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Radioservice säljer • • • 
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OKA KUNDERNAS FöRTROENDE OCH DÄRMED FöRSÄLJNINGEN 


kan erbjuda Er en komplett serie service


instrument av absolut tillförlitlighet och 
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citetsmätningar och med direkt avläsning. Instrumentet 
utmärker sig för hög känslighet. Som nolJindikator an
vändes »magiskt kors ». Noggrannhet 2 O/O. 

Bilden visar 

Cartomatic 
Varje rör kan provas i denna fulländade rörprovare, 
vilken de5s mom är kombinerad med uni versalinstru r'lent 
för felsökning. 

tre o.Jika till en mottagare kopplade servicei nstrument a v märket Philips. De äro 
- från vänster till höger räknat - mätsändare typ GM 2880, frekvensmodu
lator typ GM 28 8 I och serviceoscillograf typ GM 3 I 53 . Med denna utrustnin~ 
trimmas varje mottagare snabbt och riktigt. Resultatet synes direkt på skärmen. 

Vid komplettering eller nyuppsättning av Eder serviceverkstad 

Rådgör med Ingenjörerna vid Mätinstrumentavdelningen, SVENSKA A.-B. PHILIPS, Stockholm 6 
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N:r 3 MARS 1940 XII ÄRG. 

med hastighetsstyrda 
Av civi lingenjör Owe Berg 
(A. -B. Ham marbylampan s Radiolabora torium) 

en föregående artikel (Populär Radio nr 10 och 11, 

D1939) har givits en översikt över ultrakortvågsgenere

ringens principiella problem. Där p åvi~ades svårigheten att 

med de vid större våglängder vanliga metoderna för sväng

ningsgenercrillg åstadkomma ultrakorta vågor, och detta sat

tes i samband med elektronernas löptid mellan elektroderna. 

Utom de i den citerade artikeln nämnda Barkhausen-Kurz

och magnetfältrören finnes ytterligare ett rör, det hastighets

styrda röret, som j u t utn ttjar den ändliga löptiden för 
svängningsalstring, och som dessutom kan avge betydligt 

större effekt än de förut nämnda. 
Då röret arbetar enligt helt nya principer, kan en redo

görelse för dess verknings:;ätt måhända vara av intresse, trots 

att röret ännu befinner sig i sitt tidigaste utvecklingsstadium. 

1. Hastighetsmodulering. 

För att studera hastighetsmoduleringens verkningssätt be

trakta vi en anordning enligt fig. L Vinkelrätt mot en 

homogen elek tronstråle äro fyra stycken inbördes parallella 
plana galler uppställda. Av dessa ha A och D den konstanta 

potentialen Vo och äro kortsi utna till j ord för högfrekvens; 

gallren B och C äro hopkopplade och ha samma potential 

plu en växelpotential Vsinwt, alltså potentialen Vo +Vsinwt. 
Gallren äro så placerade, a tt avstånden AB och CD äro myc

ket små, medan avståndet BC är = l. Vi förutsätta, att poten

tialen Vo är så stor, att rymdladdningen kan försummas. 

Ur energibetraktelEer följa följande uttryck för hastig

heten för en elektron vid de olika gallren (E, m äro elektro

nens laddn ing och massa) : 

ror 


./~ 
VA = V ;;Vo 

VB= V~( Vo+ VSinw t ) 

Under genomlöpandet av sträckan DC ändras ej elektro

nens hastighet, ty visserligen ändras potentialen Vsinwt, men 

något elektriskt fält kan ej uppstå, då ju gallren B och C 
äro inbördes förbundna. Efter tiden {} har elektronen nått 

fram till gallret C, vars potential nu är Vo+ Vsinw{t+{}) . 
Potentialskillnaden mellan gallren D och C är alltså 

- V sinw ( t +{)), och elektronen undergår därför en mot

svarande hastighetsminskning. Sålunda blir vid gallret D och 

i det fältfria rummet därefter 

VD = V~( Vo + Vsin wt - Vsinw[t+..9]) = 

= V~{Vo+2vsin W 3 si n( (o t+ W 3 __ ; )} (l)
2 2

varvid 

..9=!:. = l• /2€T (2) 
VB V ~(Vo + Vi in uit ) 

Härvid är att märka, att t är den tidpunkt, vid vilken 

elektronen når fram till gallret B. Elektronens hastighet, 

sedan gallerkombinationen passerat , är alltså konstant och 

endast beroende av den tidpunkt t, då elektronen nådde fram 

till första gallret, d. v. s. endast beroende av elektronens fas . 
I den ursprungligen homogena elektronstrålen, där alla elek
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Fig. 1. Gallersystem för hastighetsmodl/.lering. 

troner hade samma hastighet, har nu uppstått den för än d

rino-en , att elektronerna ha olika hastigheter, beroende pål:> ~ 

deras fas. 

Detta resultat kan nu utnyttjas på så sätt, att elektronerna 

från gallret D få fortsätta genom ett fältfritt rum, i vilket 

på grund av elektronernas olika hastigheter en hopkl ungning 

av vid olika tidpunkter t anlända elektroner uppstår (fas

fokusering), i det att senare anlända elektroner med större 

hastighet närma sig tidigare anlända elektroner med lägre 

hastighet, varigenom alltså en pulserande laddning uppstår, 

som kan utnyttjas t. ex. för uppladdning aven kondensator. 

En annan möjlighet är att direkt utnyttja skillnaderna i 

hastighet på så sätt, att elektronerna få löpa an mot en plåt 

med retarderande potential , en kollektor, framför vilken bil· 

das en rymdladdning, som i kollehorn inducerar en ladd· 

ning. Även här uppstår en hopklungning av elektronerna, 
nämligen efter reflexionen, emedan de snabbare elektronerna 

vända senare än de långsammare. I detta fall komma dock 

de snabbare elektronerna efter de långsammare i den reflek

terade elektronstrålen. 

Om den reflekterade strålen får passera gallren Be på 

återvägen, induceras där en spänning, och anordningen kom

mer på så sätt att utgöra en sorts återkopplad oscillator. 

2. Några rörkonstruktioner enl. Hahn & ivletcalf. 

Den i § l framställda principen har k'Ommit tin använd

ning i några konstruktioner enligt Hahn & Metcalf. 

Fig. 2 visar en oscillator med retarderande kollektor och 

fig. 3 ett fotografi av det färdiga röret. Från den j ordade 

katoden fokuseras elektronstrålen medelst linssystemet F mot 

... .!iOO v. 

F-,.....t--~ 4 .. 

- -dr-.f-,..!o=.,,-y--
'O~~(C:t'Oll. 

• , 0'1 , 

Fig. 2. Hastighetsmodl/.lerad oscillator enl. Hahn & Metcal/. 

-1 2-3 

Fig. 3. Fotogra/i av röret ii fig. 2. 

det första gallret A. Därefter passerar den gallren Be, vilka 

äro utförda som en cylinder, till vilken en resonanskrets är 

ansluten. Efter att ha passerat gallret :D löpa elektronerna 

an mot kollehorn E, från vilken de reflekteras tillbaka mot 

gallersystemet. Gallren A och D äro förbundna med det 

metalliska höljet, vilket är jordat för högfrekvens. Den yttre 

cylindern till den koncentriska kretsen är kapacitivt kopplad 

till metallhöljet. På fotografiet, fig. 3, synes hur denna 

kapacitiva anslutning är utförd. Den gängade delen överst 

å fig. 3 tjänar till reglering av kretsens längd. Den yttre 

kretsen anslutes till kollektorn. 
Fig. 4 visar ett superheterodynmottagarerör. Signalspän

ningen från antennen tillföres det första gallersystemet, där 

en hastiahetsmodulering av elektronstrålen åstadkommes. 

Därefter ~asserar elektronstrålen ett andra gallersystem, där 

den moduleras av oscillatorfrekvensen. Denna kan antingen 

tagas från en särskild 'oscillator eller lämnas av röret självt 

I . "OUT UT 

Fig. 4. Hastigh etsmodl/.lerat sl/.perheterodynmottagarerör enl. 

Hahn & Metcal/. 
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Fia. J. Tvärsektion av rumbatron enl. Varian & Varia/L De elek· 
triska kraftlinjerna äro antydda i figurens inre. 

pa samma sätt som i fig. 2. Kollektorn är här vriden, så att 

den reflekterade strålen ej skall nå fram till det första gal

lersystemet utan uppfångas av skärmen mellan det första 

och det andra gallersystemet. Om oscillatorfrekvensen tages 

från en särskild oscillat r, måste kollektorn vridas så, att 

den reflekterade strålen uppfångas av skärmen mellan det 

andra gallersystemet och kollektorn. 
Beträffande dimensioneringen av gallren skall endast fram

hållas, att sträckan BC (fig. 2) lämpligast utföres så stor, 

alt tiden {t en!. eh. 2) blir {)="!.. Då blir nämligen »mo
(11 

duleringsgraden», d. Y. s. variationen i hastigheten Vo, så 

slo !" som möjligt, nämligen en!. ekv. l). 

VD = V~{ VO + 2 VsinltJt} 

De givna formlerna för VD och {} gälla endast för det 

fall, att löptiden för sträckorna AB och CD kan försununas, 

\'ilkel ej helt motsvarar \"erkligheten , samt att rymdladd

llingen kan försummas. De torde dock ge en god kvalitativ 

.föreställning av förloppet. 

J. Klystronröret. 

En förbättring av den i § 2 angivna konstruktionen har 

angivits av R. H. Varian & S. F. Varian. Röret, som kallas 

kl yslron, uppvisar såsom väsentligaste skillnad mot de i § 2 

beskrivna rören, att den där använda resonatorn (koncentrisk 

krets) utbytts mot en annan, en s. k. rumbatron, som har ett 

al'sevärt bättre Q.värde och större stabilitet. Denna resona

tor utgöres av ett slutet metalliskt skal, till vars inre elek

tronernas rörelseenergi avgives såsom vängningsenergi, vari

genom elektwmagnetiska svängningar uppstå innanför ska

let. W. W. Hansen & R. D. Richtmeyer ha teor tiskt under· 

sökt resonatorer med ol ika geometriska former ooh funnit, 

att den i fig. 5 visade tOl'oiden (den rotationskropp, som 

uppstår genom rotation av figuren kring axeln A-A) är 

den lämpligaste. 
För att studera rumbatronens verkningssätt, skola vi be· 

trakta en enklare geometrisk form, nämligen den sfäriska. 

För enkelhetens skull skola vi jämföra denna sfäriska reso

JIator med en vanlig svängningskrets, ehuru j ämförelsen ej 

tillåter all tför vittgående analogislut. 

Fig. 6. Svängningskrets. 

I en svängningskrets en!. fig. 6 tänkas svängningar aven 

viss frekvens ha uppstått. Frekvensen bestämmes av de in· 

gående elementen L, R, C. Om vi studera energisvängningen, 

vars frekvens ju är dubbelt så stor som spännings- och 

strömfrekvensen, kan svängningen uppdelas i följande faser: 
I ett visst ögonblick finnes i spolen L uppmagasinerad 

elektromagnetisk energi. Denna energi avgives under första 

halvperioden till förlustmotståndet R och till kondensatorn 

C, där den uppmagasineras såsom elektrostatisk energi. Här

vid är kondensatorns ena platta positivt laddad och den andra 

negativt laddad. Under nästa halvperiod urladdas konden

satorn och avger sin energi till motståndet och till spolen. 

Under 3:e och 4:e halvperioderna upprepas förloppet med 

den skillnaden, att kondensatorns polaritet nu är omkastad. 

Sålunda sker en energisvängning, i det att energi en pendlar 

fram och tillbaka mellan kondensatorn och spolen, tills 

svängningen så småningom dör ut på grund av förlusterna 
i motståndet. 

Ett liknande förlopp kan anses utspelas i den sfäriska 

resonatorn. Den elektromagnetiska energien uppmagasineras 
här innanför skalet. Förl usterna utgöras av ohmska förluster 

i skalet samt strålningsförluster. Spolen motsvaras alltså av 

sfärens inre och förlustmotståndet av resonatorn3 förluster. 

