
Re~ebrev från kontinenten 
Fotogr afering av elektron banor. - Frekvenskon

trollstationen i Bryssel. - Mätningar på högtalare. 

4.rör~ växel~troDl~~uper 

med stålrö r. 

P entod elle r tetrod? 
Intressanta synpunkter på denna aktuella fråga. 

Elektri~k grsDlDlofoll 
med synkronmotor för hembyggnad. 

Luftkylda Mätning a y 
sändarrör hf-effek t 



170 POPULÄR RADIO 

o 


a a 

all 

går Ira ål 

avertyga Eder hä rom genom att läsa 

bifogade kata log. Är Ni intresserad 

av att represente ra SKANTlC, så sätt 

Eder i förbindelse med oss i god tid 

för säsongen 1939- 40. 

SKANDINAVISKA RADIO AKTIEBOLAGET 

STO RA ESSINGEN • STOCK HOLM • TELEFON VÄXEL 2330 6S 



~III 

POPULA'R 

Redaktion, prenumerationskontor och 

f r 6 g e a v d e I n i n g (endast per po~t) 

TUNN El G ATAN 4 - STOCK HOLM ~Al~IIO 
--------------------------------------.. 

Tel. Namnanrop .Nordisk Rotogravyr> 

Tel e gram adr e .. , ROTOGRAVYR 

Postgir o 9 4 0 - Postfack 450 

ORGAN FöR STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

------------------------------------------
TE K N I S K RE D A K T O R: I n g e n iö r W. S T O C K M A N 

Prenumerationspris lil 6r kr. 5,-, 1/26r kr. 2,75, 1/4 6r kr. 1,50. - Utkommer den 211de varje m6nad. 

INN E HÅLLSFO R TECKNING 

Radiokrönikan . 173 

Resebrev från kontinenten 174 

Pentod eller tetrod 181 

Modern rörteknik . 184 

Mätning av högfrekvenseilekt 186 

Mott.agarrörclls uppb)'~gnad och ve rknings

sätt 187 

4-rörs växelströmssuper 191 

Elektrisk grammofon för växelström 194 

MED DE l 'TA x m n l BR :\lll:DFöL,fER EX BILAGA. 

FRÅN REDAKTIONEN 

l detta nummer 

publi cera vi en konstru ktionsbeskri vning ö,'c r en 4· rörs 
växel tröm6s uper med ~ t 1ilrör. Denna är byggd hos - v n· 
ska Aktiebolaget P hil ips, närmare b estämt på civi lingen
jCir Mats Holmgrens välutrustade labora tori um. Vi tro , 
att denna konstru ktion skall intresse ra många av våra 
ti sa re. 

Dä vi tala om 4·rörs""pcr, avse vi en apparat med 
fyra förstärkande rör. Vi räkna så lund a vark~n diod· 
str,ickor eller likriktarrör, ej hell er avs tämnjn gsindika· 
torer och dylikt . Mottagarfabrikant e rna däremot im äkna 
likrik l.a rrör m. m., vilket är vil seledaud <;:, för å vi tt ej 
pa amma gång omcalas, vilka rÖrl yper som in gå i appa· 
rat en. Ty då kan man möjligen själv li "la ut , huruvida 
en annonserad 5·rör5apparat e ft er vanljga begrepp är 
en 4·rÖrs eller en 3·rörsapparat. Enligt fabrikant erna. 
klassificering är en 4·rörs växelströmss llper en 5-rörs
super, under det att en 4·rör · batterisuper blott är en 
4-·rö rssuper. Att kalla den förstnämnda apparaten 4+ l 
rörs su per går ju an, fastän det ur teknisk synpunkt är 
föga mOliverat. 

Nu va r det ju 01, alt en fabrikant kom upp med den 
nya kla5>ificeringsiden. Sedan mils t!;! de andra a v helt 
na turliga , käl följa efter. 

flTE RTRYC K AV ARTIKL AR HELT ELLER DELVIS UTAN ANGIVANDE AV KALLA N FORBJUDfT 

f OR Rj.\O 01'1 
Tillförlitlig VARTA 
TU DOR-tillverkning radioackumulatorer 

ACKUMULATOR-FABRIKS A .-B. TUDOR 
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För att bättre kunna betjäna vår ständigt ökade kundkrets 

hava stara utvidgningar företagits inom vår firma, och i sam
band härmed har våra kontor och lager såväl i Stockholm 
som i Göteborg flyttat till större lokaler. 

Huvudkontoret i Stockholm, med c:a 7000 kvm. golvyta, är 
nu beläget mitt emot Stockholms huvudstation för avgående 
paket-, frakt- och ilgods. Det betyder snabbare expedition 
och transporter, mclngdubbla utrymmen för lager, 
provrum och kontor. . 

Till kommande säsong kunna vi garantera snabb och omsorgs
full behandling av order på radiomottagare och materiel från 
landets största och mest vBIsorterade radiologer. 

Vår nya adress i Stockholm: 

Gatuadress: 

Solnavägen 79-81 

Postadress : 

Stockholm 6 

Telefon och telegramadress: 

Elektroska nd ia 

Vår nya adress i Göteborg: 

Gatuadress: 

Burggreveplatsen 
Telegramadress: 

Elektroskandia 
Telefoner: 

1708 15 (växel) 

ELEKTROSKANDIA 

Huvudkontor STOCKHOLM Solnavägen 79-81 

Göteborg - Malmö - Gävle Karlstad Sundsvall - Umeå • Nässjö 



N:r 7-8 JULI-AUG. 1939 XI ÅRG. 

av Wireless 

ILJI äromdagen -träHade jag en radioamatör. »Vad syss· 

U'1Ilaamutörerna med nu för tiden? » s.porde jag. »Ja, 

man håJ.\er på med litet kortvåg och sådant där, som ännu 

inte hunnit bli _å mycket kommersialiserat», sade han och 

fortsaUe : »Den kommersiEJlla radion har förstört nöjet för 

amatören. Att hålla på med rundradiomottagare är faik· 

tiskt inte ett dugg roligt längre, sedan dom börjat sälja 

radioapparater i varje gathörn och genom dörrknackare, 

som hemsöka familjerna och pracka på dem apparater, 

som de ej vilja ha. Nej, skall man hålla på med något, 

så skall det vara något exklusivt, som ul,trakortvåg till 

exempeL Sådana apparater säljas minsann inte av dörr· 

knackare och möbelhandllare. - Nej, rundradiomottagare 

är det värsta jag \-el. Se på radiotidningarnas revyer över 

de nya mottagarna för säsongen. Rena, rama möbeJ.utst'äll· 

ningen, vet jag. Det är jngenting för en amatör med sj älv· 

aktning aU h ålla på med. :\lej, tacka vet jag sän-darama· 

törernai; grej or. Det är rej äla don, det. Rundradioappa. 

raterna äro så standardiserade, så jag har faktiskt funnit 

precis samma a'pparater hos olika firmor. Endast lådorna 

voro olika. Det ,är ju ingen omväxling för en amatör att 

hålla på med sådant.» 

»Men ni lyssnar väl på radio i alla faU?» inflickade 

jag. »Lyssnar 'på radio, jag? Aldrig! Det har man inte 

tid med , när man håUer på med experjment. Men de.t 

finns andra, som lyssna , i synnerhet på de skräC'kpjäser, 

som radioteatern med förkärlek sänder ut, så fort den 

hinner. LVIånga ,gånger har j ag med hj ärtat i halsgropen 

rusat in i det rum, där min moster suttit och lyssnat , i tro 

att någon fasadklät-trare lyckats ta s ig in -och försökt strypa 

henne, endast ,för att finna, att det ohyggliga skriket kom 

från högtalaren. Så småningom listade jag ut, att det all· 

tid var samma skådespe.lerska, som skrek, och hon höll 

förvånansvärt konstant tonhöjd, varför jag kopplade in 

ett filter för detta pel'iodtal över högtalaren, varigenom 

skriket avsevärt reducerades i styrka. Min moster undrade 

häromdagen, om radion kunde göra att en skådespelerska 

lät indisponerad, på vilket ja'g svarade undvikande. I alla 

fall menar jag, att sådana där saker kunna vara något 

för en amatör att hålla på med.» 

»Men televisionen erbjuder ju nya möjIig'~eter för ama · 

tören, när den kommer i gån'g», infogade jag. »Televisio· 

nen, nej herrn, det tror jag inte. Det: blir alltför dyrbara 

grejor att håHa på med. Och alltför komplicerat för en 

enkel amatör. D~sutom kommer det nog att göras affär 

av te levisionen med detsamma, och då tycker en annan, 

att man ej viI! vara med. En sann amatör är något aven 

vetenskapsman, förstår herrn. När det gäller att utforska 

nya områden, då är man gärna med, men när det sedan 

kommit så långt, att det nya skall ex·plaateras, så är det 

inte lika roligt längre.» 

»-Men», fortsatte 'han, »ännu finns ett rikt arbetsfält för 

den amatör, \Som ej rädes att ge sig i kast med nya pro· 

blem. Fastän j ag tycker ej riktigt om, att radiofirmor sälj a 

byggsatser, där de i kopplingsschemat lagt in förrädiska 

små fel, för att amatörerna skola öva sig bättre. En de-! 

amatörer märka ej dessa fel, utan måste gå till någon 

som hjälper dem med apparaten. Men resultatet blir ju i 

alla fall ej så bra som det skulle bli, och de som gj ort 

byggsat6en ha aldrig tid att hjälpa amatören med den 

färdiga apparaten, 'ly ,de måste ju utarbeta nya byggsatser 

för att amatörerna skola ha något att göra.» 
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Kleynens apparat för fotografering av elektronbanor. Frekvenskontroll
stationen och studiolokalerna i Bryssel. Världens underligaste piano. 
Celestions mätapparatur för upptagning av högtalarkurvor. 

Av civilingenjör H. Stockman 

(Tekniska Högskolan, Inst. för radioteknik) 

F otogra/ering av elektronbanor. 

I en föregående artikel nämnde jag i samband med mitt 
be. ök ,på Philips' Natuurkundig Laboratorium i Eindhoven 

llågra ord om ingenjör P. H. J. A. J(lleynens a'pparat för 
fotogrrufering a·v elektronbanor. Experiment med denna 

apparat ha pågått i flera år, men då metoden ej torde 
vara allmänt känd, ska·1l jag här nedan redogöra för den· 
samma. 

Rörelsen 'hos en elektron i ett tvådimensionclh elektra· 
statiskt fält kan studeras med. hjäl,p aven m-od ell , vars 

huvu.ddel är en gummihinna, på vilken en stålku.Ia får 
rulla. Denna gummihiniOa, vars yta är ungefär en kva,drat· 
meter, är hori50nte1lt uppspänd i en järnram på sådant 
sätt, att ytspänningen är densamma i alla punkter. På ett 

hord under gummihinnan kunna mekaniska elektroder im· 
föras på sådant sätt, aH de antingen pressa upp hinnan 
i en eller flera ,punkter (motsvarande en negativ rörelek· 
lroo) eller också pressa ned hiniOan i en eller flera punk. 
ter (motsvarande en positiv rörelektrod) . I sen,a.re fallet 

är Jen rörformiga mekaniska elektroden ansluten till en 
vakuumpump. Gummihinnan med sina »kullar» ooh »sän· 

kor» motsvarar nu med god approxima,tion ett elektron· 
rör under statisk spänning i vad som avser den på en 

stålkula respektive en elektron verkande kraften. Upp· 
monteras ett mekaniskt elektronrör med nivåskillnaden 
mellan de mekaniska elektr-oderna svarande mot spän· 
ningsskillnaJen mellan ,de elektriska, så kommer en stål· 
kula, som ut,kastas från katoden, att med god .approxima. 
tion beskriva samma bana som en elektr-on, som utkastas 

från 'katoden i det verkliga elektronröret. Denna bana kan 

fotograferas med en kamera, anbragt på lämplig höjd 
över gummihinnan. För att på <len fotografiska pfl åten få 
in ett mått på kulans hastighet i olika punkter, belyser 
man densamma me.d intermittent ljus med känd frekvens, 
varvid en streckad linje erhålles på plåten. Ju tät.are del· 

strecken ligga varandra, j u min.dre har hastigheten varit 
i ifrågavaran de p-unkt. Det intermit.tenta l j uset erhålles 
från en växelström.sdriven kvioksilverlampa eller från en 

Ij uskäHa me<l roterande bländare. 
Om man vill ha flera elektronhanor på samma plåt, 

kan man släppa i väg .flera kuIor samtidigt eller också 
släppa i väg dem en och en och hela ,ti.den ha kamerans 

objektiv öppet. Kulorna utlösas från lu,tande plan an
tingen med mekanisk eller e'lektrisk startanordning. 

Ofta finner man att en kula ingalunda följer den väg 
man .tänkt sig utan hamnar på en helt annan elektrod än 

den man hållit fö.r trolig. Kameran registrerar aUa rör·el· 
ser, 'och de upptagna fotografierna lämna e.t.l oerhört vär· 
defullt studiematerial för bestämning av strömJför,delning. 
en i ett elektronrör. 

En fördel med metoden är, att den medgiver direkt 
j ämförelse mellan teoretiska beräkn,ingar och praktiska 
mätresultat. På denna väg kunna vissa felkälJ.or i metoden 
bestämmas. Matematisk !beräkning av elektronbanor är 
ofta mycket svår att utföra och stundom ogenomförbar, 

men underlättas i vissa fall avsevärt genom den kontroll 
av resultaten, som försäksmetoden medgiver. 

Fig. 1. Ett av Kle)'nens mekaniska elektronrör med två positiva Vi skola studera ett par exempel på hur den ovan be· 
anoder, A och B,. och ett symmetriskt anbragt negativt galler G. skrivna metoden för fotografering av elektronbanor ut· Kulorna startas fran det latande planet C därigenom all det stopp, 

mot vi.lket klI10ma vila, lyftes IIP{l. nyujas i praktiken. 

http:felk�lJ.or
http:sen,a.re
http:st�lku.Ia
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mäta fältstyrkur, bestämma m();dul atiu llsgrader ul:h m Yl:

kel annat. 

- .24165~k 

Fig. 2. Den använda metoden möjliggör direkt jämförelse mellan 
/eurctiskt beräknade banor och praktiskt uppmätta banor. För be
dömning at; felkällorna ha ett Siort antal försök gjorts med lutande 
plan, varvid kollationering skett med de välkända ekvationema 

för kastparabeln . 

Vi erinra oss först, hur de moderna förstärkarrören av 

Eek1\ndäremis-sionstyp arbeta. I ett dylikt rör utnyttjas 
sekundäremissionen för att öka upp anod~tröm ooh brant

het. Härvid måste hj älpkatoden k., som har en spänning 
av samma storlek ordning som skärmgallret g2, skärmas 
optiskt från katoden kl> och detta sker medelst ~kärmen 
S1> som har ndlIpotential. Denna skänn skyddar hjälpka
toden k 2 från hombardemang med partiklar från katoden 

kl' Ett dylik,t bombardemang &kulle medföra, att hjälp
katoden täcktes med ett partikeHager, som snart skulle 

nedsätta sekundäremissionens intensi.tet. Tack vare en, spe· 

cieU fältförde1ning inom röret, åsta.dkommen medelst elek
troden S2, som ihar nollspänning, gå e-lektronerna i en båge 
oförhindrat fö r'JJ i skärmen s I och samlas i ett elektronknip
pe mot hjälpkatoden 1.. 1, frän vilken de slå ut ett stort antal 

sekundärelektroner. Dessa accelereras medelst galhet g3 
och gå därefter in i anoden a. Gallret g3 motverkar utbild

ningen aven hin·drande rymdladdning invid hjälpkatoden. 

