar uppdrivas genom 1\terkopplinO'. 

AvstiillUl ingsskalan lir a v ny typ, gra derad i vflglängder 
och försedd med statioIlsnamn, Den iir Iii tt u tbytbar, Hören 
iiro )) )Iarconi» catkinrör a v fÖljande typer : iHS4B, MR4, 
IIIR4, IIIP'1'4 , 

»Racl-ioZa lAlla» lir en trerörs växelström, mottagare med 
en a vstiilll nwgskrets. Kondensa torn iir av luftlsolerad typ. 
Muttagaren bar inbyggd effektiv vågfiil la, omkovplingsbar 
för alla våglängder, Den inställes medelst en skru v pil hal,
s idan, öniga kontroller iiro rlterkoPlllingsratt samt selek
t il' itetsregulator. Liksom vid »RadioJa Stora» f innes en ton
kontroll, kombinerad med något som f ter beskrivningen 
a t t döma torde vara ett interferensfilter. 

Railiofabrilcen Lllxor, Uo taZa, bjuder denna siisong på ett 
flertal nya lllottagartype r, bland vilka märkes en super
lIelerodyn. Denna har typbetecknin O'en 265 DW och tillver
kas endast för växelström. Den har fem rör och sex stä m
kretsar, oscillatorkretsen oberäknad, och äl' utrustad med 
an tomatisk fadingkontroll. 

»Ralca fem,man», med typbeteckningen 245 DW resp. DL, 
iiI' en femrörsmottaga re med två h ligf rekvenssteg med 11en
toclel' samt fyra stlimkretsa r. Den ii I' föl' edd med återkopp
I i ngskontroll. 

»J]a.ni!filte1·fYl·all», 334 DW resp. DL, har fy ra rör ocb 
tre stiimk reb ar. H ögfrekven srijr och sl utrör fi ro pen toder. 
Aterkopplingskontroll finnes. 

»Norrla.ndSfyran», 424 DW (endast för viixel ·, tröm), !lar 
fyra rör och tyfi s tiimkretsar. Den lir avsedd för platser 
med stora avs täud t ill 'iindarstat ionema. 

»D iI;lanstrean», 423 DW resv. DL, har t re rö!' och två stlim
kre tsar samt ii I' förscrld med ~ terkoppling. Av tiimnings ' ]1o
larna liro enlig t uppgifL av l i'tgförlllsttyp. Uögfl'ekvensröret 
ii I' en högfrek ,'enspentod. 

»Lokalh'ean», 213 D \V r sr. DL, är en t rerörsmottagare 
Dled detektor och t\'a lågfrekvenssteg. Tack vare Il terkoPll
lin"en . amt differenLialkol1l1ensatorn i a ntellnkretsen kan 
"e lektiviteteu stegras vid dis tansll1ottagning. 

L octce Rad:io A I,;tiebolag, Stockholm. I auslu tninO' till om
niimn aml et av de nya Loewe-mottaga rna i fö regie'il c1e llllIn
mer furtjii nal' framl1l ]jas, a tt ' amtl iga modeller iiro (örs dd a 
!lIed Hi tt u tbytbar skala, detta med hii nsyn till de plan rade 
'·~l g liing(lsförli lldl' ingarna . 

1'vu Loewc-1il Oll,l![jarc: t. v , ~Edr/,a», l. h. »Fi,neta», 

PANDETIKON 
är de t 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. 

WEIJ~IEnS H/B 
STOCKHOI,M Va. - Telefon: 80a a. 

http:sllpcrhele1�od.yn


284 

Betriiffil ucl e dc olika 1110tlagartypernu \'oro de först erhåll 
na nppgiHernn e j f ul1t korrekta. S: lunda tir n a mne t pil 
trerörs llniYersa lm ol tagaren »Bcldu», ej »Got land» såsom upp
"ays i f öna llumret , och kortd'tgs tillsat.sen heter »!3alduT». 
Denna har tre rö r och tiJlr e rka ~ e ndas l för riixels tröm. D en 
~ir omkopplingsba r f ö r f Öljande f y ra d l.gliingdsomrllden : 13 
- 25, 23- 50, 4;)- 100 och 90- 200 me ter. Genom auyändan
t.Ie a r en hinod ocll e u fa diugilexorl e rl1 [[ lIe. automatisk 
fadingkompcnsering. Rören iiro ' 2 HJID, HENS 1234 och 
RE);S 1254. 

»'l'hulc» iir e u sex rörs yUxe ls tröm super med sex stHm
kretsar, utrustad med kort d l.g område liksom ö\Tiga Loewe
mottagare (1 e tta : r. R ören iiro 2 FDID, 2 s t. H.IDRS 1294, 
RE); 904, RB 034, m i}KS l;'!H d. 

»G-otland» och »id kar/cm> iim bå cla trerörs enkretsmotta
garc m ed lågförlu s ' pOle , limla d med litztrå d, s amt [örset.lda 
llIed inbY ....gd Yl ."fälla. Dc tillverka f ör växels tröm och kun
na endas t erh:'lIlas på bestiillning. 

Miko-Radio .f1.-R., Stockholm, konlluer dcnna sii song bl. u. 
med en Ilnive rsalmotl;agare med tre rör och två s UiUlkretsar. 
Denna är försedd med niittransfol'Juator , va rför en ligt upp
gift 21'10 ,'olts anod spiiuning prh:'Ule " vie! e!rift [1:1 viixel!';tröm s
nä t , obp-rocnde a v uti tspii IlIdugens s torlek. Viel d ri ft på Iik
:;tröms niit rUttar s i'Y unotl spHul1in.l!;cn g iv etYi . efter lliH spän
lIinge u. i\Iot tag-aren bar inhygg-tl perm a neutc1ynilmi s l, hög
lalarf!. 