Kondensatorn motsvaras slutligen av det sfäriska skalets inre 

yta. Denna yta uppladdas nämligen så, att det ena halvklotet 

har positiv laddning och det andra halvklotet negativ ladd
ning. Laddningsfördelningen åskådliggöres av fig. 7. De elek

triska kraftl injerna utgå från det positiva halvklotet och 

sluta på det negativa halvklotet en!. fig. s. 
För den sfäriska resonatorns egen-våglängd erhålles ut-

Fig. 7. Laddningsfördelningen på den sfäriska resonatorns insida. 
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Fig. 8. De elektriska och magnetiska fältstyrkornas tangential. 
komposanter i en sfärisk resonator. 

trycket 1-= 2,29 a 

då a ar sfärens mre radie. Vid denna våglängd ar godhets. 

talet 

då (! är skalets specifika motstånd. 

Fig. 9 visar en klystronoscillator enl. Varian med två 

stycken rumbatroner. Från den plana oxidklädda katoden A 
går elektronstrålen genom gallret B till den första rumba· 
tronen, där den hastighetsmoduleras, och därifrån till den 

andra rumbatronen, där elektronernas rörelseenergi upptages 

~åsom elektromagnetisk svängningsenergi. Svängningsener. 

o-ien uttaaes från den sista rumbatronen över en koncentriskb b 

kabel, som upptar svängningarna med en ögla, införd i 

rumbatronens inre. På samma sätt sker återkopplingen från 

den sista till den första rumbatwnen med koncentrisk kabel. 

(DeS<'a element äm endast antydda i figuren.) De båda 

~c 
B . ' A 

" " "., 
"...,, . 

•• •....1.. 
.\ 

.\ H 
\ \ \ ,,'. y 
~ 

Fig. 9. Klystron.oscillator enl. Varian & Varian. 

@,,~ ,~ • 
.~ ; ~.. 
... - .. : ... 

...... . ,,,~' .. .':~ 
Fig. 10. Fotografi av typish katod, galler och rumbatron. 

rumbatronerna sammanhållas av metallcylindern E. C är en 

ring på katodpotential för kompensering av rymdladdningen~ 

framför katoden inverkan på fältet från gallret B. Anord· 

ningen e, fl utgör en svängningiiindikator, bestående av ett 
magnetfält e och en fluorescensskärm fl. Då röret ej svänger, 

ha alla elektroner samma hastighet och avböjas därför lika 

mycket av magnetfältet e. En punkt synes på skärmen fl. 
Då röret svänger, få genom hastighetsmoduleringen elektro· 

nerna olika hastigheter och avböjas därför olika mycket. 

Bilden på skärmen blir en linje. 

I fig. 9 är infälld en detalj av rumbatronens galler, utfört 

som en honungskaka. Fig. 10 visar ett fotografi aven rum· 
batron (till vänster), en katod (i mitten) och ett galler (till 

höger). Rumbatronen är elastiskt utförd i skilda segment, 

så att den kan deformeras med en skruvanordning, varigenom 

en vi&> avstämning erhålles. Det honungskakformiga gallret 
synes i rumbatronens mitt. 

Fig. Il visar en högfrekvensförstärkare och detektor. Sig· 

nalspänningen från antennen tillföres den första rumbatro· 

nen, där hastighetsmodulering i takt med signalspänningen 

uppstår. Härifrån går elektronstrålen till den andra rumba· 
Forts. " sid. 72 

/. .' 
I . ... I 

L-____~--~--__~' I 

~ 
Fig. 11. Högfrekvensförstärkare och detektor en!. Varian & Varian. 
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med hiälp aven signalgenerator 

Enkel metod utvecklad vid Sylvanias laboratorier 

re fter tillkomsten av »loktal»-rören och andra rörtyper, 

lSsom ha alla kontakterna placerade på sockeln, förefin

nes ett behov aven enkel metod att mäta små kapac'iteter 

av storleksordningen tusendels pikofarad. Få laboratorier äga 

en kapacitetsbrygga för så små kapaciteter eller kapacitets

normaler, erforderliga för mätning enligt komparationsme

toden. Den metod, Eom beskrives här nedan och som är 

utarbetad vid Hrgrade Sylvania Corporations laboratorier, 

O'ör endast bruk av apparater, vilka fin~as på de fleEta 

radiolaboratorier. Den kan användas för mätning av kapa

citeter på några tusendels pikofarad, liggande mellan tl·å 

icke jordade punkter. Metoden är så snabb, alt den även 

lämpar sig för fabrikationskontroll. 

Följande apparater erfordras: en god signalgenerator, en 

känslig och väl skärmad radi>omottagare samt en apparat 

för mätning av kapaciteter på 10-30 pF (en Q-meter eller 

en vanlig kapacitetEbrygga) . 

Metoden skall klargöras genom följande beskrivning av 

en anordning för mätning av anod-gallerkapaciteten hos 

pentodrör av loktaltypen. Rörhållaren för det provade röret 

är anbragt i en skärmlåda, som placeras så nära som möjligt 

intill högfrekvensröret i mottagaren. Della rörs galler bort

kopplas från den föregående stämkretsen och anslutes i stäl

let till rörhållaren för det provade röret, som framgår av 

kopplingsschemat, fig. 1. Detta sistnämnda rör kommer då 

att ingå som delelement i en kapacitiv spänningsdelare eller 

dämpsats_ Signalgeneraborn ansluteE till rörhållaren genom 

en skärmad kabel, och extra skärmplåtar anbringas på rör

hållaren för reducering av kapaciteten mellan anod- och 

gallerkontakterna till ett minimum. Alla elektroder hos det 

provade röret utom galler och anod äro j ordade. Glödtråden 

är icke uppvärmd. 

I Iig. 1 är galler-anodkapaciteten hos det prol'ade röret 

representerad av den streckade kondensatorn Gag. De lika

ledes streckade kondensatorerna Cl och C2 represen tera ka

paciteten mellan galler 'Och alla övriga elektroder utom ano

den hos det provade röret resp. ingångskapaciteten hos den 

som rörvoltmeter använda mottagaren. (Dessa båda kapa

citeter el och C~ bliva parallellkopplade men äro i schemat 

angivna var för sig. I dem tänkes även ingå kapaciteten 

mellan förbindelseledningen och j ord. ) 

Den ovan omtalade spänningsdelaren bildas av kapacite

ten Cng i serie med kapaciteterna Cl och C2 parallellkopp

lade. Inverkan al' gallerläckan på 0,25 MQ är i allmänh~t 
fÖEumbar. VI är inspänningen och V2 utspänningen. Genom 

en enkel räkning får man, om Cag är mycket mindre än 

Cl + C2 , vilket ju här blir fallet , följande uttryck för den 

sökta anod·gallerkapaciteten: 

Vo 
Cag = V:(C1 +C2 ). (1) 

Man har således att genom mätning bestämma kapaciteten 

Cl + C2 samt spänningarna VI och V2 eller förhållandet 

V2/ Vl • Kapaciteten mäteE medelst brygga eller Q-meter, 

och spänningarna bestämmas på följande sätt. 

Anod- och gallerkontakterna på hållaren för det provade 

röret »kortslutas» först medelst en stor kondensator på ca 

0,0.5 ,uF (se fig. 1), varvid V2 blir lika med den på signal

generatorn inställda utspänningen. Den senare injusteras så, 
att ett visst utslag erhålles på en efter mottagaren inkopplad 

Forts. ,1 si t!. 70 

Signa/
gen_ 

HF-ro'r i 
mo/tagaren 

Rö',- unde,
p,-ovnlng 

Fig_ 1. Enkel anordm:ng för mätning av anod-gallerJropaciteten hos en högfrekvenspentod. 
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~rElEVISIO""S" 
tJI O~r~r1-\ G1-\RE"" S 

konstruktion 

Av civilingenjör Harry Stockman 
(Tekniska Högskolan, Inst. för Radioteknik) 

Författaren har i några föregående artiklar 
behandlat televisionens elementära grunder. 
Då mottagaren utan tvivel är den länk i tele
visionskedjan, som har det största intresset för 
tidskriftens läsare, omtalas i det följande den 
principiella konstruktionen hos några vanliga 
mottagartyper.1 

IM) ånga olika synpunkter kunna anläggas på klassificering. 

en av televisionsmottagare. Med hänsyn till den principiella 

kopplingen kan man skilja mellan rak.a mottagare och super

heterodyner2 och med hänsyn till den praktiska användningen 

mellan mottagare med radio, mottagare utan radio >och till

satsapparater utan ljuda. Till en del skiljaktigheter mellan 

r.aka och suprar återkomma vi i f'ortsättningen. Beträffande 

uppdelningen efter användningen må sägas, att mottagare 

med radio i allmänhet äro större apparater med mdentlig 

s tations5kala, vilka till fullo ersätta den vanliga radiomot

t'~garen och dessutom bjuda på televisionsunderhållning. I 

dessa mottagare utnyttjas i allmänhet rundradiomottagarens 

lågfrekvensdel och högtalare för televisionsljudet, varför te

levisionsdelen endast innehåller bildmottagaren >och lj udmot· 

tagarens högfrekvensdel. »Tillsats.apparater utan ljud» ha 

aldrig blivit rikligt populära varken bland fabrikanter eller 

köpare. Skälen härför äro många, men vi kunna ej i detta 

Safuhianhang ingå på dem. 

Enligt en annan uppdelningsgrund kunna vi skilj a mellan 

bordsmodeller och golvmodeller. Mottagare med radio äro 

>ofta av golvmodell. Alltefter sättet för bildens reproduktion 

kunna vi 5ärskilja matlagare med direkt bild, mottagare med 

, Den av televisionsteknikpn i sin helhet intresserade hänvisas till 
en snart utkommande han(lbok: »:\fodern televisionsteknik». 

Det är här bildmott'ap:aren, ej ljudmottagar.en , som avses. Obe
H,ende av bildmotl·agaren,s typ kan ljlldmottagaren vara till rak 
mottagare eller en super, men vid klassificering tager man i all
mänhet endast hänsyn .till, hur bildmottagaren är kopplad. 
o Beträffande olika mnttagartyper. se även ill ustrationerna i arti
-keln: »Televisions tekniskt nytt från Olympia» i Populär Radio 
nr 9, 1939. 

Televisionsmottagaren har stort underhållningsvärde. Via såväl ögat 
som örat koncentreras uppmärksamheten på programmet, och man 
ryckes med i handlingen på ett helt annat sätt än vid enbart radw. 

(Foto: His Master's Voice.) 

indirekt bild och mottagare med projicierad bild. De flesta 

mottagare äro av typen med direkt bild, i det bildrörets 

5kärm är synlig genom ett fönster4 på mottagarens framsida. 

Mottaaare med indirekt bild äro nu ej 5å mycket i ropet somo 

tidigare, enär man med tillgång till moderna bildrör kan 

bygD'a mottaaare av rimliDa dimensioner utan att behövao o o 

tillgripa den indirekta bildens princip. De moderna bild· 

rören äro nämligen korta men ha stor skärm, under det att 

de äldre bildrören voro vanliga, långa oscillografrör med 

liten skärm. I mottagare med indirekt bild placerades dessa 

rör mer eller mindre vertikalt, och bilden observerades via 

en spegel i locket. 

I mottagare med projicierad bild användas speciella bild· 

rör med liten, relativt starkt lysande skärm. Bilden proj icie

ras vanligen via lins· och spegelsystem på en ovanpå motta

aaren monterad skärm. Med fristående skärm övergår denna o 

l11!ottagartyp succe...~ivt i biomottagare för storprojektion. 


P l1incipen för biomottagare är sålunda i 6tOrt sett dens.amma 


som för hemmoLlagare av projektionstyp. 


Mottagarens principiella anordning. 

I fi g. l vis.as ett blockschema för en televisionsmottagare. 

Bild· och ljudtransmissionen tillföras mottagarens inkläm

• Alla mottagare äro nl! för""dda med fönster med skyddsgla. 
Om bildröret exploderar - eller rättare sagt imploderar - ut
sättas i annat fall tittarna för livsfara. 

