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MAN~GA -INTRESSANTA OCH VÄRDEFULLA 
DRALOWID-ARTIKLARNA MÄRKAS' EXEMPELVIS: 

DRALOWID DRALOWID 
PQTENTIATOR 

Belastning 3 watt 

F ö r s t k l a s s i g, högohmig potentiometer. 
Tio typer med olika motståndsvärden 
upptill max. 7 megohm, dels med aritm. 
dels logaritmisk kurva. M;juk, jämn, 
ljudlös reglering. 

CONCENTRA -

ISOVOL 
Belastning 0,3 watt 

Tillförlitlig preci sionspo tenti ometer. 
Mjuk kontinuerlig reglering. Sju typer 
. med olika motståndsvärden upptill max. l 
megohm, dels aritm. dels logarit.m. kurva. 
Isolerad axel. Levereras med eller utan 
påmonterad starkströmbrytare. 

Hälsingbor 'g 

Modernaste. skärmade spolsystem. 

Vetenskapligt genomkonstruerade, omsorgsfullt utexperimenterade. 

Inbyggda. tillförlitliga omkopplare med sUverkontakter. 

Typ 12 D. För detektormottagare utan H. FAörstärkning ...... ... Kr. 12:-

Typ 23 H. Antennspolsystem för mottagare med H. FAörstärkning .. 12: -

Typ 23 D. Detektorspolsystem för mottagare med H. FAörstärkning .. 12:-

Obs.! Omkopplaraxlarna kunna förbindas med varandra 
och betjänas med en, gemenl?am knapp. 

Tel. Kontoret 3260. CONCENTRA 
HALSINGBORG 

Tel. Fabriken 9S4. 
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ARG. 5. 

Det kalla Iiuset. 
Det "kalla ljuset" har som bekant länge haft stor 

betydelse inom televisionen, reklam- och mättekniken 
och på senaste tiden har det även börjat användas inom 
belysningstekniken. De "kalla lamporna" torde inom 
den närmaste tiden komma att tillverkas i stor skala 
både i Europa och Amerika och vi skola härnedan re
dogöra för de senaste forskningsresultaten. 

AlH sedan Edison för femti'O år 'sedan uppfann kol
trådsla'llltpan har det -ll[,betats. intensivt på att få fram 
ett ljus med bättre verkningsgrad. Vid den Bdis()J]ska 
lamtpan uppgick denna ellidaSil: till c:a 1 %, och trortJs 
att konslrukti,ooen förbättrats avsevä'l1t under de gån.g
ua fem decennierna, ha.r ma.n ej ~yckats framstäUa 
lampor med 'högre verkningsgrad' än 5 %. Det beror 
på att salJIlma principer alltjämt ligga tiH Igrund .för 
konstruktionen. SamHi'ga glödlrumpor grunda sig näm
ligen på det :fenomen~t, aU en tunn tråd: genom 
'elektrisk ström uppvärmes till s,å: hög t,emperatur att 
den blir vitglödlande och utsänder 'ljus. 'Det säger sig 
självt, att ma,n vid ~n dylik. oIIllVä,g över värmeutveck
lingen endast kan tiHgodogör.a Slig en bråkdel av den 
tillför.da el,ektrjs~w enevgien; resten g,år förlorad. i 
form av värme. Vid denna pl'ocess ökas 18I11eHerti'd 
vel'kningsgraden med temperaTuren, och <det är av 
denna anlednin'g man anvander m~tantrådalr med myc
ket hög smältpunkt. 

Från att unsprUl1igligen ·ha använt platina övergick 
man så 'småningom tiIrl osmium och tantal Senare fann 
man på att använda wnlframtrådar med en 'Obetydlig 
liH:s,ruts -av thonium, ·och häI:1genom ökades bränntiden 
betydligt. Slutligen fyHdeman glaskolven med en 
-gas, och erhöll dlå de s. k.ha:lv,wattsIamporna med en 
verkningsgrod ny ung. 6 %, därmed. synes utvecklin
gen 'På detta ,område ha nåltt en viss toppunkt. En 
yttel'ligare .fö'rbätl:tl'ing av verkningsgraden är endast 
möjl,i'g genom att slå in på helt nya väJgar. Man måste 
istället föl' den 'meta<Uislka l'eda'J.',ffil använda en. gas
lfor'IlllJg sådan. 

Att man genlom aU leda elektricitffl:en genom en för
lunnad gas kan f.å~ den att Ilysa Ihar länge varit känt. 
Vii känna fl'ån skolorna geils<s'1e.J:!rö'ren 'Och de lysande 
ä<ggen, ·oC'h i prruktiken har srumma fenomen utnyttJats 
i neonrören, vilka sOlm bekant anvånd'a's fÖTreklam
belysning. Dessa IDÖr tarva emel'J.ertid en relativt hög 
tändspänning, men sedan urladdningen en gång kom
mit till stånd ,fortsätta rören att IY'S'll , även. (J'In · spän
ni1nrgen m inlsk als. 

'För att ,dessa Tör 'skola få betydelse in'Om beIys
ningstek<niken måste således tändspänningen re
ducer.as. <Detta pmb'lem har 'lösts av den. över hela 
vä'r,ld'en bekante ljusteknikern dir. Lederer i Wien, 
som också tHIveflk'at en "kan" Jampa fö'r belysmngs
ändamål. Ull1der flera år 'arbetade han s'Om Auers 
assistent på en stor glödlrump-s'konc'ern i Wien, och 
avancemde lSå lsmåninrgOll11i ti'H <chef för ldoo.'S'a<D1iIJll~L 
Fö;r ett tiotal år sedan drog han sig eIJlleJ.lertid till
halka tiU pr:i'vatlivet för att helt 'koncentrera sig på 
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Fig, l, växelström~lampa. Fig. 2, likströmslampa. 

Moderna "kalla" lampor, (1) fot, (2) wolframtråd, (3) brygga, 
(4) kontaktanordnil1g, (5) nickelrör, överdraget med en 

massa, som emitterar elektroner. 

det kalla ljuset 'Och ~;nrä1Jtade i det galillla wiener
sl'Ottet HerimesvtiHa ett ul,tralll/Odemt ,laboratorium, i 
viJ.ket h~m till slut lyckades lö-sa det prvlblem, som 
'under feml decennier Isys,selsatt hetrömda forskare j 
hela världen. Dl". Lederel'iS "kalla;" ~ampa all"betar 
med ,en venkni11lgsgraJd av c:a lOQ %. 

Problemet aH reducera tändspänningen lyckades 
idr. Lederer lösa genom :aU förse IIll'mtpan med en 
glödk'at'Od, vilken på indirekt vag fiok upp·värma ett 
emitterand<e skilkrt:. 'nen kana lampan påminner så
ledes till sin konstrU'ktiioIli om ett modernt radlioröT, 
men skillnaden består däri, att dr. Lederers lampa 
arbell:ar med. strÖIhstyrkor upp ,till 1 amp, Dessutom 
är den i mots'ats till de. evakuerade radiorören gas
fylld. Genom att all'vånda glödkatoder 'av .specieN · 
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De nya 
Blandarhexoden. 

Ett 'rör, som 'samtidigt s'kall användas 'både som 'Oscil 
lator och modulator, måste alstra fullkomligt Jikfor 
mtiga svängningar, som är.o fri'a från öveli.oner. Dess· 
utom skall ,det vara så beskaffat, att de olika kretsama 
ej kunna inverka på varandra. Dessa fordringa'l" upp
fyller endast ett rör med minst fyra .galler - en s. k. 
hexod. 

Fig. 1. Fig. 2. 
Fig: 1. Blandarhexod. I ingångskretsen, II mellanfrekvens

filtret, III oscillatorkretsen. 
Fig. 2. Fadinghexod. 

Fig. 1 visar en blandarhexod, kopplad som ingångs
ror i en m.odern superheterod)'lnm.ottagrure. I ä'r den 
högfrekventa avstämni11gs'kretsen, vilken är inlagd mel
lån katoden och det första gal'lret, n mellanfrekvens
filtret, s'Om fur , 'kopplat till anoden, oc.h III .oscillator
kretsen. Utmärkande för denna k''Oppling är aU elek
tr'Onströmmen styres genom de högfrekventa sväifl'gn~ng
ar:na, som påtryckas de båda st Y rgall ren , varvid den in
kommande vågen "blandas" ,med osciUatorfrekvensen. 

Det kalla Iiuset. Forts. från förege sida. 

konstruktion har han icke blott lyckats reducera 
tändspänningen utan även minska drift.spänningen 
liU c:a 30 volJt. 

nå en elektrisk ström ledes genom ,ett glasrör, inne
hållande en förtunnad ädelgas - ne'On, helium, argon 
- så träffa elektr'Onerna gasatomerna, 'Och härvid ut
sändes det emissionsspektrum, som är karaktäristiskt 
för den beträffa:nde gasen. De moderna kalla lam
porna bestå a'v en glaSibaUong, vllken vid växelströll15-
typen innehål'ler tvenne elektroder .. Hur en sådan ilam
pa ser ut, fi'amgår av fig. 1, s'Om även visa,r elektrod
systemet i genomskärning. Från lampans f'Ot (1) gå 
tvenne tunna volframtrådar, vilka äro hopruHade till 
en spiral (2) genom elt nickelro'r (5), som är överdra
get med en emitterande massa. Då elektriciteten fly
ter genom spiralerna, uppvärm!as roren, och när tem
peraturen stigit till 700 il 800 0 C uppstår en ljushåge 
mellan d:e' båda elektroderna. Lampa:n tänder och ut
sänder det ljus, som är karaktäristiskt för den använda 
gasens Slpektrum. Användes som 'fyllning neongas, så 
blir ljuset rött, under det att heliumgas ger ett sva~t 
TO!lafärgat ljus med en draogning åt vitt. Kolven Ikan 
äV'ell fyllas med en blandning av neon- 'Och heliumgrus 
med någon tillsats av kviok,silverånga, .och maJll erhål
ler då ett v'itt ljus, som fö~ vårt öga ter sig s'Om det 
diffusa dagsljuset. Sådant ljus har sedan länge an
vänts som belysning i fäl'gfahri1ker, där man som be
kant ej kaIn arbeta med de vanliga ko.m;,tgjorda ljus-

, 'källorna. 

•• 
roren. 

Ge11()im det andra gaHret avskä'rmas de båda kretsarna 
från varandra, varigenom förhindras, att överlagrings
frekvensen utstrålas gen'Om antennen. En hexodsuper 
kan således ej störa mottagningen för grannarna. 

De amerikanska hex'Odrören skilja sig från de euro()
peiska hexoderna därigen'Om, att styrgallret - det tred
je i ordningen - är utfört med variabelt avstånd mel
lan maskorna. Detta gaUer användes för ljudregle
ri11gen. För att uppnå en kramg förstärkning av im
pulserna. är efter det tredje gallret inlagt ett normalt 
skyddsgaller, och efter detta följer slutligen an()iden. 

Fadinghexoden. 

Fadinghexodens konstruktion 'åskådliggöres av fig. 2. 
Regleringsspänningen, S()im uppgår till 10 volrl, påtryc
Ikes ett styrgaller, vilket är placerat mellan tvenne 
skä'rmgaHer, som är.o d1reM förbundna med varandra. 
Avstämningskretsen är som vanligt inlagd mellan det 
första gallret och kat'oden, och rÖ'l"et ä!' medelst en hög
frekvenslransformator n/III kopplat till det efterföl
jande HF - el,ler detektoTsteget. Denna tra11sformator 
kan lämpligen utföras som bandfilter . 

Binoden. 

Ett vanligt detektorrör kan anses som en kombifna
tion aven enkellikriktare (diod) med ett förstärkarrör 
med tre elektroder (triod). GalIret tjänstgör således 
dels som aonod i HkI'l1ktaren, dels som st)'lrgalJer i för
stärkarröret, vilket bl. a. medför den 'Olägenheten, aU 
det vid likriktning av mycket svaga s1gnaler uppstår 

Man kan oc'kså tillver,ka kolven av corex- eller aHux
glas, soOm gt'nomsläpper de ultravioletta strålarna, och 
förse Jampaon med ett filter, vilket utestänger det syn
liga ljuset, och erhåller då en ultraviolett strålnings
'källa, som ers'ätter de dyrbara kvartsljuslampO'ma . 
Sådana lampor k unna ,för bi'Ologiska och medicinska 
ändamål framställas för relativt små effekter och bli 
icke dyra!'e i drift än vanliga glödlampor. 

Först med sin ffiIOdeH 206 erhöil d:r Lederer en prak
tiskt 'anIVändbar lampa. Den ser ut wmen vanlig glöd
lampa med mnd glasballong 'Och Edisongängor och 
när den ,anslutes till belysningsnätet glöder , den ett 
'kort ögonblick m.nan den tänder. Efter 4-5 sekun
der är hela kolven fylld med ett intensivt ljus: i mitten 
det rosafärgade hel1umJl'jusetomgivet ,av ett rött neon
band och utanför detta det blå tkvicksHverljuset. Des
sa lampor ha en bräIliIlti'd av c:a 1,000 timmar och 
tillverkas för 30, 40 och 100 watts effekt. 

På samma princip grunda!' sig natriumlampan, vil
ken utgöres av en ädelgasfyUd glaskolv med någon 
tiHsats av natriumånga. En såda<n la'mpa 'Omsätter 70 
% 'av den tillförda elektriska energien i synligt 'ljus 
och de återstående trettio procenten i infraröda strå
la,r. De kunna äv'en tillverkaos utan gasfyllnad och 
alstra då ett monok'l"OillaJms'kt l.jus med den 'Varma, 
gula fäTgton, som är Ikaraktäristisk för natrium. Så
dana lampor användas för television. 
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distorsion. Dädör ,har man skilIl: de båda elektrodSJY
sh'men åt och byggt in dem slOm separata eI1lheter i en 
gemensam gl'as;kolv. Ett sådant 'rör kal lias binod. 

Fig. 3 v,is~'l1l' schematiskt hur elektrodsystemet ä'r kon· 
stI1uerat. k äll' k atod'en , vilken på v'lmJigt sätt är upp
värmd genom en glödtråd e, b diodsystemets anod 'OCh 
g och a gaHret resp. anoden i tIl'iodsystemiet. De båda 
systemen äTO avskäl'made från vaTandra medelst en 
plåt, SoOm äranbrargt på 'k atoo en, och biJnodsyst.emets 
anod är fö,rbunden med toppkontakten. Hur binoden 

Fig. 3. Schematisk bild av elektrodsystemet hos en binod. 

Fig. 4. Normal binod, sammansatt av ett diodsystem och ett 
triodsystem för likriktning med efterföljande förstärkning. 

kopp'la.s till ett föregåeIlJde högfrekvenssteg över en HF
transf.ornmJtor framgår av fig. 4. 

Dessutom till'Verkas en skärmgallerbinod -en kom
bination av ett norma.lf stkärmgaUerrör med ett diod
system - som kan an.vändas 'Som högfrekven.sföl"SltäT
kare med efterfölj'ande l,itkriktare. I fiJg. 5 är I ingångs
tramsformatorn, II d>iodsystemets, koppHngsspole och 
III skä'f'mgalIerrörets anoospole. Utföras hetsa,rna som 
bandfilteT, 'så erhålles en tvårörsmottagare med fyra 
avstämda kr'etsar. Man kan också låta skänmgal>lersy
stemet arbeta både s,om hög- och lågfrekvenssteg och 
erhåHer då en reflexkopplad treroTS'll1lotta'gare :med 
samma effeklt som en trerörsapparat med! dioddetektoc. 
Rörsockeln har sex ben, och skärmga-Heranoden är för
bunden med toppkontakten. 