Vid sekund·äremissionsrör kan en branthet av 15 mA/ V 
uppnås vid en ano-clström mindre än 10 mA. 

Det är givet att det är av stöfiSta intrc;o;,e att få elektron
banorna bestämda i ett rör av ovan beskrivna typ. I fig. 4 
visas ett fotografi, taget med ingenjör Kleynens apparat, 
vilket är giltigt om rymdladdningen utan.för skärmgallret 
försummas. Beträffande ~ekundärelek;tr-onerna är bilden 

emellertid ej Jullt rättvisande. Ej heller bet:räffantde punkt

antalet 'Per längJdenhet elektronbana, enär gen-om retusche
ring den ursp.rungliga punktfördelningen gått förlorad. 

Ett annat exempel visas i 1ig. 5. 

Frekvenskontrollstationen i Bryssel. 
Den internationella mälstationen i Bry;,;e l in.rättad~ 

i1\- 1926 av »Union Internationale De Radiodiffusion» , 
förkurtat U.I.R . Stationens oHiciella u·ppgift var att kon

troIIe~a rundra·dio;:tationernas våglängder. Ehuru man 
började i blygsam ska·la, visane det si a snart, att stationen 

var oumbärlig. Den· bringade ordning och reda i etern, 
ehuru svårigheterna stundom syntes oövervinnliga. Det 

gällde ej endast att bestämma frekvenEer me<l stor nog

grann!h t, utan även ·att registrera freikvems:stab~liteten, 

Stationen växte och för knappt ett är sedan fl yttad ,

den till ett för än·damålet speciellt byggt stationshus, där 
den moderna teknikens alla hjälpmedel utnyttjats för alt 

resultatet skulle motsvara de stora fordringar, 'om nu
mera ställas på en »eterns polis,». För ernå nde av störs~a 

möjliga störningsfrihet ha,r stationen förla gts till <len lilla 
förorten Uccle-Bruxelles nära Bryssel, där jag samman

träHade med stationschefen, IlIUn-s ieuT Raymond Braillard, 
vä lkänd inom det internationella kommitteaubetet sedan 
run,dradions star,t här i Europ·a. TIllsammans med chefen 

för mätt j änsten , monsieur Lucien Boulanger, strövade vi 

omkring i stationen och jag skall här nedan i korthet söka 

ge en hild av dess tekniska utrustning. 
I första våningen ;finna vi själva hjärtat i stationen, 

frekvensnorma.len , till vil,ken al'l a frekvensbestämningar
na hänföra sig. Den utgöres aven stämga.ffelgenera,to-r för 

1000 p/ s, m-onterad på betongfundament i en termosta t 
och försedd med diverse kont.rollanor,dningar. Vid sidan 
av denna normal hal' en kvartsstYf'd oscillator just inmon

terats, och man kommer så smanmgom att gå över till 
denna, varigenom större noggrannhet i frekvensbestäm

ningen vinnes. 
Det Tum, varifrekvensnormalerna uppslJällts, och de i 

våningen ovan·för liggande mätrummen ha alla skärmats 

med koppamät med l cm kantlängd hos rutorna. Skärm
ningen framför fönstren kan d·ock i alqmänhet undvaras 

pä grund av det stömings;fria läget. Rummen äro även 

akusti8kt isolerade från v·arandra. 
I mätrummen - de äro fem ·till anta:let - finnas mul-

kl 

gl 

g2 

S2 

o 

Fig. 3. Modernt sekundäremissionsrör. Här är k, katod, gJ styrgaller, 
g. skärmgaller, s, och s. skärmar under nollspänning, k . seklmdär
emitterande katod (hjälpkatod ) , g , ett tätt intill denna katod lig
gande galler, förbundet med anoden, och a anod. ndre delen av 
figur en visar ekvipotentialytorna i ena halvan av elcktrodsystcm c(, 
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tivi'bratorer uppstäl,lda samt selektiva superheterodynmot

tagare jämte en del kontrollap'parater. En stations frekvens 

kan kontrolleras på Dlika sätt, men den fundamentala 

ideen ä'r, att stationens bän1åg bringas att interferera med 

någon av övertonerna till 1000-perioderstonen. En spe

ciell, kahbrerad tongenerator finnes för bestämning av 

svävtonens frekvens, ävenså en noggrant kalibremd våg. 

meter. Vanligen utföres mätningen så, att en svävton med 

extremt låg frekvens uttages, vilkens frekvens kan be

stämmas med hjälp av ett vanligt ur. Den anvlända appa

raturen är av synnerligen intre<:sant konstruktion, men vi 

skola här ej närmare ingå på densamma. 

Felet i frekvensbestämningen är huvudsakligen att hän

föra till felet i stämgaffelgeneratorn, Är 1927 uppgick fe

let till några hundmd els procent men med de nu anlVända 

apparaterna har det nedbringats till två iI tre delar på 

tio miljoner, d. v. s. till ett något högre värde än 10·i) pro

cent. Denna nogg,rannhet är tämligen fantastrisk, ty den 

motsvarar en tidsavvikelse aven hundradels sekund på 

ett dygn eller en längdavvikelse aven tiondels milljmeter 

på en kilometer. 

Varj e månad avgivas rapporter om stationernas fre

kven-skonstans och jag erfor, att Sundsvall och Hörby 

voro de bästa stationerna i Sverige. Variationerna i Hör

bys frekvens voro mindre än en del på en milj on (l: 106 ). 

Vid mitt besök användes en T-antenn för mellan- och 

långvåg samt en grupp h orisonteHa dipo~er för kortvåg. 
Dessa dipoler voro anslutna via feedrar. 

Speciella anordningar ,funnos för bestämning av mo

dulationsgraden för stationer på mellan- och långvåg. 

Modul.ationsmätningar äro av stort värde för un:dersök

ning,ar beträffande möjligheterna för förbättrad distans

mottagning. En övermodulerad station kan helt förstö ra 

mottagn ingen från närliggande stationer. Eme];]ertid måste 

Fig. 4, Ett sekundärem':ssionsrör som mekaniskt modellrör, Till hö· 
ger synas de lutande plan eller rännor, jrån vilka kulorna-elektro· 
nerna startas. Rännornas ytterändar ligga i skärmgallrets plan, Till 

vänster hjälpkatoden och anoden. 
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aven undermodulering förebyggas. Det har hänt, att en 

station »anmält» de omgivande stationerna för övenno

dulering enligt klagomåll från lyssn.arkretsen. Kontroll

mätningar ha då viSlat, alt de omgivande statiDnerna voru 

helt utan skuld, under det att den klagande stationen var 

undermodulerad. 

De modulationsprocenten registrerande apparaterna ha 

decibelskalans nollniv å förlagd tiU 80 0/o modul,ation. 
För n,ärvaran,de pågå mätningar vid stationen beträffan

de möj.Jigheterna här i Europa för anordning av sändare, 

som arbeta två och två på samma våglängd, men SOIU 

radiera i diametr<alt motsatta riktningar. 

Belgiens »Radiotjänst» - J.N.R . 

Jag skaH nedan skildra någ,ra intryck från ett besök 

hos »Radiotjänst» oj Brys"el - »lnstitut National Belge 

de Radiodiffusion». Studiolokalerna äro inrymda i en 

b)'lggnad, som från början till slut konstruerats med tanke 

på, att de tekniska och akustiska villikoren skulle bli dc 

bästa möjliga. Anläggningen blev fär-dig för ett år sedan 

och gör vad studiolokalerna beträffar anspråk på att vara 

en av världens modernaste. I fråga om vibrationsfrihet, 

ljudisolering, uppvärmn~ng, ventilation och dylikt är bygg

naden ett mästerverk, men vi intressera 0&5 här endast 

för studiotekniska detaljer av mera allmän art. 

Byggnaden inrymmer ett t j ug-otal stu,dios av olika sLor

lek, inrättade för olika ändamål. Den största s tudion har 

en rymd av ej mindre än 15000 m 3 ooh är avsedd för 

symfoniorkestrar och stora körer. l s tudio r, som är något 

mindre, finna vi en intressant metod för variation arv 

lokalens ,akusti~ka egenskaper. Utmed studions vä~ar vo

ro 47 'Vridbara, sexkantiga pelare monterade. Pelarnas 

Fig. 5, El/. oretuscherat joto från en mekanisk modell av ett mod ernt 
blandarrör av strå/typ. A är oscillatorgallret och C signalgallrel, 
båda på potentialen noll ( i jämnhöjd). Skärm blecken B äro po
sitiva och de pressa där/ör ned gummihinnan utejter kontaktytan. 
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höjd var 4,5 meter och största dialllletern 0,8 meter. De 

sex sidorn,a hos pelarna voro belagda med ma.terial moo 
olikaabsorptionskoefficient. Varje pelare drevs aven 
motor, som via ett reläsystem manövrerades från ett cen

tralt kontr{)llbord. Pelarna kun·de manövreras individuellt 
eller i grupper och man behövde hara trycka på några 

knappar för att variera studions efterklangstid inom vida 
gränser. Pelarna kunde vridas run,t ett varv på ungefär 

en minut. 
Till varje studio hörde ,tvenne ·annex: dels teknikernas 

rum, där ,bland annat modulationen kontrollerades, ooh 
dels regissörens rum, från vilket utsändn-ingen djrigerade.<> 

och numren annonserades. Akustiskt »täta» fönster fun· 

nos inmonterade här och där i väggarna. Blan-d studios 
av ",peciellt intresse må nämnas buller- och ljudeffekt
studion, som med sin kakelinredning påmiirde om ett mo
dernt ,badmm - .utom vad storleken betr.älffar - ooh wm 

hade många lustiga saker att bjuda på. I samtliga studios 

använ-des RCA:s bandmrkrofoner med permanentmagnet 
och inbyggd transformator, anslutna till transmissi{)nsled

ningar med låg lrnpedans, ca 40 ohm. 
Den elektriska kra,ften erhöLls från en lyxbetonad kraft

central i källaren, och beträffande instrumenttavlor och 

kontrollappa.rater n-oterade j ag med tilHredsstäHelse, aU 

ASEA stått för en hel del av leveranserna. 
I ett ~äroblt mätrum i närheten alV de på ta:ket mon

terade antennerna funnos special mottagare och mätappa
rater .för kontroll av kval iteten på utsändningen_ Prov

ningar gjordes såväl på utgående linjer till de olika sän
darna som på det från dessa stati()ner uts'ända pro
grammet. 

»L'Orpheal» - ett instrument av säregen konstruktion. 

Ehuru mänskligheten numera är tämligen bortskämd 

Fig. 6. »Eterns polis» ~ U. I. R:s mätstation för kontroll av rund
radiostationernas frekvens, frekvensstabilit et, modulation m. m., be

lägen i den lilla förstaden U ccle-Bruxe/les. (Foto förf.} 

Fig. 7. La Maison de l'l. N. R. ~ Belgiens »Radiotjänst», en ståtlig 
byggnad, vackert belägen vid Place Eugene Flagey i Bryssel. Des> 
studiolokaler höra till de modernaste i världen, och ingen möda 
har sparts för att få kvaliteten på utsändningarna så hög som 

möjligt. . 

med instrument, som prestera nästan vad som helst j.nom 

det musika-liska. området, så är det inte utan, att »I'Or
pheal» väcker en hel del uppmärksamhet. Detta är ej av 
den .orsaken, aH instrumentet presterar mmik, som andra 

instrument gå bet på, utan dädör att instrumentet är helt 
igenom oelektriskt. Dess uppfiI1nare, M. Georges Cloetens, 
demons trerar välvilligt sin ipiano-orgel i en av I.N.R:s 

studios, som upplä.tits för ändamålet. Härifrån sker också 
utsändning av de musikaliska presta1ionerna, som instru
mentet är mäktigt. 

När man först ser instrumentet med dess tvenne tangent
bord, <koppartrattar och mängder av klaffar och pedaler, 
twr man sig förflyttad till ett museum för historiska in

str-ument. Efter att ha hört M. Cl.oetens spel.a några styc
ken ändrar man emellertid snabbt uppfattning, ty instru
mentet giver en ren och klangfull ton som orgel eller 
pian{) och .därutöver ungefär v.ad som helst i fråga om 
andra t{)nkaraktärer. Här några alV de instrument, som 

Fig. 8. Flygfoto av Celestion's fabriksanläggningar Kingston ,oll-

Thames nära London. 
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Fig. 9. Schema för mätapparatur för upptagning av högtalarkurva. 
Högtalaren L och mikrofon~n M äro upphängda i det elektroakus· 
tiska mätrummet, den övriga delen av apparaturen är uppmonterad 

i mätlaboratoriet. 

M. Cloetens härmade med synnerligen stor framgång: 
violin, violonceU, hasfiol, flöj t, horn, trumpet, säokpipa, 
luta, guitan, mandolin, hanj.o och - icke att förglömma 
- positiv. Vi fingo höra ol'kesterstycken med so1.i inlagda 
här och var från olika instrument. Stundtals arbetade M. 
Claetens med både hän.der, armar, knän och fötter sam
ti1igt föl' alt hålla det hela i gång. Han har eme\.lertid 
fått mång a goda el1kännanden för instrumen.tets musika· 
li~ka prestationer, bl. a. från Jacques Thibaud och Alttroo 
Cortot. 

hg skaLl ej .'vidare upptaga utrymmet med detta instru· 
ment, men det är mycket intressant aU studera kampen 
mellan de mekaniska instrumenten och de elektriska. En 
tävlan melolcm »1'Orphea1» oell »Hammond».orgeln skuIle 

bjuda på mycket av intr~. Det troliga är väl, aU de 
elek.triska in"trumentens möj ligheter väga tyngst i våg. 
skålen. 

Ett besök hos Celestion. 

Celestion Limited gör an.språk på att vara Europas stör· 
sta högtalarfabrik. Produktionsförmågan är nära 5 000 
högtalare per dag under den brådaste delen av säsongen. 
Verkstäderna äro belägna i den historiskt ryktbara för· 
orten Kingston·on.Thames nära London, där många engel· 
ska konungar ha krönts. 

Det var mycket intressant aU se, hur modern högtalar. 
tiHverknjng går tilL Med hjälp av IÖ'pande band och spe· 
cialma'5,kiner har .drif.ten rationaliserats i högsta grad. 
Man förstår ju, att det måste gå undan i en fabrik, som 
p.roducerar Hera tusen högta.lare om dagen. Jag skall 
endast n·ämna några ord i förbigående om fabrikationen 

för att sedan gå över till en del högtalarmätningur, som 
äro .av större intresse i ,detta sammanhang. 