2 

http:ljudmottagar.en
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Ijudmof

ja'1ar~ 

gemensam 

in'1&n'1sdel 

bildrörbilr:lmof 

fa'1 are 

I---_____~ 'J - löpo/ar 
synkenh~1 

~___________-1---~ x-spo/ar 

Fig. 1. Blocksch ema. visande en televisionsmollagares huvuddelar: 
/judmottagaren, bi/dmot/agaren och syn.kenheten. }feirtill komma 
nätansllllningsdelar och eventuell rllndradiomottagure, ej visade 

i jigllren. 

mor via antennfeedern, som är ansluten under anpassnings· 

förhållanden. 10ltagaren har en ingångsdel , som är gemen

sam för bild- och I j udvåg, men efter denna del är mottagaren 

_el anordnad, a tt bild- och ljudvåg å tskiljas. Ljud\ :wen går 

till den upp ti ll i i ig. l \ isade ljlldmottagaren och I j udet re

producera" i högtalaren. Ljudmottagaren är i s tort sett kon

struerad som en vanlig radiomottagare för kortvåg men har 

något större bandbredd än en sådan. Bildvågen går till den 

under ljudmottagaren synliga bildmottagaren. Denna kan sä

gas vara en radiomottagare för kortvåg med extremt stor 

bandbredd (några megacykler per sekund) och med hög

talaren utbytt mot ett bildrör. Till bildröret hör den nedtill 

\'isade synkenheten, som innehåller J- och x-oscillatorer med 

entuella förstärkarsleg som mata avlänkningsspolarna, ne 

i fig. l visade )'- och x-spolarna. (Vi ha förutsatt att magne

tisk avlänkning är för handen.) Synkenheten är ansluten till 

mottagaren och erhåller från denna liksom bildröret den 

totala från detektorn uttagna ~pänningen. Denna spänning 

innehåller såväl bildmodulation som synkpulser , men i synk

enheten avskiljes modulationsspänningen, enär endast synk

pulserna äro av intresse för frekvensstyrning av oscillato

rerna. 

Ett begrepp om den inbördes placeringen av mottagarens 

huvuddelar giver fig. 2, som visar en engelsk mottagare hån 
General Electrio. Company. Vi skola i det följande studera 

dessa huvuddelar och deras funktioner och börja då med 

bildröret, i vilket modulationsspänningen bygger upp för 

ögat synliga bilder. 

Bildröret och avlänkningss)'slemet. 

Bildröret är ett på speciellt sätt utformat katodstrålrör av 

det utseende fig. 3 och 4 visa exempel på. Katodstrålrörels 

konstruktion och principiella funktion måste här förutsättas 

kända. Bildröret har en »elektronkanon» med aecelerations

och fokusel'ingselektroder samt en modulationselektrod, Skär: 

men är belagd med ett fl uoreseens- och fosforescen,,1 j U5 gi

\'ande ämne, vars sammansättning bestämmer bildens fiug 
ton och i regel är en fabrikationshemlighet. Avlänkningen 

av elektronstrålen sker antingen elektrostatiskt eller elektro

magnetiskt, eller kunna båda metoderna förekomma vid el[; 

oah samma rör. Vid elektrostatisk avlänkning äro på vanligt 

"ätt styrplattor insatta framför elektronkanonen, och vid elek

tromagnetisk avlänkning använder man sig av spolar, an

bragta kring den del av rörhalsen, som gränsar till den tratt

formade glaskolven, se fi g. 6 och 7. Även för fokuEeringen 

gäller, att den kan åst.adkommas elektrostatiskt eller elektlo

kontroll
pane l ---::-:--!!->'; 

synk.
enhet 

--:+-~ 

a 

Fig. 2. En äldre mottagare från General Electric CompallY, Eng
land, vars kOllstruktiva uppbyggnad är sådan, att lilan snabbt kan 
orientera sig bland apparatens ha vnddeLar. l apparaten ingår en 
vanlig randradiomottagare, vilken delvis utnytt jas för televisions
"analens ljud. Bildrörhållaren skjuter ofta i modema mottagar, 
ut genom ett hål i lådans bakre vägg. Härigenom ~illll er man, aU 

lådan kan göras mindre i djupled. 



58 POPULÄR RADIO 

Fig. 3. Philips-bildrör av modernaste typ, !l1V 22-1, med lit en längd 
(35 cm) och stor skärmdiameter (22 cm). Såväl avlänkning som 
fokusering sker elektromagnetiskt, ehuru viss fokus ering även er

hålles elektrostatiskt. 

magnetiskt eller på båda sätten i förening. Under de senaste 

åren ha bildrör av många olika typer framkommit, från 

trioder till hexoder. Frågan om antalet behövliga elektroder 

sammanhänger med valet av avlänkningssystem m. m. Man 

har att göra med ett flertal faktorer, som på olika sätt bero 

av varandra, och följden härav har varit, att den konstruk

tiva utvecklingen gått de mest underliga vägar. I England 

ansåg man sålunda tidigare hexoden vara den enda sunda 

utföringsformen av ett bildrör, under det att man på senaste 

tid ägnat trioden allt större uppmärksamhet. 

Vi skola i det följande studera funktionen hos ett hexod

bildrör av det skälet, att vi då få anledning syssla med alla 

de elektroder, som kunna förekomma i ett bildrör. Ett dylikt 

rör visas i fj g. 5. Här är K den indirekt uppvärmda och över 

potentiometern Pl »j,ordade» katoden, till vilken Welmelt

cylindern S är ansluten. Nästa elektrod är acceleratorn Ac, 
som mata~ från anodspänningskällan med en spänning av 

.

-
!H $i l-Y,;:): 