Catkinröret. 

Catkinlföret skiljer s,ig från rulla andra mottagarerör 
därigenom, att det sakna,r. glasballOlng. Denna äT ersaJtt 
med en kopparcylinder, som är utformad till en lufttät 
hylsa, vi1:ken samtidi'gt tjänstgör s'Om anod. Härige
nQlm erhålles större mekanisk håUfasthet och förbätt 
rad kyIning av anoden. FfuutOlm det norma'l'a engaUer
ro'fet ti>1!lve,I'Ikas ett högfrekvens-skärmgallerrör, vilket 
är försett med en perforerad metahlkåpa. Denna fÖT
hind'faT kapacitiva koppHngalf tiH anoOden. Slutligen 
tHlverkas även elJt pentooslutrö,r. 

"Kalla" rör. 

För ett par år sedan. konslI'Uerade v. Ardenne ett 
"kal'lt" rör, vilket va'f utrusba,t med en s. k. fotoika>tod, 
SOIlll vid belysning emitterade elektroner. Det kunde 
näTmlast jämföras med en fotocell, i viLken varaooragt 
ett gaHer, och det v,isade sig an'V'ändbart både för lik
riktning 'och förstärkning av högfrekventa strömmar. 
Röret läT också ha fungerat bm i den fö,rsÖlksapparat, 
som by,ggdes på Aooe:rmes l'aboratorium. 

Nu haT det "kaHa" roTel: åter bJ.i'Vit a,ktueHt, men den
na gång är det flfåg'a om ett Tör, som grundar sig på 
helt andra principeT. .oet är kO'rusf'I'Uemt a'V den be
kante rörteknikem d:r August Hund som löst proble
met 'genom att använda en ,gUIllIsträc'ka som ikatod. Då 
det inte är utesIutet. aftröret så småningom även blir 

tiUgälJlJgHgt i den sveTIlS'ka ID'aIl"knaden, skola vi i korthet 
be'skTiva detsamma. 

Hg. 6 visaT en schematisk biJld av elektrodsystemet. 
Såsom framgår av figuren, ärglödtrådren ersatt med 
tvenne stavformiga elektrodeT al och a2 , vilka ligga 
mycket nJära vaTandJra. Om man mellan dessa 
elektroder lagger en spänning på 35-100 volt, 
så uppstår en glimurladdnin:g, varnd frigöras 
elektroner, somdra>gas mot den positivt laddade 
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Fig. 5. Skärmgallerbinod, som kan användas som högfre
kvensförstärkare med efterföljande likriktare. 

Fig. 6. Schematisk bild av elektrodsystemet i d:r Hunds 
"kalla" rör. 

anoden d. Fö'r att undv,iika stÖ1"1lingaT från gas
jonerna och det elektrisk'a fältet i gHmsträckarn-, 
är katoden omgi'Ven a'v en perforerad cylinder b, 'SlOm i 
förhåUmde till katoden har _en positiv spänning på 
150 volt. Genom denna cyllindrer erhåHa elektTonerna, 
s,om pus'sera genom 'hålen mot anoden, en v,iss hastig
het. c är gaJ1l"et, vHket veTk'ar på samma sätt som st yr
elektroden i ett vanligt rör med glödk~OO. I förhål
lande tiill katoden haT anoden en spänning av 200-350 
volt. 

Fig. 7 visar princiJps'chemat för en näfa:ns.luten lokal
lllJOtt'agare, vHken lär ge en för nl()lflIllala, behov 'fuBt till
räcklig ljudstyrka. Såsom framgåT av figuren, använ
des som ,likrikta're ett nätspänningsTör av Ostartyp, 

Fig.7. 

Fig. 7. Principschema för återkopplad enrörsmottagare, ut
rustad med rör av d:r Hunds konstruktion. 

kombinerat m~d eIlJ silkrets och en spän:ruingsfördela,re. 
Ifråga om enkelhet torde denna koppling ej lämna nå
gOlt övrigt att ömka, varför den framdeles möjH .. gen kan 
få betydelse för transportabla mottagare. 

I de amerikanska beskrivninga'rna framhåHes, att det 
nya roret kan användas för fTekvenser upp till 50 mil
joner Hertz (ultrakorta våglängder) och att det äT lika 
lämpligt som HF-rör, detektor.,. IOsciHator och LF-Tör. 
Det kan även förs,ag med flera elektroder och fås att 
mots'vara d~ moderna roren. : BranJtheten kan man lätt 
variera ,genom att ändra hålens storlek i den perforera
de cyl,ilJlldern. Det åteTstår att se, vilken betydelse det 
"kalla" ro'ret skalll få i ,f'ramtiden. 
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Skärmgallerrör och pentoqer som likriktare 
högfrekventa kretsar . 

• 
I 

I f;ig. 1 ViSlliS' principschemat för ;en 'IlJOrmal galler lik
riktare, vilken är utrustad med ,k()'Ildensator och läcka. 
Likrik,tningen a'v de högfrekventa jmpuberna sker med 
tiH'hjålp av gaJlerstrommcn, varvid aTbetspurnkten för
lägges till ga~'lerkaraktäTistiJkens krök 

I anodlikriktaren, fig. 2, saknas kondensator och läc
ka. Gallret erhåJ.l.er istäHet en negativ förspätnning, vil
ken vä1jes så hög, aU anodström!men blir nästan nolL 
Därför flyter ej :nå'gon s;m>ni i 'gaJlerkTetsen. Genom 
den 'höga negativa förspänningen förlägges a'l"bets
punkten till anoostTömskara'ktäristikens nedre krok, 
vilken tages ianspDåk fö,r likri:ktnin'gen av de högfre
kventa impul'serna. 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

Gailerlikriktare. Anodlikriktare. Negadyndetektor. 

Som lri.kr1ktaTe kan ma:n även ftJnvända rörr med' flera 
gal~er: dubbelgaHerror, skämngallerroT och penTod~r. 
FiJg. 3 visar en dubbelgaller- eller negadynde.tektor, S01m 
arbetar med en a'lllodspänil1ing på 15-20 volt, men som 
numera endast kömtmer till användning ,i några få spe
ciaImottagare, t. ex. Teseapparater. Den skj'ljer sig från 
d.e öV'riga ,detektol'!koppli'Il'gama dä,rigenom, att man 
för att reg'lera åtcI"koppli.ngsgraden ,endas.t behöver va
dera glödstTömmJen. Hä:rför användes dels ett grov
r'egleringsmotstånJdl Rl , dels ett finreg1erinlgsmotståml 
R2 • 

Även det van.Jiga skärmgallerröret k'lliIl -med: fÖDde} 
användas som detektor, och blott maJIl tillser att tiM
räckHgt hög'a motstånd komma ti'l1J. wIlJVandni:ng i 'runod
kretsen erhåHes på grund av den höga förstäI1kn~ngs
siffran en mycket kraftig ljudvolym. Fig. 4 viS'ail' ett 
skärmgallel'ror, kopplat iSO'lll ,gaihlerliik'riJktare. SåsQlm 
framgår av fi.guren, är åte:r:koppliIlJSlSspolen Lr med tillJ.
höra'lllde kOl1Jdens'aifor Gr inil'agd i slkäJr.mga'lll:erkretsen, 
varig.enwn -mlan u'llIdvi'ket den 'skadRga 'kapacitiva be
lastningen i anlOdki·,etsen. För att utestänga högfre
kvensen från lågfrekvellJsstegen äT det eme.Llertid nöd
v,ändigt, att i skärmgalller- 'Som a'll'odtinedningen lägga 
in en hägfrekvensdroosel HD. Dessutom måste rester
na a'V den högfrekventa energi en aV'ledJas till katoden 
ÖVeT en blockkondensator e2 på 500-1,000 cm. 

GaUeI1konderusatorn el skaIII ,ha en kapacit.et på 150--
200 cm. och läckan R l .ett motstånd på 0,5 megohm. 
FÖ'l'att ernå en Ikraftig fÖl'IStäI1kning av de likriktade 
signalerna, bör detektorn kopp1as till det ef,terföljande 
lågfrekvenssteget medelst kondlensatoroch läcka, så
'som figuren visar. Motståndet R2 skaJl vara på minst 
0,5 megohm och anOOSpäiI1!rnngen s'å' hög som möjligt 

. - hälsl några hundm volt. Ju högre arrodspä1llIlingen 
är, och ju s>tö.rre 'läcka man 'använder desto kmftigare 
blir fÖTs>tärkningen. 

I Hg. fl visas ett skäT1ll\galllerro'l', som arbetar som 
alIIod1,jkriktllJre. ÅterkQPplingen är l'ent induktiv, vi1-

ket medfijr att den ej helt kan utnyttjlliS, men det torde 
med hänsyn till återgivm'Il'gens kvalitet ej heUer vara 
nödvändi:gt. Auod:miOtståndet väljes Hks'OIIl i ,föregåen
de koppldng så högt SO'lIl möjligt, och lhögfrekvensener
gien avledes till katoden över .en block,kondensat'Or es 
på 100 am. För överbyggandet av 'skäTillIgallerspän
ningen +SGoc'h galJlerfö'rspäTIlIlingen -GV användas 
blockkonde11lsätorer på 1 MF. ,resp. 10,000 cm. 

'Fig. 6 visar principschemiat för 00 pentodlikriktare, 
som påmil1Jnerom en vaIlllig gaHerlikrikba're med triod
rör. MotSJtånden R1 'Och R2 äro på 0,5-1 res'p. några 
tusen ohm och blockkondellls'at'Orerna el och e2 på 
1-2 MF. 

-()v +sa 
Fig.4. Fig.5. 

Fig. 4. Skärmgallerdetektor. 

Fig. 5. Skärmgallerrör som anodlikriktare. 

Genom att belasta aIlIOdk.retsen med en åt'eTlkopplings
kondens at'Or , fÖ'l'Sämras emieUertid återgivl1Ji<IlIgen högst 
hetydl,i,gt. Därför är det bäUre att anordna en åter
koppling {ran skydldsgaHret, såsom Hg. 7 visalf. Poten
tiometern, som är parallellkopplad med glödtråden, är 
på 1,000 ohm och motstånden Rl och R2 på 0,1 resp. 
0,05 megohm. Det åT 'synnerligen viktigt att de använ
da delarna åro av aHm bästa kvalitet. 

• 

L-dz----t::+::!!=+~(( 
111 _ r-+-it--++' 

Fig.6. Fig.7. 

Fig. 6. Pentod som detektor. 

Fig 7. Återkoppling från skyddsgallret. 

Pent'Oddetektorn :kan koppl.lliS till diet efterfö.Jjanid,e 
lågfrekvenssteget medelst dlfossel eller transfonnato'r. 
KopplinJgselementet måste emellteTtid 'ha en mycket hög 
sjä1vinduktion, även då lind'lllingen g,enomflyltes av -dien 
f.ullaa:nlOdströmmeIl. DesSIUtom är det nödvändigt att 
justera in de ol~ka spänningarna: ytterst noggll"amJt, eme
dan det i 'annat fall kan hända att man överhuv'ud ta
,get ej erhåller nå:gon lJ~krikt'areeffekt. Upp.f.yHas dessa 
f'Ordringar, så kan man, 'OIllI man använder ett ti!llräck
ligt ,kraftigt pentoolfÖ'l', dri'Va 'högta~aren direkt moo 
de'bba. 'Den böll" då anslutas tiR detektorsteget öV1er en 
dros5el eller ,transfODmator med Hera uttag, så att man 
genom a:tt anp'assa högtalaTeIl tiH det använda TÖret 
kla!11 ,uppnå största möjliga ,effekt. · Om-utgångstrans
formator 'an vändes skall dellDJllJ . ha ett högt om:säUnings
tall. 



RADIO-TEKNISK REVY 7 

"Westector" en 
SamtHdigt som de europeiska rörfabrikanrlema kon

centrera sig på tillverkningen av mottagareror med fem 
och sex elektrode:r 'har en engelsk mel:aHfil"ma - The 
Westinghouse Brake & &a:lDby SiigniM 00. Ltd., L?on
don ·- oj, maJrllrnJlldenutslällpt en metaMdJetektor, vilken 
besitter en rad mäTkl~g,a egenskaper. Det är .en spe'
cieM utförandefOTm av den välkända WestiiIllghouse-nre" 
tal~ikrikta'ren, S()iffil i a:n:arkn:ad:en går unJder bfflllärmmngen 
"\Xl estector". 

nen n'ya likrikta,ren verkar som en detektor med rak 
karaktälristik. Den eriSätter galler- ooh d~O'ddetektl()lfn 
i aHa hög- och mell'and'rekVenta svängnmgskretsar, be
höver varken anod- eller gilödsitröm. och harr en prak
tiskt t'ruget obegränsad livslängd. Däremot fÖl"StäTkel' 
den ej signalerna. 

Fig. 1. Westectorn som likriktare i en avstämd gallerkrets. 
el=o,OOOl MF, M = 0,1 megohm, e2 = 1 MF; FansJutes 
till den automatiska volymkontrollen, om sådan användes. 

Liks'om dioddetektorn har "Wes'tectorn" längst ned 
på kurvan en liten IkTÖk, viJken ,?-d li~rikt~ri!Jl!g av :ny.~
ket 'svaga signaler ger upphov till dlstOI'S'1On. Darfor 
bör den föregås av ett eller helst två högfrekvenssteg. 
Mycket goda resultat ger den som andra detektor i en 
superheterodynmottrugare. 

Tia SID storlek kan "Westectorn" jämför M med en 
gaUerläcka el,ler ett v'anligt högohm1gt motstånd. Den 
är 'avsedd aU uppbäras diTekt av 'kopplingstrådarna 

~T 
F----' 

Fig. 2. Westectorn som likriktare i ett mellanfrekvenssteg 
·M = 0,1 megohm, el = 0,0001 MF, e2 = 1 MF. 

appa,raten, varigenom en särskild hå:Uare för den!S3:m
ma blir överflödig. Sedian den en gång inmonterats be
höver den ej vidare justeras eHer bytas ut. En a'vse
värd fördel är aU svårigheterna 'att effektivt afVlkoppla 
detektom bortfalla. 

"\Vestectom'" tillverkas i två I()lika mooeUer för en
kel-och dubbellikriktning, och firmillTIS 'OliJka typer åter
finnas i nedanstående tabell. 

Modell I Typ. I Längd. I 
S~ör&ta riskfria 

I 
Största 

ingångsspänning strömstyrka. 

W4 .. Halvväg .. .. S cm •.. 24 volt bärvågstopp . . 0,25 mA. 
W6 .. Halvvåg .. .. 5~cm •.. 36 volt bärvågstopp . , 0,25 mA. 
WM24 . Helväg med. mittut- 7,5 cm . . _ _24_ volt på bäda sidor om 0,5 mA. 

tag mittuttaget 
WM26 Helväg med mittut- 7.5 om ... . 36 volt på bäda aidor om -0,5 mA. 

tag -- .. mittuttaget ,,, 

ny metalldetektor. 
Fig. 1 och 2 visar två för "West'ectorn" särskillt ut

experimenterade kopplingar. Såiglom framgår av figu
rernill, är en fiUerkrets inritad i diagrammen, men den
na torde i de f,lesta faU vara överflödig. I fig. 1 är 
metaHdetektl()r;n kombinerad med ett hÖi.g- och ett Joåg
frekvenssteg, varvid högfrekvensl"Öret är kopplat till 
den avstämda detektorkTetsen medelst en dTossel och 
en kondensator. 