Spolanm iiro ntförda SOUl högfrekyenstrans forma torer OCh 
kopplingen s1l. tillrlittalagd, a rt någorlunda j iimn förs tiirk
ning erIJålles över bel a r , g-liingdsoturå det . A ystiimuingsska
lau iiI' för elld Illed s t:Jtio n ~naUlI) . De i lU otlagaren använda 
röreu liro RE-\'S 18fl4, H.E\' 1884 och RE'-\'S 1823 d. Vo
lymkontrollen vari erar den uega tinl gall e r . pä nningen på 
Ilög [l·ek\·CI1HÖret. Äte rkopplin gskoll t r oll finneS. 

ÖYHIGA -\'YHETER. 

Loc'lce R(/(lio A, I~tid) o l(lr;, , ' tockhoI11l; har kOlllmit ut. III el 
ett katods tr ilIrör av clelvi ,' ny l(Oustrllkt:ion. Detta rör ha r 
sYlln rH.gen s tora elimens ioner , yilket g ll'ed s iiI' till fördel. 
FIl1 0rescensskiirmens rlinll1c te r fil' 180 lJ111l o ·h rör ets liing'll 
l::a 470 mm. Katodpll iiI' in(lirekt ulllwUrmLl ocll röre ts lirs 
liillgd uppgiyes !iII 1.()()0 lJrällutinuuar. rW re t lIur en hjäl]l 
anod, ocll ~piinningen pil denua !1e:;liill1 mer lj uspunk tens skUr
pil. Ljlls in teus iteten iiI' myCke t s tor , varför iil'en fo tografi sk 
uppiap;nillg' ii l' möjli g. 

n öret har l'-[l par s ly rel ek l rocle r , och (le. plinning.;rfö rantle 
platt'or ll ft ä ro förbumlna med va r s in kon luk t. ·krtl\' IX rör
;;ockeln. H öret har följande e l!>kt ri ska d a ta : 

GIöds l'Unuing . ............ . ...... .. .. . .... . 3 ,5--4 V. 

Glöth l röl1l .. .. .... .. .. . . .. ..... .. . .. ....... 0,'lii- O.3 A. 

Anod spiinning . .. ....... . . .. .......... . .. 8 3.00() V. 

lIj iilpanOd spiinuiu<Y . . . .... . .. . ... . ...... 200- 500 V. 

J'llllld .' kiiqla .. . ... . ....................... diam. und e r O,G mm. 

KUns lighe t del l ,(Joo V anod sp. '" c :a 1 r esp. 0,8 mmivolt 


fö r lic tvi! e l0ktrodparen. 

Detta kalodstr:'l lrör a llvUnrles i Loewes nya televi s iollS
Illottagare, som "ii ekle SLort. UPPsL'{1 l1(le ]'l, Berlin-utstHll
ningeu. Till röre ts öniga anväudniugur h oppa s vi ktlllna 
å terkollIma. 

POPULÄR RADIO 

;ll.;ticboZa(/el Nick els & 'J'O(/S CIl , Stockho~m. Vi ha nU varit 
i tilIfiille a t t 1.1l1de rs(jka elen i julinullIret omniimndn rör- och 
rncli oprova ren » Exel ~ ior», typ J1 33. 'rad, vare n tt denna iii' 
u t ru ·ta d med tre skilda mätinstrument, iiI' man i ståncl att 
pa en g, n" a vlä a glöc!spUnl1ing, anodspiinning samt anocl
s tröm . Genom att vrida på splinnin ....somkopp1aren l11~iter man 
s (Ian vid :'kUrmga lI errör och pentoclel' skiirl11gallerspiinningeIl 
;;,a m t e \'e lltuellt s ty rgallerspiiuningen. i'lIillialllperemetern vi
sa r hela ti el en a nocl s trömme n. 

Bctril ffullcle s tyrgall erspänningen är denna liksOIU vieT 
aUa tlylika ra dioprovare ej mätbar annat än i speciella fall. 
Dock riicker det mycket Vtil att kunna miita anod- och skiirm
"isa r hela ti rl en ulIorLstrÖIl1111 cn. 

Vid auviiuclningcn av »l\! 83» har man att iakttaga, dels 
al t det rör om ska ll provas siittes i (leu rätta ay de tre rör
h,l ll a nw . dels att en omkopplare, märkt nr 6, in ·t1illes för 
den rörtyp de t giiller. D et iir nödvändigt att alltid tiinl,a 
på denua omkopplare. Slutligen finnas ett par mellansock
lar, SO lU måste anbriu ....as på adapt.ern vid provning av direkt 
uPvviirmcla rör sa mt envägs 1il,l'ildarrÖr. Vie! provning av 
indirekt uPPvUl'Illda rör unvändes ' ada(ltern utan meUan · 
SOCkel. 

Yi ha funnit de nna r a uio.lwovare synnerligen iindamåls
enlig i anriiuunin '·en. En sak, som man ej kan komma ifrån, 
iiI' att vid mätning av hugfrekven "rör under drift i Illott:l
gareu Lie u 'ena re giima gå r i ~jiilvs,-lingning, varför Il1lit
ningen ej kan sk e uncler riktigt normala arbetsfÖrhå llancleu . 
Detta giille r vid alla dylika radiopron1l'e. Saken i fr' ga ha r 
dock i allmiinllet e j nå"on s törre betydelse. Ii:l1 radioprovare 
av ele t ta ~Iag iir oumbUrli g vid allt slags servicearbete på 
ratlioulOtta gare och förs lUrkare. 

H. WCI'IlI]1Asts Radiof ab1'iI" , S tocl.:hol111, har för provning 
tillstiillt o'·s nå gra k onr]pll satnrer HI' egen t illyerklling, dika 
upprisa c'n del in t rc 'S lin ta nyhete r i fr ILga om kons truk
tioll e Il. 