:tT; 
, 

~~~ ~: 

-
--4-H :j:.-:t 

, :/, _;_1:..: 

~-

t:J:I+ 

.rO, 0l: 

JOO 

"'" , " t tT::w, 

. I 
w~~~

H . . 

..171 -H. .

~~!:i •tfFi= --
_ - j '" -,~ ... 

:!-'-.l.::,t-H A++ :ti:l o 
- SD o 

Fig. 4. Till vänster en skiss av Philips-röret MV 22·1, som är en 
tetrod med katod, galler samt första och andra anod, den senare 
bestående av en metallbeläggning på glaskolvens insida, ansluten 
med den till vänster på glaskolven synliga klämman. Till höger 
andra anodens ström som fnnktion av negativa gallerspänningen. 

50~ 

·Lju"'"rJca

HOV 

lOV: ho,! 
JOV: I';" 

ca 1000 V 
ca JOO V 

--::::- c},o~.;, OV 

-!<onfra.f· 

Fig. 5. He xodbildrör med elektroderna anslutna till respektive 
spiinningskällor. Acceleratorn A c, förSIa anoden A, och andra 
anoden A, erhålla sina spänningar från högspiinningsaggregatet via 

potenliometern P,. 

storleksordningen 300 volt. Härefter följer modulationselek

lroden e, som har samma funktion som styrgallret i ett elek· 

tronrör. De återstående tvenne elektroderna äro första ano

den Al och andra anoden A 2 , vilka här matas med l 000 

volt respektive 5000 volt. Andra anoden har formen aven 

metallbeläggning på glaskolvens insida. Modulationsspän

ningen uttages från detektorn, som är ansluten till den i mot

tagaren ingående högfrekvensförstärkaren. Till regleringen 

av elektrodspänningarna återkomma vi i 5amband med mot

lagarens kontroller. 

Val av avlänkningssystem. 

Avlänkningen sker enligt fig. 5 helt elektromagnetiskt. 

Tidigare har elektrostatisk avlänkning använts j stor utsträck-

Fig. 6. Huvuddelarna i en mottagare av Philips' fabrikat. Till höger 
synas bild- och lju-dmottagarchassiet och framför detta spolsystemet 
för avlänkning och fokusering, avsett för montage på bildrörets 
cylindriska del. J miuen en del av synkenheten samt den därmed 

sammanbyggda nätdelen. Till vänster bildröret. 
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Fig. 7. Ett par olika sätt all aT/ordna loka.sering och avlänkning 
äd helmagnetiska bildrör. Spolarna respektive jämkärnorna di
mensioneras för en sådan fält/ördelning, att bilddistortionen blir 
den minsta möjliga. Överst långsträckt bildrör av äldre typ, underst 
I.wt, modernt bildrör med stor bildvinkel. (H: bildrör, M : Joku

seringsspole, Sp: sadelspolar, J: järnok.J 

ning, men under de senaste åren har en omsvängning lill 
den elektromagnetiska avlänkningens förmån inträtt. Bland 

de faktorer, som avgöra valet mellan det ena och det andra 

sIAemet, må följande uppmärksammas. 

1) För moderna mottagare fordras korta rör, alltså rör 

med stor avlänkningsvinkel. Med elektromagnetisk avlänk

ning kan en stor vinkel lätt uppnås, men ej med elektro

s tatisk, bl. a. därför, att kraftig distortion uppträder i bildens 

kanter. (Fokuseringen går förlorad vid stor avlänknings
,-inkel. ) 

2) Elektromagnetiska rör äro lättare att fabricera och 

bliva bilIigare, enär de ej ha styrplattor. Rubbas i ett elek

trostatiskt rör dessa (genom mekanisk åverkan på röret), 

kan ej justering Eke. Kassation av röret på grund av dålig 

katod eller dålig skärm medför även kassation av avlänk

ningssystemet. Likartade förhållanden äro rådande beträf

fande elektromagnetisk och elektrostatisk fokusering. 

Det kan nämnas, a tt i England den hel magnetiska trioden 

är det populära te bildröret, i det enligt uppgift från försäl

j arhåll ungefär hälften av de nya mottagarna, modell 1939

Fig. 8. N yare (t. v.J och äldre utlörings/orm av bildchassiet tiU 
teleuisionsmottagare. ChT/ssiet till vänster kan jälla.s ned som den 
streckade konturen angiver, varigenom servicearbetet underlättas. 

1940, voro utrustade med detta rör. En f j ärdedel av motta

garna uppgavs ha tetroder och den resterande f j ärdedelen 

rör med fler än fyra elektroder, alltså pentoder och hexoder. 

En del fabrikanter bibehöllo hexoder 0011 använde kombi

nerad elektrostatisk och elektromagnetisk fokusering med 

gott resultat. Många fabrikanter skulle nog också föredragit 

hexoden för dess större känslighets skull, men av olika skäl 

har utvecklingen blivit den, att mottagaren förses med ett 

bredbandssteg efter detektorn, och då får mlm i alla fall 

5å stor amplitud på modulationsspänningen, att triodbild

rörets känslighet är fullt tillräcklig_ Många fabrikanter tro 

därför, att hexoden kommer att förbehållas ett fåtal mot

tagare i högre prisklasser, och vidare att pentoder aldrig 

bli populära, att tetroden eventuellt kommer att bli mer 

efterfrågad framdeles men att trioden kommer att dominera 
å tskilliga år framåt. 

Ehuru bildröret i sin nuvarande form motsvarar högt 

ställda anspråk, kan det ytterligare fulländas. Det gäller att 

avbilda katoden v:ia elektronlinsen som en skarp punkt över

allt på bildytan, så att varken storleken eller ljusstyrkan hos 

ljusfläcken variera med avlänkningen5• Vidare skall ljusstyr

kan kunna varieras inom vida gränser, utan att ljusfläckens 

storlek eller dess läge på skärmen påverkas. Slutligen måste 

rörets Ij usverkningsgrad ytterligare ökas. 

(Forts.) 

ö För <alt e]iminer-a linjerastr.et måste man dock vid vissa mottagare 
ställa in på »mjukt» fokus, varvid totalintrycket av biLden blir 
mera tillfredsställande, ehuru bilddetaljerna framt<räda mindre 
skarpt. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 
En sammanslutning av radloteknlcl och amatörer. 

Rtiknar flera av vart lands frtimsta radlofackmtin bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:e dag. 

De btista utltindska facktidskrifterna finnas tlllgtingllga. 


Klubbens organ är tidskriften Populär Radio. Prenumerationspriset för densamma ing6r i medlemsavgiften. Närmare 

upplysningar erh611as vid hänvändelse till klubbens sekreterare, ingenjör Olof Josephson, Västmannagatan 73, Sthlm_ 

Medlemsavgiften, kr. 10: - pr år, för studerande och teknologer kr. 6: - pr 6r, kan inbetalas å postgiro nr 50001 

http:linjerastr.et
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Hemgiorda 

'{RIS~r)a\lltJII,{r{OFO~IER 
Av civilingenjör Sten Rudkvist 

(CODen i Pop. Radio nr l, 1939 införda artikeln om en hem
gjord kristallmikrofon var ursprungligen icke ämnad 

för någon större läsekrets utan endast avsedd att angiva de 
väsentliga konstruktionsprinciperna och sålunda utgöra ett 

uppslag till sysselsättning för experimentlystna amatörer. För 

dem, som icke ha tid eller tillfälle att sj äl va söka sig fram 
till ett bra resultat, skall här nedan till komplettering av 

den föregåcnde artikeln lämnas en någ-Ot mera ful'lständig 
beskrivning hur man kan gå tillväga. 

Som bekant består det känsliga elementet i en kristall
mikrofon av ett par (ev. flera grupper) sammankittade plat

tor av kristalliserat Seignette-salt (Rochelle·salt, kalium-nat
riumtartrat). Att framställa dessa kristallplattor blir därför 

det för5ta steget, vilket också tycks ha berett de största svå

righeterna. Med litet noggrannhet och tålamod låta sig dock 
svårigheterna ganska lätt bemästras. 

Man köper på apoteket Seignette-salt i kristaller, 100 gram 
kostar ca 50 öre och räcker ett gott stycke. Detta salt löses 

i varmt, rent vatten i ett väl rengjort och dammfritt kärl. 
12 viktsdelar vatten till 17,5 delar salt har visat sig vara 

lämp1ig koncentration. id för låg koncentrati-On går kristall

bildningen långsamt, vid för hög koncentration bildas lätt 
en gröt av småkristaller. Lösningen filtreras och hälles i 

en flat skål med plan botten till en höjd av 3--4 mm. Lös
ningen placeras på ett lugnt, möjligast skakfritt ställe med 

j ämn rumstemperatur oCh 'lämnas i stillhet. På bottnen av 
skålen bildas då rätt snabbt, ibland över en natt, en eller 

flera rektangulära, tavelformiga kristaller av ungefärligen 

det utseende fig. l visar. Om man skulle misslyckas första 
gången, är det bara att värma lösningen, så att kristallerna 

lösas upp, och börja på nytt. Om en kristall, som i övrigt 
ser lovande ut, visar tendenser till att omgiva sig med en 

mängd småkristaller, kan man taga upp den, filtrera bort 
småkristallerna och sedan lägga tillbaka den lovande för 

ytterligare tillväxt. För att vara användbara skola kristal

lerna vara klara och fria.från sprickor, -och man lär sig snart 
att avgöra, om det lönar sig att odla en kristall eller ej. 

När man skaffat sig några stycken kristaller, som äro 12
15 mm långa och 8-10 mm breda, är det dags alt börja 
slipa ned dem till plattor. Slipningen utföres enklast genom 

alt med fingret gnida kristallen mot ett sandpapper nr ° 
eller 00, vilande på ett plant och hårt underlag. Slipdammet, 

som samlar si'g på sandpapperet, bör slås bort ofla, annars 

bildas lätt klumpar, och man riskerar att spräcka kristallen. 

En liten bit isoleringsband på fingerspetsen gör att man får 
bättre tag i kristallen. Det är viktigt, att kristallens sidoytor 

bliva fullt plana, särskilt de, som sedan skola "ara vända 

mot varandra. En tjocklek efter nedslipningen a \ ' 0,6-0,8 
mm har visat sig giva gott resultat. Med tunnare plattor 

blir resultatet bättre, men risken att bryta kristallen under 
slipningen är också mycket större. Ned till O,-l mm tjocklek 

kan efter någon övning åstadkommas, men en så tunn platta 
kräver ytterlig varsamhet vid handhavandet. 

När två kristallplattor, som äro lika tjocka och tillnär

melsevis lika ~tora, erhållits, skola de kittas tillsammans med 

ett mellanlägg av tunt metallfolium, som skjuter ut ett stycke 

vid en kant och slutar strax innanför de ön-iga kanterna. 
Tennfolium är lättast att hantera. Det är lämpligt att göra 

den utskj utande delen ganska lång, så att den kan Yikas 
flerdubbel, varigenom fästandet avanslutningstrad II under, 

~g.1 

~F;g.2 

Fig.3
r,---5] 

U 
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lälta~. De två kristall plattorna skola placeras inbördes så, 

att deras längdriktningar ,B mlllanfalla. Som hindemedel an

" ändes C lluloid IÖEt i ace ton, dock endast i minsta möjliga 

b Bntitet. BeläO"oet klist ras först fast vid den ena kristall

plattan och tilltryckes försiktigt. K är bindemedlet torkat 

något, fa tkittas den allora jJbttan och brrenom att försiktiotb 

!!nida plattorna mot varandra söker Illan uppnå, att över

flödigt bindemedel pressas ut, Eamtidig t som hela ytan blir 

väl täckt. ·är det hela torka t (försök icke att värma kristal

len!) kan man, om så önskas, slipa den sammansatta plattan 

till mindre tj ocklek, då risken för br'ott nu är mindre. Sedan 

kanterna pUlEats, förses även de båda yttersidorna med be

lägg av tennfolium, och det hela överdrages med tunt cel

lulosalack till skydd mot fuktighet. De båda ytterbeläggen 

skola förenas och bilda den ena polen, under det att det 

mellan plattorna allbragta foliet utgCir den andra polen. 

Fig. 2 visar detta stadium i tillverkningen. 

Den dubbla kristallplattan är känslig för böjning över 

diagonalerna, d. v. s. om två motstående hörn utsättas för 

en kraft nedåt .och de två övr iga hörnen för en motsvarande 

kraft uppåt, så uppstår en elektrisk spänning mellan beläg

gen. Det gäller sålunda nu att montera den dubbla kristall

plattan så, att denna verkan kan erhållas. Härför användas 