Fig. 2 åskådliggör metalldetekt'Orns användning i en 
superheterodynnrottaga,re med motståndskoppling till 
s'lutröret. I denna IkoppJing bÖT likriktaren föregås av 
ett vanJi'gt skärmgallerrör eller ett explOnenti'alTör. SlOm 

. F 4-----J 

Fig. 3. Westectorn som dubbellikriktare i en avstämnings
krets med mittuttag. M = 0,1 megohm, el = 0,0001 MF, 

e2 = 1 MF. 

f,örkoppIingsrör i en irak mottagare .rekommendeTas 
däremot ett skärmgaUerrör med Ug impedans oc,h stor 
branthet. , 

I fig. 3 visas en melamkriktare för dubbeHikriktrnirug, 
kombinerad med en avs,tämningskrets med mittuttag. 
Denna koppling lämpar sig 'emellertid endast för super
heterodynmJoUagare med fast avstämd mellmfrekvens, 
beroende på att avstämningsklOndensatorns 'poler har 
en mlycket högpotent.i3.!l relativt jord. 

SlutIiIgen kan nämnas, att den likriktade bärvågen 
kan påtryckas gallren i de föregående högfrekvensrö-

Fig. 4. Enkellikriktare. 

Fig. 5. Dubbellikriktare. 

ren, · varigenom man erhåUerr en autom'atisk ljudregle
dng. Man bÖr eme'1lertid tillse,att detektorn ej an
slutes tiH 'anodspänningskäHan emedan detta skuUe 
leda till atJt den förs:l:ö,mes. 

Fj.g. 4 ' visar en metall detektor fö,r enkelIlikriktning, 
vilken ersätter den vanliga d ioddtetektOffi, ooh i fig. 5 
se vi en dnbhellikriktare mJed iInittuttwg. Den sistnämn,
da ty;pen kan 'använJdiaJs' istäHet fÖT ett diuo-diodlrör. 
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Svängningsforskning e 

Så gott som aHa före
teelser. i universum kun
ria ledas tillbaka till den 
elektromagnetiska sväng · 
ningsrörelsen. Så t. ex. 
äro radiovågorna och 
ljusstrålarna etersväng
ningar, vilka endast skil
ja sig från varandra ge
nom våglängden eller 
frekvensen, och på sam
ma sätt förhåller det sig 
med de infraröda, ultra
violetta och kosmiska 
strålarna. Av detta gi
gantiska frekvensband 
uppfatta vj endast en 
obetydlig del - en knapp 
oktav - som synligt 
ljus. De övriga sväng
ningarna kunna emeller
tid med tillhjälp av 
lämpliga detektorer -
fotoceller, bolometmr, 
elektronrör, elektrome.t
rar, etc. - påvisas och 
.t. o. m.. göras syniiga 
och hörbara. 

yetenskap. 

Fotomontaget visar - några 
tutet: 1) Maskinrummet. 2) Apparat för 
rering av atmosfäriska störningar. 3) 
4) Instrument för registrering av mekaniska 
5) Mikrofonisk undersökning av gatubullret .. 
upptecknas med tillhjälp aven oscillograf på 

y 

ny, intressant 

de moderna stål- och be
tonghusen är föremål för 
ingående observationer. 

Inom institutet finnes 
givetvis även en special
avdelning för telegrafi 
och telefoni samt ett mo
dernt utrustat radiolabo
ratorium. Här undersö
kas de korta och ultra
korta vågornas utbred
ning samt de fenomen 
som sammanhänga med 
den trådlösa överföring
en av tal och musik. På 
radiolaboratoriet utexpe
rimenteras dessutom ef
fektiva störningsskydd 
för _ elektriska motorer, 
hushållsmaskiner, hög
frekvensapparater etc. 

Studiet av de elek tro
magnetiska svängningar
na har under de senast~ 
åren utve :::klats till e:l 
omfattande vetenskap. 
Här som på många an
dra områden Igår Tysk
land i spetsen, och i Ber
lin har som bekant upp
förts ett institut för 
svängningsforskning, vil·
ket uppkallats efter den 
store fysikern Heinrich 
Hertz. Detta institut för
fogar över en mängd än
damålsenliga och välut
rustade laboratorier där 

film. 6) Mikrofonisk undersökning av en velrk~ygi,m:asll:in. 

Ett annat laboratorium 
är inrett för experiment 
med television och bild
telegrafi. På lekmannen 
torde dock det akustiska 
laboratoriet utöva den 
största attraktionen. Det 
är liksom en rundradio
studio utrustat med ljud
kulisser och ljudisolera
de hytter och användes 
för undersökningar av 
mikrofoner, förstärkare 
och högtalare. Här ex
perimenter;'ls även med 
sammansättning av olika 
klangfärger, vilka ex.pe
riment lett till konstruk
tionen av de elektriska 
musikinstrumenten 
Theremins etervågsorgel, 
Trautonium, HeHerbion, 
m. fl. Dessa instrument 
ha som bekant väckt 

tjugonde århundradets vetenskapliga häxmästare fram
skapa nya tekniska underverk. -

På det mekaniska laboratoriet utföras allehanda 
mätningar på motorer och verktygsmaskiner. Det är 
ett slags materialprovningsanstalt, där man bl. a. kan 
undersöka, när vevstaken i en automobilmotor brister 
till följd av egensvängningar i materialet eller när en 
sockel för en turbin med högt varvantal springer sön
der av samma orsak. Även gatutrafikens inverkan på 

Kom Ihåg, att det finnes en ny, bättre krafthögtalare 

» M A X I M U S « den fenomenala dynamiska högtalaren 
med 400 °Jo förbättrad verkningsgrad. 

CONCENTRA 

amhet även i vårt land. 
återstå emellertid ännu åtskilliga 

Bl. a. har man funnit att vissa fre- ' 
strax ovanför hörbarhetsgränsen -

- döda bakterier, insekter och 
angripa människans nervsystem. Det 

som stimulerat författarna i vec
mängd fantastiska artiklar om "döds-

H Ä LS l N G'BOR G. 
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T e I e f o n s k r i v m a s k i n e n. 
Den första prakHskt användbara telegrafen konstrLle

:rrudes av Gau!>s och We'ber för jämnt hundra år sedan. 
Den vaT tilI sin konstruktion synnerHgen enkel och be
stod aven induktioJ1Sspole (sändruren), SoOm sto.d i för
bindelse med en känslig galvanometer (motta,garen). 
Genom att föra in en 'S'l:ålm~-IlIet i spolen kunde man 
påverka galvanoOmeternålen så att d:en gjoI"de utslag, 
och på så sätt hade manen_möjl,ighetatt meddela sig 
med varandra. Denna pri'mitiva telegra:f var en före
gångare till SiemelJls & Hal<5<kes b o.kstavstelegrarf, som 
fick stor utbredning även i vårt 'land. 

Så småningo.m utträngdes :bokstavstelegrafen av Mor
ses elektromagnetiska Slkrivtel'egraf, som under de 
gångna decennierna undergått många konstruktiva för
bättringar. Den har dock aldrig lilksQm telefonen bli'Vit 
var mans egendl()iffi utan fÖf'behåHen några få pdvata 

Fig. L 

Lorenz' telefonskrivmaskin. 

och -statHga institutioner. Detta beror dä'rpå, att det 
fOl1dras särskilda kUIllSk'aper för att avsända och mot
taga telegrrummen. 

Man har ;försök-t konstruera praktiska -och bilIi'ga 
"fjärrskrivare", som s.kulle 'k'unna anslutas tiH telefon
nätet, och skriva ned meddelandet med vanliga bokstä
,,-er på ett pappersark. Flera sådana konstruktio.ner 
ha ~ett dagens ljus, och fjärrskrivarna ha s-edan ett tju
gotal år tillbaka använts a-v telegrambyråerna för över
föring av nyhetsmateria,l tiE :t:idninga,rn-a. Nu haT emel
lertid den -tyska elektrofiTman LorC'lllZ kQIllStruerat en 
telefonskrivmaskin för privatbruk, vilken är så fullän
dad, att den kan rås att nedskriva ett meddelande, även 
om abonnenten ej skuHe vara hemma. Den ser ut SO'll1 

en vanlig skrivmaskin o ch betjänas p.å samma sätt som 
en sådan, och med densa'll-rma kunna telefonledningar
na utnyttjas på ett sätt ~om hittiNs ej vaT!it möjligt. 
Man kan nämligen samtidigt telefoOnera I()ch telegrafera 
på samma ledning och på så 'sätt spara avsevärda sum
mor i telefona'vgift.er. Detta möjliggöres därigeno.m, 
aU man för telefoneringen ,och telegraferi'lllgen använ
der två av va,randra fuUkomHgt oberoend~ frekvens
band. För att ski-Ija de håda frekvensel"'I1l3. åt erforoxas 
emellertid särskilda fiItel'kretsaT. 

Sändaren och mottagaren äro kombinerade tiJ.l en 
enhet, som drives aven liten elektromOlIKl,r. Skrivma
skinen 'ha-r tre tangentrader, och under tangenterna lig
ga fem! skenor, 'som kunna 'fö["skjutas åt -hö'ger eUer 
vänster. Btt tryck på en viss taIlJgem motsvarar en viss 
bestämd kombination. Om man t. ex. trycker ned 'bok
staven E, så skjutes den första skenan åt höger I()ch de 
fy.ra övri,ga åt vänster. Andra bOikstäver ge andra 
'kombinationer. 

SkenlOrna äro försedda med kontaktanor.dll'ingall", som 
bryta och sluta en elektrisk strömikrets, och i'm.pulsel'oo 
ledas pr tråd vidrure till mottaga'ren. DenJJ:ta..är försedd 
med fem elektroma.gneter, soOm påv-erka skenorna på 
ett sådant sätt, att de bilda samma kombi:natiO'ller som 
på sändarsidan, oc-h i varje kombination. pass-ar en viss 
ta:ngent in. Medelst en ToterRnde medbriThgare tryckes 
denna sedan ml()t papperet. 

Fig.2. 

Central för telefonskrivmaskiner "Haus des Rundfunks", 

Berlin. 

Fig. 1 visar en telefonskrivmru>killl a'v fj.rman Lorenz' 
fabrikat. Då maskinen anheta-r s,om mottaga,re förflyt
tar sig typkorgen utefter 'papperet, varvid meddelandet 
rad för rad nedISkrives på detsamma. Med denna ap
paTat ,kan man erhålla elt stort antal kop.ior. 

Telefonskrivmaskiner,na äro särskiIt lämpliga för af
färsrörelserna med fili~ler 'runt omkring i l allld'e t , daT 
de k'unna användas för överföring a'v meddelanden 
och rapporter, samt för ba,nker, .hotelI och andre pri
vata företaJg. Dessutom äro de synnerligen idealiska 
för mottagning av telefonbestäHnin·grur, villket kan s'ke 
äv-en under de tider kontoret är stäng-t. SIutligen får 
mJan väl anta'ga, a,tt telefonskrivmaskinerna framdeles 
kunna få användni'll!g vid post- och teleg,rafverket 'll1. fl. 
staUilga institutioner. 

Fig_ 2 visar en !komplett central med telefonskriv
maSlkiner, installerad i "Hans des Rundfunks" i Berlin. 
Härifrån utsändas aHa da<gsnyheter och tjänstera;ppo.r
ter till de övriga tyska flUndrad~O'S'taHoIlJern-a: Fil"ankfurt 
am Ma;j,n, Miinchen, Breslau, Hamburg, Königsberg, 
Stuttga'rt och Leipzig. Denna överföring kan ske se
parat eHer gruppvis till . två eHer flera stationer. Över 
Berlincentralen kuulla des-sutom de olika sändhr:na sät
ta-s i förbinde.}se med varandra. 
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Om högkapacitiva 
Högkapacitiva filterkondensato:rer användas bl. a. för 

utjämning a'v växelströms-komponenten i pulserande lik
ströms:kretsar, vilka äro dimlensionerade för låga spän
ningar och stO'fa strö'lllStYl'kor. VaI1!ligtvis kombineras 
bIocken med en eller flera drosslar, och i stort sett äro 
filterkrefsarna konstruerade HksQIIl de vanHga nätaThO
derna. 

ndensatorer. 
är en särskild d'rossel överflödig, emedaJn högtalaren 
själv tjänstgör om såd'an. 

Ä ven vid 'mi rofonanlä1ggning1ar kan det vara önsik
vlärt att slippa i ,ån Ibatter:ierna. För matning av mikTo
fonen M rekom ,enderas 'ett :aoggregat, bes,tående av en 
ringledmngstra ,sformator 'f, en metaIlikriktare A och 
en si'lkrets C1 • • C2 • MikrofontraJllsfoT'Illatorn MT är 
kopplad i serie ,med mi'kl'Ofonen ochirrl,agd i den ne
gativa tiIlednin efter den andra fHterkondens'atoTn 
(fig. 3). Algg egatet, som tll!ger obetydlig plats, kan 
lämpligen saJm anbyggas med l~rofOIlstativet, var

åHer en kompakt enhet, SQIIl kan an
te väggkontaikt. 

ig. 3. Mikrofonaggregat. 

För växelströmsdri:ft erfordras förutQIIl sHlkretseIll en 
likri:ktare för låga spänning.ar, t. ex. ett ikuproxsystem. 
koinbinerat med en vanlig 'ring,ledningstransformator. 
Fig. 1 vis'ar principschemat för ett sådant aggregat, vil
ket kan aJllvändas för matni1ng av iDiormala batteT\irör. 
T är ringlooningstransformatorn, A ImJetaHikri:ktaTen 
(kup:roxsystem) ,och C1 0ch C2 de .bålda filterkonden
satorerna, vilka ha en kapacitet av 2,500 MF. W är en . 
reostat på 3-5 ohm och D en drossel IllIed relativt låtg 
sjä'lvilIllduktion (2 Henry). . ~ 

Det beskrivna aggregatet kan naturligtviis även an· . 

Fig. 1. Principschema för glödströmsaggregat. ('\) 

• Fl T 

.~ ~ '~--Wo--o:l 
T A ~~~~~ 

~[!j+Cm 
- T A ~ 

Fig. 2. Fältspänningsaggregat för dynamisk högtalare. 

vändas för andra ändamål än matning av batteriTÖr. 
Det lämpar sig utmärk,t för ana apparateT, som tarva 
en lågspänd, ren l,ikström lI\led relativt stor strömlStyr
ka. Vid köp av konde:nsatorer måste man emellertid 
tillse, att man el"håUer en typ, Slom ej överbelastas. 
Därför äT det nödvänd~gt aU Utet nä mm. r e studera spän
ningsförhållandena i silkretsen. 