D et mes t alll1\ärknillgsviirda ilr utt samtliga kont.l cn. atorer 
ha en ny form p.t s ldyorn n. K ondensatorerna äro s, lunda 
uUrmas l av riitIinig frekven:; tyv, el. v. s . frekn>.n . en hos 
del) mell kondensatorn avs liimcla kretsen iiI' nngefiir pro-

MOde rn -4-r;uur;J;U)ltl iI ~ (1t O r (IV Tf'erlllfVi. t s fabrikat. 

port iouell lIIOt vriclnings\·iukeln. ])eIlU:l nya fonn hos s ld
vorna h a l' be tingats därav, aH viil el e förnt anviinda k on
(hm sa to re rnu med logHlitmisk kurYform stationerna triing 
Li e ~ i1JOP allt föl' mycket rir] den kortr[lgiga iimleu av fil' 

s tiinmillgsskalall. Mel! elen nya kllrrforlllen sprida . . t a t io
ne rna mera ji,imn t vre r h ela skalan. Denna ka n iinc1 11. gra
dera i Vt gl1ingd. Flera av ile s törre l110ttagarfabrika nterna 

1::lI1det h a redan g:'itt iu för dermn nyn form hos s kivoma . 
" -ernqris ts k ondensatorer lltmiirka s ig först och friimst 

T Ic'C,F.IlC,C,E. J 
Elektrodynamiska högtalare med 17 cm. membrandiameter. fältmatade (220 volt-45 mA) med 
utgångstransformator, omkopplingsbar för triod~ och pentodslutrör. . .... pris Kr. 25:

TELEVOX RADIO A_-B_ 
Humlegårdsgatan 22 - STOCKHOLM - Telefon O. 98 
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genom en utomonlellt ligt stabi l kOlls Ll'uUion . Ho s gangkon
lle.nsatorerna u ro yLt- l'skivorna p L't rotorerna upps litsade i 
-ej mindre iin u tta f likar, vill;:et gör att övt~ rensstiimmelsell 
mellan . ekti onerna kan ~" ör(l s biittre tin tidiaare. I detta 
u ll1DUllthang förtj iinar liven framhiiIla " att lwndensa torerua 

matl:ba s aelltemot en stallllnrclkolJ(leusatot' och ej gent emot 
en av sek t ionerna i varje kOUlleusato r. Detta är av största 
"ild vill tillvedming av mottagare m eu kalibre rad skala. 

Den 3-gangkondeusatot', OUl vi erh~ llit , iit' fi)['Oedd med 
<en yanlig finin tiillning -' -'knla , gl'ac1erad 0-100. Bakom ska
lan är placcrau en h· il are för ~kalbelysuiugslallJpau, 

En f iness 1I0s de -o a gan gkonc1en sato rer, SOIl1 siirskilt för
tjlinar ft'amll fLlla s, lir att de nedskruvba ra pInttorna hos 
triJllkondensatoreruu liro vag t böjua , :; t att kanterna först 
Ut\ emot "liIllll1erbolationen och mittpartiet sedan. Hlirige
110m blir kupa citetsiinuringen vid regleringen jämnare, • 

Vi ha uven mo t tagit en cl1kelkond eusator med samma form 
ltos skivorua amt en kortvågskondensator. D e. sa uro av
.sedlla att montera ,' på s tödyinklar i bottenplattan. Kon
.., irukt ione n iiI' lilm sta bil som hos ga ngkondensa torn. Kort
\'agskondensatorn har ett a vstånd mellan s tato r- och rotor
.skivorua [tV 2 mm , D€n kan lixen erhålla, som gangkon
deu ator. 

GUllgkonclensatorernu uro försedda med stirskiId kontakt
fjuder för rotorn hos varje sektion, Även vid enkelkonden
s atorel'lla förmedla s k onta kten tiLl rotorn aven dylik fjä
<l r, till vilken korlplings trå den lödes. Statorn har tvenne 
lödöron, ett vid varje -, ida av kondensatorn, 

1'c levoJJ Radio .f1.-B" StockhoVm. Vi h a fö r provning mot
tagit en elektt'omagneti k högtalare av märket »Beteco», 
Denna, som omniimn des redan i juninumret, har »frisvän
z alllle» a nka r e Illed reglerbart avstånd till polskorna och ii. r 
lltföru i ch a, 'iform, 

F ör aLL vara al' elektromagnetisk typ ii I' rlenna högtalare 
€ lla tående god, D en har ett synnet'li " en stort tonomrft de 
(lch saknar i anmiirknin"'svurd grad skatlli:"a resonanser. 
nasregistret litergives mycket \' iD , Vill jämfö relse m ed ett 
Ilar elektrodynallii~ka högtaInre a\' va nlig' typ vbade s ig 
»Beteco» vara kiin,;liga re iin l1 essa och ii I' al' denna orsak 
s ynnerligen li.implig t ill m ot tagare m ed rill"a försUi rkning 
o('h klen t s lut rör, speciellt batterimottagare. 

H ögtalaren ltar en inbygad tonkontroll , med vi!1<en klang
fii rgen kan regler a s, D en fir omkopplingsbur för rör llled 
stlirre odt mitlflre i n re lllols tånd. 

A Uic7JOlagcl Erik wHlberg, Sigtulla, !tal' lltgil'it en ny 
katalog ö"c r nättrans form atorer, dl'osslar, lågfrekvens- oell 
u tO'1'llJg ·tra ns fonnato re l' etc. Även tillverkas S. k. spurtruns
f ormutoreI' i wanga olika Ly pe r ; dessa a nvändas t. ex, till 
mot tagare utan omkoppli tlgs lJar n iittra n ·.format.or. Kata logen 
upptager dock ellllas t tf u r\'al fl l' alla de 01 ikn typer a v 
t ransfo rlllatorer, lI rO. ','lar e lc., som t illverkas, IL'fter upp
g ivna daln kunna alla ön 'kade utfö t'anclen och typer er
hå ll as. 

Palll l'etc/'s. Stockholm, representa n t filr B:lllgatz kon
'c1en.• a lOt'f abr ik, k omm er att i marknaden 'Införa torrelek
t roly tkon tl ensaturet' med ka paciteter på 4, G, 8 och 12 mfd, 
8 1'sedda för al'beLSSpullIlingnr p1\. 400, 450 och 500 volt, 

Firman hal' iiven f· t t in ett par g ra ll1mofonl j udclosor av 
murket I'ailIard, vilka e n ligt uppgift besil ta mycke t hög 
kntlite t trots ett eUHst' ende lflgt pris. 