tvenne gafflar enligt fig. 3, tillve rkade av aluminiumplåt av 

ca 0,8 mm tjocklek. Gafflarna gör så stora, att de kunna 

omfatta kristallplattan över hörnen, såsom fram går av fig. 4. 

Gafflarna fixeras med celluloidiösning, och man får givetvis 

se till, att de icke råka i kontakt med det mellersta belägget 

och åstadkomma kortslutning. Man bör också se noga till , 

a tt gafflarnas »skaft» komma i rät linje med varandra. 

Därmed är kristallsystemet färdigt, och nästa steg blir 

att tillverka mebranet. Detta kan göras i form aven enkel, 

flat kon, men det utförande, som visas i fig. 5, har visat sig 

giva bättre resultat med större frihet f rån resonanser. Ma

terialet är 0,03-0,05 mm aluminiumfolium, som icke bör 
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vara hårdvalsat. TiJ.Iverkningen går lätt, om man först gör 

en matris av metall och trycker upp foliet i denna med ett 

mjukt föremål. Därvid måste emellertid foliet vara "äl fast

spän t runt kanten, vilket kan vara besvärligt alt , tadkomma. 

Man kan emellertid klara sig med följande kn ep. Värm 

matrisen i en gaslåga eller på en värmeplatta till en tem

peratur, där beck från ett ficklampsbatteri !"mält f . Smeta 

på en smal kant sådant beck ytterst på matrisen och lägg 

denna på ett plant stycke av foliet , där den får 5\·alna. Becket 

binder tillräckligt starkt, för alt man skall kUllna forma 

membranet efter matrisen, om man börjar för.:ikt igt utifrån. 

För att släppa ut den innestängda luften bör matr isen ha ett 

litet hål i centrum, annars får man st icka ett litet hål med 

en nål i membranets mittpunkt. Med en kniv kan Jlla ll skära 

bort överskj utande folium och sedan behö\"er man endast 

"ärma matrisen igen , för att membranet skall lo~sna . Kvar

sittande beck brukar kunna tvättas bort med acetoll. Om man 

så önskar, kan man försiktigt glödga membranet ]Ja en as

bestski \'a, så att inre pänningar försvinna . 

Mikrofonell5 baksida göres enklast av en s\"an ad platta: 

av bakelit eller dylikt. Fig_ 6 anger en lämplig profi l för 

denna. Man bör söka hålla det inre, fria utrymmet sa litet 

som möjligt, för att icke skadliga resonanser ~kola upp

komma. 

Fig. 7 visar den färdiga mikrofonen i genoi11.:kärn ing. Av 

figuren framgår, hur kristallsystemet anbringas mellan mem

branet och bakelitplattan. För fastsättningen am·änd s ~OI11. 

förut celluloidIösning. Fixeringen av kristalls~'5temet vid 

membranets topp bör göras sist och sedan öniga ställen 

torkat. Tilledningarna till kristallsystemet utgöras a l ' böjliga 

trådar, som försiktigt lödas fast vid de utskjutande delarna 

Forts. :\ sid. 72 

Svampgurnm;" •. ,'~ .."'~'.' 

,~M-- Gurnrnirin!J 

--\Ht-+-Fl/tring 

F'g.7 
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R v I c 1-\ 
I oktobernumret av Populär Radio påbörjades en orienterande artikelserie om 
olika slag av serviceinstrument, deras funktion, egenskaper och användning. Serien 
fortsättes i detta och följande nummer med en beskrivning på de specialinstru
ment, rörprovare, rörvoltmetrar, mätbryggor och signalgeneratorer m. m., som 
numera måste anses oumbärliga i varje modern serviceverkstad. 

Av ingeniör Eric Andersen 

Volt- och milliamperemetrar. 

För servicemannen är en kombinerad volt- och milliam

peremeter för likström oumbärlig. Ett sådant instrument till

verkas aven god mA-meter för området O-l mA med en 
vridspole på 100 ohm (se fig. l), varvid shuntarna erhålla 
följande värden: 

:vlätområde 0-10 mA 11,1 ohm 
» 0---50 » 2,22 » 
» 0-100 » 1,11 » 
» 0-500 » 0,22 » 

Som voltmeter får instrumentet ett inre motstånd av 1000 
ohm per ,"olt, vilket är tillräckligt stort för kontroll av 

anod- och ~kärmgallerspänningar m. m. De erhållna mät

yärdena äro dock givetvis lägre än de verkliga spänningarna, 

+mA- V 
Fig. 1. Kopplingsschema för enkel milliamperemeter, utökad med 

el/ }lertal miitområden för både ström och spänning. 

i synnerhet vid stora värden på anod- och skärmgallermot
stånden. Följande förkopplingsmotstånd erfordras: 

Mätområde 0-10 volt 9900 ohm 
» O-50 » 49900 » 
» 0-100 » 99900 » 
» 0-500 » 499900 » 

Rörprovare. 

I marknaden finnas ett flertal olika rörprovare : enkla 

emissionsprovare, statiska rörprovare, dynamiska rörprovare 

och adapterrörprovare, vilka med avseende på konstruktion 
odh verkningssätt skilja sig ganska avsevärt från varandra. 

Dessa instrument skola här behandlas in~;ående var för sig. 
Innan emissionen kontrolleras, måste man prova om glöd

tråden är hel. Det sker enklast med en glimlampa, vilken 

seriekopplas med rörets glödtråd och anslutes till belys

ningsnätet över ett lämpligt förkopplingsmotstånd. 

I fig. 2 visas principschemat för en s. k. glimindikator , 

Fig. 2. Med denna anordning, som förekommer i vissa rÖl'provare, 
kontrolleras alt kortslutning ej förefinnes mellan några av rörets 

elektroder. 
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statisk rörprovare med variabla anod· 
spänningsdelarna, kan man und· 

kontrollering 

10/50 15/300 

'" ....-_____---4.-+-___---45". ö2 _______-.O~====+_~~s~c.~~~.~ 

Fig, 4. Kopplingsschema för 
och galleTspänningar. Kalibreras 
vara vol/metrarna och nöja sig med en mA·meter för 

av anods/römstyrkan. 

'POPULÄR RADIO 

,ilken beslår aven miniatyrglimlampa A med tillhörande 

förkopplingsmotstånd jv17 ~amt ett antal högohmsmotstånd 

Ml-Mo, inlagda mellan rörets olika elektroder. Indikatorn 

kopplas till en likspänning på ca 300 volt - exempelvis 

lill rörprovarens nätaggregat - och potentiometern injuste· 

ras strax under tändspänningen. En obetydlig ökning av 

5pänningen resulterar i att lampan åter tändes, och detta 

inträffar, om överledning förefinnes mellan två eller flera 

elektroder i vilket fall de mellan motsvarande sockelkon

takter inlagda högohmsl1lotstånden kortslutas. Förblir lam

pan mörk, då röret insättes i hållaren, är elektrodsystemet 
j ordning. 

Till ledning för de sen'icemän, som sj älva bygga sina 

instrurnnet, kan nämnas att M l -M7 äro vanliga 1-wattsmot· 

stånd på 10 000 ohm och P en potentiometer av rätlinig typ 

med ett motstånd av 0,1 megohm. 

,a) Enkla emissionsprovare. 

Principen, som ligger till grund för emIssIonsprovaren, 

är synnerli<Yen enkel. På det till driftstemperatur uppvärmda 

rörets aood lägges en ,'äxelspänning, och genom likriktningen 

.i röret j äl vt erhålles en pu lEerande anodlikström, vilken 

mätes med en i den gemensamma tilledningen till elektro· 

derna inlagd mA-meter för likström (E i fig. 3). För att 

konstatera om den upp,'ännda glödtråden har förbindelse 

med katoden, Yilket den naturligtvis ej får ha, finnes mellan 

.13 och k en strömbrytare F, som öppnas sedan röret blivit 

varmt. Härvid skall in5trumentets visare gå ned till noll; 

~blir den stående ovanför nollpunkten, är isolationen brist· 

fällig och röret ur störningssynpunkt odugligt. Till denna 

ka tegori av rörprovare höra de flesta amerikanska instrument 

,av »Good-Bad».typ. 

För provning av alla amerikanska och eupopeiska rör 

Lehöver man lika många socklar, som det finns rörtyper 

f. n. 10-15 stycken - "artill kommer en omkopplingsbar 

Fig, 3. Kopplingssch ema för s. k. emlsswnsprovare, som är den 
enklaste typen av rörprovare. 

glödströmstransformator med uttag för alla i vårt land före

kommande glödspänningar. 

Med en rörprovare av den beskrivna typen kan man kon

statera, om det emitterande skiktet förbrukats eller om emis

sionen nedgått i sådan grad, att röret kan anses odugligt. 

För mindre och medelstora serviceverkstäder torde ett dylikt 

instrument i regel vara tillfyllest. 

b) Statiska rörprovare, 

I det följande skall beskrivas en rörpIlOvare, vilken kan 

användas för mätning av alla rör och upptagning av sta

tiska karakteristiker m. m. Den är utrustad med ett likriktar

aggregat, som lämnar ca 300 volt vid 75-160 mA, och 

har ett antal högbelastbara spänningsdelare för uttagning 

av anod·, skärmgaller., oscillatoranod- och styrgallerspän

ningar. Av principschemat fig. 4 framgår, hur aggregatet 

är kopplat. Som anodspänningsdelare användes ett SO·watts. 

r-____________~~----_050C o'~------------_, 
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Fig. 5. Laboratorie·rörprovare för mätiting av alla rör samt lIpP' 
tagning av statiska karakteristiker m. m. Över mätinstrumenten 
- fyra voltmetrar av typen 500 ohm per volt och en mA·meter 
finnas sju spänningsväljare, medelst vilka föreskrivna spänningar 
kunna läggas på önskade poler. T. h. erforderliga socldar för 
sliväl rörmätning som korlslulnin gsundersökning. Därunder ett 
am plitud·glimrör med millim.eterskala samt en amperemeter för 
1lIiitning av slröm.lörbrukningen hos motlagare och förstärkare, 

motstånd på 8000--10000 ohm och som skärmgaller. resp. 

osc illatoranodspänningodelare mOl:5tånd på 20000-30000 
ohm. De båda gallerförspänningarna uttagas ö,'er t\'enne 5
wattspotentiometrar gl och g2 på vardera 2000 ohm, vilka 

må"te \ara av god och tillförlitlig konstruktion. 51 är en 

glödspänningsväljare av specialtyp , där närliggande kon

takter ej kunna kortslutas inbördes, och 52 en tvåpolig om· 

kopplare för anslutning av nolledaren till glödtråden resp. 

katoden vid provning av direkt och indirekt uppvärmda rör. 

Ansluter man spänningsdelarna till lika många omkopp' 

lare, kan man med ett enkelt handgrepp lägga önskade 

spänningar på olika elektroder. Man klarar sig i detta fall 

med 10-14 socklar men måste taga den nackdelen med på 

köpet, att instrumentet blir svårare att ställa in. Går man 

å andra sidan in för en hållare för varje rörtyp, behöver 

man - för alt kunna mäta de ca 1000 olika rör, som fin· 

nas i marknaden - i allt ett åltiotal socklar. 

Vid provningen av ett rör går man tillväga på följande 

sätt. Först ställe" glödspänningsväljaren på en för röret pas

sande glödspänning. Därefter inkopplas nätaggregatet, och 

s3Illtliga libpänningar injusteras till de i rörlistan angl\'na 
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värdena . Spänningarna kontrolleras med ett universalinstru

ment, vilket med hjälp av ett antal kontakthylsor successivt 

anslutes till de olika mätpunkterna. Anodström m. m. mätes 

med en inkopplingsbar mA-meter. 
Genom att kombinera spänningsdelarna med omkopplare 

och kalibrera uttagen, kan man, utan användande av mät

instrument, pålägga elektroderna föreskrivna driftspänningar. 

Man behöver då ('l1dast en omkopplingsbar mA-meter för 

kontroHering a v anod5trömstyrkan. En ytterligare förenkling 

av konstruktionen kan uppnås därigenom, att spänningsut. 

tagen och sockelbenen förbindas med tvenne, på panelen 

monterade kontaktlister, vilka förses med lämpliga beteck· 

ningar resp. numreras (se fig. 4). Förbindelsen mellan de 

båda kontaktraderna utföres i enlighet med rörfabrikanter· 

nas listor med hjälp av kablar med banankontakter. Enklare 

kan en hemtilh'erkad rörpro\are med variabla lik p änn ingar 

inte bli. 
Med en rörprovare av den be~kri\"l1a typen kan man i 

regel ej prova likriktarrör, ty härför erfordras dels en nät

trall'~formator med omkopplingsbar sekundärlindning 