Om vi antaga, att a.ggregatet vid 0,5 'aJmp. strömför
brukning 5kaIl läl'Illlla en spän:ning på 4 voH, och att 
reostaten är så inställd, att det i strömkretsen inkopp
lade motståndet uppgår tiN 2 ohm, s'å blir spänn,ings
faIlet i W 'li:ka med 0,5 X 2 = 1 volt. Vidare kunna 
vi antaga" att drosseln haJT ett motstånd av () ohm, vil
ket ger ett spännlngsfaH på O,5 X 6 = 3 volt. På C1 :s 
poJer ligger således en spänndng av 4+ 1 +3 = 8 volt. 
Beräkningen geT v~d handen, att man i ovan beskrivna 
koppling måste använda filterkondensatO'fer, dimensio
nerade för 8 volt spänning. P.å samma 'Sätt beräknas 
spänningsfallet i siilkretsar, Si()1ffi äro dimensionerade för 
andra spänningar och strömstyrkor. 

Det · ifrågavarande 'a:ggregatet 'kan i förenklad form 
även användas för matnmg av lågohmig'3: dynalllusika 
högtalare. ,Fig. 2 visar en sådan koppling. Såsom 
framgår av figuren, är högtalaTen H ansluten tHI .frans
formatorn T över en ].ikriktare A och pamlIel1kopplad 
med en hägkapaciti.v fHtel"kondensator C. Som regel 

gsaggregåt för automatisk telefoncentral. 

Flem nätagg: egat med spännilIlgsfördelare äTO så 
konstruerade, a vid kraftiga a1llOdströmsvatri:ationer 
även gaHerförsp 'nning'en ändrar sig. GaUerspäIllIlliJngs
vamationern'a gi a :i sin tur upphov tin 'ännu 'kraftiJgare 
anoostTömsvaria i01ller, och resultatet blir en avsevärt 
försämrad ljud' valitet. Atergwningen . kan emeH.ertid 
förbättras bet y Hg:f, om man para1:J.eHt till gal1lerför
spän!l1ringenansl1 ter ett elektrollytblock på 500 MlF, vil
ket taC'k vare si stora upplatddningsförmåga under
trycker spännin ,sva,riationerna. 

De högkapa titva f,ilterkoooensatoreTna ha på se· 
llIaste tiden även -iunm't användning IDQIIl automattele
tfonien. Vid de belautomatiska centrolerna uppladdas 
nämHgen batteri t genom en likriktare, vilken anslutes 
till nätet så sn rt aboonenten 'Jyfterav mikrofonen. 
Det sker med til hjälp av ett relä, som genomJflytes av 
mikrofonström . Under den t,id samrla[et varar lad
dalS 'såJed'es batt riet. Oläigenheten med denna anord
ning är att de ö eTI'aJgrade växelströmlffill!rna f ö wl"'Sa'k a 
stömingar, som äro mycket svåra att eliminera. Vid 
en medelstor ' , lä;g,gning uppgår nämligen Jtaddnings
strömmen mI :a 1,000 amp., och för att utestänga 
vä~elströmmaT.n från mrilk:rof.ookT'etsen erfordras myc
ket kraftiga dr sIaT, vHtka des'Slutom äro gall:Slka dyr
bara. Det har el:lertid visat sig, 'att den ena drosseln 
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Den elektrostatiska högtalaren. 
Att va'rken den elektromrugneHska elJer elektrodyna

miska högtalaif(~n förmåT återgiva ta,loch ,IIl/Usik full
komli,g't kOfJrekt heror på aH kraften, som driver mem
branen, är koncentrerad tiN dess mitt. HäTigenom er
hålla de enskilda ytel:emenil:en en viss rö'relsefrihet så 
att de ,kunna utföra självständiga svängnmgar, och till 
följd därav bildas svängniillJgsknutar 'Och övertoner, som 
förändra klangfärg,en. 

'Man Ikan emellert~d bli kvitt övertonerna genom aU 
l'åta den att'rahernnde kraften verk'3 pA hela memhmn
yi'run. I praktiken uppnås detta enklast genom att kon
struera högtalaTesystemet enNgt den 'elektrostatiska 
prirncipen och utnyttjaattr3lktions- och repulsiolJJskraf - . 
terna, SQIIl äm verks'amma i ett elektrostati'skt våxel
fält. 

b 

Fig. 1 a och b. 

Fig. 1 a visar ett enkelt elektrostatisk,! högtaJaresy
stem, 'vilket består aven ytterst tunn m'e'l:allskiva a 
~ niembmnen - som äT monterad tätt invid en perfo
rerad pMt b, tiUS'ammans med vilken den ibild'frr en 
kondensator. Eugen Reisz, som konstruerat den första 
pra'ktiskt användbara 'högtalaren av elektrost3:tisk typ, 
använde som membran en tunn g.ummihinna, på vil
ken var utfälld en meta'llbelälg,gn1ng. Då en växelström 
kopplades tiH de båda elektroderna, drogs gurmmihin
mm in i hålen på metalJplattan och bildade ett anta,l 

kolvar, som försatte luften i sväIllgrnnga'l'. För att hö,g
talaren S'ku'lle återgiva de höga och låga tonerna mJed 
samma styrka, gjordes Ihål'en i metallplattan Hka stora. 
DeTIiIla högtalaTtyp fick dock aldrig någon stö'rre -. arno 

vändning inom runJdradilOiIl, beroende på aU den fordra
de en ganska sror ef{'ekt, 8-10 Wl3.tt. 

Nu har emeHertid den hekante tonfHmspionjäTen' 
H~ns Vogt konstruerat ett dubbelsidigt elektrostatiskt 
högtalaresystem, som kan utJstyms moo 1,5-3' watt 
- s~mma effekt som en modern radi:omottagrare ~äm
na,r. Fig. 1 b visar hur detta system är kronstruerat. 
Den tunna metaHmJemhranen a är monterad mitt emel
lan två fasta, perforerade elektroder b och bl, vilka äro 
kopplade till radiomotta'garens utgå'llg:skrets över en 

Fig.2. 

tralJJSformator med högt omsättni'llgstal. Genom ett lik
ströllJJSaggregat - å figuren b-ciecknat (+), (-) - er
håUer membranen en positiv förspänning på 1,500 volt. 

Emedan oli,knä'llnigaladldningar attrahera vanlIldra. 
kommer memhranen omväxlande att dTagas mot b och 
bh allt eftersom die båda elektroderna över transfoI"IllJa
torn erhålla en negativ impuls. Samtidigt stötes det 
bortaiV den elektrod:, sOlm för ö~onblicket hraT en posi
tiv potential, och på så sätt koanmer det att . utföra 
svängningar i takt med taIs.trömmens frek'vens. 

De dubbelsidiga elektrostati5ika högtal'arnra ha van
ligtvis en diameter av 40 cm. och membranen utgöres 
aven ytterst tunn a'luminiumfolie, vilken äT full kom
Hgt okänslig för fukt QC,h temperaturfö,rändri'nga'r. De 
fasta eIektrodeI'lna bestå av bakelit, på vilken är ut
fäHd ett eJ.ektriskt ledande skikt, vilket med hänsyn till 
den höga försrpällIl!ingen ä'l: överdraget med en isoleran
de hinna. Nätaggregat,et, som ju intte skall lämna nå
gon ström utan endast hålla membranen på en hög po
sitiv potential, äT av synnerligen enkeI konstruiktion 
och sammanbyggt med transfoI'lIuatorn till en sepa'rat 
enhet, såSlOm fig. 2 viSar. 

Om högkapacitiva filterkondensatorer. Forts. från föreg. sida. 

kan undvaras, om man paTalleHkopplfrr likriktaren med 
ett el<ektrolytblock, såsom ,Hg. 4 'visar. AlLt efter ladö
ningss tri;>mmens storlek har blocket · en kapacItet på 
2,000-10,000 'MF. 

På senaste tiden har man äv'en börjat:mvändahög
kapacitiva eIlek:ITolytblook fÖT elimrnering av störningar 
från elektriska kontalktanordnmgar - I~usreklamskyl
tar, automatiska registrerinigsapparater, etc. Tack vare 
kondJensatorernas '&tora laddlningsföl'lllIåga kan man på 

detta sätt släcka myck'et kraftigragnistor samt under
trycka de !högfrekventa s'vängninrgar ,som 'oo'stras i 
gnistgapet. 

Man skuHe kunna räkna upp ytterligare en mängd 
användnirngsmöjligheter, men det får räCka med de ovan 
anfö'r,da exempien. Det kan emellertid nämnas, aU de 
högkapacitiva filterkondensarorernm även ha en. stor 
missironatt f~na inom säma1retekniken, televisionen' 
och tonfilmen. 
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Hur man tillverkar ett ågsinstr:ument. 
Vi Iha 'redan i en tidJgaT'e uppsats berört principen 

för Theremins "'etervågsorgel" och åteflkomma nu 
med en fullständig byggnadsooskrivning över ett in
strument, rom byggts på vårt 'la<borat'Orium. ~å en 
sådan "oog'el" koMf man k !ke blott demonstrera den 
mlusikaliska effekten utan även spela riktiga mel'Odier, 
och under förutsättning att instrumentet 1illverlkas 
med llit'et oms'Org, 'Och att man 'är Il!ålg'Orluruda mus~ka
lisk, kan man framlooka ganska vackra toner på det
sa,mma. 

Kopplingen. 
Såsom framgår. av monterings planen , hestår WnStTU

menlet av tre sepal'ata steg:hög:frekvensg·eneratOTerna 
I och II samt övedagra:ren A. Lågfl"ekv,ensförstäl"ka
ren med tiHhö'rande högtala'l'e - den MlJSlutes till kon
takterna "LF" - har utelälmnats ·å f1gUJren, men här
fÖT 'kan man använda snart sagt vHlken k'Ommel"Siell 
T.adi:om'Ottaga'l'e slOm häI'SIt. Den måste emellertid vara 
försedd med s. k grammofonföl"Stäclming s'amt ha en 
någorlunda Ik'l'aftig volym. 

De båda generatorerna skilja sig principiellt ej från 
Vlarandl'a. <De 'är'O ibåda utrustade med induiktiv åter
koppling, och återkopplingsspola'rna L 2 och L 5 äTO in
lagda d aJ'Il'odtillednJngama.Sv'ängningskretsarna CILI 
'Och CaLa ligga i gaHertiHed!ningarna. Kondensat'Orn Cl 

blör paraHellkopplas med en m~ndre k.ondensat'Or med 
endast ett paif platt'Or, s<å aH kntsen kan fininställas. 
Denna konJdiensatOT är emeHertiKl utelämnad ,å figuren. 
Till primäTkretsen i gen,eratorsteget II äT kopplad en 
Selkundärk<rets, bestående 'aven spole L 7 och sP'Olens 
egen kapacitet. C betecknar . den variabla hand
ka'paciteten i .antennen "ANT". M'OTstånden MI 'Och 
M2 s'amt. kondensatorerna C2 och Cs tjäna tiUatt hMla 
'hÖgfrekvensen borta från anodbatteriet. Kondensato
reTIna bilda en hekväm väg iför den högfrekventa ener
gien, s'Om .flyter tiU k'atoden, 'under Idet allt MI 'Ooh M2 

!Spärra högfrekvensen. Hlädgenom uppnås" att de bå
:da .generatorerna, lUtan att inveIika på varandra, :kunna 
mallas med ström från sa'll1lIIlla an'Odbatteri. 

Spolarna Ls 'Och L 4 ä'ro kopplade liH de båda anoo
spolaTiIl'a. De l~'gga i över}:rgTa'l'ens gallerkrets .och 'le
da de högfrekvent'a strömlIll3!rna till V 2:5 galler. Över
lagraren ä'l" koppl:ad som anodlilkTiktare, Id. v. s. lik
riiktningen sker p:å kar3'ktäristi,kens nedre !krök. Där
för måste ~aHer.förspänrungen (-C) ställas in så aU 
röret verkligen arbetar på den nedre kTÖken. Eme
dan gaHerbatteriet erbjuder ett aVlSevärt motstånd m.ot 
de 'högfr,ekventa strölII1Jm.aTll1a, hör Idet paralleHk'OPplas 
med en, bLockk'OI1ldens'ator C4 • Gen'Om lik'l'ik,.tnirI:J;gen 
eThålles en iblandning av hög- och O},å,gfl'ekventa ström
mar, men då vi endast ha 'användning för de senare 
måste vi se tiU att högfrekvensen ej kommer in i anoo
.tilledni[1Jgen. Dädör ill1llägges meHan anoden 'Och kato
den en kondensail<or Ca, såsom f,i~uren vis'ar. GeI).om 
att välja oli.ka kondens:atorer ~kan man undertrycka de 
lågfn;kv-enta svä'Il'gningaTll1a och på' så sätt förändra 
instrumentets klangfäTg. 

TiH instrumentet 'hör även en strömbrytare, 'Och 
ihäTför kan marn använda en v'anlig ringledningskon
talkt. Den håller man i handen när man spelar, 'Och 
om densamlma 'kopplats i serie med hö:gtalaren, så hör 
lIlan musilken när man tryoker på knappen. K'Ontak-

id även pa'l"aneHkoppl~'S med hög1:ala
mn, varVid den enare k'OITs,lutes då :konta1lden tryckes 
in. Erfarenhet ha'r Idook <givit vJd harn,en, att s,erie
kopplinJgen är I . kvämast. Om hÖlg<taIa:ren är <j!Il!}lagd 

di:reld i slutröre ftnodk'l'e{,s, så hör man när man bry- . 
ter och sJuter srÖtmrnen,en 'knäpp, vilken man d'Ock 
kan eliminera g .om ati- .använda en ,utgångstranSlfm
mator och lägga strömbrytaren 'Och IhögtahueTh i serie i 
5<ekunJdärkretsen nå behöv'.er man aMrig bryta anod
krets,en. I m!å ga apparater är denna transfoI"lmat'Or 
,redan inhY'ggd. 

Lbland 'hör m n, ,närm!an bryter utgån,gskl'etsen, en 
svag t'On- i högt • aren vilken 'OTsak!lJs 'av kapacitiv ener
giö,verföring. D n :kan man emellertid bli kvitt genom 
att förbi:nda d . ena slek'llndä'flklämman på transf.or
mat.orn med: d primärkIämIp'a, som ~år till anod-

. batteriet, s'amt J 'gga strömbrytaren :j den andra tHled· 
ningen. 

Fö'rutQm str': rytaren behöver ,man en .an'O rdni ng , 
mJed vilken 'kO'lltmuerlilgt kan reglera UudstYl"kan. 
Härför kan ,m n använda en Iliten kudde av mjukt 
ga'rn, vi,lken pr pa'l"eras med grafitpulver. Den place
ras mel'lan tve ' e träplatt'Or, av vilka den öVeTsta fåif 
1jänstgöra s'OmedaI, .och anordning'en veflkar s'Om en 
miJkr'Ofon, idet IOts,tå'IlJdet minskas med trycket. 

Monteri:ngspl men Visar, hm de olika delaT·na plaoe
roas. AppaTat må'Slte utföras stabilt, och sP'Olhåll~r
na samt de öv i'ga detaljerna anbringas så, att deras 
iI:ltbfud'es ,Iläge ej kan förundras . Om man monterar de 
'Olika delarna p., !Samma :bräda, s'å är det nödv'ändigt 
a1t avskäl"ma de sepaTata steg·en med k'OPpar- eller alu
miniumplåt. "mnas' stegen oskärmade, böT avstån
det melllan de b da högf.rekvensgeneratO<rema I 'Och II . 
uppgå tHl mins en met,er. Bottenbrädan förses med 
fyra gumm~fött . I ,den :beskrivna apparaten ha an
vänts slavkond nsatorer, vilka äro synllleTligen lätta 
:att montera 'Och koppl'a', men det är iJlJaturligtvis ingen
ting som hind ar aH Iman begagnar vanliga bl'Ock. 
Spolama, som äro av HoneyCiOmb- eller Ledion1yp, 
-anbringas ,i sin håUare enHgt materialförteckningen 
loch monteringsl ,lanen, och v·d<dkondensatorerna anslu
tas så, att axJa a komma i förbindelse~med katlOden. 