I lindningsverkstaden noterade jag, att :lindningsmas.ki. 
nerna Iför fäl.tspolar och tr,ansformat-orspolar avverkade ej 

mindre än tolv spolar åt gången. Beträffande permanent
dynamiska högtal,arna så var stålrin,gen omagnetiserad 
fram till det sista arbetstempot, då den så go·t:;J; som färdiga 

högtalaren infördes i fältet till en specialkonstrue.rad e.lek· 
tromagnet (matad med 500 ampere ocb 240 volt) under 

den tid, som krävdes för magnetiseringen, några få se· 
kunder. Som arbetstempo tager magnetiseringen sj u se· 
kunder i anspråk, d. v. s. åtta högtala,re kun.na magneti

ser.as per minut. 
Varje löpande 'band mynnade u.t i ett litet provrum, 

försett m.ed en svävgenerator av fabrikat lvlurphy Ra.dio. 
Här provades högtalarna på glidande ton , van'id de skulJe 
uppfylla villkoret att giva j,ämn reproduktion från bas

resonansen (upphängningsresonansen) upp tiU ca 2000 
p/ s. Över denna frek'vens tolererades större avvikeJser, 
speciellt inom området över 5000 p/s, enär detta område 
knappast .kommer med i moderna mottagare. Basresonan

sen bestämdes med hj älp av ett instrument, som gj orde 
utslag då resonansfrekvensen pa..."-Sera·des. Det observerade 
vär.det måste ligga inom ±10 % av det för högtalrutypen 
i fråga fö-reskrivna. Detta föreskrivna \'·ärde varierade 

mellan 35 p/ s och 200 p/ s. Högtalarna provades även 
på musik Beträffande -brummet i fältmatade hög,talare 
observerade man utsl.aget på ett instrument, då »hum· 

bucking»·spo.!en kortslöts, vilket utslag måste ligga mel
I,an vissa gränser för att ihögta.Jaren skulle få passera. 

För kontroll arv ,fältstyrkan i .luf.tgapet gj ordes för varj e 
ny magnettyp en kontr,oIlerande 1luxmätning med hjälp av 
en »Grassot» Huxmeter och en talspole, som rycktes ut 
ur luftgapet. Därefter noterade man ,utslaget på ett enklare 
instrument, ett vrid.järnsinstrument utan spole, som. via 

ett omagnetiskt distansstycke pressades mot högtalarens 
botten. Detta utslag skuHe sedan hål,las inom ± 10 % un
der fabrik a,tionen. Vid en högtalare under tilINer.kning 

med 6,5 om pol diameter föreskrevs, att fältstyrkan i luft· 
gapet skulle hålla värdet 16000 Hnjer/ cm2 • 

I hög.talarlahoratoriet hade jag tiHfäJ:Ie studera en ut· 
märkt anläggning föl' upptagning av högtalark'llrvor. Ap. 
paraturen rvar halvautomatisk ooh måste bet j änas aven 

assistent under den tid som åtgick för kurvupptagningen, 
ca tre och en halv minut. Vem som he:]st kunde sköta 
a,pparaten, så den manuella betjäningen innebar knappast 
någon olägenhet. Däremot vann man den för.dden , aU 

en kraftig reservoarpenna kunde användas för k'llrvrid:
ningen, manDvrerad. .via en utväxling med en liten vev. 
För industrient beho'V är därför denna metod alldeles ut· 
märkt. Automatiska anordningar moo fotografisk film d· 

http:lindningsmas.ki
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ler skrivande instrument kunna givetvis vara att föredraga 

ur andra synpunkter. 
Det dektroaku__ li~ka mätrummet va.r utfört enligt kon· 

ventionella riktlinjer med dubbla :luftmelIanrum i väg· 

o-arna och en ett par decimeter t j ook bomuHsmad,raosering 

runt golv, La,k och v~iggar. Storleken val' ungefär 2,5 X 

3X2,5 mekr. För upptagningen användes en Voigt's kon· 
d;~matormiik.rofon, placerad axiellt 3 dm (l [ot) framför 

högtalaren under prov. Frckven.skuTvan för denna mikro· 

fon angavs var<J. så gott som rak upp till 10 kc/s.Vlikro· 
fon förstärkaren var inbyggd i taket, och då la,bora toriet 

låg rakt ovanför, blevo ledningarna .relativt korta. Mät· 

apparaturen, iig. 9, var levererad av Muirhed Limited 
och innehöH en s"ävge nerator med tiHhörande fö,rstärkare 

för matning av högtalaren samt en förstärkare med dämp· 

sats, ansluten till mikrofonförstäJ1karen. Kmvpapperet 

fixerades på en cylinder, monterad på axeln till den mo· 

tordrivna stämkondensatorn i svävgeneratorn. Mot kurv

papperet vilade reservoarp nnan P, monterad på löpkon. 

takten till dämpsatsen A. Förstärkaren, som innehöll den· 

na dämpsats, var "Ja en speciel'l I iikriktare ans1u-ten tm 

ga lvanome tern G. 
Fö~lopp et vid upptagningen aven högta.]aTkurva är 

lättast att förstå, om vi till en börj an f öru ätta , att spän

ningen VL är konstant och att högtalaren L har ideala 

repro.d.uktionsegenskaper. Om vi starta motorn, kommer 

pennan P alt rita en rät linje parallell med den visade 

frekvensaxeln och på ett axiellt avstånd från denna, sva

rande mot högta;larens ak u!; tiska. verkn.ingsgrad. Varj e 

delstreck på frekvensaxeln SV<l.rar mot ett visst läge hos 

stämkondensatorn och därmed en viss genererad fre· 

kvens, kalibreringsIrekvensen. I verkligheten 'Varierar 

ju högtalarens uteffekt högst avsevärt med frekvensen, 

och den i mikrofonen alstrade emk :en och därmed lik
spänningen från .lik,rik.taren h blir sålu.nda en funktion 

av frekvensen. När högtalaren ger sin med.eleffekt, visar 

galvanometern G på delstrecket O. Om nu varje avvikelse 

från detta läge kompenseras genO'lTl en j ustering aN dämp~ 

satsen A (medelst den förut omtalade veven), så kommer 

potentiometerns löpkontak t och därmed pennan P att be· 

Fig. 10. Exempel på ett par högtala;lwrvor, upptagna med den 'beskrivna anordningen. Överst en medelgod högtalare, därunder en , 
mera påkostad högtalare för bästa möjliga återgivning. De mätta högtalarexemplaren äro tagna direkt ur fabrikationen. En skaldel på 

ordinatan är lika m ed 5 decib el. 
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Fig. 11. Frekvenskurvor för högtalare med olika basresonans. En 
sänkning av basresonansen innebär en omkonstru1aion, som ofta 
medför minskad uteffekt inom hela basregi-stret och sålunda resul

terar i sämre bas i stället för bättre. 

skriva en ,fullt motsvarande rörelse, och pennan kom

mer att rita en kurva på kurvpapperet - den sökta fre

kvenskurvan. Giver högtalaren vid en viss frek,vens en 

kraf.tigare ton, så tenderar ga-!vanometern att giva ett ut

sh g i p'Lus-riktningen, men då detta utslag manuellt kom

penseras genom aU potentiometerns löpkontakt vevas å,t 

höger, så blir d:öljden den, att pennan ritar en topp i kur

van. Då ljudstyrkan åter sjunker, föres pennan åt väns

ter, markerande att toppen passerats, ty assistenten, som 

sköter apparaten, måste veva pennan i den riktningen för 

att hålla galvanometern ipå nollutslag. Mycket snabba 

förlopp bliva givetvis ej korrekt registrerade, men man 

har avrvägt registreringstiden så, att fullt tillräcklig nog

grannhet erhålles. 

Spänningen VL är givetvis ej fullt konstant, men ,varia

tionerna kompenseras automatiskt. Anordningen härför är 

synnerligen enkel. Galvanometern har nämligen bringats 

till siu nollutslag på det sättet att en kompensati-onsspän

ning, lika moo mede<lspänningen f.rån likriktaren h, appli

serats på densamma. Denna spänning uttages emellertid 

ej från något batteri, utan ,från högtalarklämmorna via en 

likriktare v. ReferensspänlJJingen, som bestämmer nolläget 

hos gaLvan'ometern, varierar alltså med växeLspänningen 

VL över högtalaren. Om denna spänning i ett visst ögon

blick ökar, så erhåJ']es ökad emk i mikrofonen och där

med en tendens till plus-utslag hos galvanometern. Emel

lertid har j u även referensspänningen ökat, vanför galva

nometern b~behåller sitt nolläge. Likriktarna v och h 
äro identiskt lika .Qch ,uppbyggda av rör med metaHikrik

tare i bryggkoppling i anodkretsen. Galvanometern är 

inIänkad i brygglikriktarens gemensamma u ligångskrets. 

De oj ämnheter i kurvan, som registreras, hänföra sig så

,lunda tiU brister i högtalarens reproduktionsförmåga. 

Ett par exempel på k1lll-vor, upptagna med den beskriv

na apparaten, visas i fig. 10. Den övre kurvan gäller en 
typisk 10" ,kommersiell högtalare, nr 3123, för medelgod 

kNalitet. EnäT SIJlänningen hålles koMtant och högtalar

förstärkaren ar,betar med triodslutrör, är basresonans

spetsen ej starkt framträdande. Den är föreskr ,iven att 

Ji.gga vid 82 p/s och som synes ligger den för det mätta 

provexemplaret v-iil inom 82 ± 10 010 r/s. Inom områ

det upp tiU ca 800 p/s arbetar konen mer eller mindre 

som en kolv. Vid denna frekvens deltager den inspända 

membrankanten i svängningarna ,ooh rör sig i fas med 

konen, varför maximal Jjrudeffeh avglives. Vid en obe

tydligt högre frekvens har emeHertid rörelserna hQS de 

nämnda membranpartierna kastat om fas, så aU den mem

brankanten omgiv,an,de ringen helt eller delvis rör sig åt 

mot'satt håll mot konen. Föl,jden härav är ett plötsligt 

fall i kurvan, den rätliniga delen mellan 800 r/s och 

900 p/s. ( Lföres s.amma högta.lare med filtring utef ter 
konperiferien, eliminer,as språnget i kurvan n~tan helt 

och hållet.) Ungefär vid 1500 p/s sätta membran,resonan

serna in. KU!1Van stiger här, sam~id.igt som den blir re l.a

tivt OJ amn. Övre gränsfrekvensoo ligger ungefär vid 

9000 p/s. Inbyggd i en mottagare arbetar högtalaren 

knappast över 4000 il 5 000 r/s, men stigningen, hos kur

van före avs,kärningsfrekvensen giver återgivningen en viss 

briljans. 
Den 'Undre kurvan ,gäller för en 10" högtalare, nr 3107, 

för hög ljudkvalitet. Denna högtalare lämnar som synes 

ioke myoket övrigt att önska betr.äffan.de frekvenskurvan. 

Ba.sresonansen för högtalar:typen har det föreskrivna vär

det 77 p/s och avvikelserna liggo i stort sett inom ± 5 db 

upp till ca 9000 'P/s. 
För kontroll av 'llpptagningsanordningens kalibrering 

ihar en normalhögtalare av extra fin konstruktion upp

hängts i närheten av mikr,ofonen. En kontrolUmätning 

företages med hj älp av denna en gång om dagen. 

Ingenj ör S. J. T yrrell, som är chef för mätlaboratoriet, 

framhöll vid en .diskussion, aU en del svårigheter förelå

go, då det g,ällde att på ett enkelt och entydigt s.ätt an

giva en högtalares basrepr-oduktionsegenskaper. Om be

ställaren är en mot,tagarfa'bri'kant och vill ha en högtalare 

,för en viss mottagare, så är han ofta av den uppfattningen, 

att det först och främst gäller att pressa fabrikanten i av

seende på värdet på basreson ansen. J.u lägre basresonans, 

ju hättre basåtergivning, rewnerar han,. Cdestion fram

håller då, aH ett lägre värde på basresonansen i stället kan 

resultera i en sämre basåtergivning hos mottagaren, sådan 

dess reproduktion på tal och musik bedöms aN det mänsk

liga örat. Enligt fig. 11 är nämligen en lägre basresonans 

förena,d med en, sänkning hos kurvan (jllllfr kUJ.-;Vorna a 

och c), vaI1för en del effekt går ,förlorad inom basrepro

duktionsområdet, med än.drad tonbalans 80m resultat. 

I högtalarlaboratoriet fanns en del an.dra mälanord

ningar, men utrymmet tillåter mig ej ingå på desamma. 

http:betr.�ffan.de


181 POPULÄR RADIO 

Nedanstående intressanta synpunkter ha framkommit vid ett samtal med Dr Karl Steimel hos 
Telefunken, varför de kunna sägas representera 

Ir»" ,id,,,'ok,, p,op'gand" "m gjo"-, fö, det ame
rikanska röret 6L6, ger anledning till en ingående 

undersökning av frågan om hur ett slutrör ~ika.Jl utformas. 
Det gäl1er först ooh främst att avgöra frågan: pentod eller 
tetrod? I samband därmed är det viktigt att framför allt 
klarlägga de skäl, som lett till att man utformar slutröret 

som pentod. 
Trioderna ha en väsentlig nackdel, nämligen en stark 

anodåterver'kan. Däl1för fordras ganska höga gallerväxel
spänningar ,för styrning av trioder. Visserligen har man 
genom att bygga in skydds. resp_ skärmga.lJer lyckats av
hjälpa denna nackdel, men vid låga anodspänningar visa 

dylika s-kärmgallerrör den välkända hlIande karakteri
stiken, som u'ppstår genom att sekund.ärelektroner vandra 

från anoden till skärmgallret. 
Rörforskningen har sålunda sbällts inför en ny uppgift, 

nämligen att söka medel, med vilka man kunde behärska 
denna sekundäremission. 

Det första bidraget härtill lämna~ av Gill (se Philoso
phical Magazine 1925, sid_ 993). Han använde en broms
rymdladdning för att undertrycka sekundäremissionen. 
Denna bromsrymdladdning siinker potentialen mellan and
ra gallret och anoden, varigenvm sekundärelektronerna 
hindras från att ,komma över från anoden till skärm gallret. 