W'ilh , Carl Jacobsen, Stocli:holm, har till s tällt oss ett litet 
JtLlfte på tyska, al'hancllande alll-äucln illgen nv siikdngar i 
elektriska appa ra ter, t, ex. radiomottagare, BlIr! om talas 
-vilka fordri.l1 gn r man måste tulla på en smiiltsiikring ocll 
ltUr denua lJör vum konstruerad . Avh a ndlingen iir synner
ligen u tförlig och e rbjnd r mycket av iutre, se. Den är nt
given a v Wackmann-," erke och hiinför sig sålunda t!ll 
» Wickmu nu»-säkringar. 

Fil'ma Tll Yllta Ra (l-io, Stockholm, med adres: Hovslagare
gatan J , iiI' en ny firma inom bt'an, ehen, s om försä ljer radio
a ppal'a t et· av marknadens m era vulkuncla miirkeu salllt lösa 
clelat' och tillbeltöt· av h ögsta kl'alitet. 

LUXORS NYA 
SU PE ,RH ETE RODYN 

I 265 DW 
En apparat SOI11 samtit/igt ler slor 

sele~tl-v;let, hög ~ti'1fsligket och ypper
lig IjIlJ~vlllitet. 

6 avstämda kretsar, högfrekvens-selektod
pentader, duo-diad-triod som andra detek
tor, Automat isk volymkontroll och fading
utjämning. 9 Watts pentod som slutrör, 

Den redan välkända högtala
ren L'Uxor-Briljant, som finnes 
il varje modern Luxoropparat, 
har i år ytterligare förbättrats 
genom mindre luftgap, lättare 
talspole o, större transformator, 

Hör Luxor 265 DW och Ni får höra, vad 
som kan åstadkom mas aven modern 

GOD SVENSK RADIO 

LuXD~ 

fR..A DID 
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A/"tiebolaget Elektroholm, Stoc/"holtn, ii!" ett nytt bola ", 
som övertagit (len av A. V. Holm AktielJolags elektrotek
niska avdelning hittills beorivna affiil'srul'elsen i hela dess 
omfattning. Firman representera!" bl. a. Dl'. Georg Seibt 
A.-G., Berlin och Radioröbrenfabrik G. m. h. H., Hamburg. 

SlwndhwV'iska Gram1nophon l1 klicbolaget, StoC/c/lOrm, hal' 
denna säsong flera intressanta nyheter ptt sitt program. 
SWrsta intresset torde en fyrarurs sllperheteroclyn tilldraga 
s ig. Denna iiI' av »I-lis Muster's Voiee» tillverkning och bar 
typbeteckningen '>4098». E tt bandfilter, kombinerat mecl ett 
filter för elim inerillg a v spegelfrekvensen, före 'ilt- den kom
bincrade o ci ll atol'n·modlllatorn, SOI11 iiI' ctt skiirmgallerröl·. 
Mellanfrekvensröret ri r ett variabelmyröl'. Andra detektorn 
hal' grdlerlikriktning och är medeLst en llutotransforll1ator 

»His Mas.lcr's Voi.cc» tVI'arårs 8"l1pel'heterodvn, m odell 438. 

kopplad till s lutröret. Efter detektorn iiI' vidare inlaO't ett 
tonlwrrektionsfiltel', avset t att göra klangfiirgen l j us och ' 
naturlig tro t den höga seleHiviteten. BH!' leder »llis Ma.·
tee's Voice» framför övr iga fabrikanter, Yilka ännu ej insett 
tonkorrektionens stora betYdelse, när llet gli ller att åstad
komma en nnh1l'trogen återgivning. 

i\fottagu ren hal' n "1 nvstämuing skalor, en för varder.a 
Yi'tgItingdsolllr1\det. Den levereras liven som radiogramlllo
fon med typbeteCkningen »512». 

Firman för ii ven i ma rkn a clen en t rerÖl'smottaga re a v 
svensk tillverkning, typ »30)!». Denna finnes enelas t (ör viixel 
ström. Den har detektor och två låg Erekyenss teg ocb tir 
nllts[t en enkretsmottagar e. Vriclkou(lensntorn ä r luftisole
r 8d. FörutOlll återkopplingskontro ll f innes en volymkontroll 
och en tonlwlltroll, den senare med tre Iiigen. r ett av Higena 
s l,iiras de högsta tonerna bort, i ett anna t Hige bflde dc 
högs ta ocll dc liigsta tonerna. 

Volymkontroll en reglera r antennkopplingen och [il' Sfl
lunda även en se le ktivitetskontroll. Stl'ömhrytaren li r kOlll
binerad med vflgliingrlsomkopplaren. 

~Iottagal'cn har inbyggd vf1.gfillla med t re vågUin~dsom
r,lden. Den ins tiilles på den stö rande ·tationen medel t en 
skruv på mottagarens bale· ida . Rören äro Mare ni-rör ay 
föl jande typer: i\IH4, MH4, MP'J'4. 

AIB Cfylling ,f G:(J , Sloo/"lIolm, tillvcrkare av »C~ntrum» 
radiomotta gare, har för oss lIel1l0 11 s trerat lie nya modcller-
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na för säsongen. D€ konstrul,tioller, som ligga till grund 
för clessH, förefalla oss att vara utomordentligt vii! genom
tänkta och i praktiken ändamå lsenligt utformade. 

DW 4 och DI, 4 (för vii xe l- resp. likström), iir den största 
'cntrul1l-ll1ottagaren. D en hal' fyra rör och tre stiilllkretsar. 

Bögfl'ckvens röret iiI' en Yt1l'i'lbelmypentod, som delS ger stor 
förs tä rkning 0 1'.11 bidrager t ill höjande ,v s elektiviteten. 
dels möjliggör en effekt iv yolymLwlltl'oll, i synnerhet som 
tlet variabla katoclmots tändet liven tji1nstgör so m »antenn
shuut», el. Y. s. är kombinerat med en volymkontroll i an
t.('nuen. 