Olm de separ ta stegen lämnas 'Oskärmade, så måste 
~ås'Om n:ämnts 'vståndet mellan de båda 'högfrekvel1S
generatorerna pgå ti'll mmst en meteT. Överlagra
ren plaoeras s,ed · mJitrt emeUan dessa. Innan det hela 
sammank'Opplas bör man emellertid pl'OV:a vaTje steg 
för sig, 'Och hä för hehöver man ett likströmsmstru
ment, medvi,l!k strö1illS:tyrkor upp tNI 20 mA. kunna 
'Uppmätas. Me dJetta 'in\Strument kontr'Olleras anod
Iströmmen i de 'O'Lrka stegen. Sedan undersölker man 
'Om generatorn " vänger, va'rvid som bekant alll'ooström
menmJåste sti'g. Röret arlbeta'r näm!l.igen på- karak
tä<r:iJStikens ned e krök, 'och generatol'ema tjänstgöra 
\Således s'amtidi som likriktaTe. Om s'årund!J. k'OPP
lingen mellan ai odspolen L 2 och giaUerspolen LI göres 
.-hUt fastare, så 'ås.'te an'Odströmmen srtiga i proportion 
härtill. Skulle detta ej inträff'a bör man se efter om 
inte återkoppI~n SlSP'Olen till :äventyrs är felaktigt P'OIa'<l. 

Vi komman tiU pl"ovnd'Illgen av över1agrall'en. Ä ven 
~ detta steg må le aJ1looliikstromilllenunder ånf'}~ltande 
av en 'högfrekv sspämt.ing på gallr-et stiga. För att 
k'O'IlJS,tatel"a :dett sättes den ena generatorn 'ur fun;ktion 
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-varefter ikoppliJnJgen mellan den 'andra generato.rn 'Och 
överla.gra,ren göres allt fastare. D~ sker genom att 
näTma 'Slpolen La resp. L 4 jntiH L 2 eHer L 5 • AnodJStröm
men måste dåstj'ga, am efter som återkopplingen gö
res fasta're. 

Har man 'konstaterat att apparaten 'är rätt kopplad, 
så öv,ergår man till instäUningen av odens-amma. Här
vi-d anslutes lågfrekvefi'sfÖTstäTkalI"en och högtala'l'en 
till aggregatet, under det at! antennen och spo}en Lo 
tiI'1 att !börja med aV'läg5IIlas. Sedan inställas Cl 'Och Co 

. samt spollkopplama :j de båda steg,en s,å, att båda ge
neratorerna arbeta på samma våglängd. Man måste 
då, när Cl 'låJngsamt vrides över skalan, >höra de be
kanta i'l1lteI1ferer~S'vilSs};ingrurna. Det kan emellertid vara 
nödvändigt att variera gaHerförspärnrnIllgen. 

Sedan instrumentet imeg,lerats för det ungefärliga 
spelområdet, 'kan man med tHlhjälp av den omtalade 
finimtäHningskondensail:of1n b ek v ä'lllf överbrygga hela 
d'e1: musilka'liSlka f'n~kvensomJrådet, och ställa. in :jns<lJru
mente!: p'å varje önskad ton. Det är nödvändJ,gt att 
använda; fäl'lSlka batterier, ,emedan tonhöjden annars 

k'an ändra sig. En annan va'nl1g SltörniDJg är följande: 
Utan att man va'rierar tonhöjden v,ibreraT tonen, bero
ende på att inJStr1.IDllentet på ett eLler annat sätt utsättes 
för skakningar, t. ex. g'enom trafiken på gat-an. Här
wd varieras de 'högfrekventa svängnmgama genom att 
'aV'ståndet mellan kondensatorplattoma ändrar sig och 
Wljden bli1r,att även tonhöjden 'v'arieras. Denna olä
genhet kan man emellertid lått eliminera genom att på 
monteTingsbrädan anbringa gummlifötter. För övrigt ' 
bör återk10pplingen ,j de båda generatorerna gölI'as så 
lös soOm möjli<gt, så att det ej Ikan uppstå några, över
toner. Dessa 'OTsa1ka :nämligen en mJängd kloangkomlbi
nationer, som vertka störande. 

Har man funnit den rilklbiga kopplingen, så kan även 
spolen ·L 7 placeras i sin hållare, varefter dens'amma 
förbindes med anJtennen - en kort metaUstav (30-5C 
cm.), som runb dng as på

' 
apparaHådan. De högsta to

nerna sko}oahöras, doå handen hålles i omedelbar när
het av antennen, och på ett avstånd av ung. en meter 
från densamma hör \man erhålla tlJre tiH fyra oktaver. 

Monteringsplan. 

!tf aterialförteckning: 

1 Joågfrekvensfö'rstäl'kaTe (r~di'Oapparat) med hög-
talare. 

1 anodhrutteri, 100-150 volt. 
1 aokumulator, större typ, 4 voJt. 
1 ljudregleringsanordning med peda1. 
1 strömbryrtare (Tingl,edningskontakt). 
1 honeycomJbsp'Ole L 7 , 200 vaTV. 
2 honeycombspohlr, L 2 och Lo, 75 varv. 
2 IhoneyoombspolaT, L l och L 6 , 50 vary. 
2 honeycombspolar, La och L4 , 25 varv. 
2 hlockkQlll'd~nS'atorer, C2 'Och Cs, 0,1 MF. 

2 blockkondensatorer, Ca och C4 , 1000-5000 cm. 
2 v,ariabla glimmel1k'Ondensa>\!orer, Cl och Cu, 500 om. 

1 fån:ins'täl1ni,ngskoooensator, 10 cm. 
2 ,högohmiga motstånd, Ml oc,h M2 , 5000 'Ohm. 
7 spolh åH are. 
3 fjädTande rörsockla,r. 
2 rör, RE 084 
1 roT, RIE 134 
1 hörtelefon 
1 potentiolffileter. 
'A1u'lll~niul11lhJieck, b ussuång,ar , kontaktsk,rnvar, mon

teringslbräda, brutter1s1add, 4 gU'lllmifötter. 
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Nya ' liusreläer för levision. 
Natriumlampor (Rectron). 

Fig. 1 visar en natriumlampa av senaste kons,truk
tion. Såsom frll.mgår av princiJpschemat, fitg 2, består 
lampan av en gJ:a:sk'OI,v k, vilken innehåller en glöd
katod g, tvenne ringfol"miga elektroder el och e2 samt 
en vi,s'S mängd metalliskt nat1rium. Då den anslutes till 
en lämpHg strömkälla, förflY'kti'gas natriummetaHen, 
och mel,lan de båda elektroderna uppstår en ljusbåge 
(glimurladdl:nling). Efter c:a 10 minuteT lyser lampan 
med full intensitet. Det alstrade ljuset är m'Onokroma
tis'kt (enfärgat) och motsvarar natrium- eller D-Ilinjer
Ua! i spektrum. E'medan Ijusvariamonerna följa st'röm
vaJriati'Onern'a utan tröghet, kan natriumlampan med ] 
föffiel användas SQIIll ljus relä i televisionsmo1tagare. 
Dessutom lämpar den sig utmärkt för allehanda inter- ( 
ferensundiersökningar, polal"imetri, ,refraktrometJri, etc. 

Såsom framgår av Hg. 1, är I'ampan kombinerad med 
en transfOlTIDator (4) och ett förk'Opplingsm'OtstånJd (3). 
Denna typ äT a'vsedd: för växelströmsdrift, men firman 
tillverkar också' passml'de strömbegränsnmgsmotstånd, 

Fig. 1. Natriumlampa för växelströmsdrift. 

1. natriumlampa, 2. vacuumklocka, 3. förkopplingsmotstånd, 
4. nättransformator. 

som möjliggöra ans/lutning till -likstromsnätet. Över 
IlampalJlJ äiT anbragt en vacurumklooka (2), v,ilken har till 
uppgift aM förhindra en aUt för kra:ftig värmeutstrål
ning. Glödspänmngen uppgålT tiU 1,8 YOIlt vid 3 'aIDp. 
strömförbrukning och IjusstYl"kantiIll lO Hk pr 'kvcm. 
Mellan glödtråden och de båda anoderna ligger en spän
n~ng på 28-30 V'Olt. 

Punktglimlampor med glödkåtod (Rectron). 
För televjsions'Illi'Ottagare med spegelhjul erfordJras en 

punktformig, intensiv ljusikä:lla, vars intensitet ändrnr 
sig i takt med stTÖmvaTiationeI'll!a. Ett såd'3iIlt ljus relä 
är Rectrons nya punktglimlampa, typ RT 02 k, vilken 
anbetar prakti:skJt taget utan tröghet inom det förr bild
överföringenerforderHga frekvensbandet. Den är för
sedd med glödtråd, valTigenQIIl a:nodspänmirngen: ned
bring~s tiLl 25 volt. Lampan, som har tre ben, kan 
p,laoeras i en vanlig fyrpolig TÖ rsockel , varvid de båda 
ytterbeIlJen förbindas med glöds1tromskäLlan. Mit1Jkon
takten fÖI1mrndes med anodspänningskällan över ett fö'r
kopplingsmotstånd, vilket inregleras så att den maxå
malaanOldströmmen uppgår tiU 0,5-1 amp. Våd en 

2,5 amp. uppgår glödspäIllIllirngen 'liH 1.8 
v'a'rmll(le en glödJStr,ömseffekt på 4,5 Wia.tt. . 

"'TrI ,m',TA'" av en 'kvartscyli'll!der, soOm kon
tiLl en intensiv ljuspunkt med en 
Kolven är fyHd moo en blandning 

ll'eJIIUJmIQ~as. som ger ett 'Orangefärgat ljus. 
t Jämp~g fö'r televisioThsända-

1 

Ull'\'lJL"U'l''' för växelströms drift, principschema. 

Tn,'\1'"r,T\p'n ifr,äg'a kan emeJ.lertidJ ej använda,s fÖT 
Irf\.!rl~1bl'f':ril1.11! av kurvor. HärfölT erfordras en 

kemiskt verksamma strålar (blått 
ändamM ti,uverkar fil'man en sär

, med kviok.silveIlånga. 
televi,sions- och tond'ilms:ä'ooamål kunna 

UIllKJll'l1I'iUlilaJurp\lI användas ' som interm~ttenta 
eMroopti:ska Ikonrt:rollanläg'gningalf, för 

för stroboskop~ska och likna'll!de än-

r---t---1eO 

Fig. . Punktglimlampa, typ P. L. 12. 

t---+--- iZ0 -----_ 
so 

J 
f\) 

"' liiilFiiiiiiiiiil __ L~ J 
Slitsglimlampa, typ L. S. 06 

pa, typ P. L. 12, lämlnar ett 
ensivt ljus, som ,gör I,ampan sä'rskilt 

egelhjulsm'Ottagare. Den kan belastas 
oeh föIjer utan tröghet de snahbaste ' 
Driftspänningen uppgåJr tiH 200 V'Olt, 

orrl''''f'<lrM brett frekvensområde äT Ijusinten
nr,n.n.,-.rff,nm,Pl,I" mot s:trÖInstyvkan. Lampans di

av fiJg. 3. 
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Kopplingen mellan lalIlllPan och förstäTIkaren kan va
ra galvanisk, induktiv eller kapacitiv,och som fÖil'Spän
ningskälJ.la kan man använda antingen ettanodhaUeri 
eUer ett anodspälIllrnngsaggregat, dwensilOnerat för ovan 
angi'Vna strömsty~ka. S'edan spänningen med tillhjälp 
aven reostat inreglerats tin ett vävde, slOm ligger !Obe
tydligt under tändspänningen, erf{)lJ.'dras för modu~e-

f 
- -l 

O 

-_1 
bl 

f -- n 
\I) 

.Q 

l- --1 

lO 
L . _ 

~ 

M 

Fig.5. Fig.6. 

Fig. 5. Punktglimlampa, kombinerad . med spegeltrumma. 
Fig. 6. Slitsglimlampa med tillhörande optik för registrering 

av tonfilmsdiagram. 

Tingen av gHmljuset endast obetydliga spänning'Svaria-
lionel'. . 

'För ,enkla telev,isionsexpedment kaiJlJ l,ampan inkopp
las i slutröTets aIIlJOldkrel!s. Man behöver då inget sär
skilt skyddsmotstånd, men ffillledan spälll'llingsfaltlet l 

I,arrnpan uppgåT tiH omkr. 200 volt, måste lillan använda 
eft batteri eller aggregat på minst 3'50 volt. 

An'Vändes som fö'vstärkaTe en VlalIl1ig, nätansluten 'ra
diomottagare, kunna illl1.ipuliSevna tillföras> lampan över 
,ett par blocklkondeIlJSatorer. I detta faH erfovdras emel
}.ertid ett särskilt fÖTspänningsbatteri med fiUhörande 
l'eglerirngsmotstånd. Sådana kopplingrur ha tidigate be
skrivits i RTR. 

Fiog. 5 vJsar en punktglimlamp'a, kombinerad med 
en samlingslins L och en spegeltwm:ma Sp. D å trum
man roterar, p.rojicieras på skä1'.IIlffil M liJka många pa
rallella ljusstrimmor som spegeltru'ffi'IIl'an har speglar, . 
och genom att modulera lampan med de mottagna bild
stl"ömmarna erhålles på skäll:men en bild av diet över
fövda originalet. 

Förutom de ädelgasfy~'lda gltiml,amporna, som alska 
ett 0 ,1' ange färgat Jjus, till'VeI"kas på bestä,llning 'lampor 
med kvicksHverfyHning. Dessutom tiHhanda:håHes för 
tonWmsändamålen speciaHampa, 'typ SL 06, (fiJg. 4) 
med ett smaJt, rektanguloärt -fönster, som genomsläp
per de kemiskt vevksamma strålarna. DeIlJlla lampa 
alstrar på filmremsan ett smalt streok och kan således 
användas fÖT registrering av tonfilmsdiagram enliigt in
tensitetsförfarandet. Fig. 6 visar hur ,ljusreläet kombi
neras med en k()l]1densatorlms L, en ibländare Sp och 
ett objektiv O. 

Kerrceller (Pressler ). 
P.ressI'ers kerrceller bestå av tvenne krondenrsatorplat-' 

tor, i'llilleslutna i ett käTlmed nHrobensol. Med tiHhjälp 
'aven stälWskTUV k 'an alvståindet me.}.1an pJattol'lna regle
ras från 0,5-2 mm. Cellen tarvar en förspärmJing på 
600-800 volt oc'h reagemr utan trölghet för frekvenser 
upp tin 10 mjljoner Hertz. Den kan inkopplas direkt i 
sl'lltrörets anodkrets, 'V'a'rvid' ffuspänrnlingen erhåUes 'Som 
spänningsfaH över ett motstånd, men i detta faJ'l erfor
dras en anodspänning på 1,000-1,500 volt. VanLigt
vilS sker anslutni'l1!gen till förstärka,ren över en lämpltig 
anpll!ssn~ngstransfOTmator . CeUen pl'acemSl mellan tven
ne nicols p ris mor på så sätt 'att den endast träffa.s av 
polariserat lju:s. 