I ett Telefunkenpatent löses detta problem på ett annat 
sätt. Ett ,bromsg'aller bygges in som ett tred~ e galler i 

skärmga.J\erröret. För att detta galler skall kunna fylla sin 
funktion - att sänka potentialen mellan anoden och and
ra ga llret - mhte det anslutas till en spänning, som är 

låg i förhållande till anodspänningen. 
Medan de båda ovann,ämnda arbetena huvudsakligen gå 

ut på att finna medel ,för eliminering av Eekundäremissio
nen, .framkommer en viktig sak genom Philips' unDersök

ningar, vilken har 'betydel~e särskilt vid slutrör. 1 dessa 
sistnämnda arbeten påpekas, att man genom att under-

Telefunkens ståndpunkt i denna aktuella fråga. 

trycka sekundäremissionen kan utstyra röret i avsevärt 
högre grad. Denna sak är följaktligen av synnerligen stor 

betydeJ!se vid slutrör och möjliggör en stegring av rörets 

verkningsgrad. 
Under den därpå följande tiden berikades de konstruk

tiva medlen för sekundäremissionens undertryckande med 
ytterligare en konstruktion, uhrecklad av den engelska 
firman E.M.!. I denna konstruktion användes intet tredje 
galler. Man ,bygger i stället in två plattor, som anordnas 

parallellt med katoden. Därigenom koncentreras elektron
strålarna till strålknippen, medan potentialen samtidigt 
minskas genom de båda plattorna, 

Med desSa detalj betraktelser avslutas egentligen proble

met som sådant. Vi ha icke blott angi'vit de olika medel, 
som erfordras för att eli:minera sekundäremissionen, utan 
även hänvisat till de praktiska tillämpningar, som kunna 
göras av karakteristikens ändra.de förlopp. Man bör även 
omnämna Harries' arbeten, vilka emellertid endast syste

matiskt undersöka, hur bromsrymdladdningen påverkas 
av rörets kon~lI1Uktion. Harries konstaterade, aU under
tryckningen av sekundäremissionen blir kra.ftigast vid ett 
visst bestämt avstånd mellan skärmgal,ler och anod, vilket 

han därför ·benämner »kritiskt avstånd»_ "~ven de tidigare 
arbetena hade {läst uppmärksamheten vid denna omstän
dighet, i det de säga, att avståndet mellan anod och skärm
galler måste ha ett visst minsta värde. Sedermera visade 

Harries' undersökningar, att man vid bestämning av detta 
avstånd icke blott skan ta hänsyn till minimimåttet utan 
även till ett maximivärde, ty annars blir rörets verknings

grad avsevärt lägre. 
Det framgår sålunda av de ovann·ämnda arbetena, att 

sekundäremissionens verkningar kunna elimineras ej blott 
medelst ett bromsgaller, utan att man även <kan använda 

en rymdladdning för detta änd·amål. Man bör då utröna, 
vilken skillna.d som ,finns mellan två eljest lika rör, i 

Va Ua 
Fig. 2. Den allmänna iormen hos pen.todens anodström-anodspän-Fig, 1. Den allmän.na formen hos te/rodens anodström-anodspän

. ningskurvor.ningskurvor_ 

http:allm�n.na
http:�ndra.de


182 

\ilka olika medel användas för Eekundäremi ionens un

dertryckande. I de hittills kända tetrodkonstruktionerna 

med bWillsrymdladdning arbetar man med elektronstrål

knippen. I detta fall erhåller man ett myok t homogent 
förlopp hos de elektronstrålar, som vandra från katod 

till anod. I 6L6-röret förstärkes denna homogenitet dt·-,
utom sär kilt därigenom, att styrgallret (H'h ikärmgallroCt 

lindats på så sätt, att skärmgallrets trådar ligga i st yr
gallertrådarnas skugga. Tack vare elektronstnilarnas lik

formigaförlopp ,blir kröken hos la-Va-kurvan tämligen 
skarp. (Se fig. 1.) Vid en normal pentod ligger saken 

annorlunda till. Här förefinnes en stark avvikelse mellan 
de enskilda elektronbanorna, dvs. elektronerna röra sig 
mellan skärmgaller och anod med olika hastigheter läng,; 

banor med olika riktningar. Följ aktligen draga,s , då anod
spänningen växer, sa småningom fler och fler elektroner 

över till anoden, dvs. la-Va-kurvan böjer mycket lång
samt av. (Se fig. 2. ) 

Denna grundläggande skillnad ifriiga om de båda 
kurvornas form leder till en motsvarande skillnad i de 
båda rörtypernas arbet.<:sätt. Ritar man in aroetskurvan 

('bela:stniu,O'slinjen) i en tetrods la- V,,--d ia gram (fig. 1), så 
ser man a tt anodströmmen til,l tar tämligen likformigt i 
samma mån om gallerspänningen ,blir mindre negativ, än

da till gallers trömmen sätter in. Vid en pentod dra sig 
däremot d e enstaka kurvorna ihop vid kröken , dV3. vid av

tagande negativ gallerspänning blir anodströ11lmens till
växt allt mindre. Inför man i la- V~-diagrammet den dyna
miska kurvan (fig. 3), får man för en normal pentod 
en ungefär S-formig km'va, som uppstär genom kurvfältet3 

sammandragning både vid höga och mycket låga nega 
tiva gallerspänningar. För en tetrod får man däremot en 
osymmetrisk och nästan kvadratisk kurva, emedan hop
trängning av kurvorna här endast förekommer vid höga 
negativa gallerslJänningar. 

Ar'betskurvornas olikhet resulterar i olika klirrfaktor
förlopp vid överstyrning, resp. olika sammansättning 

med avseende på övertonerna. Vid en o3ymmetrisk kurva 
(tetrod) uppstår huvudsakligen en andra överton, medan 

vid den symmetriska kurvan (pentod) den tredje över
tonen övenräger. En kunra över klinlaktorn som funk

tion av ,utgångseffekten (fig. 4) visar dessutom, att man 

la 

Penlod 

Fig. 3. Olikheter i den dynamiska anadström-gallerspänningsknrvan 
för tetrod och. pentod. 

POPULÄR RADIO 

när det gäller tetroder i börj an kan räkna med en mycke t 

låg klirrfaktor, medan vid den normala effekt· och distor

tionsgränsen en plötslig och myoket kraftig stegring in
träder. Det har visat sig i praktiken, att det sistnämnda 
klirrfaktorförloppet endast är användibart i de fall, då 
man dimensionerar apparaten på ett mycket frikostigt sätt. 
Den punkt, i vilken klirrfaktorn plötsligt bör jar stiga, 
måste nämligen skjutas så Ilångt utåt, dvs. måste för

läggas vid så hög utgångseffekt, att detta område även 
vid d~ momentana, mycket kraftiga utstyrningsimpul serna 
icke !heröre:" emedan en plötslig ökning av distortionen 
ger ~ig tillkänna på ett mycket obehagligt sätt. Följakt

ligen fordrar användningen av rör med en dylik klirr
.iaktorkurva mycket rikligt dimensionerade lågfrekvens
och slutsteg 3amt nätaggregat och högtalare. Pentodens 
klirrfaktorJörlopp med sin mera kontinuerliga ökning gör 

att radiolyssnaren endast reg1erar apparaten till en me
delhög effekt, svarande mot en medelstor klirrfaktor, så 

att denna vis et'ligen ökar vid stark utstyrning, dock ej 
mer än som kan tol ereras. 

I de 'båda rörtypernas, tetrodens och pentodew , la-Va
diagram (fig. 1 och 2) kan man dessutom konstatera Yt
t,er! igare en skillnad. Kurvornas starka sammanträngning 

hos tetroden vid l åga anodspänningar leder nämligen till 
att anodström!lnen s tiger relativt snabbt, dvs. man får ett 
gynnsamt värde 'på R,L.1 Vid en pentod är d'äremot stig
ningen icke så brant, varför RiL blir något ogynnsammare 

dvs. röret kan ej utstyras fullt så mycket som tetroden. 
Beträffande konstruktionen av ett slutrör sk01a vi be

handl a dess dimensionering i det fall, då röret skall arbe
ta utan brom galler. Om man därvid utgår ifrån, att klirr

faktorkurvan Uig. 4) hos ett rör av pentodkaraktär är 
gynnsammare än hos ett rör av utpr,äglad tetrodkaraktär, 
emedan man undviker .(len plötsliga stegringen vid över
skridande aven vi,,5 utstyrningsgrad, måste man till en 

början räkna med att arbeta med ett rör, vars Ril, -värde 
är något ogynnsammare. 

När det gäller ett slutrör , strävar man emellertid efter 

1 Detta inre motstånd RiD representeras av den uppåtstigande, 

branta delen av la-Ua·kurvan, om denna del approximeras till en 

rät linje. J 1I brantare denna linje förlöper, desto lägre är R iL . 

K% 

/" -
N (wall) 

Fig. 4. KlirrfaktorII som funktion av u.tgångse/iekten för tetrad 
och pentad. 



183 rOPULÄR RADIO 

att öka u tstyrningsförmåg<tn, dv. verkningsgraden, om 

möjligt till den teoretiska g ränsen. r konstruktiv syn

punkt kan man nedbringa R iL-värdet genom att i viss mån 

mins.ka avståndet mellan anod och skärmgaller, dvs. ge

nom att göra della av tånd mindre än det borde vara me-d 

hänsyn t ill sekun·däremissionens undertryckande_ En dylik 

konstruktion med något mindl'e avstånd mellan anod och 

'kärmgaller ger ett 1nut:svarand bättre värde på utgån <rs 

effekten. ;\ andra s id an fin ner man, att dc enskil-da l a- a

kurvorna inom området för låga anodsp.änningar uppvisa 

s aga sadelfonniga de formationer, som förorsakas av se

kundäremissionen. (Se Eg. 5.) Ko nstruerar man med led

ning av ett -dylikt la- Ua-diagram den dynamiska kurvan, 

l a . om funktion av U~ r, 5() r man, att denna kurva gör en 

icke önskvärd knyok inom området för s törre strömvär

den. (S fig. 6.) Denna starka oregelbundenhet hos ar

'betskurvan innebär, att dist-ortion ko.mmer att up p ta, hu 

vudsak ligen med övertone r av högre ordning, varför klang

bilden i hög gra-d försämra . 

Man kan icke avsluta behan-dlingen av detta problem 

utan att hänvisa till en omständighet, som möjliggör ett 

bättre utn yttjande av dylika slutrör. Konstruerar man 

O'ralfiskt de .båda spänninO'skurvorna, nämlig n dels grund

svängningen med en vi s b-estämd tillsats aven andra 

överton och dels grun-dsvängningen med en -lika stor till

sats aven tredj e överton , så ser man, att den resulterande 

svängningens amplitud i sistnämnda fallet har ett lägre 

värde än amplituden hos den grundsvängning, som ut

gj orde utgångspunkten. I et t slutrör kan nu en vi<ss maxi· 

mal utstyrning till å tas på anodsidan. Alstrar röret en 

tredje överton, blir den avgivna grundsvängningen större 

än om röret t. ex. endast sku lle överföra O'rundsvängningen 

och det icke skulle för fi nnas någon distortion. Följakt

ligen kommer den avgi vna effekten med hänsyn till grund

svängningen att vara större vid ett rör, som huvudsakliO'en 

alstrar en tredje överton än vid ett rör, som huvudsakli

gen a.\strar en andra överton. 

Till dessa skillnader, som framgå av teoretiska betrak

telser över rörens karakter istik, kommer i praktiken ytter

l igare en skillnad, som fr amför allt intresserar rörkon-

Fig. 5. Dejormation av anodström-anodspänningskurvorna på grund 
av sekundäremission. En belastningslinje är inlagd. 

struktören. För att rätt konstruera en tetrod, måste man 

j u, som vi redan sett, göra avståndet mellan skärmgalle r 

och anod relativt stort. Anoden s lörre diamete r och s törr 

av tånd från styrgallret förbättra anodens kylning och 

meaföra at t mindre värme återstralas till tyrga.lIret. Följ

aktlig -n 'är det mycket e nkel t a ll i en tetrodkonstruktion 

eliminera risken för term isk galleremission, som är att 

befara i slutrör framför alla andra rörtyper. 

Denna utomDrdcl1tlig1 viktiga omständighet har deh-is 

varit <tvgörande via val a slutrör för kombillationsröret 

E Lll, i vilket slutrörs ystemet är utfört som tet rod_ F ör 

detta kombinationsrör gällde, att den termiska galleremis

sionen måste håll as så liten om möjligt, och att normal.a, 

höga värden påerallerläckan kulle kunna använda. De tta 

krav gäl.Jde icke blott tetrodgallret utan även gallret ho 

den i ~amma glaskolv anordnade trioden. Vid konstruk

tionen av detta rör skulle sed·an tillämpas alla dc teore
tiska synpunkter, som redan omnämnLs. yIed hän5yn t ill 

den gynnsamma klirrfaktorkurvan ho' pentoden hade man 

upp tä lIt det villkoret, att d tta rör - även om det ur 

konstruktiv 'ynpunkt är att betrJkta som en tetro-d _.

skulle givas pentodkaraktär. Därför måste man avstå fr ån 

att koncentrera elektronstrålarna för att i s tället göra de

ras fö rlopp så olikformigt som möj liot. Härigenom und

vike..s den E arpa kröken hos la- Ua-kurvan och uppn ås i 

seäIlet aH kröken sträcker sig över ett större anodspän

ningsområde, dy_o kurvorna få det svagt krökta förlupp 

som är känt från pentoden. De t olikformiga förloppet hos 

elektronstrålarna har uppnåtts genom att man givit skärm

rra lIerspiralen variabel stigning. 

För att vid denna konstruktion erhåll a lika gynnsamt 

RiL -, ärde som vid ett rör av ren tetrodkarahär , var man 

tvungen att göra anoddia-metern mindre ·än vad som mot

svarar det »kriti-ska avtåndet». Därigenom uppstod pro

blemet att eliminera den re.sterande sekundäremissionen, 

vilken, som förut nämnts, re~ ulterar i en kn yck hos den 

dynamiska kurvan. Även detta lyckades vid ECLll genom 

speci Il dimensionering av galleravstånden och ganer<pi. 

ralernas stigning_ 

Fig. 6. Dejormatian av den dynamiska anodström-gallerspännings
kurmIl på grund av sekundärernission. En obehaglig distortion 

blir jöljden. 
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MODERN 


luftkylda söndarrör. 

~ ajnumret av Philips' Technische Rundschau inDVD nehåller en redogörelse för nyligen vid Pihilips' 
'forskningslaboratorier anställda försök med forcerad luft
kylning av sändarrör för medelstor effekt. Ett referat av 
artikeln torde !kunna påräkna intresse_ 

Ett sändarrör 'kan betraktas som en omformare, som 
alstrar högfrekvent ~;äxelströmsenergi ur likströmsenergL 

Eifektbeloppen kunna iVara avsevärda och röra sig vid 
moderna storsändarrör om flera tiotal, rentav hundratal 
kilowatt. Omformningen är emellertid aUtid' förknippad 
med tämligen stora förluster, som huvudsakligen åstad
komma en kra,ftig upphettning av rörets anod. Verimings
graden hos ett sändarrör är 30- 80 % , beroende på ar
betsuppgiftens närmare art, frekvensen m. m. 

Förr hade man ioke någon annan utväg än att låta 
anoden kyla sig själv genom 'Värmestrålningen genom glas
ballongen till omgivningen. Detta »kylsystem» begränsa
de då för tiden rörens storlek til! vad som motsvarar om
kring 1000 W anodförlust; vid ännu större rör blev näm
ligen glaE1ballongen a,v alltför våldsamma dimensioner. 

Fig. 1. Kylmanteln till sändarröret PA 12/ 15. 

Fig. 2. Försökssändare med två balanskopplade, lu-ftkylda rör. 
Glödlampsaggregatet till vänster utgör konstantennen, till vilken 

'den alstrade effekten avgives. 