De två för,' t:a kretsarna iiro utformade till ett ballclf iltcr 
fL'llllli öl' l!ögfrekvellspentoden. Spolarna ha kortv' gs ektioner 
av 30-td\dig litztrlld, varigenom de bli synnerligen effektiva . 
De ma tchas enligt uppgift me;-l en tolerans av ± 0,1 %. Gang
k ond esa torernH matchas gentemot en normal, vilket tir 
nöllv[inlligt för att vågHingclskalibreringen av ska lan skall 
stlimma. 

Som slutrör aDviineles i vUxel s trömsmodellen en av de 
lIya 9-wa ttspentoderna. 

DW 3 och DL 8 är en tvåkrets trerörsmottagare, som ej 
stil l' f yrarörsLUodelIen lt'lngt efter i selektivitet tack vare 
anviilldandet av fel'l'ocartspolar. Dessa fira av den allra ny
n te ju 'terba ra typen o('h trimmas före inbyggandet i motta
garna med en tolerans av enligt uppgift ± 0,1 %. Selektivi
teten lll ed aV.. eende på lolml:;iilldaren upphjälpes i bög grad 
lll e(lelst en i mottagaren inbyggd vågfiilla med ferrocart
spole o('h gl immcrkonclensH tOl', den senare m ed smtt för
luster. (;angkond usntorn trimmas pil samma stitt som vid 
fyra l'örsa pparat.en. 

Högfl'ekvensl'öl'et är ell vUl'iahelmypeutocl och detektorn 
en bögfl'ekvenspen tocl, S01l1 vie! viixeLtrömsLllodellen är mot
s t LIlI'kopplad, vid liks tröms Ll10de llen cliiremot clrosse1kollp
lad, detta för att ull(!\'ika allt [ör I ii" anoclSlliinning. 

GIV 34 och GL 34 iiI' en treröril de tek to l'mottaga l'e, hos 
yi\k en selektiviteten kan regleras genom en variabel an
tennkoppling. Finlles en [,wHig lokalslindare i niirlJeteu, 
r e].;:oml11 nderas en vågfälln. 

Samtliga ovanniimnda mottagarmocleIler liro försedda med 
elektrodynam isk högtalare med »fribäran(lc» taIströmspole. 
ViixelstriiLn:;modellerna iiro orn kollpling 'bam för vnr tionde 
volt mellan 100-150 samt 21 2GO ,-olt, liks t römSlllodeller
na DL 4 och DL 3 omkopplingsbara för 110, 120, 150, 220 
och 240 '\'olt. 

Slutii."' n tillverkas även en liten t"årörs lokalrnottagure 
med typ beteckningen DW 2 och DL 2. 

T jcrllcl (/s Radio, Stoc/,,/to/m, föl' i mil rkna(len (le nyn. ' te 
typerna av »:\Iaguavox» e lektrodynami"ka högtalare. Dessa 
,iro fl;r s llda med ingfLngsl: r a nsforma t r a v Il Il l\'e rsal typ, 
omkopplingsba r för slu t rör nlell olH,a inre 1l10ts tft ncl sumt 
f ör 11usl1-pnll- oeh kla ·s·B·slutsteg. 

En <lIlLlUn intressant nyhet för hemb.l'g'ga re iiI' en aystiim
ninp:ssknla med flyttbara stationsnnmn. I,yltar med fem ti() 
f;tation~namn jJ1edfölja sLmlan . De för cle t liigre ~· ågliin gtl·
området pincera pt'l ytte l'knn tell, (le för Wngy,lg p, . inn(~ I'

kanten nv skalan. ~[etoclen rnöj ligg-ör en e ,"akt kalilJre rin o ' 

a v \'i llWll Illottaga n;! som be ls t. Slmlan passar till alla före
kommande typer a v konde nsatorer. 

B- TRANSFORMATORERK ilASS 
p r sats Kronor 23:

Ingångstransform ator 3:2 THERMA RADIO 
Utgångstransformator 1:1, 1,4:1, 2:1 Hovslagargatan 1, Stockholm. Tel. 102361 
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KATALOGER 
Radi ofinnoI'. 

''';C1l8''([. A k t i ebolaget PhiLips, Stockholm: Prislista nr 10 
övel' P hilips radiorör. 

,,1 .-13 . St ern &: Steril, Stockholm.; Radiokatalog över nya 
m ot taga rna fö r iisongen. 
S1ie llsl~a LI.-B . Trådlös T Olegraf i , Stockholll~: Lista över 

T elefunken rad iorör , au ....usti 1933. Lis ta. över Telefunken 
U1ott:lgare samt broschyr över de nya mottagartypel'na »Bay
reulh), »i\'auen» oclJ »Aelmi ral». 

Svcl/ska Radioak l i elJolayct , Stockho~m: Katalog över nya 
mottagarna f Öl' sä songen. 

Grammojonfinnol'. 
SkaHdillGvis /{a Odeo l ~ A.-B., Slocl, holm.: Skh's upplemeut nr 

5, , Ocleon, H omo col'cl , ParIophon». 

PE:KTOD,TREAN. 
Por ts . från ~it1. 268. 

ll1agn elisl, högtalare skall användas ; transformatorn kan då 
ä ven ersättas med en utg1\ n ff8dl'o 'sel och konclensatorer. 
EJIektrodynuIlliska högtalare liro i regel försedda med in
byggd utgång tran~formato l' och rit gon transformator ener 
utg' ng dl'o se l rfo rLlra ' g h' t vis ej el ' i mottagaren. 
Kon '/rulctionsdctalj l ' . 

Mottagaren Hl' byggLl på t t a luminiumebassi , om i mo
uella ppara tell iiI' isolpra t f r, n niitet. Detta iir gjort av sii
kerhetsskä l. Gllnffkollcl ensatorn har från kOllclensatorcba
siet isolerade rotorel', n1l'för kondensatorchass iet ä r direkt 
fas tsk ruvat v id aluminiumplåten . Fr li n rotorerna går en led
ning till mint! 'Iedningen (- 220) , vilken hiir utgör nolled
ning eller »jord» för mottagaren. Ofta är det ej nödviinLli"t 
att unviinda en srirskiId junlledni ng, utan nätets rninus!ed
nill" tjUnstgör i stället som s' dan . Kontakthylsan .J liim
nas då fri. 