2X 200, 2X250, 2X 300 etc. volt - dels ett reglerbilI'l 

belastningsmotstånd, vilket upptager den av röret likriktade 

strömmen. Likriktarrör av alla [I-per provas för övrigt bäsL 

under driften. 

Fig. 6. T. v. en amerikansk »kassaregisterprovare» med Iryc/:
knappsväljare, som betjänas i enlighet med en medföljande tabe!!. 
T. h. en europeisk rörprovare av den II'P, som användes i för· 
bindelse med perfo rerade kort. Dessa placeras över spänningsväl
jaren på panelen, och genom alt sticka proppar i håJ.en, läggas 

automatiskt vissa norm erade spiinningar på rälta rörpoler. 

i Stockholm med omnejd kunna draga 
stor nytta av de föredrag som hållas iAlla radiotekniker Stockholms Radioklubb 
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R;.\OIOI REVY 
Av civilingenjör Gösta Johansson 

Trallsitronoscillat.orn. 

Den, v.anliga ,0011 välkända dynatronosci.Hatorn utmär
ker .g för :goo crrekvensstabili itet och utomoroentli.,. vå<Y

'" '" form, egen..:kaper, som ö\·erhuvu<l t.aget kännete1::kna, oscil
latorer med negativt mO l;>tån,d. EmeUerti<l har dynatT'on

osciUatorn fåH begränsad an"ändning, emedan deiOS ver
.kan grun<l.ar sig på s,ekundäremiEsion, ett fen'omen, som 
är myoket vaTiabelt, all teftersom röre t ftldrl3s. 

Utvägen ur <lenna -~"a righet är hdt enkelt 5känrngaUer
rörets ersätt.an<le med en pentD<l. Den härav betingade 
modifik.ationen a'V kopplingen har benämnts transitron, 
och den upp' isar dynatro nens aUa fördelar ulan att vam 
behäfta<l med dess nackdel.aL Vid,aTeär <let synnerligen 
lätt aH förändra Il .re<lanb.efindig dynatronkoppling till 
-den nya transitronen. 

Som 'osciJ.latorrör användes en hö,gfrekvenspento<l av 
typ 6C6, 6D6, 617, 6K7 eller motsvarande. Fig. l visar 

Je pplingen och lämpliga ~Iär<len på sp<änningar etc., ut
a rbetade för röret 6D6. Funktionen är i huv:u<lsaik följan. 
de. Det sta'rkt pQ6,itiva skärmg,a;hlret (2) ,är medelst kon· 

d nsatorn C32 kopplat li.[[ brom .all ret (3) , som på grund 
'av spänningen E:l är nega tivt i -Iörhållan<le ti ll ka,t'oden. 
En Iliten spänning.::min ning mellan a och b (över väng
Ilingskret-wn) gör bromsgallret me.m negativt, med på· 
rö.ljd att 'det TepeUerar flera elektr.oner än, eljest, och 
tota'la strömmen till anoden ökar. Detta ty<leor på att r öret 
baT negativ karakteristik. En ~äxelspänning meJ.l'an a och 
b kommer såle des att »oolas,c8Sl» med ett negativt mot

<sLån<l . tDrlek n av <letta 'är lika moo in.verterade värdet 

C.J2 

L 

R 

Fig_ I. E,,= lO V, Eli = 11 Y, E.= lOO V, Ca, = O,l pF, R,= lOO kQ, 

Fig. 1. 

av lutningen ,hos ano·dstr-äm.skärmgalll:ers.pänningskarakte
ristiken. Arbetspunkten förlägges miu på den räta del, 
som har negativ lut.ning. MedeIväTdet av det nega,tiva mot· 
ståndet ökar moo växelspänningens amp.!itud en ligt en 
,först svagt, sedan starkt stigande funktion . 

Svängningarna sbarta' i kre tsen C- L-R just då kivan· 
liteten L/ RC ,är .!ika med v1rdet för negativa mot"tåndet 
(--R,, ) i arhetspunkten. Denna likhet är ett viHkor för 
svängning hos såväl dynatwn SDm tDalJlsi,tron. L/RC är 
ap pr. 'hetsen pamHeHimpedans vid ifrågavar.ande fre
kvens (ren resistans). ökaJS <letta, vär<le, växer svängnings
amplituden, och även -Rn ökar för att vililko'l-en skola 
\-ara uppfylJda. 

Vi<l höga värden på L/ RC fås så SlDra ampli~u<le.r, att 
karakteri5tikens Mka ,del överskrides. Detta påverkar dock 
vågfo'rm oc:h rfrekve.ns helt obetydligt; 'Vanljgen fäs blott 
2 a 3 !J/o övert,cmer under förutsättning att förhållLandet 
L/ C ej ,är för lilet. Vid så ringa ö\'ertonshalt hålla sig i 
aoHmänhet freb'eJ1svaria,tionerna in'om några hundradeJs 
procent även vi<l reLaltivt stora förändringar av eJehro<l· 
spänninga rna_ 

,Den erhåll na frekvell.5en ka.n, med ,s,tor noggrannhet be· 
räknas ur uttrycket 

För en krets med må förluster i spolen (litet R), kan 
an<lra termen under Dovmärket försummas. Variati'Oner i 
R, L och C med temper.aturen på1Verka frekvenEeI'l, vRrför 
sY'ängn:ingskrelsen ej bör iplacer'as i närheten av rör, väl" 
meutvecklan<le motstånd o. <lyl. 

I de faU <lå s törsta öveI1tonsfrihet önskas, kan transitro· 
nen ,I'ätt fäl-ses med automat~k a:mp.litudkontrO'lt Princi· 
pen är fullkomligt densamma slom föl' automati\5k volym
kontroU i en radiomottagare. En ,d I av den alstra<l:e växel· 
spän,ningen inmatas på en diodlikr~ktare. Över ett hög· 
ohmi'gt mo.ts.tånd uHages en negat i'V, likrikta<l spännin.g, 
som får verka på oscillato-rrörets första gaHer, varigenDm 
svängnings,amplituden minskas. 

Transitron:ens fr eikvensomTåde sträcker sig Ifrån lägsta 
tonfrekvens upp tiH ca 20 Mc/ s vi<l använ,da.n-de alV en 

http:rfrekve.ns
http:nackdel.aL
http:grun<l.ar
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vanlig H.F. ·pentoo. HäpviJ bär L/ C-förhåJJlandet icke un

derstiga' 3O X lOG, om .god kmvfomn skaH bi,behåJllas vid 

de hoÖgs!:a' frekf\lent5erna. Med ett aCDrnlför, t. ex. 954, höjes 

den övre gräD6en 2 il 3 gånger. 

(Proc. I .R.E. , Febr. 1939; Rev. sci. Instr. , 
March 1939; E.T.Z., 18. Jan. 1940.) 

Augetronen - en ny elellll·onmultiplil,ator. 

Moderna kopplingar erf'ordra ofta rör med mycket stor 

branthet, men det vanliga elektronröret har i detta avseende 

sin begränsning på grund av geometriska och mekaniska skäl. 

Elektronmultiplikatorer i sina olika ulföringsformer verka 

däremot att vara den riktiga lösningen på problemet. 

Augetronmultiplikalorn har konstruerats med antingen 

upphettad katod eller fotokatod . Den Eenare typen torde 

komma att behandlas i en följande revy. Elektrodanmdningen 

i en sexslegs augetron viEas i fig. 2. Som synes är katoden 

indirekt upphettad, däref ter kommer styrgallret, följt aven 

acceleralionsanod och fem sekundärkatoder. Dessas polentiaI 

i förhållande till huvudkatoden ökar i steg om ca 300 volt. 

Anoden och sj älte sekundärkatoden ha fått byta plats, vilket 

uppges medföra "törre för5tärkning i sista steget. Strömför

stärkningen (ej att fön'äxla med spänningsförstärkning) är 

av storleksordningen 1000 gånger. 

Augetronens katod emitterar en ström av endast 10 fJ-A, 
varför katDdytan kan vara ytterst liten. Detta medför i sin 

tur låg ingångskapacitet och sålunda ringa dämpning för 

högfrekvens. Med låg emission får man givetvis en liten 

branthet med avseende på katodströmmen, men om denna 

ström förstärkes ett tillräckligt antal gånger, innan den läm

nar anoden, får man slutligen en mycket stor branthet. Denna 

definieras på vanligt sätt som förhållandet mellan anod

strömsändring och styrspänningsändring. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Med hänsyn till anodförlusterna vill man begränsa anod

strömmen till 10 mA, som erhålles vid en spänning av 

100 volt. Resulterande brantheten blir ca 40 mA/ V vid en 

multiplikation av 1100 gånger. L'nder förutsättning a\' till 

räcklig skärmning och avkoppling av de yttre kretsarna kan 

man erhålla en stabil förstärkning om 5 000 gånger per 

steg vid en frekvens av l l\tJc/ s . 

Fig. 3 visar slutligen utseendet hos ett par typer av 

augetronen, jämförda med ett vanligt elektronrör. 

(Electronics and Television & 
Short·Wave Wo rid, Jan. 1940.) 

40 cm vågor för blindlandning. 

De framsteg, som under de senaste åren gjorts inom centi

metervågornas område, ha nu blivit ytterst värdefulla vid 

konstruerandet aven ny blindlandningsutrustning för flyg-

Fig. 4. 
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Fig. S. 

plan. Sändaranordningen beSlår i huvudsak av två ultra· 

kortvågsgeneratorer med en frekvens av ca 700 Mc/s (43 

cm) och två stora trattar för riktad strålning, som vid dessa 

frekvenser blir möjlig med så enkla medel. Trattarna äro av 

trä (se fig. 4) och på insidan beklädda med kopparplåt. 

Längden är 7,8 m och öppningen 3XO,75 m. I varje tratts 

innersta del sitter en liten kvartsvågsantenn, således endast 

ca 10 cm lång, och strålningen koncentreras av tratten , så 

att man får den riktad i ctt nästan horisontellt plan längs 

trattens medellinje och vinkelrätt mot trattöppningens största 

ut5träckning. Den ena trattens medellinje lutar 10 grader 

mot markyta n och den andra ' blott 5 grader. 

De transmitterade strålknippena ha så stor vertikal »tjock· 

lek», att man får överlappning inom ett område, som varie· 

rar mellan 3 och 7 grader. Detta område bildar en »rutsch· 

bana», utefter vilken flygplanet kan glida och med riktig 

vinkel landa på flygfältets yta. Strålarna moduleras med 90 

resp. 150 p/ s, och flygplansmottagarens indikatorinstrument 

utvisar det relativa styrkeförhållandet mellan signalerna. 

Nolläget är justerbart och inställes vanligen så, att inflyg. 

ningsvinkeln blir mindre än 7,5 grader, det värde, som ju 

motsvarar lika starka signaler. Den beskrivna anordningen 

ger »vertikal vägvisning», och givetvis kan samma eller en 

annan princip användas för angivande av rätt riktning i 

horisontell led. 

På grWld av trattens utpräglade riktningsverkan erfordras 

mycket liten sändareffekt, om blott mottagaren har tillräck· 

lig känslighet. Med hj älp aven »klystron».oscillator har 

det verkligen lyckats att generera flera hundra watt vid 700 

Mc/ s, och man skulle då kunna klara sig med relativt okäns· 

liga mottagare, men vid de demonstrationssändningar , som 

hittills företagits, har man nöjt sig med en liten ordinär 

Fig. 6. 
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triodoscillator för vardera tratten. De rör, SOlll därvid kom· 

mo till användning, voro av Western Electrics välkända typ 

316 A. De ultramoderna svängningskretsarna \'oro koaxial

avstämda, och oscillatorernas uteffekt höll sig vid l watt, 

vilket var alldeles lagom för den erforderliga räckvidden 

av 8 km. 

Näst bruket av trattar utgör mottagaren det intressantaste 

i denna anläggning, emedan man lyckats erhålla en vid 

dessa frekvenser fantastisk känslighet, nämligen 15 ;uV för 

full uteffekt (maximalutslag på indikatorn). Mottagarens 

principiella uppbyggnad framgår av fig. 5. Första röret, 

en diod, är ett experimentrör för ultrahögfrekvens och fyller 

två uppgifter, såsom visas i fig. 6. Dels alstrar det tredje 

övertonen till frekvensen fr ån en separat {)~illa tor med 

acorntrioden 955, och dels blandas denna ö\'erton med in· 

kommande bärvågen, så att en mellanfrekvens a\' 10 Mc/ 

uppstår. Denna förstärkes i två kortvågsrör a\' typ 1852 

och demoduleras i ett tredje rör, som även ger A.V.K..spän, 

ning. Därefter följ er l ågfrekvensförstärkning i fyra steg med 

A.V.K. även här. Utspänningen varierar blott 20 %, om 

inspänningen ökar från l m V till 3 V. Totala 'lågfrekvens. 

förstärkningen är ca 100 000 gånger. 

Störningar av olika slag samt risk för lågfrekvent åter· 

koppling reduceras avöevärt genom att kopplingselementen 

mellan förstärkarstegen äro bandfilter av motstånds·konden

satortypen, vilka endast genomsläppa området 50--400 p/s, 

som ju inkluderar de viktiga frekvenserna 90 och 150 p/ s. 

Des...«a två frekvenser separeras i två filter, och spänningarna 

förstärkas ytterligare samt matas därefter in på en brygg, 

koppling med kopparlikriktare. Slutligen följer indikatorn, 