Superaggregat för korta 
o 

vagor. 
Det "super-kortvågsaggregat" vi hämedanSlkola be

skriva lär avsett att användas i kombiIlJrution med en mo
dern, nätan:si}uten distan~motta,gare, v,Hken f.år tjänst
göra dels SOlm mellanfrekvensfÖl'stärkare, dels som an
dra detektor och dels slutligen sOludå:gfrekv€nsförstär
kare. -Det är så'ledes fråga om ett aggregat, konstruerat 
enligt transponeringsprincipen, och sås9m framgår av 
princips~hema, fig. 1 och 2, utgöres det av en sk'ä'l'ID
gallerdetektor och tenJ separa,t osciU·ator, från vilken 
över}lagringsfr~kVlenJSen tiLlföres detektorns 'skärmgalIel' 
över en blockkondiensator C5 på 50 cm. Ätel'lkopplings
spolen L 4 fur anol"d:nIatd fast, och för 'reg~ringen av åter
koppiingseffektenanV'ändes ett högohm~gt, variabelt 
mot'stånd M4 , mOO vilket svängnilllig'S'enevgien kan varie
ras inom vida gränser. 

I samtliga avSltämruingskretsar använJdas miniatyr
spolall' av den typ, s'OIm utförligt hes:kvivits i maj-jurn
numret av Radio-Tekrns:k Rev,y. De lindas p'å gamla 
rorsockl'ar a v bakel~t. och för varje V'åglängdsområde 

erfordras två sådana spolar, d1ffi'eIJlJsionerade enligt ne
danstående tabelL För de 'minstaspolarna användes 
bomull:somspunnen tråd med 0,5 mm. diam. och för de 
större spola1'lla tråd med 0,4 mm. Äterkopp'liifigs- och 
antennspolarna utföras med 0,2 mm . . dulfueH sHkesom
spunnen koppartråd ulan melLamrum meHan lindning
arna, och de färditga spol:aJrna bestrykas med aceton
Iösning, va'l'igenom de erhåH,a en större mekanisk sta
'bilitet och bli lättare aU hands!kas 'med. 

Våglängd i m. L 1 L 2 La L. 
14 3,5 1,5 2,5 2,5 
16 4,5 2,5 3,5 3,5 
20 5,5 3,5 4,5 3,5 
25 7,5 4,5 6,5 4,5 
30 9,5 5,5 8,5 5,5 
50 12,5 6,5 10,5 6,5 
80 25,5 10,5 21,5 10,,5 
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På handet 14-20 meter Hg>ga bl. a. Bandoeng, Sche
nectaJdy och VatikanJSItationen, 'IueHan 25 och 30 meter 
finner man Rom, Chelmrsfortd och KönigswusterhaJusen, 
och på 50-metersbandet påträffas den afrikanska 
storslationeTI NaJirOlbi m. fl. stationreT. 

För den fÖ'rsigkOlIDIl'e amatören torne diet ej erbjuda 
någ,ra . S1I:örre svårigheter ~tt koppIa aJggregatet efter 
pr1ncipschemat. Härvid tiHses, att oschlJat'Orkretsen ej 
kommer aHt för nära ingångs-kretsen, och att näta:ggTe
gatet monl1:eras s-å aU nä,tstörniIllgarna ej på kapacitiv 
väg kUTIlIla överföras tiU detektorn. Vid avprovningen 
förbindas konil:akterna "A" och "E" med rmottagalfens 
antenn- och jord:klämmJa. Har den ordinarie appara
ten induktiv 'antenrnrkoppIing, måste mran emellertid, 
för -att kUTIIIla mUa in meUanfrerkvensen koppla en 
vridkonderusator mreHan de båda anslutningsrkontakter
na, såsom antytts ge:nrom de streck~dre linjerna i prin
cipschemiat. Denna kondensaJtor bör ha en 'kapacitet 
på 500 cm. 

I~ 
I 

Fig. 1. Växelströmsaggregatets principschema. 

Sedan avstämnmgskonlderus-atom Cl och åter kopp
lingsmorts-tånJdret M4 stäHts in på ett medelvärde, på
kopplas glödstTömmen. Därefter instäUas radiomoUa
ga-rens avstämlIlrings'kretsar på en våglängd om 550.-
600 meter, och med sV'ängandte detektor försöker man 
genom att l'ångsamt vrida Ca från non tiU maximum 
få in någon telegraf1sänd'are. När detta lyckats, efter
justeras l11leHanftl'ekvensen, 'Och s1rutligen avstämmes in
gålI1lgskretsen tiH den motta,gna stationens våglängd. 
För des'sa avst'änmångsfö'rsök är det lämpligt att använ
da 25-mretrersspola'ma. 

Vid mottagoning av telegrafistationer får man natur
ligtvis ej arbeta med s~D!ga:nlde detektm, varför åter
kopplingsratten på den O'rdinari'e moUaga:ren - som ju . 
går som m eliIraJnfrekvensförstä'rkare och andra det ek -
tor - måsrte YI1'idas til.Jbaka ,ett stycke. För övrigt bör 
man liUse att meHanfrelweTIlSen ej avstämm~ på nå
,g'On runid'radiostatiori, i vilket faU det naturligtvis upp
~tår 'svå,raTtade stöl'1Jl~n'gar. Interferensvissloinrgar, som 
uppstå till följd: av orikti'g inregl,eriIrg UlV oscil,latf:orns 
svängnings'energi, kunna el·imineTas med återkoppIings-
1Illotstånden. 

Emedan stationerna på det k'Ol'tvågirga frekveTIisrban
det ligga mycket nära varandra, (bör man fÖT avstäm
ningen mwäm:J:a mtilkrorattar; i annat fan riskerar IlllIan 

Fig. 2. Likströmsaggregatets principschema. 

att gå förbi atiO'nerna. Av samma skäl bega,guas av
st'åmnings.ko :ensatOTi& med 50 centimeters maximal
,kapacitet. H T de övriga delaTIna dimensioneras fram
går med öms värd tyd1ighet 'arv materialförteoknringen. 

Materialförteckning. 
För växelsfrö saggregatet. 

V 1 kärmgaHerrör RENS 12·04 (el-ler mo,tsv. 

Vi 
V8 

CI, C,.. 

C2 

C, 
Cs 
C6 

C7 

Ca 
Cg 

Cl O 

Cll 

MI 
M2 

M3 

Mi 

P 
Dr 

NT 

HD 

För likström 
VI 
V2 

MI 
Co, Cl O, Cl2 

M5 

CE 

tY'P. 
riOldTÖr, t. ex. REN 904. 
ikTiktarröT, RGN 354. 

I vstämningskorudensatorer, 50 cm., med 
finins täUningsskalor. 

'lockkoruderusator, 10,000 cm. 
'lockkondensaJlor, 300 om. 
lock'kond:ensator, 50 cm. 
lJOOkkondensator, 200 cm. 
l'Ockkondensatf:o.r, 2-4 MF. 
Jookkondensator, 2 MF. 
lrockkoodensalor, 4 MF. 
lockk'Onderusator, 6 MF. 
100kkondensator, 0,1 MF. 
,ögohmigt motstå-nd, 1,000 ohm. 
ögrohm:1gt motstå:nd, 15,000-20,000ohm. 
ögohmigt m'Otstånd, 5,000 ohm. 
-a:riabelt högohmigt motstånd, 0-50,000 
ohm. . 

otentiometer, 0-20,000 'Ohm. 
msselmed järnk ä rna , 20 Henry, 30 mA, 
t. ex. Concentra n:r 193/4. 

åttransformator 1X 250 volt, 2X 2 volt, 
t. ex. Concenrf:ra 'llI:'r 195/3 

ögfrrekvenisdToosel för runrdraldiovårgläng-
dieT. 
fyrpoligarörs'ocklar för s'polarna. 
fempoliga röTS'OckIail' för VI och V2 • 

. trepolig rörsockel för BkriktaTröret. 

ggregatet. 
rkårmg:aHerrör, RENS 1820. 
Ti'odrö'r, REN 1821. 
otstånd, 2,000 ohm. 
Jookkondensatorer, 4 MrF. 
otstånrd, 1,000 'Ohm fÖT 220 voLt, 390 
ohm fÖT 110 volt på nätet. 

lockkonderusator, 2 MF, s'om säkring 
mlot överslag tiH jord. .... 

AHa övrig deloar dimensioneras enligt mater1aHör
teckn~llIg,en 'f':r växelström~aggregatet. 
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Ett hemtillverkat universalinstrument. 
Det mätinstrument vi härnedan skola beskriva gru.n

dar sig på den elektrodynamiska principen. Det är så
ledes användbart både för likström och växelström och 

. kan, i kombination med lämpliga shuntar och för
kopplingsmotstånd, begagnas för uppmätning av såväl 
höga som låga spänningar och strömstyrkor. 

Vi börja med den viktigaste detaljen, den rörliga spo
len, vilken anbringas på en aluminiumram. Stommen 
tillverkms aven aluminiumburk med c:a 38 mm. dia
meter. Ur denna bortskära vi en pas·sande ring, vilken 
böjes till en fyrkantig ,ram med dimensionerna 30X 
30X12 mm. I ramen borras sedan två hål och i 
dessa inpassas en nål, såsom fig. 1 visar. Hållarna för 
axlarna tillverkas aven 10 mm. bred celluloidstrimtt 
(film), vilken hoprullas 'till ett rör, som skäres av på 
mitten. Man erhåller således två, 5 mm. långa stum· 
par, och på var och en av dessa fastklistras en cellulo
idplatta med dimensionerna 12X12 mm. De färdiga 
hållarna skjutas slutligen över nålen och fästas vid alu-

Fig. 1. Fig. 2. 

mInlUmramen. Som bindemedel använde aceton, i vil
ket man löst upp litet celluloid. Sedan det hela tor
kat, borttages åter nålen. 

För den rörliga spolen användes mycket fin tråd, 
t. ex. tråden från en telefonspole. För att lindningen 
skall hålla samman best.rykes den med en tunn schel
lacklösning. 

Visaren tillverkas av tunnt aluminiumbleck eller alu
miniumfolie. Den har en knivskarp spets och an
bringas på en liten ring på axeln, såsom fig. 3 b visar. 
På denna ring sitter dess'utom tvenne med muttrar 
försedda spindlar, vilka användas för utbalansering av 
det rörliga systemet. Vinkeln mellan de båda spind
larna uppgår till 12{)o. Sedan dessa detaljer monterats, 
skjutes hela visareanordningen över axelhållarna och 
fästes på desamma med acetonkitt. 

Medan det rörliga systemet torkar, taga vi itu med 
det fasta spolsystemet och tillverka till att börja med 
de båda stöden för lagerskruvarna. De utgöras av ett 
par 2 mm. tjocka mässingslband, spm fastskruvas på 
ett par t.räklotsar med dimensionerna }I!~X12 X60 mm. 
(se fig. 3 a och b). . 

Den fasta spolen lindas på en ebonitstomme med 26 
mm. yttre diameter. Trådens tjocklek rättar sig efter 
instrumentets mätområde, och lindningen kan således 
lämpligen utgöras av .0,1-1 mm. tjock koppartråd. 
Spolen fastskruvas först sedan det rörliga systemet 
monterats. 

Den rörliga spolen upphänges mellan två urhålkadc 
lagerskruvar, i vilka ett par lagerstenar fastkittats. 
Mellan muttrarna som fasthålla dessa skruvar an-

bringas dessutom ett par små mässingsvinklar, på vilka 
sedan spiralfjädrarna fastlödas. 

Innan det rörliga sy5temet monteras måste det ut
balanseras. Det tillgår så att spolen placeras på ett 
provisoriskt ställ varefter de 'båda muttrarna på spind
larna justeras till dess systemet står stilla i alla lägen. 
Detta arbete måste utföras med 'stor omsorg, emedan 
systemets användbarhet till stor del är beroende av ut
balanseringen av ankaret. Som axlar användas ett par 
skarpa grammofonstift, vilka kittas fast i axelhållarna 
så att de ej beröra aluminiumramen. 

Sedan ankaret utbalanserats, fastlödas de håda spi
ralfjädrarna på mässingsvinklarna. Om man sedan 
vrider visaren t. ex. åt höger, så spännes den ena fjä
dern samtidigt som den andra giver efter i motsva
rande grad. Hur man bygger in instrumentet i en pas
sande låda, framgår av fig. 2;. I denna låda bör även 
finnas plats för de erforderliga shuntarna och förkopp
lingsmotstånden. 

r=i==~~==~==;r=r-;--t Fig. 3 a och b 

b) 

Skalan utgöres av zink- eller mässingbleck. I plå
ten utskäres ett spår och bakom detta fästes ett stycke 
spegelglas. På framsidan, som betsas med saltsyra, 
fastklistras slutligen ett ritpapper, på vilket skalan 
uppritas. Tvenne mässingsstift begränsa visarens ut
slag. 

Instrumen tet kalibreras enklast genom jämförelse 
med andra mätinstrument. Skall det användas som 
voltmet'er, bör den fasta spolen tillverkas av tunn tråd 
och seriekopplas med det rörliga spolsystemet och ett 
förkopplingsmotstånd. Önskar man däremot tillverka 
en amperemeter, så kan den fasta spolen utgöras av 
tämligen tjock tråd. Det fasta systemet parallellkopp
las i senare fallet med det rörliga systemet. Om in
strumentet slutligen skall användas både som volt- och 
amperemeter, tillverkas den fasta spolen ay en tjock 
och en tunn lindning. Ett glasfönster skyddar instru
mentet mot damm och fukt och med undantag av de 
båda axlarna tillverkas samtliga detaljer av metall el
ler isolermaterial. Järnskruvar få icke användas. 
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Något om kristalls yrning. 
Samtidigt s.om VI l Europa f.ått flera och starka're 

rU'llldradJitOsändare, har kristallstyrningen blivit am mer 
aktueH. Det f;r:ek.venshand, som v'aTje sänJd.laTle förfo
g3!r över, uppgår endast till 9 kH., och de 'mlinsta avvi
kelser från den fastställda bärrvågsfrekvensen resultera 
i sv·årartade interferensstörningar, slOm äro nästan 
omöjIiga att eliminera. För att bli kvitt störningarna 
måste lIDan använda mottagare med extremt hög sel~k
tiv-itet, och detta medför åt andra sidan den nac'kdelen, 
att det musikalilSika frekvenshandet ej återgives fuNt 
korrekt. 

Stationernas våglängd kontrolleras av "eterpolisen" i 
BTiissel, som vaJrje månad ot1f"enUios'gör en rapport över 
mottagningsförhållandena i Eumpa. De uppt~a dia
gramffilffiJ. ge vid handen, att flertalet sändare arbetar 
på konstant våglångd och att interferensstörnmgaJrrul 
kunna 'Un~hikas, 'Om man slopar ett. f~ti'Otal: rellista
Honer och inför kflist.raHstYrningen som obHgatorisk. Vi 

Fig. 1 och 2. Kristallhållare. 

få hoppas, att denna f'fåga blir föremåJ fö·r närmare ut
redning på våglängdskonfetreIlJSen i Amsterdam. 

Vi ha i ett föreg,ående nummer av Hadio-Tekrnisk 
Revy tämligen utförligt rredogjort för ikvaTtsrres'Onatorns 
användning inom sändare- och mottaga.rete'kniken och 
skola nu beskTiva en modern kvartSlkristaiJ med ~mpe
l'aturrregleringsanordning. 