Spolarnas sktirmbnrkar tira i:ol eraLle från chas.Jet och i 
sWllet jordade til l minu~leclningen. 

By '" ' es ro ttugaren in i en l;1da med avtttgbar bakyiigg, 
skall UJan kunna komma in t ill ma tla garen för att byta rör 
lJUlJ1 risk, m en bUrför fordras d . sutom en metallplåt, böjd 
till fl Il form, som an "es a v den treekade konturen i mon
tering..llI Rnen. Denna plåt, som avskilje r rören fn n den öv
r iga delen av mottagaren, skal! dicka upp till taket på lå dan. 

E t t anllat 'iitt iiI' a tt arrangera så a t t s trömmen brytes, MI 
IJakviigg n av tag s. B linid kan ~Ila s ie t anslutas till minus 
pli nlite t ocb t jLin tgöru som »jorLl», men de t "kall is oleras 
1:1',1 n rLi vligga rna i l dan, (Se beSkrivningen » niversal
trean» i fÖreg. num me r'.) 

I vilke t fal! som hel t . ka ll det yari abla mots tåndet U3 
'a mt vridkom]ensato J'D .-lO ba i.·olera cle axla r . Vie! gangkon

el n atonI bö r e rforLlerli ."u . iikerh t · tg;il'c1er vid tagas för 
ntt mall ej l;all knnna in stö t i ran ax eln eller rattens f iist
skruv. 

Dc med pil ar fö rsedda l -dninga r na fl'~l1 k on takte rna nr 1 
p:'\. s polarna (se mon te ring 111,mcn) kola"'u till statorerna 
(ele fa ta sys lem u) ra resp. k tiol1 r 110 gaugkon elensa
tonI. Den gemcllsarnma. ro to rlCflnin" en kOlllln er f ram pEt cha 
s iets unLl rsilla genom hå let strax ova nför mo tlindet R3. 

Ledningen fl'1\ l1 hÖgfrek\'ensdro. s eln HFD till lwntukt nr 
6 [lå trcllje · p olen bör kiirmas. Detta giiller även sladdarna 
till rörens VI och V. a noder sa m t ledningarna tUIoch f r ån 
: t'e rkopplirlffskondellsa tom. 

KRAFTFöRSTXRKARE. 
Forts. frå n siel . 2i1. 

st fLl1Lle t bör mun kont.rollera glöd pän nin" 1 på slutl'ören. 
,om skall vara 3,8 ii. 4 olt pil Ve r de ra. Det d r öjer en stund 
innan "Wds jJUnnil1 " (> n lIa r uppn1'l. t t sitt slutliga värde. 

För. tiirkal'en ä r m y k t kompa kt byggd på ett a luminium
ella "si, m en Llen kan gil'etvis utföras på m å nga olika siit.t. 
Cha ss iet iir i detta fall 360X180 mm och hal' n iuvlilHlig-

Edd. (XI. 

Kr. 250: -


Wisby Wl. 

Vin et. WL och (XL 

Kr . .395:-


Loewe§ 
Nordland§erie 

a-siegs 
universalmoiiagru'e 
fö r lib och växels tröm omkopp

Hngsb.1I" till .,II" spänningar. Fn 
krets med inbyggd pcrm.allC'ntd p ' 

n.1misk högtJl.:tre , Vågf5.l b, Iitzcn:l 
spol.lf . kontinuerlig klangfärgs. 

modubtor. 

V,\gliingdu 19- 2000 m . 

a-I·örs 
peniod-moiiagare 

för våxelström mt:J högfr-ek"'ens," 
pentod, detekto rpt:ntod och kr.lft l 

slutrör, 2 förlu:o.tfri.l ultra.krctsar. 

Våglängder 19-2000 m. 

Lev. på beställning även utan 
hög-t,1bre. 

4-rCirs 
blnod super 

fö r v:~ x e t " och likström med fem d V· 

stämningskretsar , där~1V två band. 

filter. I\bsolut selektivitet upp ti1\ 
9 kHz. Automati sk och manuell 
v o lymkontro ll , fulht:in uit.: f:!ding 

utjämning genom hexod-rör. 

Vlg löngd er 19-2000 m . 

Lev. p~ bc -s tillniog även utan 

högt" I.1re. 

6-rörs 
p e ntod-super 

m l!d s ju .l\' ~t~mnings.krd s.Jr, fad ing. 

rör {:ch 9 W.,tts slutrör. En mo" 

dcrni scr.,d uppbg: .1 .,v fjo Lh c..· ts 

vä lk:.ind.'l .:lllyåg ~ mott,l g,lfc typ 
Super 32. 

V.\ glängder 19- 20CO 10. 

amtJigJ Lo~we s kQmb. , mö lt., gare :iro för sedd.l med dynamis k", h "S" 

t.ltHC, bel ysta me d st.a. ti onsnclmn och \' ~glängdcr försed da utväxlin gs;,.. 

b.1r,l sk:dor; tonfärgsmodul.lto r, volymkontroll, utt.,S för gr.lmmo ... 


fon och cxtra högtal.Jre, varvid dcn ordinJric hö g t. kan urk o ppbs . 


LOEWE R A.DIO A.=B. 

Stockholm K. Telefon SO "6 "O 

711111. Wl. 
Kr. 525:

http:t~mnings.krds.Jr
http:V�gf5.lb
http:Hngsb.1I
http:uppn1'l.tt
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höjd U \' 80 mm. Skall fÖ!'.tiirkarell byggas prL detta siUt, 
Im ste ll10nteringen och kopplin gen ke i Cll viss onlninge
(öljd , ty e ljes t ka n det bli svå r t a tt kOLl1ma Ull !'iltta mClI 
dessa detaljer . F öret u tskiiras h'. len Ull l'örsocklarua och 
dessn lll onte ras . DiireH er fiistns de hii lla kondensatorerna 

'7 och Cs p,1 (' ha~s i cts llnders irln III ' (l e l ~ t f(jr : iinkla skm
var (trun "forIu:I om 1'1 skall s itta m it t emot Jl ' ÖY l's idan). 
Sildrosseln Dl anbringas liggande tmLl er chassiet (vill man 
sila ii yen g löd strönllllcn med el;·t D2, f:~r Ill a n g"ru chassiet 
s törre). Nn kO]1l11as båda gl öds lrölllkret ·arna. mn rlubbelle
dare uttages till mots tåndet R1 5 . Därefter Ilnbringas mot
stii nden RIO, RII , R12, Ib :l ocb Hu St nUra intill resp. kon
takter p:1 rörh : Ilarna SO Il) möjligt. Inna n blockkondensato
r ema fästas på eha ssiets b,i cIa IfLllgs idor, lIJ å ,' te lednings
trådar lödas till de åter tående konta l,te rna på rörhållarna 
\'1 och V 2. Slutligen monle ras de s is ta mot.· tå nd en. 