Utveoklingen till våra dagars j ätter ör har möjliggj orts 
därigenom, att en del av glasballongen ersatts med. en 
metall cylinder, som sjäLv utgör rörets anod. Direkt vatten
kylning av denna kan härigenom tillgripas, och effekten 

per rör kan då också höj as avsevärt. 
Vattenkylningen innebär emellertid vissa komplikatio

ner. Sålunda har ju anoden mycket h~g spänning medan 
»vattenkällan» j u i regel är omsorgsfullt j ordad. Långa 
gummislangledningar, i regel ut'bildade till drosselspolar, 
måste därför användas för att leda vattnet till {lch från 

anodcylindern. Vidare kan det i en del fall, såsom på 
fartyg och i vattenfattiga trakter, vara förknippat med 
yttre svårigheter att bereda plats för kylapparaterna resp_ 
erhålla tillräckliga kvantiteter med kyl,vatten. 

Det luftkylsystem, som nu prövats, har närmast tagit 
sikte på medelstora sändarrör med anodförlustsi:f,fror inom 
området 1000-10 000 W_ För försöken valdes sändar
röret PA12/ 15, som i normalt utförande är avsett för 
vattenkylning. Fig. l visar den av 76 lameller samman
satta kylmanteln ,för röret; en iIörsökssändare med två 
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Fig. 3. Helglasrör efter evakueringen. Den svarta fläcken i toppen 
iir magnesiumspegeln. 

balanskopplade rör enligt detta kylsystem är avbildad i 
Hg. 2. Kylluften ephålles från den i sta1tivets nedre del 
placerade fläkten, vilken lämnar en lu.ftmängd av omkring 
15 m 3/ s till vardera röret. Luften ledes från fläkten till 
de höcrspänninersförande kyl mantlarna genom en dubbel" " 
cylinder av tätt sidentyg. Sändarens våglängd är blott 

6 m, varvid en a:vgiven effekt till den av glödlamporna ti'll 
v,änster i stativet sammansatta konstantennen aN icke mind
re än omkring 6 kW erhålles vid 50 % anodverikningsgrad. 

En speciell fö rdel med luftkylningen vid sändare för 

ultrakorta våglängder är den, att man erhåller samtidig 

kylning av anod, glasballong och tilledningarna till galler 
och glödtråd (i rörets övre del). Dessa delar bliva näm
licren vid höera frekvenser el]· est lält utsatta för farlig upp
" " värmning på grund av förluster i isolationsmaterialet resp. 

kapacitiva strömmar i ledarna. 

Uppbyggnadssättet för mottagarrör 

undergår som bekant emellanåt avsevärda förändringar, 
och det viH ingalunda synas som om tekniken här~Tidlag 

ännu stagnerat nämnvärt. Philips' nya hel-glasrör, som 
omtalades i nr 6 av Populär iRadio, utgöra exempel på 
ett nytt konstruktiunssätt Jör dylika rör. Utförandet ifrå
era i~nebär av allt att döma en del företräden gentemot b -

nuvarande typer. Junihäftet av Philips' Technische Rund
sclwu innehåller en utförlig beskrivning av de nya rören, 

ur vilken nedanstående uppgifter -äro hämtade. 
En bild aN konstruktionen i halvfärdigt skick återgives 

i fig. 3. GlaEballongen är sammansatt av två delar: fot
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plattan av pressgjutet glas, varigenom elektrodtilledning
arna - samtidigt ubbildade till kontaktstift - äro in
förda, och den cylindriska glasballongen därö-ver, som, 

sedan innanmätet är färdigt, »sammans-vetsas» med glas
foten . Härefter sker eva:kueringen på sedvanligt &ätt, och 

slutligen förses röret med meta]]'hö'lje och styr tapp i 
sockeln. 

En påtagbar fördel med det nya utförandet innebär de 

ytterst korta elektrodtilledningarna, som möj,Jiggjort, att 
båd'e styrgaller och anod kunna uttagas i sockeln utan att 
deras inbördes kapacitet överstiger det värde, ;;om de se

nare årens rörkonstruktioner uppvisa. Gallertilledningen 
är för;;edd med ett särskilt ;;k.ärmlb l eok, som synes över 

sookelns vänstra del i fig. 3. För j-ämfördse av tilledning
arnas längd återgives i hg. 4 ett tv-ärsnitt av ett vaniligt 
modernt rör. 

Temperaturen i glasfoten hos det nya röret är under 
drift anmärkningsvärt låg, endast omkring 90° C; hittills 

använda rör arbeta med omkring 200 0 temperatur hos 
sockel glaset. Den lägre temperaturen ger förbättrad iso

lationsförmåga hos gla'set och även - under tiden när
mast efter inkopplingen - avsevärt reducerad ändring 
i kapacitet mellan elektroderna med ty åtföljande minskad 
fr,ekvensdrift i högfrekvenskopplingar. Avsaknaden av den 
vanliga konsthartssockeln innebär ju även som >lätt inses 
en fördel i dielektriskt hänseende. 

Den nya rörtypens egenskaper gör det &ärskih lämpat 
,för arhete vid ultrahög~ frekvenser. Vid våglängder av 
,storleksordningen 5 m -ger röret sål unda ett mer än dub

belt så stort ingängsmotstånd som motsvarande rör av 
hittills brukligt utförande. Förs t.ädcningen per steg kan 
·då också ökas i motsvarande grad. 

BRS. 

Fig. 4. Mottagarrör med vanlig glas/ot för uppbärande av 
elektrodsystemet. 
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POPULÄR RADIOS 
Radiole~ikon 
Av ingenjör W. Stockman 
Lämnal' utförliga förklal'ingar p~ alla radiotekniska ord och nttt·yek. 
Beskriver principer och verkningssätt hos olika apparater och anol·dningar. 
Under utgivande i häften. Hittills 4 häften utkomna, omfattande i bok
stavsordning orden »A-balteri" till "Elektrostatiska enheter)) . Häfte 5 
nnder utarbetande. Pris per häfte kr. 1:50. 

Fack]Jressens o'lndömen: 

Teknisk Tidskrift: 
»Framställnin gen är lättläsl och ej för mycket sam

manträngd, uppställn ingen över kädlig och välordnad_ 
Liksom de fl esta uppslagsböcker har denna mycket alt 
bjuda b de den initierade och den i faC'ket mindre 
bevandrade. D "t är att hoppas, att förlagets löfte om 
utgivningens p~skyndande kan infrias; eljest förelig
ger risken, att verkets första delar komma att ligga de 
senare väl mycket efter i utvecklingen.» 

ERA: 
»- - - En stor risk vid utgivandet av ett radio

lexikon är naturligtvis, att innehållet sbll vara för/lldrat 
redan efter nagra år, kanske 11man verket är komplett. 
Lt\ccklingen pa dessa områden :~a r jll med stormsteg. 
Författaren hur haft klart för ;i g detta, och har för
siktigtvis undvikit starkt tidsbundna bilder och benäm
ningar. I stället har huvudvikten la g!.' på förk laringar 
av radioteknikens grund element och allmängiltiga prin
ciper. 

De talrika illustrationerna äro tyJliga och instruktiva, 
den förklarande texten utförlig, klar och redig. Ofta 
anknytas praktiska synpunkter till de teoretiska reso
nemangen, och för- eller nackdelar hos vanliga kopp
lingar diskuteras. Detta gör ordboken särskilt värdefull 
för radioamatörer. Som j alla tekniska uppslagsverk 
förekomma ofta hänvisningar från ett uppslagsord till 
ett annat. De äro nödvändiga för full ständigheten men 
försvåra å andra sidan användandet. 

Ett ämne, som tydligen speciellt intresserat författa
ren, är högtalarna. De olika typerna ha var och en fatt 
ett par sidor text utrymme, där dera~ elektriska och 
akustiska egenskaper på ett förtjänstful lt säll förklaras. 
Detta skall säkert bidraga till att klara upp en del van
liga missförstånd inom ett område, som för många ama
törer hittills varit fullt av hemligheter. 

Att döma av de ,hittills utkomna delarna få alla radio
intresserade i Sverige nu en värdefull uppslagsbok, som 
fyller ett verkligt behov_ Man får hoppas, att författaren 
låter de resterande delarna komma snarast möjligt.» 

Radio Ekko, Danmark: 
»- - - et Radio·Leks ikon, hvori man kan slaa op 

og finde en kort saglig Forklaring paa de radiotekniske 
Betegnelser. Hidtil er ud kommet fire Refter, som fore
l~big behandler alt meIJem A og F. Der skal komme 
fire til , og naar man har dem alle, vii man v:ere i Be
siddelse af en virkelig nyttig Radiohaandbog, som vi 
jo alle har Brug for. - - -» 
Radio Magasinet. Köpenhamn: 

»- - - et fortrinligt Radio-Leksikon, som vi gerne 
viI g!'>re vore L:esere opmrepksomme paa. Det nye Lek

sikon udsendes i Form af ca. 8 smaa B~ger, hver paa 
ca. 70 Sider, og der er til Dato udkommet 4, som 
behandler Radiosp~rgsmaalet ordnet alfabetisk, fra A 
indtil godt ind i D. Det er lykkedes I ngeni(br Stock
mann at give det interessante Stof en fortrinlig sagJig 
og kortfattet Behandling, og det er en Forn(bjelse at 
benytte de smaa BfJger som Haandb~ger. Vi anbefaler 
dem paa det bedste. - - -» 

Radiobladet, Oslo: 
»- - - Dette radioleksikon har sitt forbillede i flere 

Iignende arbeider p engelsk og tysk. Og siden disse 
populrere leksika har vunnet -tor utbredelse, må man 
gå ut fra at et svensk leksikon viI fyll e et til svarend e 
behov i de skandinaviske land.» 

QTC, Organ för Sveriges sändareamatörer: 
»- - - Lexikonet lämnar uttömmande och popu· 

lärt framställda förklaringar på alla radiotekniska ord 
och uttryck .» 

OZ, Tidsskrift for Kortbjjlge-Teknik og 
Amatjjr-Radio, Köpenhamn: 

»1 Serien 'Populär Radio's Handböcker ud kommer et 
udmrerket svensk Radio-Leksikon, som vi har faaet sendt 
til Anmeldelse. Af V rerkets 8 Hrefter er de 4 frerdige. 
L Del gaar fra A til Avstörnin g, 2. Del fra B·Batteri 
til Differentialkondensator, 3. Del fra Differentialtra n:;, 
formator til El ek tri citetsmängd og 4. Del fra Ele'ktrisk 
absorption til Elektrosta tiska enheter. 

Det er saa vidt vi ved fjilrste Gang et saadant Leksikon 
er udgivet her i Norden, men Resultatet er blevet 
ganske udmrerket. Man viI ikke s~Jge forgreves efter ret 
mange Ord indenfor Radiotekni'kken og; Elektricitets
Ireren. Ethvert Begreb indenfor d isse Felter er grundigt 
behandiet, og Forklaringen st!iltter sig tiI en hel Del 
Diagrammer. Danske Amatji!rer kan jo let lrese Svensk, 
og de viI derfor sikkert have Glrede af at stifte nrer
mere Bekendtskab med det lille fikse og billige Vrerk.» 

Siemens Knndtjänst: 
»-- - - Populär Radios radiolexikon torde även 

kunna vara till nytta för de studerande vid tekniska 
fackskolor, vilka ämna specialisera sig på radioteknik. 
Undervisningen ligger ju alltid mer eller mindre på ett 
teoretiskt plan, och eleven måste själv sätta sig in i de 
praktiska sakerna. I radiolexikonet kan eleven slå upp 
alla obekanta ord och uttryck, som möta honom vid 
undervisningen, och härigenom får han mycket lättare 
att sälta sig in i funktionen hos oli'ka anordningar. 
Detta att förstå saker och ting i stället för att lära sig 
en mängd teori utantill är den första fö rutsättningen 
för framgång på. ing;enjörsbanan. - - -» 
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up p bygg nad oc h ve r kni ng ssätt 
Ur »Telefunken-Rundfu nkröhren » 

VI 

(Forts. från nr 5.) 


id Hergallerrör n har i första rummet det mellan 

styrgaller och anod placerade skydds- resp . skärm

gallret be tyd lse (fig. 22 ). Detta galler ges en hög pos itiv, 
kons tant spänning, .. om ve rkar at,ll'aherande på de från 

ka tode n avg ivna e lektronerna, och det övertager all tså i 
v i~-5 mening anode ns uppgift att öka hasti O'heten hos de", 
sa. De fl · ta elektronerna fl yga dock härvid igenom mel
lanrummen meHan ga llertrådarna, fram mot den bakom

ligga nde anoden , medan e tt få tal fastna på gallret och 
O'e upphoy till icke önskad men ofrånkomlig sbrmgaller
s tröm. A.ndamålet med e tt sådant galler är all tså att ge

110m dell konsta nta ;spänningen hindra 8nodväxelspänning
ens skadlioa aterverkan på elektronströmmen. Den vid 
trioderna förefintliga minskningen i förstärkn,ing genom 
anod\-äxel pänningen (anodaterverkan) är aHlSå till stör
ta delen upphii\'d ho~ hirmgaIlerrören. Samtidigt för

minskas kapacitiv ate rverkan på t rrgalhet betydligt tack 
var skärmgallret (se fi g. 23) . 

id högfrekvensrör ta lar mall om ett skärmgaller , eme
dan den kapaeitiva skärmningen mellan anod och st yr
galler är sä r ilt viktig här. Hos slu trör däremot är be· 

nämningen sk yddsgaHer vedertagen, då detta galler i för
sta hand ä r av ett alt eliminera anodåterverkan. 

Använd ett förkopplin gsmotsländ i skärm- eller 

skrddsgalle rt illedningen , måste dett'a givetvi5 förbi kopp-

S,mbol 

Uppbyggn.J 

AnoJ 

H;3Ipg:Jllcr 

Fig. 22. Inre uppbyggnad hos etl rör med skydds- eller skärmgaller, 
i jiguren kallat hjälpgaller. 

las med en kondensator , .så a tt denna gal·lerspänning hål

les konstant. l annat fall kan g'allret i fråga ej full göra 

sm uppgift. 
\'enom insättning a v ytterligare e~t g.aller har skärm

gallerröret utbyggL till pentod. DetLa galler visade sig 
nödvändigt ptl o- rund därav , aH de fr ån katod,en utsända 

elektronerna vid anoden utlösa sekundärelektroner. Dessa 
sekulldärelektroner dragas mot det pos itiva skärmgallret 
och ge upphov till en elektronst röm i mo tsatt riktn ing, 

.som ej är önskad, och som ger up phov t.ill di tortion. Detta 
inträHar, när anod äxelspänningen momentant kommer i 
närheten av skärJl1 oa lllersr~inningen eller blir mindre än 
denna. Man kan likna utlösandet av sekundärelektroner vid 
en regndroppe- fall mo l en vattenyta, varvid p fl grund av 
ansl acreL.s kraft fl era droppar stänka upp (fig. 24,) . Rör

kurvan får härvid en S-formad krök, och r öret kan ej 
användas in om delta område ulan d is tortion. ts.t}'TrLin g 
området hos ett skärm o-allerrör blir därför litet. 

u th ytet av sekundärelektroner mellan skärmga.ller och 

anod kan förhindras genom ett s. k. bromsgaller (fig. 25), 
som är förbundet med katooen. I ,förhållande till de ur 

anod n utslagna sekundärelektronerna ligger hlomsgallret 
lika långt under i spänni ng som anodspänningens stor
lek och driver därför d ',-,,,8 elektroner tillbaka till ano

den. Elehronströmmen mellan katod och anod hindras 
däremot ej. AnO-dströmkurvan hos ett sådant tregallerrör 
(pentod ) visa r därför ej någon dyhk krök, och en mycket 
slörre del av densamma kan användas för förstärkning. 