en mikroamperemeter, som visar på skalans mittpunkt (noll), 

när de båda spänningarna balansera ut varandra. Förstärk

ningen för 90 p/s är variabel, vilket möjliggör individuell 

inställning på lämpligaste inflygningsvinkel för \"arje sär·. 

skild flygplanstyp. 

Utförda provlandningar ha visat, att systemet erbjudel' 

mycket stora fördelar på grund av att strålningen vid så 
höga frekvenser blir absolut rätlinig. Vid ett flertal försök 

efter varandra tog flygplanet varje gång mark inom en yta. 

med högst 15 m diameter. 
(Electronics, Nov. 1939.) 

Första. radioutsändningen frän 
stratosfären. 

Vid en av universitetet i Rochester anordnad utsändninab 

kunde de amerikanska lyssnarna för första gången höra 

radiosignaler från stratosfären. De utsändes från en för

söksballong, som en av de mest kända forskarna i U. S. A., 

professor Brian O'Brien, uppsänt för att kunna fastställa. 

ozonförekomsten i stratosfären. 
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uppbyggnad och verkningssätt 

Ur »Telefunken-Rundfunkröhren» 

(Forts. från nr 2.) 

Reglering framåt eller bakåt i motta.garen. 

Reglering »framåt» (o. v. s. i signalens riktning) kan 
1. ex. å'sta'dkommas därigenom, att man uttager den för 
er-hållarucle av regleringsspänningen nödV'ändiga högfre
kven~;spälmingen framför sista meUanf.rekvensröret och 
efter Ilikriktning ti.\lför oetta rör ,reglering.'!SpänlflJingen. 
Denna koppling föru tsäUer en stor högfrekven6förstärk
111 i ng, ;,å aU man erhåller til1lräckligt stora thög-frekvens
amplituder redan före slista mellaTrfrekven.s.röret och där
medi en motsyarande r~gleringsspänning . .Detta system kan 
därför endast komma tiM amv'ändning vid oe anra största 
mottagarna. Reglering »bakåt» är det valUliga sättet, där 
reglerings.;;pänn.ingen tillföres de föregående i stälrlet för 
de efterföl j anoe rören. 

Med stålrörsserien är ("n reglering framåt möj.1ig på en
kelt sätt moo hjälp a'v <:len reglerrbara lågfrekvenspento'den 
EFMll, då detta, rör kDpphs 60m J.ågfrek'Venssteg efter 
detektorn och kan tillföras regleringsspänning. Visserli· 
gen ,är rt'gleringsförmågan hos detta rör inte sä-rskih stor 
(ca l : 6 il l: 10), men dock tiUräcklig för aDt så mycket 
utj ämna d€n ökade ingångESpänningen till detehorn, nöd
vändig för den van.liga regleningen bakåt, aU man efter 
hör~eJl1 all döma kan tala om en praktiskt taget idealisk 
reglering. 

+ 

e Anod 
® Bromsgaller 
® SkJrmgaUer 
(ID Slyrgaller 

o Ka/od 
QGlödlrdd 

Fig. 48, L'ppbyggnad och karakteristik för en pentod med variabel 
branthet. (Exempel: AF3, CF3.) 

Pentod och hexocl med variabel branthet. 

För högf,rekvensi3Iteg f.innas 1v'å typer av reglerbara rör, 
pentod och hexod. Uppbyggnaden av pentoden (G'g. 48) 
är likad.an s'om vid Ihögfrekve~pentooen utan variabel 
branthet. Den enda: skiHnaden är det speciella utförandet 
av styr gallret, som består aven kort ,del med. gles spira'l 
och en läng,re del med tät lindning. (Se fig. 48.) Härige
nom får karaktenistiken en sådan, form, aU br.antheten. små
ningom minskar med växande negativ gaJlenförspänning. 
GenDm att man flyttar arbetspunkten kan sålunda förstärk
ningen ändras. 

Kurvancs för.!opp blir alltid en kompromis.6, slOm måste 
uppfyJ.\'a olika fordringar, ,vi,lka delvis äro mOltstridiga. 
Den erfordeI1liga reg1eringsspänningen skaU va'ra så liten 
som möj ligt, me.n den framkallade 'fö-rstärkn.ingsändringen 
så ~ltDr som möjlig't. D~utom måste förstärkningen i bör
jan vara timräckl1gt _ ~or, vanr,id åter anodströmmen skall 
vara möj ligas-t låg. Förutom aHa de&<:J3. villkor Iwmmer 
det viktigaste: att genom kur,vans krökta form uppkomna 
övertoner m. m. icke få över krida en viss 6torlek. Vad 
detta ,haft för inverkan på röreru; utveckling skaH beha,nd
las längre fram. 

Vid korrstruhion<e1U aven mottagare kan man ern1å 
en v~ anpaESlUing till fordringarna genom val av lämp
lig 6kärmgaUerspänning hos de ä!ldre rÖ'rtypema', varvid 
en .lägre spänn~ng ger en snabbare reg.Jering, d. v. 6. ford.

Anod 

Ka/od med g'ödlr~d 

Fig. 49. Hcxodens uppbyggnad. (Exempel: AHl, CHl.) 

http:likad.an
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rar mindTe regleringssp'änningar, men å andra sidan fås 
härigenom ökad distortion. Hos ståhöTen h~H man där

emot red'an fran början kunnat förbättra regleringsegen
skaperna genom den s. k. glidande kärmgallersp·änningen. 
Denna nya koppl ingsprincip å..~dkommer en fÖ f$to ring 
av gaUerulrymmet vid til1lrtagande reg.lering., pänning, ge
nom att E.kärmgaller,,-pänningen ökarr. De~ta är viktig t där
för , att den växande reglerings-spänningen framkaI~as av 
den samtidigt ökande ingång pänningen (d. v. s. arv en 
ökande fältstyrka) och att därför rÖTets förvrängning mås
'te vara mindre 'vid hö'gre negativ fö rspänning. D~sutom 
erhålles genom skärmgallerspänningens jämna ökning en 
synnerligen 'I'ämplig form hos det reglerade Törets karak
teris tik , iVar igenom aJ.ltför starka krökar undvikas. 

En hexod, avsedd för reg.Jering (fig. 49) , kan· med' fö·r
d~l anv,ändas som första rör i raka matlagare, då den i 
j ämförelse med penrtoden ger sarmna förstäT!kningsändring 
vid he tydEgt mind,re regler~ngsspännin'g. Detta är möj
1igt däri.lTenom, a tt denna spänning ,til.1föres t:vå galler, 
vilkas verkningar multipl icera sig. Gallret nr 2 fu; l'a$i() m
mer dessutom, a tl karakteri tiken rrätars ut, så alt distortio
nen ej som vid pentoden, ökar vid större ingångsspän
ningar, som samm<1nfalla med ökad gaHerförspänn.ing. 
Dis-l'orti,on.sf,riheten ,vid pentoden blir un'gefär lika stor, 
om glidande skärmga,lIerspänninganv,ändes. 

Brus/ria rör med variabel branthet. 

Som särukj.l,t special rör för l:a högfrekvenss teget eBer 
»försteget» i superheterodyner har konstruera.ts den bTUs

fria penboden EFl.3. På grund av den efte rföLjande höga 
förstä'nkningen är I'Örbr us-et särs-kil t kri tiskt i detta steg, 
ochd,äroför erford,ras ett rör, som har utomordentl,igt ringa 

bru~. Regleringen av detta rör måste 5'amtidigt vara· myc
ke t effektiv, så att bl.auldarröret kan arbeta med möjligast 
kon tant ingångEspänning. Dessutom kan man moo ett 
sådant för-förs tärkarrör på bästa sätt förhindra uppkom
sten a'v piptoner i blanda<fröret, ,ochs-Iutiligen är den extra 
högfrek.veusfö tärkningen i deLta rör mycket öns-kvärd 
för kOl'Lvågsmottagn ing. 

För att uppfyna dessa fo rdr ingar måste ett sådan,t rör 
ha så ~ tor branthet som möjligt, lämplig inre strömför 
de;lning, goda reglering.::egen -kaper och låg garller-anod
kapacitet. Genom en lämpl ig uppbyggnad kunde dessa vill
kor uppfyllas i stor utstr äckning ih.os EFl3. Avs'Låndet 
mellan tyrgaHer och ka,tod är synnelligen lite t. Detta 
medför stor bra'nthet och gör styrförmågan hos gallret 
mycket slor. Den gynmamma trömfördelruingen ernåddes 
genom lämplig u.tformning av skärmgailJ.ret (tunna trådar, 
stort avstånd o. s. v.), va nvid sk ärmverkan gentemot ano
den säkerstälildes genom särskilda åtgärder (vätlindade 
ändar hos skärm- och bromsgarllret, :;;kärmplåtar). Sr. 

U lt ram o d e rn 


"PAM" 

FORSTARKARE 

för folkparker 

50/60 watt. 110-127-150-220 v. 23-60 p/s. 

2 mikrofoner } 
mixerboard 

l grammofon 

Dubbel basförstärkning. Feedback koppling. 

Separata volymkontroller och Master-kontroll. 

Frekvensomröde 30-15.000 p/s. 

Fullständigt brumfri. Pris kr. 990,-. 

Kompletta system tör orkestrar 

levereras i 

ALLSTRÖM - UTFÖRANDE 
13 112 och 27 watt . 

Största lager och sortering av 


Kristall- och Dynamiska mikrofoner. 


PA -SAMSON 

GE N ERAL A G ENTUR 

Värtavägen 33 Stockholm Tel. 612262 
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MÄTNING AV SMÅ KAPACITETER. 
Forts. fr!ln 5\(1. 55 

uteffektmeter (t. ex. norrrualuteHekt, 50 mW; en överslagsräkning 
ger vid handen, alt V, i allmänhet måste hånas låg, om dämp
satsens regIoringsområde skall räcka till för mätning av V, ). Dämp
saLsans inställning n.ateras. Härefter borH.ages kon d nsa tom pil 
O,OS ,uF, och ~ör.et, vars galler-anod kapacitet skall mätas , sätt~'S 
i hållaren. Dämpsat.scm in t älln~ng förändras (utspänningen ökas) , 
tills samma utslag som förut erhålles på uteffektmälaren. Dämp
sat<5ens nya inställning notcm,s. Sign.algeneratorns utspänning är 
.nu lika med V" under d'et ·all V, är lika stor som för ut, ty ut 
effekten hos mo.ttagMen är ju densamma. Vi käruna såLedes nu 
både V, och V" uttryckta i rnikrovolt, och ha blott att insäUa 
dessa värden jämte kapaciteten C,+C, i form el (1). 

Med en väl skärmad anordning begränsas mätnoggrannheten 
enDast av noggrannheten i signalgenera torns kalibrer.ing samt nog
grannheten, med vilken man kan bestämma C,+C,. (Observera 
dock inverkan ·av ga·lI~läckan, här 0,25 MQ, vid låga frekvenser.) 
Metoden kan även användas för många Balara mätnin.gar, t. ex. 
för mätning av kapacitete n mellan kontaktarmen och nätström · 
brytaren i volymkon.t<r·oller, kapaciteten mellw olika kopplings
detaljer i ett ap:paratcha __i m. m. 

Specia.Igraderade 


PANELINSTRUl.\-IENT 


BYGGNADSRITNINGAR 


DELAR 


Bäst och billigast frän 

I ~l;, ., (.) f_' :to t'-' (.] QI i I 

Ga,ve rk'gatan '7 Hi'\LSINGBORG Gasverksgatan 27 

i , 

oförändrat pris 35 öre 

GAlA T 

konsum - kooperativa 

'I 
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Siemens' nya svagströmskatalog. 

Elektriska A.-B. Sie mens, Kungsgatan 36, Stockholm, har utsänt 
en ny katalog över svagströmsmateriel, vilken egentligen utgör ett 
komplement till den föregäende, år 1936 ut givna katalogen. Trots 
dett'a innehåller den nya katalogen ej mindre än 266 sidor, och 
vissa områDen äro synnerligen utförligt behandlade. Av sä'rskilt 
intresse ur radiosynpunkt äro avsnitten om si ruferspolar och radio
störningsskydd . Det i I.nämnda inledes med en beskrivni!llg över 
hUT radiostörningarna uppstå och hur de hekämpas. Härefter fö lja 
ett stort antal kopplingsschemor över stör·ande apparater och ma· 
skiner, och på dessa scltemor äro de föreslagna stömin,gsskydd.en 
inlagda med röd färg. 

Bland radiodetaljer, upptagna i katalogen, märker man vidare 
skärmade högfrekvensspolar för såväl industriellt som amatörbruk, 
ävensom s:polsatser för kortvåg. Motstånd och kondensatorer åter
finnas i en mångfald typer, de förra även i s:pecialutförande för 
kortvåg. Elektrolytkonden.satorer tillverkas i speci·alutförande för 
låga temperaturer .ned till -40° C. 

Rördatabok från »Raytheon1>. 

Firma lohan Lagercrantz. Viirtaviigen 21, Stockholm, har till· 
st·ällt oss en »Dat abook» fr:in Raytheon Produc·tion Corporation i 
Amerika, vilken fabrik firman representera r i Sverige. Huvuddelen 
av boken är utgiven 1937, men ett omfångsrikt komplement med 
gul.a blad, innehållande de senare utkomna rörtyperna., är inhäftat 
i katalogens mitt. Formatet är ca 23Xll,5 cm. 

En inle<1ning om ett tjugotal sidor behandla-r de olika rör.typer
nas funktion m. m. och visar typiska kopp]j[lgar för likrikta're, 
högfrekvens förstä rkare, mot tånd5kopplade f(}T<stärkar.e m. m. Vi
dare klargöres användning-en av olika rörkurvor, och detta avsnitt 
är mycket vikt igt, ty boken bygger på, att man ur röret karakte
risti ska kurvor -kall kunna få ut de uppgifter man hehöver. Så
lunda finnas för varje rörtyp just de km.vor uppritaDe, som säga 