I fi g . 2 äro chas ··ie ts s ielor u tfii lIda i samm a plan som 
överrIden fU r a It det hela s k:! Il bli ll1 era översld rIIigt. 

För ut t , lippa nlitsurr i högtalaren böl' lllall anvlinda en 
skur111a cl potentiometer som \·olymkontrol! (nI). Sklirlllhöl
je t a llslu! e till minus pEl nutet. Ledningarua till och friln 
potentiollletel'11 böra liven skärmas. Eyentu ell t kan cle t ,",ua 
llödYlindigt att a nsinta chassiet till minus 11ft nätet, och i 
il fal! miis te erforderliga siikerbet.,;iitglirde r vidtagas. 

Vid . inj uSLe rillgeu a v den n e" ati va gaIIerspä nuin"en på 
slutriiren m ' ste strömmen slås ifd ln för va rj e gå ng s tick
propparna i gaIlerlmtte rierna "kola fly ttas. I annat fall 
blint slutt'ören fö rdiirnllle. Den negativa gall erspänningen 
bör vara omJulng 20 volt i detta fall. 

ETT VRIDsrOLEINSTR l\1EKT. 
Forts. 11 sid. 277. 

ldiucla uJOtstdnd s-spiillnings llletoc\en, varvid W<l n ej får 
gWmllla nidsvolens l1) ot~ tåncI (c :a 40 ohm) . 

Förkopplingsmotstå nd och .;h llu tar gör man s jiiIv. D essa 
injusteras uncl er kontroll m ed ett anna t in s trum ent. Man 
\'iiljer t. ex. mUtolllrå dena 0-10, O-H)O och 0-1.000 mA och 
samma 'iUror för sp~i.nllingarna i vol t. 'l'iU fö rkopplil1gs
motstånden anvUndes 0,06 mm. konstantautråd , so m lindas 
på små trä- elle r pappspola r. Dessa kuuna anbringas i lå
dan . Till shunta rna alldincles för 0-100 IllA 0,30 il 0,50 
111111 konst a ntantråcl OCh för 0-1. amp. 0,40 mm koppar
triic!. 'l' råden lindas på en ebouitlis t m ed dim ensionerna 
4 X 15 X GO mm , . om i vardera linden förses med kontakt
bleck, så att LIen liitt ka n anslutas till instrumentet. Med 
denna ulrus tnin.:; Ur ma n sedan i stä nd a tt klara uPI! de 
fleR ta ra clioteknislw luä tningar. 

HaJ'I'V JQII8~On, 

IK,SPELKINGSAPPARAT. 
Forts. frlln sid . 275. 

TesllItat. Är spå rbredden och (Hinuefl spå rdjupet a lltfö r 
ringa, hoppar nå len lir vid upps pelningen, och är . på rbred
(len för stor, "U niirlig ....onrle s p:l r i varandra. 

Det första p rovet med apparaten gå r ut på att konlrollera 
·på rbredelen. Cellophan.· ldvan Iiigges på och .'kivtalll'ikell 

.:sii ttes i "å ng oeh illju:·teras p1i. 78 vurv per minut. Grave r

.d osan slittes försiktigt ned nli ra pe riferien av skivan sedan 
liinkstiingen lagts p li . Ma n graverar några f1l spå r, ;1. v. s. 

'kivtallriken f å r g[L niigra van' , " a refter gravcrdosan I~Tftes 
upp och för s rlt sidan, sedan Ilinks t lingen tagits bort . Spå 
nen, som llppkolllll1ee vid grave ringen, lägger sig runt ski
'·:lns ~el1trum. Det skall vara en enda sammanhängande 
·pan. 

Ge.llom n.tt be trakta s på re n genom ett fÖrst.oringsgla s kall 
ma n se, huruvicla spå rbredel ell iiI' lagom elle r e j. D i\. man 
f , tt denua sak ura, lir det bara a tt börja inspelningen. Dock 
forelra s na turlig tvis en be l del övning, innan resultatet ulir 
verkligt fö rs tklassig t. 

De till s tyrm eka nismen böranel e r örliga rl t~ larna böra gi
ve t vis Oljas , så at.t det hela löper l ä tt ocb fint. 

Vi " nct t llilllen t ill denna artike l visar hela a pparaturen un
cle r ins pelning. Förstärkal'en lir LI en på a nnat ställe i dett.a 
nummer iJeskrivna kraftftirstiirka ren för liks tröm. Den lilla 
bl1l'ken framför förstiirkaren innehdller mikrofontransfor
matol' och batte ri. 

DET RÄ'l'TA TELEVISIONSSYSTE)iET. 
Forts. från sid . 278. 

Bil llen nedtilL på sidan visar sch em a ti skt siindaren och 
mottagnren till cl et nya te levisionssys tem et. Den förra be· 
nämnes l conoskop, elen senare Kinoskop; egentligen iir (Ietta 
beuiillll1illgarna på :;jiilva rören. H os siindaren iiI' K katoel
str:l 1riir et , L linserna, molsvarande objektive t hos en ka
mera , oeh P el en ljuskiin.oIfga pl iiten med fotot:elle rna. IWrpts 
ka tod lir betecknad m e,l minus och a noden m e,] plus, ]j' lir 
foto ~e llför. · tiirl;a re ll ocb A slLllllaren. 