Fig. 23. Skydds· (skärm-) gallret minskar även anodens återverkan 
på styrgallret, den s. k. inre återkopplingen i röret på grund all 
anod-gallerkapaciteten, 'vilket ej är samma sak som anodåterverkan. 
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Fig. 24. Hur sekundärelektronerna uppkomma och deras inverkan 
på skärmgallerrörets anodst.röm·anodspänningskurva. 

Dessutom förbättras rörets inre motstånd och förstärk· 
ningsförmåga genom ett bromsgaller, och galler-6nodka
paciteten minskas. 

Vid slutpentodema för hög effekt användes vid vissa 

rörtyper i stället för bwmsgallret ett s. k. strålbleck för 
un.dertryckande av sekundärelektronerna (fig. 26--27). 
Genom ·detta strålbleck uppdeloas den till anoden gående 
elektronströmmen i knippen. Egenliaddningen hos mellan 
anod och skyddsgaHer befintliga elektroner (rymdlado

ning) i förbindelse med ett lämpligt avstånd mellan anod 
och skyddsgaller undertrycker härvid utbytet av sekundär
elektroner. Vid vissa rör kan för övrigt även strålblecket 

helt undva'ras; rören kallas i så bl! tetroder, emedan de 
blott ha fyra verksamma elektroder. 

Anoden upptar en större eller mindre del av den från 
katoden utgående elektronströmmen, anodströmmen, 100m 

växlar i storlek genom inverkan från styrgallret. Anoden 

består antingen av et1 nickel- eller järnbleck eller också 
av trådnät. Det senare utförandet har den fördelen, att 

från katoden utstrålat värme upptage.5 och återstrålas i 
mindre omfattning än vid bleckanoden. \ ' ätanoden är nöd

Sl'kund:ir + 
dt:ktronl'r 

Anou 

Crumsh:1lh:r 

o .80V 
- t - -'-t-~".... + 

~ Sk )odd'~3I1n 

JQJIIJI ~Ua 

Fig. 2S. Undertryckning av sekundärelektron.er genom bromsgallret 
(pen/od). Oregelbundenheten hos kurvan är här försvunnen. 

Fig. 26 och 27. In.re uppbyggnad av ALS. 

Fig. 28 a. Glasjot med stöd· och tilledningstrådar. 

Fig. 28 b. Stödtrådar och tvärbryggor för all hålla elektroderna. 

lI'iIIIIIIIIa
\tfl "\ .~ 

.m 

I o o'=~:,-

a, ... ~-, 

Fig. 28 c. Förenklad uppbyggnad med glimmer bryggor. 

http:sekund�relektron.er
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Fig. 33. Glimmerhållaren påsatt. Säkerställer avståndet katod
Fig. 30. Hexod AHl (noggrann avskärmning). st yr galler. 

Centrervingar 
(SGmmerj 

Elcktrod
system 

Fig. 29. Triod-hexod ACHJ (dubbelrör). Triodsystemet längst ned. 

vändig i de fall, där stora värmemängder utstrålas, alltså 
i första hand vid de indirekt upphettade slutrören. Svär
ltad yta underlättar värmets utstrålning. Mall får dessutom 
taga hänsyn t-iJ.l, aU förutom den från katoden u,tgäende 
värmestrålningen äv-en -den s. k. anodförlusten och skärm
gallerförlus-ten, orsakade av elektronernas bombardemang, 
yttrar sig i värme, som måste utstrål,as. 

Vid nätanoder måote uppträdandet av s. k. I äckelekt ro· 
ner förhindras genom lämpliga åtgär-der. Läckelektroner
na uppkomma därigenom, att enstaka elektroner flyga 
igenom anodens maskor, slå ned på glasväggen eller andra 
isolerade ståI1en .ooh där utlösa sekundärelektroner, som 
ge upphov till icke önskad distor-tion. Sådan<a läckeIektro
ner kunna även flyga runt anodens ändar och förorsaka 
störande brum eller distortion. Uppträdandet av läckelek
troner förhindra·s genom lämpliga skärmningar, såsom 
plåtar, tätt lindade bromsgallerändar o. s. v. Vid glas

väggen förhindras uppkomsten av sekundärelektroner ge
nom -att gl'a,s.kolvens innervägg bestrykes med en grafit
maS6a, -som blott kan avge ett fåtal sekundärelektroner 
(c5e fig. 29 och 31). Alla dessa möjligheter till störnångar 
undvikas dock säkrast därigenom, att anGden utföres av 
plM. I de fall, där en nätformig anod ej är nödvändig på 
grund av hög glödströmseffekt ener anodförlust, föredra
ge.s -därför utförandet av plåt. 

Fig. 31. Slutpenlod AL4 (inuti svärtad kolv). 

Fig. 32. Det s. k. taklucksglimret för noggrann centrering av 
katoden. (Steu e rgitt er = styrgaller.) 
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i Stockholm med omnejd kunna draga 
stor nytta av de föredrag som hållas iAlla radiotekniker Stockholms Radioklubb 

Mct:llljS(.'rin~Gt"ltcr

pilkr Gbskolv 

Fig. 34. Rör med yttre avskärmning (metallisering). 

Elektrodsystemets uppbyggnad. 

Den viktig,aste förutsättningen för erhållande av hög 

Jriftsäkerhet är, förutom .rätt val av råmaterial och långt 

u,tvecklade fabrikationsmetoder, en stadig uppbyggnad av 

elektrodsystemet. Avstånden mellan de olika elektroderna, 

alltså katod, galler och anod , måste håll as med en tolerans 

av 1/ 100 mm, detta för .aH å ena si.dan erhålla liten av

vikelse mellan {)lika rörexemplars data inbördes, å andra 

sidan för att hindra den förr så fruktade mikrofonef;fekten 

hos rören. Vid de nu brukliga glasrören har man i all· 

mänhet övergått från .den förr använda horisontella upp

byggnaden av rörsystemet till en vertikal anordning (fig. 

28), vilken erbjuder fördela,r i fråga om enkel montering. 

Vid glasrören kan man på oSäu och vi.s tala om en enheb

uppbyggnad av rörsys.temet, kännetecknad .därav, att två 
väl i'solerande glimmer- eller keramikbryggor tillsamma·ns 

med två i glasfoten insmälta stödtrådar utgöra det bärande 

sbativetför de mellan bryggorna insatta elektroderna. De 

olika ga lhen och anoden äro -likaledes fästa vid motsva

rande stöd trådar, vars ändar i sinhlr äro fastsatta i ke

ramikbryggorna samt nedtill insmälta i glasfoten och däri

genom ge hela uppbyggnaden ett säkert stöd. Dessutom 
äro stöden på f lera ställ en sammansvetsade med elektro

derna och skärmblecken. En betydlig förenkl ing i upp

byggnad visa de nya slutrören för hög effekt (fig. 28 c). 

I stället för keramikbrygga användes glimmerbrygga. 

Glimrets yta är överdragen med ett iso·leTan.de skik t, so'm 

har god isolatiom;förmåga även vid hög temperatur och 

Je! vis oskadliggör bariumbeläggningar. Bromsgallret är 

tätt lindat vid ändarna och hindrar ,därigenom, som redan 

förut nämnts, uppträdandet av l·äckelektroner. Fig. 30 

visar <:len noggranna skärmningen hos en hexod. Skärm

delama äro pressa'de i ett stycke och ha keramikinsatser 
för slödtrådarna. 

Mct:llli
sc-rill.g 

Cr::tfit
bcEiggning 

. Mell llspcgd 

Getter 

Fig. 35. Get/ erp/iler och metallspegel jör att säkerställa vakuumet . 

Särskilt vid fler ga llerör måste dessutom heJ,a systemet 

stödjas upptill. Detta sker med två s. k. centrervingar ay 

glimmer (se fig. 29). De äro antingen fastsaHa vid stöd

trådarnas övre än-d ar eller s itta på särskilda hållare, an

bragta i 90 " vinkel mot de förra. Dessa glimmervingar 

trycka mo t glaskol ven:; innervägg och säkra hela elektrod

systemet mot lägesförän dringar. De vid de nya rören näs

tan ute.-Iutande använda domkolvarna erbjuda i Jetta hän

seende stora fördelar. I deras öwe, h opträngda del utövas 

såvä l e tt sidotryck som ett lodrätt tryck på gEmmervil1g

arna, som på grund av sin elastici,tet anpassa sig ti.]] de 

avvikelser, som ej kunna undvikas vid framställningen av 

glaskolvarna. 

Genom användandet av små fästbl ad a'v glimmer, s. k. 

taklucksglimmer, har man i många fall ernått ett ytterst 

säkert läge h os katoden i fö rhållande till gallret (fig. 32). 

Denna glimmerhållare medför en särdeles låg mikrofon

effekt. Katoden tryckes fa st av Lvå f j ädrande tu ngor och 

hålles därvid på oföränderligt avs tånd från gallerspiralen, 

vars stödtråd ar likaledes äro lagrade i dessa små glim

merblad (fig. 33) . 

Vid högfrekvensförstärkarrören är en god skärmning 

mot yttre inflytanden absolut nödvändig. Detta ernås däri 

genom, a tt glaskolven på utsidan överdrages med ett le

dande zinkskikt, som erhåller ett skyddBnde överdrag av 

koppar. eller aluminiumbrons (hg. 34). Denna »metalli

sering» anslu tes vid vis" a rör till en särskild kontakt på 

sockeln, så aU den kan kopplas direkt till jord, även om 

ett kato.dmotstånd användes. Det s. k. getterpi'lhet inne

haller gettermaterialet, t. ex. magnes,ium, som förgasas 

efter evakueringen genom upphettning me.d högfrekventa 

virvelströmmar och utfalle r på glasväggen som en metall

spegel , vilken begärligt upptager eventuellt förekommande 

gasrester (fig. 35). 

Sr. 

http:iso�leTan.de
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med stålrör 

Intressant konstruktion för den 

mera försigkomna amatören. 

Dden nedan b kriNna apparaten, som konstruerats och 
i byggts på Philips laboratorium i StockJlOlm, har an

vänts rör ·ur stålserien. Som blandarrör användes ECHll. 
Duodiodpentoden EBFll går som ·mel!anfrekven~förstär

bre oeh likriktare, dels för signalspänningen ooh dels 
fö r den automatiska volymkontrollen. Som lågfrekvens· 
rör användes EFll, och slutröret är 9 watts pentoden 
ELllN. Som avstämningsindikator användes det nya röret 
EM4 med två känsligheter. 

I apparaten finns endast en förkrets. Spolsystemet är 
al' amerikansk tillverkning (General Manu.facturing Co.). 
Detta kan i likhet med vridkondensatorn ooh skalan köpas 
här i landet.. (Se listan över speeialdetaljer nedan.) Våg
längdsområdena ·äro 16,5-52, 190--570 ooh 850-2 100 
m med en gängse 2-gangs vridkondensator på 500 pF. 
Blandarröret, som är en triodhexod, arbetar med gl id.ande 
skärmgallerspänn'ing och är reglerat på alla vaglängds
områden , allts·å även på kortvåg. Oscilla·tordelen matas 
med anodspänning via ett motstånd på 30000 ohm. Äter
kopplingen skal! göras så stark, att gaHerströmmen är 
omkring 200 ,/.lA vid ur'vriden kondensator. Denna galler
ström är ett mått på den högfrekventa växelspänningen, 
oeh genom att mäta denna ström kan man kontrollera , 
huru j.ämnt oscillatorn svänger över våglängdsområdet. 

Mellanfrekvensen är 456 kel s. Mellanfrekvenstransfor
matorerna äro .även av ovan angivet fahrikat (i modell

iVfottagaren sedd från baksidan. 

apparaten utan järnkärnor ). De kunna levereras tillsam
mans med spolsatsen. Mot dessa transformatorer kan möj
ligen invändas, att de giva alltför liten selektivitet, men 
i gengäld blir ljudkvaliteten bättre. Naturligtvis kan viI· 
ken gängse mellanfrekvenstransformator som helst för 456 
kel s användas. Vid mycket selekti,va mellanfrekvenskretsaL 

Chassiets över- och undersida. visande placeringen av delarna samt ~ 
ledningsdragningen. 
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Fig. 1. Stålrörssuperns kopplingsschema. Våglängdsomkopplarna äro så utfärda, att icke använda spolar kortslutas. »Magiska ögat» 

måste dessa ,vid andra trall6formatorn förses med uttag 
ungefär på mitten, till ,vilka uttag de båda dioderna kopp
las. Det är nödvändigt med en dylik nedtransformering, 
om icke diodkretsarna skola dämpa alltför mycket och 
förstöra den goda selektiviteten. 

Beträffande mellanJrekvensröret är att mär.ka , att god 
skänrming eclordras mellan galler- och anodsidan i soc
keln. Detta sker genom att en liten plåt insättes i den för 
ändamålet avsedda springan i rörsoCikel ooh rörhållare. 
Den monteras 'På rörhållarens undersida, så att den skju
ter upp ett stycke genom springan i denna. För stor ka
pacitet meHan styrgaller och anod ger i sämsta fall själv
svängning ooh i annat fall osymmetrisk selektivitetskurva. 

Den automatiska volymkontrollen har en viss fördröj-

Rör: 

V, Philips ECHll, 
V, » EBF11 , 
V, » EF11, 
V, » EL11N, 
V, » EM4, 

A 

d.",TG..9. 
f 0: I: 91 

(.o lof o I o 9< 9, 
f ~ I:" d(2J G~' f °0 CI ~sk 

~T 

(~r(° 0 o <hl<mf. \0\,.. f o 1131kl7l. a. 
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ning, vilket åstadkommes genom att motsvarande diod 
har en negativ !förspänning, som är lika med melIanfre
IGvensrörets gallerförspänning. Signaldioden är kopplad 
på vanligt sätt, och potentiometern för Ijudstyrkereglering
en genomflytes även av likström, varför den bör vara av 
gott fabrikat. 

Avstämningsindikatorn är rvia en spänningsdelare kopp· 
lad ti ll signaoldioden, och detta gör, att den ger utslag 
även ,för de svaga.ste stationer. Vid starka stationer sI , r 
avstämningsindikatorns ena del full t ut och den andra , 
mindre 'känsliga delen tager vid. Den mindre känsliga 
delen slår ej fullt ut ens för en st31'k lokalstation. 