Fig. 1 visar en okapS'lad kristaHhållare a'v synnerli
gen primitiv 'konstruktion. S'åwm framgår av figuren, 
är kvartskristaHen fastk,lämd mel'lan tvenne elektroder 
a och b, och genom att vrida på en s'täHskruv c kan 
man variera avståndet mellan elektToderna och därmed 
även våglängden. Hålla·ren oj fi'g. 2 är av betydligt mo
dernare typ. KristaHen fasthåUes av he skruvar, så 
att den ej kan förflytta sig i sidled, och elektroderna 
äro försedda med gängor, S<ml möjliggöra en mYCiket 
nuggrann ilIlreglering av våglängden. 

För 'aU uppnå en fuUstänJdi,gt :konstant våglängd är 
det nödvändigt att även hålla kristaHens temperatur 
konstant. Tidigare kompenserades temperaturväxl:ing
arna på så 'sätt, att elektrodavstånden justerades för 
hand. Denna metod lämnade emellertid åtskimgt öv
rigt aU önska, tOch därför hll'r man numera övergått till 
automatiska temperaturregleringsanordlnirngar, vilka 
håna temperaturen ikonsrtant p·å 1/100° när. En sådan 
antOrdning skall här nedan. närma're beskrivas. 

Kvartskristall:oo är mlOnrterad på en termiskt isolerad 
metailplatta och innes1uten i en termostat, som medelst 

ett väl~meelem nt - en elektriStkt uppV'ärmJd motstå'nds
spiral - s-iän .,gt håBes på en temperatur av c:a 40° C. 
Temperaturre ler ingen åstadktOmmes genom en bime
lallkontakt, S' n automatiSlk't bryter och sluter ström
men HU värm lementet. 

H 

M 

Rm 

Fig. 3. Kvart kristall med temperaturregleringslindningar. 

Fig. -4 visa'r prirncipschemat för en terunokoppling av 
mJodern typ. Såsom framgår av figuTen, åT bimetaH
kontakten K jo .}'agd.i gallerkretsen på en triod, arnsluten 
till det 50-pe iodiga växelströmsn.älet. I anookretsen 
ligger ett Tel , soml bryter och sluter strömmen till 
värmeelement t Rh. Så snart temperatUJren i teI'IIllOSta
ten sjunkit u der ett visst värde, sIuter biinJetaHkon
takten rörets gallerkrets och tiH följd härav f.lyter en 
anQdstrom g om röret. Härvid sättes reläet i funk
tion, den lok a strömkretsen slutes och el'ementet upp
vä'l'mes. S 'an oen rä tta temperaturen nåtts, brytes 
åter galIerkr tsen. P.å så sätt regleras temperaturen 

Fig. 4. Prin ipschema för temperaturregleringsanordning. 

automatiskt i om vissa grirnser. 
En betydr noggrannare reglering av temperaturen 

k'an uppnås en om att innesluta kvartSJkristaUenmed 
tiUhörand'e v ·rrmeelement i en eV3!kuerad glaskolv. En 
sådarn vaCUUfkristall påmim:ner till utseendet om ett 
modernt skä mgaUerror. KristaHhåHaren är försood 
med tvenne indningar, 'en mätlindnling Rm, vars mot
stånd rättar 'sig efter den omgivande temperaturen, 
s'amt en mot tånd'slirndrning Rh, vil,ken uppvärmer kri-
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staJlen till önskad temperatur (fig. 3). För att före
bygga en aBt för stark vänneutstrålning är glaskolven 
metatlIåserad. 

Mätlindningen är inlagd som en gren i en Wheat
stO'IlJesbrygga, i vilken de övriga grena'l'na utgöras av 
k()ll1stanta m'Otstånd, 'Och till bryggan. är kopplad en 
för:stärkare, som Jeverera<r den för uppvärnnningen av 
m'Otstånds-Iedningen erforderliga strömmen. Genom att 

ge förstärkarröret en: vIss förspänning 'kan man upprIl'å, 
att väl'Illeelementet 'hål~es strömlöst, nar br)'lggan är i 
jämvirkt. Sjunker däremot temperaturen i glaskolven, 
blir -bry,ggan labiI, och tin 'föIjd därav ändJra,r sig även 
gaJlerförspänrningen. Detta resulterar i att en ström 
flyter gen'Om elementet. Vacuumkrista:ller av den be
skrivna typen användas å Hem moderna !J."undradi'Osän
dare, bl. a. RadiJO-Wi'en. 

Moderna synkronmotorer. 
Den enldasle synkoollllll'OtQTn är det toniska hjulet, 

villket utgöres av ett tandat jä!rnhjul, slOm roterar fram
för polerna på en e1ekt-romagnet. NM el'e'ktTOma.gneten 
'IUJatas med växelström från belysniJlJgs'llätet, va,rieras 
fåHet i takt med' strömmenlS frekvens" och valT,vta~et 
bestämmes dels av antalet kuggar på hjulet, dels av 
växel:strömmerus periodtal. Formeln l'yder: 

V ! . Perioder/sfflLX120 arv ,m'l'll. = ------'------
Anltal kugga'r. 

Det fouiska -hjru1et ä'r -synnerJll.gen idealiskt som g:ram
mofonmotor emedan skivta!lJ'riken kan pI,aceras direkt 
på mortoraxeln, som· roterar med k:onst'an.t varvtal, 

Fig. l 

fullk'Omligt oberoende av belastnången och sp.änning,sv'a
ri'ationerna på nätet. HärigenlOlIl föreniklas korustmk
tiOOJeIl högstU'v,sevä'fit. Emedan skivta.lLriken skaLl r'O
tera med en hasHglhet av 78 varv i ni;i!Il!\l'ren 'erfordras 
för anslutning tiLl det 50-periodiga växelstrÖIDsnätet 
ett tandhjul med: 

50. 120 
78 = 77 kuggalf. 

En annan stor fördel med deIlJl1l3. illJOtortyp ä.r att 
man slipper if.rån IUIHa borstar och kommutatorer, som 
orsaka s,oomilnJga<r. . 

Fig. 1 visar kraftIinjefIödet i en synkronmotor av 
'äldre typ. En sådlaril moror är synnerligen lämplig 
för 'återgivning av grammofonskivor men oougJ-ig för 

graveri,ngsändamålemedan den faller ur fas när den 
belast-as med gravermgS'aggl'egatet. Man har visserli
gen fö.rsö'ld öka antaJllet 'aJIIlIPerevaTv men det :har endast 

',resru.J.terat i en mättning av järnet, och därför aTIlSåJgs ut
vecklingen på detta O'illr,åde som avslutad, tills man 
helt nyligen kom på iden aH dela upp lindniDJgen i 
tveDlIle bälf1:er. 

Genom en obetydlig ändring av konst'ru:ktionen har 
man erhållit en motoT med ett mycket stort moment. 
Fig. 2 visar den nya motom i genomskärning. De båda 
spolhafvorna, SoOm äro skilda åt genom en jä,rnring, liro 

Fig. 2 

l rindade åt motsatt ,hån så att strömmen gå'r i motsatt 
,rilktning. Härigenom ha'r man erhåHit en större ström
styrka och således även en ökad effekt, samtidigt som 
man nästan fullstiWd1gt lyc'kaillS kompensera v,irr"vel
strömförlusberna. Genom att serie- eller parahl'ellikopp
la spola'l1ria kan mlan ans~lUta motorn till två oHka lIlät
spälllIlinga.r: t. ex. 220 och 110 VoOlt. 

Den nya motom fÖThrukar endast 24 watt, vilket 
motsvarar en driftkostnad av 3/4-1 öre pr HlJmnla. 
Den är synnerl1gen 'l'älillplig fm inmontering i traruspor
tabLa gramrmlOfoninlSp'elni~"SappaTater, lIllen för gmve
ring av 30-oentilmetersskivor tiJ:lverkas en större typ 
på 33 watt, vilken förfogar över en kmftreserv på 
60 %. Denna m{)far kan även. a'l1ivändas för amatör· 
-film. 

Nya sändare. 
KalundboTlgslati-ooen, som hittills huvudSakJ'igen haft 

inbresSle för lys.sTIarna i södra Sverige, har nu ökat 
effekten till 120 kW. Den hörs nu utmärkt även uppåt 
lanldet. 

Även Budapeststationen har ökat antenIlJeffekten liU 
120 kW. Det ungerska sändarebdlaget emotta,ger taok
samt lys'sllUJrerapporter fråtn uOaooet, vilka kunna sän
das 'U!Ilder adress: "Radåo-Budapest", UlIlIgem. Korre
spondens: tys'ka, frU!IlJSka och engelska. 

Inom den näTlillaste framtiden kOmlIner Motala aU 
öka effekten t11l 150 kW. Kostnaderna för den nya 
stati()ll1eI1', slOm beräknas uppgå till näTa en och en 
halv mil'j'ou kronor, skola bestridas av telegrafverkets 

. fÖTnyeISlef'Ond, och under byggnad!stiden skaU den 
gamJ.a stationen hlbehållas i driftfärdigt skick. Det 
kan i delta sammanhang ermras om, att ~nikomsterna 
av Iicen'Siilledlen f. n. uppgå Hll 6,5 miljoner k;rOTIlOr pr 
år, och att diet i S.verige finns 105 lyssrulJre pr tusen in· 
vånare. 
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Vad 
• radioamatör 

o 

maste veta. 
Några 

J - E - R 

viktiga formler. 

W=j2'R 

S
" ., S pänIllingen i vol t. 

troms'tyrkan l ampere = ~----"'---
Motståndet i ohm. 

Effekten i wlatt = 
Spänningen i voU. Strömstyrkan i amp . 

Effekten i watt = 
(Strömst. i amp.)2. Motståndet i ohm. 

300 000 000 O " 300 00.0 000 
/... Vaglå,IlIgden l meter = -------:::-::,-----

f Frekvensen i Hertz 

(ThO'ms-ens {omneI) 
2 

m = Lem' Cem 
100 

L = Självinduktionen i cm. 
C = Kapacit,eten i cm. 
A. = V åglängden i meter. 

För beräkrning av självinduktionen hos en cylinder
spole u~an jämkäma gäHer fö~jand:e formel: 

I 8 . N2 . d2 

cm= -
l 

N = AntaJ.et lindningsvrurv. -
d = Spolens diamJet'eT i cm. 
1 = spol'eU's läIllgd i om. 

1/1000000 Henry = 1 Microhemy = 1,OOQ cm. 
,Olm nem spolar seriekopp~as blir den resulterande 

sj ä l'Vindll'ktionen : 

Lres = Ll + L2 + La + ", .. . 
Vid paraHeUkoppling blir 'dien resulterande själ,vin

luktionen: 

Lres = ____ 1 __ _ 

Om flera ,kO'nden.satO'rer paraHeHk'opp'las Mir den re
sulterande kapaciteren : 

Vid seriekoppling blir den resulterande kapaciteten: 

Cres = ___ 1 __ _ 

RÖl'konstanter. 
Den kurv'a, som grafiskt åskådliggör förhållandet 

Llellan anodströmstyrkan och de.n därtiLl 'hörande gal
lerförspänDJingen hos ett el,ektroIl!l'Ör kaHais karaktäri
stik. Såsom framg,år av f1guren, har kurvan -upptill 
~ch nedtill en krök uIJen däremellan är den raJk, och 
tIll den raka delen av 'karaMäristiken är arbetspunkten 
förla~d nät TÖ'retaJT~ar -som fÖTstärkare. Härvid är 
den s. k . brantheten av utsIrugsgivande betydelse, var
med menns förhåHalIlJdlet meUan en ärndring av anod
~trömmen tin mO'tsvarande ändring av gallerförspän
ningen vid konstant aJnodsp;änning. Brantheten, som 
mätes i mA/volt, Ibetecbl:a's S. 

,Figuren vis: r tre k,a;raktäristiker fö'r 50, 100 och 150 
volt anodspänp.ing. Såsom framgår av kurvorna, sti
ger anod'strömjrnen från 3 till 6 mA., när gaUerförspän
nil1lo<1Jffi1 minsk iS från - 5,8 tiU, - 4 volt. Vi eI1håUa 
så'ledes: 

s = -3 _ 3 mA = 1,67 mA/ volt. 
58-4 1,8 volt 

Med rörets' Durchgriff", som kan översättas med ge
[l()lnwerkan (I ), menas förhåHandet mellan gaHer- och 
anodspänninrgns inflytande på anodströmmen. ' Även 
denna kO'nsta'l ,t kan }ätt beräknas O'm man har ti-Hg:ång 
tiN tvenne ka: aktäristilker på ex'empelvis 1'50 och 100 
volt. Övergår man vid en kO'nstaJnt anlOdströmi på t. ex. 
3 mA från 15 voJt tiLl 100 v'olt (linJen AD ), så ändra r 
sig 'gaHerföTSp~n:ninrgen ,från - 5,8 VO'lt titJ.l - 3,3 volt 
(Sie figuren) Vi ,rvid erhålles: 

m =5,8- 3,3 = o 05 = 50/0 
150-100 ' 

l/D kallas rprets förstärkningsfaktor, som i detta IaH 
bli'r: . 

1 
F= - =20 

0,05 

En annan v'lktigrorkonsbmt älr det inre motståndet 
(Ri), vHtket kan uppmätas med tHlhjälp av 'relativt 
enkla växe1stlpmsmätanoI1d1nilngar eller beräknas gra
fiskt ur tvenll1 rörkaraktäristiker. Med im:e tffiofsMnd 

< ,JQ 'tnA. 
I--+++-+--I-~V LL V -7,s -V 'J 

V 1 ~' 11~ ~2. 
L-' 1 ...... 11' liV l 

-8 1-6 -5-4 -3-2 -1 o +1 +~ +~ 
-+E9Vol~ 

lllJenas förhåU~ndet mellan en ändring av anodspän
n:ingen till en ändring av aniOdstI'ÖmtffiClll vid. konstant 
gaNer'förspänn ng, varvid anooströmll1len ,mätes i amp. 
oohgaUerföTSpärnUlng,en i volt. Uppmätes Ja i mA .. 
m1åste det erh Una värdet muItiplkeras med 1,000. 

M'ed lednti11!f, av figuren bel1äknas det inre-mot,srtånidet 
på fölJande s" U: Först drages en verthl\.a!l linje t. ex. 
från B till e, , Hken visar, att när anodspän'll'ingen ökas 
från 100 tin 1 ° VO'lt, s-å&Hger anodsuömmen vid kon
stant ga!lIerför pänrrri:ng från 1,8 tm 6 mA. Vi erhålla 
sMedes: 

150- 00 50 ' 
Rj = . 1000 = - . 1000 = 11,900 ohm. 

6-1,8 4,2 

Eniligt Baåtnl:usen äro aHa tre stO'rheterna beroernde 
av varandra p så sätt att dera:s produkt alltid' blir ldlka 
med 1. Såled! s: ' 

S: D· Rj = 1 
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In()lIl1 den 'moderna ,radiotekniken spel:a:r mättekniken 
en oerhört sior roll, och för amatörer som nårmare ön
ska tränga in i ·radions mysterier rekommeooeras d:r 
H. Barkhausens berömda bok: "EIektronen-Röhren", 
utgiven på förlaget S. Hirzel, Lcipzig C. 1. Barkhau-

sen, som är direktör för ins,fi,tutet för svagströmsteknik 
vid tekniska högskolan i Dresden, är en av <de största 
aUJktoriteterna på detta oml'åde, och boken är utgiven i 
tre del,a,r omfattande I) AHgemeine Grundlagen, II) 
Verstärker och III) Empfänger. 