mest om rörets egenskaper, prestations förmåga och räLta använd 
ning. I gengäld fin:nes i reg l mycket litet av beskrivande t ext, 
lIJIen alla uppgifter om drift sdata under olika förh.11l-anden åter· 
finnas givetvis. 

Boken är på grund av de många kurvor.na synnerligen värdefull 
för dem, som mem i[lgående syssla me.d. konstrukti()ll av mo.ttagare, 
förstärkare m. m. 

:::::::::::: :::~~ ~::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::: :: :::::::;:::::::::::: ~:::::: 

SAMMANTRÄDEN .......................... .. ..... ................. ....... ....... ..... ........ .............. ...... ,.... ............
.... ............................. ..... ,.................... ,....... .. ........ ...................",............... 


Stockholms Radioklubb. 

Vid sammanträdet den. 5 mars demonstrerade klubbens tekniske 
sekreterare, civi lingenjör GÖ<s>ta Johansson, amerikanska kortvägs
och ult.rakortvilgsmoottagare jämte kortvågsdelar från Firma JohMl 
Lagercrantz. 

Vidave demonGo~Tera.de civilingenjör Håkan Kjörling Elektriska 
Indutriaktieboolagets modell »Exellenu, försedd med elektrisk 
handspridning på kortvåg. 

- Den 19 mars höll civilin genjä.r Håkan Kjörling föredrag om 
»Nya .strömbesparande batter1rör» . 

Civilingenjör Frans Fr811s_on håller d n 9 april .föredra.g över 
ämnet: ~Radiopejlin.g och radiofyrar), och den 23 april kommer 
ingenjör Harald ilsson alt ta.la om iemens konsert radio och 
an.dl'a nyheter [rAn Elektri ska A.·B. Siemens (med d e-.JllonsLration). 

Tenninens sista sammanträde äger rum den 7 maj med program, 
som meddelas senare. Lokal ä,r som vanligt Re&taurant Gillet och 
tid kl. 7,30 em. v me<f,]emGkap intr <ende kunna anmäla sig vid 
sammanträdena. fed l ems.avgif ten är 10 kronor per år (för stude
T·ande och teknologer 6 krooor), va.rvid Populär Radio, som är 
klubbens organ, erhålles utan extra kostnad. 

http:demonGo~Tera.de
http:kurvor.na
http:st�min,gsskydd.en
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T T E R A T u R 

Harry Stockman: Modern televi:;ionst eknik. Nordi:;k Rotogravyr, 
Sto ckholm 1940. 136 sidor, 69 figurer. Kr. 3 :- (2 delar il kr. 1:50). 
Ingår i serien Popu.lär Radios Handböcker. 

Den kände radiot.eknikern civilingen jör Harry StockJman har i 
tvA lättlästa häften sammanfattat några föredra g han under hösten 
1939 hållit inför olika auditorier. Det mesta materialet härrör 
från förfat tarens engelska studieresa, varvid han haft tillfälle aU 
på ort och s tälle i detalj stud ra den engelska televisionstekniken. 
Då huvudvikten sålunda lagts vid den !l1 uvarande engelska stånd· 
pun kten, är det helt naturligt att övriga länd.ers bidra g till tele· 
visi onens utveckling endast beröres i förb i g e.nde. Egentli gen är 
det härvid endast Tyskland, . A. och i någon mån Holland 
som oIIillämnas, medan deJl i vissa avseenden något speciella fran · 
ska tekniken lämnats helt utanför. Detta kan emellertid i detta 
fall knappast betraktas som en nackdel, då härigenom större del 
av det disponibla utrymmet kunnat ägnas åt en mera grundlig 
genomgång av det engelska systemet. P å ett s tort antal ställen i 
framställm.ingen har dessutom jä.mförel r gjorts med tekniken i 
övriga länder. 

En annan avs iktlig begränsnin<T ligger däri att för.fattaren resolut 
uteslutit allt som ej hör hemma inom den moderna televisionstek· 
nike n (jfr boken- tit -J! l. Hän id har hatn gått så strängt tillväga, 
att samt liga mekani ka 'System slopats och t. o. m. filmsänd'ning 
endast omnämn es i förb igående. I konsekvens härm ed inledes första 
kapitlet med en beskrivning av den av CampbelJ S,vinton 1908 
för slagna televi ions:ll1ordnin <r. som utgör förebilden för våra 
dagars anläggni ngar, och i vilken eJ",k tro n. trålrör användes på 
såvä l sändar· om mouagars id an. I andra kapitlet behandlas tele· 
viseringens pri ncip, varvid ond --rrubrikeTna »Bildpunktsantal och 
b ild frekvens}), »Flimring och kri tisk frekvens» samt »Begreppet 
bildkvalitet» torde kam kterisel'8 innehållet. Tredje kapitlet är äg· 

na·t åt ikono kopet och superikonoskopet. I fjärde kapitlet redo· 
göres för tclevi ionss tudion-s tekniska anordningar m. m. Kapi~el V, 
som avslutar förs ta delen, avhandlar televisionssänd-arens module· 
ring och klargör bl. a. skillnaden mellan den ""'l1 liga modulations· 
graden vid växeJströtnsmodulering och utstyrningsgraden vid lik· 
strömsmo c1 ulering. _ 

Del II inlede-s med ett kapitel om »Frekven~utrymme och väg· 
form» med underrubrikerna »Bandbredd och biJdkvalitet», »Rad· 
språngsffiBtoden», »Sändarens vågform» och »Televisionskanalens 
utformnin g». Tyngdpunkten i den na and ra del är emellertid för· 
lagd till kapitel VII, som avhand l<J.r television antennen och vå· 
gornas utbredning-sförhålland en. Av stort int'resse är ffi redo o-örelse 
för BBC;5 .fältstyrkcmätningaT på st.rålningen från Alexand~a Pa· 
lace. Dessa visa nämligen otvetydigt förekomsten av en rymdvåg, 
som kan möjliggöra mottagning på bortemot 300 km. Vid c.a 150 
km finnes ett tämligen m ark'alTl t minimum. FärfatJtaren har även 
gjort en .analys av fältstyrkediagrammen från Londons service· 
områd e och komm.it fram till att fält t yrkan avtar med kvadraten 
pil a.vstAndet. Ett stor·t antal antennkonstruktio:ruer beskrivas med 
och ut:vn reflektol'6l', skydd mot man<telv&gol' m. m. I sista kapitlet 
ges en översik t över olika mottagartyper varjämte mottagarens 
princip genomgås. Här skulle man nog önskat en något fylligare 
behandling aven del både viktiga och intressanta schema.tiska 
detalj '. FörfatLaren har emellertid tydligen föru tsett en dylik 
kritik och redan i föwrdet b-emött densamma. Han säger där; 
»Speciellt mottagarens konstruktion är ju av stort intress.e för 
flertalet radiotdmiker. Den här gima behandlingen har närmast 
fOlUnen aven översikt. De-n av mottagarens konstrukJtiva detaljer 
inlT e;rade hänvisas till artiklar i tid.,krift ffil Populär Radio .» 
En av orsakerna till denna disposition torde emellertid vaTa att 
arbe~et ursprun gligen planerats för tre ddar men i samband med 
för.fattarens nyli gen påbörjad'e am erikaresa måst göras om till två. 

Till slut vill rC'ferenten uttrycka en förhoppning att den trev· 
liga lilJa boken, som berett honom några timmars angenäm {ör
ströelse, mått'e vinn-a Sln! spridning bland aUa som äro int'!' serade 
av televisio'ns· och radioteknik. 

Erik Hullegård . 

.. 

NYHET • [entraliörstårliaranlåggnillg iör skolor. sjukhus. iabriker m. m. 

Champion Radio 


RadiotilIsats för lokal- och di
stansmottagning. 

Mikrofonuttag. 

Inbyggd grammofon. 

linjeväljare för 7 högtalare eller 
högtalargrupper. 

Möjlighet att ansluta 400 hör
telefoner. 

Inbyggd kontrollhögtalare. 

Distortionsfri utgångseffekt 10 w. 

Marknadens bästa och prisbilli
gaste centralanläggning. 

Begär nya prislistan! 

Endast för inreg. firmor. 

PoJllemsgnlan JII 
STOCKJlOLMA.-B. Tel. 53 65 III 



72 

Ur vårt rikhaltiga lager 
framhålla vi: 

PACENT kr i. t~llmikrofon 
PACENT l\llImOFONSTATIV 
PACENT FöRSTÄRKAREBYGGSATS, 

netto kr. 
80 : 
39:

komplett med rör .............. ...... . .... 190 : 
LISSEN kOl'tdgsbyggsats .. . .. .... . . . ... .. .. . 
Fros tlackerude chassis ..... . .... ... ........ . 
Amerikanska rörhålla re S-pol. .. . .. . . ..... .. 
4-, 5  o. B-pol. .. .... ... ...... .... .... .... .. . 
Utah mellantransformatorer ....... _.... . .. . 
Utah lltgångstransformatorer ..... ._. .. . . .... . 
PACENT nä t transformatorer .. ...... .... ... . 
CELLHöGTALARBAFFLAR 
Bulgin 2 gang kondenssatorer .... .. 
Bulgin aeroplansl<ala ........... ... ............ .. 

55 : 
11 : 

O: 35 
O: 25 

16 : 
25:
20:
90:
4: 
3: 50 

PACENT kopplingsschemata till kraftför
s tärl<a re ... .. ...... . 
BEGÄR "ÄR KATALOG 

AMERIKANSK 
LJUDTEKNIK 
5:t Eriksgatan 54 STOCKHOLM 

Telefon 51 5628 

Ny volym senen 

2:

POPULÄR RADIOS HANDBOCKER 

Modern televisionsteknik 
Av civilingenjör HARRY STOCKMAN 

UTKOMMER INOM KORT 

Innehå II, del 1 och 2: 

Kap. l. En återblick på Iltvecklingen. 
Kap. l/. Televi,eringens princip. 

Kap. Il!. Televisionskameran. 
Kap. l V. Televi,ionsstudion. 
Kap. V. Televisionf,ändaren, modIIlering. 

Kap. VI. Frekvensutrymme och våg/orm. 
Kap. V Il. Teuvision ,antennen. 
Kap. V llr. Televi;ionsmottagaren. 

Bokhandelspris kronor 1:50. 

Pre numeranter på Populär Radio under 1:0 och 

2'0 kvartalen e r hålta delarna] resp. 2 tilt ett 

pris av endast 35 öre . 
Rekvisitionsblankett medföljer detta nummer, 

Populär Radio, Nordisk Rotogravyr 
Luntmakaregat. 25 STOCKHOLM Postbox 450 

'r 

POPULÄR RADIO 

ULTRAKORTVAGSGENERERING. 
Forts. fr. sid. 54

IroThe.n, där den avger sv>in.gning-energi, va,rigenom elektronernas 
hastighet mi n kar. Ef ter den sista rumbalJ'onen placera" detek,tor
gallret. Delt a gi ves en sådan förspän nin g. att end·alSt de snabbaste 
av de elektroner, som lämna den sisl·a r llmbatronen, kunna passera 
ig nom det. 

Då ingen signalspän'ni ng inkommer, nå de f,lesta elektronerna 
fram till gallret. Pålli"gas nu en signalspänning, så hastigllCl.s
moduleras. elektro:ns wraleu ~ takt med signalspänningen. De elek
tJ'onffi", som nå den fö!'- La rllmbaLrone n under si gnal-pänningens 
positi"a ha.Jvperiod, fil en större hastighet och passera genom 
detektorgallret. De e l ktroner, som nå den första rumbatronen 
under den nega tiva halvperioden.. få en mindre hastighet och nå 
ej fram till dete ktorga llret. Si!lund a uppstår en detektorverkan. hos 
gallret, i det alt d eh r01JOCr ni! fram till gallret en.dast under den 
positiva halvp er ioden eller en del därav, beroend p ga.JIrets 
förspänning. 
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KRISTALLMIKROFONER. 
Forts. från si<l. 6J 

av kri stallsystemets belägg. Dessa ledJl in gaT föra. ut genom hål i 
bakelitplattan, som tätas med celluloidIösning. För 'alt möjliggöra 
utjämning av lufttrycksvaTia tioner bör man göra ett litet hål i 
baksidan , så aJt t mikrofonen icke blir ~bsolll t herme tiskt sluten. 
Det har visat siO' lämpligt. a tt anbringa en dämpningsring av mjuk 
fil t eller bomull inuti mi krofonen. 

Själva mikrofonkap eln bör, s som framgår av figwren, placeras 
inuti ett kfirmand e hölj e av metall med f,ramsida i form av ett 
galler eller på annat ,sä tt genombrll~en. Vid kons truktionen av 
detLa hölje bör man söka und,'ika stora fria utrymmen framför 
membranet, som kunna ,giva r esonam;er. Fi g. 7 visa-r ett lämpligt 
utförande ,!il' metallhölj·et. Anslutni·ng laddan göres av van.Jig skär
mad mikrofon kabel. 

Så åLerstik endast ·att önska dem al' läsarna, , om ge sig på 
försöket , lycka till. iVled a ldrig så litet norrgrannhet och tåla mod 
kan man med mycket ringa ko~Lnad uppn a förbluffande res ul"tat. 
Flera av de 51' nska sändaramatvrerna ha tillverkat mikrof<Yller på 
ungefär dc lt~ sätt och lyckats bra, varom , äkerligen m!Lnga kort· 
vågsbitna lyssnare reda:n bildat sig en uppfa ttn ing. 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
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La.boratorium innehall. dej. för exper iment m ed ]<emi billigt. F. 
Rogios. Tel. 613674. 

Kordisk Rotogravyr Stockholm 1940 