Då 3Jpparatens låg,frekvensdel har negativ återkoppling, 
har ioke klangfärgskontro'll en kunna,t an'bringas på sin 

V, har två känslighetsgradfJr. Potentiometrarna 24 och 27 tjänstgöra som klangfärgskontroll 

Motstånd och kondensatorer: 

1 10 000 ohm, 1/2 W 
2 50000 pF 
3 500 pF (3+7 utgöra 2·gangs 

kondensator) 
4 0,1 ,uF 
5 .50000 ohm, 1/2 W 
6 30 000 ohm, 1 W 
7 500 pF (3+7 utgörfl 2-gangs 

kondensator) 
8 4 000 pF (glimmer) 
9 300 ohm, 1/2 W 

100,1 flF 
11 50000 ohm, 1/ 2 W 
}2 50 pF (glimmfJr) 

13 100 pF (glimmer) 
14 0,1 flF 15 0,1 ,uF 
161megohm, 1/ 2 W 
17 1 megohm, 1/ 2 W 
18 100000 ohm, 1/2 W 
19 320 ohm, 1/2 W 
20 25 flF (el.lyt.) 
21 0,1 ,uF 
22 25 pF (glimmer) 
23 500 pF 
24 0,5 megohm pot. (klangfärg) 
25 100 pF 
26 10000 pF 
27 0,5 megohm pot. (volym) 

281megohm, 1/ 2 W 
29 1megohm, 1/ 2 W 
300,1 flF 
31 100000 ohm, 1/ 2 W 
32 100 pF (glimmer) 
33 1,5 megohm, 1/ 2 W 
34 1,5 megohm, 1/ 2 W 
352megohm, 1/2 W 
36 1000 ohm, 1/2 W 
37 2.5 flF (el.lyt.) 
38 20 000 ohm, 1/2 W 
39 100000 ohm, 1/2 W 
40 200 ohm, 1/ 2 W 

, 41 0,1 flF 

resp. volymregulator. 

42 0,5 flF 
4320000 pF 
44 100000 ohm, 1/ 2 W 
45500000 ohm, 1/ 2 W 
46300000 ohm, 1/ 2 W 
47 200 ohm, 1 W 
48 .50 flF (el.lyt.) 
49 100 ohm, 1/ 2 W 
502000 pF 
51 50000 pF 
52 10000 ohm, 1/ 2 W 
53 30000 ohm, 1/ 2 W 
54 16 flF (våt el.lyt.), 300 V 
55 16 flF (vål el.lyt.), 300 V 
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På del/na biLd ser man det »magiska ögat» och bakom detta 
stationsskalan. 

vanliga plats vid slutröret. Den har i stället placerats all

deles efter volymkontrollen. Det kan förefalla märkvär

digt, att röret EFll, vilket är ett rör med variabel brant

het, användes som lågfr6kvensrÖr. Röret har emellertid 

en sådan karakterist ik, att detta utan vidare är möjEgt. 

Distortionen är av sådan karaktär och storleksordning 

alt röret till sammans med slutröret ELllN t. o. m. ger 

mindre disto rti on än röret ELllN ensamt (andra ö,yer

lonenkompen~ras delvis). 

Den negativa återkopplingen (ca S gånger) är propor

tiunell mot spänningen över högtalaren. Aterkopplings

,,;pänningen uttages parallellt över högtalarspolen och åter 

föres till lågcrrekvensrörets katDd. Med de iscmemat an 
~ 

-10 

hg. 2. Uppmätt selektivitet 	vid 800 kc/s, motsvarande 375 meters 
våglängd. 

t Q ",P" 

"
" , 

" " .... 
" "\ 

\ 
\ 

\t1Öl'"k II.lM;flrv 

r. 
' 000- " 

Fig. 3. Strömm en i högtalarens svängspole som funktio n av frekven
sen vid inmatning av konstant spänning på grammofonuttaget. 

gIvna motståndsv·ärdena erhålles en mycket j,ämn förstärk

ningskurva. För att 'kontrollera lågfrekven~d'ör:otärka ren 

och negativa återkopplingen kan man lämpligen mäta 

strömmen genom högtalarspolen , som därvid uP'P till gott 

och väl 6000 perioder ger en tämligen god bild arv hög

talarens ljudåtergivning. Vid ihögtalarresonansen (ca SO 

p/ s ) erhålles ett strömminimum, som motsvaras aiV ett 

flaokt maximum i ljudstyrkan. 

Likriktaren för anoospänn'ingen och därtill hörande fil

ter uppvisa intet anmärkningsvärt. Elektrol ytkonde nsato

rerna äro av våt typ med e n arbetEspänning på 300 volt 

och begränsa anodspänningen vid tillslagning. 

Specialdetaljer. 

1 spolsystem inkl. vridkond. och skala, General MIg Co., kat.-nr 
S 60 (Radiokompaniet, St ockholm ). 

2 mellanfrekv.-trans/. , 456 kel s, General M/g Co. {Radiokompa· 
niet, Stockholm}. 
högtalare, PhiLips, perm.·dyn" typ 9603. {Den negativa återkopp· 
lingen (ir avpassad för denn a högtalartyp.) 
nättransf., typ TT 542 {Tu/vassons Tran sfor mator/abrik, Sigtuna}. 
sildross el, typ TT DL4 {Tu/vassons Tran sformatorfabr., Sigtuna}. 

Forts . å sid. 197 

:?!.ål:.ö.n'l) R~::: 
Ave. 

I".~ -

Fig. 4. Diagram över den automatiska voLymkontrollens funktion. 
Som synes verkar fördröjningen upp till ca 200 ,aV ingimgsspänning. 
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VI id utformandet av denna konstruktion har stor 

vikt lagl\5 på att få den billig i till verkning. Trots 

detta har modellapparruten givit ett mycket gott resultat. 

Tillverkningen av drivmotorn. 

Motorn är en växelströms.motor av synkrontyp, sex

po.)ig. Den gör 1000 varv/min. vid 50 peT. Fig. 1 

visar motorn, fig. 2 densamma delvis isärtagen. Motor

plattan, av 1" plywood el. dyL, har 24 cm sidor. I cen

trum upptages ett 1" hM. Det permanenta magnetfältet 

fäs av 3 fordmagneter. (Se fig. 2.) De finnas att köpa i 

skrotaffärerna. 

På fig. 2 synes till höger ankaret, till en del utdraget 

'~&::-:_' " ". 
."-0 -' 
~.'~~ r' t.- .t. ' ' ~ , .. _~.. 'lAi 

.. -,,'; •• c ~ , I- _.. - "'" 
~-_....' 


Fig. 1. Drivmotorn med remskivan i axelns övre ända. Man ser 
dc tre fjädrarna, med vilka motorn jästes på grammojonbordets 

undersida. 

för växelström 
Av Martin Johnsson 

ur lagret. Fig. 3 visar de~6a delar i genomskärning. Lag

ret A, oljebehållaren (omslutande lagret) C, och fäLtmag

neternas polskor E sammanhålllas aven rund mru;si ngr:;

skiva B. Lagret och ol~ebehållaren lödas fast vid skivan. 

(AHa lödningar i -konstruktionen k'linna ske med mjuk

lod.) I lagret sågas skåror för oljetillförseln. Grader und

vikas, om före sångningen ett 3/ 16" silverstål in.föres i 

lagret. Som lager har förf. använt ett mäss.ingsrör med 

1 mm god.stj ocklek. Det bör paEs a så bra som möj ligt till 

axeln. Till denna användes 3/16" silIverståL Bäst är ju 
dock att beställa dessa båda detaljer i en verkstad. 

För att förhindra olj an att f1öna över förses lagerän

dan med en kopp D. Som synes 'Utgöres denna av ett mäs

sin.gsrör, en bricka med ett 6,5 mm hål samt tvenne i rö

ret inlödda mässingsringar. 

En kork 'sättes tillfälligt i f1.änsröret, varefter oljebehål-

Fig. 2. Bilden "isar motorn delvis isärtagen. I mitten motorplat
lan med de permanenta magneterna, en borsthå.llare samt två av 
upphängningsjjädrarna på sin plats. Till höger lagerdelen med 
de permanenta magneternas polskor samt med ankaret till en del 
utdraget ur lagret. Till vänster en upphängningsjjäder (längd 70 
mm, höjd ca 50 mm), del för polskornas jästande vid m.agnetpo
lerna samt en borsthållare. Sam synes skola magnetpolerna. wm 

ett stycke åtskilda. 

ELEKTRISK GRAMMOFON 
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laren v,ändes up'P och ned och i det närmaste {ylles med 

symas-kinso'l j a samt lödes igen med en plåt, som utgör bot

Len i ,behållaren_ 

Fältmagneternas sex pols,kor E tillverkas av 1/2"X 
1/ 8" banJjärn. I stället för att gänga kan man försänika 

hålen i polskorna samt fäE:ta dem meJ försänkt skruv och 

mutter. Järns'kruvar anv,änJas_ 

Ankarskivan F göres av 2 mm Iba ndj.ärn _ (Se hg. 3.) 

För polbultarn<l borras 6 mm håL En bussning <IV kop

pamör med 3 st 1/8" stoppskruvar pånitas ankarskivan 

vinkelräLL 

Ankarets poler bestå av 6 st. 3/16" helgänga,de j ärnbul

ta r G, ,på vilka huvudena avsågas. MultTar tj-äna som pol

skor. På polbult'arn<l p'lacer<ls 19 mm långa r,ör av tunn 

j,ärnp:låt, isolerade med papper, samt p3lppbrickor som iso

leri.ng mot mu·ttrarna _ (Se fig. 3_) Varje polbult lindas 

med 130 varv 0,5 mm Jubbelt ,bomullsomspunnen koppar

tråd_ Lindningarna stryka:; meJ n ågot v·ärmebes.tändigt 

lack, L ex_ Beokolaok, 

l'olbultarn.a ,fastskruvas vid 'ankarskivan , varvid de in

s tällas så, att ankaret avbalameras så bra sorm möj ligt. 

De sex lipolarna kopplas i ~e rie. Ingång på en spo1le kopp

las till utgång på nästa_ 

Släpr,i'ngama H tillver'kas av kopparrör. De isoleras 

från axeln med sk,rivpapper samt fäEtlas med t. ex. synde

tikon _ 

Remskivan J göres lättast så lunda. På en trådrulle med 

en diam. ej mindre än trettondelen av diam. på skivtall

rikshjulets remskiva av"ågas ändarna, å att rullen blir 20 

mm lång. entilstammen till en innerslang inskruvas_ Den 

bildar därvid gänoor i rullen och s itter mycket stadigt. 

R m-kivan placeras V axeln och lödes fast vid axeländan. 

( 'e ,hg. 3.) Svarvning av remskivan är nödvändig och 

ske r enklas t under motorns gång. (Se vidare iängre fmm_) 

Fig. 3_ Till vänster den dd, som bestl,r 
av lager med oljekopp, oljebehållare och 
fältmagneternas polskor. A.' lager, B: 
skiva som sammanhåller lager, oljebehål
lare och polskor, C.' oljebehållare, D.' ol
jeskyddskopp, E: polsko_ Till höger an
karet med axel, sliipringar och remskiva, 
F: ankarskiva med bussning, G: polbultar , 
H: släpringar, J : remskiva, K: ventilstam, 
dessa delar i genomskärning_ ( Jämför med 
jig. 2.) L: borsthållare, sedd från sidan_ 
l 35 mm skänkeln sågas 6 mm breda sprIr 
jör borstarnas förskjutning på bulten. Som 
bors/ar kunna användas 6 mm motorkol. 
Axelns n.edre ände vilar på en. s/ålkl/III, 

M'III i (/fn/. 

Ankarets poländar filas plana_ Det fästes sedan på axeln 

så, att luftgapet meNan ankare och polskor blir så litet 

som möjligt. är axeln sitter i lag're t, bör oljan Må i 

j,ämnhöjd med dettas övre ända. Ankar:lind'ningens ena 

ända lödes till ankarskivan , den andra ~ndan till nedre 

. s'lä'pringen. Övre släpringen lödes till axeln. 

För att ej överföra vibrationer har mo-dellmotorn upp

hängts i böjda 3/4" X 1/ 16" banDjärn. (Se fig_ l och 2.) 

Fästes den stumt, uppkom ett dovt ljud, som dock ej hör

des vid normall spelstyi"ka. Är lagret specialtill verkat 

samt ankaret väl balanserat, torde det gå bra att montera 

den stumt. Den fjädrande u}yphängningen har dock ej or

sakat någr<l olägen·heter. Förf_ har lyckats bättre med 

denna typ av fjädri.ng .än med gummiulpp1hängning_ 

Lagerdelen placeras med .pol"korna lagda på de sex 

magnetpolerna samt fastskruvas_ (Se fig_ looh 2.) Borst

hållarna syna'S på 5amma figur, som även visar hur de 

Fig_ 4. Denna bild visar skivtallrikshjlLlet från undersidan_ R em
skivan befinner sig omedelbart under hjulkransen. Cykelnave/ m ed 
r!pss me/a/lskiva B sam t träskivan C l.:ggande på bordet kunlla 

dc/are iakttagas. (Jäm/ör med fig . S.) 

,; 
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fästas på motorpjattan. Detaljritningen L på fig. 3 utgör 

al'beL5ritning. Båda borsthållarna göras lika. 

Motorn kan anslutas till 8·voltsuttaget på en ringled. 

ningstransformator, eller ocksii kan man själv lind'a hans· 

. formatorn. Den som användes i modellapparaten bmnar 

9 volt, varvid motorn tar ca l amp. Med denna spänning 

rår den mer än v·äl att draga även en 30 cm skiva. 

Skl:vtallriken. 

Överföring av drivhaften ttill skivtaHriken 5ker med 

läderrem. Som skivtallrik användes en pannkakslagg. 

Denna bör helst vara planslipad. (Handtaget är lätt att 

avsåga.) I centrum borras ett 6 mm hål. Skivtappen gö· 

res av etl rör med ca 6,5 mm inre diam. Röret kan sättas 

i ett handborrskaf,t s.amt sva'fVas mot en fi.\. Tap,pens 

längd 15 mm, diam. 7,3 mm, dock något smalare mot än· 

dan. Den fästes ganska hårt i skivtallriken med 1/8/1 

skruv och en mutter, som lötts på en underläggsbricka. 

(Se fig. 5.) 

Som skivtallrikens svänghjul med remspår användes ett 

symaskinshjul, helst med krans. (Se fig. 4 och vinjett· 

bilden.) Krans,en är bra att fabta tag i, då motorn star· 

tas, 'samt gör hj ulet tyngre i periferien. För hj ulets upp· 

lagring användes ett cykelnav. (Se Jig. 5.) I ekrarna gö· 

ras 1/8" gänghål för skivtallrikens fastsättning. 

:Motor, transformator och nav mon teras under en 40 X 

40X2,5 cm plywoodskiva. På dennas översida fästes en 

44X44 cm 6 mm tjock skiva. I skivans miu upptage, 

ett 45 mm hål för navet. Ett 75 mm hål för motorn göres 

med centrum ca 17 cm rfrån bO'rtre vänstra hörnet, vidare 

hål för en strömJbrytare (för starkström) samt runt om 

skivans mitthåll 3 st. 10 mm \hål med samma placering som 

ytterhålen på navets träskiva. I de&sa hål fastdragas 3 

21h/l X 3/8/1 bultar samt fästes navets träskiva på bultar· 

na. (Se fig. 5.) Hjulet monteras i navet s&mt centreras 

ooh instäl'les så, att remspåret ej skevar. 