Elektriska musikinstrument på löpande band~ 
I julinuIIlTet 1932 beskrevo v,i trautonium - ett mu

sikinstrument, som grunda,r sig på den elektriska klarig-' 
principen. Tonerna alstras genom att en kondensator 
får urladda sig över en glimlampa av speciell kom,truk
tion, och de tomrekventa svängningaroo 'återges på 
v,anligt sätt genom en högtala:re. Genom att ändra det 

Telefunkens nya musikinstrument "trautonium". 

i svä'llgningsk,retsen inkopplade motståndet kan tonhöj
den varieras inom vida gränser, och detta sker genom 
att med fingret trycka ned en motståndstråd, som är 
spänd övex en metal<lskena. Härigenom 'korlJSlutes en 
större eller mindre del av tTåden, vilken således tjänst
gÖT s·om manual. 

Den ak'ustiska resonall&oottnen M- ersatt med en for
mantgenerator, som alstrar <de övel'toner, som bestäm
'fila klanlgfärg'en. Genom att variera formanternas 

Ny huvudkatalog över 
UTKOMMER OMKRING NYÅR 

svängningstal och styrka kan man imitera olika instru
ment och frambringa en mängd toner, som förut VM"it 
fuUkomiligt främma,nde för 'våd öra. För alstringen 
'av forman tf'rrek vensen, som ligger utanför ,hörbarhets
gränsen, användes ett rÖT och ett spol:system med jäTtn
kärna (IågfrekvenstransformatOT), varvid svängrrings
ta'let regleras med tiUhjälp av fasla och variabla kon
densatol'er, som inkopplas oj svängningskrets·en. Kon
dens'atorerna stå i förbindre}.s'e med knruppa,r, s-om -be
tjänas som registren på en orgel. 

För regleringen a'v -ljudstyrkan användes' en pedal, 
s'Om står i förbindelse med volym&,ontrohlen på den 
elektriska förstärkaren. Därf'ö[" dör inte tonen bort, 
liksom på 'ett pi'ano, utan kan istället fås att sv:älIa ut 
från det svalg.aste pianissimo tiH det starkaste fortissi
mo. Instrumentet tillåter såväJ. stackatospel som !kon
tinuerlig.a övergångar från en ton tiM en annan, och 
tonomfånget är så stort, att det st'räcker sLg över hela 
det hörbara frekvensområdet från piccoloflöjten till 
bastuban. Man torde därför med fog kruma påstå, att 
torauton1ium är instrumentet med de obegränsade möj
ligheterna. Hittills har det .huvud?,aQ\.ligen ·haf.t kurio
sitetsintresse, men numera tHlverka·s det som seriefa
brikat av Telefunk'enbolaget och toOrde så småningom 
även komma alt introduceras på den svenska markna
den. UtomLands är trautomum sY!lHlerl1gen populärt, 
och det kan nämnas att ett bekant tyskt lffiIusikför.lag i 
da.garna givit ut en "TmutoOniuill-Skol,a" och att det i 
Berlin fLuns musi!kinstitut, som undervisa i trauionium
spelJ.. 

Trauronium tillhandahålles i tvenne !Ut{ö'randen: soOm 
komplett konsertinstrurnent med inhyg·gd fÖl'stälfkare 
och som tillsatsapp-arat tiH moderna, nätanslutna ra
diomottagare. Båda instrumenten äro konstI1Uerade för 
ansLutning tm växelrströmsnätet och ta'l"va vid likströms
drift en särski'ld omfor'lll'M"e. 

TrautJoniu'ffi kan naturli;gtvis använda·s som soloin
strument men bäst lämpar det sig i en större 'Orkester 
där det kan ersätta sällsynta stråk-och blåsinstrument, 
&om orkestern ej hM" tillgång tihl. Dessutom är det 
synnerligen lämpligt ,förr komp onds ter, som vid utskri
vandet av pa.rtiturer 'lätt kunna prova de 'Olika klang
färger:na. 

RADIODELAR 
Sändes på begäran gratis och franco till återförsäljare 

OONOENTRA Hälsingborg 



j 

r" 

22 R A D I O - T E K N I S K ' R VY 

Nya böcker. 
H. Vestesen: Elektronernes Virksomhed under kemi

ske Reaktioner. 

P. Ffuase & Sön~; Fofllag, Köpenhamn. 
Bo>ken r·ekOlmJmendeTas· ,för 'den, sOIm närmalre önskar 

tr'änJg,a in i elektricitetens mySilerier. 'fiN utgåiflJgSpunkt 
föl' detta aThete haT fö'I"fa1taTen t'a:girt Jullius Th'Om ens 
vel"111I0ikemisk,a unders ökni'l1!gar , och i Sll1 bok har han 
!k1arlagt de djIUpaste orsak'erna tin de kemiska reaktio
nerna ,genom att följoa elektvOInernas vf!'l4ksrumhet under 
at'Ol11ernas fören:i'ngsproc·ess. Pris kT. 2: 50 .. 

Hanns Giinther: Pioniere der Radiotechnik. 

Francklhsc.he Verlrugsha'lldlung, Stuttgam. 
BOIken oo'l'jar med MikaleI Faralday, S'OOll ju 'S>å tiUvida 

kan runses '5'0:1111 ,en av ra'dions pionjärer, som. han skapat 
fundamentet till del'1 moderna radiotekniken. Max· 
weil, Hertz 0(' h Marooni äro naturl1<gtvis självskrivr.a, 
och sedan 'kommer hela <den lå'l1ga raden av stoTmän , 
~am under ihäl'digrt arbete reSlt den stolta bY~'l13iden 
- ,B ramily , Popow, Sla.by, graf A'rco, Braun, Poul sen , 
Te~la, vål' 'landsman Alexander-sson, lID. fl. Boken re 
:k.l()Jl11Jmenderas åt alla< radiorumatörer och lyss~1'al"e, '&om 
intTe'SISera s i'g för lUtveckliingen p'å detta område. 

Pris Rm. 1: 10. 

Werner Bloch: Vom Kienspan bis zum könstlichen 
Tageslicht. 

Fra.nokhsche Ver.Ja,gshanld'lung, Stuttgalll:. 
I denna hok -får . man läsa <om lju'Steknikens utveck

ling under d.e 'S'enaste decennierna. Det är en utveck
ling, sOlm i flera avseenden gått pamllellt 111Ied u'tv'eck
lingen inom radiotekniken , och särsk,ilrt: intress'ant är 
<diet att föllja den mödOls3lmma väg, 8-om mås,t tillrygga
läggas, in,nan ,glödlampan ]]ått 'sin nuvarande fnHä'l1fd
ni11g. Ettsävsktilt {kavitel ä'r 'ägnat åt ifotometrien, ett 
aunaJl1 åt "det kaHa l,jus et " , 'och boken rekomlmendleras 
åt ana televisionsaiffi'atöTer ooh .JljIUstekniker. 

Pris Rm. 1: tO. 

R. H. France:- Die Pflanze als Erfinder. 

Frrunckhsche Verla'gs,handlu'l1g, S!tuUgart. 
Denna lilla bok ger 'OS'& en inblieik i växtern'aJs under

b'am värld, och åskådLioggör på ett förträffligt sätt, hur 
Hera av våra viktigaste uppf'inDingar grun1da Slig på 
pla'lltornals byggnad. Varken turbinen ener ky,lmlaJSki
nen äl"O så mlOdwna', s'Om Vii f ö l"es täIl a oss. Det finns 
växter, :s'om 'sedan årtusenden arbeta med likn3JIl.de ma
skinella anordningar, och ol'klidoor, soOm äro ,utrustade 
med de mest genia'la fåug&tve<rktyg. Helt säkert ha vi 
ä11nJU åtsk~Nigt att 'läm av växt~rl1la. BOIken är värd 
ett iiI1lgårende studium. R Pris m. 1: 10. 

Hanns Gönther: lin Reiche Röntgens. 

Vilken bety<;l.e1se röntg,enstrålama fMt såväl inom in
dUstden s'om inom medicinen, vet varje radioll!lllla!töro 
Des'Saosynlig'a etervåg'Or kunna numera alstras med{ en 

,hårdhet, s' näTm3Jf Stig 'ge.nom<1:Iiäng::ni:ngsfölJ.'mlåJgan 
hos de radio ktiVla: betaJStTål'arna ooh kQmma däTför liU 
användning ör genomly: njng av meta:llföremål, ma
sikine~ement ' . m. Det tekrnisllmoontgenTiöret 31' OIUm
härligt på a la materialpfOvningsa,nstalter och illdu
srtI'iella fö'l'SÖ slabOTatoder, 'och lem\6<ian det i flera vä
sent'liga pu ter p'åmilJlner ,om ett radiorör -det har 
Iglödkra'tQd! oc ,amod - bör <det 'vara av i1nlreossle för 
varje radioa .utör att ,känna dess 'ki()ll1'Struktio'll' och 
verkningssätT\" En myoket loäl'Or'i'k bQk. 

Pris Rm. 1: 10. 

Paul E. Klei : Transformatoren und Drosseln. 

Föl'lag: D.eu sch-Literalrisches Institut, J . Schnoeider, 
BerJin-Te elhof. 
Boken, so är rikt iHustr,erad, är speciellt avsedd föl' 

amatörer oc' tekni'ker, som själva öns'ka konstruera 
sina transfOl mbOTer 'och drossla,r. Detla aTbete un
derlättas i h Og gmd genom talrj,ka tabeller och dia
granl:, och :i si tet ay hoken -fi'l1nars en mängd koppling
ar , SQ111 äro ° l'SkiIt lämpliga för de hemtillverkade de
lflljerna. 83 idor och 91 figmer. 

Kurt Nentwi : Funk-Messtechnik. 

Förlag: Deut ch-Lirterarisches Institut, J. SchDJeider 
Bed,in-Tern elho>f. 
En O'UlITlJbär ig handbQk för experimeDJterande amatö

rer , radio rep a, a,törer oc·h servicemän. Den fÖTu1säUer 
inga stön'e 111 tematiska ImnlSkaper, 'Och aHa. fÖTekom
mande mätni gaT å antenner, rör och transformatorer 
kUl1I11Ja utföras med tämligen enkla medel. Ett Säl'skiH . 
'kapitel är äg 'at åt beräkning av kapaciteter, självin
duktioHeT och vågHingder. 95 sidm, 92 figurer. 

O. Kappelma er och J. Schneider: Radio-Bastelbuch 
und Rundf nk-Praktikum. 

Förlag: Deuts h-LiteTarisches I'l1!stit!ut, J. Schneider 
Berlin-Tern elhOlf. 
BOIken som ltgåU j 110,000 exemplar, är en värde

full råodgiv31'e i aUa ra.diotekniska frågor. Den in!The
håner princips hema över alla upptärukJiga kopplinga'r 
från enrörsrup aTater till bandfB.tersuprar, mikrosända
re 'Och el'ektris a musiki;ostTumerul:. 

Pris Rm . 4, 

E. Schwandt: 'Spulenbuch för den Funkbastle-r. 

Förlag: Weid anllsche Buchhandlung, Berlin SW. 68, 
HOlken ilIJ.!neh °Her en stor {mJängd kopplingsschemata 

jämte fuHstä iga måttskisser å mQderna spoJsystem 
med och utm 'Vslkärmtning. Ett pa.r arv dessa äro be
skrivna i RTR: m~j-jun~n'Ummer 1933. 

Pris Rm. 1,8. 



BRAUNSI(A RÖR 
(Katodstrålerör) 

Ett av den moderna teknikens viktigaste 

hjälpmedeL Även för amatörer ett åtrå

värt laboratorieinstrument. 

Nedanstående typer tillverkas normalt: 

N:r 276f1-Typ N8 N:r 276/2-Typ K Likriktarrör 
(N ormaItyp ) (Laboratorietyp ) N:r 277/S-Typ GI. 5 

Fluorescensskirmens diameter .............. 1 100 mm. 50 mm. Glödsp. 4 volt 
Rörets längd ......... .... .... ....... ...... 410 mm. 225 mm. GlÖdstr. 1 amp. 
Glödspänning •••••••••• 0.0 •••••••• ••••••••• 0,5 volt max. 0,5 volt max. Anodsp. max . 
Glödström 0.0 • ••••••• • • ••• • •••••• • • ••••••• 1,1 amp. max. 1,1 amp. max. 3000 volt 
Anodspänning ...... ... ................ .. . 500-2000 volt 500-1000 volt Mättningsström 
Cylinderspänning ..................... .. ... -100 volt -100 volt 10 mA. 
Känslighet . ............. , .......... ..... . . c:a 1 mm. pr volt c:a 0,5 mm. pr volt Längd c:a 115 mm . 
Antal styrplattor .. ............... ... ..... . 2 par 1 par Diam. c:a 46 mm • . 
Pris Kr. o •••••••••••••••••••••• •• •••••• •• • 90:- 50:- 15:-

Ljusfärgen är med hänsyn till känsligheten hos fotografiska plåtar blå. Randdistorsionen är mindre än 5 "o. 
Styrplattorna äro av omagnetiskt material, men kunna på begäran erhållas av magnetiskt sådant. 

Kvaliteten hOI!! dessa rör är synnerligen hög, hållbarheten stor och priserna låga. I och med dessa rör 
möjliggöres en betydligt allmännare användning av det värdeful1a och mångsidiga Braunska röret. 

Icke minst för amatörlaboratorier äro desamma av stort värde. 

Några exempel på användningen av Braunska rör: 

Starkströmstekniken: För analysering och event. fotografisk registrering av växelströmmar. För uppmätning 
av effekter och fasförskjutningar. För påvisande av växelströmmar längs luftledare, inkopplingsstötar. 
Kontroll av strömbrytare m. m. 

Svagströmstekniken: För kontroll av utstyrningar hos sändare: tonfilmskinoapparater, förstärkare. För påvisan
de av distorsion. För arbetskontroll m. m. 

Maskinbyggnad: För undersökning av resonanslägen hos maskindelar. För upptagning av indikatordiagram över 
ångmaskiner, motorer m. m. 

Materialprovning: Påvisande av egenfrekvenser hos trådar, profiler. Påvisande av felaktigheter m. m. 

Klanganalys : För analysering av olika ljudeffekter m. m. 

Medicin: För registrering av muskelströmmar. Kontrollering av lung- och hjärtverksamheten. 

Skolor: För demonstration av hastiga rörelser m. m. 

OBS! Lä!! artiklarna om experiment med Braunska rör i nummer l och 2 av R. T. R. 

fJONfJENTRA Hälsingborg 
Telefon: Kontoret 3260 Telefon: Fabriken 954 

.... 



. . 
DEN SVENSKA PRECISIONSMOnAGAREN 

• med 

DEN ENASTÅENDE LJUDKVALITETEN 

Nya epokgörande modeller säsongen 1933-1934, samtliga försedda med de nya rörlypema. 

Kortvågsmottagning - Klangfärgskontroll 

Automatisk fadingkompensation - "Silent tuning", m. fl. tekniska finesser 

Återförsäljare ombedjas begära prospekt och försäljningsvillkor. 

CONCENTRA - Hälsingborg 
Telefon Kontoret 3260 Telefon Fabriken 954 

HÄLSINGBORG 1933. 
333079 