På m ottagarsidan tir K ett katorl s trftlrör med flnorescens
skl.inlle n S, vilken triit'fa , av katods tnll eu (stre 'ka el (lulJbel
linje). Bilclen på f lILOrescens ··ld.irmen överföres med t.ill
hjlilp av ett lins yst.em på en större skllrm. !\1 iii' mottagaren, 
som tar in tclevi.'ionssignalel'l1a. 

Yigllettllilden visa r sii ~darens katoc1 strå lrör - I conoskopet 
- samt de för s ty rning a v ka todstr,'l lcn allviinda elektro
magnete rnu . Inuti riiret , es plMen m eel de må nga foto 
eellerna . 

VISUl:JLL AVSTXMNING. 
Forts. från sid. 279, 

Det giill er at t ill ·tu lla ratten så, att skuggan blir 8:1 smal 
SOUl möjlig t. Är lie n mottagna stationen la'a rtig, krymper 
skuggan ihop lill ett slUal t s treck. 

Hur denna indikator lir koppla cl i mottagaren kunna vi 
hi.ir ej ing:'t pfl; rlet m å räcka att siiga, att den på verkas av 
hÖf,,'1:r8kyens röre ns (variahelmyrör ) anods tröm , \Som p~ 

."Tlll1d av (len automa ti ska volymkontrolle n variera !" med 
s ty rkan hos de n illkommalllle s ignalen . 

Ett annat sillt a t t i\.s taelkolllma visuell avsWmning lir 
medel s t en s. k. illl.lilw.torgIimlampa av elen typ, som visas 
i mitten av fig. 2. Katorlen i denna glimlampa utgö res av en 
lång, rak trårl, som t ill större eller mindre del tiickes av 
glimljuset, beroende på hur stark den i.nkornrnande signalen 
iir. Vid avs tämning ins tälles ratten sft , att störs ta möjlign 
län:,,<l a v tr:'iden »lyser». En nackdel llled elenna a vstiimnings
ind ikator Ur att den fordrar en relativt hög »tiind spiinning:l), 
c:a 150 volt. 

De bflc1a i fi g. 2 å ter givna schema visa e tt par olika k opp
lin"a r för cIenlla illcl ika tol'''limlampa. En specialtyp med 
hjiilpkatod är bill' anyi[nc1. 

())änJ6Jer 
1;11 

POPULÄR RADIOS 
SERVICEAVDELNING 
Sveavägen 40 * Stockholm 

På serviceavdelningen 
emottagas apparater 
o. delar för undersök
ning, trimning, repara
tion och ombyggnad. 

N orill.k Rot0ll'rllvyr, Stockholm 1933. 
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B. W. 

Gongkondensat or 

Speeialfabriken fö r 

R A D r o .\J T E R [ L 

såsom konden sator r, anten n- o'h 

fi kärmlTall r"polar, omkopplare m. Dl är 

B. Wernqvists Radiofabrik 
{;oIJand "!-!:fi ta n 7l STO CKHOLM Telefon S. 37i 98 

De fördelar, om känneteckna 

SI~MENS 
RADIOKONDENSATORER 

äro 

högsta drift - o h prov pänning vid 
minda möjliga for mat och 
lägsta pris. 

~ !m~"'!'~TOl!".~ •
Göteborg . Malmö . ~orrklll)lng • Ske lleIteå • Sunds ull 

Bort med störningar 
 SEM 

Nät-Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

för radi o 

I varje önskat utförande 
Typ 00 

B & o Störningsskydd 
hiälper Eder alltid 

"br'ingas p' vi lken turnin ll;;källa som hel l 

BANG & OLUFSEN A/S 

STRUER 
Tel. S id " 6 

KÖPENHAMN ~ Toldbo tlvej 1·1. T el. 8895 

AK TIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
AMAL 

Telegram a dr.: Mag n ete r - Telefon: 104 



Har Er radio SBS*? 

H är är Tungsrams nya Bariumrör. .. med flera 

förbättringar. .. av intresse för alla radiovä"nner 

FÖR jämnt ett år ~cdan gjorde Bariumröret - Tungsrams världs
berömda radiorör med bariumkatod - sensation på den svcnska 
marknaden. Tungsramröret gick segrande fram öv erallt och uppskat
~~d es för sina teknisb fbrdcla t' och ;itt rimliga pris. Statens myn
dighcter li ksom allmänheten visade Tungsramröret sitt stora förtroende . 

Oc.h nu inför säsongen kommer T ungsram med en stor nyhct 
S B S - Tungsrams Super Barium Serie, en serie av helt nya rör. 
Redan själva glasballongcn är av gcnomg~ ende ny typ, och den inre 
konstruktionen mcdför hö5re effcktivitct, b;ittrc utnyttjande av låga 
nätspänningar och större mekanisk hållbarhet. 

' i får de ll1odcr

AGA introducerar 
"SILVERTON" 

))viiridens biista högtalare)) 
I å r o mmer AGA I ed en verkligt sensati o nell nyhe t: "Silverton", en 
dynamisk högtalare, som tillverkas av AGA. m d lice l s från den 
a merika nska fi rm an Jensen ~adio Mfg . Co., Ch icago . 

100-ta ls detaljer bidraga li l l a tt skapa '"Silverlon s" fö rvånansvö rt sto ra 
kö nslighet och verklighetstro gna återgivand e. Speciell t bör membra net 
framhållas. De ta ör sammansatt av o lika l" nga fi b re r med vöxla nde 
mekaniska egenskaper, så att he la tonre is ret kan återg ivas full t na tur
troget utan att några sjölvsvöngninga r i membran et uppstå . 

Vi tillverka öven en permanentdynamisk hög talare, '"Adelto n". 

Ska ffa Er en "Silverto n"- hög ta lare, så kom mer Er appa rat till sin 
fullo rött. Er radiohand lare fö r den. 

AGA·,BALTIC RADIO A.-B. STOCKHOLM, GOTEBORG, 
MALMO, SUNDSVALL 

Nord isk Rotogrllyyr , Stockholm 1033 