Medelst ett i skivtallriken borrat hål fästes denna pro· 

visoris.kt med skruv och mutter i ett bandjärn, placerat 

POPULÄR RADIO 

Fig. 5. Skivtallrikshjulet med skivtallrik. del· 
vis nppskILret. l genomskärning visas •. hur ey· 
kelnavet fästes vid hjul och monteringsplat/.a. 
A: cykelnav, B: 2 st. järnskivar, den ena med 
hål enligt de heldragna cirklarna, den andra 
med hål enligt de streckade. Den förra jast· 
drages vid navaxeln samt fästes V/:d hjulets 
ekrar med 1/4" bultar. Den senare nitas vid 
nauets ekerhål samt fastskrILvas vid plywood· 
skivan e, som i sin tar fästes vid monterings· 
plattan (grammofonbordct) med 3/8" bILItar. 
Övre järnskivans mått gälla, om ett symaskins. 
hjlll av sanlTna typ som i model/apparaten an· 
vändes. Detta har tre ekmr samt en störsia 
diam. av .'j cm. Skivtallrilrshjl1l, nav och 
skiula/lf! iiro justerbara i alla riktningar. 

;l1åll i mlll. 

under hjulets ekr·ar. Sedan tallriken centrerats, utmärkas 

fästhålen underifrån med en gängtapp, som inskruvas i 

ekrarnas gänghål, varvid märken bildalS i tallriken. 3 mm 

försänkta hål borras, och ta1llriken skruvas fast. (Se fig. 

5.) Skivtappen centreras noggrant genom slag på en trä· 

bit, som hålles emot tappen. Tappen bör sedan fixeras 

med något bindemedel. Tallriken beklädes med plysch 

el. dyl. .. 
Motorn monteras med remskivan S1kjutande upp över 

monteringsplattan. Remmen göres ca 6 mm bred av tunt 

läder. Remskivan svarvas 'Under gången med grovt sand· 

papper. För att få större friktion beklädes den "edan med 

l'äder. Man lägger på remmen och provar flera gånger. 

tillIs hastigheten blir 78 varv/min. (Remmen spännes ge· 

nom navets flyttning i träskivan.) Givetvis fästes lädrt'1. 

på remskivan föl' ,'arje gång som man provaT. 

Lådans utförande. 

Grammofonlådan (se vinjettbilden) bör göras av 1" 

lrä. En snygg låda tillverkas enklast av 1/1 bräder, som 

beklädas med 6 mm plywood. I så fall är det ej så noga 

med brädernas prydliga hopfogning. Två sidor göras kor· 

tare, så att motorn ·får p.]aL5 vid hörnet. Dimensionerna 

bli då mindre. Lådväggen beSlår 'alltså i ett hörn endasl 

av plywood. Lådan göres med 40X40 cm utvändigt mått, 

utom plywoodbeklädnaden. Monteringsplattan kommer då 

att vil\a på l" bräderna samt 6 mm skivan att 6kju.ta över 

plywoodsidorna. 
En huv är nästan nödvändig för att utestänga det di· 

rekta ljudet rfrån nålmikrofonen. Insidan bör hels,t beklä· 

das med filt, fÖT att bh effektivt ljuddämpande. 

Nålmikrofon med tonarm. 

Nålmikrofonen ses på fig. 6. Tonarmsstödet har ell 

»glidplatta» av sådan längd och form, att armen släpper 

plattan först då nålen berör första skivspåret. Skivtall· 

riksh j ulet inställ elS tilll lämplig höj d. (Glidplattan kan ul· 

föras som en vridbar vinkel med den ena armen för 25 
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Fig. 6. Nålmikrofonen med arm, lageranordning och anslutnings· 
sladd. Arm och Lagerplatta av trä. iVlagneten är tung, varför en 
av bly gjuten motmkt använts, som nedbringar nåltrycket till ca 
60 gram. Spolens ans/u tningstrådar ha lagts i en ränna på armens 
undersida samt förts upp genom ett hål vid lagret. Om lång fäst· 
skruv för nålen användes, är det bra att, som framgår av bilden, 
fästa en bakelitbit el. dyl. på nålmikrofonen samt låta skruven gå 
genom ett hål /: denna. Hålets diam. bör vara något större än 
skruvens, så alt ankarets rörelse ej hindras. Därigenom skyddas 
ankaret vid nålbyte, samt om man sknlle stöta emot skruven. Nål· 
mikrofonen skall snedställas i förhållande till tonarmen, så att 
nålplanets skärning med grammofonskivan blir tangent till spåret 

i skivan. (Jämför de moderna komm ersiella nålmikrofonerna.) 

cm oeh -den andra för 30 cm skivor.) Med'elst denna an· 

ordning föres nålen lätt till skivan, oeh man riskerar ej, 

att den stöter emot hjulkransen, men är man försiktig, så 

går det naturligtvis lika bra med ett vanligt stöd för ton· 

armen. 

Då skivorna äro större än ski,Ttallriken, kunna de by. 
tas under gången. Motorn 5taTtas genom att man ger hju· 
let fart med handen. 

Nålmikrofonen u tfördes ,först enligt Populär Radio n:r 

l, 1933. Ankaret var hårt dämpat. De höga frekvenserna 

kommo ej fram. Den än-drades därför enligt fig. 7. Ljud· 

kvaliteten Mev nu mycket bättre , vilket torde bero på an· 

karets mindre längd och massa. Göres ankaret l,ängre än 

6 il 7 mm, 'blir ljudkvaliteten sämre. Denna ha r visat sig 

bli bäst med lättrörligt ankare, som ju även sparar ski· 

vorna. Det är fördelaktigt med kort fästsb'uv, som då 

måste ·ha mej,selspår. Nålen bör vara kort, varför -det är 

bäst med nål för akusti.ok grammofon. Nålmikrofonen 

lämnar fullt tillräcklig spänning. Volymkontro>ll bör an· 

vändas. 
Det kan hän-da aU ett brum höres i högtalaren under 

avspelningen. I så faH befoor detta på att nålmikrofonen 

påveI1kas av transformatorns läckfält. Man har då endast 

att vrida transformatorn i "ådant läge, att mummet för· 

svinner. 

Fig. 7. Skiss över den förbättrade nålmikrofonen. Som framgu.r av 
bilden fäsl,es ankaret (nitas och lödes) vid upphängningsbygeln, 
som är av järn, samt förses med insågningar 6 mm från änden. 
l nsågningarna skola göras så djupa, att ankaret får god rörelse· 
frihet, men de få ej försvaga det för mycket. Som dämpningsgummi 
ha ur pumpnipplar utskurna bitar visat sig vara lämpliga. Litet 
luftgap vid magnetpolerna ger stor avgiven spänning. Större lnft· 
gap ger mindre spänning men ä ven mindre distortion. , varför det 

är alt föredraga. 

4·RöRS VÄXELSTRÖM. 
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Appara tens tekniska data äro som följer: 

1. Känslighet. 

Vid di oden 0,3 V. 

Vid mellanfreb ensrörets galler 4 m V. 

(Mellanfrek ensförstärkning 75 g,gr.) 

Vid blandarrörel galler 60 ,uV. 

(Transpone rin O'sförstärkning 67 ggr. ) 

Vid antennen 25 ,N. 

2. Selektivitet. 

Bandbredd vi-d spän nin gsför håll an-de l : 10 12,5 kel s. 

» » » l: 100 20 kel s. 
» » » 1: 1000 28 kels. 

3. Automatiska volymkontrollens regleringskurva. 

In g.·signal l X normal ing,·spänning molsv. l X norm. utg.-sp. 
» SX » » » 3 X » » 
» lO X » » » 4,SX » » 
» lOO X » » » 9 X » » 
» l OOO X » » » 17 X » » 
» 10000X » » » 31 X » » 

I övrigt hänvisas till diagrammen. 

Mottagarens m{)kaniska uppb yg6'11ad framgå r bäst av 

fotografierna. Den är byggd på ett plåtehassi, vid vilket 

anbragts en masonitframsida, som även t j än ar som fäste 

för högtalaren. Skalan är i delta fall av fran~kt fabrikat 

och försedd med stationsnamn och stämmer någorlunda 
med den använda vrikondensa,torn. Chassi och framsida 

kunna enkelt bakifrån skju tas m l en läm~Iig tr älåda, 
varvid den färdiga apparaten får e tt tillfredsställande 

yttre. - TO. 
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Bygg själv 
(jdet llJ;nn o-llalJatel 

!lINl tillhjäl p fl\' \',lr nya l' IJ mpl .'lla IJ y :;j(sut· till en G
r ii l !\ \· : i x(l(:.; '- l' iinl s~ up e r . Den fi il' fl i.:! lJ~· r"n.~· d a motlaga r en 
(' r h jll d l' e alla fiirt1('ln f o("h f'g-plIs k u p e r WJ. l l k an rorurH 
:L\" en mlHJt:' r n lY ~lIl ul lu.g~l r t.' . T. e x . tre \·ii~.::liingd ~o,ml'n
d c' n. kort - o mellan - (l o b l nn.C!:",ig. Sto r. b cl.Y' t flo dlju s 
' k n. I a lI lI ' d ."l:l tio ll :-iUal1\' !l. ~/ ö ga$ f;~r opt isk anro i m ll'in g . 

nuto llLnti Rt k \" oIYJllko nt ro ll, klnng-fiirg s kon l ro ll sRmt ii I' 
apJl :lrute ll oIllko[J [) li ll~slJat' för alla uät :'\..pälloin ga r . 

I iJ yg.:;satsell i ll g':ir fijl' lIlllllt l'C; I'('r! ('Il lO " Plela r o uYll Q. 
rn i sk k ong\'dlIö g t alnl'f" , d lk('1I Ciil" lii u:lr :l1)para ten d es .... 
p e r fe kla ljutl ;H ~ rginlln ~ . Fii r a l( Il JHle rliit to. li opsiitr 
ll i llgCIl ha\"u \-i l'CdO fl de lds l;ltit J!1{) lIt e l'fl eilD. :;s i et. 

I'J'is lWlnf}lett lncd I'ör o c h h ögt a Jare ]{l' . l3j): -. 
Vi kunt l)! iive n ti ll ett pris [1\. kr. 10: - lp\'f'r c- ra p n lii1l1P
Hg l:.'hlu till o\-anst :1 e n-dc il Y ;':: ;; :-;:1 1:->. 

NATION A L R A D IOFABRIK 
J~IJ~GSGA l.'A"'· .;3 - STOCKHO J.)! - TEL. 208662 

Begär vår nya katalog 

över elektriska specialartiklar 
för radio, svagström och för
stärkarteknik 

JENSEN 
konserthögtalare. Världsmärket 

PACENT 

fö rstklassiga produkter 

AMERIKANSK LJUDTEKNIK 
Tel. 51 5628 - 5:t Eriksgatan 54 - STOCKHOLM 

POPULÄR RADIO 

Transformalorer & Drosslar 
Magnelspolar Omlindningar 
Serietillverkning & SpeciaUyper 

ELEKTROTEKNISKA VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 

::::;::::::: ::::: ::::: ::::::::;:::::::::::::::::;:::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: ::: ::::: :::::::::::::::: 

RADIOINDUSTRIENS NYHETER 
::::::::::::::: :: :: :::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::: :::::: ::::: :: ::::::::::::::::::::::::: 

Hornyphon-m odeller jör 1939-1940. 
A .-B. l ord-Radio, Birgerjarlsgatan 55, Stockholm, generalagent 

för Radiowerk Horny A/ G, har lämnat o,s uppgifter om de nya 
mouagarmod ellerna a\ märket »Hornyphon». 

En lista finnes tillgängli g, i vilken dessa modeller närmare loe 

skriva -. Uppgifler lämnas om apparaterna- känslighet i mikrovolt 
(i li stan stå r mV, skall givetvis vara .LlV ) samt bandbredden i kci _, 
vidare antalet kretsar samt mellanfrekvensen. 

Växelströmsapparaterna äro bestyckade med stålrör. De slrin'e 

mode llerna kom ple tteras med en växelr iktare, då det blir fråga 
om lik~trömsdrift. De övriga finnas i aUströmsutförand e. Bland 
batteriapparat rna märkf's en 3-rörs sllp crhetrrodyn med refl ex
koppling. Apparaternas exteriörer fram gå av illustrationerna. 

Isolatorer av calit. 
Firma Runa Arbing, Arsenalsgatan 4, Stockholm, har sänt oss 

en l isla från Hescho, upptagande stöd- och andra isolatorer samt 
genomföringar, all l utfört i calit. 

Högtalaranläggningar, förstärkare 
och pick-ups av högsta kvalitet 

WEBSTER ELECTRIC COMPANY 
Racine, Wisconsin, U. S. A. 

6eneralil lltll t I~t S'I' l! ritt : Ingen,c rsfirma LIndberg & eo. KammakarlQalan 24, Slhlm. Tel. 107853 
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Prima kondition 

ända till slutspurten 
- det är en av W ril ·b atteriernas goda egenskaper. Ytterst omsorgsful l i soler ing av batte ricellerna, v i lka a lla ö ro 
inslagna i d ubbelt la ger vaxpapper samt åtskilda ovett galler av vattenfast papp, garantera långtidskapaciteten. 

Wril Extra anodbatterier inta en sä rställning ifråga om livslängd o ch kapaciteten ga ranteras vara minst 2 amp. 
tim. Därtill ko mmer d en enastående lagringsförmågan - 6 månader utan påvisbar kapacitetsförlust. 

På samma hö ga nivå står även våra tillverkningar av ficklamps·, låd· och stavbatterier samt ringledningselement, 

EXTRA 
Med salmiak - ulan syra 

SVENSKA A.-B. LE CARBONE 
Levereras b l. a . ti ll Armen, Flottan, Flyg Tel. 28182'0 SUNDBYBERG Tel. 28 1830

vapnet, Telegrafverket, S. J. 

'I 

Skafta 
belåtna 
kunder 
med andthålla 

störningsiria 
KABEL 

Ett av kontinentens mest sålda och 
effektiva störningsskydd. 

Passand e konstruktioner 
slag av anlägg ning, 

Begär katalog I 

Endast till c1terförsällare. 

j, 

EVER READYs 
ANODBATTERIER 

Världsberömda 
för hög kvalitet 
och ekonomi 

Färska batterier in' 

komma varje vecka 

BUSCK & CO. A.-B. 
Tel. 150545 GÖTEBORG Tel. 150546 

' I 

Repre.entant , 
Zanni Holmberg, Stockholm, Bergsgatan 39 

N ordisk Rotogr.av yr Stockho lm 19H 



Byggd ör 'all segra 


Med /yll:Ja segel går fiirden 
hemåt för en förlig bris. 

Sylvaniarören öro också byggda 

för att segra. Med noggrant utpro

vat materiel i varje rör hor SyIva

nia gjort segertåg på världsmark

naden. Redan från börjon blevo 

Sylvaniarören omtyckta på grund 

av sitt fina utförande - nyheten 

spred sig - och nu användes Syl

vania i 120 länder. 

Om Ni önskar föra godo radiorör 

sälj dö Sylvania. Sylvania ger Eder 

icke b lott god förfjänst utan fram

för allt nöjda kunder och förnyad 

efterfrågan. 
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